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Francija susitarė 
su Ispanija

Jugoslavų justicijos mi 
Misteris rezignavo

Bendrai veiks prieš mali 
rus Morokoj

Trockis pranašauja Britų im 
perijos kritimą

Francija ir Ispanija daro 
“bendrą frontą“

Trockis numato Britų 
imperijos kritimą

Pasirašė sutartį kooperuoti prieš 
karingus Morokos rifkabilus

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
8. — Francija ir Ispanija šian
die pasirašė -sutartį, kuria ei
nant abidvi valstybės kooperuos 
kovoje prieš Abd-el-Krimo va
dovaujamas Iiiffo padarmes..

10,060 rifiečių žygiuoja Fezo 
linkui

FEZAS, Moroka, liepos 8.—■ 
Oficialis franeuzų pranešimas 

$ skelbia, kad 10 tūkstančių Abd- 
el-Krimo rifiečių ir kitų fran- 
euzams priešingų padermių 
briaujasi priekin išilgai Uergos 
upės, matyt, pasirižę pulti Fe- 
za. .. •
Maurų spiriami franeuzai nai

kina savo postus ir evakuoja 
miestus

BERLINAS, liepos 8. —Ber- 
line gauta pirmas naujos Troc
kio knygos “Kurlink eina Di
džioji Britanija?” egzemplioris, 
rusų kalba. Jos vertimas vo
kiečių kalbon žada pasirodyti 
rugpiučįo ,mėnesį, o veik po to 
ir angliškas vertimas.

Šioj savo knygoj Trockis na
grinėja santykius ir konflikttas 
tari) Didžiosios Britanijos ir

1 t , -'i- tRusijos, Kinų klausimą ir da
bartines tendencijas Indijoj, ii 
prieina sensacingos išvados, 
kad Britų imperija neužilgio su
silauksianti galo.

Kad knyga turėtų geresnio 
pasisekimo ir didesnio išsipla- 
tinimo, sovietų valdžia spaudi
ne ją ne oficialėj bolševikų 
spaustuvėj, bet vienoj buržua
zinėj Vokietijos knygų leidimo 
įstaigoj.

B E LG1l AI) A S, J ugosla vi ja, 
liepos 8. — Justicijos ministe- 
ris LukiniČ įtaikė premjerui 
savo rezignaciją. Buvo pri
verstas tatai padaryti dėl griež
to prieš ji opozicijos nusistaty
mo. Opozicijos partijos aš
triai smerkė jį dėl paliuosavi
mo nuo sekvestravimo milžiniš
kų Thurno ir Taxis kunigaikš
čio nuosavybių, kūnų vertė sie
kia apie vieną milijardą dina
rų, skaitant Amerikos pinigais 
— apie 17Y2 milijonų dolerių.
Italijos ministeriai pasitraukia

ROMA, liepos 8. — Finansų 
ministeris de Stefani ir krašto 
ekonomijos ministeris Navą į- 
teikė premjerui Mussoliniui sa
vo rezignacijas, kurias pasta
rasis perdavė karaliui.

[Pastaruoju laiku ėmus stip 
riai liro vertei kristi; Romoj bu
vo girdų, kad Stefani atsistaty
dinsiąs kad diktatorius Mus- 
solini pasiimsiąs taipjau ir fi
nansų ministerio portfelį ]

Opozicija privertė jį išeiti dėl 
paliuosavimo nuo sekvestro 
kunigaikščio nuosavybių

Sovietai sulaikė mirties 
bausme vokiečiams

Bostonui gresia viršuti 
niy tramvajų streikas

Elevatorių darbininkai 
balsų prieš 197 nutarė 
ti darbų

4,950 
mes-

BOSTON, Mass., liepos 
Viršutinių Boston 
kompanijos tramvajų darbinin
kai vakar 4,950 balsų prieš 197 
nutarė paskelbti streiką, reika
laudami, kad butų ir toliau iš
laikyta dabartinė arbitracijos 
sistema, kurią samdytojai no
ri panaikinti, ar bent pakeisti.

8. — 
Elevated

RADO KALNUOSE DU ŽMO
NES PRIRAKINTUS PRIE 

MEDŽIO

CHATTANOOGA, Tenn., 1. 
6. — Birželio 23 dieną čia buvo 
kažinkur prapuolę du piliečiai, 
Lawrence Bauman ir D-ras Ma

jų ieškota visur, bet vel-'son
|tui. Tik vakar vienas kalnie
tis,I mas

[Užėjo juos.
[kaustyti grandiniais ir prira- 
!kinti prie didelio medžio. D-ras 
iMason buvo jau be sąmonės. 

žEMe SUTRUKO. — žemės drebėjimas Montanos valstijoj Juodu buvo pargabenti į mies- 
tiek žemę supurtė, kad ti£k Livingston, Mont., pasidarė ply- tą, ir kai atsigavo, papasakojo, 
šiai net ir cementinianie kely. Delei žemės sirpurtyino pasi kad vieną naktį barnia inaskuo- 
darė didelių kalnų nuslinkimų, kurie pridarė nemaža nuostolių tų vyrų suėmus juos, išgalie- 
bet žmonių niekas nežuvo. Juristai Yellovvstono parke buvo nus į kalnus, kankinus, o i<as- 
betgi labai išgąsiiinti.

Kunigo Šmulkščio ir žy- 
dy rabinu bylą '

KAUNO L. žinios rašo:
Teko sužinoti, kad Lietuvos 

žydų rabinai įraukia teismo 
atsakomybėn krikščionių demo
kratų lyderį kunigą Šmulkštį 
už šmeižimą.

Kun. Šmulkštys kokioj tai pa
skaitoj pranešęs, buk rabinai 
telegrafavę Amerikos žydams, 
kad tie darytų įtakos į Ameri
kos valdžią nepripažinti Lietu
vos de jure.

Lietuvos rabinai, kad ir su
prasdami kun. Šmulkščio žygį, 
būtent, sukelti prieš Seimo rin
kimus antisemitinių obalsių, 
kuriais galėtų pasinaudoti visos 
tfys “krikščionių” ‘-frakcijos” 
— tačiau kaipo prieš gryniausį 
šmeižtą per teismą užprotesta
vo, reikalaudami kunigą Šmulk
štį nubausti už sąmoningą me
lagingų žinių platinimą.

Jim Thomas, vaikščiodiv 
Signal kalnuose, netyčia 

Abudu buvo su-

RUOŠIMOS ŽEMĖS.UKIO 
PARODAI

FEZAS, Moroka, liepos 8. — 
Franeuzų kariuomenė, sunaiki
nus kai kuriuos savo avanpos- 
tus šiaurėj nuo Uezzano, eva- 
kuavo miestelį Zaidarą.

Tai jau antras miestas fran
euzų evakuotas per pastarąsias 
tris dienas, besitraukiant prieš 
puolančius juos rifkabilus.

Tazos evakuavimas pabaig
tas. Europiečių moterys ir vai
kai iki vienam išsiųsta į Alžirą. 
Tazoj ramu, ir susisiekimas .au
tomobiliais tarp jo ir Fezo ei
na normaliai.

Svetimšaliai ėmė urmu 
bėgti iš Kantono

Bijo, kad kiniečių neramumai 
prieš svetimšalius gali dar il
gai užsitęsti

$250,000 kovai su karo 
pelnininkais

NEW YORKAS, liepos ‘ 8.— 
Buvęs karo industrijos komisi
jos pirmininkas, Bernard M. 
Baruch, paaukojo 250,000 dole
rių, idant tuo fondu per tre-

Padėtis Sovietijoj
Bedarbiai Maskvoj

Sovie-

Siunčia dar 50,000 kareivių
PARYŽIUS, liepos 8. —Nau

jai paskirtas vyriausiu francu- 
zų jėgų Morokoj komanduoto
ji! generolas Naulin pradėjo or
ganizuoti savo štabą. Franci- 
jos ministerių kabinetas planuo
ja pasiūlyti Abd-el-Krin)ui tai
kos sąlygas. Jei jos bus rif- 
kabilų vado atmestos, tuomet 
bus pradėtas prieš/jį ofensivas. 
Morokon siunčiama dar 50,000 
franeuzų kareivių.

Premjeras Painleve vakar pa
prašė kabineto 300 milijonų 
frankų (15 milijonų dolerių) 
kreditų Morokos karo išlaidoms.

35 tepąnai užmušti
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

8. — Karo departamento pra
nešimu,. kovoj tarp ispanų ir 
rifkabilų, vakariniame Morokos 
krašte, kritę 35 ispanai ir 1| 
rifkabilų.
Franeuzų rojalistai ragina var. 
toti nuodingas dujas rifiečiams

PARYŽIUS, liepos 8. — Ro
jalistų vadas, Charles Maurras, 
laikrašty L’Action Francais© 
ragina franeuzus kare su Abd- 
el-Krimo rifkabilais vartoti 
nuodingas dujas. Jis sako, kad 
jei franeuzai imtų mėtyti nuo I 
dingų dujų bombas į rifiečių 
kaimus, tai nepraeitų nė kelių 
savaičių, kai Abd-el-Krlmas im
tų maldauti taikos. Rojalistų 
vadas sako,, kad nors Francija 
pasirašius nesenai priimtą Ge-

KANTONAS, Kinai,, liepos 8.
— įbauginti nepaliaujama ki
niečių agitacija prieš' svetimša
lius, Kantono svetimšaliai vers
lininkai ęmė urmu/bėgti iš čia 
į Britų sodybą Honkonge, devy
niasdešimt penkios mylios nuo 
Kantono. Bėgimas prasidėjo 
dėl pranašavimų, kad neramu
mai gali nusitęsti mažiausiai 
dar pusmetį.

Kinų vyriausybėvakar išlei
do įsakymą, kuriuo užginama 
žmonėms priimti svetimus' po
pierinius pinigus.

Rusų agentas paleistas

ŠANHAJUS, Kinai, liepos 8.
— Sovietų aliejaus sindikato 
agentas Dosser, kuris buvo su
imtas kaipo kurstytojas kinie
čių neramumų prieš svetimša
lius ir atiduotas mišriam teis
mui, sovietų valdžiai griežtai 
užprotestavus tapo vakar palei
stas po 20,000 taelų (apie 12,- 
000 dolerių) kaucijos. Kauci
ją parūpino sovietų prekybos 
misija.

MINNEAPOLIS, Minn., lie
pos 7. — Darbinnkas Ernest 
Franzen, gavęs pręto pamišima, 
peiliu paskerdė savo žmoną ir 
vieną savo vaikų, jiems dar 
miegant, o paskui pats nusižu
dė. Kiti keturi vaikai, kuriuos 
pamišėlis irgi puolė žudyti, iš
truko gatvėn, klykdami, 
ir jie buvo sužeisti.

BeJ

nevos protokolą, kuriuo varto
jimas nuodingų dujų kare už
ginta, tečiau dabartinėj Moro
kos byloj protokolo provizijos 
negalinčios būt taikomos, nes 
AM-el-Krimas protokolo nesąs 

’ pasirašęs.

PARYŽIUS, liepos 8. — IJa-
telegrama iš Maskvos skel

bia, kad sovietų valdžia išpild/e 
Vokietijos vahlžios prašymą ir 
sulaikė ekzekuciją dviejų vokie
čių studentų, sovietų aukščiau
siojo teismo pasmerktų sušau
dyti už tariamą jų sąmothliį, 
nužudyti Trockį ir kitus sovie
tų vadus. Pasmerktieji stu- jus metus' butų tyrinėjama ke
dentai yra Kari Kilfdermann ir.ro pelnininkavimas, kaipo karų 
Theodore Volscht. [priežastis.

Baruch mano, kad radus bū
dą neleisti pragobėliams daryti 
pelno iš karų, butų pašalinta 
ir karų priežastis.

Tyrinėjimai bus daromi spe
cialistų John Hopkins universi
tete ir užsienio universitetuose.

Vokietija pasirašė ginklu 
prekiavimo konvenciją
GENEVA, Šveicarija, liepos 

8. — Vokietijos valdžios atsto
vas £iandie pasirašė konvenci
ją karo ginklų prekybai apri
boti., priimtą įvykusios Genevoj 
tarptautinės ginklų konferenci 
jos. \

PASPORTŲ VIZŲ MOKESNIO 
i PANAIKINIMAS

CHERSONĖS MIESTAS PER ' 
KRIKŠTYJAMAS VLADI- 

MIROVU

CHARKOVAS, Rusija, liepos 
8. -— Centralinio Ukranibs ko- • 
miteto prezidiumas patvirtino1 į; 
Chersonės sovietų suvažiavimo 
nutarimą .perkrikštyti Cherso- 
nės miesto vardą nauju “Vladi- 
mirovo” vardu. Komunistas 
Vladimirovas buvo tiekimo ko- 

• m i sąrąs. •

WASHING>TONAS, liepos 8 
— Valstybės departamentas pa
darė sutartis su aštuoniomis 
valstybėmis dėl tarpusavio pas- 

jportų vizų mokesnio panaikini- 
tmo arba sumažinimo. Valsty
bės, su kuriomi-si vizų mokesnis 
visai panaikinamas, yra Gvate
mala, Hondūras, Costa Rica, 

j Panama, Švedija ir Šveicarija. 
Su Bulgarija mokesnis nuo 16 
dolerių sumažinama j $2, o su 
Ispanija nuo $10 j 10 pesatų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SAN
TA BARBAROJ ATSI

KARTOJA

NUODINGI GAZAI NELEIDO 
PLĖŠIKAMS APIPLĖŠTI 

BANKĄ

WASIDNGTON, Ind„ liepos 
8. — Praeitą naktj plėšikai ban
dė apiplėšti EI n orą, Ind., Citb 
zens Banką. Jie suskaldė volto 
duris, bet' kuogreičiaibsiai buvo 
priversti sprukti laukan iš ban
ko, neįėję. į voltą: apsaugoti 
bankui nuo plėšikų volte buvo 
laikoma nuodingos dujos.

SANTA BARBARA, Cak 
pos 7. — Vakar vėl buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas, 
atsikartojęs net keturis kaltus. 
Drebėjimas tęčiau buvo nestip
rus ir jokios daugiau žalos ne
padarė. ,

0RH

lie
čia

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 7. — Serbas Nikola Samar- 
zič bandė gauti pilietybės popie
rius. Federalio teisėjo kvočia
mas: “Kas įvyko 1776 metų lie
pos 4 dieną?” Nikola atsakė: 
“Nežinau. Aš ten nebuvau.y 
Pilietybės popierių jis negavo.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralis oro biuras šiai dienai pra
našauja:.

Dalinai apsiniaukę; gali būt 
lietaus ir griaustinio; šilta; vi
dutinis mainąšis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai 'siekė 73° F. x

šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 8.27 valandų.

MASKVA, liepos 8.
tų darbo biržos* skaitmenimis, 
šių metų birželio 1 dieną Mas
kvoj buvo 144,430 bedarbių. Į 
tą skaičių įeina ir sezoniniai 
bedarbiai, didžiumoj kaimiečiai, 
atvykstantieji Maskvon staty
bos sezonui prasidedant. To
kių “sezoninių” skaitoma 24,000 
žmonių.

Profesijomis bedarbiai su
skirstyti į šias kategori.įas: in
dustrijos darbininkų be darbo 
buvo 21,726 žmonės; statybos 
darbininkų 17,962; transporto 
3,881; sovietų darbininkų ir 
tarnautojų 30,995; 
bo darbininkų 17,885.

Vyrų bedarbių biržoj 
įregistruota 87,417, moterų 
800, nemečių 5,222.

červonco kritimas

kui sukaustytus prirakinus prie 
medžio, ir palikus. Iš karty) 
jiems atnešdavę kiek maisto ir 
vandens, liet per pastarąsias ke
turias dienas jie nebegavę nie
ko. Jie baisiai prikentėję nuo 
saulės kaitinimo ir nuo mušiu f 7 t t
bei uodą kandimo, nuo kurių 
jie, būdami surištom rankom, 
negalėjo Atsiginti. Kas buvo 
tie maskuoti žmonės, jie neži
ną, taipjau nežiną, už ką su 
jais tai^ipasielgta.

KAUNAS, — žemės ūkio ir 
pramonės parodos priruošia
mieji darbai užbaigti. Beveiki 
visos vietos išnuomuotos. šie
met paroda žada būti labai gau
singa eksponatais, nes laibai 
daug dalyvauja užsienio firmų. 
Vien Latvijos firmų dalyvauja 
50. Parodos metų Amerikos 
lietuvių prekybos bendrovė de
monstruosianti radio: bus klau
somasi radio koncertų ir paro
doma, kaip ta naujenybė pri
taikinama gyvenime. Be to, 
parodos aikštėj bus ruošiami 
koncertai kur gri ir Latvių 
invalidai—muzikai.

BIRUTĖS KALNO NUSA
VINIMAS

v BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 8. — Vienas parlamento 
atstovas buvo įnešęs pasiuly 
mą, kad Argentina pripažintų 
sovietų Rusiją. Užsienių reika
lų komisija sumanymą atidėjo 
į šalį, motyvuodama tuo, kad 
Rusija neprašius Argentinos 

; juodojo dar- atsteigti su ja dipolmatinius 
'santykius.

buvo ___________
61,-

WASHINGTONAS, liepos 8.
— Generalis pašto viršininkas 

x New apskaičiuoja, kad šiemet 
pini- pašto operacijos duosią apie 40 

Tai
Nežiūrint, kad oficialiai 

gų reforma sovietų Busi joj“’ lai-; milijonų dolerių deficito, 
koma pabaigta, perkamoji čer-! nežiūrint to, kad kainos pašto 
vonco (červoncas — 10 aukso siuntiniams buvo žymiai padi

dintos.rublių, arba $5.20 Amerikos va
liuta) jėga pastaruoju laiku 
ėmė palengva, bet nuolatos, kri
sti žemyn. Darbo statistikos pa? 
duodamu sovietijos smulkio
sios prekybos indeksu, perka
moji červonco jėga pasireiškė 
šiaip: šių metų vasario 2-rą —: 
5.03; kovo 2-rą — 4.89; balan
džio 1-mą — 4.68; gegužio 1-mą 
— 4.57.

Sovietų specialistai (čachlu- 
šian) nurodo, kad perkamajai 
červonco jėgai nepalankiai vei
kiąs ypatingai maisto kainų ki
limas, ir pataria kol kas susi
laikyti nuo maisto sandėliavi
mų. ,

SEPTYNI ASMENS PRIGĖRĖ

ST. TIIOMAS, Ontario, lie
pos 7. — Vakar viena bažnyti
nė mokykla buvo suruošus pik
niką. Mokytojai ir dvidešimt 
septyniems mokyklos vaikams, 
berniukams ir mergaitėms, lei 
džianties dviejose, daiktan su
rištose, lėkštadugnėse valtyse 
Pinafore ežeru, valtys apvirto 
ir visi sukrito vandenin. Mo
kytoja ir septyni vaikai prigė
rė; kiti buvo išgelbėti.

KAUNAS. — Žemės Refor
mos valdyba savo pasėdy birže
lio 17 nutarė nusavinti Birulės 
kalną Palangoj ir perduoti Lie
tuvos Pagražinimo Draugijai. 
Lietuvos Pagražinimo Draugija, 
dėkodama žemės Reformos val
dybai, kviečia Lietuvos visuo
menę dėti aukų Birutės kalnui 
sutvarkyti ir atatinkamai pa
gražinti.

KIEK LIETUVOS STUDENTU 
EINA MOKSLUS VOKIETIJOJ

1924-25 mokslo metais vokie
čių universitetuose mokės 379 
studentai iš Lietuvės, būtent, 
Prūsuose 255, Bavarijoj — 23. 
Saksuose
Tiuringijoj — 27; Ilessene —- 
22; Hamburge — 3; Meklen- 
burge-šverine — 3.

7; Badene — 9;

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimini ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose/ per 
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas, 

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų;

5 išmokami į 6 iki 10 dienų.
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs-„ 

kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki* 
v 20 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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S’erved at Cafes, Restaurants and I’ountains. 
By thc case from your grocer, druggist or 
d« licatessen. Dealers: ’l’hone ('anai 2000

SCHOENHOFEN COMPANY 
Cbic.£o

SMakers of"Green cHĮver”

OTHJER -

$ Lincoln Fordson

' Cars-Trucks-Tractors
I r FRANK BRESKA
S 2501-03**05 South Kedzie Avenuc, Telefonas Lawndale 4113-14

Pasinaudok $5 planu $
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmcnų.

Edelweiss turi skonį kokį vi
suomet turėjo. Taip kaip se
nais laikais. Yra padarytas 
iš tų pačių grynų apynių ir sa
lyklas. Jis yra SUSENDIN- 
TAS! Su surio sandvičių yra 
labai geras.

"^PRODUCTS

Oranže Soda Root BeerfHiret] 
CherrySoda Blngar Ale 
Brape Bodą Spariding Water

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu- 
______ vėse parsiduoda po 

į 75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
Įtinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 

________________ 1 tinka kožnai šeimi
ninkei, * kuri perka

Naujienų 
Pe^siunti-

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. 
mo išlaidų 6ė.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, 111,

KORESPONDENCIJOS

Lawrence, Mass
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

61 kp. susirinkimas įvyks liepos 
10 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėje, 41 
Berkley St. Norėtumėm tarti 
l>orą žodžių į tuos Lawrence 
draugus socialistus, kurie įsto
jo į naujai suorganizuotą kuopą 
d. Grigaičio prakalbose. Malonė
kite visi draugai pribūti į šj 
susirinkimą, nes jis bus pirmas 
musų naujos kuopos susirinki-, 
n uis ir mes turime padėti tvirZ 
tus pamatus kuopos augimui ir 
veikimui. Taipjau, draugai, 
ateidami atsiveskit ir naujų na
rių. ’ ’ X <

Mes taipjau kviečiame visus 
Susipratusius Lavvrence * lietu
vius darbiniifkus stoti į Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 61 kuopų. 
Alos aferai žinome, kad kada čia. 
buvo .stiprios -socialistų kuopos 
ir jos stipriai gyvavo, Ui ir ka
pitalistai labiau skaitėsi su dar
bininkais, negu kad dabar. Bet 
štai vieną dieną s užėjo migla, 
pavydale komunizmo, ir sudras
kė socialistų organizacijai, ku
rios vienos gynė darbininkus ir 
drąsiai kovojo, su kapitalistais* 
Ir ką gero davė komunizmas 
darbininkams? Visiškai nieko. 
Išpradžių komunistai džiaugėsi 
savo r.oju Rusijoj, bet ir tas 
džiaugsmas buvo veltus, nes da
bar Rusija gryžta prie kapitaliz
mo. Kitokiais gi darbais, apart 
ardymo darbiu, organizacijų, 
komunistai negali pasigirti. To
dėl, ųgai darbininkai, stoki- 

jiį kuopą ir padekite 
lirbti dėl darbininkų la- 

visus tuos
mums
bo. Męs kviečiame 
draugus, kurie nori prisirašyti, 
ateiti į šį susirinkimą, o busite 
priimti draugiškai.

—LSS. 61 kp. Komitetas.

Kenosha, Wis.
Pasveikinimas Dr. J. šliupui.
Šiemet sukakus 50 metų nuo 

to laiko, kuomet Amerikos lietu
vių tautinio atbudimo patriar- 
kas ir aušrininkas Jonas 
šliupas pradėjo dalyvauti visuo
meniniam judėjime, ta proga pa 
sinaudodamas SLA. 10-tas Aps
kritys savo pusmetiniame suva
žiavime/birželio 21 d., 1925 m., 
Schlitzo svetainėje, kenosha, 
VVįs., nutarė pasiųsti gerbiamam 
aušrininkui sekamą pasveikini
mą:
“D-rui Jonui šliupui, 
Šiauliuose, Lietuvoje,

Didžiai Gerbiamasis Y Tautos 
Budintojau: ’ * >'

Sukaktus taip svarbiam Tams
tos gyvenime jubilėjui — Tams
tos visuomeninio darbo 50 me
tų, pasinaudodami ta reikšmin
ga proga sveikiname Tamstą, 
Gerbiamasis Aušrininke ir A- 
merikos lietuvių visuomenės gy
venime pirmasis darbuotojau, 
ir reiškiame savo širdingiausius 
linkėjimus, kad gyventum kuo- 
ilgiausius metus ir kad nepri
truktų Tamstai jėgų ir energi
jos darbuotis ir toliaus Lietuvos 
liaudies švietimo labui. Taipgi 
reiškiame Tamstai’ giliausios 
savo simpatijos, delei Tamstos 
asmens ir Tamstos darbų perse
kiojimo nepriklausomoje Lietu
voje, kurios laisvės aukurui 
Tamsta visą savo gyvenimą ir 
visas jėgas pašventei. Piktina
mės ir smerkiame Lietuvos val
donų žygius prieš Tamstos ypa
tų ir Tamstos darbus ir kartu 
pasižadame sulig 
paremti Tamstos 
riais norima apšviesti Lietuvos 
liaudį ir parodyti jai 
svą ir šviesų gyvenimą. Valio 
D-ras Jonas Šliupas.! Valio jo 
svarbus ir naudingas veikimas 
Lietuvos labui! b

Susivienijimo Lietuvių Ameri-
Dešimto Auskričio Valdy-

savo išgalės 
darbus, kn

isli Lietuvos 
PKelias į lai-

koje 
ba:

Pirm. Antanas A. Pakšys 
Sekr. M. Kasparaitiis.

ELEKTRA
Avietę h pajlegą nuvedame | utini k nauju* namui, taipgi dirb

ta. Ca«h arba ant i&mokljimą.tuvis. Cash arba ant i&mokljimą.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I a i. 
a. Bartkus, m,.

it>T9 W. 47th bt., Tel. Boulevard 7101, IS92, Chicago

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karteliai, kaina $24.00, dabar ........... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karteliai, kaina $28.00, dabar ........... $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SPILKUTES dėl moterų ......................................................... $1.00
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms ........... $3.00
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ......   $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ...............  $1.00

Šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės į

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Hąjsted St., Chicago, III.

5000 nauju skaityhvu Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
' \ u į • .

— vieninteliam puikiai paveiksluotam sąvaitraŠčiui Lietuvoje.
greitu laiku susiras,

kai tik kiekvienas mylintis tokį laikrašti, kuriš vienodu Įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, l>ęt taipgi ir Anglijoj, 
Amerikoj ir kitose šalyse — tuoj užsisakys jį imu ir savo artimie
siems Amerikoje, Lietuvoje ir kur kitur gyremiih\terti», o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras* dar po penketą — ar kiek tik guli naujų 
skaitytojų, kad didesniam ir vis didėjančiam to puikaus laikraščio 
skaitytojų burini po visą pasaulį cvahrt, butų jį smagiau visiems 
skaityti. ’* .

Usžakyti saviškiams Lietuvoje “Šiaulių Naujienas’’ geriausia 
per artiniiausj Lietuvos paštą:

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

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

• Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų” platintojai.

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

Tikras' Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūti

mo ir Užkietėjimo 
Vidurių

Daktarai, Kurie Daug Melų Prairti- 
kava, Nusistebėjo, Kaip Greitai 

tos Gyduoles Veikia Tokiuo
se Atsitikimuose

Jeigu juHtj daktarus dar ncužrnšč jums 
tų gyduolių, tik nueikite j aptiekę ir sau
kite buteli; jos vadinasi Nuga-Tone. Jos 
yra malonios vartoti ir jus galite gauti 
visam mėnesiui tų gyduolių apie už dole
ri, Jus nusisteltėsite kaip ■ greitai jos vei
kia. Nuo nevirškinimo, kraujavimo, užkie- 
liejinio, neveiklių kepenų, prasto apetito, 
galvos skaudėjimo, štokų ambicijos, prasto 
miegojimo, ir t. t. nieko nėra geresnio 
kaip šios gyduolės. Pabandykite ja« tik kę- 
letą dienų ir jus nusistebėsite, kaip greit 
'jos atnaujins jūsų stiprumų, ambicijų, pep 
ir puneh. Jos suteikia malonų ir 'atšvieži
nanti miegų ir jus pradėsite jaustia ge
riau beveik tuojau. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai kų jos padaro tokiose at_ 
sitikimuose, jie privertė visus aptiekorius 
suteikti garantijų ir sugrųžinti pinigus jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

KOJŲ SKAUDĖJIMĄ - 
Galima išgydyti. Jei jus kenčiate 
nuo kojų skaudėjimo arbo Vericose 
Ulccrių, aš atsiųsiu jums visai 
DYKAI knygutę kurioje pasakoma, 
kaip prašalinti tuos skausmus ant 
visados, vartojant mano be skausmo 
gydymų. Tai yra skirtingas gydy
mas kurios girdėjote iki šiol, pasek
me yra 85 metų patyrimas. Tiktai 
atsiųskite savo vardą ix adresą pas 
DR. il. J. WHITTltfR, Suite 1016, 
421 E. 11 St., Kansas City, Mo.

LI5TERINE 
. TNROAT 
į TABLETS

ANTISEP
TIKAS'

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ŽMadc by
Lambart Pharaucal Co., Saint Loaia, U. S. A.

Garsinkites Naujienose

Užbaig'a ERsRursijti 
, Lietuvon

Liepos-July 25,

šią Ekskursijų rengia U. 
S. Lines Chicagos ir va
karų skyrius. Juos rertiia 
visi U. S. Lines autori- 
zoti ageneai ir NAUJIE
NOS.

✓

_ Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus, 
artistas, dainininkas ir 
gimnazijos mokytojas.

LEVIATHAN u^es
Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon .. 

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra
Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal...........

. Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra
Kas dar mano šią vasarą keliauti 
Lietuvon ir turėt ikelionėje smagu
mą ir malonumą, kokį galima turėti 
tiktai keliaujant su gerai organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžia šios 
progos.
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit 
Lietuvon dar labai puikiame laike, 
kada žmones šienauja, piauja rugius; 
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
sių vaisių, laukai pilni uogų; ir ke
liai sausi ir geri keliauti iš vietos į 
vietą. Paviešėję trejetą mėnesių 
Lietuvon galite sūgryšti atgal, kaip 
tik tuo' laiku, kai -čia prasidės darbai. 
Šią ekskursiją veda P. Rimkus, dau-
Kadangi laibus yra trumpas, patartina
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reikaluose maloniai jumk^patarnaus

: r NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street

$107 
$186

geliui amerikiečių žinomas žmogus 
— veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 

’ už Klaipėdos atvadavimą, mokytoja
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
tiniu laiku kartu su Dr. J. Šliupu 
įsteigęs Šiaulių Naujienas.
Su šia ekskursija kviečiame keliauti 
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie 
dar šiais metais rengiasi keliauti. 
Patarnavimą ir išrengimą maloniai 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik pjrie jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyventu prie pat Naujienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
nės reikalus gali atlikti per Nau
jienas.
pradėti rengtis tuojaus neatidedant

Chicago, Illinois.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. t

S. L. FABIONAS C

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbdrn StM Room 1111-12 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrų* ketvergi. 

Nedžlioznis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room §44 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4{80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. —• Ab
straktai. — TngaliojhnaL — Pas
kola pinig# 1 ir 2 morglilams.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

įT '• įę l

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU ftoom P001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 0-6 
Vakarai*

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062
7—9 v. v. apart Par.edėlio ir 

Pėtnyčios. /

J. P. WAITCHES
A

Advokatas
Tel. Pulhnan 6377 Rbseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

' 127 N. Dearbom St. '.
Kambarys 1420 .

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearbom 8946

Vakarais 215l“W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Nainy Telefonas , Republic 9600
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L. S. S, ŽINIOS Jeigu jie pasiektų šito tikslo, tai 
ilgam laikui butų užtikrintas' 
aukų plaukimas j komunistų iž
dus, komunistinių laikraščių 
gyvavimas, apmokamos vietos 
komunistų lyderiams stambio
siose lietuvių organizacijose ir 
1.1.

Prie šito tikslo komunistai j5jo 
visą laiką. Savo programą, 
partijos vardą, taktiką ir nusi
statymą įvairiais konkrečįais 
klausimais jie keitė nesuskaito
mą daugybę kartų. Bet vienam 
punkte jie visuomet buvo pasto
vus, tai savo pastangose pavers- 

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So. ti lietuvių darbininkų’jyisuomenę
NariaiA. V11R savo melžiamąja karv&te.

Ant kelio į šitų tikslą bolševi
kiški "revoliucionieriai” susidu
ria su socialistais; ne dėl to su
siduria* kad socialistai taip pat 
norėtų išnaudoti savo intere
sams darbininkų visuomenę, bet 
dėl to, kad socialistai yra griež
čiausi tokio išnaudojimo priešai 

_______  ir geriauš, nogibjiitos srovės, su- 
Tarpe Lietuviu ' Socialistų peba kritikuoti bolševikus. Soci- 

ir A. Liet. Tautinės Sandaros nerenka aukų nei savo 
visą laiką yra gana keisti santy-Įlaikra.Įčiiams- nei kitokiems sf- 
kiai. Sandariečių spauda nuola
tos atakuoja sąjungiečius. Cha
rakteringa tose atakose yra tai, 
sandariečiai visuomet stengiasi 
sąjungiečius pažeminti ir panie
kinti.

Kurį sandariečių laikraštį pa
imsi į rankas — ar jų oficialį 
organą ai* privatinius jų laik
raščius, juose vis užtinki amži
ną litaniją apie tai, kad sociali
stai esą “subankrutiję”, kad so
cialistų organizacija turinti tik
tai “du desėtku narių”, kad so
cialistai “greitai išnyksią iš lie
tuvių visuomenės”, ir t. t.

Šitas sandariečių “argumen
tas” yra tikrenybėje “turavoji- 
mas” bolševikams. Tą giesmę 
apie socialistų “bankrutijimą” 
ir “nykimų” pirmutiniai užvedė 
Maskvos gizeliai. Kai jie aną
met užgrobė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir jos turtą (kuriuo jie 
da ir šiandie tebesinaudoja), tai 
jie paskelbė, jogei socialistų 
“jau nėra!” Socialistų Sąjungai 
persiorganizavus ir atgaivinus 
dalį senųjų sųvo kuopų, bolševi
kai ėmė rėkti, kad tai tiktai sau-- 
jale "nesusipratėlių”, kuriuos 
vadžioją už nosių keletas "gene-1 
rolų be armijos”. Bolševikai 
pranašavo, kad ta “saujalė” ne- 
užilgio pakriksianti, ir, kad pa
greitinus šitą "neišvengiamą ga
lą” socialistams, jie be paliovos 
šmeižė socialistų laikraščius ir 
atskirus darbuotojus, ardė soci
alistų prakalbas; vartojo terorą 
prieš socialistus draugijose ir 
unijose ir darė jiems nesuskai
tomą daugybę kitokių šlykšty
bių, v

Tų bolševikų obalsį, kad soci
alistų “jau nėra” arba kad jie 
“greitai išnyks”, pasigavo ir 
sandariečiai. Jau bus kokie še- 
šeri metai, kaip šitas duetas yra 
giedamas.

Kiekvienas pripažins, kad tai 
yra ne visai natūralūs reiškinys. 
Bolševikus sandariečiai nelaiko 
net lietuviška partija, vadina 
tautos priešais; vienok, patys 
dėdavęsi tikriausiais “lietuvy
bės” gynėjais, jie vartoja patį 
svarbiausiąjį tų “nelietuvių” o- 
balsį!

Socialistų “naikinimas” yra iš I 
tiesų bolševikams užvis svar-| 
Iriausias uždavinys, galima sa-Į 

■

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

July 9, 1925 Eilinis No. 118

L.S.S. > Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, -1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.

P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, UI. .

U8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaukling Avė., Chicago, iii.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333 
S, Fairfield Avė., Chicago, III.

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

Kasierius — J. Kondratavišius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, UI.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskąs, 515 Carrollton Avę., Baltimore, Md.
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Ginkime Lietuvos darbi 
ninky laisvę!

Sąjungiečiai ir Sande 
riečiai

1894 m. vasarą buvo dide
lis geležinkelių darbininkų 
streikas, ' kuriam vadovavo 
Debsąs. Darbininkai tų strei
kų butų laimėję, jeigu ne te
derate valdžia, kuri atėjo j 
pagalbų geležinkelių kompani
joms. Ji suėmė Debsų ir įme
tė jį į kalėjimą.

Kalbėtojas nurodė, kad, ne
žiūrint visų persekiojimų, ku
riuos jam teko iškentėti, ir sa
vo didelio amžiaus, jisai jau
čiasi dar jaunas. “Man jau be
veik sukako 70 metų”, tarė 
socialistų veteranas, “bet aš 
nejaučiu nė pusės to amžiaus. 
Aš socialistas, o socializmas 
yra jaunystės dvasia. Aš esmi 
dusyk 35 mėtį ir busiu čio
nai dar 35 metus”. į

1\> tyebso prakalbos minia 
sudėjo daug aukų partijai. 
Daugybė žmonių padavė apli
kacijas įstojimui i 'socialistų 
organizacijų. -s • •

Partijos centrui iki šiol ne
pasisekė tuos nesutikimus pa
šalinti. Jie nesiliauja jau ko
kie dveji metui, ir tai labai 
kenkia visam darbininkų ju
dėjimui Saksonijoje. Toje Vo
kietijos dalyje, kitąsyk pagar
sėjusioje socialistų stiprumu 
(‘‘raudonoji Saksonija”!), pra
eituose prezidento rinkimuose 
laimėjo Hindenburgas.

V o-Rįi eti j os socialdemok nikų 
partijos ^kongresas, kuris įvyks 
rugsėjo 15 d. Heidelberge, tu
rės tų reikalą kaip nors su
tvarkyti.

SOCIALISTINĖ PASAU
LIO DALIS

Liepos 9 d., ketvirtadieny, 8 
vai. vakaro "Naujienų” name 
Įvyks Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo ChicagOs kuopos 
mitingas. Jisai bus labai svar
bus, nes atėjo rimtų žinių iš 
I ietuvos, kurias reikia be atidė- 

t Lojimo apsvarstyti.
Kunigų partija Lietuvoje su

manė panaikinti žmonių laisvę. 
Ji pravedė Seime įstatymus, su
varžančius spaudos ir susirinki
mų laisvę ir įvedančius mirties 
bausmę. Atstovus drg. Bielinį, 
Dr, Grinių ir Lapinską, kurie 
tiems įstatymams priešinosi, ku
nigų pakalikai išmetė iš Seimo 
posėdžių ir prispyrė pasitraukti 
visą opoziciją. Paskui, pasilikę 
vieni, “krakščionys” nubalsavo 
visus savo sumanymus.

Lietuvos žmouėnurgrasina pa
vojus tokio pat despotizmo, ko
kį fašistai įvedė Italijoje. Jeigu 
norime išgelbėti Lietuvos laisvę, 
tai turime sukrusti tuojaus ir 
padėti klerikalizmo priešams.

Mes žinome, kad už Lietuvos 
žmonių laisvę energingiausiai 
kovoja Socialdemokratų Partija, 
po kurios vėliava spiečiasi susi
pratę Lietuvos darbininkai. Dar 
tais laikais, kai Lietuva buvo po 
caro jungu, socialdemokratai 
organizavo žmones ir kovojo 
prieš carišką despotizmą. Da
bar, kuomet ant Lietuvos žmo
nių guli žiauraus klerikalizmo 
jungas, socialdemokratai vėl sto
vi pirmose eilėse kovotojų už 
laisvę.

Mes esame įsitikinę, kad so
cialdemokratų vedami Lietuvos 
darbininkai laimės, , nes darbo 
žmonės visame pasaulyje ima 
viršų ant savo prispaudėjų. Bet 
ta kova yra sunki, ir 
reiga suteikti pagalbą 
jams.

J'aigi, draugės ir
ateikite į šį Socialdemokratų Rė
mimo Fondo kuopos mitingą ir 
prisidėkite prie musų darbo. 
Įstojantys į Fondą moka 50c. 
mėnesiui (jei išgali, dauginus) 
arba $5 metams ir gauna Lietu
vos socialdemokratų organų.

vo reikalams. Visos aukos, ku
rias per šiuos metus lietuviai 
socialistai jinko, ėjo arba ben
driems Lietuvos " reikalams, 
arba Lietuvos socialdemokra
tams. Iš tų aukų socialistai čia 
nepasiliko sau ne vieno cento, 
bet yra patys daug prie jų 
pridėję iš savo kišeniaus.

Socialistai šviečia darbinin
kus ir sėkmingai sumuša vi
sus bolševikiškus Inimbugns, 
kurie yra sugalvojami darbi
ninkų apmulkinimui. Todėl 
bolševikai labiausia jų neap
kenčia. Jie žino, kad tol, kol 
darbininkų masės girdės so
cialistų balsų, bolševikiškam 
“raudonamjam bizniui” gra
sins nuolatinis pavojus. Socia
listų išnaikinimas jiems yra 
gyvybės klausimas.

Socialistas.
z (Bus daugiau)

Susirinkimas St. Louise 
pavyko puikiai

musų pa
kovoto

draugai,

Paskutiniu laiku įstojo į So
cialdemokratų Kėrriimo Fondą 
draugai V. Ascila, užsimokėjęs 
metams $6, ir Juozas Lukdfc, už
simokėjęs 50c ir pasižadėjęs po 
AbAi i.iMdiyjan

Bmghamton, N. Y.
L. S. D. Partijos Rėmėjų 
Fondo Skyriaus piknikas 

puikiai pavyko

Srities konvencija ir demon
stracija, kurių Socialistų Par
tija parengė liepos 4-5 d. St. 
Louise, pasisekė labai gerai. 
Į konvencijų susirinko socia
listai iš visos Missouri valsti
jos ir apsvarstė eilę klausimų, 
surištų su partijos atgaivini
mu ir sustiprinimu.

Liepos 4 d. buvo didelės 
prakalbos Triangle parke, kur 
susirinko apie 3,000 žmonių 
pasiklausyt drg. Dėbso. Socia
listų vadas čia senai nebuvo 
kalbėjęs. Nuo to laiko, kai ji
sai čia paskutinį -kartą lankė
si, jam teko būt suai'ieštuo- 
tam ir sėdėti kalėjime. Taigi 
Debsas, kalbėdamas į minių 
Triangle parke, palietė savo 
bylos klausimų ir karų. Pri
siminė jisai ir kitų Liepos 
^ketvirtosios šventę, kuri turė
jo
nime.

ritelės reikšmės jo gyve-

Liepos 3 d., š. m. Bingham- 
tono it. S. D. P. R. F. Sky
rius buvo surengęs pikniką 
Lietuvos Socialdemokratų nau
dai. šis sumanymas bingham- 
toniečiuose rado didelį prita
rimą ir į piknikų atsilankė la
bai daug publikos* norai ir 
buvo šiokia diena ir daug įmo
nių išvažinėję į kitus mieštus, 
nes čia tuo laiku dirbtuvės 
buvo sustoję visai savaitei. 
Bet visi tie, kurie buvo mie
ste, atsilankė ir tuomi padėjo 
padaryt gražių sumų pinigų 

^Jetuvos draugams. Piknikas 
visais atžvilgiais buvo puikus. 
Žmones 
smagiai 
karo.

Pelno 
$20.50, 
nam iŠ 
•bhotojų 
lioniui, 
Jisai 9 
nų” ekskursija vyksta apsi
lankyti savo gimtame krašte.

Vytautas.

buvo visi linksmi ir 
šoko iki vėlyvo

šio pikniko 
bus įduoti

va

liko 
vie- 
dar-

nuo
kurie
vietos socialistų

t. y. drg. A. M.^Chiur-
parvežti į Lietuvą.

d. liepos su “Naujie-
ekskursija

Tarptautinis Frontas
SAKSONIJOJE TĘSIASI 

NESUTIKIMAI

Tą pasaulio dalį, kuri buvo 
atrasta paskiausia, greičiausia 
užkariauja socializmas. Aus
tralijoje šiandie jau keturios 
valstybės iš penkių turi so
cialistinei ' valdžias. Vienintele 
buržuazine valstybė tenai tėra 
tiktai Victoria.

Acjelaido’oje (Pietinėje Aus
tralijoje) nesenai buvo didelė 
konferencija, kuri svarstė klau
simą, kaip suvienodinus visų 
Australijos darbininkų par
tijų ir profesinių sąjungų vei
kimą. Manoma, kad * dabar, 
kai darbininkai paėmė į savo 
rankas valdžią jau ir Nau- 
jamjam Pietiniam iWales*e, 
yra’patogus laikas prridėli vy
kinti reformas, vedančias prie 
pramonės socializacijos. šilam 
tikslui pirmiausia ketinama 
sudaryti didelę visų Australi
jos darbininkų vienybės or
ganizacijų. Artimiausiai atei
čiai numatoma toks veikimo
programas: 1. Suorganizuot
vyriausiąją darbo tarybą; 2. 
Sušaukt visų Australijos dar
bininkų kongresų; 
įstatymų keliu 
darbo dienų; 4. 
rencijas atskirų 
svarstymui.

ta amnestija. .Jie kelia ener
gingus protestus prieš spau
dos cenzūrų ir karo stovį,1 rei
kalauja žodžio ir susirinkimų 
laisvės ir kovoja už tai, kad 
butų sustabdyti žmonių areš
tavimai -ir baudimai be tar
dymo ir teismo. / j

Balkanų kraštų socialistui 
konferencija, pritardama šito-' 
kiam Bulgarijos socialistu nu-1 
sistatymui,' ragina visas par
tijas, prisidėjusias prie Socia
listinio Darbininku Internacio- 
nalo, paremti jjios.

Konferencijoje dalyvavo so
cialistų delegatai iš jBulgari- 
josr Graikijos, Jugoslavijos ir 
Btimanijos. Kaipo svečiai, bu
vo atsilankę ir čecho-Slovaki-1 
jos socialistų atstovai. Pirmi I 
ninkavo Internacionalo sekre- 
torius Tom |Sbaw.

Tel BM. 3138 
M. Woitkiewic2- 

BANIS 
AKUAERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

----------------r

Mfi. HERZMAN-®

3. įvesti 
44 valandų 
šaukt konfe- 
kjausimų ap-

BALKANŲ SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo iniciatyva, apie 
vidurį birželio mėnesio įvyko 
Pragojo Balkanų pnsiausalio 
socialistų konferencija, kuri 
tęsėsi tris dienas. Jos darbas 
buvo pašvęstas daugiausia 
tam, kad išaiškinus tikrų .da
lykų padėtį Bulgarijoje.

Konferencija priėjo prie to 
išvado, kad Bulgarija šiandie 
yra dviejų blogybių auka: 
vienoje pusėjefc ji kenčia dėl 
smurto aktų, kuriuos atlieka 
komunistai radikaliai val
stiečių elementai; antroje pu
sėje jų slėgių Į Cankovo vald
žios teroras. Bulgarijos social
demokratų partija randasi tar
pe tų (Tviejų kraštutinių sro
vių, kovodama prieš jas ir 
stengdamasi išvesti kraštų į 
taikos ir demokratybės kelių.

Pragos konferencija pažy
mėjo tų faktų, kad Bulgarijos 
socialistai stovi griežtoj^e opo-

Vokietijos valštybėje Sakso
nijoje jau senai tęsiasi nesu
tikimai tarpe kairiosios ir de
šiniosios socialdemokratų sro
vių. Saksonijos seime social
demokratų frakcija yra suski
lusi į dvi dalis. Mažesnioji 
frakcijos dalis stoja u^ griež
tesnę taktiką santykiuose su 
bųržuazinėm'is partijomis. • Ji 
nepasiduoda daugumos frakci
jos nutarimams, sakydama, 
kad partijos narių dauguma 
pritarianti jai '(frakcijos ina-lzicijoje valdžiai. Jų pastango- 
•žflmai). mis buvo tris kartus paskelb-

TuKstančiai j

Trockis pranašauja Britų im 
perijos kritimą

Francija ir Ispanija daro 
“bendrą frontą”

Trockis numato Brity 
imperijos- kritimą'

Pasirašė sutartį kooperuoti prieš 
karingus Morokos rifkabilus

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
8. — Francija ir Ispanija šian
die pasirašė sutartį, kuria ei
nant abidvi valstybės kooperuos 
kovoje prieš Abd-el-Krimo va
dovaujamas Riffo padarines.(
10,000 rifiečių žygiuoja Fezo 

linkui

FEZAS, Moroka, liepos 8.— 
Oficialia francuzų pranešimas 
skelbia, kad 10 tūkstančiu Abil- 
el-Krimo rifiečių ir kitu fran- 
euzams priešingų padermių 
briaujasi priekin išilgai Uergos 
upės, matyt, pasirižę pulti Fe- 
zą.
Maurų spiriami franeuzai nai

kina savo postus ir evakuoja 
miestus v

BERLINAS, liepos 8. —Ber- 
line gauta pirmas naujos Troc
kio knygos “Kurlink eina Di
džioji Britanija?” egzemplioris, 
rusų kalba. Jos vertimas vo
kiečių kalbon žada pasirodyti 
rugpiučįo jnėnesį« o veik po to 
ir angliškas vertimas.

šioj savo knygoj Trockis na
grinėja santykius ir konfliktas 
tarp Didžiosios Britanijos ir 
Rusijos,’ Kinų klausimą ir da
bartines tendencijas Indijoj, ii 
prieina sensacingos išvados, 
kad Britų imperija neužilgio su
silauksianti galo.

Kad knyga turėtų geresnio 
pasisekimo ir didesnio išsipla- 
tinimo, sovietų valdžia spaudi- 
na ją ne oficialėj bolševikų 
spaustuvėj, bet vienoj buržua- 
zin^j Vokietijos knygų leidimo 
įstaigoj.

-■ . . * - . i - - ------------ ----savo rezignaciją. Buvo pri- 
ę verstas tatai padaryti dėl griež

to prieš jį opozicijos ‘nusistaty
mo. Opozicijos partijos aš- 

* triai smerkė jį dėl paliuosavi- 
mo nuo sekvestravimo milžiniš
kų Thurno ir l'axis kunigaikš
čio nuosavybių, kūnų vertė sie
kia apie vieną milijardą dina
rų, skaitant Amerikos pinigais 
— apie 17V2 milijonų dolerių.
Italijos m misteriai pasitraukia

ROMA, liepos 8. — Finansų 
ministeris de Stefani ir krašto 
ekonomijos ministeris Nava į- 
teikė premjerui Mussoliniui sa
vo rezigndcijas, kurias pasta
rasis perdavė karaliui.

[Pastaruoju laiku ėmus stip 
riai liro vertei kristi, Romoj bu
vo girdų, kad Stefani atsistaty
dinsiąs ir kad diktatorius Mus- 
solini pasiimsiąs taipjau ir fi
nansų ministerio portfelį ]

Sovietai sulaikė mirties 
bausme vokiečiams

FEZAS# Moroka, liepos 8. — 
Francuzų kariuomenė, sunaiki
nus kai kuriuos savo avanpos- 
tus šiaurėj nuo Uezzano, eva-

Svetimšaliai ėmė urmu 
bėgti iš Kantono '

PARYŽIUS, liepos 8. — IJa- 
va > telegrama iš Maskvos skel
bia, kad sovietų valdžia išpildė 
Vokietijos vaklžios prašymą ir 
sulaikė ekzekuciją dviejų vokie
čių studentų, sovietų aukščiau
siojo teismo pasmerktų sušau
dyti už tariamą jų sąmokslą

Tai jau antras miestas fran
cuzų evakuotas per pastarąsias 
tris dienas, besitraukiau! prieš 
nnolančins iuos rifkabilus.

Bijo, kad kiniečių neramumai 
prieš svetimšalius gali dar il-

MIS. michnievigz - VIUIKIENE
AKUŠERKA ,

3101. So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119 A
Baigusi aku še- 
rijos 
ilgai 
vusl 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymu, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luuse moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o r*> 
site pagelbą.

Valandos nu« 
8 ryto iki 1 pc 

kpietų, nuo 6 iki 
J9 va), vakare.

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
l)rexel 0950 t

Bculevard 4136

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

Telefonais:

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
vi šokio- 

prieš 
laike 

ir pc

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

( )>f jM

4729 So. Ashland Ave„ 2 lehee 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOŠi

Nuo 10 iki 12 vai- ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

OR. SERNER, 8, D.
LIET UVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjirąą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarrj Me- .
dikalė Laboratorija. 1

DR. HORVAT, DR. VV1LL1NG 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Ncdėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIAI DAKTARAI
Nam< telefonas Yarda 1699

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

3484 So. H».
Ofiso valandos nuo 1 iki I >K 

pietų ir 6 iki 8 vakare
— ...... ..... .. 1 .i —

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
* 9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

, ir 6:89 iki 9:80 vakare 
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Ųhicago, III.

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

Tel. Kenwood 5107
rytojValandos: nuo 9 Iki 11 vai 

nuo 5:80 iki 7:80 rakai

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Asbland At«.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
1*2 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas motery Jiyy

1724 So. Loomis, įtampas 18 ir Bis* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk 84.

Valandos nuo 8 ikle12 dieną, nne
6 iki 8 vai. vak. Nodčliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 I 
Rezidencijos tel. Dimxel 9191

Dr. A. A. Roth
Reaae Gydytojas Ir Chirvrrae 
Specialiste* Moterliką, VyriUrą 
Vaiką ir visų chroniiką ligą.

Ofisą v: 3103 So. Halsted St., Chicage 
arti 81at Street

diliomis ii šventadieniais 10—11 dimf

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

- — Optometriet
Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toa ant 

2 lubą

Dr. Benedict Aron :
Ofisas 3801 S. Kedris Ava. _Phon« 
Lafayette 0075. Valandos 2—B vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, -J 
7 iki 8:80 vakare. «-*

DR. A. MONTVID
"JT "WSiWn ftĮbs 1 >
nutarė paskėlbti streiką, reik a

Francuziškas Daktaras
Speęialistas kraujo, odos,

• liaudami, kad butų ir toliau iš
laikyta- dabartine arbifracijos 

, sistehia, kurią samdytojai no^ 
ri panaikinti, ar bent pakeisti.

RADO
NES

KALNUOSE DU ŽMO-
PRIRAKINTUS PRIE

MEDŽIO

CIIATTANOOGA, Tenn., i. 
6. — Birželio 23 dieną čia buvo 
kažinkur prapuolę du piliečiai, 
Lawrerice Bauman ir D-ras Ma- 

'son. Jų ieškota visur, bet vei- 
|tui. Tik vakar vienas kafnie- 
tis, Jim Thomas, vaikščioda- 

’mas Signal kalnuose, netyčia 
iužėjo juos. Abudu buvo su- 
j kaustyti grandiniais ir prira- 
ikinti prie didelio medžio. D-r'as 
iMason buvo jau be sąmonės.

telegrafavę Amerikos < žydams, 
kad tie darytų įtakos į Ameri
kos valdžią nepripažinti Lietu
vos de jure.

Lietuvos rabinai, kad ir su- 
prasdami kuri. ^Šmulkščio žygį, 
būtent, sukelti prieš Seimo rin
kimus • antisemitinių obalsių, 
kuriais galėtų pasinaudoti visos 
trys ♦ “krikščionių” ‘‘frakcijos” 
— tačiau kaipo prieš gryninusį 
šmeižtą per teismą užprotesta
vo, reikalaudami kunigą Šmulk
štį nubausti už sąmoningą me* 
lagingų žinių platinimą.

RUOŠIMOS ŽEMĖSA ŪKIO 
PARODAI

KAUNAS,, — žemės ūkio ir 
pramonės parodos priruošia
mieji darbai užbaigti. Beveik 
visos vietos išnuomuotos. šie
met paroda žada būti labai gau
singa 
daug 
Vien 
50. 
lietuvių prekybos bendrovė" de
monstruosianti radio: bus klau
somasi radio koncertų ir paro
doma, kaip ta naujenybė pri
taikinama gyvenime 
parodos aikštėj bus 
koncertai kur gri 
irivalidai—muzikai.

ŽEMĖ SUTRUKO. — Žemės diebejimas 'Montanos valstijoj Juodu buvo pargabenti į mies- 
tiek žemę supurtė, kad ties Livingston, Mon$», pasidarė ply- tą, ir kai atsigavo, papasakojo, 

kad vieną naktį banda nuskub
tų vyrų suėmus juos, išgabe
nus į kalnus, kankinus, o pas
kui sukaustytus prirakinus prie 
medžio, ir palikus. Iš karto 
jiems atnešdavę kiek maisto ir 
vandens, liet per pastarąsias ke
turias dienas jie nebegavę nie
ko. Jie baisiai prikentėjų nuo 
saulės kaitinimo ir nuo musių 
bei uodų kandimo, nuo kurių 
jie, būdami surištom rankom, 
negalėjo atsiginti. Kas buvo 
tie maskuoti žmones, jie neži
ną, taipjau nežiną, už ką su 
jais taip pasielgta.

šiai net ir cementiniame kely. Delei žemės supurtymo pasi 
darė didelių kalnių nuslinkimų, kurie pridarė nemaža nuostolių, 
bet žmonių niekas nežuvo. Juristai Yellovvstono parke buvo 
betgi labai išgąsdinti.

$250,000 kovai su karo 
pelnininkais >

Padėtis Sovietijoj
Bedarbiai Maskvoj

eksponatais, nes labai 
dalyvauja užsiėnio firmų. 
Latvijos firmų dalyvauta 
Parodos metų Amerikos

NEW Y ORKAS, liepos 8.— 
Buvęs karo industrijos komisi
jos pirmininkas, Bernard M. 
Baruch, paaukojo 250,000 dole- 

nužudyti Trockį ir kitus sovie-Jrių, idant tuo fondu per tre
ti! vadus. Pasmerktieji stu- jus metus butų tyrinėjamą ke
dentai yra Kari Kindermann ir.ro pelnininkavimas, kaipo karų 
Theodore Volscht. I priežastis.

----------------- Baruch mano, kad radus bu-

Vokietija pasirašė ginklu ■pelno iš karų, butų* pašalintu

MASKVA, liepos 8. — Sovie
tų darbo biržos1 skaitmenimis, 
šių metų birželio 1 dieną Mas
kvoj buvo 144,430 bedarbių. Į 
tą skaičių \eina ir sezoniniai 
bedarbiai, didžiumoj kaimiečiai, 
atvykstantieji Maskvon staty
bos sezonui prasidedant, 
kių “sezoninių 
žmonių.

To-
skaitoma 24,000

skirstvta i šias
bedarbiai su-

kateororiias: in-

' BUENOS AIBES. Argentina, 
liepos 8. — Vienas parlamento 
atstovas buvo įnešęs pasiuly 
mą, kad Argentina pripažintų

se to, 
ruošiami 

ir Latvių

BIRUTĖS KALNO NUSA
VINIMAS

KAUNAS. — žemės Refor
mos valdyba savo pasėdy birže
lio 17 nutarė nusavinti Birutės 
kalną Palangoj ir perduoti Lie
tuvos Pagražinimo Draugijai. 
Lietuvos Pagražinimo Draugija,



tas. Europiečių moterys ir vai
kai iki vienam išsiųsta i Alžirą. 
Tazoj ramu., ir susisiekimas au
tomobiliais tarp jo ir Fezo ei
na normaliai.

Siunčia dar 50,000 kareivių
PARYŽIUS, liepos 8. —Nau

jai paskirtas vyriausiu francu
zų jėgų Morokoj komanduoto
ji: generolas Naulin pradėjo or
ganizuoti savo štabą. Franci- 
jos ministerių kabinetas planuo
ja pasiūlyti Abd-el-Krimui tai
kos sąlygas. .Jei jos bus rif
kabilų vado atmestos, tuomet 
bus pradėtas prieš jį ofensivas. 
Morokon siunčiama dar 50,000 
francuzų kareivių.

Premjeras Painleve vakar pa
prašė kabineto 300 milijonų 
frankų (15 milijonų dolerių) 
kreditų Morokos karo išlaidoms.

35 ispanai užmušti

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
8. — Karo departamento pra
nešimu., kovoj tarp ispanų ir 
rifkabilų, vakariniame''Morokos 
krašte, kritę 35 ispanai ir 
rifkabilų.
Francuzų rojalistai ragina var
toti nuodingas dujas rifiečiams

PARYŽIUS, liepos 8. — Ro
jalistų vadas, Charles Maurras, 
laikrašty L’Action Francais© 
ragina francuzus kare su Abd- 
el-Krimo rifkabilais vartoti 
nuodingas dujas. Jis sako, kad 
jei francuzai imtų mėtyti nuo 
dingų dujų bombas į rif iečių 
kaimus, tai nepraeitų nė kelių 
savaičių, kai Abd-el-Krimas im
tų maldauti taikos. Rojalistų 
vadas sako., kad nors Francija 
pasirašius nesenai priimtą Ge-

— Įbauginu nepaliaujama Ki
niečių agitacija prieš svetimša- 
liūs, Kantono svetimšaliai vers
lininkai ėmė urmu bėgti iš čia 
į Britų sodybą Honkonge, devy
niasdešimt penkios mylios nuo 
Kantono. Bėgimas prasidėjo 
dėl pranašavimų, kad neramu
mai gali nusitęsti mažiausiai 
dar pusmeti.

Kinų vyriausybė vakar išlei
do įsakymą, kuriuo užginama 
žmonėms priimti svetimus' po
pierinius pinigus.

Rusų agentas paleistas
ŠANHAJUS, Kinai, liepos 8.

— Sovietų aliejaus sindikato 
agentas Dosser, kuris buvo su
imtas kaipo kurstytojas kinie
čių neramumų prieš svetimša
lius ir atiduotas mišriam teis
mui,, sovietų valdžiai griežtai 
užprotestavus tapo vakar palei
stas po 20,000 taelų (apie 12,- 
000 dolerių) kaucijos. Kauci
ją parūpino sovietų prekybos 
misija.

MINNEAPOLIS, Minn., lie
pos 7. —- Darbinnkas Ernest 
Franzen,\ gavęs proto pamišima, 
peiliu paskerdė savo žmoną ir 
vieną savo vaikų, jiems dar 
miegant, o paskui pats1 nusižu
dė. Kiti keturi vaikai, kuriuos 
pamišėlis irgi puolė žudyti, iš
truko gatvėn, klykdami. BeJ 
ir jie buvo sužeisti.

nevos protokolą, kuriuo varto
jimas nuodingų dujų kare už
ginta, tečiau dabartinėj Moro
kos byloj protokolo provizijos 
negalinčios būt taikomos, nes 
Abd-el-Krimas protokolo nesąs 
pasirašęs.

piurviuf linu rvuinuuuijų

GENEVA, Šveicarija, liepos
Vokietijos valdžios atsto

vas šiandie pasirašė konvenci
ją karo ginklų prekybai apri
boti, priimtą įvykusios Genevoj 
tarptautinės ginklų konferenci 
jos. x

CHERSONĖS MIESTAS PER- 
KRIKŠTYJAMAS VLADI- 

MIROVU

CHARKOVAS, Rusija, Įiepos 
8. — Centralinio Ukranios ko
miteto prezidiumas patvirtino 
Chersonės sovietų suvažiavimo 
nutarimą .perkrikštyti Cherso
nės miesto vardą nauju “Vladi- 
mirovo” vardu. Komunistus 
Vladimirovas buvo tiekimo ko- 

.misaras.

NUODINGI GAZAI NELEIDO 
PLĖŠIKAMS APIPLĖŠTI 

BANKĄ ,

WASHINGTON, Ind„ liepos 
8. — Praeitą naktį plėšikai ban
dė apiplėšti Elnora, Ind., Citi- 
zens Banką, i Jie suskaldė volto 
duris, bet' kuogreičiauriai buvo 
priversti sprukti laukan iš ban
ko, neįėję. į voltą: apsaugoti 
liankui nuo plėšikų volte buvo 
laikoma nuodingos dujos.

—- -----------  \
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 7. — Sęrbas Nikola Samar- 
zič bandė gauti pilietybės popie
rius. Federalio teisėjo kvočia
mas: “Kas įvyko 1776 metų lie
pos 4 dieną?” Nikola atsake: 
“Nežinau. Aš ten nebuvau.* 
Pilietybės popierių jis negavo.

lyrmejimai dus daromi spe
cialistų John Hopkins universi
tete ir užsienio universitetuose.

PASPORTŲ VIZŲ MOKESNIO 
, PANAIKINIMAS

WASHINOTONaŠ, liepos 8
— Valstybės departamentas pa
darė sutartis su aštuoniomis 
valstybėmis dėl tarpusąvio pas- 
portų vizų mokesnio panaikini
mo arba sumažinimo. Valsty
bes, su kuriomis! vizų mokesnis 
visai panaikinamas, yra Gvate
mala, Hondūras, Costa Rica, 
Panama, Švedija ir Šveicarija. 
Su Bulgarija mokesnis nuo 10 
doleriui sumažinama į $2, o su 
Ispanija nuo $10 į 10 pesatų.

I
■———....................

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SAN
TA BARBAROJ ATSI

KARTOJA

SANTA BARBARA, Cal., lie
pos 7. — Vakar vėl buvo čia 
jaučiamas žemes drebėjimas, 
atsikartojęs net keturis kaltus. 
Drebėjimas tečiau' buvo nestip
rus ir jokios daugiau žalos ne
padarė. , ’
— ■ ■■ ■ •**>--------------- :-----------------

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Dalinai apsiniaukę; gali būt 
lietaus ir griaustinio; šilta; vi
dutinis mainąsis vėjas. '

Vakar temperatūra vidutiniš
kai 'siekė 78° F.

šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 8.27 valandą. 

buvo 21,726 žmonės; statybos 
darbininkų 17,962; transporto 
3,881; sovietų darbininkų ir 
tarnautojų 30,995; juodojo dar
bo darbininkų 17,885.

Vyrų bedarbių biržoj buvo 
įregistruota 87,417, moterų 61,- 
800, nemečių 5,222.

červonco kritimas
• >

Nežiūrint, kad oficialiai pini
gų reforma Sovietų Rusijoj lai
koma pabaigta, perkamoji čer
vonco (červoncas1 — 10 aukso 
rublių, arba $5.20 Amerikos va
liuta) jėga pastaruoju laiku 
ėmė palengva, bet nuolatos, kri
sti žemyn. Darbo statistikos pa
duodamu sovietijos smulkio
sios prekybos indeksu, perka
moji Červonco jėga pasireiškė 
šiaip: šių metų vasario 2-rą — 
5.03; kovtf 2-rą — 4.89; balan
džio 1-mą — 4.68; gegužio 1-mą 
— 4.57.

Sovietų specialistai (čachlu- 
šian) nurodo, kad perkamajam 
červonco jėgai nepalankiai vei
kiąs ypatingai maisto kainų ki
limas, ir pataria kol kas susi
laikyti nuo maisto sandėliavi
mų.

SEPTYNI ASMENS PRIGĖRĖ

ST. TIIOMAkS, Ontario, lie
pos 7. — Vakar viena bažnyti
nė mokykla buvo suruošus pik
niką. Mokytojai ir dvidešimt 
septyniems mokyklos vaikams, 
berniukams ir mergaitėms, lei 
džianties dviejose, daiktan su
rištose, lėkštadugnėse valtyse 
Pinafore ežeru, valtys apvirto 
ir visi sukrito vandenin. Mo
kytoja ir septyni vaikai prigė
rė; kiti buvo išgelbėti.

lų komisija sumanymą atidėjo 
į šalį, motyvuodama tuo, kad 
Rusija neprašius Argentinos 
atsteigti su ja d i pol matinius 
santykius. . ,

WASHINGTO^AS, liepos 8. 
— Generalis pašto viršininkas 
New apskaičiuoja, kad šiemet 
pašto operacijos duosią apie 40 
milijonų dolerių deficito. Tai 
nežiūrint to, kad kainos pašto 
siuntiniams buvo žymiai padi
dintos.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

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

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

(lyj)ill, Kvrvcičl IjlVlUVUd viovtvr- 

menę dėti aukų Birutės kalnui 
sutvarkyti ir atatinkamai pa-, 
gražinti.

KIEK LIETUVOS STUDENTŲ 
EINA MOKSLUS VOKIETIJOJ

1924-25 mokslo metais vokie
čių universitetuose mokės 379 
studentai iš Lietuvos, būtent, 
Prūsuose 255, Bavarijoj — 23. 
Saksuose — 37; Badene — 9; 
Tiuringijoj — 27; Hessene — 
22; Hamburge — 3; Meklen- 
burge-šverine — 3.
....... •' * ■' I



FordsonLincoln

kok| vi-Edehveiss turi skonį 
suomet turėjo. Taip kaip se
nais laikais. Yra padarytas 
iš tų pačių gryny apynių ir sa- 
lyklos. Jis yra SUSENDIN- 
TAS! Su sūrio sandvičių yra 
labai geras.

i
Served at Cafes, Restaurants and Fountains. 
By the rase from your grocer, druggist or 
dt licatessen. Dealers: ’l’hone Canal 2000

SCHOENHOFEN COMPANY
Chicago

ČMakers of"Green cRjver”

OTHĘR'

PRODUCTS

Oranže Soda Roof BoorfHirei]
ChgrrySoda Slngor Ale 
Brapo Soda Spartding Wator

*!
---„---- -

*
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Lawrence, Mass.

__ -'g!**''-*1*'”', 1 ■- - .<WL;

KORESPONDENCIJOS
— Svietią h pajiegą Nuvedame | Mtma Ir nauju* fcamua, taipgi <Hrt>- 

tuvls. Ca«h arba ant ihnokljimi.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n t.
A. BARTKUS, Fra*.

10*19 W. 47th bt., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago P
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

61 kp. susirinkimas įvyks liepos 
10 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėje, 41 
Berkley St. Norėtumėm tarti 
porą žodžių į tuos Lawrence 
draugus socialistus, kurie įsto
jo į naujai suorganizuota kuopą 
d. Grigaičio prakalbose. Malonė
kite visi draugai pribūti į šį 
susirinkimą, nes jis bus pirmas 
musų naujos kuopos susirinki- .• * I mas ir mes turime padėti tvir^Į 
tus pamatus kuopos augimui ir'> 
veikimui. Taipjau, draugai
ateidami utsiveskit ir naujų ilar 
rių. '

Mes taipjau kviečiame visus 
susipratusius Lawrence lietu
vius darbininkusjstoti į Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 61 kuopą. 
Mes gerai žinome, kad kada čia 
buvo stiprios -socialistų kuopos 
ir jos stipriai gyvavo, tai ir ka
pitalistai labiau skaitėsi su dar
bininkais, negu kad dabar. Bet 
štai vieną dieną užėjo migla, 
pavydale komunizmo, ir sudras
kė socialistų organizacijai, ku
rios vienos gynė darbininkus ir 
drąsiai kovojo su kapitalistais* 
Ir ką gero davė komunizmas 
darbininkams? . Visiškai nieko. 
Išpradžių komunistai džiaugėsi 
savo rojų Rusijoj, bet ir tas 
džiaugsmas buvo veltus, nes da
bar Rusija gryžta prie kapitafiz- 

4.110. Kitokiais gi darbais, apart 
ardymo darbin. organizacijų, 
komunistai negali pasigirti. To
dėl, draugai darbininkai, stoki
te į musų kuopą ir padėkite 
mums dirbti dėl darbininkų la
bo. Mes kviečiame visus tuos 
draugus, kurie nori prisirašyti, 
ateiti į šį susirinkimą, o busite 
priimti draugiškai.

—LSS. 61 kp. Komitetas.

Kenosha, Wis,
Pasveikinimas Dr. J. šliupui.
Šiemet sukakus 50 metų nuo 

to laiko, kuomet Amerikos lietu
viu tautinio atbudimo patriar- 
kas ir aušrininkas D-ras Jonas 
Šliupas pradėjo dalyvauti visuo
meniniam judėjime, ta proga pa 
sinaudodamas SLA. 1 O-tas Aps
kritys savo pusmetiniame suva
žiavime,4 birželio 21 d., 1925 m., 
Schlitzo svetainėje, Kenosha, 
VVįs., nutarė pasiųsti gerbiamam 
aušrininkui sekamą pasveikini
mą :
“D-rui Jonui šliupui, • 
Šiauliuose, Lietuvoje,

Didžiai Gerbiamasis Tautos 
Budintojau:

9

Ketvirtadienis, Liep. 9, 1925

r®

♦ B ho
Cars-Trucks-Tractors $

Š FRANK BRESKA
n 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 $

Pasinaudok $5 planu $
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuvių salesmcnų. $
•Wi-

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui į 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 šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

Sukakus taip svarbiam Tams
tos gyvenime jubilėjui — Tams
tos visuomeninio darbo 50 me
tų, pasinaudodami ta reikšmin
ga proga sveikiname Tamstą, 
Gerbiamasis Aušrininke ir A- 
merikos lietuvių visuomenės gy
venime pirmasis darbuotojau, 
ir reiškiame savo širdingiausius 
linkėjimus, kad gyventum kuo- 
ilgiausius metus ir kad nepri
truktų Tamstai jėgų ir energi
jos darbuotis ir tolia.u's Lietuvos 
liaudies švietimo labui. Taipgi 
reiškiame Tamstai giliausios 
savo simpatijos, delei Tamstos 
asmens ir Tamstos darbų perse
kiojimo nepriklausomoje Lietu
voje, kurios. laisvės aukurui 
Tamsta visą savo gyvenimą ir 
visas jėgas pašVentei. Piktina
mės ir smerkiame Lietuvos val
donų žygius prieš Tamstos ypa
tų ir Tamstos darbus ir kartu 
pasižadame sulig 
paremti Tamstos
riais norima apšviesti Lietuvos 
liaudį ir parodyti jai kelias į lai
svą ir šviesų gyvenimą. Valio 
D-ras Jonas šliupas! Valio jo 
svarbus ir naudingas veikimas 
Lietuvos labui!

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Dešimto Auskričio Valdy
ba:

savo išgalės 
darbus, ku-

jum» 
gau

joti

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Iii Pirm. Antanas A. Bakšys 

Sekr. M. Kasparaitiis.

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintų kainą.

BALTI 62 c.iliu
BALTI 36 colių
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kai
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .
SPILKUTES dėl moterų .................    .......
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms __ ....
SAGHTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje...... ......
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ...............

Šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės į

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halsted St., Chicago, III

gį daneliai, k^ina $24.00, dabar 
z/karieliai, kaina $23.00, dabar 

na $28, dabar $16.00
Z. $8.00 
.. $1.00 
.. $3.00 
.. $2.00 
.. $1.00

$14.00
$13.00

Tikras Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūti

mo ir Užkietėjimo 
Vidurių

Daktarai, Kurie Daug Metų Prakti
kavo, Nusistebėjo, Kaip Greitai 

tos Gyduoles Veikia Tokiuo
se Atsitikimuose

Jeigu Juhiį daktarrtH dar neužrašė 
ti| gyduolių, tik nueikite j aptiekų ir 
kitę butelį; joa vadinami Nuga-Tone.
yra malonios vartoti ir jųa galite gauti 
viM.nn m^ne.-dui tų gyduolių apie už dole
ri. Jų< nuHhtcbėrtlte kaip greitai jos vei
kia. Nuo nevirSkinimo, kraujavimo, užkle- 
tiejinto, neveiklių kepenų, prasto apetito, 
galvos skaudėjimo, stoką amldcijos, prasto 
miegojimo, ir t. t. nieko nėra geresnio 
kaip Aios gyduolės. Pabandykite ja« tik ko
letų dienų ir Jus nųsįsteigsite, kaip greit 
jos atnaujins jūsų stiprumą, ambiciją, pep 
ir puneh. Jos suteikia malonų ir atšvieži
nanti miegą ir jus pradėsite jaustis ge
riau beveik tuojau. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai ką jos padaro tokiose at_ 
sitikimuose, jie privertė visus aptiekoriu* 
suteikti garantiją -ir sugrąžinti pinigus jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

S. L FABIŪNAS Ctt

NORĖDAMI:
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-Į 
NYTI VISADOS KREIPKITflS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. į

809 W, 351h SI., Ghicago 
Tel. Bcdlevard 0611 ir 07M 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. • (

5000 naujų skaitytojų Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje 

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
— vieninteliam puikiai paveiksluotam sąvaitraščiui Lietuvoje,

greitu laiku susiras/
kai tik kiekvienas mylintis tokj laikraštį, kuriš vienodu įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoj, 
Amerjjioįjr kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimie
siems Amerikoje, Lietuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras dar po penketą — ar kiek tik gali naujų 
skaitytojų, kad didesniam ir vis didėjančiam to puikaus laikraščio , 
skaitytojų buriu! po visą pasaulį eužfrit, butų "JĮ smagiau visiems 
skaityti.

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

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

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

• Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų” platintojai.

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

KOJŲ SKAUDĖJIMĄ v
Galima išgydyti. Jei jus kenčiate 
nuo kojų skaudėjimo arbo Vericose 
Ulcerių, aš atsiųsiu jums visai 
DYKAI knygutę kuripje* pasakoma, 
kaip prašalinti tuos'*’ skausmus ant 
visados, vartojant mano be skausmo 
gydymą. Tai yra skirtingas gydy
mas kurios girdėjote iki šiol, pasek
mė yra 35 metų patyrimas. Tiktai 
atsiųskite savo vardą ik adresą pas 
DR. H. J. VVHlTTItfR, Suite 1016, 
421 E. 11 St., Kansas City, Mo.

/

LISTERINE 
THRDAT

ANTISEP
TIKAS’

Apsaugoja 
ir Prašali- 
na Gerk
lės Parpi-., 
m a. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ČMade by
Lamb«rt Phartnacal Co., Saint Loab, U. S. A.

Garsinkite Naujienose

MtaMMl

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Tngaliojhnal.
kola pinig< 1 ir 2 mo

John Minskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

r:

A. A. OLIS
ADVOKATAS ’

11 Š. La Šalie St„ Room P001
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Te! Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 6377 Roselarid, 111.

10717 Indiana Avė..
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
. Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzamindvojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taiją*i veda visokius su
dus.

JOHNB.BOROEN 
(John Bugdziunas liorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telefchone Dearborn 8946

Vakarais 215CVV. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namu Telefonas , Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 536 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SU Oicafo 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6260

Cicero Ketverge vakaro 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Brldgeporto Seredoj ano 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boil. 6787

Tai. I>earboru 9087

.< A. A. SULIS ,
ADVOKATAS

Ofisas vidurinio*tyj l 
Room 17|26 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
7T 

(Jot.
W. W*fchfaigtoai Si 
VVasMnrton A <"•
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Ketvirtadienis, Liep. 9, 1925

July 9, 1925

L.S.S. Pildomasis Komitetas

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais 
■—... 1 — ■■■ ..... _ —

L. S. S. ŽINIOS
cfiinigo, m

Eilinis No. 118
si to-1

Tel Blvd. 3138 
M. Woitldewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
to o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

Jeigu jie pasiektų šito tikslo, tai 
ilgam laikui butų užtikrintas' 
aukų plaukimas j komunistų iž
dus, komunistinių laikraščių 
gyvavimas, apmokamos vietos 
komunistų lyderiams stambio
siose lietuvių organizacijose ir

)

I

J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, .2,135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgvlionienū, 1739 S. Halsted St.

1’, Grigaitis, 1J39 So. Halsted St.

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
— visi Chicago, 111,

USS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G, Mauricas, 4333
S, Fairfield Avė

Finansų sekr.
Monroe S>t.,

Kasierius — J
• Edbrooke Avė., Chicago, III,
Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.

50th Ct., Cicero, 111.
Nariai —• A. Kemėža, A. Vilis.

Chicugo, III.
- O. Baniene, 1729 W.

’ i i . III

KondrataviSiuR, 10611

LIETUVIŲ DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Ginkime Lietuvos darbi 
ninku laisvę!

Sąjungiečiai ir Sanda 
• y a ■ riečiai

Liepos 9 d., ketvirtadieny, 8 
vai. vakaro "Naujienų“ name 
Įvyks Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo Chicagos kuopos 
mitingas. Jisai bus labai svar
bus, nes atėjo rimtų žinių iš 
I ietuvos, kurias reikia be atidė
liojimo apsvarstyti.

Kunigų partija Lietuvoje su
manė panaikinti žmonių laisvę. 
Ji pravedė Seime įstatymus, su
varžančius spaudos ir susirinki
mų laisvę ir įvedančius mirties 
bausmę. Atstovus drg. Bielinj, 
Dr. Grinių ir Lapinską, kurie 
tiems įstatymams priešinosi, ku
nigų pakalikai išmetė iš Seimo 
posėdžių ir prispyrė pasitraukti 
visą opoziciją. Paskui, pasilikę 
vieni, “krakščionys“ nubalsavo 
visus savo sumanymus.

Lietuvos žmonėms grasina pa
vojus tokio pat despotizmo, ko-

norime išgelbėti Lietuvos laisvę, 
tai turime sukrusti tuojaus ir 
padėti klerikalizmo priešams.

Mes žinome, kad už Lietuvos 
žmonių laisvę energingiausiai 
kovoja Socialdemokratų Partija, 
po kurios vėliava spiečiasi susi
pratę Lietuvos darbininkai. Dar 
tais laikais, kai Lietuva buvo po 
caro jungu, socialdemokratai 
organizavo žmones ir kovojo 
prieš carišką despotizmą. -,Pa- 
bar, kuomet ant Lietuvos žmo
nių guli žiauraus klerikalizmo 
jungas, socialdemokratai vėl sto
vi pirmose eilėse kovotojų už 
laisvę.

Mes esame įsitikinę, kad so
cialdemokratų vedami Lietuvos 
darbininkai laimės, nes darbo 
žmonės visame pasaulyje ima 
viršų ant savo prispaudėjų. Bet 
ta kova yra sunki, ir 
reiga suteikti pagalbą 
jams.

Taigi, draugės ir
ateikite į šį Socialdemokratų Rė
mimo Fondo kuopos mitingą ir 
prisidėkite prie musų darbo, 
^stojantys į Fondą moka 50c. 
mėnesiui (jei išgali, daugiaus) 
arba $5 metams ir gauna Lietu
vos socialdemokratų organą.

ui ūsų pa- 
kovoto-

draugai,

Paskutiniu laiku įstojo į So
cialdemokratų Rėmimo Fondą 
draugai V. Ascila, užsimokėjęs 
metams $6, ir Juozas Lukdfe, už
simokėjęs 50c ir pasižadėjęs po 
tiek pat mokėti kas mėnesis. Se
nieji nariai užsimokėjo: drg. 
Kavaliauskįs — $2 ir Slapukas 
—$1.50. Viso įplaukė $10.00.

M. J. Mauricas, Sekret.

Partijos organizatoriai

Tarpe Lietuvių ' Socialistų 
ir A. Liet. Tautinės Sandaros 
visą laiką yra gana keisti santy
kiai. Sandariečių spauda nuola
tos atakuoja sąjungiečius. Cha
rakteringa tose atakose yra tai, 
sandariečiai visuomet stengiasi 
sąjungiečius pažeminti ir panie
kinti.

Kurį sandariečių laikraštį pa
imsi i rankas — ar jų oficialį 
organą ar privatinius jų laik
raščius, juose vis užtinki amži
ną litaniją apie tai, kad sociali
stai esą “subankrutiję”, kad so
cialistų organizacija turinti tik
tai "du desėtku narių“, kad so
cialistai “greitai išnyksią iš lie
tuvių visuomenes“, ir t. t.

šitas sandariečių “argumen
tas“ yra tikrenybėje “turavoji- 
mas” bolševikams. Tą giesmę 
apie socialistų “bankrutijimą” 
ir "nykimą“ pirmutiniai užvedė 
Maskvos gizeliai. Kai jie aną
met užgrobė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir jos turtą (kuriuo jie 
da ir šiandie tebesinaudoja), tai 
jie paskelbė, jogei socialistų 
“jau nėra!” Socialistų Sąjungai 
persiorganizavus ir atgaivinus 
lalį senųjų sąvo kuopų, bolševi
kai ėmė rėkti, kad tai tiktai sau
jai® “nesusipratėlių”, kuriuos 
vadžioją už nosių keletas “gene
rolų be armijos“. Bolševikai 
pranašavo, kad ta “saujalė” ne- 
užilgio pakriksianti, ir, kad pa
greitinus šitą “neišvengiamą ga
lą“ socialistams, jie be paliovos 
šmeižė socialistų laikraščius ir 
atskirus darbuotojus, arde soci
alistų prakalbas, vartojo terorą 
prieš socialistus draugijose ir 
unijose ir darė jiems nesuskai
tomą daugybę kitokių šlykšty
bių, v

Tą bolševikų obalsį, kad soci
alistų “jau nėra” arba kad jie 
"greitai išnyks’’, pasigavo ir 
sandariečiai. Jau bus kokie še- 
šeri metai, kaip šitas duetas yra 
giedamas.

Kiekvienas pripažins, kad tai 
yra ne visai natūralūs reiškinys. 
Bolševikus sandariečiai nelaiko 
net lietuviška partija, vadina 
tautos priešais; ‘vienok, patys 
dėdamiesi tikriausiais “lietuvy
bės“ gynėjais, jie vartoja patį 
svarbiausiąjį tų “nelietuvių” o- 
balsį!

Socialistų “naikinimas” yra iš 
tiesų bolševikams užvis svar
biausias uždavinys, galima sa
kyt net, vienintelis svarbus da
lykas. Tik maži kūdikiai gali 
tikėti, kad lietuviški komunistai 
čia, Amerikoje, rimtai svajoja 
apie įvykinimą tų “principų”, 
kuriuos jie skelbia. Jie žino ge
rai, kad nei 
"proletariato 
čia neiškovos.
jie gali tikėtis tų “idėjų” skelbi
mu pasiekti, tai — kad Kapsu
kas Maskvoje raportuos apie jų 
“pasidarbavimą” ir iškaulys 
jiems dalį “sendvičių”, skiriamų 
alkanam Amerikos “revoliuci
jos” štabui. Tikrąsias savo vil
tis mūsiškiai komunistai deda 
ne ant Lenino karalystės įstęi- 
gimo Amerikoje, o ant to, kad 
jiems pavyks čia paimti savo 
kontrolėn radikaliai protaujan
čių lietuvių darbininkų ųiinias.

Prie šito tikslo komunistai ,ėjo 
visą laiką. Savo programą, 
partijos vardą, taktiką Ir nusi
statymą įvairiais konkrečiais 
klausimais jie keitė nesuskaito
mą daugybę kartų. Bet vienam 
punkte jie visuomet buvo pusto- 
vųs, tai savo pastangose pavers
ti lietuvių darbininkų visuomenę 
savo melžiamąja karvute.

Ant kelio į šilą tikslą bolševi
kiški “revoliucionieriai” susidu
ria su socialistais; ne dėl to su
siduria, kad socialistai taip pat 
norėtų išnaudoti savo intere
sams darbininkų visuomenę, bet 
dėl to, kad socialistai yra griež
čiausi tokio išnaudojimo priešai 
ir geriaus, negu kitos srovės, su
geba kritikuoti bolševikus. Soci
alistai nerenka aukų nei savo 
laikraščiams, nei kitokiems s^t- 
vo reikalams. Visos aukos, ku
rias per šiuos metus lietuviai 
socialistai linko, ėjo arba ben
driems Lietuvos " reikalams, 
arba Lietuvos socialdemokra
tams. Iš tų aukų socialistai čia 
nepasiliko sau ne vieno cento, 
bet yra patys daug prie jų 
pridėję iš savo kišeniaus.

Socialistai šviečia darbinin
kus ir sėkmingai sumuša vi
sus bolševikiškus, humbugus, 
kurie yra sugalvojami darbi
ninkų apmulkinimui. Todėl 
bolševikai labiausia jų neap
kenčia. Jie žino, kad tol, kol 
darbininkų masės girdės so
cialistų balsą, bolševikiškam 
“raudonamjam bizniui” gra
sins nuolatinis pavojus. Socia
listų išnaikinimas jiems yra 
gyvybės klausimas.

Socialistas.
(Bus daugiau)

1894 m. vasarą buvo dide
lis geležinkelių * darbininkų 
streikas, ' kuriam vadovavo 
Debsas. Darbininkai tą strei
ką butų laimėję, jeigu ne fc- 
deralė valdžia, kuri atėjo į 
pagalbą geležinkelių kompani
joms. Ji suėmė Debsą ir įme
tė jį į kalėjimą.

Kalbėtojas nurodė, kad, ne
žiūrint visų persekiojimų, ku
riuos jam teko iškentėti, ir sa
vo didelio amžiaus, jisai jau
čiasi dar jaunas. “Mhn jau be- 
veik Hiiloilco 70 metų”. Imt“ 
socialinių veteranus, “bet aš 
nejaučiu ne pusės to amžiaus. 
Aš socialistas, o socializmas 
yra jaunystės dvasia. Aš esmi 
dusyk 35 metų ir busiu čio
nai dar 35 metus”.

1N) Dėbso prakalbos minia 
sudėjo daug aukų partijai. 
Daugybė žmonių padavė apli
kacijas įstojimui į 'socialistų 
organizaciją.

Partijos centrui iki šiol ne
pasisekė tuos nesutikimus pa
šalinti. Jie nesiliauja jau ko
kie dveji metai, ir tai labai 
kenkta, visam darbininkų ju
dėjimui Saksonijoje. Toje Vo
kietijos (kilyje, kitąsyk pagar
sėjusioje socialistų stiprumu 
(“raudonoji Saksonija’’!), pra
eituose prezidento rinkimuose 
laimėjo H inde n burgąs.

V okl i et i j os soči ai d em ok nitų
partijos kongresas, kuris įvyks 
rugsėjo 15 d. Heidelberge, 
rėš tą reikalą kaip nors

tu-
su-

SOCIALISTINfi PASAU
LIO DALIS

Binghamton, N. Y.
L. S. D. Partijos Rėmėjų 
Fondo Skyriaus piknikas 

puikiai pavyko

“sovietizmo”, nei
diktatūros” jie

Daugiausia, ko

Susirinkimas St. Louise 
pavyko puikiai

Srities konvencija ir demon-

tija parengė liepos 4-5 d. St. 
Louise, pasisekė labai gerai, 
f konvenciją susirinko socia
listai iš visos Missouri valsti
jos ir apsvarstė eilę klausimų, 
surištų su partijos atgaivini
mu ir sustiprinimu.

Liepos 4 d. buvo didelės 
prakalbos Triangle parke, kur 
susirinko apie 3,000
pasiklausyt drg. Dėbso. Socia
listų vadas čia senai nebuvo 
kalbėjęs. Nuo to laiko, kai ji
sai čia paskutinį -kartą lankė
si, jam teko
tam ir sėdėti kalėjime. Taigi 
Debsas, kalbėdamas 
Triangle parke, 
bylos klausimą ir karą. Pri
siminė jisai ir kitą Liepos 
Ketvirtosios šventę, kuri turė
jo didelės reikšmes jo gyve
nime.

žmonių

būt suaneštuo

į minią 
palietė savo

x

Liepos 3 d., ši m. Bingham- 
tono |L. S. D. P. B. F. Sky
rius buvo surengęs pikniką 
Lietuvos Socialdemokratų nau
dai. sis sumanymas bingham- 
toniečiuose rado didelį prita
rimą ir į pikniką atsilankė la
bai daug publikos, nors ir 
buvo šiokia diena ir daug žmo
nių išvažinčję į kilus miestus, 
nes čia tuo laiku dirbtuvės 
buvo sustoję visai savaitei. 
Bet visi tie, kurie buvo mie
ste, atsilankė ir tuomi padėjo 
padaryt gražią sumą pinigų 
Lietuvos draugams. Piknikas 
visais atžvilgiais buvo puikus. 
Žmonės 
smagiai 
karo.

Pelno 
$20.5(1, 
nam iš 
Jiuotojų 
lioniui,

buvo 
šoko

visi linksmi ir 
iki vėlyvo va-

Tą pasaulio’ dalį, kuri buvo 
atrasta paskiausia, 
užkariauja socializmas, 
tralijoje šiandie 
valstybės iš plenkių turi 
cialislineS ' valdžias. Vienintelė 
buržuazine valstybė tunai tėra 
tiktai Victoria.

Acjelaide’oje (Pietinėje Aus
tralijoje) nesenai buvo didelė 
konferencija, kuri svarstė klau
simą, kaip suvienodinus visų 
Australijos .» darbininkų par
tijų ir profesinių sąjungų vei
kimą. Manoma, kad * dabar, 
kai darbininkai paėmė į savo 
rankas valdžią jau ir Nau
jam ja'm Pietiniam Wnles’e, 
yra’patogus laikas pradėti vy
kinti reformas, vedančias prie 
pramonės socializacijos. šitam 
tikslui pirmiausia ketinama 
sudaryti didelę visų Australi
jos darbininkų vienybės or
ganizaciją. Artimiausiai atei
čiai numatoma toks veikimo
programas: 1. Suorganizuot
vyriausiąją darbo tarybą; 2. 
Sušaukt visų Australijos dar
bininkų kongresą; 
įstatymų keliu 
darbo dieną; 4. 
rencijas atskirų 
svarstymui.

greičiausia 
A us- 

jau keturios 
i so-

Įvesti 
44 valandų 
šaukt konfe- 
klausimų ap-

šio pikniko 
bus įduoti

liko 
vie- 
dar-

BALKANŲ SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo iniciatyva, apie 
vidurį birželio mėnesio įvyko 
Pragoję r Balkanų pusiausalio 
socialistų konferencija, kori 
tęsėsi, tris dienas. Jos darbas 
buvo pašvęstas daugiausia 
tam, kad išaiškinus tikrą da
lykų padėtį Bulgarijoje.

Konferencija priėjo prie to 
išvadų, kad Bulgarija šiandie 
yra dviejų blogybių auka: 
vienoje pusėje ji kenčia dėl 
smurto aktų, kuriuos atlieka 
komunistai ir radikaliai val
stiečių elementai; antroje pu
sėje ' ją slegia Cankovo vald
žios teroras. Bulgarijoj social
demokratų partija randasi tar
pe tų cFviejų kraštutinių sro
vių, kovodama prieš jas ir 
stengdamasi išvesti kraštą į 
taikos ir demokratybės kelią.

Pragos konferencija pažy
mėjo tą faktą, kad Bulgarijos 

........   socialistai stovi griežtoje opo- 
pritarianli jai '(frakcijos ina-Įzicijoje valdžiai. Jų pastango 
žumai).............................................mis buvo tris kartus paskelb-

nuo 
kurie 
vietos socialistų 

t. y. drg. A. M. Chiur-
pa r vežt i į Lietuvą.

d. liepos su “Naujie
nų’’ ekskursija 
lankyti savo gimtame krašte.

Vytautas.

vyksta apsi-

Tarptautinis Frontas
SAKSONIJOJE TĘSIASI 

NESUTIKIMAI

Vokietijos valštybėje Sakso
nijoje jau senai tęsiasi nesu
tikimai tarpe kairiosios ir de
šiniosios socialdemokratų sro
vių. Saksonijos seime social
demokratų frakcija? yra suski
lusi į dvi dalis. C Mažesnioji 
frakcijos dalis stoja už| griež; 
tesnę taktiką santykiuose su 
buržuazinėm'is partijomis. • Ji 
nepasiduoda daugumos frakci
jos nutarimams, sakydama, 
kad partijos narių dauguma

Tūkstančiai Žmonių

ta Amnestija. Jie kelia ener
gingus protestus prieš spau
dos cenzūrą ir karo.^rtbvi,' rei
kalauja žodžio ir susirinkimų 
laisvės ir kovoja už tai, kad 
butų sustabdyti žmonių areš
tavimai ir baudimai be 
dymo ir teismo.

Balkanų kraštų socialistų 
konferencija, pritardama 
kiam Bulgarijos socialistu 
sistatymui, ragina 
tijas, prisidėjusias 
lislinio Darbininkų 
milo, paremti j.uos.

Koii r<T<-n<-i joje <1 
cialislų delegatai 
jos, Graikijos, Jugoslavijos ir 
Humanijos. Kaipo svečiai, bu
vo atsilankę ir Čie’cho-Slovaki- 
jos socialistų atstovai. Pirmi
ninkavo Internacionalo sekre
torius Tom ShaAv.

nu-' l visas par- 
prie Socia- 
Internacio-

*rOR. HERZMAN™

Mrs. MIGHNIEVIGZ - VIUIKIENE
AKUŠERKA

3101, So. Halsted St., kampan 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
Juose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitčs o r*> 
rite vagelbą.

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

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

patar* 
visokio-

priei 
laike

ir pc

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

Gydo staigiau ir chroniškas II- 
gas vyrų, motęrų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofiftag ir Laboratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Nakt|

. Drexel 0950 ,
Btulevard 4136

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

Telefonais:

OR. SERNER. 0, D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nejusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. VVILL1NG
1347 W. 18 St., kumpas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonas Varde 1699 

Ofiso Tel. Boąlevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted 81, 
Ofiso valandos nuo 1 iki B 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 Iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:34 Iki 9:80 vakare 

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

r

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė, 1 labee 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

.■e

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Ars.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų liją 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bi«« 
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 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th S*.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nadiliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

diliomis ik šventadieniai* 10—11 dtec

Ofisu £el. Boulevard 9898 | 
Rezidencijų* tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chlrarraa 
Specialistai Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir risų chronišką Ilgą. 

Ofisas: 3103 So. Halsted 8t^ Cklcaga 
arti 81st Stieat

Dr. Benedict Aron :
Ofisas 3801 S. Kedrie Avė. _ P kone 
Lafayette 0075. Valandos 2—48 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valandoj iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

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

, X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette

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

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų. 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronsvvica 4988 

Namų telefonas Spaulding 8633

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 
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.

Musų Laivakorčių Skyrius
/ Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani

jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimą 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western A vė.
Tel. Lafayetta 4146

■F

distriktų 
Hcrman 
E. King 
H. Hem

Nėra kito šaltinio, 
iŠ kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos,

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. i Ashland, Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Ave„ 
Tai. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 11 iki 12 d.

O

<!

Socialistų Partija dabar lai
ko penkis mokamus 
organizatorius: Emil 
Gal i foru i joje, Murray 
Minnesotoje, VVilliam
ry Illinois valstijoje, Josepb 
F. Viola Obio, ir Alfred Ba
ker Ixįwis Naujojoje Anglijo
je- x .

Ketinama paskirti dar du 
ar tris organizatorius — į 
Pennsylvaniją, Ncav Jersey, 
Nc,w Yorką ir Migsouri.

TURTAS 
$20,000,000

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

CHICAGO, ILLINOIS

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. įleiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan-

Tel. Canal 3161



Liep. 9, 1925 NAVJIENi Chicago, III.

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

July 9, 1925 Eilinis No. 118

I Jeigu jie pasiektų šito tikslo, tai 
ilgam laikui butų užtikrintas 
aukų plaukimas j komunistų iž
dus, komunistinių laikraščių 
gyvavimas, apmokamos vietos 
komunistų lyderiams stambio
siose lietuvių organizacijose ir

L.S.S. Pildomasis Komitetas
J. J. Čeponis, -1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke A ve.į
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulriing Avė.
M. Jurgeiionienė, 1739 S. llalst^ St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Prrry Avė.

— visi Chicago, UI. ,

LJSJB. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilią, 2135 North 
Spaul^ling Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. Gt Mauricas, 4333 
S. Enirfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Baniene, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. KomlrataviŠius, 10611 
Eribrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, 111.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauska 515 Carrollton Avę., Bultimore

Ginkime Lietuvos darbi 
ninku laisvę!

Sąjungiečiai ir Samia 
riečiai

Liepos 9 d., ketvirtadieny, 8 
vai. vakaro “Naujienų” name 
Įvyks Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo Chicagos kuopos 
mitingas. Jisai bus labai svar
bus, nes atėjo rimtų žinių iš 
I ietuvos, kurias reikia be atidė
liojimo apsvarstyti.

Kunigų partija Lietuvoje su
manė panaikinti žmonių laisvę. 
Ji pravedė Seime įstatymus, su
varžančius spaudos ir susirinki
mų laisvę ir įvedančius mirties 
bausmę. Atstovus drg. Bielinį,
Dr. Grinių ir Lapinską, kurie 
tiems įstatymams priešinosi, ku
nigų pakalikai išmetė iš Seimo 
posėdžių ir prispyrė pasitraukti 
visą opoziciją. Paskui, pasilikę 
vieni, “krakščionys” nubalsavo 
visus savo sumanymus.

Lietuvos žmopėmj^grasina 
vojus tokio pat despotizmo, 
kį fašistai Įvedė Italijoje. Jeigu 
norime išgelbėti Lietuvos laisvę, 
tai turime sukrusti tuojaus ir 
padėti klerikalizmo priešams.

Mes žinome, kad už Lietuvos 
žmonių laisvę energingiausiai 
kovoja Socialdemokratų Partija, 
po kurios vėliava spiečiasi susi
pratę Lietuvos darbininkai. Dar 
tais laikais, kai Lietuva buvo po 
caro jungu, socialdemokratai 
organizavo žmones ir kovojo 
prieš carišką despotizmą. Da
bar, kuomet ant Lietuvos žmo
nių guli žiauraus klerikalizmo 
jungas, socialdemokratai vėl sto
vi pirmose eilėse kovotojų už

ko-

Mes esame Įsitikinę, kad so
cialdemokratų vedami Lietuvos 
darbininkai laimės, , nes darbo 
žmonės visame pasaulyje ima 
viršų ant savo prispaudėjų. Bet 
ta kova yra sunki, ir 
reiga suteikti pagalbą 
jams.

Taigi, draugės ir
ateikite į šį Socialdemokratų Rė
mimo Fondo kuopos mitingą ir 
prisidėkite prie musų darbo, 
įstojautys į Fondą moka 50c. 
mėnesiui (jei išgali, daugiaus) 
arba $5 metams ir gauna Lietu
vos socialdemokratų organų.

musų pa- 
kovoto-

draugai

Paskutiniu laiku Įstojo į So
cialdemokratų Rėmimo Fondą 
draugai V. Ascila, užsimokėjęs 
metams $6, ir Juozas Lukifc, už
simokėjęs 50c ir pasižadėjęs po

Tarpo Lietuvių Socialistų 
ir A. Liet. Tautinės Sandaros 
visą laiką yra gana keisti santy
kiai. Sandariečių spauda nuola
tos atakuoja sąjungiečius. Cha
rakteringa tose atakose yra tai, 
'Sandariečiai visuomet stengiasi 
sąjungiečius pažeminti ir panie
kinti.

Kurį sandariečių laikraštį pa
imsi i rankas — ar jų oficialį 
organą ai* privatinius jų laik
raščius, juose vis užtinki amži
ną litaniją apie tai, kad sociali
stai esą “subankrutiję”, kad so
cialistų organizacija turinti tik
tai “du desėtku narių’’, kad so
cialistai “greitai išnyksią iš lie
tuvių visuomenės”, ir t. t.

šitas sandariečių “argumen
tas” yra tikrenybėje “turavojl- 
mas” bolševikams. Tą giesmę 
apie socialistų “bankrutijimą” 
ir “nykimą” pirmutiniai užvedė 
Maskvos gizeliai. Kai »jie aną
met užgrobė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir jos turtą (kuriuo jie 
da ir šiandie tebesinaudoja), tai 
jie paskelbė, jogei socialistų 
“jau nėra!’’ Socialistų Sąjungai 
persiorganizavus ir atgaivinus 
lalį senųjų sąvo kuopų, bolševi
kai ėmė rėkti, kad tai tiktai sau- 
jalė “nesusipratėlių”, kuriuos 
vadžioją už nosių keletas “gene-i 
volų be armijos”. Bolševikai 
pranašavo, kad ta “saujale” ne- 
užilgio pakriksianti, ir, kad pa
greitinus šitą “neišvengiamą ga
lą” socialistams, jie be paliovos 
šmeižė socialistų laikraščius ir 
atskirus darbuotojus, ardė soci
alistų prakalbas; vartojo terorą 
prieš socialistus draugijose ir 
unijose ir darė jiems nesuskai
tomą daugybę kitokių šlykšty
bių.

Tą bolševikų obalsį, kad soci
alistų “jau nėra” arba kad jie 
“greitai išnyks”, pasigavo ir 
sandariečiai. Jau bus kokie še- 
šeri metai, kaip šitas duetas yra 
giedamas.

Kiekvienas pripažins, kad tai 
yra ne visai natūralūs reiškinys. 
Bolševikus sandariečiai nelaiko 
net lietuviška partija, vadina 
tautos priešais; vienok, patys 
dėdavęsi tikriausiais “lietuvy
bės” gynėjais, jie vartoja patį 
svarbiausiąjį tų “nelietuvių” o-

Prie šito tikslo komunistai ,ejo 
visą laiką. Savo programą, 
partijos vardą, taktiką ir misi- 
statymą įvairiais konkrečiais 
klausimais jie keitė nesuskaito
mą daugybę kartų. Bet vienam 
punkte jie visuomet buvo pasto
vus, tai savo pastangose pavers
ti lietuvių darbininkųįyisuomenę 
savo melžiamąja karvute.

Ant kelio į šitą tikslą bolševi
kiški “revoliucionieriai” susidu
ria su socialistais; ne dėl to su- 
sidurirtį kad socialistai taip pat 
norėtų išnaudoti savo intere
sams darbininkų visuomenę, bet 
dėl to, kad socialistai yra griež
čiausi tokio išnaudojimo priešai 
ir gerinus, ncgiRkitos srovės, su
geba kritikuoti bolševikus. Soci
alistai nerenka aukų nei savo 
laikraščiams, nei kitokiems sa
vo reikalams. Visos aukos, ku
rias per šiuos metus lietuviai 
socialistai linko, ėjo arba ben
driems Lietuvos reikalams, 
arba Lietuvos socialdemokra
tams. Iš tų aukų socialistai čia 
nepasiliko sau nė vieno cento, 
bet yra patys daug prie jų 
pridėję iš savo kišeniaus.

Socialistai šviečia darbinin
kus ir sėkmingai sumuša vi
sus bolševikiškus bumbugus, 
kurie yra sugalvojami darbi
ninkų apmulkinimui. Todėl 
bolševikai labiausia jų neap
kenčia. Jie žino, kad tol, kol 
darbininkų masės girdės so
cialistų balsų, bolševikiškam 
“raudonamjam bizniui” gra
sins nuolatinis pavojus. Socia
listų išnaikinimas ■ jiems yra 
gyvybės klausimas.

Socialistas.
/ ų (Bus daugiau)

1894 m. vasarą buvo dide
lis geležinkelių darbininkų 
streikas, ' kuriam vadovavo 
Dcbsas. Darbininkai tą strei
kų butų laimėję, jeigu ne fe- 
deralė valdžia, kuri atėjo j 
pagalbų geležinkelių kompani
joms. Ji suėmė Dcbsų ir įme
tė jį j kalėjimą.

Kalbėtojas nurodė, kad, ne
žiūrint visų persekiojimų, ku
riuos jam teko iškentėti, ir sa
vo didelio amžiaus, jisai jau
čiasi dar jaunas. “Man jau be
veik sukako 70 metų”, tarė 
socialistų veteranas, “bet aš 
nejaučiu ne pusės to amžiaus. 
Aš socialistas, o socializmas 
yra jaunystės dvasia. Aš esmi 
dusyk .35 mėtį ir jnisiu čio
nai dar .35 metus”.

1\) IJebso prakalbos minia 
sudėjo daug aukų partijai. 
Daugybė žmonių padavė apli
kacijas įstojimui i 'socialistų 
organizaciją. A

Partijos centrui iki šiol ne
pasisekė tuos nesutikimus pa
šalinti. Jie nesiliauja jau ''ko
kie dveji metai, ir tai labai 
kenkia visam darbininkų ju
dėjimui Saksonijoje. 'Foje Vo
kietijos dalyje, kitąsyk pagar
sėjusioje socialistų stiprumu 
(“raudonoji Saksonija”!), pra
eituose prezidento rinkimuose 
laimėjo I lindę n burgąs.

Vol4i e ti j os soči ai dem < >k ratų 
partijos ‘•.kongresas, kuris Įvyks 
rugsėjo 15 d. Heidelberge, tu
rės tų reikalų kaip nors su
tvarkyti.

ta Amnestija. .Jie kelia < 
gingus protestus prieš s 
dos cenzūrų ir karo stovi,'

laisves ir kovoja už la 
butų sustabdyti žmonių 
tavimai ir baudimai b< 
dymo ir teismo.

Balkau u kraštu sotV V

konferencija, pritardama 
kiam Bulgarijos sočialisl 
sistatymui, ragina visa;

enor- .3138

mot o-

OR, HEB/MAN“**

SOCIALISTINĖ PASAU
LIO DALIS

Binghamton, N. Y.
L. S. D. Partijos Rėmėjų 
Fondo Skyriaus piknikas 

puikiai pavyko

s

Socialistų “naikinimas” yra iš 
tiesų bolševikams užvis svar
biausias uždavinys, galima sa-

Susirinkimas St. Louise 
pavyko puikiai

Liepos 3 d., š. m. Bingham- 
tono iL. S. D. P. R. F. Sky
rius buvo surengęs pikniką 
Lietuvos Socialdemokratų nau
dai. šis sumanymas bingbam- 
toniečiuose rado didelį prita
rimą ir į pikniką atsilankė la
bai daug publikos^ nori& ir 
buvo šiokia diena ir daug žhio- 
nių išvažineję į kilus mieštus, 
nes čia tuo laiku dirbtuvės 
buvo sustoję visai savaitei. 
Ret visi tie, kurie buvo mie
ste, atsilankė ir tuomi padėjo 
padaryt gražią sumą pinigų 
Jei u vos draugams. Piknikas 

visais i.
Žmones 
smagiai 
karo.

Pelno
$20.50, 
nam iš 
bliotojų 
lioniui, 
Jisai 9 
nų” 
lankyti savo gimtame

atžvilgiais buvo puikus, 
buvo 
šoko

visi linksmi ir 
iki vėlyvo va-

liko 
vie- 
dar- 

;\. M. Chiur-

nuo
kurie
vietos socialistų 

t. y. drg.
parvežti

d. liepos
ekskursija

bus Įduoti

su iNaujie- 
vyksta apsi- 

k rašte.
Vytautas.

gerai, 
šocia- 
valsti-

Srities konvencija ir demon
stracija, kurią Socialistų Par
tija parengė liepos 1-5 
Louise, pasisekė labai 
Į konvenciją susirinko 
listai iš visos Missouri
Įos ir apsvarstė eilę klausimų, 
surištų su partijos atgaivini
mu ir sustiprinimu.

Liepos 4 d. buvo dideles 
prakalbos Triangle parke, kur 
susirinko apie 3,000 žmonių 
pasiklausyt drg. Dėbso. Socia
listų vadas čia senai nebuvo 
kalbėjęs. Nuo to laiko, kai ji- 

paskutinį -kartą lankė- 
teko būt suaveštuo- 

sėdėti kalėjime. Taigi 
kalbėdamas į minią

Tarptautinis Frontas
SAKSONIJOJE TUSIAS!

NESUTIKIMAI

sai čia 
si, jam 
tam ir 
Debsas,
Triangle parke, palietė savo 
bylos klausimą ir karų. Pri
siminė jisai ir kitą Liepos 
Ketvirtosios šventę, kuri turė
jo dideles reikšmes jo gyve
nime.

Vokietijos valstybėje Sakso
nijoje jau senai tęsiasi nesu
tikimai tarpe kairiosios ir de
šiniosios socialdemokratų sro
vių. Saksonijos seime social
demokratų frakcija yra suski
lusi į dvi dalis. Mažesnioji 
frakcijos dalis stoja užį griež
tesnę taktiką santykiuose su 
biiržuazinem'is partijomis. ■ Ji 
nepasiduoda daugumos frakci
jos nutarimams, sakydama, 
kad partijps narių dauguma 
pritarianti jai '(frakcijos ma
žti mai).

Tą pasaulio* dalį, kuri buvo 
atrasta paskiausia, greičiausia 
užkariauja 
trati joje 
valstybes iš penkių turi so
cialistines valdžias. Vienintelė 
buržuazinė valstybė tonai tėra 
tiktai Victoria.

Adelaido’oje (Pietinėje Aus
tralijoje) nesenai buvo didelė 
konferencija, kuri svarstė klau
simą, kaip suvienodinus visų 
Auslralijcs darbininkų par
tijų ir profesinių sąjungų vei
kimą. Manoma, kad * dabar, 
kai darbininkai paėmė į savo 
rankas valdžią jau ir Nau- 
jamjam Pietiniam 'Wales’e,

socializmas. Aus- 
šiandie jau keturios 

iš penkių turi

nalo, paremti j.uos.
Konferenci joje dalyvavo so

cialistų delegatai iš |Bulgarj- 
joSp Graikijos, Jugoslavijos ir 
Rumanijos. Kaipo svečiai, bu
vo atsilankę ir čzcho-Slovaki- 
jos socialistų atstovai. Pirmi 
ninkavo Internacionalo sekre
torius Tom ĮSha-tv.

metų kaipo patyręs 
chirurgas ir akušeri-.

gas vyrų, moterų ir vaikų 
naujausius metodu 
tokius el<‘ktro‘

Ofisas ir La
1 Rth St., netol

VALANDOS
ir nuo 6 iki 7

Telefonais:

1025 W

< ’.-in:il

kinti reformas, vedančias prie 
pramonės socializacijos. šilam 
tikslui pirmiausia ketinama 
sudaryti didelę visų Australi
jos darbininkų vienybės or
ganizacijų. Artimiausiai atei
čiai numatoma toks veikimo 
programas: 1. Suorganizuot 
vyriausiąją darbo tarybą; 2. 
Sušaukt visų Australijos dar
bininkų kongresą: 3. Įvesti 
įstatymų keliu 14 valandų 
darbo dieną; 4. šaukt konfe
rencijas atskirų klausimų ap
svarstymui.

MIS. MtCHNIEVIGZ - VIDIKIEKE
AKUŠERKA

3101. So. Halsted St., kampas 31 tat.
Tel. Yarda 1119 . \
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luo^e moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o rh 
aite vagelbą.

Valandos nu, 
8 ryto iki 1 pc 

upietų, nuo 6 iki 
*.) vai. vakare.

3235 S. Halsted St

aku įte
ko) egi ją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

Ir pc

DR. CHARITES SEDAI.
Praktikuoja 17 melai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ l Icksa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1? vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

BALKANŲ SOCIALISTU 
KONFERENCIJA

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo iniciatyva, apie 
vidurį birželio mėnesio Įvyko 
Pragoję Balkanų pusiausalio 
socialistų konferencija, kuri 
tęsėsi (ris dienas. Jos darbas 
buvo pašvęstas daugiausia 
tam, kad išaiškinus tikrą da-

Konferencija priėjo prie to 
išvado, kad Bulgarija šiandie 
yra dviejų blogybių auka: 
vienoje pusėje^ ji kenčia dėl 
smurto aktų, kuriuos atlieka 
komunistai ir; radikaliai val
stiečių elementai; antroje pu
sėje ją slegia Į Cankovo vald
žios teroras. Bulgarijos social
demokratų partija randasi tar
pe tų čFviejų kraštutinių sro
vių, kovodama prieš jas ir 
stengdamasi išvesti kraštą į 
taikos ir demokratybčs kelių.

Pragos konferencija pažy
mėjo tą faktą, kad Bulgarijos 
socialistai stovi griežtoje opo
zicijoje valdžiai. Jų pastango
mis buvo tris kartus paskelb-

T ūksiančiai Žmoni vi

Trockis pranašauja Britų im 
perijos kritimą '

Francija ir Ispanija daro 
“bendru frontą”

Trockis numato Britu 
imperijos- kritimą '

nuo sekvestravimo milžiniš- 
Thurno ir Taxis kunigaikš- 
iluosavybių, kinių vertė šie- 
apie vieną milijardą diha- 
skaitant Amerikos pinigais

Pasirašė sutartį kooperuoti prieš 
karingus Morokos rifkabilus

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
8. — Francija ir Ispanija šian
die pasirašė sutartį, kuria ei
nant abidvi valstybės kooperuos 
kovoje prieš Abd-eLKrimo va
dovaujamas Riffo padarines.
10.000 rifiečių žygiuoja Fezo 

linkui

, Moroka, liepos 8.— 
franeuzų pranešimas

ei-K rimo r i liečiu ir kitų fran- 
priešingų padermių

Maurų spiriami frantuzai nai
kina savo postus ir evakuoja 

miestus •*

BERLINAS, liepos 8. —Ber- 
line gauta pirmas naujos Troc
kio knygos “Kurlink eina Di
džioji Britanija?” egzemplioris, 
rusų kalba. Jos vertimas vo
kiečių kalbon žada pasirodyti 
rugpiučip ,mėnesį, o veik po to 
ir angliškas vertimas.

šioj savo knygoj Trockis na
grinėja santykius ir konfliktas 
tarp Didžiosios Britanijos ir 
Rusijos,’ Kinų klausimą ir da
bartines tendencijas Indijoj, ii 
prieina sensacingos išvados, 
kad Britų imperija neužilgio su
silauksianti galo.

Kad knyga turėtų geresnio 
pasisekimo ir didesnio išsipla- 
tinimo, sovietų valdžia spaudi
ni! ją no oficialej bolševiku 
spaustuvėj, bet vienoj buržua- 
zin^j Vokietijos knygų leidimo 
įstaigoj.

savo rezignaciją. Buvo pri- 
ę verstas tatai padaryti dėl griež

to prieš jį opozicijos -nusistaty
mo. Opozicijos partijos aš- 

’ triai smerkė jį dėl paliuosavi- 
mo 
kų 
čio 
kia 
ru ‘9
— apie 17^ milijonų dolerių.
Italijos ministeriai pasitraukia

ROMA, liepos 8. — Finansų
* ministeris de Stefani ir krašto 
■ ekonomijos ministeris Nava į- 
, teikė premjerui Mussoliniui sa

vo rezigndcijas, kurias pasta
rasis perdavė karaliui.

’ [Pastaruoju laiku ėmus stip 
riai liro vertei kristi, Romoj bu
vo girdų, kad Stefani atsistaty-

• dinsiąs ir kad diktatorius Mus- 
solini pasiimsiąs taipjau ir fi
nansų ministerio portfelį ]

Sovietai sulaikė mirties 
bausme vokiečiams

DR, SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telephone Yards 0994

DO. MAUBICE KAHN
4631 So. Aštriam! Ava.

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

FEZAS» Moroka, liepos 8. — 
Franeuzų kariuomenė, sunaiki
nus kai kuriuos savo avanpos- 
tus šiaurėj nuo Uezzano, eva-

Svetimšaliai ėmė urmu 
bėgti iš Kantono

miestas fran- Bijo, kad kiniečių neramumai 
prieš svetimšalius gali dar il-

is. besitraukiant prieš
> juos rifkabilus.
cvakuavimas pabaig-
piečių moterys ir vai-

Tazoj ramu., ir susisiekimas au
tomobiliais tarp jo ir Fezo ei
na normaliai.

iunčia dar 50,000 kareiviu
A RYŽIUS, liepos 8. —Nau- 
paskirtas vyriausiu francu- 
jėgų Morokoj komanduoto-

inizuoti savo štabą. Franci
us ministerių kabinetas planuo- 
i pasiūlyti' \bd-el-Krimui tai-

kabilų vado atmestos, tuomet 
bus pradėtas prieš ji ofensivas. 
Morokon siunčiama dar 5(1,000 
franeuzų kareivių.

Premjeras Painleve vakar pa
prašė kabineto 300 milijonų 
frankų (15 milijonų dolerių) 
kreditų Morokos karo išlaidoms.

35 ispanai užmušti

Karo departamento pra- 
. kovoj tarp ispanų ir 
ų, vakariniame1 Morokos 
krite 35 ispanai ir 11'

KANTONAS. Kinai, liepos 8.
— Įbauginti nepaliaujama ki
niečių agitacija prieš svetimša
lius, Kantono svetimšaliai vers
lininkai. ėmė tų-m u bėgti iš čia 
į Britų sodybą Honkonge, devy
niasdešimt, penRios mylios nuo 
Kantono. ^Bėgimas prasidėjo 
dėl pranašavimų, kad neramu
mai gali nusitęsti mažiausiai 
dar pusmetį.

Kinų vyriausybė vakar išlei
do įsakymą, kuriuo užginama 
žmonėms priimti svetimus' po* 
pierinius pinigus.

Rusų agentas paleistas
ŠANHAJUS, Kinai, liepos 8.

— Sovietų aliejaus sindikato 
agentas Dosser, kuris buvo su
imtas kaipo kurstytojas kinie
čių neramumų prieš svetimša
lius ir atiduotas mišriam teis
mui,, sovietų valdžiai griežtai 
užprotestavus tapo vakar palei
stas po 20,000 taelų (apie 12,- 
000 dolerių) kaucijos. Kauci
ją parūpino sovietų prekybos 
misija.

I | I < l » / 1 i L 4 .

Franeuzų rojalistai ragina var- 
loti nuodingas dujas rifiečiams

fžlUS, liepos 8. — Ro- 
vadas, Charles Maurras, 
y I.’Action Francais© 
franeuzus kare su Abd- 
[> ri f kubilais vartoti 
as dujas. Jis sako, kad 
įcuzfrKimtų mėtyti nuo

MINNEAPOLIS, Minn., lie
pos 7. — Darbinnkas Ernest 
Franzen, gavęs prųto pamišima, 
peiliu paskerdė savo žmoną ir 
vieną savo vaikų, jiems dar 
miegant, o paskui pats nusižu
dė. Kiti keturi vaikai, kuriuos 
pamišėlis irgi puolė žudyti, iš
truko gatvėn, klykdami. BeJ 
ir jie buvo sužeisti.

nevos protokolą, kuriuo varto- 
bpmbas į rifiečių jimas nuodingų dujų kare už- 

neįraeitų nė kelių ginta, tečiau dabartinėj Moro- 
Aod-el-Krlmas i m- kos byloj protokolo provizijos 

Rojalistų negalinčios būt taikomos, nes 
Francija AM-eL-Krimas protokolo nesąs

nesenai priimtą Ge- pasirašęs.

taikos.
kad nors

TtirSk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjin^ą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir w f 
vaikų. Daktarų Me- vLz , 
dikalė Laboratorija. '

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonas Y ardu 1699 

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

3464 So. Halatto St, 
Ofiso valandos nuo 1 iki S 

pietą ir 6 iki 8 vakara 
- ... .......

Telefonas Boulerard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiąo Valandos i
* 9 iki 12, 1 iki 8 dieną

ir 6:39 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Ųhicago, III.

A. L, DA VIDONIS, M. D
4643 SO. Michigan Avė.

T,el. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID

DR. M. J. SHERMAN
Specialistai,-moterų ligą 

1724 So. Looinis, kampas 18 ir Bia« 
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 0637

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 4yth St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. N<hlžlioinib nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 I 
Rezidencijos tel. Dreiel 9191

Dr. A. A. Roth
Rmrah Gydytojas Ik ChirergM 
Specialistas Motariiką, VyriMrą 
Vaiką ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., CkJcsąe 
arti Slst Street

įlėliomis ii Iventadienials 1D—11 di«f 
__ _______ „__________ t___ ___________

Jei abejoji akimis, paslteiraak
Dr A. R. BLUMENTHAL 

Dptonetrlat 
Bouiavard 6487

4649 S. Ashland Ava. 
Kampas. 47-tos aat 

2 lobą

Dr. Benudict Aidu :
Ofisas 3801 S. Krdzie Avė. „Pitone 
Lafayette 0075. Valandos 2—9 vak. 
Kezidcm-ija 3150 W. 63 St. I’hone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Prancūziškas Daktaras

Jaudami, kad butų ir toliau iš
laikyta' dabartinė arbitracijos 
sistetna, kurią samdytojai no
ri panaikinti, ar bent pakeisti.

RADO
NES

KALNUOSE DU ŽMO-
PRIRAKINTUS PRIE

MEDŽIO

CHATTANOOGA, Tenn., 1. 
6. — Birželio 23 dieną čia buvo 
kažinkur prapuolę du piliečiai, 
Lawrerice Bauman ir D-ras Ma- 

'son 
j tui.

Jų ieškota visur, bet vel- 
Tik vakar vienas kafnie- 

Jim Thomas, vaikščiodtv 
Signal kalnuose, netyčia 

Abudu buvo su-

Speęialistas kraujo, odos,
telegrafavę Amerikos <žydams, 
kad tie darytų įtakos į Ameri
kos valdžią nepripažinti Lietu
vos de jure.

Lietuvos^ rabinai, kad ir su
prasdami kun. Šmulkščio žygį, 
būtent, sukelti prieš Seimo rin
kimus antisemitinių obalsių, 
kuriais galėtų pasinaudoti visos 
trys* “krikščionių” ‘‘frakcijos” 
— tačiau kaipo prieš gryninusį 
šmeižtą per teismą užprotesta
vo, reikalaudami kunigą Šmulk
štį nubausti už sąmoningą me* 
lagingų žinių platinimą.

ŽEMĖ SUTRUKO. — Žemės drebėjimas Montanos 
tiek žemę supurtė, kad ties Livingston, Mon£., ] 
šiai net ir cementiniame kely. Delei žemės supurtyino pasi 
darė didelių kalinį nuslinkimų, kurie pridarė nemaža nuostolių, 
bet žmonių niekas nežuvo. Turistui Yellovvstono parke buvo 
betgi labai išgąsdinti.

mas L
• užėjo juos.
{kaustyti grandiniais ir prira- 
i kinti prie didelio medžio. D-r'as 
iMason buvo jau be sąmonės.

RUOŠIMOS ŽEMĖS.-, ŪKIO 
PARODAI

$250,000 kovai su karo 
pelnininkais *>-

NEW VORKAS, liepos 8.— 
Buvęs karo industrijos komisi
jos pirmininkas, Bernąrd M. 
Baruch, paaukojo 250,000 dole
rių, idant tuo fondu per tre-

PARYŽIUS, liepos 8. — IJa- 
va s telegrama iš Maskvos skel
bia, kad sovietų valdžia išpildė 
Vokietijos valdžios prašymą ir 
sulaikė ekzekuciją dviejų vokie
čių studentų, sovietų aukščiau
siojo teismo pasmerktų sušau
dyti už tariamą jų sąmokslą 
nužudyti Trockį ir kitus sovie
tų vadus. Pasmerktieji stu- jus metus butų tyrinėjama ka- 
dentai yra Kari Kindermann ir.ro pelnininkavimas, kaipo karų 
Theodore Volscht. 'priežastis.

Baruch mano, kad radus bū
dą neleisti pragobėliams daryti 
pelno iš karų, butų* pašalinta 
ir karų priežastis.

Tyrinėjimai bus daromi spe
cialistų John Hopkins universi
tete ir užsienio universitetuose.

Vokietija pasirašė ginklu 
prekiavimo konvenciją
GENEVA, Šveicarija, liepos 

Š. ttt Vokietijos valdžios atsto
vas "Šiandie pasirašė konvenci
ją karo ginklų prekybai apri
boti, priimtą Įvykusios Genevoj 
tarptautinės ginklų konferenci 
jos. s

PASPORTŲ VIZŲ MOKESNIO 
i PANAIKINIMAS

WASIIINGTONAS, liepos 8 
— Valstybės departamentas pa
darė sutartis su aštuoniomis 

_____ _ __ _ ___ valstybėmis dėl tarpusavio pas- 
uniK&TViAMvAni ;PortU vizv mokesnio panaikini- 
ERIKŠTYJAMAS VLADI- mo *rba ’umažį(lini0. valsty- 

MIKOV ll bes, su kuriomis! vizų mokesnis 
visai panaikinamas, yra Gvate
mala, Hondūras, Costa Rica, 

j Panama, Švedija ir Šveicarija. 
Su Bulgarija mokesnis nuo 10 
doleriui sumažinama į $2, o su 
Ispanija nuo $10 Į 10 pesatų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SAN
TA BARBAlROJ ATSI

KARTOJA

CIIARiKOVAS, Rusija, (iepos 
8. — Centralinio Ukranios ko- • 
miteto prezidiumas patvirtino1 
Chersonės sovietų suvažiavimo 
nutarimą .perkrikštyti Cherso
nės miesto vardą nauju “Vladi- 
mirovo” vardu. Komunistas 
Vladimirovas buvo tiekimo ko- 

, misaras.

NUODINGI GAZAI NELEIDO 
PLĖŠIKAMS APIPLĖŠTI 

BANKĄ ,

WASHINGTON, Ind„ liepos 
8. — Praeitą naktj plėšikai ban
dė apiplėšji Elnora, Ind., Citi- 
zens Banką. į Jie suskaldė volto 
duris, bet' kuogreičiausiai buvo 
priversti sprukti laukan iš ban
ko, neĮėję. j voltą: apsaugoti 
bankui nuo plėšikų volte buvo 
laikoma nuodingos dujos.

<1 ........ - - .. ................" ■ 111 \

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 7. — Sęrbas Nikola Samar- 
zič bandė gauti pilietybės popie
rius.
mas:
pos 4 dieną? 
“Nežinau.
Pilietybės popierių jis negavo.

Federalio teisėjo kvočia- 
Kas Įvyko 1776 metų lie- 

” Nikola atsakė: 
Aš ten nebuvau.r

lie
čia

SANTA BARBARA, CaL 
pos 7. — Vakar vėl buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas, 
atsikartojęs net keturis kaltus. 
Drebėjimas tečiau buvo nestip
rus ir jokios daugiau žalos ne
padarė. ,

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralis oro biurai' šiai dienai pra
našauja :

Dalinai apsiniaukę; gali būt 
lietaus ir griaustinio; šilta; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis- Pinafore ežeru, valtys apvirto 
kai 'siekė 73° F.

šiandie saulė teka 5:22, lei- kytoja ir septyni vaikai prigė- 
džiasi 8.27 valandą.

Padėtisjovielijoj
Bedarbiai Maskvoj

valstijoj Juodu buvo pargabenti Į mies- 
pasidarė ply- tą, ir kai atsigavo, papasakojo, 

kad vieną naktį banda maskuo
tų vyrų suėmus juos, išgabe
nus į kalnus, kankinus, o pas
kui sukaustytus prirakinus prie 
medžio, ir palikus. Iš karto 
jiems atnešdavę kiek maisto ii 
vandens, liet per pastarąsias ke
turias dienus jie nebegavę nie
ko. Jie baisiai prikentėję nuo 
saulės kaitinimo ir nuo mušiu »bei uodų kandimo, nuo kurių 
jie, būdami surištom rankom, 
negalėjo atsiginti. Kds buvo 
tie maskuoti žmonės, jie neži
ną, taipjau nežiną, už ką su 
jais taip pasielgta.

MASKVA, liepos 8. — Sovie
tų darbo biržos skaitmenimis, 
šių metų birželio 1 dieną Mas
kvoj buvo 144,430 bedarbių. Į 
tą skaičių jeina ir sezoniniai 
bedarbiai, didžiumoj kaimiečiai, 
atvykstantieji Maskvon staty
bos sezonui prasidedant. 
kių “sezoninių” 
žmonių.

Profesijomis 
skirstyta į šias 
dustrijos darbininkų be darbo sovietų Rusiją, 
buvo 21,726 žmonės; statybos 
darbininkų 17,962; transporto 
3,881; sovietų darbininkų ir 
tarnautojų 30,995; juodojo dar
bo darbininkų 17,885.

Vyrų bedarbių biržoj 
įregistruota 87,417, moterų 
800, neinečių 5,222.

Červonco kritimas

M t
skaitoma 24,000 BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 8. — Vienas parlamento 
bedarbiai su- atstovas buvo Įnešęs pasiuly 

kategorijas: įn- mą, kad Argentina pripažintų
Užsieniu reika

lų komisija sumanymą atidėjo 
Į šalį, motyvuodama tuo, kad 
Rusija neprašius Argentinos 
atsteigti su ja dipolmatinius 
santykius.

buvo t
61,-

Nežiurint, kad oficialiai

WASIIINGTO^AS, liepos 8.
— Generalis pašto viršininkas 

' New apskaičiuoja, kad šiemet 
pini- pašto operacijos duosią apie 40 

gų reforma sovietų Rusijoj lai-; milijonų dolerių deficito. Tai
koma pabaigta, perkamoji čer- (nežiūrint to, kad kainos pašto 
vonco (červoncas — 10 aukso 
rublių, arba $5.20 Amerikos va
liuta) jėga pastaruoju laiku 
ėmė palengva, bet nuolatos, kri
sti žemyn. Darbo statistikos pa? 
duodamu
sios prekybos 
moji Červonco 
šiaip: šių metų 
5.03; kovo 2-rą
džio 1-mą — 4.68; gegužio 1-mą

siuntiniams buvo žymiai 
dintos.

sovietijos sinulkio- 
indeksu, perka- 
jėga pasireiškė 
vasario 2-rą — 
— 4.89; balan-

Sovietų specialistai (čachlu- 
šian) nurodo, kad perkamajai 
červonco jėgai nepalankiai vei
kiąs ypatingai maisto kainų ki
limas, ir pataria kol kas susi
laikyti nuo maisto sandėliavi
mų. ,

SEPTYNI ASMENS PRIGĖRĖ

ST. THOMAS, Ontario, lie
pos 7. — Vakar viena bažnyti
nė mokykla buvo suruošus pik
niką. Mokytojai ir dvidešimt 
septyniems mokyklos vaikams, 
berniukams ir mergaitėms, lei 
džianties dviejose, daiktan su
rištose, lėkštadugnėse valtyse

ir visi sukrito vandenin.

re; kiti buvo išgelbėti.

Mo

KAUNAS, — žemės ūkio ir 
pramonės parodos priruošia
mieji darbai užbaigti. Beveik 
visos vietos išnuomuotos. šie
met paroda žada būti labai gau
singa eksponatais, nes labai 
daug dalyvauja užsienio firmų. 
Vien Latvijos firmų dalyvauja 
50. Parodos metų Amerikos 
lietuvių prekybos bendrovė 
monstruosianti radio: bus klau
somasi radio koncertų ir paro
doma, kaip ta naujenybė pri
taikinama gyvenime. Be to, 
parodos aikštėj bu^ ruošiami 
koncertai kur gi i ir Latvių 
invalidai—muzikai.

BIRUTĖS KALNO NUSA-, 
J VINIMAS

\ KAUNAS. žemės Refor
mos valdyba savo pasėdy birže
lio 17 nutarė nusavinti Birutės 
kalną Palangoj ir perduoti Lie
tuvos Pagražinimo Draugijai. 
Lietuvos Pagražinimo Draugija, 
dėkodama žemės Reformos val
dybai, kviečia Lietuvos visuo
menę dėti aukų Birutės kalnui 
sutvarkyti ir atatinkamai pa-, 
gražinti.

KIEK LIETUVOS STUDENTŲ 
EINA MOKSLUS VOKIETIJOJ

1924-25 mokslo metais vokie
čiu universitetuose mokės 379 
studentai iš Lietuvos, būtent, 
Prusnose 255, Bavarijoj — 23. 
Saksuose — 37; Badene — 9; 
Tiuringijoj — 27; Ilessene — 
22; Hamburge — o; Meklen- 
burge-šverine — 3.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipites tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną liekamų skyrių *
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hafeted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. > 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Car«-Trucks-Tractors $
FRANK BRESKA |

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonus Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu £

Fordo trakai dėl kiekvieno biznio
Reikia lietuvių salesmcnų. $

————

KORESPONDENCIJOS

Lawrence, Mass.
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

61 kp. susirinkimas įvyky liepos 
10 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėje, 41 
Berkley St. Norėtumėm tarti 
porą žodžių j tuos Lawrence 
draugus socialistus, kurie įsto
jo j naujai suorganizuotą kuopą 
d. Grigaičio prakalbose. Malonėj 
kitę visi draugai pribūti į šj 
susirinkimą, nes jis bus pirmas 
musų naujos kuopos susirinki-Į. 
mas ir mes turime padėti tvirti 
tus pamatus kuopos augimui irt 
veikimui. Taipjau, \draugaįf 
ateidami atsiveskit ir naujų nar į 
rių.

Mes taipjau kviečiame visus 
susipratusius Lawrence^ lietu
vius darbininkusjstoti į Lietuviui 
Socialistų Sąjungos 61 kuopą. 
Mes gerai žinome, kad kada čia 
buvo stiprios -socialistų kuopos 
ir jos stipriai gyvavo, tai ir ka-| 
pitalistai labiau skaitėsi su dar-1 
bininkais, negu kad dabar. Bet 
štai vieną dieną x užėjo migla, j 
pavydale komunizmo, ir audras-Į 
ke socialistų org'anizacijafe, ku- I 
rios vienos gynė darbininkus ir Į 
drąsiai kovojo su kapitalistais* Į 
Ir ką gero davč komunizmas! 
darbininkams? Visiškai nieko. 
Išpradžių komunistai džiaugėsi I 
savo rojų Rusijoj, bet ir tas] 
džiaugsmas buvo veltus, nes da-Į 
bar Rusija gryžta prie kapitafiz- 

4110. Kitokiais gi darbais, apart I 
ardymo darbiu, organizacijų, 
komunistai negali pasigirti. To-Į 
dėl, draugai darbininkai, stoki-1 
te į musų kuopą ir padėkite Į 
mums dirbti dėl darbininkų la
bo. Mes kviečiame visus tuos I 
draugus, kurie nori prisirašyti, 
ateiti j šį susirinkimą, o busite 
priimti draugiškai.

—LSS. 61 kp. Komitetas.

ELEKTRA
> Šviesą Ir pajlegą suvedame j semia Ir nauju* **mua, taipgi dirb

tuves. Cuh arba ant ifanokhjimg.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n t.
a. Bartkus, Pre*.

1019 W. 47th bt., Tcl. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Gintarai iš Lietuvos
O

Parduodama už nupigintą kainą.
BALTI 62 colių ilgi karieliai, kuiną $24.00, dabar........... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar ........... $18.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... 
SPILKUTES dėl moterų ................ .............................. .........
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms —.....
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ..............
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ............... ....

Šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės j

NAUJIENŲ OFISĄ 
1739 So. Halsted St., į Chlca'go, III

$8.00
$1.00
$3.00
$2.00
$1.00

Tikras Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūti

mo ir Užkietėjimo 
Vidurių

Daktarai, Kurie Daug Metų Prakti
kavo, Nusistebėjo, Kaip Greitai 

tos Gyduoles Veikia Tokiuo
se Atsitikimuose

Jeigu jiiHi) (laktarrtH dar neužrašė 
tų gyduolių, tik nueikite | aptieką ir 
kitę butelj; Joh vadinant Nuga-Tone. 
yra malonios vartoti ir jųa galite 
visam mėnesiui tų gyduolių apie už 
r|. Jų< 
kia. Nuo 
tiejimo, neveiklių kepenų, prasto apetito, 
galvos skaudėjimo, stoką ambicijos, prasto 
miegojimo, ir t. t. nieko nėra geresnio 
kaip žios gyduolės. Pabandykite jao tik kę- 
letą dienų ir Jus nųsisteljėsite, kaip greit 
jos atnaujins jūsų stiprumą, ambiciją, pep 
ir puneh. Jos suteikia malonų ir atšvieži
nant) miegą ir jus pradėsite jaustis ga
rbiu beveik tuojau. Išdirbėjai Nuga-Tone 
Žino labai gerai ką jos padaro tokiose at_ 
nitikimuuHC, jie privertė visus aptipkorius 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 9 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. ’t

S. L FABIONAS Cik

Kenosha, Wis
Pasveikinimas Dr. J. šliupui.
Šiemet sukakus 50 metų m)o 

to laiko, kuomet Amerikos lietu
vių tautinio atbudimo patriar- 
kas ir aušrininkas D-ras Jonas 
Šliupas pradėjo dalyvauti visuo
meniniam judėjime, ta proga pa 
sinaudodamas SLA. 1 O-tas Aps
kritys savo pusmetiniame suva
žiavime,4 birželio 21 d., 1925 m., 
Schlitzo svetainėje, Kenosha, 
VVįs., nutarė pasiųsti gerbiamam 
aušrininkui sekamą pasveikini
mą:
“D-rui Jonui šliupui, 
Šiauliuose, Lietuvoje,

Lidžiai Gerbiamasis Tautos 
Budintojau: *

jums 
nau
jos 

Kauti 
dole- 

nuslstcbėsite kaip ■ greitai jos vei- 
nevirškinimo, kraujavimo, užkie- 

nevelklių kepenų, ]__L
skaudėjimo, stoką ambicijos, 

ir t. t. nieko 809 W. 351h SI., ChlcaįO 
Tel. BoJevard 0611 ir 07W 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

PUIKUS — NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, III,

5000 naujų skaitytojų Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
— vieninteliam puikiai paveiksluotam sąvaitraščiui Lietuvoje.

greitu laiku susiras,
kai tik kiekvienas mylintis tokj laikraštį, kuris vienodu įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoj, 
Amerijiujjr kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimie
siems Amerikoje, Lietuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras dar po penketą — ar kiek tik gali r— naujų 
skaitytojų, kad didesniam ir vis- didėjančiam to puikaus laikraščio 
skaitytojų burini po visą pasaulį ęwhit, butų smagiau visiems 
skaityti. ' ■ 1 ;

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

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

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

• Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų” platintojai.

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

KOJŲ SKAUDĖJIMĄ *
Galima išgydyti. Jei jus kenčiate 
nuo kojų skaudėjimo arbo Vericose 
Ulcerių, aš atsiųsiu jums visai 
DYKAI knygutę kurioje* pasakoma, 
kaip prašalinti tuos skausmus ant 
visados, vartojant mano be skausmo 
gydymą. Tai yra skirtingas gydy
mas kurios girdėjote iki .šiol, pasek
me yra 85 metų patyrimas. Tiktai 
atsiųskite savo vardą ix aUresą pas 
DR. H. J. \VHITTlfcR, Sujte 1016, 
421 E. 11 St., Kansas City, Mo.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-10 

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

LISTERINE 
. TNROAT 
į TABLETE

ANTISEP
TIKAS*

Apsaugoja 
ir Prašali- 
na Gerk
les Parpi-., 
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

žMade by
Lamtaft Pfi.rrn.ct Co., Saint Loab, U. S. A.

Garsinkitės Naujienose

Užbaiga ELKsKursijų 
Lietuvon

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedčlioms nuo 10 ryto ild 12

Yards 0141 *
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — TngaliojhnaL — Pas

akota pinigu 1 ir 2 moralams.

Sukaktie taip svarbiam Tams
tos gyvenime jubilejui — Tams
tos visuomeninio darbo 50 me
tų, pasinaudodami ta reikšmin
ga proga sveikiname Tamstą, 
Gerbiamasis Aušrininke ir A- 
merikos lietuvių visuomenės gy
venime pirmasis darbuotojau, 
ir reiškiame savo širdingiausius 
linkėjimus, kad gyventum kuo- 
ilgiausius metus ir kad nepri
truktų Tamstai j ėgli ir energi
jos darbuotis ir tolia.U's LiettČvos 
liaudies švietimo labui. Taipgi 
reiškiame Tamstai giliausios 
savo simpatijos, delei Tamstos 
asmens ir Tamstos darbų perse
kiojimo nepriklausomoje Lietu
voje, kurios. laisvės aukurui 
Tamsta visą savo gyvenimą ir 
visas jėgas pašventei. Piktina
mės ir smerkiame Lietuvos val
donų žygius prieš Tamstos y pa
tą ir Tamstos darbus ir kartu 
pasižadame sulig 
paremti Tamstos
riais norima apšviesti Lietuvos 
liaudį ir parodyti jai kelias į lai
svą ir šviesų gyvenimą. Valio 
D-ras Jonas Šliupas! Valio jo 
svarbus ir naudingas veikimas 
Lietuvos labui!

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Dešimto Auskričio Valdy
ba:

savo' išgales 
darbus, ku-

Pirm. Antanas A. Bakšys 
Sek r. M. Kasparaitiis.

Lienos-July 25,

LEVIATHAN ‘ir
Laivakortes Kaina iš ’New Yorko Klaipėdon . . 

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra

šių Ekskursijų rengia U. 
S. Lines Ch|cagos ir va
karų skyrius. Juos remia 
visi U. S. Lines autori- 
zoti agentai ir NAUJIE
NOS. / 
Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus, 
artistas, dainininkas ir 
gimnazijos mokytojas.

ines autori-

$107
Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atg*al.............

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra $186
žinomas žmogusK^s dar mano šią vasarą keliauti 

Lietuvon ir turėt ikelionėje smagu
mą ir malonumą, kokį galima turėti 
tiktai keliaujant-su gerai organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžia šios 
progos.
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit 
Lietuvon dar labai puikiame laike, 
kada žmones šienauja^ piauja rugius; 
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
sių vaisių, laukai pilni uogų; ir ke
liai sausi ir geri keliauti iš vietos į 
vietą. 'Paviešėję trejetą mėnesių 
Lietuvon gąlive sdgryšti atgal, kaip 
tik tuo' laiku, kai -čia prasidės darbai. 
Šią ekskursiją veda P. Rimkus, dau-
Kadangi laikąs yra trumpas, patartina 
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reikaluose maloniai jums patarnaus

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,

geliui amerikiečių
— veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 
už Klaipėdos atvadavimų, mokytoja
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
tiniu laiku kartu su Dr. J. šliupu 
įsteigęs Šiaulių Naujienas.
Su šia ekskursija kviečiame keliauti 
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie 
dar šiais metais rengiasi keliauti. 
Patarnavimų ir išrengima maloniai 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik ppe jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyventu prie pat Naujienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
nės reikalus gali atlikti per Nau
jienas.
pradėti rengtis tuojaus neatidedant

Chicago, Illinois

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Ratnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nu^ 10 ryto iki 1 v. p. p.
e—i---- - ----- -- X———

A; A. OLIS
ADVOKATAS ’

11 Š. La Šalie SU Boom P001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais y7
3241 S. Halsted St. Te! Yards 0(^52 

7—9 v. v. apart Paredėlio ir \ 
Pėtnyčios.

r—...  ..... ■ ■■ ir

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 637?/ Roseląnd, III.

10717 Indiana Avė.,
f

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Nainy Telefonas . RepubHc 9600

ria, ■■■——■■. ...
V. W, RUTKAUSKAS

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 53t

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago

Tel. Yards 4681
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Jeigu jie pasiektų šito tikslo, tai 
ilgam laikui butų užtikrintas 
aukų plaukimas j komunistų iž
dus, komunistinių laikraščių 
gyvavimas, apmokamos vietos 
komunistų lyderiams stambio
siose lietuvių organizacijose ir

July 9, 1925 Eilinis No. 118

L.S.S. Pildomasis Komitetas
J.
J.

J.

Sdbrooke Avė.',
J. Čeponis, 1138 ^Archer Avė. 
šmotelis, 10604 
Vilis, 2241 N. Western Avė. 
Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.

M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted 
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St. 
A. Grebelis. 10225 Pciu-y Avė.

— visi Chicago, III.

St.

LhSK VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333 
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Baniene, 1729 W. 
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavišius, 10611
• Edbrooke Avė., Chicago, III.
K nykius 

5Oth C 
Nariai

M. Krikftčiunus, 1.311 So. 
Jicero, 111.

A. Kemčža, A. Vilis.

LIETUVIU DARBININKŲ LITERATl’KOS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorių.' — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Ginkime Lietuvos darbi 
ninku laisvę!.

Sįungiečiai ir Sanda 
■ v* ■ nečiai

Liepos 9 d., ketvirtadieny, 8 
vai. vakaro “Naujienų” name 

z Įvyks Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo Chicagos kuopos 
mitingas. Jisai bus labai svar
bus, nes Atėjo rimtų žinių iš 
I ietuvos, kurias reikia be atidė
liojimo apsvarstyti.

Kunigų partija Lietuvoje su
manė panaikinti žmonių laisvę. 
Ji pravedė Seime įstatymus, su
varžančius spaudos ir susirinki
mų laisvę ir įvedančius mirties 
bausmę. Atstovus drg. Bielinį, 
Dr. Grinių ir Lapinską,
tiems įstatymams priešinosi, ku
nigų pakalikai išmetė iš Seimo 
posėdžių ir prispyrė pasitraukti 
visą opoziciją. Paskui, pasilikę 
vieni, “krakščionys” nubalsavo 
visus savo sumanymus.

kurie

Lietuvos žmonėms grasina pa
vojus tokio pat despotizmo, ko
kį fašistai įvedė Italijoje. Jeigu 
norime išgelbėti Lietuvos laisvę, 
tai turime sukrusti tuojaus ir 
padėti klerikalizmo priešams.

Mes žinome, kad už Lietuvos 
žmonių laisvę energingiausiai 
kovoja Socialdemokratų Partija, 
po kurios vėliava spiečiasi susi
pratę Lietuvos darbininkai. Dar 
tais laikais, kai Lietuva buvo po 
caro jungu, socialdemokratai 
organizavo žmones ir kovojo 
prieš carišką despotizmą. .Da
bar, kuomet ant Lietuvos žmo
nių guli žiauraus klerikalizmo 
jungas, socialdemokratai vėl sto
vi pirmose eilėse kovotojų už 
laisvę.

Mes esame įsitikinę, kad so
cialdemokratų vedami Lietuvos 
darbininkai laimės, nes darbo 
žmonės visame pasaulyje ima 
viršų ant savo prispaudėjų. Bet 
ta kova yra sunki, ir 
reiga suteikti pagalbą 
jams.

Taigi, draugės ir
ateikite į šį Socialdemokratų Rė
mimo Fondo kuopos mitingą ir 
prisidėkite prie musų darbo, 
{stojantys į Fondą moka 50c. 
mėnesiui (jei išgali, dauginus) 
arba $5 metams ir gauna Lietu
vos socialdemokratų organą.

musų pa- 
kovoto-

draugai,

Paskutiniu laiku įstojo j So
cialdemokratų Rėmimo Fondą 
draugai V. Ascitą, užsimokėjęs 
metams $6, ir Juozas Lukdfe, už
simokėjęs 50c ir pasižadėjęs po 
tiek pat mokėti kas mėnesis. Se
nieji nariai užsimokėjo: drg. 
Kavai iauskįs — $2 ir Slapukas 
—$1.50. Vi$o įplaukė $10.00.

M. J. Mauricas, Sekret.

Partijos organizatoriai
Socialistų Partija dabar lai

ko penkis mokamus 
organizatorius: Emil 
Gali forui joje, Murray 
Minnesotoje, William
ry Illinois valstijoje, Joseph 
F. Viola Ohio, ir Alfred Ba- 

Ixįwis Naujojoje Anglijo-

distriktų 
Hcrman 
E. King 
II. Hen-

ker 
ja

keli narna paskirti dar du 
ar tris organizatorius — j 
Pennsylvaniją, N (A v Jersey, 
Ne.vv Yorką ir Migsouri. t

tuvių visuomenės”, 
šitas sandariečių

tas” yra tikrenybėje 
mas” bolševikams.
apie socialistų

1

Tarpe Lietuvių Socialistų 
ir A. Liet. Tautinės Sandaros 
visą laiką yra gana keisti santy
kiai. Sandariečių spauda nuola
tos atakuoja sąjungiečius. Cha
rakteringa tose atakose yra tai, 
sandariečiai visuomet stengiasi 
sąjungiečius pažeminti ir panie
kinti.

Kurį sandariečių laikraštį pa
imsi i rankas — ar jų oficialį 
organą ar privatinius jų laik
raščius, juose vis užtinki amži
ną litaniją apie tai, kad sociali
stai esą “subankrutiję”, kad so
cialistų organizacija turinti tik
tai “du desėtku narių”, kad so
cialistai “greitai išnyksią iš lie- 

ir t. t.
“argumen- 
“turavoji-

Tą giesmę
bankrutijimą” 

ir “nykimą” pirmutiniai užvedė 
Maskvos gizeliai. Kai jie aną
met užgrobė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir jos turtą (kuriuo jie 
da ir šiandie tebesinaudoja), tai 
jie paskelbė, jogei socialistų 
“jau nėra!” Socialistų Sąjungai 
persiorganizavus ir atgaivinus 
dalį senųjų sąvo kuopų, bolšęvi- 
kai ėmė rėkti, kad tai tiktai sau- 
jalė “nesusipratėlių”, kuriuos 
vadžioją už nęsių keletas “gene
rolu be-armijos”. Bolševikai 
pranašavo, kad ta “saujalė” ne- 
užilgio pakriksianti, ir, kad pa
greitinus šitą “neišvengiamą ga
lą” socialistams, jie be paliovos 
šmeižė socialistų laikraščius ir 
atskirus darbuotojus, ardė soci
alistų prakalbas, vartojo terorą 
prieš socialistus draugijose ir 
unijose ir darė jiems nesuskai
tomą daugybę kitokių šlykšty
bių. <

Tą bolševikų obalsį, kad soci
alistų “jau nėra” arba kad jie 
“greitai išnyks”, pasigavo ir 
sandariečiai. Jau bus kokie še- 
šeri metai, kaip šitas duetas yra 
giedamas.

Kiekvienas pripažins, kad tai 
yra ne visai natūralūs reiškinys. 
Bolševikus sandariečiai nelaiko 
net lietuviška partija, vadina 
tautos priešais;, vienok, paty^ 
dėdamiesi tikriausiais “lietuvy- ' 
bes” gynėjais, jie vartoja patį 
svarbiausiąjį tų “nelietuvių” o- 
balsį!

Socialistų “naikinimas” yra iš 
tiesų bolševikams užvis svar
biausias uždavinys, galima sa
kyt net, vienintelis svarbus da
lykas. Tik maži kūdikiai gali 
tikėti, kad lietuviški komunistai 
čia, Amerikoje, rimtai svajoja 
apie įvykinimą tų “principų”, 
kuriuos jie skelbia. Jie žino ge
rai, kad nei 
“proletariato 
čia neiškovos.
jie gali tikėtis tų “idėjų” skelbi
mu pasiekti, tai — kad Kapsu
kas Maskvoje raportuos apie jų 
“pasidarbavimą” ir iškaulys 
jiems dalį “sendvičių”, skiriamų 
alkanam Amerikos “revoliuci
jos” štabui. Tikrąsias savo vil
tis mūsiškiai komunistai deda 
ne ant Lenino karalystės įstęi- 
gimo Amerikoje, o ant to, kad 
jiems pavyks čia paimti savo 
kontrolei! radikaliai protaujan
čių lietuvių darbininkų ųiinias.

Prie šito tikslo komunistai ,ėjo 
visą laiką. Savo programą, 
partijos vardą, taktiką ir nusi
statymą įvairiais konkrečiais 
klausimais jie keitė nesuskaito
mą daugybę kartų. Bet vienam 
punkte jie visuomet buvo pasto
vus, tai savo pastangose pavers
ti lietuvių darbininkų visuomenę 
savo melžiami}.!a. karvute.

Ant kelio j šitą tikslą bolševi
kiški “revoliucionieriai” susidu
ria su socialistais; ne dėl to su
siduria, kad socialistai taip pat 
norėtų išnaudoti savo intere
sams darbininkų visuomenę, bet 
dėl to, kad socialistai yra griež
čiausi tokio išnaudojimo priešai 
ir gerinus, negu kitos srovės, su
geba kritikuoti bolševikus. Soci
alistai nerenka aukų nei savo 
laikraščiams, nei kitokiems 
vo reikalams. Visos aukos, ku
rias per šiuos metus lietuviai 
socialistai linko, ėjo arba ben
driems Lietuvos " reikalams, 
acKa Lietuvos socialdemokra
tams. Iš tų aukų socialistai čia 
nepasiliko sau ne vieno cento, 
bet yra patys daug prie jų 
pridėję iš savo kišeniaus.

Socialistai šviečia darbinin
kus ir sėkmingai sumuša vi
sus bolševikiškus, bumbugus, 
kurie yra sugalvojami darbi
ninkų apmulkinimui. Todėl 
bolševikai labiausia jų neap
kenčia. Jie žino, kad tol, kol 
darbininkų masės girdės so
cialistų balsą, bolševikiškam 
“raudonamjam bizniui” gra
sins nuolatinis pavojus. Socia
listų išnaikinimas jiems yra 
gyvybės klausimas.

Socialistas.
(Bus daugiau)

1894 m. vasarą buvo dide
lis geležinkelių darbininkų 
streikas, ' kuriam vadovavo 
Debsas. Darbininkai tą strei
ką butų laimėję, jeigu ne fe- 
derale valdžia, kuri atėjo j 
pagalbą geležinkelių kompani
joms. Ji suėmė Debsą ir įme
tė jį į kalėjimą.

Kalbėtojas nurodė, kad, .ne
žiūrint visų persekiojimų, ku
riuos jam teko iškentėti, ir sa
vo didelio amžiaus, jisai jau
čiasi dar jaunas. “Mhn jau be
veik sukako 70 metų”, tarė 
socialistų veteranas, “bet aš 
nejaučiu nė pusės to amžiaus. 
A. A jvoc-inl istns* o sočiuiizmns 
yra jaunystes dvasia. Aš esmi 
dusyk 35 metų ir busiu čio
nai dur 35 motus”.

1N> pebso prakalbos minia 
sudėjo daug aukų partijai. 
Daugybė žmonių padavė apli
kacijas įstojimui i 'socialistų 
organizaciją.

Partijos centrui iki šiol ne
pasisekė tuos nesutikimus pa
gilinti. Jie nesiliauja jau ko
kie dveji metai, ir tai labai 
kenkia visam darbininkų ju
dėjimui Saksonijoje. Toje Vo
kietijos dalyje, kitąsyk pagar
sėjusioje socialistų stiprumu 
(“raudonoji Saksonija”!), pra
eituose prezidento rinkimuose 
laimėjo Hindenburgas.

V oI4 i et i j os soči a'l dem < >k ra t>ų
parlįjos kongresas, kuris įvyks 
rugsėjo 15 d. Heidelberge, 
rėš lą reikalą kaip nors 
tvarkyti.

SCK'IAI.ISTINR F* 
LIO DALIS

Susirinkimas St. Louise

gerai, 
socia- 

valsti-

žmonių

Sritieš konvencija ir demon
stracija, kurią Socialistų Par
tija parengė liepos 1-5 
Louise, pnsiseke labai 
Į konvenciją susirinko 
listai iš visos Missouri
jos ir apsvarstė eilę klausinių, 
surištų su partijos atgaivini
mu ir sustiprinimu.

Liepos 4 d. buvo < dideles 
prakalbos Triangle parke, kur 
susirinko apie 3,(X)0
pasiklausyt drg. Dėbso. Socia
listų vadas čia senai nebuvo 
kalbėjęs. Nuo to laiko, kai ji- 

paskutinį -kartą lankė- 
teko būt siiancštuo 

sėdėti kalėjime. Taigi 
kalbėdamas į minią 

palietė savo

sai čia 
si, jam 
tam ir 
Debsas, 
Triangle parjr£ 
bylos kluusjfną ir karą. Pri

 

siminė jisęfi ir kitą Liepos 
Ketvirtosios šventę, kuri turė- 

reikšmės jo gyve-jo didel/s 
nime.

Binghamton, N. Y
L. S. 1). Partijos Rėmėjų 
Fondo Skyriaus piknikas 

puikiai pavyko

, Liepos 3 d., š. m. Binglinm- 
tono ik. S. i). P. B. F. Sky
rius buvo -surengęs pikniką 
Lietuvos Socialdemokratų nau
dai. šis sumanomas bingham- 
toniečiuose rado didelį prita
rimą ir j pikniką atsilankė la
bai daug publikos, nors ir 
buvo šiokia diena ir daug žmo
nių išvažinėję į kitus miestus, 
nes čia tuo laiku dirbtuvės 
buvo sustoję visai savaitei. 
Bet visi tie, kurie buvo mie
ste, atsilankė ir tuomi padėjo 
padaryt gražią sumą pinigų 
Lietuvos draugams. Piknikas 
visais atžvilgiais buvo puikus.

buvo visi linksmi ir 
šoko

Žmonės 
smagiai 
karo.

Pelno 
$20.50, 
nani iš 
.buotojų 
lioniui,

iki vėlyvo va-

liko 
vie- 
dar- 

A. M. Chiur-

šio piknikonuo
kurie bus įduoti 
vietos socialistų

t. y. drg. 
parvežti

d. liepos
nų” ekskursija 
lankyti savo gimtame krašte.

Vytautas.

su “Nau j te
vyksta apsi-

Tarptautinis Frontas
SAKSONIJOJE TĘSIASI

NESUTIKIMAI

“sovietizmo”, nei
diktatūros” jie

Daugiausia, ko

Vokietijos valstybėje Sakso
nijoje jau senai tęsiasi nesu
tikimai tarpe kairiosios ir de
šiniosios socialdemokratų sro
vių. Saksonijos seime social
demokratų frakcija yra suski
lusi į dvi dalis. Mažesnioji 
frakcijos dalis stoja už griež
tesnę taktiką santykiuose su 
btiržuazinėm'is partijomis. • Ji 
nepasiduoda daugumos frakci
jos nutarimams, sakydama, 
kad partijos narių dauguma 
pritarianti jai '(frakcijos ma>

tu
su-

ta Amnestija. .Jie kelia ener
gingus protestus prieš spau
dos cenzūrą ir karo stovi,1 rei
kalauja žodžio ir susirinkimų 
laisvės ir kovoja' už tai, kad 
butų sustabdyti žmonių areš
tavimai ir baudimai be tar
dymo ir teismo.

Balkanų kraštų socialistų’ 
konferencija, pritardama šito-! 
kiam Bulgarijos socialistų nu-1 
sistatymui, ragina | visas par-. 
tijas, prisidėjusias prie Socia-

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

Tą pasaulio dalį, kuri buvo 
atrasta paskiausia, greičiausia 
užkariauja socializmas. Aus
tralijoje šiandie jau keturios 
valstybės iš penkių turi so
cialistinei valdžias. Vienintelė 
buržuazine valstybė tanai tėra 
tiktai Victoria.

Adelaide’oje (Pietinėje Aus
tralijoje) nesenai buvo didelė 
konferencija, kuri svarstė klau
simą, kaip suvienodinus visų 
Australijos > darbininkų par
tijų ir profesinių sąjungų vei
kimą/ Manoma, kad * dabar, 
kai darbininkai paėmė į savo 
rankas valdžią jau ir Nau- 
jamjąm Pietiniam >Wales’e, 
yra*patogus laikas prtfdėli vy
kinti reformas, vedančias prie 
pramonės socializacijos. šitam 
tikslui ’ pirmiausia ketinama 
sudaryti didelę visų Australi
jos darbininkų vienybės or
ganizaciją. Artimiausiai atei
čiai numatoma toks veikimo 
programas: 1. Suorganizuot 
vyriausiąją darbo tarybą; 2. 
Sušaukt visų Australijos dar
bininkų kongresą; 3. Įvesti 
įstatymų keliu 
darbo dieną; 1. 
rencijas atskirų 
svarstymui.

14 valandų 
šaukt konfe- 
klausimų ap-

BALKANŲ SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

Socialistinio, Darbininkų In
ternacionalo iniciatyva, apie 
vidurį birželio mėnesio įvyko 
Pragoję <• Balkanų pUsiausalio 
socialistų konferencija, kuri 
tęsėsi tris dienas. Jos darbas 
buvo pašvęstas daugiausia 
tam, kad išaiškinus tikrą da
lykų padėtį Bulgarijoje.

Konferencija priėjo prie to 
išvado, kad Bulgarija šiandie 
yra dviejų blogybių auka: 
Vienoje pusėje ji kenčia dėl 
smurto aktų, kuriuos atlieka 
komunistai ir . radikaliai val
stiečių elementai; antroje pu
sėje'ją slegia Cankovo vald
žios teroras. Bulgarijos social
demokratų partija randasi tar
pe tų cIVicjų kraštutinių sro
vių, kovodama pi 
stengdamasi išvesti
taikos ir demokratybės kelią.

Pragos konferencija pažy
mėjo tą faktą, kad Bulgarijos 
socialistai stovi griežtoje opo-

ir

zicijoje valdžiai. Jų pastango
mis buvo tris kartus paskelb-

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 
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.

K

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.

* r

f

U

V

TURTAS

$20,000,000
Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė, kampas 19 gatves

CHICAGO, ILLINOIS

Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo, paremti juos.

Konferencijoje dalyvavo so
cialistų delegatai iš |Bulgari- 
jos, Graikijos, .hitfosla vijos ir 
lUimanijos. Kaipo svečiai, r )>u- 
vo atsilankę ir Ctvho-Slovaki-' 
jos socialistų atstovai. Pirmi 
ninkavo Internacionalo sekre*’ 
torius Tom Shaav.

MIS. mighnievigz - vidikiene 
AKUŠERKA 

3101. So. Halsted St., kampas 31 

Tel. Yardg 1119 
Baigusi akuše
ri!08 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki 
tokiuose reiks 
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o n> 
rite uagelbą.

Valandos nu«
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

patar- 
vi šokio-

prieš
laike

ir pc

^» DR. HERZMAN'®*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų jjggal 
naujausius metodus X-Jlay ir ki- 
tokius elektros prietainuH.

OfiSaH ir Labaratorija: 1025 VV
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj

. l)rexel 0950 y
Bculevard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—*10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė, i lakęs 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakkro. Nedaliomis nuo 10 valan- 

<rus ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvvay 2880

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 :ki 12 (lia
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną. f

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų litų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Te). Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

1707 W. 4Ttk st.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 ild 8 vai. vak. Nedėliotais nuo

8 Iki 2 vai. po pietą.

Specialistai užsise- 
nčjusiu chroniškų li
gų vyrų, motetu ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalč laboratorija.

DR. HORVAT, DU. VVILLING 
1347 W. 18 St., kumpas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Ncdėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą 'telefonu Y ar d b 1699 

Ofiso Tel. Hoeievard 5913 
f DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St
Ofiso valandos nuo 1 iki S *K 

pietą ir 6'iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 ild 8 dieną 
ir 6:39 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. ' ęhieago, III.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

v

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

^kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų. 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswiclc 4988 

Namų telefonas Spaulding 8683

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayelte 4148

T*

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. i Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Rc8„ 6641 S. Albany Avė, 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

Nėra kito šaltinio, 
iŠ kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienoj

Ofiso t«L Boulevard 9698 I 
Rezidencijos tai. Drezel 9191

(toliomis ii šventadieniai* 10—11 dirt

Rasas Gydytoju Ir Chirurgas 
Specialistu Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visų chronišką ligą. < 

Ofisas: 3103 So. Halsted St, CkJcage 
arti 81st Stieet

Dr. Benedict Anui
Ofisas 3801 S. Kedria Ava. „Phone 
Lafayette 0075. Valąhdoa 2—9 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Speęialistas kraujo, odos, 
chronišką ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

. X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal «0464

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

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co, Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 48th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas, leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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Subucription Rateal 
$3.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.*0 per year in Chicago.

8c. per copy.
Eutered as Second Clasa Matter 

Mierh^l7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., uudar the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S(h Halsted St., Chicago, 
[Ii. — Telefonas: Kooievelt 8510.

Užsimokljimo kalnai
Chicagoje — paltui >

Metams................... . ............  98.00
Pusei motų--------------- —-------- 4.00
Trims minesiama _____________ 2.00
Dviem mėnesiams________   1.50
Vienatn mėnesiui _____  .75

Chicago je per nešiotoju s t
Viena kopija -------------------  3c
Savaitei __ _____ ___ _______ , 18c
Mėnesiui _________   75c

Suvienytose Valstijom, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .........   $7.00,
Pusei metų...................................... 8.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiam--------------- 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams  _________________$8.00
Pusei metų ____ ______ _____w 4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.10
Pinigus reikia siųsti pakto Moaey 

’rdariu kartu su užnakyma.

KLERIKALŲ BLOKO PRIIMTIEJI ĮSTATYMAI.

SPARTUS NAKTIES DARBAS.

SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVOS ŽMONES.

Šioje vietoje jau buVo pa
žymėta, kad komunistai ne
pripažįstu paprastos žmoniš
kos doros. “flora” pas komu
nistus vadinasi tas, kas jieiųs 
naudinga, arba, kaip nesena 
pareiškė "Brooklyno ?|Laisvė”, 

“mes giriame kas mums 
gerai, ir smerkiame kas mums 
negerai”. Vogimas, plėšimas, 
apgaule, melas, šmeižtas, žmog
žudystė — komunistams yra 
“dori” dalykai, jeigu jie iš jų 
turi tiaudą; bet jie yra jiems 
“nedori”, jeigu jie iš jų turi 
skriaudą.

šitą chuliganiznio 
bę
ganus mėgina apginti, 
remdamas “klasių kovos 
rija”, ir išvadžioja šitaip:

KOMUNISTINIAI ?IGNO- 
RANTAI Hl TOROS 

KLAUSIMAS

LAIVYNO M1NISTERIS. —

Vienok jie nemoka būt ištikimi 
net savo teorijai. Sugalvoję, kad 
tas, kas naudinga, yra dora, jiė 
čia pat smerkia kapitalistus ir 
kunigus už tai, kad jie daugiaus 
rūpinasi savo nauda, negu vi
suomenės labu!

žmonės, kurie iš to komunis
tinio šlamšto semia savo “dva
sios penų,” turi laikui bėgant 
pavirsti doriniais ir protiniais iš
gverėliais. •

viską tinkamai ištirti, tai beveik 
iškalno galima pasakyt apie įdė
to kapitalo likimą.

Reikia tikėtis, kad Amerikos 
iietuviak-artimoj ateity vėl gy
vai užsiinteresuos Lietuvos pra
mone ir stengsis surasti joj į- 
vairių galimybių ne tiek ūpo 
pakitimu, ne tiek jausmu, kiek 
šaltu apskaitliavimu blogų ir 
gerų pusių, nes tik tokioj pras
mėj yra galimas rimtas biznis.

20Atmintinam Seimo posėdyje, kuris įvyko birželio 
d. ir iš kurio visi opozicijos atstovai buvo priversti pasi
šalinti dėl smurto, kurį pr^š juos vartojo klerikalai, buvo 
priimta visa eilė įstatymų. Štai jie:

1. Spaudos įstatymo pakeitimas.
2. Veikusiųjų Lietuvoje piniginių vienetų pakeitimo

Susirinkimų įstatymo pakeitimas.
4. Pradžios mokyklų įstatymo pakeitimas.
5. 1925 metų naujokų konstingento įstatymas.
(>. Baudžiamojo statuto pakeitimas (čia tai, matyt, 

ir yra tas įstatymas, “įvedantis mirties bausmę”, apie 
kuri pranešė p. Sleževičiaus kablegrama).

imti ir “keli smulkesni įstatymai”.

Vieni kademai, pasilikę Seime (kartu su kazoku 
Jerinu), pasirodė labai “darbingi”. Tik pagalvokite: 
“apsidirbti” su opozicija krikščionys demokratai suspėjb 
tiktai vakare; po to jie posėdžiavo iki vidurnakčio, ir per 
tų trumpų laikų jie priėmė šešis didelius įstatymus ir ke
letu smulkių įstatymų!

niais, o kai kurie kiti net visais trimis skaitymais.
Iš to klerikalų posėdžio, vadinasi, įstatymai biro, kaip 

šoviniai iš mašininės kanuolės!

Tam nakties darbe klerikalai trimis skaitymais pri
ėmė sekančiu du įstatymu: susirinkimų įstatymo pakei
timų ir baudžiamojo statuto pakeitimą.

Susirinkimų laisvė yra viena pačių pamatinių pilie
čių teisių. Tinkamas jos suregulavimas reikalauja gi- 

• lauš svarstymo ir intensyvaus proto darbo. Bet kleri
kalai, sugalvoję pakeisti pirmiaus veikusį tuo klausimu 
įstatymų, nedavė jo svarstyti Seimui, kol nebuvo išvai
kyta visa opozicija. O paskui, pasilikę vieni, ėmė ir su
syk atliko visus “tris skaitymas”!

Ar tai nėra pasityčiojimas iš įstatymų leidimo įstai
gos? Kokių pagarbų žmonės galės turėti šitokiu budu 
leidžiamiems įstatymams?

Kitas visais “trimis skaitymais priimtas” įstatymas, 
baudžiamojo statuto pakeitimas, yra dar keblesnis daly
kas, negu aukščiaus minėtasai. >

Kad pagaminus baudžiamųjų (kriminalių) įstatymų 
statutų, gabiausiems juristams tenka dirbti keletu metų. 
Lietuvos gi kunigai ir špitolninkai, iš kurių susidaro 
krikščionių demokratų blokas, sumanė -pakeisti tų svarbų 
įstatymų rinkinį per keletu minutų. Ir jie padarė tai 
tame vakariniame posėdyje, visiškai nedavę pirmįaus 
Seimui apsvarstyti tų sumanymų. Susyk visi ‘*trys skai
tymai” — tarpe dešimties ar daugiaus kitų, tokiu pat 
spartumu pervarytų, įstatymų!

Kam jiems to reikėjo? O gi tam, kad galėjus įra
šyti i baudžiamuosius Lietuvos įstatymus mirties bausmę!

Visi tai yrA laba t panašu į begėdiškų sumoksiu prieš
Lietuvos žmones. < \

vienu užsimojimu suardyti nustatytuosius Lietuvos kon
stitucijoje teisės pagrindus ir “įstatymo” skraiste pa
dengti savo smurtų.

Ar ne tokiu pat budu padarė valstybės pervartų Ita
lijos fašistai?

Lietuvos žmonės niekuomet nenusilenks prieš tokių 
kademų sauvalių. Nenusilenks ir Amerikos lietuviai!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kadzia 8012

1514-16 Roosevelt Bd.
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILU

moraly-
Broeklyno komunistų or- 

pasi-

priežasties 
darbiu arba delei 
mergina parduoda 
tuo budii pasielgia 
kai’ ir ‘nedorai’,

• v
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UŽ-menkutėlio
nedarbo 
save ir 

‘neetiš- 
tai tas, 

‘N.’ supratimu, nieko , bend
ro neturi su ekonomija...

“Jie (menševikai) suran
da kokią ten viršgaintišką, 
ore lėkio ja nčią visiems ben
drą dorą, 

. ‘paprastąja 
komunistai, 
sta klasinę

“Mes / klausiame:
• kokios / doros ] 

virš paduotą merginos pasi
elgimą 

% doras 
stams

kuria 
žmonių

pavadina 
dora’. O 
pripažį-

dorą
o prie

sekretorius Curti/ D. VVilbur.

Amerikiečių kapitalas ir 
Lietuva Žmonės be nieko

Jos 
ir etiš, 

ir kunigams, 
guldo už tą 

ekonomines

pasielgimas 
i kapitali

nes jie 
sistema,

už tas 
kurios privertė ji 
elgtis. Taigi, ot, ir

nedorai 
vėl dve

jopa dora: vieniems 
nėms jos pasielgimas 
ras, o kiliems doras”.

melagi n g cs- 
dar neteko 
čia paraše 

tiek pat ne- 
“Nauj ienos” 
kad dori ir

znio- 
nedo-

Kvailesnės ir 
nes kalbos mums 
girdėti. “Laisvė” 
tris melagystes ir 
sąmonių. Viena, 
niekuomet nesakė,
nedori žmonių pasielgimai ne
turį nieko bendra su ekono
mija. Priešingai, jos pasakė 
ir pabrėžė, kad ekonomija da- 
rov labai didelę įtaką į žmonių 
elgimąsi. Tame pat 
j e, kurį Brooklyno 
“kritikuoja”, musų 
kas nurodyta:

'“Dora reikalauja, kad vi
si žmonės elgtųsi teisingai; 
bet kapitalistas, turėdamas 
naudą iš neteisingumo apsi
ejimo su darbininkais, daž
nai apgauna juos arba pa
vartoja brutalę jėgą prieš 

’ juos, kad galėjus iš jų iš
siausti daugiaus pelno. Tai 
bus nedora, nors ir naudin
ga kapitalistui”.

Ar galima iš šilų žodžių iš
vesti tą, ką išvedė “Laisvė?”

Antras “Laisvės” melas'yra 
tas, kad “Naujienos” stojan
čios* už kokią ten “viršgamtiš- 
<ą, ore lakiojančių” dorą. Mes 
vėl imame ištrauką iš aukš
čiaus minėtojo musų straips
nio: 1

straipsny- 
la i k ra štiš 
buvo va

“Nedora dėlto, kad tai 
prieštarauja pamatiniams vi
suomenės gyvenimo reikala
vimams. žmones, gyvenda
mi visuomenėje, o ne kas 
sau — kaip 
rys —, turi

laukiniai žvė- 
neskriaust ir 

kits kito”.
vadinasi, 

vo aiškiai pasakyta, jogai 
ra yra tas, kas sutinka su 
maliniais visuomenės gyveni 
mo reikalavimais (tie žodžiai 
Įjuvo pačiame straipsnyje. pa
brėžti).-, O parsimelavęs komu
nistų šlamštas tvirtina, k^d 
mes skelbią kažin kokią “virš- 
gamtišką dorą!” Ar gi visuo
meninis gyvenimas yra 
gamtiškas dalykas?

“Naujienose”, bu
do^--
pa-

virš-

Kiekvienas bent truputį ap
sišvietęs žmogus žinoj kad vi
suomeniškumas atsirado pir- 
minus, negu pats žmogus. Jau 
gyvunai žemesnių rųšių gyve- 

, na būriais ir kuopomis, ir 
daugelis jų turi labar stipriai 
išvystytus visuomeninius (so
cialius) instinktus—meilę prie 
kits kito, pasišventimą būrio 
arba kuopos labui, ištikimybę 
savo bendrams ir t. t. Tie gy
vunai, iš kurių evoliucijos ke
liu išsivystė žmogus, nė vieną 
momentą negalėjo apseiti be 
visuomeninio ryšio, nes tik 
ačiu šitam ryšiui jie galėjo 
progresuoti ir pasiekti’ žmo
giško laipsnio. Taigi visuome
niškumą žmogus atsinešė iŠ 
žemesniųjų gyvūnų karalijos 
— iš gamtos. Visuomeniškas 
gyvenimas yra tokia pat gam
tiška žmogaus ypatybė, kaip 
jo gabumas vaikščioti . dviem 
kojom. "

Bet vistiomeniškas gyveni
mas nebūtų galimas, jeigu žmo
guje nebūtų tam tikrų visuome
niškų jausmų ir palinkimų (kaip 
mokslininkai sako, “instinktų)” 
Tie gi visuomeniški ' instinktai 
tai ir yra tas, kas vadinsima 
dora. Kas šito, dalyko nesupran
ta, tas išaiškinti dorą negali: ji
sai turi ieškoti 
aukščiaus debesų (kaip daro ku
nigai) arba turi 
mesti (kaip daro komunistai).

Dora yra visuomenes gyveni
mo produktas, todėl ji yra daug 
senesne, negu klasių skirtumai 
ir klasių reikal&i. Mėginti išvesti 
dorą iš klasių kovos yra nesą
monė; o jau visiškas idiotizmas 
yra laikyti “dora” klasinius in
teresus.

Komunistai tečiaus sugeba 
nueiti dar toliaus. Jie “dora” 
stačiai vadina savo partijos nau
dą.

Trečias “Laisvės” melas yra 
jos prasimanymas, kad kapita
listai ir kunigai pripažįstą “do
ru” dalyku kuomet mergina par
duoda už pinigus savo kūną. 
Tikrenybėje yra kaip tik atbu
lai. Niekas gal taip nesmerkia 
prostitucijos, kaip kapitalistai 
ir kunigai! Ir to jiems niekas už 
blogą nelaiko. Bet bėda yra ta
me, kad, smerkdami prostituci
ją, jie permažai rūpinasi (arba 
visai nesirūpina) pašalinimu tų 
priežasčių, kurios iššaukia tą 
visuomenės nelaimę. Jie bijosi 
tas priežastis liesti, kadangi jos 
randasi dabartinės visuomenės 
tvarkos pamatuose, o ta visuo
menes tvarka yra jiems naudin
ga. Klasiniai "kapitalistų ir kuni
gų interesai čia susikerta su 
visuomenės interesais. Eiti prieš 
visuomeninio gyvenimo intere
sus reiškia’ eiti prieš dorą. Tai 
yra “menševikiška” nuomonė. 
Bet, vadovaujantis “Laisvės” lo
gika, reikėtų pasakyti, kad 
“‘klasinė dora” čia prieštarauja 
“viršganitiškai dorai”. O kadan
gi jokios 'viršgam tiškus doros 
nėra, tai kpitalistų ir kunigų nu
sistatymas turi būt pateisintas, 
kaipo doras!

Tai-ve kur veda ta “doros te
orija”, kurią skelbiu “Laisvės” 
lumpen-proletariški ignorantai.

doros Šaltinio

ją visiškai at-

Tūlą laiką atgal, besikalbant 
su vienu atvykusiu iš Lietuvos 
veikėju, teko užgirsti nemažai 
nusiskundimų dėl Amerikos lie
tuvių pasingutno pakėlime musų 
pramonės ir prekybos. Ameri
kiečiai esą turį pakankamai at
liekamo kapitalo, kad investuoti 
not’s dalį jo tose Lietuvos įmo
nėse, kurios teiktų atsakančio 
pelno.

šis klausimas pakeltas to vei
kėjo turi ypatingos reikšmės, 
ir man rodos, nebūt prošalį pa
gvildenti jį spaudoj.

Tiesa, Amerikos lietuviai turi 
atliekamo kapitalo, kurį laiko 
arba' sudėję bankuose arba in
vestavę kur nors. , Daugelis 
musų turi prisipirkę Šerų iš įvai 
rių korpįanijų,-kurių^ biznio plo
tas apima beveik: visą pasaulį. 
Dalis tų musų pinigų netiesiogi
niai, pasiekia Lietuvą ir gamina 
žymų nuošimtį, kurio didesnė 
pusė teeinu pasilieka kompani
jos rankose.

Būtų, žinoma, gerai kad mes 
galėtumėm tiesioginiai įdėti sa
vo pinigus ir gauti visą nuo
šimtį arba pelną. Kaune dabarti
niu laiku kasami vandentrau
kiai, įvedami tramvajai, budavo- 
jamos naujos elektros stotys ir 
jy. Čia be pašalinio kapitalo 
Lietuva apsieiti negalės. Vienur 
teks atiduoti svetimšaliams 
nuomai ilgiems metams iki jie 
neišgalįs savo įdėtų pinigų, kitur 
reikės mokėti nuošimčiai įr tt. 
Taigi dabar ir kyla klausimas: 
kiek tuomi galėtų pasinaudoti 
Amerikos lietuviai?

Nelaimei, rišant šį klausiiūą 
tenka susidurti ne vien su dabar 
projektuojamų biznio įstaigų 
pasisekiau, bet ir su daugeliu 
kitų dalykų. Kuomet pirmas A- 
merikos lietuvių bandymas sa
vais pinigais atstatyt Lietuvos 
pramonę nepasisekė ir kuomet 
tik retam buvo lemta atgauti 
pinigus, tai daugelis šiandie ne
benori nei manyt apie naujus 
bandymus. Parduoti Šerą yra 
dabar vienas sunkiausių dalykų. 
Iš kitos pusės, amerikiečiai, jei 
ir pasiųstų Lietuvon savo kapi
talus, visvien negalėtų atsakan
čiai kontroliuoti jo sunaudojimą. 
Paliekant gi viską kelių asme
nų /uožiurai gali atsitikti, kad 
piiugai atsidurs jų rankose arba 
bu’s betiksliai išeikvoti. Lietuvoj 
tįar iki šiam laikui tebėr plačiai 
išsišakojusi spekuliacija, kuri 
vienus padaro per mėnesį tur
tuoliais, 6 kitus elgetomis. Nie
ko negalima būt sakyti, jei ban
kininkai ir prekybininkai speku
liuotų savais pinigais; jie to ne
daro — jie ‘beveik išimtinai var
toja kitų ir, žinoma, pražudo.

Vienok butų netikslu sakyt, 
kad investavimas pinigų į Lie
tuvos pramonę biznio atžvilgiu 
yra didelės rizikos dalykas. Spe
kuliacija vienoj ar kitoj formoj 
yra kiekvienoj šaly. Kaip vald
žia nepersekiotų, kokius įstaty
mus neleistų, vis tiek pilnai ne
sustabdys spekuliacijos. Kiek
vienas biznierius, uždedamas 
biznį, tampa kaip ir spekuliantu, 
tik, žinoma, savais pinigais. 
PastoVumas Lietuvos valiutos 
yra svarbus faktorius sumažini
me spekuliacijos Ir pastatyme 
visos pramonės ant tvirtesnių 
pamatų.

Pirma negu paryti t kokį .nors 
žingsnį, reikalinga gerai ištirti 
biznišką stovį tos įstaigos, ku
rion manoma įdėti kapitalas. 
Vertėtų taipgi atkreipti domės 
ir į tuos asmenis, kurie stovi 
organizacijos priešaky. Jeigu

Bolševikai pralaimėti neturi 
nieko. Jie yra žmonės be do 
ros, be principų, be garbės, be 
žmoniškumo ir didžiuma be jo
kio mokslo ir turto. • Ką gi to- 
kis žmogus turi pralaimėti? Į 
šeimyną jie netiki, nes tai bur
žuazijos produktas ir jų mo
terėlės komunistiškai gyvena su 
buidingieriais ir komunistų 
spykeriais ir “rašytojais.” Vie
na Chicagos moterėlė , net 
Bpyčius buvo pradėjusi sa
kyti, kad daugiau į frontą išė- 
us ir komunistiška šiu.\gelmo- 

nu pavyliojus. Kiia net po vi
są Ameriką trankėsi su prakal
bom tuo' pačiu tikslu ir patys 
komunistai pasakodavo, jog la
bai meili esanti. Kada pas ki
tų partijų moteris ištvirkimas 
yra retenybė, ptys komunistus 
paprastas dalykas. Persiskiri- 
mai, bėgimai su burdingieriais. 
šeimyniški susimaišimai taip ir 
bujoja pas komunistus. Nėra 
abejones, kad dėl šitos laisvės 
tik ir laikėsi jų partijoj dauge
lis meilingų moterėlių ir varg
šų singelmanų.

Kada save gerbianti žmonės 
atsisako vienoj vietoj su bolše
vikais dalyvauti, kalbėti, bolše
vikams nėra išimties: visur len
da kaip kiaulės. Kritika, kuri 
įrodo jų kvailystes ir nachališ- 
kumą, jiems neskaudi. Atei
na kokis Bimba į SLA. kuopos 
išvažiavimą ir, nekieno nekvies
tas, lipa ant bačkos ir drožia 
spyčių. Parengia kokį išva
žiavimą viena ar kita Chicagos 
draugija ir vėl negali apsiginti 
nuo komunistiškų spykerių. Or
ganizacijose gvoltu skverbiasi į 
valdybas, visur ir visada kauli
ja iš žmonių aukų, 
kiaušiu budu šmeižia 
jiems nepritariančius

Pagerbimas kito
mandagumas, kalbos švarumas, 
teisingumas — jiems yra sveti
mi dalykai.

Savo principus jie keičia kas 
keli mėnesiai, kas parodo, jog 
jokis principas jiems nėra svar
bus. Tūli jų veikėjai da visai 
nešenai buvo kitose partijose ir 
aštriai smerkė komunistus, 
šiandien jie šunes karia ant sa
vo buvusių įsitikinimų ir aklai 
garbina komunizmą. Kodėl ? 
Todėl, kad gavo redaktoriaus, 
administratoriaus, organizato
riaus ar kokią kitą vietą. Mat 
tos vietos jiems apsimoka. Mas
kva prisiunčia ant sandvičių, 
suėda aukas, kurios nuolatos 
renkamos tai bėduliams, tai 
provų vedimui, tai kitiems da
lykams. Ir už tuos judošiškus 
trigrašius parduoda savo sąži
nę, principus ir neį žmonišku
mą. 1

Taip, komunistų ^vadai yra 
parsidavėliai. Jie patys negin
čiju* jog Maskva skiria bolševi
kiškai propagandai svetimose 
šalyse milionus dolerių, kada 
Rusijos žmonės -badau j a. Im
kite kadi r lietusių komunistė
lius. Leidžia dienrašti Ameri
koj, leidžia pusavaitinį ir mė
nesinį laikraštį, Tai brangiai 
atseina, o skaitytojų visi turi 
labai mažai, nes apart narių, 
veik niekas jų laikraščių naskai 
to. Narių gi tūri vos kelis šim
tus. Apgarsiniipų gauna ma
žai ir tie už pusdykį dedami. 
Vieno mėnesio jų laikraščiai,ne- 
gyvūotų, jei ne parama iš Mas 
kvos ir aukos. Imkite ir jų 
agitatorius: trankosi po visą 
Ameriką nuo Cullforiiijos iki 
Floridos; kur kelione lėšuoja 
keletą dešimčių doleriu, aukų 
jos padengimui surenka kelis 
dolerius, vienok nebankrutiioja,

Begėdiš- 
ir kolioja 
žmones, 
žmogaus,
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pinigų vis yra. Kur gi nebub, 
nes pas visus parsida
vėlius jų yra. Kas gali ti
kinti, kad jie net dviejų šMių 
ponams netarnauja ir net dvie
jų algų neima. Juk Amerikos 
valdžia senai ieško Stilsono ir 
nesuranda, nors jis viešai sve
čiuojasi ir gyveni. Čia šuo yra 
pakastus kur nore.

Pastaraisiais laikais pasklydo 
gandas, kad komunistų vienu 
žymiausiųjų veikėjų, jų moterų 
susivienijimo pildomojo komite
to nu k .1 /UVusi sekretorė. Vil
nies ir Laisvės artiina durbinin- 
kė pateko bėdon. Tai Ona Ši- 
moliuniutė. Dirbusi ji falšy- 
vus pinigus ir labai daug jų pa
leidusi į pasaulį. Rusijos bol
ševikai falsyvų pinigų dirbiniu 
ytin pasižymėjo. Latvijoj net 
didelis skandalas buvo iškilęs 
dėl to. Pats kominternas bu
vo įveltas į tai. Kodėl gi ir ki
ti, kadir lietuviški bolševikai 
negali sekti savo vadų pavyzdį, 
Juk ne tik Šimoliuniutei reikia 
pinigų, reikia jų visai bolševikų 
partijai, reikia jų laikraščiams, 
kalbėtojams. Maskva maži r 
nespėjo šerti, todėl čia pat A- 
merikoj sumanyta pasidaryti. 
Gal išeis eikštėn, kas tais pi
nigais naudojosi. Gal'tuomet 
suprasime, kodėl bolševikai agi
tatoriai turi iš ko trankytis po 
visą šalį ir kodėl jų laikraščiai 
vis da gyvuoja, nors Dr. Kaš- 
kiaučius ir sėdė jau kalėjime 
už nelegales operacijas. Tiesa, 
Onos šimoliuniutės kodėl tai jie 

(bando išsižadėti, kaip šv. Petras 
Kristaus, gi ‘ Dr. Kaškiaučių 
kuris sėdi kalėjime už moterims 
gyvasties atėmimą, *kad pasipi
nigavus, jie netik neišsižada, o 
da garbina. Talpina jo raštus 
savo laikraščiuose, išleido jo pa
rašytą knygą, kurią bruka vi
siems, renka jam aukas, rašo 
užuojautos rezoliucijas, nors 
tikrai žino, kad pasipinigavimo 
tikslais jis darė tokias operaci
jas, dėl kurių ne viena moteris 
nukeliavo pas Abraomą. Net ke
lis tūkstančius šitų kruvinų pi
nigų jis yra atidavęs musų bol
ševikų laikraščiams ir organiza
cijoms. Jie sei^ę varvina,.kad 
tik jis vėl taptų liuosas ir vėl 
pinigus jiems duotų. Nešvares
nių šaltinių pinigų ėmimui ne
gali ir būti, kokius turi komu
nistai.

°Galima tikrinti, kad ir dides
nių girtuoklių kitose partijose 
nerasite. Vieni visą lai
ką valkiojasi girįi ir kaip 
su jais susikalbėsi, kiti net so- 
liune kito žmogaus gėrimą va
gia, kaip buvo rašyta laikraš
čiuose apie patį žymiausią jų 
vadą Brooklyne, kuris net mu^ti 
už tai gavo. Blaivi ir sveiko 
proto žmonės juk neskaitytų 
tokių laikraščių, kurie kvailiau
sius mulkinimus deda, kurie pil
ni šmeižtų, kolionių ir keikimų, 
kuriuose liogikos, teisybės ir 
pamokinimo nė už centą nėra. 
Gi bolševikai visą tą jovalą su
valgo kaipo gerą maistą.

Pačioj Rusijoj jie sudarkė 
dailę, pažemino mokslą, badu 
marina mokslo žmones, tukstan 
čius jų išžudė, istorines liekanas 
išplėšė ir išpardavė, iš pačios ru
sų kalbos ir literatūros padarė 
tikrą jovalą. Geriausius veika
lus naikina ir draudžia skaityti, 
sunaikino spaudos, žodžio, orga- 
nizavftnosi, sueigų ir mokslo lai
svę — taip sakant, sutrempė ci
vilizaciją, kultūrą ir žmonišku
mą. Triumfuoja gyvuliškumas 
ir chuliganiškumas Rusijoj, 
triumfuoja jis ir pas musų bol
ševikus. Kova su tokiais ele
mentais nelengva. Vienas gir
tuoklis, keikūnas, chuliganas 
neretai pakenkia susirinkimui( 
kelių tūkstančių žmonių. Ir bol
ševikų nors yra mažni, bet savo 
chuliganiškumu jie kenkia vi
siems. Jie yra žmonės be nieko, 
neturinti nieko pralaimėti, to
dėl jie griebiasi kad ir bjauriau
siu , priemonių. —Trockeričjus.

- -------------------------------------------------------------------------------------------

The Guarantee Auto Electric,
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbiniu generatoriuj, starterius, 
magnete?, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1810 S. Wabash Avė., 
Te). Victory 7874
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Del Vaiku Odos Ligy
Ciidum OintmCnt gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimų prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint- 
nient taipgi yra geros nuo spuogų, 
iniežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
jsiili-ėskimų, uždavinių ir taip toliau.

MOTERYS GIMUSIOS
1873 IKI 1881

Dabar yra kritiškas lai
kas. 14ydia E. Pinkham’s 
Vegetable (Jompound sau
giai jums pagelbės ligose.

Convoy, Ohio. 
mano gyveninio

- “Laike permainos 
iš buvau silpna ir 
serganti ir labai 
sunkiai galėjau at
likti savo darbų. 
Skaitydama jūsų 
apskelbimus, suži
nojau daugiau apie 
Lydia Ė. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir tos 
gyduoles pagydė 
mane ir aš dabaf 
esu kaip nauja 
moteris Tuo laiku

aš išvkrtojaŪ aštuonius butelius, aš 
pasveikau ir galėjau dirbti farmų 
darbą be jokio trubelio. Aš reko
mendavau jas savo sūnaus pačiai po 
jos gimimo antro kūdikio ir jos pa
gelbėjo jai labai gerai. Aš sakiau 
jifi, kad ji pabandytų ir jeigu jos ne
pagelbės, aš užmokėsiu už tai ir pirm 
vartojimo viėno butelio, ji man pasa
kė: ‘Jums nereikės mokėti už tai! 
Jos pagelbėjo man labai gerai!’ Ir ji 
išvartoje jų tris butelius. Jus galite 
vartoti mano paliudymą, jei norite”. 
— Mrs. Elsie Acerman, Convoy, Ohio.

Apsvarstykite gerai Mrs. Acker- 
man’s laišką. Jos patyrimas turėtų 
jums pagelbėti. Ji pasako bandy
mus vidutiniame savo amžiuje ir ko
kias puikias pasekmes ji gavo iš Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound._______________

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatvės.

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

Wenne e n’s
Bohemian Blend

VVENNERSTENS 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsite jį!

t

HenningVennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CH1CAGO

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kova su munšainieriais 
Cicero

su munšainieriais Gi- 
ir lk'T\vyne darosi aš- 
Ją dar labiau paašlri- 

nežinomų žmonių, 
munšainierių 

ir prršovimas 
organizacijos

ceroje 
Iresnė, 
po užvakar 
spėjama munšainierių, sumu
šimas ir prršovimas reformi- 
ninkų organizacijos tyrinėtojo 
Bavid Morgan, kuris, liko su
muštas ir peršautas trijų 
žmonių, kurie paskui pabėgo, 
jam važiuojant savo automo
bilių į garažių prie savo na
mo Berwyne.

Beformini n kais vadovauja
Ber\vyno 
t (oover,* 
Morgano, 
puolimų 
vinėjiino vietų. 
wvno policija

kunigas -Henry C. 
kuris, prigelbiamas 
jau padare keletą 

ant intinšaino parda- 
Ber- 
jam 
irgi

neturys

Cicero ir 
atsisakė 

lloffman 
nes

žmonių, 
surengė

atsisakė gelbėti,
užtektinai
tas kunigas surengė didelę 
parodų, skelbiančią kovų mun- 
š jinieriams 
Jis negavo
Cicero, todėl paroda buvo' su
rengta pakraštyje miestelio. 
I.i pačią naktį Morgan ir li- 

Morgan seniau
> su m unšai nie
kui atsivertė ir 
gaudyti munšai-

ir gembleriams.
leidinio paruduoti (

nierius.
suėmė Niek Car- 
So. Carpenter St., 
sėdintį automobily 

Įvažiavime į Morgano elę. Au
tomobily rasta du revolverius 
ii du setus laisnių, kurių 

v ra vogtas. Jis

Bone

ii

vie- 
už- 
ant

Morgan. Morgan pasveiks.
puolimas ant Morgano 
sujudino Cicero, Ber- 

ir Stickney miesteliu^.
labai
\vvn

eone, 
'l’orrio, 
gano

kuris atstovauja John 
dabai* sėdinti Wauke- 

ka įėjime. Capone yra 
ten visų 4nunšainierių

ir gemblerių karalius.«« Kun. 
lloover dabar paskelbė, kad 
pas jį buvo apsilankęs Capone 
agentas ir bandęs jį papirk
ti, o kada tai nepasisekė, tai 
pradėjęs grūmoti nužudymu. 
Buvęs ir pats Capone, kuris 
irgi grūmojęs kunigui.

Dabar laukiama Cicerojc ir 
daugiau kruvinų susirėmimų.

AUKA AUTOMOBILIAMS

Ketvirto Liepos, Mary Ze- 
der, 10 melų amžiaus, tapo su
važinėta . prieš pat gyvenimo 
namus, 2129 W. 23rd St.; 
ant rytojaus pasimirė. Drai- 
veris Yellow Cab tajio areš
tuotas. « __ G.

Jei ieškai bargeną 
skaityk Naujiepą skelbimus.

Mrs.

ii......... ii i

Kas jį užmušė, dar ik(jšiol ne
žinoma. Bet jį palaidota su 
didelėmis iškilmėmis, kokių 
labai retai kas susilaukia. Ne
užilgo tx> to liko nušautas su
sirėmime su policija prie 60 
ir VVestern gatvių, antras "bro
lis, Mike (tenna? Vakar gi prie 
1057 W. Grand Avė., liko nu
šautas trečias brolis, Tony 
Genna, turtingiausias jš visų 
trijų brolių, vedęs ir keletą 
teisėtų biznių. žmogžudžiai

n

tapo išrinkta
Massacbusetts

KONGRESMANfi.
ICditli Nourse 
likonė, kuri 
kongresai! iš 
valstijos. .Ii užims vietą savo
mirusio vyro, atstovo John 
Jacob Bogcrs, Tai yra pirmo
ji moteris Naujojoje Anglijo
je, kuri pateko kongresai!.

Dar vienas munšainieris 
nušautas

Tony^ Genna trečias Genna 
brolių krito munšainierių 
kovoje.

Tony Geniui, 29 
tingiausias iš šešių 
liu munšainierių, 
nežinomų puolikų 
Tai jau trečias

tur- 
br ti
nko

metų, 
Genna 
vakar 

nušautas.
Genna brolis 

kritęs savitarpinėje munšai
nierių kovoje, ar susirėmime 
su policija.

Pirmiausia krito Angelo 
Genna, munšainierių karalius.

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

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

Mu/ų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cnierbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie*mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III.

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

ryto iki 2 vai. po piet

1. Knowitt_ on. ves: h c tiep /-cs in Hoc/vei iž.ing

Tony Genna nuvykęs minė
toji vieton, išlipo iš automobi
liu ils ir jau rengėsi eiti gro- 
sernėn, kaip jį pasitiko du 
vyrai, kurių viena/ tuojaus su 
(remia pasisveikino. Kada Gen
na padavė jam x ranką, jis 
tvirtai ją suspaudė/ kad (kai
na negalėtų ištraukti savo 
rankos ir išsitraukti revolve
rį. Tuo tarpu kitas italas iš
sitraukė revolverį ir paleido į 
Geimų penkis šuvius. Genna 
sukrito, bet dar keletą valan
dų gyveno. Jis išpradžių atsi
sakė pasakyti kas jį ritišovė, 
nes kada pasveiksiąs, tai pats 
su .įpo apsidirbsiąs, bet prieš 
pat mirtį ištaręs 
Daugiau jokių 
nedavęs. Policija 
Vincent Drucci
“Red” Moran,’ žinomų 
priešininkų.

ka, o paskui peršauta, taip
jau visas lavonas buvo gero
kai apdaužytas, .los drauge 
Nellie Shahat, taipjau iš La 
Saite, sako, kad abi jos pri
ėmė dviejų nepažystamų vai
kinų pakvietimą pasivažinėti 
su jais. Pasivažinėję, naktį 
visi sugryžo į La Šalie, kur 
Shahat parėjo namo, o She- 
jak tie vaikinai pasiėmė nu
vežti pas jos seserį į Joncs- 
ville. Daugiau jos gyvos nebe
matyta.

Tai jau trečia panaši žmog
žudystė Chicagos apielinkėje. 
Nesenai nužudyta ir apdegin
ta lavoną Mrs. Josephine Be
sideru Gary, o viena mer
gina buvtj taip Sudaužyta, kad 
jos - identifikuoti nepasisekė.

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian
Hop-Flavored

PtlRiTAN
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolaa
Prašykit groserninkų

Užkietėjimo
Nemažai i varių? ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

“Cavallere”. 
paaiškinimų 
jetgi j ieško

Gcnria

Rado nužudytą mergai

Netoli La Šalie, laukuose, 
palei kelią, rasta lavoną 17 
metų mergaitės Mary Slujak 
iš La Saite. Ja užmušta bon-

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 60 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
vierpastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas* 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 

.kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausi

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

ain$.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI

- DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

akių jtempimą, kuris 
i galvos skaudėjimo, 

akių aptemimo, nervuotu- 
skaudamą akių karštį, atitaiso, 

akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose, egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma* 
žiaurias klaidas: Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki* 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandyman metodo kur) gali 

vartoti kiekvienas be jolao nesma
gumo arba sugavimo laiko.

'Me* turime ■ metodų 
duHnlis Ir mes norime, kiul jų* 
tumė t ją musų iSlaidumin. Nedaro 
mo ar jus _
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth 
ma arba augftta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai itbandymui mus’ 
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jųi» gyvenate, jūsų amžius 
man,, jei jus kenčiame Yiuo i 
((Stos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mee specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos {kvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, "patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime 
Sdenam musu iėkn&čiais, kad 
dus yra paskirtas prašalinti

kaip sukontroliuoti 
norime, ka.i jų* pabandy. 

ją mu*ų UlaidomiH. Nedaro skirtu- 
senai sergate ar dabar pradėjo-

priva-ų 
įsų mo
ki imate 

arba uisiėmi- 
dusulio arba au* 
metodas pagel*

tiems 
visokios 
opiumo 
ir 11 .

kiek.
meto- 

negali-

paatųe
kur

durnų*
parodyti

musų 
visus 

mus kvėpavimus, visus tuo* nemaloniu* 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraldidus bent vienų dienų. Rašyki, 
te tuojaus ir pradėkite metodu tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponų. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei uė. paėto tenkiell.

Lietuvių Dentistas 
naus geriau.

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

1545 West/Č7th Street
Netoli Ashland Avė.

patar-

.skausmo. 
Su musų

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co,, Km, (JB C. 

Niagara and Hudson Sta., Iltiffalo, N. Y 
Ataiųakita dykai bandymui jūsų me

todo pas:

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Kraujo Suirimai
Užkrečiamos ! 
Ligos

Nauji

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborą St

Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekiningiau- 
siu metodu -

ir Luescide gy
dymai yra ge- 

„ riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai- 

. Čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas 
nuo

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 

’ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yn. pa
skiria dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS 

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

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, ,bU8—Kal
bame visokias kalbas.

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

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

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

ne-
‘ ir

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

------it , Įj,*,------ .dabar, yra išgy- 
L---------------------domos vartojant

liaujausi Euro- 
P’ni gydymą ir 
įčirškiaM,- gyduo-

l X es tiesiog į
kraują, sykiu su 

J / kitomis gyduo-
// <7 hJJKJran temis dėl viduri- 

nių gydymų. Jos
L ■ v’sos yra 

kenksmingos
111 r i stiprią gy

dančia jėga, daugumas, jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turimi pas save ste
ke ir taipgi žinomas vokiškas 60G 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai, prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musą kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite,»^ile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su anaiyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumų, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, ^nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas,\ užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneciškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, • tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums "pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket? 
verge ir PetnyČioi nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, £ere- 
doi ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8^ 
vakare. Nedellomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną. \

Lincoln Mcdical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Trianglę l^cstaurano 

\Sekartios durys nuo Astor teatro
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$ Lietuvių Rateliuose Pranešimai ISRENDAVOJIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
po tėvais Krizinaiiskaitė

Musų mylima moteris ir mo
tinėlė persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukus 12 metus amžiaus, 
liepos 7-tą dieną, 12:30 vai. ry
te, 1925 m. Paėjo iš Jukunų 
kaimo, Raseinių apskr., Kauno 
ird., Viduklės parapijos. Ame
rikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jokūbą. d\ i dukteris, Bro- 
nislavą ir ^Vdolphiną, sūnų Ka
zimierą, seserį Petronėlę Ven- 
slauskienę ir brolienę Kryži- 
nauskienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
1120 So. lleimitage Avė. Lai
dotuvės įvyks pėtnyčioj, liepos 
10, iš namų 1120 So. Hermitage

Naujienų ekskursija šian 
die sėda laivan 1

Ekskursantai šiandie laivu 
“Olympic” išplaukia 

Lietuvon.

' f-

*■

t* i

TAUPYK III TURBK

jos Bažnyčia, kur ivyks gedu
lingos pamaldos už veliones sie
la. iš ten bus nulydėtą j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

V yras, dukters, suniks, 
sėsuo ir broliene.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eude’kis, tel. Yards 1741

Musų mylimas vyras ir tėve- 
iskyrė su šiuo pasauliu 
3 53 metų amžiaus, lie- 

1925 m., 5:15 vai. 
•jo iš Lažų kaimo,

led., Batakių parapijos, 
•s apskr. Amerikoje

p(;.; 7 dieną, 
vakare.
Kauno

I metus.
nubudime

moterį Kazimiera po tėvais 
Mailinkaitč, dvi dukteris, Bro
nislovą 1 metų, Prancišką 4
menesių, broli 
lū ne Johaną. Ku
randasi 1131 S. Hermitage
Laidotu vės pyks subatoj
pos H-1Lą, 7:30 valandą
iš namų 4134 S. Hermitage
į St. Kr;vžiaus Bažnyčią, k
įvyks gėdidingos pamaldų
velionės sielą, o iš ten bus

1 Av. 
u rioj 
>s už 
; nu

lydėtas i sv. Kazimiero kapines. 
Visus gimines, draugus ir pa- 

ž j st a m uik nuoširdžiai k\ iečiame 
dalyvaut^Lii(lotuxėse ir suteikti 
miiusiamjali paskutini patar- 
naiima.

gilios s icl-
vartos liekame,

Moteris, dukterys, brolis, 
brolienė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra-

( Naujienų ekskursija Lietu
von, kuri pirmadieny apleido 
CJhicago, jau vakar buvo New 
Yorke ir ekskursantai apžiūrėję 
di<tžiausį Amerikos miesth, 
šiandie sėda j didžiausį VVhite 
Star linijos laivą “Olympic” ir 
išplaukia Lietuvon. Už kokių 
penkių dienų ekskursantai bus 
Anglijoje, iš kur 'kitu laivu 
plauks tiesiai į Lietuvos uostą 
Klaipėdą. Visą kelionė per ju- 
rąs truks kokias 8 ar 9 die
nas.

Ekskursantai ‘ skaičiuje 46 
žmonių apleido Chicago pirma
dienio vakare ir iš Dearborn

.1 stoties Erie traukiniu . išvykę. 
I New Yorkan. Išlydėti išvažiuo- 

janičus susirinko daug išva
žiuojančiųjų draugų ir giminių. 
Išlydžiančių buvo tiek daug, 
kad visa stotis buvo pilna lie
tuvių. Kur nė eisi, visur lietu
viai, visur lietuvių kalba skam
ba. Dearborn stotis tą vakarą 
buvo grynai lietuviška, gal daug 
lietuviškesnė už pačią Kauno 
stotį. Atsisveikinus su visais, 
ekskursantai sulipo į traukinį 
ir kaip 10:20 v. v. (tikrojo 
laiko) tiaukinys pasijudino iš 
vietos ir linksmins ekskursan
tus išvežė New Yorkan. Eks
kursantai, lydimi chicagiečių 
linkėjimų laimingos kelionės, iš
važiavo džiaugdamies, kad jię 
neužilgo bus savo tęvyškėje, 
pasimatys su savo giminėmis ir 
senovės draugais, ir linksmai 
savo gimtiniame krašte praleis 
keletą mėnesių.

Ypač daug draugų susirinko 
palydėti d. d. Kemėžus, kurie 
daugiau Amerikon 
Juos išlydėti atvyk 
miausieji socialistų

jjai, taipjau ir žymiausi musų 
[artistai — p. J. Vaičkus ir p-ip. 
'M. Dundulienė, kurių rateliuos0 
d.d. Kemėžos nemažai darbavo- 

isi. Dg. P. Kemėžienei liko į- 
teikti keli gėlių bukietai. Jie . .I . •pasižadėjo liek pat uoliai dar-j tatymus ‘kurie visiškai panaiki 
buotis Lietuvoje, I 
darbavosi Chicagoje ir dalintis | nnų laisvę ir įveda

nebegryš.
visi žy- 

darbuoto-

■«*

%

gf!|

M

i

i

A

lusų mylima duktė persisky- 
su šiuo pasauliu sulaukusi 1

kare.
Paliko dideliam nuiiudime tė- 

/vą Aleksandrą ir motiną Oną 
Av seserį neseniai gimusią.

Kūnas pašarvotas randasi 
6628 S. Richmond St. Laido
tuvės įvyks pėtnyčioj, liepos 10, 
9:30 valanda ryto, iš namų 6628 
So, Richmond St. į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią, o iš ten bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero Kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia-
me dalyvauti laidotuvėse is su
teikti mirusiamj'im paskutinį 
patarnavimą .

sielvar-
tos liekame,

Tėvai.
I-aidotuvčse patarnauja gra- 

borius I. .J. Zolp, Telefonas 
Republic 10089.
■BMoamaHBaaaHaMMMn

Sim pat iškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avė.-
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS 
4901 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauHal.

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

Kns sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Ntftijbenų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 

i nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garniai ją, jics ' 
dar nesame girdėję, kad spuIRoj 
butų žuvę žmonių pinlgid. 
Iš čia jus galite pasiimti hile 

i kada ir Hile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra 1 atsiikomingi ir sąžiningi 
žmonės: I
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičins <- 
Naujienų knygvydis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, į Naujienų raštinėje.

JŠSIRENDAVOJA 5 kambariai, 
yra .elektrų, gąsus, maudynė, visi 
šviesus, 25 doleriai icndos, Išsiion- 
davoja 3 kambariai ant antrų lul/ų su 
visais parankamais, 10 dolerių rendosj* 
(I kambarini su ' visais parankamais, 
22 doleriai.

Kreipkitės pas savininką
J. A. MISČIKAITIS, 
3119 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 1601

TURI BŪT parduoti 3 automobi
liui į 3 dienas. Iludson uždarytas 5 
pasažierių kaip naujus. Elgin 4 pa- 
sažierių (Lupas) 1922 metų, parduo
siu už $175 00 ir Haynes adaras 5 pa- 
sažierių. Atrodo ir bėga kaip nauji.

Atsišaukite
900 W. 31 St.

yra 1 atNiikomingi 
žmonės:

Draugystes Liet. Dukterų susirin
kimas įvyks ketverge, liepo 9, 7:30 

' vai. vakare, Murk VVhite S(|uare, 30 
ir Ilalsted St. Didžiojoj svetainėj, 2 

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

— O. Juozaitiene, sekr.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, vonteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je, Atsišaukite j Naujienas, 1739 S. 
Ilalsted St., Telepbone Roosevelt 
8500, Bos 566.

RENDON kambarys 
kinų, moderniškai 
(lera transportacija.

Atsišaukite
6515 So. Talman

dėl 
įren

vai-

Avė.
Tel. Prospect 10210

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

2 FLATINIAI VOKIEČIŲ 
SUBDIVIZ1JOJ

2 flutų, 5-5 kambarių, elektra, mo
derniškas plumbingas, 1 karo gara
žas, prie naujo miliono dolerių teat
ro, 2 blokai nuo McKinley Parko. 
Burgenas, kaina, $4,000, cash $1000, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
GUAKANTEED CUT RATE 

ĘEALTY CO., 
2031 West 35th St., 

Lafayette 0909
PARDAVIMUI

. PARSIDUODA ke Creamo, ken- 
džių ir visokių smulkmenų štoras. 
Turi būt parduota greitai. Parduo
siu pigiai. Taipgi randasi 4 kamba
riai pagyvenimui. <

Atsišaukite
3302 So. Union / ve.

Boulevard 0514

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė. Biznis yra cash ir 
gerai išdirbtas. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4201 So. Maple\vood Avė.•

GULBRANSEIN grojiklis pia
nas, 88 notų, moderniški Rei
sai, su benčiumi ir 50 muzi
kos volelių, kaina $160, išmo
kėjimais atsankantiems . žmo
nėms. 8121/2* W. 63 St. 1 fl.

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė sykiu su namu. Ge
rai išdirbtas biznis. Biznis 
duoda įplaukų 100 dol. į die
ną Atsišaukite

5601 So. Ro|>ey St.

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

3990 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2428

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

Atsišaukite
1480 W. 73rd Placc

PARSIDUODA valgykla ir 
ice cream parloris. Biznis» iš
dirbtas per 15 metų, randasi 
ant kampo kur sustoja karai.

2149 So. Halsted St.•

PABDAVIMUI pigiai res- 
taurantas, daro gerą biznį, 
nes randasi tarp daugelio 
dirbtuvių.

Atsišaukite t
2404 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI rooming house, 
yra 35 kambariai. Mainysiu 
į 2 flatų namą. R. BARSNES 
& CO., Room 911., 127 No. 
Dearborn St. • Klauskite Mrs. 
Mofatt.
I’AKI )AV1MUI or> kambarių 

rooming house. Galima uždirb
ti daug pinigų, įplaukų $1400 
j mėnesį, lysas 8% metams. 
Lengvais išmokėjimais. R. 
BARSNES & CO., Room 911. 
127 No. Dearborn St. Klaus
kite Mrs.. Mofatt.

PARSIDUODA 3 kėdžių bar- 
berne. Biznis išdirbtas ir ei
na gerai. Balti fixtflres. Pigi 
renda. Parduosiu pigiai, tik 
už $ 50.00.

3433V2 So. Halsted" St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerne. Turi būt parduota 
greitai. Didelis bargenas už 
cash. Pigi renda.

1447 So. Halsted St.
Phone Roosevelt 2683

PARDAVIMUI pigiai nestau- 
rantas, geroj vietoj, antros du
ris nuo kampo.

Kreipkitės
3103 So. Halsted St.

NAMAI-ZENIE
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui pigiai muro namas 6 
ir 5 kambarių. Renda $45 į mėnesį. 
Parduosiu už $3,500. 3738 South
Parjiell Ąve. . ,

Atsišaukite į bučėrnę
3158 Sy. Union Avė.

FARM A

80 akrų, 35 akrai <fw4jamos, 19 
štukų bandos, 8 karves, melžiamos, 2 
arkliai ,2 kiaulės, keletas vištų, vi
sokie padargai, farma gerame stovy
je, jietoli stoties ir miestelio, prie pat 
mokyklos, prie gerų kelių, parduosiu 
ant išmokėjimo arba mainysiu ant 
namo. Priežastis, nėra šeimynos. 
Platesnių žinių suteiksiu laišku.

Atsišaukite
J. MIKUČIONIS, 

Box 34, Irons, Mich.

BARGENAS. > 5 kambarių bunga- 
low furnisu šib|r>ma, cementinis skie
pas; didelis fronto porčius ir stiklais 
apdirptas užpakalio porčius; didelė 
vištų būda ir garadžius; lotas 150x 
150 pėdų; daug medžiu $6,500. — 
$1,000 cash ir kiti ant išmokėjimo.

10707 So. Troy St. 
Mt. Greenvvood, UI. 
Tel. Stevvart 2916REIKIA 3-4 moterų dėl sor- 

tavimo skudurų. Gtera mokes
tis, nuolat darbas.

R. BI^KIN I 
1(137 Frank St., 

Netoli Miller St.

PARDAVIMUJL medinis na
mas, geram<<47adėiime, 4-4 
kambarių, yra gasas, elektra, 
netoli lietuviškos bažnyčios, 
netoli 12 St. karų, kaina $1.- 
300. Atsišaukite 1236 So. 51 st 
Avė., Cicero, III., 2 fl.

Jaunų Vyrų Drauginiais ir Pašrlpi- 
| nis Kliubas laikys pusmetinį susirin- 

>, 8 vai. vak. 
' Šato svetainėj, 1843 So. Halsted St. 
i Visi (bangai malonėkit atsilankyti 

skaitlingai, nes yra daug dalykų ta
rimui. * — Valdyba.

AVIATORIŲ KELRODŽIAI. J kimą ketverge, liepos 9 
veikti nakjiniam 

ir
I baisėjus 
paštui tarp < 

' Yoiko, tarp
oro 
N»f;\v 
miestų tapo pastatyti

aviatoriams
Blue

minutę i 
loma

yra 5,QOO.OOO 
apsisuko ’ šešis 
ir j6* ♦šviesa 

už 15 iiiylių.

Lietuvių Kriaučių Skyriam 269 Ą. 
C. W. of A. visi nariai turit dalyvaut 
susirinkime, pėtnyčioj, liepos 10, 1925 
7:30 vai. v; k., 1564 N. Robey St.,
daug yra svarbaus. I

— A. M. Kndsel, rast.

REIKIA —
Moteries naktinės virėjos, 

šešias naktis.
Atsišaukite

yra nia-
Ant vir- 
raudona tai ,8 

įspėjimui 1 aviatoriaus, 
nėra nusileidimo vie- 

tp kely yra dar kita- 
tiek mažesnių švyturių.

sviesa

Jaunosios Birutes žaismių pamo
kos įvyks šį vakarą kaip ir papras- 

, > vai. vakare, butų gerai, kad tė
vai atsilankytų kuoskaitlingiausiai, 
pasikalbėsime apie tolimesnį veikimą 
ir kitokių svarbių reikalų yra daug.

— Valdyba.

SLA. 36tos kuopos, žinotina tiems, 
l$urie padarėte aplikacijas dėl įstoji
mo j SLA. 36 kuopą, kad tapote pri
imti, bet turite nevilkinant būtinai 

' i pas (laktarą-kvotėją:
Dr. A. L. Grąičunas, 3310 South 

Halsted St., kitaip aplikacijos nebus

4169 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bizniu arba be biznio, krautuvė ir 5 
ruimų pagyvenimas, taipgi gara- 
džius dei 3-jų karų. Beizmantas ci- 
ment uotas . Parduosiu už gana pri
einamą kainą arba mainysiu į namu- 

žmiestyje arba ir į mažą čikenka 
far

3601 Lowe Avė.

VYRŲ

sius kultūrines ir net ekonomi
nes įstaigas; visoje šalyje yra atsilankyti 
varomas klerikalinis šmugelis, — ” ” '

I —X' ----——-.J -•

patrempiantis Lietuvos ekono- pasiųstos Centrui ir nesiskaitote jog 
mini gyvenimą. Dabar gi Ide-, topoto Sl.A. na.()rĮ[nnj2atorjllsA 
rikalų sauvalė priėjo iki to, kad  
jiems netinkami atstovai, kurių, 
kiekvienas jų yra daugiau už-1 
sitarnavęs kovoje už Lietuvos 
laisvę, negu visi klerikalai sudė-

REIKALINGI du patyrę vyrai: 
virėjas ir veiteris, mokanti savo dar
bą. Darbas pastovus, užmokestis 
gera. Atsišaukit tuoiaus į

UN1VERSAL RESTAURANT
A. NORKUS, 
750 W. 31 St., 

Phone Yards 5377

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

ARQJIER INN 
lOlth St. ir Kean Avė.

lo pagelba mėtomi iš Seimo
patys vieni klerikalai priima įs

kaip kad jie na žodžio, spaudos ir susirinki 
Lietuvoje

su chicagiečiais žinutėmis 
padėtį Lietuvoje.

Svarbi diena

mirties bausmę. '
Pažangiųjų Amerikos lietu

vių priedermė yra kuogi iežčiau- 
sia protestuoti prieš tokią kleri-

APSIVEOIMAI
•IEŠKAU dol apsivetlimo merginos 

lietuvės nuo 21 metų iki 25. (geisčiau 
gimusios 1903 m. Giliai mėlynakes, 
smailai kampnosės, gentortpiaukės, 
kadžiai riebios. Miera 38 (siz.). Aš 
esu 37 metu, negeriu, nerūkau

‘ L. N. J. P., 
3210 S. Halsted St., Chicago, III. 
•t Bo.x 197.

REIKIA vyrų prie drop ma
šinų meldynų. Darbas tiktai 
nuo štukų. Gera mokestis.

Atsišaukite
MASON DAVIS and CO. 

7710 So. Chicago Avė.

REIKIA —
Antrarankio bcRerio.

bas ant visados.
A įsišauk i te

10502 So. Michigan Avė

Dar-
<3

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į bučer- 

nę ir grosernę, darau gerą biznį. Yra 
gražioj vietoj; turi įnešti $1,500. C.„. 
«tinn, k:xl butu (rfira« žmogus. Kini

Gei-

11EIK A LI Nl( m A S 1 >arzda sk u- 
tis pirmos klesos. Turi mokė
ti šingelioti moterų plaukus.

D1DEL1S 
štų mūrinis 
linkėj, gera 
tessen arba 
krautuvė, J r 
kainb. Kaina 
2931—5 Avė

bargenas, 2 aug- 
namas, geroj apie- 

vieta dėl delika- 
barbernės, *1 fl.

4 kamb. 2 fl. 7 
$9500, savininkas 

(Colorado Avė.)

Liepos 17 diena bus svarbi 
chicagicčianis. Tą dieną Lie
tuvių Auditorijoje įvyks visos 
Chicagos bendras pažangiųjų 
lietuvių protesto mitingas, už 
protestavimui prieš siaučiančią 
Lietuvoje klerikalų reakciją.

Kiekvieno lietuvio, kuris sto
ja už laisvą ir demokratinę Lie
tuvos respubliką, yra privalu
mas dalyvauti šiame dideliame 
susirinkime ir padėti tiems Lie
tuvos žmonėms, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę. O padėtį 
jiems yra visų musų priedermė, 
nes klerikalų reakcija Lietuvo
je darosi nebepakenčianLa ir. 
darosi vis nuožmesnė. Klerika
lai uždarė vienatinę laisvą mo
kyklą Lietuvoje — Marįafopo- 
lės Realę Gimnaziją, neleidžia 
steigti net ir privatinių rnbky- 
klų. jei jos nėra klerikalų kon

trolėje, puola visas pažangią-

ti visus tuos, kurie prieš ' tą 

sauvalę ir kunigu reakciją ko
voja. Todėl visi pažangieji chi- 
cagiečiai bukite liepos 17 d.. 
Lietuvių Auditorijoje tarti sa
vo žodį prieš klerikalų reakci-

Naujienas,
1729 So. Halsted St., Box 567

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

10331 IVLicliipcan Avė.

REIKIA — ±
Patyrusių vyrų darbui prie 

No. 3 žirklių, geležies atkar-

BARGENAS. Parsiduoda 6 
kambarių medine cottage. El
ektriką, gazas ir maudynė. 
Kaiąa $4,900. Namus yra ge
rame -dovyje.

7032 So. 'Marshfield Avė.
■___________ L—-------- —-------------------------

APLEIDŽIU *Chicagą, pri
verstas parduoti savo 6 flatų 
miirinį ruimą nep;u <lti-
bar kainuoja. Laimingas pir
kėjas padvigubins savo pini
gus. 16.35 ok). Jefferson St., 
1 fl. iš užpakalio.

t

FEINBERiG & KAHN
1465 W. 38th St.

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
singloniečianis artini
iausin įstaiga pasiunti

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 kavalkų parjos 

setas, mahogany skurinis apmušalas, 
viena geležinė lova, springsai ir mat- 
rasas. 
duos, 
dieną

ANT PARDAVIMO 6 flatų mūrinis 
namas po 4 kambarius, parduosiu ar
ba mainysiu ant farmos, loto, bučer- 
nės, grosernes arba kitokio biznio.

Kreipkitės
J. LEPO, 

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249 arba 

Republic 10363

I

Parduosiu už tiek, kiek kas 
Savininką galima rasti visą

Tel. Yards 7282
HRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaru. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Ui-

8101 So. Morgan St. 
Aptiekoje

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 
pagyvenimų, 2 po 5 ir 3 po 4 kamba
rius. Namas geram stovyje su vi
sais parankamais arba mainysiu į 
mažesnį namą ar į lotus.

Kreipkitės
3121 So. Union Avė.

1 užp.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquev 
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

inui

yra
pinigų Lietuvon

Tupikaičio aptinka,
East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon

greitai, gva-
rauti ja.

*\
Iš Roselando ir

singtonoy siųskite

gus Lietuvon per

Ken-

pini

Nau-

čio aptiekoje, 233

BAGDONAS BROS.
MOVlNGe EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance- handling.

Turime daug metų patyrimą, 
3406 So. Halsted St.

: Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ras.

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

PEOPLES PLUMRINČ & 
TIEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Hayinarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

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

4105 So. Maplewoo(l Avė.
Tel. Lafayette 7799

PARSIDUODA labai ge
ras ir gražus automobilius 
“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 geriausj “bargain”, 
nes dar tokio nebuvo “Nau
jienose” garsinta, tai nepra
leisk šios progos. Atsišau
kite j “Naujienų” office, 
1739 So. Halsted St., Box 
565, Tel. Roosevelt 8500.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGlčIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie AveH 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS

4

RICKENBAČkER touring karas, 
vėliausio 1923 modelio, naujai male- 
votas, pirmos klesos padėjime, 
ri būt parduotas tuojau už $650. 
sišaukit į aptieką.

FRANK A. JOHNSON 
3459 So. Halsted St.

TA- 
At-

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Cd., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas /prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį už
baigtas bus July 1, arba'' mainysiu j 

I lotą.
’ Savininkas

SPECIALIS NU
PIGINAMAS

A
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, De^igning ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų. (

Savininkas
6338 So. Mozart St.

VALENTINE D&ESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. RUTFILZ, Manager >

•34


