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32 žm. žuvo laivo Nori užbėgi už akiy 
kasykly streikui >

sprogime
Piliečiu komitetas šaukia mies

tų valdybų ir visuomenės mi
tingų situacijai apsvarstyti

Sovietai siūlo milžiniškų 
žemės koncesijų

Daro pastangų neleisti įvykti 
kasyklų streikui

32 žmonės žuvo ekskur 
sijy laivo ekspliozijoj

Sovietai siūlo milžinišką 
žemės koncesijų

NEVVPORT, R. L, rugp. 19.— 
Ekskursijų garlaivy Mackinac 
vakar įvyko baisa ekspliozija, 
kurios trisdešimt du asmens 
buvo užmušti ir apie penkias
dešimt sužeisti. Tarp pastarų
jų daug yra taip baisiai su
žeistų, kad vargiai kuris jų be- 
pas veiks.

Garlaivis Mackinac plaukė 
Narragansett jūrių įlanka iš 
Nevvporto i Pawtucketą> gaben
damas 677 ekskursininkus. 
Plaukiant pro Newporto laivy
no stotį, įvyko laivo garinio 
katilo ekspliozija. Tarp eks*1 
kuršininkų daugiausia 
moterų ir vaikų.

Paskirta 
duoti 15 

miems

specialė komisija iš- 
milijonų akrų sveti* 

koncesininkams

MASKVA, rugp. 19. — Kar
tu su prasidėjusia Moskvoj Ru
sų-Japonų konferencija dėl an
glies ir naftos koncesijų Sacha
lino saloj, sovietų valdžia orga
nizavo specialę, taip vadinamą, 
žemės koncesijų komisiją, ku
rios uždavinys 1>US išleisti sve
timų kraštų koncesininkams 
žemės plotą, didesnį ne kaip 
visa Texaso valstija.

Esamoji sovietų Rusijos su-
buvo tartis su Japonija yra politinė;

‘dabar gi vedama pertraktacijos: 
[dėl ekonominės įtarties. šia 

r.niRi aaiJa sutartim Japonija veikiausia iŠ-Ff3!lllj3. atlOUOS SOVIB"rsiderės sau svarbių koncesijų,

.tams Rusu laivyną

VVILKESBARRE, Pa., rugp. 
19. — Susibaręs VVilkesbarres 
piliečių komitetas išsiuntinėjo 
laiškus Visos kietosios anglies 
srities miestų administraci
joms, įvairių pilietinių ir fra- 
ternalių organizacijų pirminin
kams ir šiaip visuomenės dar
buotojams bei biznio žmonėms, 
kviesdami juos dalyvauti ben
drame mitinge ir pasitarti, kas 
turėtų būt padaryta, kad nelei
dus kasyklų streikui įvykti. Mi
tingas bus laikomas rytoj 
[šiandie].

Komitetas tikis, kad visuome
nės spaudimu bus galima dar 
priversti kasyklų savininkus ii 
angliakasdų vadus pradėti iš 
naujo derybas ir, galų gale, 
ginčą gražumu baigti.

Tuo budu butų išvengta vi
suotino kietosios anglies kasyk
lų streiko kai tik pasibaigs da
bartinio algų kontrakto termi
nas, būtent rugpiučio 31 dieną.

Bulgary vadai sumušti 
Paryžiaus parodoj

Būrys revoliucinas Jaunuomo- 
nės puolė Bulgarijos seimo 

pirmininką ir jo padėjėją

o taipjau emigracijos teisių Si
biro kontinente.

Naujoji žemės koncesijų ko- 
Nuo laiko kai Vrangelis buvo misija turi savo dispozicijai* 

sumuštas, laivynas buvo in- tarp 15 ir 20 milijonų akrų že- 
ternuotas Bizertoj

PARYŽIUS, rugp. 19. — A- 
pie keturiasdešimt jaunų bulga
rų, tariamų buvusio premjero 
Stambuliskio šalininkų, vakar 
įsiveržė į Dekoratyviu Meno 
parodą ir puolė mušti buvusius 

I parodoj Kulievą ir 
1 Riilcrnri i

Nenori ambasadoriaus 
Sheffieldo Meksikoj

eksikos laikraštis pareiškia, 
kad ponas Sheffieldas esąs 
ten persona non grata

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
19. — Vienas didžiulių Meksi
kos dienraščių, EI Excelsior, 
vedamajame straipsny pareiš
kia, kad Jungtinių Valstijų am- 
t>asadoriu«l Sheffieldas esąs 
persona non grata (nemėgiamas 
asmuo) Meksikoj.

Jeigu, sako laikraštis, ponas 
Sheffieldas grįš Meksikon vėl 
savo pareigų eiti kaipo Jungti
nių Valstijų ambasadoriumi, tai 
lis padarys didelę klaidą. P. 
Sheffieldas Meksikos žmonėms 
niekados daugiau nebebus mė- 
?us asmuo, nes musių visuome
nės opinija laiko j j autorium, 
ar bent įkvėpėju, pono Kelloggo 
notos — vieno atkariausių ir 
neteisingiausių, iš Washingto- 
no išėjusių, dokumentų.

EI Excelsior žymi Sheffieldą 
kaipo veidmainį, sakydamas, 
kad budamaisi Meksikoj jis dė
vėjo užsidėjęs draugingumo 
kaukę, bet vos spėjęs perženg
ti antron Rio Grande pusėn, 
tuojau ėmęs Meksiką atakuoti.

Socialdemokraty veikėjai 
ištremti iš Kėdainių

KAUNAS,TTigpTa. [Lž]. - - 
Kėdainių karo komendanto įsa
kymu tapo išsiųsti iš Kėdainių 
miesto ir apskrities, visam 
karo stovio laikui, Krakių so
cialdemokratų organizacijos 
pirmininkas, Kastas Liutkus, 
ir sekretorius, Pranas Žukaus
kas, kaipo “kenksmingi visuo
menės ramybei.”

Sudegė Karmėlavos 
miestelis

Milžiniška uolų ketera North Californijoj, taip • vadinama 
Chimney Rock, kurioj žinomas skulptorius Gutzon Borglum 
planuoja iškalti konfederacijos paminklą.

Sovietai kovosią Didž 
Britanija boikotu

Ažuot iš Anglijos, Rusija visas 
sau reikalingas prekes p ūk
sianti Amerikoj

Belgijai duota 62 metai 
skoloms sumokėti

Dalis 
nuo 
neš

skolos visai paliuosuota 
nuošimčių, likusioji dalis

KAUNAS [Lž] Liepos 27.- - 
Karmelavoj, dėl neatsargaus 
pypkininko kaltes kilo didelis 
gaisras, kurio metu sudegė 
daug gyventojų namų. Sudegė 
ugny vienas 5 metų vaikas ir 
9 galvijai. Atskubėję Kauno 
gaisrininkai dėdami didelių pa
stangų išgelbėjo nuo ugnies 
likusią miestelio dalį.

WASHINGTONAS, rugp. 19. 
— Belgijos komisija ir Jungti
nių Valstijų skolų fundavimo

Rusų ekspedicija žiemių 
vandenyno pakraš

čiams tyrinėti
ARCHANGELAS, Rusija r 

19. — Iš čia išplaukė profeso
riaus Matusevičo vadovaujama 
ekspedicija žiemių vandenyno 

Ekspe
dicija susideda iš dviejų laivų, 
Kupavcs ir Murmansko. Pir
miausia bus ištirti vakariniai 
Novaja Zemlia salos pakraščiai, 
paskui ekspedicija plauks į sa
los žiemių pakraštį, o iš ten i 
Cape Hope, Alasiką.

ROMA, Italija, rugp. 19. — 
Pasikalbėjime su laikraščio 
Epocha korespondentu, sovietų 
ambasadorius Hergencevas pa-’ komisijų susitarė <tel

reiškęs, kad proponuojamas Belgijos karo skolų fundavimo 
saugumo paktafi ir pastangos [Amerikai. Einant sutartim 
įtraukti Vokietiją į Tautų Są- Belgija savo skolas Amerikai 
jungą turį tokio tikslo, kad turės sumokėti per 62 metus. 
Anglija laimėtsų Vokietiją savo (Viso Belgija kalta Amerikai [pakraščiams tyrinėti. 
—-„ 1-------------j Bįį. 417,780,600 dolerių. Tos su-

randasi gintaro

Gintaro ieškojimas 
Lietuvoje

KAUNAS. Tlž]—— I .ietuvos 
Universiteto geologinė komisi
ja išvyko į Palangos apylinkes 
tyrinėti tenykščius durpynus. 
Yra žinių, kad po tų durpynų 
Juoksmų
Juoksnių ir dar prieš 25 me
tu^ grriifo Tiškevičiaus, inicia
tyva buvo pradėta daryti tyri- 
nejitnai. Nors ligi šiol gintaro 
nerasta, tačiau komisija savo 
iarljus tęs toliau, kuriems ji 
turi įsigijusi tam tikrus gin
tarui ieškoti instrumentus.pusėn kovai su sovietais. Bri- 417,780,600 dolerių, 

tai maną galėsią priversti pa- mos $171,780,000, skolinti Bel- 
galiau Vokietiją prisidėti prie gijai prieš karo paliaubų pa- 
Tautų Sąjungos blokados prieš skelbimą, paliuosuojami 
sovietų Rusiją. [nuo bet kurių nuošimčių.

Hergencevas sako, kad Ang- likusius $246,000,000 Belgija 
lija bijanti komercinės sovietų mokės 3V& nuošimčio, 
viršenybės. Jis pareiškė, kad1 
sovietai dabar pradėsią boiko
tuoti Angliją, visokias sau rei
kalingas prekes pirkdami 
rikoj.

Girtybės yaisiai
UŽPALIAI. — Kušncriunų 

kaime A. Kiliulis naujai apsi
vedęs kaip smarkiai girtuok
liavo, kol savo turtą ir žmo
nos pasogą pragėrė. Nieko ne
tekęs šoko žudytis. Kirviu su
sidaužė sau galvą ir skustuvu 
persipiovė rankos gyslas. Tė
vams šokusis gelbėti, pakvies
tas gydytojas susiuvinėjo piu- 
vius ir nugabeno ligoninėn. 
Bet ligonine nesitikėdama pa
gydyti, sužeistąjį sugrąžino 
namo.

visai
UžVasovą, 

Bulgarijos parlamento pirm, ir 
vice-pirm. šaukdami: “Už
mušt tuos musų brolių skerdi- 

.kus!” Policija, revolveriais 
mes plotų Turkestane, Sibire. 'rankose> Soko aukštuogius vaI. 
Kaukazijoj, taipjau Azovo jūrių 'dininkus ginti. Kelptns užpll0. 
ir Volgos upės srityse. Visi jie ,ik buvo areštuota. 
reikalingi didesnio ar mažesnio 
drenavimo ir irigavimo, ką sve
timi koncesininkai turėsią įs
teigti. Kai kurios sritys tinkti 
labiau gyvulių auginimui, kitos

i

PARYŽIUS, rugj). 19.—Fran
cijos valdžia 
sovietų valdžiai 
sų karo 
Bizertoj.

Tuos 
pagrobęs 
kurs buvo betgi sovietų sumuš- į Olandija derasi dėl koncesijų 
tas Krime. Visas laivynas su
sideda iš dviejų drednotų, dvie
jų kreiserių, devynių ardytojų, 
keturių ’submarinų, vieno mo
kyklos laivo ir kelių pagelbinių Trys Vokiečių komjguiijos, tarp' 
laivų. ‘jų Kruppo interesai, gavo 400

tūkstančių akrų. Anglija, Vo
kietija, Olandija ir Švedija pra
šo koncesijų miškams Rusijos 
žiemiuose.

laivus,

nutarė atiduoti 
senuosius Ru- 
esančius dabar

pirmiau buvolaivus
generolas Vrangelis, vėl javų kultūrai.

Azovo jūrių srity, kur yra 400 
tūkstančių akrų nekultiviruotos 
žemės. Franci j a nori gauti 8 
milijonus akrų rytų Sibire. I

Ame-
Prašo, kad valstybė kon 

liūliuotu bankus
Siūlosi padėti Japonams

Valdžia pardavė dar 18 
laivų už $1,000,000

VVASHINGTONAS, rugp. 19.
Valdžios laivų komisija va

kar pardavė dar aštuonioliką 
karo transporto laivų už 1 mi
lijoną dolerių.
ko New Yorko Export Steam- 
s-hip korporacija.

Laivus nupir

Žemės drebėjimas
Porto Rikoj

r.SAN JUAN, Porto Riko, 
19. — šiandie prieš pietus Por
to Rikos saloj buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas, tęsęsis dvi 
minutes. Antras silpnesnis 
drebėjimai įvyko penktą valan
dą po pietų. Ar padaryta kur 
žalos, žinių nėra.

DEVYNI ASMENS INKRIMI
NUOTI DEL žMOGŽUDYBfiS

ROCK ISLAND, III., r. 
Grand jury, tyrinėjusi 
dėl užmušimo saliuninko
Gabelio,
asmenis,
piktadarybės dalyvius.

19.— 
bylą 
Wm.

Mongolija varo lauk Amo 
rikos ekspediciją

Be mokslinių tyrinėjimų užsiė
mus dar žvalgavimu ir kurs
tymu mongolų prieš “raudo
nuosius”

Bombos sprogimas ko- 
munisty mitinge Chersonėj

Francijos bankų tarnautojai su
tinka paliauti streiką tik val
džiai paėmus bankus į savo 
rankas

WASHINGTONAS, rugp. 19. 
— Amerikos Raudonasis Kry
žius pasisiūlė Japonijos Raudo
najam Kryžiui padėti šelpti 
nukentėjusius dėl bailios aud
ros, kuri andais ištiko Osaką 
Kyotą ir Kobę. '

Dešimt jaunuomenės 
draugijos ir “čekos” 
užmušta

sporto 
narių

URGA, Mongolija, rugp. 19. 
Mongolijos vyriausybė įsakė A- 
merikos Gamtos Istorijos Mu- 
zejaus ekspedicijai, vodovauja- 
mai Roy Chapman Andrew, pa
liauti savo moksiinius tyrinėji-

----- J mus ir tuojau apleisti Mongoli- 
Dvi moterys mirtinai jos, teritoriją.
susižeidė auto nelaimėj I Mongolijos vyriausybė kalti- 

 na amerikiečių ekspediciją, kad 
FOND DU LAC, Wis„ rugp. j’» be mokslinių tyrinėjimų pa- 

19. — Dvi Chicagos moteryš, leontologijos, geologijos srityse, 
Mrs. Linda Ferrell ir Miss Mai- Į užsiėmus dar topografijos ob- 
garet Ferrell, mirtinai susižei
dė, jų automobiliui nusiritus į 
šalikėlio griovį ir susikūlus.
Trys kiti su jomis važiavę 
mens taipjau skaudžiai, bet 
pavojingai, susižeidė.

Plėšikų gauja

ne-

servacijomis, ir tam darbui tu
rėjus keletą įtariamų, karo 
prasme, asmenų. Be to, eks
pedicija vedus dar politinę pro
pagandą, kurstydama mongo
lus prieš “raudonuosius bolše
vikus.’*

—Ko- 
sporto

DU QUOIN, III., rugp. 19. — 
Nacionalės Farmerių Unijos 
pirmininkas Barrett, kalbėda
mas1 Illinois Farmerių Unijos 
konvencijoj apie tai, kaip bir
žos spekuliuoja farmų produk
tais, Chicagos prekybos komisi
ją charakterizavo kaipo “gaują 
plėšikų.”

NUŠOVĖ IŠTRUKUSI 
LEOPARDĄ

--------------X . .......... .

ŠANHAJUS, rugp. 19. r-Pa* 
inkriminavo devynis sklidę girdai, kad buk Mandžu- 
įtariamus kaipo tos rijos valdovas, Čang Tsolinas, 

ų miręs, oficialiai užginami.

PARYŽIUS, rugp. 19. —Pra
eitą šeštadienį iš zoologijos dar
žo, iš narvo išsilaužęs, pabėgo 
baisus žvėris, leopardas. Pa
bėgo į Bulonės mišką. Per tris 
dienas kone visa Paryžiaus' po
licija ir būrys savanorių šaulių 
medžiojo jį, bet tik šiandie bu
vo pastebėtas Paryžiaus prie
miesty Auteuil besislapstąs, ir 
čia medėjams pavyko jis nu
šauti. ,

PARYŽIUS, r. 19. — Strei
kuojantieji Francijos bankų 
tarnautojai šiandie kreipėsi į 
valdžią prašydami, kad ji visus 
bankus paimtų į savo rankas. 
Jie prižada tuojau grįžti dirb
ti, kai tik pankai bus valdžios 
kontrolėj. Pasiliekant gi ban
kams privačiose rankose strei
kininkai tesutiksiu grįžti dar
ban tik tuo atveju, jei visi jų 
reikalavimai busią išpildyti.

Dabar Laikas
BERLINAS, rugp. 19. 

munistų jaunuomenės 
draugijos susirinkime, Cherso
nėj, staiga įvyko bombos tfpro 
girnas, kurio dešimt asmenų bu
vo užmušta. Tarp užmuštųjų 
buvo keli “čekos” nariai, 
kiui tardyti iš Charkovo išvy-: Paryžiaus bankų tarnautojai 
ko specialė komisija.

Įvy-

streikuoja jau visas mėnuo. 
Jiems sustreikavus, ilgainiui 

Griaustinis vieną Užmu- prie streiko prisidėjo ir kitų 
šė, penkis sužeidė miestų bankų tarnautojai, taip 

 kad šiandie streikininkų skai- 
KATOVICAS, Aukšt. Silezi- Sius siekia apie 25,000 žmonių, 

ja, rugp. 18. — Vienas futbo
lo žaidėjas buvo užmuštas, kiti 
penki skaudžiai sužeisti, perkū
nui trenkus į. medį, po kuriuo 
jie buvo pasislėpę nuo lietaus.

i Teapot Dome skandalo
byla

^ORR

WASHlrtGTONAS, rugp. 19. 
— Federalė valdžia Šiandie lik- 
vidavo visai bylą prieš buvusį 
vidaus reikalų sekretorių Al
bertą B. Failą ir aliejaus mag
natus, E. L. Doheny, E. Doheny

Chicagai ir apielinkei oficia- jr., ir E. F. Sinclairą, kurie bū
tis oro biuras šiai dienai pra- vo Inkriminuoti sąryšy su Tea- 
našauja:

Dalinai apsiniaukę;
pot Dome aliejaus skandalu.

_ , kartais 
gali būt lietaus su perkūnija; 
maža atmainos temperatūroj 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš- interesuotonib valstybėms 
kai siekė 82° F. 1

Šiandie saulė teka 6:02, lei- to konferencijoj, 
džiasti 7:45 valandą.

19. 
su
pa- 

kvietimą dalyvauti Kinų mui- 
kuri prasi

dės čia spalio mėn. 26.

PEKINAS, Kinai, rugp.
— Pekino valdžia pasiuntė

Atėjus didžiam darbimąčiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siiųičia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^4% ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
dąugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

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

NAUJ1ENO
1739 So. Halsted St., Chicago, Dl
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Edelvveiss turi skonį kokį vi
suomet turėjo. Taip kaip se
nais laikais. Yra padarytas 
fanai geras.
Parduoda man Cafes, Restauranuose ir prie 
Fountains. Reisais pas jūsų groserninką, ap- 
tiekoriu arba deiicatessen. Pardavėjai: 
Phone ( anai 2000.

SCHOENHOFEN COMPANY
Chioago

Lincoln Fordson

n
Cars-Trucks-Tractors

FRANK BRESKA .
2501-03-05 South Kedzie Arenue, Telefonas Lawndale 4113-14 g

Pasinaudok $5 planu I
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių sules menų.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
He 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.

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

Pittsburgh, Pa.
Protesto mitingas 

rezoliucija
ir

liepos 
svotą i-

I^nktadieni# / vakare, 
31 d., Lietuvių Piliečių 
nėję įvyko Penu Avė. lietuvių 
pažangiųjų H>rganizacijų pra
kalbos.

Susirinkimų atidarė F. Pikš- 
ris ir pabrėžęs šio susirinkimo 
svarbą, pakvietė kalbėti P. B. 
Balčikoni, nesenai sugryžusį iš 
Lietuvos, kuris trumpais bruo
žais įspūdingai papasakojo apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą kaip 
Lietuvos miestuose, taip ir. 
kaime ir kokis yra skirtumas 
tarp miesto ir kaimų gyvento
jų padėties; taipjau papasako
jo apie Lietuvos Seimą ir jo 
veikimą, kaip ir kurios parti
jos Seime kovoja už Lietu
vos laisvę. Žmonės atidžiai 
klausėsi prakalbos ir pilnai su
tiko su kalbėto jaus išvedžioji- 
gnais. Aukų padengimui lėšų 
surinkta $10. Po prakalbų F. 
Pikšris perskaitė rezoliuciją, 
kuri tapo vienbalsiai priimta.

^Lietuvos Sūnūs.
I » t I ' J f •*

Protesto rezoliucija priešu 
Lietuvos laisvės varžymą ■ >
Penn Avė. apygardos lietu

vių organizacijos — Lietuvių 
Piliečių Draugija, Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameri
koje 4 kp., Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros 81 kp. ir 
Šv. Dominiko Draugija — įvy
kusiame viešame susirinkime 
liepos 31 <1., 10Ž5 m., Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 2741 Liber
ty St., Pittsburgh, Pa., apsvars
čius Lietuvos spaudos, susirin
kimų ir mirties bausmės įsta
tymus, priimtus Lietuvos Sei
me birželio 20 d. š. m., maty
damos aiškų Lietuvos piliečių 
teisių naikinimą ir kad Krikš-

į-- T'v — - - 1 -J... 1 1 1 _ T •_

prieš tą aiškų neteisėtumą ir 
mindžiojimą Lietuvos Konsti
tucijos. '

Taipgi gricžtlH "protestuoja
me prieš pašalinimą policijos 
pagalba iš Lietuvos Seimo po
sėdžių kovotojų už Lietuvos
laisvę — Dr. K. Griniaus, K. 
Bielinio ir I. Lapinsko.

Taipgi prisižadame remti vi
somis išgalėmis, kaip moraliai, 
taip ir medžiaginiai tas parti
jas, kurios kovoja už Lietuvos 
žmonių laisvę.

Susirinkimo vedėjai:
Pranas Pikšris,
Ronialdas Poplauskis.

Newark, N. J.
Lietuvių ir ukrainiečių pro

testas prieš lenkus

Kugp. 9 d., Union Prospect 
Hali įvyko viešas lietuvių ir 
ukrainiečių susirinkimas. Žmo
nių buvo tiek, kad vos tilpo 
svetainėn ir visi atydžiai klau-
sėsi prakalbų ir kantriai laukė 
liabaigOH, nors kalbėtojai ne- 
kurieius svetima kalba buvo 
nesuprantami ir nors susirin
kimas užsitęsė nuo 2:30 v. p. 
p. iki 7 v. vak.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
Miroslav Sieli inski iš Rocbes- 
terx N. Y„ kuris plačiai apibu
dino ukrainiečių padėtį Len
kijos okupuotoje Ukrainos da- 
>y- '' ,

Pasak kalbėtojų, lenkai yra 
nusistatę išnaikinti ukrainie
čius ir todėl dabar Lenkijos 
kalėjimuose pūna apie 10,000 
politinių kalinių, virš 400 uk
rainiečių mokyklų uždaryta, ;o 
* ...... =

KORESPONDENCU
ir okupuotas Lenkijos karei
vių^ turi, būti evakuotas ir su- 

l grąžintus (Lietuvai, ‘ir kad or
ganizacija Ukrainos ir Lietu
vos, kaipo nepriklausomų de-

246 ukrainiečių pravoslavų baž- mokratijų, kaip to buvo reika- 
nycios paverstos į katalikų 
bažnyčias, o šimtus mokytojų, 
kunigų ir vyskupų sugrusta j 
kalėjimus; taipjau uždrausta 
kalbėti ukrainietiškai viešose 
vietose.

Taipjau kalbėjo ukrainietis 
Anlhony Balink iš New Yorko.

Nuo lietuvių kalbėjo William 
Vaskas. Jis kalbėjo angliškai, 
apibudindamas padėtį Vilniuje.

Pabaigoje susirinkimas pri
ėmė sekamų rezoliuciją :

“Vadovai ir atstovai Ameri- 
can-Ukrainian Citizens Club ir 
Newarko lietuvių, skaičiuje 
12,000, susirinkę Uliion Pro- 
spect salėj, Ncwark, N. J., šiuo 
nutaria: . v

“Pirma — Atkreipti Ame
rikos publikos domę j nedemo
kratinį ir teroristinį* režimų 
dabartinės Lenkijos respublikos 
šovinistinės adm i nis t racij os.

»“Antra 'Mitingas nurodo 
į baisią padėtį daugiau kaip 
10 n uos. tos šalies gyventojų, 
kuriems delei savo ukrainie- 
tiško, lietuviško, ’ baltgudiško, 
vokiško ar žydiško kraujo, 
tankiai atimama paprasčiau
sias teises pilietinės, religinės,, 
ekonominės ir politinės laisvės 
ir todėl gali privesti prie su
smukimo Lenkijos valstybes.

“Trečia — Mitingas išreiš
kia nuomonę, kad Vilniaus 
kraštas, kuris buvo užpultas

Kino Cminnrn
Jis turi minkštinančią, antiseptlšką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučktj, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, uo
gavimų, įsldrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau.

laujamu prezidentų Wilsono ir

Roosevelto, gali įvykinti taiką 
ir industrinį progresą Rytų 
Europoje.”
'Po rezoliucija pasirašė Pe- 

ter Kostivv, William Vaskas, 
Mielinei Kozub ir William Cio- 
rtia.

NORĖDAMI;
■ PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
fNYTI VISADOS KREIPKITflS į 
I PAS MUS. TAS JUMS BUS. 
| ANT NAUDOS. K

S, L, FABION AS C6
, P JLUMk"1 >

METINIS PIKNIKAS
— Rengiamas —

Lietuviu Pasilinksminimo Draug. Kliubo
INDIANA HAHBOlt, 1ND.

Nedėlioj, Rugpiučio (August) 23 d., 1925 
KOVALSKIO DARŽE, 

11URNHAM AND MICHIGAN CITY HOAD, 
Caluniet City, 111. (West Hammond)

Pradžią 2 vai. po pietų. Įžanga vyrams ar moterims 50c.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

— '■ —-—f

12th STREET
Tel'. Kėdzlc 8952'

3514-10 IlooHeVelt Itd. ' 
Arti St. l.ouis Avė.

CHICAGO, ItA.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Pasinaudoke
• : <1 - f '? 1 . -

Auksine

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

t t ■

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai,’ 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 ‘ 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose, — Ab
straktai. — Ingaliojimai.' “ Pas
kola pinigų 1 ir 2 /norgičiams.

Proga ■
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuona- .skePam^^ , g ątis 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertėt Už.t:..... $2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vcitSs už ............... 25
Knygą: APYSAKYMfiLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ........  25
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVEL1S, Graži apysaka .............................  15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugamsJtM
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

JOHN 'KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS '
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034—Vai, nuo 9-6

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

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

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

Iškirpk' šią aplikaciją Ir išpildęs prisiysk ją mums SU pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

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

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

Paštas ____________________ ________ Apskritis---------------------------------- -----

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

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

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

Adresas ...................................... —........... -........................................... *.......................

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Šit, Chfesgtį Illinois

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Wa«hington & Clark

Namų Tek: Hyde Papk 3395

J. P. VVAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.•
Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9990 

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Centrui 6390

Vak. 3223 S. Halsted S't^ Chicago |

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VV’ashington St. Room 911 
Tel. Central (>200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeitoit o Seredoj nuo 

L 68 v. v. Subatoj nuo 1 7 v. v. 
, 3236 S. Halsted St. I. Boul. 6737
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Augusi 20, 1925
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Eilinis No. 124

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. 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. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago. 111.

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

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

Iš Norvegijos at- 
delegatai, iš Suo-

socialdemokratų
50 delegatų ir 25

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 51'5 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Italijos socialistu kova
Mes paduodame sekančias iš

traukas iš laiško, kurį Italijos 
socialistų partija (Partito Uni- 
tario) pasiuntė visoms parti
joms, prisidėjusioms prie Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo:

“Mes galime su pasididžiavi
mu pareikšti”, sakoma laiške, 
“kad Jungtinė Socialistų parti
ja per šią kovą, kuri tęsiasi Jau 
daugiaus, kaip ketveri metai, 
išlaikė visokios rųšies smurtą 
ir persekiojimus ir drąsiai prie
šinosi reakcijai. Mes nedarėme 
jokių kompromisų nei su savo 
programų, nei su savo sąžine. 
Musų ginklai buvo skauda, pam
fletai ir slapta propaganda, ši
toje sunkioje ir nelygioje kovo
je daug musų draugų buvo už
mušta ir sužeista. Nuo sausio 
1 d. iki balandžio 30 d. šiemet 
fašistai nužudė 21 asmenį, sun
kiai sužeidė 39, sumušė 135, su
degino arba apiplėšė 24 privati
nius namus ir kliubus. Dauge
lis draugų ir prietelių sėdi ka
lėjimuose už savo priešinimąsi 
fašizmui; tūkstančiai musų 
veiklių darbuotojų buvo priver
sti išvažiuot į Francijų ir kitas 
šalis, kad išvengus fašizmo ir 
kapitalizmo persekiojimų; kiti, 
neturėję tos progos, tapo išmes
ti iš darbo ir kenčia badų. Tik 
patys silpniausieji nulenkė savo 
sprandų po fašizmo jungu.

“Vienok ne tiktai darbinin
kai, bet ir kitų užsiėmimų žmo
nės parodė savo p/isišventimą. 
Advokatų, daktarų, mokytojų 
ir inžinierių socialistų namai 
ir ofisai buvo užpuolami ir iš- 
griaujami; fašistų teroras at
ėmė jiems beveik visokią gali
mybę užsiimti savo profesijo
mis. Būti socialistu Italijoje 
šiandie reikia ne tiktai turėti 
tvirtus Įsitikinimus, bet ir sta
tyti pavojun savo gerbūvį ir gy
vybę.

“Musų laikraščio ‘Giustizia’ 
palaikymui^ draugai daro ką ga
lėdami. Nuo sausio 1 d. musų 
dienraštis buvo 50 kartų su- 
konfiskuotas, kas padarė jam 
350,000 lirų nuostolių. Bet nuo
stoliai darosi ne vien tiktai dėl 
konfiskavimo. Daugelyje mažų 
miestelių ir kaimui yra drau
džiama pardavinėti ir tuos laikr 
raščio numerius, kurie nebūna 
konfiskupjami; kartais policija 
arba fašistai sulaiko laikraštį 
pusei dienos arba daugiaus, kad 
davus galimybės tuo tarpu išsi
platinti fašistų laikraščiams. Iš 
to kyla mums didelių nuostolių 
ir deficitai nuolatos auga. Bu
vo patarimų, kad laikraštį su- 
stabdytume, bet musų draugai 
sutinka gerinus nešti gunkias 
aukas, negu atsižadėti savo or
gano. Sekančios skaitlinės pa
rodys, kiek paramos teikia sa
vo laikraščiui Italijos darbinin
kai: Nuo liepos iki gruodžio 
mėn. 1922 m; jie suaukojo 253,- 
000 lirų; per 1923 metus 711,- 
000 lirų; per 1924 m. 834,000 
lirų; nuo sausio 1925 m. iki bir
želio 326,000 lirų. Bet jeigu 
konfiskavimai nepasiliaus, tai 
‘Giustizia’ ėjimas gal turės būt 
nutrauktas, nežiūrint viso mu
sų draugų pasišventimo”.

Didvyriška Italijos darbinin
kų kova prieš fašizmą užsitar
nauja nuoširdžiausios visų ša- 

darbininkų paramos.
Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas.

lių

Tarptautiniam fronte
INTERNACIONAJA) KON

GRESAS

Dienotvarkė

In-Socialistinio Darbininkų 
ternacionalo valdyba su atski
rų partijų atstovais pagamino 
dienotvarkę ir paskyrė refe
rentus svarbesniems klausi
mams išdėstyti kongrese, ku
ris prasidės rugpiučio 22 d. 
Marseilles mieste.

Atidarymo kalbų kongrese 
pasakys Arthur Henderson 
(Anglija), Sdc. Darbininkų In- 
t^macioUA'lu valdybos pirmi
ninkas.

1. Tarptautinė socialistų tai
kos politika:

A. Internacionalas ir sau
gumo ir nusiginklavimo klau
simai. Referentas: C. R. Bux- 
ton (Anglija).

B. Darbininkų klasės ko
va su karo pavojais. Refe
rentai: I>eon Blum (Franci- 
ja), Rudolf Hilferding (Vo
kietija). Morris Hillųuit 
(Amerika).
2. Darbininkų klasės gyve

nimo sąlygos ir nedarbas. Re
ferentas: Ix>uis de 
(Belgija).

3. VVashingtono 
ir astuonių valandų 
na. Referentas:

Brouckere

konvencija 
darbo die- 

Tom Shaw

4. Tarptautinės Moterų Kon
ferencijos raportas ir įneši
mai. Referentę paskirs Mote
rų Konferencija.

*. Organizacija ir duoklės. 
Referentas: Friedrich Adler

Internacionalo valdyba, be 
te, nutarė pasiūlyti kongresui 
paskirti tam tikrų komisijų 
Europos Bylų klausimams stu
dijuoti. Ta komisija turės pa
daryti pasikalbėjimų su atsto
vais aprtijų, kurias tie klausi
mai arčiausia paliečia, ir pas
kui referuot kongresui apie 
budus kovai su karo pavojais 
Rytuose.'

Per visų kongreso laikų So-Z 
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo sekretoriatas veiks Man
sei lies mieste, po adresu: 42 
Rue dę la Republiąue (adresas 
telegramoms: Intersocia Mar
seilles).

rių Randasi Morris HilRjuit ir 
Victor Berger. Argentinos so
cialistų partija ttv'čs vieną de
legatą.

Danija siunčia 16 atstovų, 
tarp kurių yra parlamento so
cialistų frakcijos’ pirmininkas, 
II. P. .Hanse; partijos vice-pir- 
mininkas, F. Anderėm; profe
sinių sąjungų centro pirminin
kas, C. Madsen, ir partijos sek
retorius, Alsing Andersen. Šve
dija siunčia 20 delegatų, ku
riems vadovauja Engberg ir 
Lindstroem. 
vyks keturi 
mijos du.

Vokietijos 
partija turės
broliškus delegatus. Tarpe par
tijos delegatų bus: Breitscheid, 
Crispien, Dissmann, Dittmann, 
Paul Herz, Paul Levi, Lipinski, 
Paul Loebe, reichstago prezi
dentas, Herman Mueller, Kurt 
Bosenfeld, Scheidemann, Seve- 
ring, Soilmann, Marie Juchacz, 
Adele Schreiber, Tony Sender 
ir Mathilde Wurm.

HOlandijos delegacija susidės 
iš 11 asmenų, tarpe kurių bus 
draugai Albarda, Schaper, Sten
ini is, Vliegen, Werkhoven, par
tijos sekretorius, ir H. H. Van 
Kol, vienintelis iš visų delegatų, 
kuris buvo Pirmojo Internacio
nalo narys.

Austrijos partija siunčia 45 
atstovus ir 45 broliškus delega
tus. Jų tarpe bus Kari Kautsky, 
Kari Seitz, Viennos miesto bur
mistras, Otto Bauer, Renner, 
Ellenbogen, Skaret, Danneberg, 
Deutsch, Domės, Austrijos pro
fesinių sąjungų pirmininkas, 
Adelheid Popp, ir k. Cechų so
cialistų partija Austrijoje pa
skyrė tris delegatus.

Iš Vengrijos atvyksta šeši 
delegatai, tarpe kurių yra Peidl, 
Peyer ir Farkas; iš Lenkijos 
20 atstovų nuo Lenkų Socialis
tų Partijos (tarpe jų randasi 
Diamand, Libermann, Niedzial- 
kovsky, žulavsky), 8 atstovai 
nuo Nepriklausomos socialistų 
partijos ir vienas nuo vokiečių. 
Rusijos socialdemokratų partija 
siunčia 12 atstovų ir 12 broliš
kų delegatų; tarpe jų randasi 
Dan, Dalin, Garwy, Jugow, Ro- 
senfeld, Schwarz, ir k. Ukraina 
siunčia šešis delegatus; Lietuva 
tris; Latvija viena; Estonija 
vieną; Jugo-Slavija vieną, ir Ar
mėnija penkis.

Iš čecho-Slovakijos atvyksta 
20 delegatų nuo čechų socialis
tų partijos, vadovaujant drau
gams Sukoup, Hampl, Marek ir 
Stivin; stipri delegacija nuo vo
kiečių socialistų partijos, vado
vaujama draugų Cecho ir Hil- 
debrando, taip pat du delegatu 
nuo vengrų partijos ir du nuo 
lenkų socialistų Cecho-Slovaki- 
joje.

Anglijos, Francijos, Belgijos, 
Italijos ir kai kurių kitų šalių 
partijos dar nepranešė savo de
legatų vardų.

Centralinis suvažiavimo die
notvarkės punktas buvo klausi
mas partijos santykių su dabar
tine valdžia ir 'partijos nusista
tymas koalicines valdžios klau
sime. Po ilgų ir karštų debatų 
suvažiavime paėmė viršų “kai
riojo centro” srovė, vadovauja
ma Leono Blum’o, prieš dešinį
jį sparnų, vedamų Renaudel’io.

Suvažiavimas 2,210 balsų 
prieš 559 (t. y. keturių penkta
dalių dauguma) priėmė rezoliu
ciją, kad partija neprivalo daly
vauti jokioje valdžioje kartu su 
buržuazinių partijų atstovais ir 
kad ji neprivalo remti dabarti
nio Painlevė kabineto; ji rem
tų tiktai tokią valdžių, kuri 
stengtųsi pravesti naudingus 
darbininkams įstatymus ir ves
tų bendrų darbininkų klasei pa
lankių politikų (kaip, pav. Iler- 
riot kabinetas).

Franci jos socialistų suvažia
vimo nutarimas neremti dabar
tinės valdžios stato Painlevė ka
binetų pavojun, nes socialistai 
turi parlamente 104 balsus. Be 
šitų balsų Painlevė tegali pasi
laikyti, tiktai priimdamas deši
niųjų partijų paramų. Vienok 
jeigu premjeras taikysis prie 
dešiniųjų, tai prieš jį stos ra
dikalai. Radikalai gi su socia
listais sudaro parlamente dau
gumą.

Griežtas Francijos socialistų 
nusistatymas turės didelės reik
šmės visai Europos politikai, 
nes Francija po karo pasidarė 
militarizmo ir imperializmo cen
tras Europoje. Energinga dar
bininkų akcija Francijoje paža
dins prie smarkesnio veikimo 
darbininkus ir kitose šalyse.

VIII Rajono Gentralinio 
Komiteto Posėdis

Rugpiučio 6 d. “Naujienų” 
name įvyko LSS. aštunto rajo
no Centralinio komiteto posėdis. 
Neatvykus posčdin rajono orga
nizatoriui drg. 
kos 
lis. 
vai.

J. Viliui, tvar- 
vedėju išrinkta drg. A. Vi- 
Svarstymai prasidėjo 8:30 
vakaro.

DAUGIAUS DELEGATŲ

Perskaityta ir vienbalsiai pri
imta praeito Komiteto susirin
kimo protokolas.

Valdybos raportas apie So- 
cialist Party Cook County pre- 
sos piknikų: pelno rajonui pa
daryta $22.22. Pridėjus ‘prie to 
$3.00 už agitatyviškus lapelius, 
kurių parduota (kuopoms) 300, 
pasidaro visų įplaukų $25.22.

Nutarta dalyvauti Partijos 
piknike Riverview Parke rug- 
piučio 30 d.

Nutarta aštunto rajono kon
ferencijų šaukti rugsėjo 27 d. 
kaip 1 vai. po pietų.

Nutarta surengti draugiška 
išvažiavimų į Jefferson miškus 
rugpiučio 23 d. i

Posėdis 
karo.

uždaryta 10 vai. va-

DELEGATAI TARPTAUTI
NIAM KONGRESUI

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo Biuras praneša:

Dabar kasdien ateina laiškai 
į Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo sekretoriatą iš pri- 
sidlėjuslųjų partijų, kuriuose 
paduodama vardai delegatų į 
kongresą Marseilles mieste. Jau 
iš tų žinių, kurios yra gautos, 
matyt, kad kongresas bus la
bai gausus ir įspūdingas. Iš 
atskirų pranešimų galime 
duoti sekančius:

Amerikos socialistų partija 
turės šešis delegatus, tarpe ku-

Vėlesnėmis Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo žiniomis, 
Marseilles kongrese dalyvaus 
dar šie delegatai:

Ispanijos socialistų partija 
paskyrė keturis atstovus, tarpe 
jų Julian Besteiro ir Fernando 
de los Rios. Amerikos socialis
tų partija paskyrė dar du at
stovu ir du brolišku delegatu, 
taip pat ir 3 atstoves į Tarp
tautinę Moterų Konferenciją; 
taip kad visa Amerikos delega
cija susidės iš 13 asmenų. Pa
lestina (Poale-Zion) siunta 11 
delegatų, kuriems vadovaus pro
fesinių sąjungų sekretorius B. 
Locker.

FRANCUOS SOCIALISTAI 
PRIEŠINGI KOALICIJAI

pa

Franci jos socialistų partijos 
suvažiavimas, kuris prasidėjo 
rugpiučio 15 d., pasižymėjo di
deliu griežtumu. Pirmame savo 
posėdyje jisai nutarė pašalinti 
iš partijos 
Varenne už 
Indo-Kinų 
riaus vietą.

atstovą Aleksandrų 
tai, kad sis priėmė 
general-gubernato-

M. J. Mauricas,
VIII rajono sekr.

Žiežirbos simpatizatoriai 
prašomi atsiliepti

Iš Klaipėdos atėjo laiškas nuo 
socialdemokratinio jaunimo Są
jungos “žiežirbos” skyriaus, ku
ris rengiasi leisti socialistinį 
laikraštį lietuvių kalba, skiria
mų Mažosios Lietuvos darbinih- 
kams. Klaipėdos žiežirbos val
dybos vardu drg. J. Rimšas pra
šo, kad atsilieptų tie gimusieji 
Mažojoje Lietuvoje amerikie
čiai, kurie norėtų užsiprenume
ruoti žiežirbos laikraštį arba 
kitu kuriuo budu prisidėti prie 
jo parėmimo.

Laikraštis eis pradžioje kartą 
per mėnesį, o paskui kas savai
tė. Jis bus spausdinamas gotiš
komis raidėmis ir klaipėdiečių 
tarme. Draugai, kurie tuo inte
resuojasi, tegu susižino 
“Naujienų” redaktorium.

su

Draugiškas išvažiavimas
ši sekmadienj, rugpiučio 23 

d., įvyks Chicagos lietuvių so
cialistų VIII rajono ir Pirmyn 
choro draugiškas išvažiavimas 
į Jefferson miškus.

Išvažiavimui padaryta įvairus 
programas: prakalbos, dainos, 
žaidimai ir užkandžiai. Kalbėti 
pakviesta draugai Dr. A. Mont- 
vidas ir P. Grigaitis.

Rengimo komitetas kviečia 
publikų atsilankyti kuoskaitlįn- 
giausiai.

Artinasi didelės socialis
tu iškilmės Chicągoje
Chicagos socialistų srities 

konvencija, kurioje galės daly
vauti kiekvienas partijoą narys, 
įvyks rugpiučio 29 d. Douglas 
Park Auditorijoje. Tos pačios 
dienos vakare bus bankietas 
drg. E. V. Dėbso pagerbimui. 
Dalyvaujantiems bankfete kai
nuos $1.50 asmeniui; užsisakyt 
vietą reikia iš anksto, kreipian
tis šiuo adrepu: Local Cook 
County, 803 W. Madisoh Street, 
Room 315, Chicago, III.,

Ant rytojaus po konvencijos 
ir bankieto bus milžiniškas pik
nikas Riverview Parke, kur vy
riausias kalbėtojas bus .Eugene 
V. Debs. Įžanga į piknikų 35c.

.........

Fr. Engelso mirties. 
sukaktuvės

’ " ; ' ■' < - i
Del stokos vietos iki šiol 

galėjome pažymėti platesniu 
straipspiu Friedricho Engelso 
mirties 30 metų sukaktuvių, 
kurios atėjo šį mėnesi. Garsu
sis Markso draugas ir bendra
darbis mirė 1895 m. rugpiučio 
mėn. 5 d. Pasistengsime apie jį 
parašyt sekančioje LSS. žinių 
laidoje.

'I

nė

pxxmm3O0noaoacoccaccaccm

Užkietėjimo
Nernąžal i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietsjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 60 ir 86 centai

Pirmiausiai kreipki* į aptieką.

VV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. E remi no

iršios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau^ kįekvie- 
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainoa su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais. 

F

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tąĮ 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, .dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 §o, Halsted St.

Chicago, III.

gilt.

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halnted St., kampas 31 
Tel. Yard« 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš

Tel. Blvd. 3138 
M. W6itkiewicz- 

BANIS
AKUSERKA 

P^sekminjęai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , paturimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
aSaroju. Patarimai dykai.

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

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

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th S t., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Specialistui užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų- ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464; So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas \Spaulding 8633

» ......................... į i

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS, 
DANTISTAS

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartj.

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Iromis, kampas 18 ir Blue 
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 0537

DR. MARYA , 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. RENEDICT ARON :
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafaleite 0075. Valandos 2—6 vak. 
Įiezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, .. 
7 iki 8:30 valandai vakare.— 11 '

Francuziškas Daktaras

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avc. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
das 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

k ■ 111 .■■■!.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

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

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

Dr. J. W. Beaudette

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra aaudingoa.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th S'tr., Chicago, III.

Viskas kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbsti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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Angliakasių padėtis Pittsburgho 
apiolinkėje

Sumažinimui bedarbių ka
byklose reikia suorganizuoti 
visus ankliakanius į angliaka
sių uniją. Angliakasiai turėtų 
dėti daug pastangų tam, kad 
suorgAnjflaVus neorganizuotus 
angliakasius *W. Virginijoj ir 

. —S. Bakanas.

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ ŽYDUS VIENNOJE

KRIKŠČIONIŠKOS” AGITACIJOS PASEKMĖ

POLITIKOJE RELIGIJAI NE VIETA

MUSSOLINI KALBA APIE LAISVĘ

BESĄŽINIŠKO POLITIKIERIAUS “PRINCIPAS”

Austrijos sostinėje Viennoje susirinko viso pasaulio 
žydų kongresas. Krikščioniški fašistai ėmė daryti prieš 
tą kongresą viešas demonstracijas ir užpuldinėti kongre
so delegatus gatVėse. Miesto vyriausybei teko šaukti ne 
tiktai policiją toms riaušėms sustabdyti, bet ir kariuo
menę. Susirėmimuose dvejetas žmonių buvo užmušta ir 
daug sužeista.

Kas gi tie fašistai, kurie parodė šitokią baisią ne
apykantą žydams ir tokį sav^ chuliganiškumą ? Tai yra 
katalikiškų klerikalų auklėtiniai.

Austrijoje, nuo senų laikų stipriausia partija yra va
dinamieji “krikščioniškieji socialai”. Jai vadovauja 
katalikų dvasiškija. Svarbiausios “idėjos”, kurias ji 
skleidžia liaudpje, yra sekančios dvi: neapykanta prieš 
socialistus ir neapykanta prieš žydus.

Nežiūrint “krikščioniškųjų socialų” agitacijoj prieš 
socialistus, pastarieji Austrijoje visą laiką ėjo stipryn ir 
stipryn ir dabar pasiekė to, kad per rinkimus į parlamen
tą surenka 40 nuošimčių visų balsų.

Šiandie Austrijoje faktinai tik dvi partijos ir tebė
ra: “krikščioniškieji socialai” ir socieldemokratai. Vi
sos vidurinės partijos beveik sutirpo tarpe tų dviejų ga
lingų politinių jėgų.

Austrijos socialdemokratai valdo sostinę Vienną ir 
kitus didesniuosius miestus. O “krikščionys” . valdo 
sodžių.

Kad išplėšus socialdemokratams valdžią miestuose, 
“krikščionys” dabar dar pikčiaus, negu praeityje, skelbia 
anti-semitizmą. Jie tikisi tuo budu suskaldyti darbinin
kus ir sukelti sodžių prieš miestą. Ir šitos šlyksčiosios 
agitacijos vaisius matome: sufanatizuotos gaujos ata
kuoja žydų kongresą! Jeigu socialdemokratinė Viennos 
administracija negintų jo, tai žydams tenai butų surengta 
baisesnė skerdynė, negu pogromai Kišeneve arba Odesoje 
prie caro' valdžios.

Taigi pasirodo, kad klerikalai, kurie daugiausia šū
kauja apie “dorą”, savo pasekėjus visai neišmokina krikš
čioniškų dorybių. Priešingai, jie nupuldo jų dorą: pa
daro žiauriais ir fanatiškais.

Ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad jie žaidžia 
religiniais žmonių prietarais. Niekas neiššaukia tokios 
neapykantos tarp žmonių, kaip nesutikimai dėl religijos.

Socialistai visai teisingai laikosi to nusistatymo, kad 
religija turi būt privatinis žmogaus reikalas. į politiką 
ji neprivalo būt kišama.

Ponas Mussolini pareiškė, kad tokio dalyko, kaip 
laisvė, nesą. Ją, girdi, sugalvojo filosofai, kurių svajo
nės skraido padangėse. Praktiškam gyvenime laisvei 
vietos nėra.

Kaip ir visi per daug į savo “neklaidingumą” įtikėję 
žmonės, Italijos juodmarškinių banditų viršyla, čia pat 
parodė savo nemokėjimą nuosakiai protaut. Kalbėda
mas apie prohibiciją, jisai pasisakė esąs jos priešas, nes 
jisai nematąs reikalo, kad tie žmonės, kurie nenori var
toti svaiginamųjų gėrimų, verstų ir kitus žmones tų gė
rimų atsižadėti.

Šiokią-tokią laisvę fašistų vadas, vadinasi, visgi pri- 
pažjsta: laisvę gert (ir pasigert).

Mussolini’o teorija apie laisvės “nepraktiškumą” yra 
niekas kita, kaip tiktai mėginimas pateisinti kruviną fa
šistų diktatūrą. Besąžiniški politikieriai visuomet taip 
elgiasi: kas jiems naudinga, tą jie paverčia “principu”. :

Taip pasielgė ir Rusijos Leninas. Kol jisai kovojo 
prieš valdžią, tai jisai garsiai smerkė visokį despotizmą 
ir reikalavo laisvės; bet kaip tiktai jam pavyko durtuvo 
pagalba užsirioglinti ant sprando Rusijos žmonėms, tai 
jisai tuojaus paskelbė, kad laisvė ir demokratybė tai 
“buržuazijos išmislai”! ,

nizuoti angliakasiai šiuo laiku 
gyvena sunkias dienas, nes 
daugybė anglies kasyklų jau 
uždaryta nuo pat pavasario, o 
kitos kasyklos jau daugiau 
kaip metai uždarytos ir dau
gybė angliakasių be darbo. O 
kurie ir dirba kiek, tai ivsai 
mažai. Kur kasyklos kiek ge
riau dirba, tai ten didelis susi
grūdimas.

Kompanijos, uždarinfldamos 
kasyklas, per laikraščius skel
bia, kad dėl to uždaro, jog 
negali mokėti angliakasiams 
unijos agas ir tuo kasyklų už
darinėjimo ir skelbimo kry
žiaus karo angliakasių organi
zacijai labiausia pasižymėjo 
Pittsburgh Coal kompanija, ši 
kompanija Pittsburgho apylin
kėje turėjo apie 51 kasyklas 
ir visas uždarė. Nors daugu
ma tų kasyklų jau yra baigia
mos ir gal jau neužsimokėjo 
operuoti. Mat, Pittsburgho 
Coal kompanija turi daug ka
syk h; W. Virginijos ir Ken- 
tucky valstijose, kur angliaka
siai yra neorganizuoti ir dirba 
už tiek, kiek kompanija duoda 
jiems arba, vienu žodžiu sa
kant, už pusdykį. Tuo tarpu 
anglių pareikalavimas neperdi- 
džiausias siaučiant nedarbui. 
Pertat Pittsburgho anglių ba
ronai sumanė pasinaudoti siau
čiančia šalyje bedarbe, prispir
ti organizuotus angliakasius 
prie bado sienos ir suardyti jų 
organizaciją bei nukapoti už
darbius.

Angliakasių organizacijas su
ardyti nėra lengvas darbas, ir 
anglių baronai tame turi jau 
patyrimo. Rodos, turėtų žinoti, 
kad angliakasių organizaciją 
suardyti negalima, ale nuo sa
vo neatsisako ir tiek.

Praeitą pavasarį kovo mene
syje anglių kompanijos atsto
vai buvo suvažiavę į Clevelan- 
dą ir kvietė unijų viršininkus 
į konvenciją delei numušimo 
angliakasiams uždarbių. Unijų 
viršininkai atsisakė ir ‘kalbėti 
apie numušimą uždarbių, pa- 
reikšdami, kąd angliakasių uni
jos sutartis su kasyklų savi
ninkais yra galioje iki balan
džio 1 d. 1927 m. Tada Pitts
burgh Coal kompanija paskel
bė, jog jei angliakasiai nori, 
tai gali eiti dirbti už 1917 m. 
skalę ir ji mainas atidarysian
ti. Be.t tas skelbimas buvo už 
dyką: angliakasiai visai ne
kreipė dėmesio, nors ir didžiau
siam varge būdami.

Uždarinėjimas kasyklų Pitts- 
burgho apylinkėje ir vargini
mas angliakasių pradėjo atsi
liepti ir į Pittsburgho biznj. 
Kai gerai anglių kasyklos dirb
davo, tai Pittsburghas daryda
vo gana gerą biznį iš anglia
kasių. Yra apskaitoma, kad 
metų laiku, siaučiant bedarbei 
Pittsburgho apylinkėje,ę anglių 
kasyklose Pittsburgho biznis 
netekęs $60,000,000, kurie pa
reidavo į Pittsburghą iš ang- 

įsių. Pittsburgho geležke- 
kurie važiodavo anglis, 

nuostolių $50,000,000. Ir 
Pittsburgho biznio nuosto- 
labai susirūpino Pittsbur- 
pirklybos butas (Chamber

liai, 
turi 
tais

gho
of Commerce) ir pradėjo ieš
koti išeities iš tos keblios pa
dėties. Jis paskyrė komitetą, 
susidedantį iš didžiųjų Pitts
burgho biznierių, kaip tai: 
Kaufmano, Rosembooni ir ki
tų žymių Pittsburgho biznie
rių. kad jie surastų budus, kaip 
fticlaryti anglių kasykla-

ueins laikus Pittsburgho biz
niui, duodant darbo tukstan- 
čiiu.is Pittsbbrgho 
angliuką’i s’ kurie
nedirba. Lęu’ nelaukus tas 
paskirtasis komitetas paskelbs 
savo raportą apie anglių kai
nas, iškasami s W. Virginijos 
ir Kentucky valstijose, ir kiek 
anglių tonas lūšnoj a iškasti

10/ .tikės
Idjfcu

Raštu arba 
į klausimus, 

teisėmis.

■ Pittsburgho apylinkėje. Pasak! Kentucky. 
i jų, Kentucky ir W. Virginijoj I------------
i galima pirkti anglių toną prie 
i kasyklų už Ifl 35, o Pit .Lnrghol K 

i apylinkėje tai iškasimas ang-Į
lies tono lėšuojęs $1.87. Tad Divdešimt penki kilometrai 
c<a Pittsburgho apylinkes nng-H rytus nuo Klaipėdos miesto, 
liŲ kasyklų savininkai, mokė- ant Baltijos juros kranto, ran
dami taip brangiai už iškasi- dasi flenas is,orin'3 Lietuvos 
mų anglies tono neg.iii konku- mies,eUs> Palan«a vadinamas, 
ruoti su Kentucky ir W. Vir- . Amerikietis, kada atvyksta 
gini jos kasyklų savininkais. Op Palangę, visur jų apžiūri, ir 
dėl brangumo iškasimo anglies ima PaKU”da d,I01i vardas Siam 
esanti kalta unija ir unijinis P™.™ kampeliui “lietuviška 
mokestis angliakasiams. Dell Ealifomija . Istikro, gamta 
tos (ai priežasties esančios P™ suteikusi Lietuvai gražias 
Pittsburgho apylinkėje anglių) maudyi,esi ir pati Baltijos^ ju- 
kasyklos uždarytos.

Tie ponai biznieriai siaučian
čią kasyklose bedarbės prie
žastį verčia ant unijos, bet 
nebando priežasčių kur kitur 
ieškoti. Lai jie pavažiuoja bis- 
kį toliau nuo Pittsburgho į 
Fayette ir Weslmorland pavie
tus. Ten angliakasiai neorga
nizuoti ir jų mokesčiai jau yra 
numušti po keletą kartų, o vis 
dėlto tenai kasyklos nekaip te
dirba. Dirba vos po kelias die
nas į savaitę. Yra tenai ir 
uždarytų kasyklų. Tai reiškia, 
jog siautimas nedarbo anglių 
kasyklose pareina visai ne dėl 
unijinių angliakasių uždarbių, 
kaip kad kalba Pittsburgho 
biznieriai, ale priežastis kur 
kįtur gludi.

Pittsburgho Pirklybos Buto 
paskirtas komitetas ne tik ra
portą paskelbė, apie anglių ka
syklų padėtį, ale ir rezoliuciją- 
atsišaukimą į Pittsburgho apy
linkes anglių kasyklų savinin
kus ir į angliakasius išleido, 
kad anglių kasyklų savininkai 
atsimestų nuo anglių kasyklų 
savininkų susivienijiiho ir kad 
angliakasiai atsimestų nuo 
mainerių organizacijos, sutver-| 
tų atskirą organizaciją Pitts-Į 
burgho apylinkėje ir padarytų 
atskirą sutartį su anglių sa- 
sykhi savininkais, ha Pittsbur
gho apylinkes sąlygos esančios 
kitokios ir angliakasiai bei 
anglių kasyklų "savininkai turi 
pric to prisitaikyti.

biblininkai šaukia 
GINČĄ R.-K, KU- . 

NIGUS.

(Atviras laiškas R.-K. 
kunigams)

kad 
per 
kad
sa-

| Dar sykį kviečiamu atvykti 
j viršminėtus debatus ir pasi
remiant Šventu 
Biblija atsakyti
Kalbėsime lygiomis
Jeigu to nepadarysite, tai visi 
žinosime, kad jų# esate žmo
nijos suvedžiotojai.

Po šio laiško pasirašo komi
tetas :

F. P. Diglis,
1786 E. 40 St. Cleveland,O.

J. Masloveckas 
M. Trainauskas
G. Bielinis.

Jus, kunigai, tvirtinai, 
Katalikų bažnyčia uždėta 
patį Jėzų, Dievo Sūnų, ir 
Katąlikų bažnyčia remiasi 
vo mokslu ir visomis apeigo
mis ant Kristaus ir Jo apašta
lų mokslo; jus draudžiate .pa
tiems žmonėms tyrinėt Šv. Raš
tą ar Bibliją, baugindami pra
garu. Jus pravardžiuojate vi
sokiais vardais, kaip tai: be
dieviais, eretikais ir niekinate 
Biblijos tyrinėtojus, vadindami 
juos Kristaus Bažnyčios griovi
kais ir taipgi draudžiate savo 
parapijonams draugauti su 
Biblijos tyrinėtojais, įsakydami 
net ir gatvėj nuo jų šalintis. 
Jus visa tai darote, nežiūrint 

I į tai, kad mes kaipo žmonės, 
iš padermes Adomo visi esam 
broliai ir, kaipo darbininkai, 
pelnydami savo rankomis pra
gyvenimą, esam visi draugai. 
Jus, kunigai, tokiu budu ardot 
tarp musų darbininkų meilę, 
vienybę ir sutikimą. Jus, kunir 
gai, kurstot ugnies kerštą ir 
nesutikimą, ir taip darydami 
sakotės garbiną Dievą, ir sa
kotės esą Kristaus įpėdiniais; 
visus tuos, kurie jūsų negarbi
us ir neatsiduifcla jūsų vadovy
stei, varote į pragarą, (peklą), 
atiduodami velniams kankinti 
per amžių amžius, ir sakot, 
kad taip bus, nes jūsų žodžiai 
esanti teisybė, nes, girdi, taip 
Kristus ir Apaštalai mokino.

Mes Bjiblijos tyrinėtojai
Clcveland, Ohio, ieškodami
teisybes, rengiame konvenciją 
rugsūjo-Sept. 4-7 d., 1925 m. 
ir kviečiame jus, kunigus, į 
debatus nedėlioję, rugsėjo 6 d. 
Pradžia 3:00 p. p., 7017 Su- 
perior Avė/ Statome 10 klau
simų, jūsų bažnyčios pamati
nius klausimus, ir skiriame 
$1,000 dovanų. Kviečiame vie- 

kur|šuose debatuose paremti atsa
kymus Šventu Raštu arba Bib- 

Palangos gatvės Hja> 0 Iei«u Bls to nepadarysi- 
’ ‘ ‘ » apso- atsakysime publikai

tvarkiai išvadžiotos, mes Patys i žemiau paduotus

| ra savo krantus apklojo dide
liais smėlių kalneliais (kopo
mis vadinamus). Smėlis baltas 

{.ir taip priimnus nuogam kū
nui, kad kuomet išbrendi iš 
juros, tai nesinori iš smėlio

Ine keltis.
Juros vanduo taip tyras, 

kaip kristalus, truputį sūro
kas, kas sudaro kuriui priim
ti urną.

Toliau nuo juros kranto gra
žus pušynas. Pušų kvapas toks

I malonus, rodos, kad galėtų iš
gydyti kiekvieną džiovininką. 
Čia ant juros kranto randasi 
gražus parkas, įrengtas buvu
sio grafo Tiškevičiaus. Parke 
randasi ir Tiškevičiaus palo- 
cius, matyt, kad grafo butą la
bai dievobaimingo žmogaus: 
savo palociujc įsitaisęs bažny
tėlę, ant padvarijos didele bron- 
zo Jėzaus stovyla. Birutės kal

ine grafo lėšomis ištaisytas 
didelių akmenų aukštas urvas, 
ant akmens pastatyta stovylėlė 
Mairjos mergelės (Liurda va
dinama). Pats grafas Tiškevi
čius sako esąs didelis lenkbcr- 
nis ir visai Lietuvos neken
čiąs. Dabar jojo dvarai yra 
konfiskuojami ir bežemiams 
dalinami.

Čia randasi keletas desėtkų 
gražių vasarnamių (vilomis 
vadinamų). Keli grąžus vieš
bučiai, Tiškevičiaus lėšomis 
pastatyti ir dabar dar jam pa
čiam priklauso. Kiti vasarna
miai, matyt, buvo statyti ki-Į 
tų lenkiškų dvarininkų, 
dabar lietuviški piniguočiai yra| 
jas išpirkę. it „ 
gana plačios, medeliais apso-1 ^al atsakysime 
dintos ir I 
tik neištaisytos, — visur dari klausimus: 
smėlynas. Viduryj miestelio Darodykit^ kad Jėzus su 
stovi aukšta, graži, raudonų Į apašfalais laike mišias už nu- 
plytų katalikų bažnyčia. Iš to- birelius, ir kad turėjo alto- 
lo žiūrint, šis namas sudaro rius ir kitus prietaisus, k. a. 
gana gražų vaizdą. Vietiniai I žvakes, varpelius. Gausite 100 
Palangos gyventojai susldaroldoierių.
iš žydų ir žemaičių, kurie apie 
lietuvius mažai ką žino. Suti- 2) Darodykit, kad apaštalai

Coal Produresrs asociacijos 
pirmininkas tuoj atsiliepė prie
lankiai: jie esą gatavi atsimes
ti nuo anglių kasyklų savinin
kų susivienijimo, o United 
Miners Workcrs Distrikto 5 
pirmininkas Fagenas pareiškė, 
kad siulymas\ angliakasiams 
atsimesti nuo angliakasių or
ganizacijos reiškia tą patį, kaip 
ir pasiūlymas Pennsylvanijos 
valstijai atsimesti nuo Suvie-L gauni atsaky-| m°k*no 7-nius sakramentus ir
njtų Valstijų. Pasak FagenoJ m ^a(| csu žemaitis, ir visi ma^U krikštą. Gausit $100. 
organizuoti angliakasiai nema-l žydeliai gana gražiai išmokę *0 Darodykit, kad Kristaus 
no apie jokias atskiras sutar- žemaičiuoti. žinoma, aukštai- Apaštalai įstatė ausinę išpažin
tis ii jie laikysis tos Igiams žemaičių kalba nepriim-pi atleidinejo nuodėmes pa
kini yia padaiyla. Pittsburgho I Įjaa į*. atostogom atvažiavę da- našiai, kaip šių dienų kunigai 
spauda j tą phklybos buto at-| juokus iš vietines kalbos. daro, (jausite $100.

Č'a dab“r VaSaT la'kU r-a.-l 4) Darodykit> kad apaštalai 
nivi-^i d inVa Chnm Hasi v^sa lietuviška smetonėle. px»jsak§ turėti ražaičius ir mei

lau pareiškė, kad toks Cham- Ištikro> ko čia ncpamatysi? ČiaLis pric jėzaus Motinos ir da- 
ber of Commerce pasiūlymas ... , ..inidbikndn npnnfnnkinq n “Tho 1 1 b kud aaugiau sPekų ga- rodykit, kad Biblijos Studentai
piHJ.nro-l,’ 1> 11” Idpk’filr dn. vus’ Seim0 nariai socia,dcmok- peikia Jįj. Gausite $1(K>.
Pittsburgh Post k^k tik dru- ra|a^ liaudininkai, krikščionys 
tas . agituoja, kad^ Rttsburgho demokra^a^ karininkai, daugy- 5) Darodykit, kad kunigai

■ ‘ be kunigų, mokytojai ir gana n^‘ra išmetę vieną prisakymą-
lr daug amerikiečių su pilnais >« Dešimts Dievo Prisakymų, 

i. Čia matysi Pr ^ad Biblija nupeikia tų, ku
rie paveikslus garbina. Gausi
te $100.

6) Darodykit, kad Apaštalas 
Petras buvo nevedęs ir kad 
Ap. Povilas mokino, jog vys
kupai ir kunigai nevedę butų. 
Gausite $100.

7) Darodykit, kad Petras 
Apaštalas buvo popiežium, ir 
tikėjo ir mokino, kad jo vardu 
Kristus sukurs savo 

Gausite $100.
8) Darodykit, kad 

nas Dievas trijose 
(jusite $100.

9) Darodykit, kad Marija, 
Jėzaus Motina, buvo paimta 
su kimu į dangų. Gausite $100

10) Darodykit, kad švento 
Rašto Tyrinėtojai neteisybę 
skelbia. Gausite $100.

apylinkes angliiakasjiai atsi
mestų nuo organizacijos i 
tvertų atskirą organizaciją, Į kfeiair"doier[ų. 
kuri tartųsi su anglių kasyklų mandriausiųs Lietuvos minte- 
savininkais ir atidarytų mai- (crius įr gražiausias1 damas, 
nas Pittsburgho apylinkėje. Tiktai vieno elemento nematyt, 
Gaila to laikraščio “procios”, I lai Lieluvos ukininko ir 
nes angliakasiai visąi jo ne- darbininko. Mat, jiems nėra 
klauso, nors ir didžiausį vargą; kada> jiems reikia vasariniai 
vargdami, bitas Chamber ofI Palangos smetonėliei duoną 
Commerce pasiūlymas yra nic- Į gaminti, o kitaip šiai klasei
kas kita, kaip tik bandymas gT įa j)aduSt 
angliakasių Crriuil-I -i • . . _ , , . — .
U. Gerai, kad angliakasiai jo tu^ toka^/^tv^ky.“* 

ir neklauso. langą ir išmoks gerai su sve-
Jeij ųasiejarys anglių didesnis čiais apsieiti ir tinkamai juos 

pareikalavimas, I (ai ir • Pilis- paimti, tijsyk ji galės turėti 
1 ■  . 1 ■ 1 .• 1 ' 1 — , . - - _ ‘ . tburgho apylinkėje pradės ang
lių kasyklos dirbti, ir anglia
kasiai tai gerai žino iš patyri
mo, nes šioji bedarbė jiems 
juk ne pirma ir ne paskutinė, 
kol v 
tvarka.

didelę i___ _
Amerikos lietuviams, 
tos ir ramybės 
vertas busi į Palangą 
laiku atsilankyti,

naudą iš Palangos, ir 
sveik a- 

ieškantiems, 
vasaros 

nes išlikro 
kapitalistinė tai yra sveikas ir ramus kani- 

/ pelis. —P. Miller.

yra “vie-

JAI LASAI
SKAUDĖJO SONAS

Po gimimo kūdikio mote
rys privalo vartoti Lydia E. 
Pinkliam’s Vegetable Com- 
pound, kad atgavus nomjalų 
stovį.

St. Louis, Missouri. — “Po gimimo 
mano pirmo kūdikio man labai skau-

ir vis 
blogiau 

Man 
blogai, 
turėda-

dėjo šonas 
toliau vis 
darydavosi, 
buvo labai 
Aš tankiai
vau atsigulti į lo
vą, kad gavus pa
lengvinimą. Aš bu
vau labai silpna ir 
menka. Ir mano 
Šonas skaudėdavo 
ii' skaudėdavo. Aš 
taip kentėjau per

tris, mėnesius, paskiau aš paskaičiau 
jūsų mažą knygutę ir tuos paliudy
mus kurie tenai tilpo ir pradėjau var
toti Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Aš pajutau palengvini
mą po vartojimo pirmo butelio ir aš 
suradau visas pasekmes kokias jus 
garsinate. Aš turėjau jas atkartoti 
po gimimo mano antro kūdikio. AŠ 
tikrai rekomenduosiu Vegetable Com
pound savo draugams”. — Mrs. N. R. 
Layton, 272o A University St., St. 
Ix)uis, Mo.

Jei jus kenčiate nuo kokio nors 
silpnumo kurie tyri panašius simpto
mus: skaudėjimą Šonų, nugaros, ner
vingumo, tuojau pabandykite Lydia 
E. Pinkhams Vegetable Compound.

Nebūkite ilgai- silpna ir pusiau ser
ganti kuomet pagelba yra čia pat.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

VVennersten’s
Bohemian Blend

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEK'S 

reikalauja tik penkis 
liką minutų virimo. 
Mes padalome dau
giau jūsų ' 
darbo dir- m - 
btuveje.

Bandykit *EHnersTE*S
WENNER- f

STEN’S!

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRI SCE AVĖ., CHICAGO

Gulbransen Grojikliai 
Pianai

groja roles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų išdirbisčių Pianai. 
Parsiduoda geriausiai pas:

Jos. F. Budrik
334.3 So. Halsted St.,

Stock Room 3327 So. Halsted St.
fe#**————————————————

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aplieka
Archer Avė.,

Lafayette 0149

Tel. Lafayettė 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vi; ado; 
patarnauju kuoperiuu iai.

M. Y tiška,
38th Chicago, Iii.3228 W

J«i ieškai bar genų 
skaityk Naujienų skeibimog.
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NAUJIENOS, Chicago, ttt.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Suimti lietuvio užmušėjai me svarstė apie rudenini va- tai nuosakiai dirbti. Todėl ne-.tuaras visiškai naujas ir dar 
karą, kuris įvyks lapkričio 15 paleiskime pradėtų darbų, bet pakol kaw Chicagos lietuviams 
d. Kokis bus tas vakaras, dar'budėkime ir visi išvien dirb-nematytas, nes veikalai dar te

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Nudūrė savo vyrą
kasPolicija, kprią nežinia 

pašaukė, atėjusi į namus prie 
1856 W. 18 St., virtuvėje rado 
negyvą ir paplūdusį krau
juose Albert Kurna, 50 m. Jis 
buvo subadytas peiliu, kuriuo 
perverta širdį.

Kitame kambaryje rasta 
kiančių jo pačią Mary, 42 
Policija sako, kad ji buvo 
si taškiusi krauju ir girta.

ver-
m.
ap-

nušautas lietuvis Vincas Ja- 
kut-Jakucevičius, gyvenęs 
South Chicagoje, prie 5455 
Escannba Avė. Piktadariai bu
vo pabėgę, bet paskui tapo 
suimsi—Lavvrence Ssveeney,
3119 So. Wabash Avė. ir John 
Coco, kitaip “Mississippi”, pa
vojingas kriminalistas. SAveen- 
ey jau prisipažino, kad jis, 
Coco ir dar trečias 
ras, kurio policija 
viliojo Jakucevičių 
tikslu jį apiplėšti.
jis pasipriešino, tai jie taip nu
sigandę, kad “nebenusimany
dami ką daro“ jį nušovę. Visi 
jie yra negrai.

kad 
asmuo, neg-

ieško, įsi- 
tarptudin 

Bet kada

norą nu hu tą; tuo reikalu rūpi
nasi komitetas, kuris, manoma, 
sugalvos naujo ir gero patiek
ti publikai.

Draugystėj randasi vienas 
ligonis, kuris jau antri metai 
gyvena New Yorko valstijoj; 
jam jau išmokėta visa pašel- 
pa — $195. Nutarta pasielgti 
sulig įstatymais ir atmokėti 
pomirtinę.

Draugija gyvuoja labai pui
kiai.

Paimta policijos stotin 
kelių valandų kamantinėjimo, 
ji prisipažino, kad tai ji nudū
rė peiliu, kurį policija paskui 
rado koridoriuje, savo vyrą. 
Mat jis parėjęs iš darbo namo 
rado vakarienę nepagamintą, 
pačią girtą, linksmai grajinan- 
čią gramofoną. Jis pradėjo 
ant jos bartis už nepagamini- 
mą vakarienės ir ypač už‘ gir
tavimą. Jai tas nepatiko ir ji 
perdurč jį peiliu. Dabar ji 
sakosi nenorėjusi jo užmušti.

Policija dabar stengiasi pa
tirti kas jai telefonąvo, 'nes 
Laiminai sako, kad jie jokit, 
barnių Kurna namuose negir
dėjo ir policijos jie nešaukė.

Vėliau našlė užsiginė savo 
prisipažinimo. Esą ji prisipa
žinusi tik iš sujudimo. Ji ne
žudžiusi savo vyro ir nežinanti 
kas tai padarė. Vėliaus tapo 
suimti jų duktėr kuri sugryžo 
už kelių valandų po tėvo nu
žudymui, tūlas Kot, kuris pri
sipažino kalbėjęs su Kurna ke
letą valandų prieš nužudimą ir 
John Earrtke, 1733 W. 18 St., 
kuris pasisakė esąs Kuinų- 
draugas ir davęs Kūmams kele
tą peilių.

Policija sako, kad Mary Ku
rna buvo daugelį sykių areš
tuota už girtavimą ir netvarkų 
elgimąsi.

po
Sužeidė lietuviy vaiky
Vakar vuk ne prie 19 ir llal- 

sted gatvių automobilis gal 
mirtinai sužeidė 10 m. lietuvį 
Povilą Gerdauską, gyvenusį su 
savo tėvais prie 1909 So. Hal- 
sted Str.

SLA. 194 kp. rengiasi užbai
gti savo išvažiavimą. Nuo pe
reito išvažiavimo yra likusi 
alaus bačka ir keletas mažmo
žių. Tad nutarta rengti pa
baigtuves. Komitetas bėgioja 
ir kviečia visus į Tamuliunie- 
nės svetainę, prie 15 gat. ir 
19 Avė., sekamą šeštadienio 
vakarą. Sako, kad bus ir mu
zikantai — turėsime tikras 
lietuviškas vakaruškas, į ku
rias gali atsilankyti kiekvienas, 
kas tiktai nori.

kimo.

Kampine sankrova jau išj 
randuota. Įeina Kavaliauskas 
ir Nagreckis, kurie ten įrengs 
puikią “ice cream parlor”; pui
kus, švarus biznis papuoš visą 
kampą. Bet kita sankrova Į 
palieka tuščia, tinkama viso-* 
kiam bizniui, kokio nėra tame 
name; proga visiems pasinau
doti gera biznio vieta.

Dr. iŠ. Biežis pradeda vis 
daugiau ir daugiau t Gięeroj 
rodytis ir gauti naujų pacien
tų. Gal bus priverstas čia 
atidaryti savo ofisą, o tai 
butų labai gerai vietos lietu
viams, nes nebereikėtų toli va
žinėtis prie gydytojo.

Pereitą šeštadienį Dr. Bic- 
,žis sėkmingai išėmė tonsilus 
dėl K: P. Deveikio sunaus. 
Vaikutis jaučiasi gerai, kuo 
labai džiaugiasi visa Deveikių 
šeimyna.

—Korespondentas.

išplėšė kriaučių dirbtuvę
Keturi plėšikai — du bal

tieji ir du negrai — užpuolė 
Ira Barnett and Co. rūbų dir
btuvę prie 426 So. Green St., 
surišo sargą ir paskui darbavo
si visą naktį, nešdami audme- 
nis į vežimą. Visą tą laiką vie
nas plėšikų vaikščiojo po dirb
tuvę ir davinėjo signalus de- 
tektivų įstaigai, kad viskas yra 
gerai. Tik ryte detektivų įs
taiga nesulaukdama signalo 
pasiuntė savo narius pažiūrėti 
kas yra ir tieji rado sargą su
rištą. Plėšikai gi išsivežė aud- 
menų už $10,(XX).

Mirė pamatęs plėšikus
Arlhur Slaber, brangmenų 

pardavėjas iš Western Springs, 
taip nos’gando pamatęs plėši
kus. kad krito gatvėje ir ant 
vietos pasimirė. Taip bent ma
no Berwyn policija, kuri rado 
jo lavoną gatvėj? Berwyne. 
Jokių prievartos žymių nėra, 
nors jo kišenini išvartyti ir 
deimanto sagutė nuplauta.

Kiti spėja, kad jis galėjo 
p:.simirti gatvėje ir kad jo ki- 
šenius iškratė bis. kuris pir
masis rado jo lave ną.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pogeunia už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas:
i 4605-07 S. H e irai t age Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4049
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 W. l lth Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Vaikąs, nusipirkęs “pop- 
cornų” bėgo skersai Halsted 
gatvę, kuomet ant jo užbėgo 
greitai važiavęs Chicago Eve- 
ning Post dienraščio (rokas. 
Vaikas liko pamuštas po prie
kiniais ratais ir nuvilktas ma
žiausia 10 pėdų kol troką su- 
tabdyta. Reikėjo troką pakelti, 
kad galėjus sužeistąjį išimti. 
Nunešus vaiką pas daktarą, 
pasirodė, kad vaiko galva yra 
baisiai suskaldyta ir kad su
žeistasis vargiai galės pasvei
kti.

Lietuvių Rateliuose
• - n -

Cicero

Lietuvių iLiuosybės Namo 
B-vės direktoriai paskutiniam 
savo susirinkime pakvitavo 
kontraktą dėl svetainės deko
ravimo. Vadinasi, darbas už
baigtas. * J. S. Rainančioniui 
atmokėta visus pinigus; darbas 
irgi atliktas atsakančiai.

Kas tik įeina svetainėn, tas 
sako, kad ne ta, ką buvo per
nai su surukusiomis sienomis. 
Ištikro, dekoravimas labai pa
gelbėjo, todėl visi ir džiaugia
si, o labiausia džiaugiasi ir di- 
dižiuojasi tie, kurie pirko Še
rų; sako, jei ne mes, tai svetai
nė nebūtų tokia graži. Tai tie
sa ir jiems ta garbe priklauso. 
Aš daug kartų sakiau, —+• dirb
kime visi, o padarysime daug. 
Tiesa, jau daug padarėm, bet 
dar turime daug ir daryti — ir

Vaičkaus dramos teatras
Vaičkaus Dramos Teatras šia

me žiemos sezone, kuris prasi
dės rugsėjo mėn. ir baigisis ge
gužio -mėn. 1 d. 1926 m., pa
tieks Ghicagos lietuvių publi
kai apie 30 vaidinimų. Reper-

bėra‘ rankraštyje. Išviso tokių 
naujų veikalų Šiame sezone 
bus pastatyta apie 15. Ka
dangi prie to prakilnaus darbo 
prisidėti davė savo pasižadėji
mus geriausieji ir mylimiausie- 
ji Chicagos lietuvių artintai, 
tai nėra abejonės, kad teatras 
turės ir medžiaginį ir moralį 
pasisekimą. Teatro direkcija 
atsižvelgdama i tas aplinkybes, 
nusistatė rinkti į teatro pro
gramą iš biznierių ir profecio- 
nalų pagarsinimus. Pagarsini
mai bus, renkami visam sezo
nui taip kad kiekvienas davęs 
į programą pagarsinimą turės 
galimybės pasigarsinti 10,000 
publikos. Jeigu ankščiaus biz
nieriai duodavo savo pagarsini
mus tiktai vienam vakarui, tai 
buvo rizikingas dalykas, nes į 
vieną vaidinimą nedaug galima 
sutraukti publikos; būna įvai
rios priežastys: tai oras neti
kęs, tai taip kokia nors nauja 
gyvenimo banga patraukia pub
liką kitur. Tokiuose atsitiki
muose buvo tiktai biznierių ir 
profesionalų geras noras, me
džiaginiai paremti vakaro su
rengimą, bet dabar visiškai ki
tokios aplinkybės. Kiekvinas 
biznierius arba profesionalas 
duodamas į Vaičkaus Dramos 
teatrą savo skelbimą, parems

Kiekvienas 
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia Geras

Pasekmes
Parinktas materiolas

I Prašykit groserninkų

iMusų draugijose

Draugystė Lietuvos Kareivių 
paskutiniame savo susirinki*

M1KOLAS DAMANSKAS
Musų mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
61 metų amžiaus, Rugpiučio 18, 
1 vai. dieną. Paėjo iš Mikičių 
kaimo, Šventežeriu valsč. Ame
rikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elzbietą ir sūnų Juoza
pą. Kūnas pašarvotas randasi, 
2058 Coulter St., (25th St.). 
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj Rug
piučio 21 d. 8 vai. ryte iš namų 
2058 Coulter St. į Aušros Var
tų bažnyčią, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Elzbieta moteris, 
Juozapas sūnūs.

“Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

FELIKSAS NOCIS

Musų mylimas sūnūs ir bro
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 24 metų amžiaus, ne
vedęs, rugpiučio 18, 1925, 10:20 
vai. ryte po sunkios ligos ligon- 
buty. Paėjo iš Muncelių kai
mo, Akmenės parp., Mažeikių 
apskr. Amerikoje išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Anielę po tėvais Mali- 
šauskaitę, tėvų Jonų, seserį Sta
nislavų, 2 broliu, Jonų ir Alber
tų. Kūnas pašarvotus randasi, 
1835 N. Winchester Avė. Lai
dotuvės įvyks pėtnyčioj, rug
piučio 21, 8 vai. ryto į Šv. Mi- 
kolo parapijos bažnyčių, kurioj 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o paskui į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kvienči*- 
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka,
Tėvai, sesuo ir broliai.

Laidotuvėse patlrrnauja gra- 
borius, Eudeiltis, tel. Yards 1741

MARCELĖ ŠIULERIENĖ
Musų mylima moteris persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukusi 
*30 metų amžiaus, rugpiučio 18, 
1925 m., 5:55 vai. vakare. Pa
ėjo iš Užvenčio parapijos, Šiau
lių apskr. Kolainių valsč. Ame
rikoje išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Juozapų, švogerkų Veroni
kų ir švogerj Leonų Mitlovų. 
Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė. laido
tuvės įvyks subatoj, rugpiučio 
22 d., 8:30 vai. ryto iš EudeiRTo 
koplyčios, j šv. Marijos Parap. 
Bažnyčių, 35 St. ir S. Union 
Avė., kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekaipe,
Vyrus, švogerka ir žvogeris. 

lyuidotuvese patarnauju gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kita pigi ekskursija į dvynuku miestus 
Nepraleiskite tos puikios progos, pasidžiaugti 
visą dieną tuose gražiuose miestuose Northwest 

• Tiktai

$7.00
TEN IR ATGAL

iš Chlcagos

St. Paul-Minneapolis
Subatoje, Rugpiučio 22

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

GREITO SPECIALIO COACH TRAUKINIO
Iš Madison St. Stoties 7:00 vai. vakare, (Standard laikas). At
važiuoja St. Paul 6:55 .ryto, Minneapolis 7:30 ryto. Gryžta 
rugpiučio 23. Iš Minneapolis 6:30 vai. vakare, St. Paul 6:35 
vakare. Atvažiuoja į Chicagą 6:30 ryto, 
nos kelionė. Bagažo nečekiojama.

Del tikietų ir informacijų kreip
kitės pas

■ Tikietų ofisas
148 S, Clark St. Tel. Dearborn 2323

arba 226 W. Jackson St.,
Tel. Dearborn 2121

arba Pasažieirų Stotis Madison ir
Canal Sts. Tel. Dearborn 2060

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius) 
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.,
šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi- 
pus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St Chicago, III.

Vaikams pusė kai-

Šviesą ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

VINCENTAS GAIŽAUSKAS
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 59 metų amžiaus, Rug
piučio 18 d., 8:40 vai. vakare, 
1925. Paėjo iš Kauno rėti. Tau
ragės apskr., Tauragės miesto. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agotų, po tėvais Shet- 
kaitč, trys dukterys, Anelė, Ma
rijona ir Juzefą, 2 aunu Juoza
pų ir Vincentų ir seserį Lokadi- 
jų Vekslienę. Kūnas pašarvo
tas randasi 4607 So. Honore St. 
Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Rugpiučio 21, 8 vai. ryto, iš na
mų 4607 So. Honore St. į Šv. 
Kryžiaus bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydėtas 
į šv., Kazimiero kapines.

Visus gimines/ draugus ir<pa-.| 
žjstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, 
sunai ir Hesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1711

ilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
• K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

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

I • i *. .į T J i 6 - .
Įsigyk Vilnių ir susipažink.

Kaina su prisiuntimu $4.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.,

- Parduoda: ” • (i ei
j. £ ."- r• * . * ■« .
Chicago, III

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, . parodančia ma- 
žiaustas klaidas. Speciale atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai; 10 
iki 8 vaE Nerišlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

I J I I ■ ■■■

PINIGAI
11

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim

iausia įstaiga pasiunti- 
I

mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aplieka, 
233 East \15th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon^ per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

> i ■ 11 ■ ................... . .... i, ■ i i»

Atydai
Lietu vių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

..... ------ dabar yra išgy-
domos vartojant 
naujausį Euro- 

■rP*nl gydymų ir 
įčirškiant gyduo- 

! \ les tiesiog į
laęYjri kraują, sykiu su

1 kitomis gyduo-
•/ & iėmis dėl vlduri-

.gfrjjal nių gydymų. Jos
visos yra ne- 
kenksmingos ir 

Irafcs- "^Cr**Wltiiri stiprią gy
dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais senimais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšics priva
tiškas ir veueriškas 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 ofisų, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų iilaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergatv nr dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augftta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai iftbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimato 
jus gyvenate, įusų amiius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba' au- 
gitos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengintų, “patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelMjo. Mes norime parodyti kiek- 
vienum musu rakančiais, kad musų meto
das yra paskirtas pračalintl visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxytmus.

Tas dykui pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepralehlus bent viens dieno. Rak.vki- 
ti tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 
siųskite pinigų. Tik ateiųėkito kupob*. 
Darykite tai Šiandien — jums nereikta 
mokėti nei u* pačto ženkleli.

, '■ ,.• • ■ ■ L,‘ / ' *1
Dykai bandymo kuponas I 

Frontier Asthiim Co., Km. (42 C.
Niagara and Hudson Si > , Buffalo. N. V 

Atsiųskite dykui bandymui jūsų I 
lodo pas:
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

- Pakvietimas visiems nas 
laičiy rėmėjams

Užėjus vasaros karščiams, 
kuomet svetainėse nėra patogu 
turėti pasilinksminimas, Chica
gos komitetas Lietuvos Našlai
čiams šelpti rengia šeimynišką 
išvažiavimą, nedėlioję, 23 dieną 
rugpiučio, Beverly Hills girai
tėj, prie 87-tos gatvės ir So. 
VVestern Blvd., 11-tą valandą 
ryte. (Privažiuoti galima Ash
land — 87 gatvekariais, paeiti 
iki 87-ta keturis blokus į vaka
rus. Vieta bus pažymėta A- 
merikos ir Lietuvos vėliavo
mis) .

šiame išvažiavime svečiams 
bus pateikta skanus pietus, mu
zika, lošimas “bunco,” už ką 
laimėjusiems yra skyriama 
daug dovanų ir tt, o likusi* 
nuo šio išvažiavimo pelnas yra 
sikyriamas sušelpimui Lietuvos 
našlaičių, kurie laike didžiojo 
karo netekę savo tėvelių vargs
ta prieglaudose.

Tad šiuomi Chicagos K. t,. N. 
Š. kreipiasi j gerbiamą visiio-

medžiaginiai teatro kūrybos 
darbą ir pats turės gražios pro
gos pasigarsinti. Teatras gi iš 
savo pusės auginsi lietuvių kul
tūrą ir civilizaciją ir žadins 
lietuvių tarpe tautišką susipra
timą, o kiekvienas ąusipratęs 
lietuvis visuomet rems savo 
lietuvius biznierius ir profesio
nalus, kaip senas priežodis sa
ko: “ranka ranką mazgoja.”

Pasigarsinimams į programą 
nustatyta labai žema kaina ir 
kiekvienam prieinama. Atsižiū
rint j tai, kad lietuviai biznie
riai ir profesionalai visados 
gausiai aukavo Lietuvos reika
lams, visados parodydavo savo 
jautrią širdį ir tankiai užmirš
davo lietuvių išeivijos reikalus, 
todėl dabar reikia atkreipti 
daugiau domesio į savo tautos 
reikalus Amerikoje. Reikia 
šviesti liaudį, kurti savo civili
zaciją ir kultūrą, sudaryti sa
vo nuolatinį teatrą, kurs butų 
kaipir kultūros centras musų
išeivijai. Todėl visi, kurių kru- menę, kuri visados šiam kiltan) 
tinėj plaka lietuvio širdis — darbui pritaria, nuoširdžiai 
prie bendro darbo. —y. kviesdami visus j šitą išvažiavi-

-------------— mą atsilankyti, kurio surengi-

Moksleiviy išvažiamas ti ypatiškai pasižadėjo gerbia- 
----- mas p. P. žadeikis, Lietuvos 

Ateinantį sekmadienį, rugp. konsulatas Chicagoje ir visa 
23 d. Jefferson miške bus- iš- Chicagos inteligentija, 
važiavimas surengtas Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimo Am. 
2 kuopos.

Be to bus LSS. 8-to Bajono 
ir Pirmyn Mišraus choro licn- 
dras išvažiavimas. Bus gra
žus programas: kalbos, dainos 
ir žaidimai..

Moksleiviai turės kelis savo 
kalbėtojus. Programas bus 
bendras.

Todėl visi moksleiviai ir no
rintieji prisirašyti prie moks
leivių kuopos ir jų draugai 
atvykite j šj išvažiavimų.

— Studentas.

Tikėdami j šj išvažiavimą su
laukti didelio būrio gerbiamų 
svečių liekamos

Su gilia pagarba
—Chicagos Komiteto Lietu- 

Vos Našlaičiams šelpti Valdyba 
ir rengimo komisija.

P. S. Atsitkime lytingo oro 
visi svečiai maloniai kviečiami 
susirinkti j Mildos svtainę, 3142 
So. Halsted St., 2-rą vai. po 
pietų.

Taipgi norintieji važiuoti tro- 
kti, prašomi susirinkti vienuo
liktą vai. ryte prie 3308 South 
Emerald Avė.

North Šitie

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugp. 20, ’25

Rengia išvažiavimą JIESKO PARTNERIŲ

Susmukęs bolševikų išva
žiavimas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštuntas Rajonas ir Pirmyn 
Mišrus choras bendromis jėgo
mis rengia išvažiavimą į Jeff
erson miškus, nedūlioj, rugp. 
23 dieną.

Kiek patyriau iš rengėjų, 
tai atrodo bus labai linksmas 
ir draugiškas išvažiavimas, 
nes socialistai ką surengia, tai 
visuomet esti kuo gėrėtis. O 
čia da ir Pirmyn Mišrus cho
ras sykiu dalyvauja,
galima tikėtis, kad bus vienas 
puikiausių išvažiavimų .

Northsidiečiai visuomet pir
miausi pasižymi, o mes žinom, 
kad Pirmyn Mišrus choras 
North Sidėj gyvuoja, tai visi 
northsidiečiai ir bus šiame iš
važiavimo.

.. PA JI ĖSK A U PARTNERIO esu ne
vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu- 
čerio ir groserlo biznyje, kas ne mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10230 So. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI

tai jau

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Taigi laukim tik ateinančio 
nedėldienio ir trauksim visi 
progresyvieji Chicagos lietu
viai j Jefferson miškus.

— Antanėlis.

ATSHMKITE LAIŠKUS Iš 
Aušros Knygyno: 3210 So.

Halsted Str.

Jonui Janušiavičiui 
Malinauskas 
Gaudentas Bandža 
Pet. Rulinskienė 
Charles J. Peters 
Mikalina Kanalauskaite 
John Shatkus 
P. Baublis 
J. Nešukaitis 
M. Kairis 
Juzdf Skurski 
Petras Milašius 
Vincas Navickas 
A. Vaitiekūnas 
Robert C. Crifton 
F. Vaitiekūnas 
Stepanija Witkins

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laik,om malevą, popierą 
stiklus ir t. t.

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

h I  ............. . ——

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

Už-

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SU PPL Y CO.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal IMumbing Supply Con 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

PAJfišKAU balto šunuko, prapuolė 
rugpiučio 1 d., šunukas 9'mėnesių se
numo, 15 colių augščio, turi aplėpu
sias ausis ir dešinė juoda. Ant de
šinės pusės strėnų juodas plėtmas. 
Ilgų plaukų. Spits veislės. Kas su
grąžys — gaus 5 dol. dovanų.

FRANK BRENCIUS, 
169 Kensington Avė., Chicago.

ISRENDAVOJIMUI
OFISAS DENTISTUI 
PARENDAVOJIMUI.

į Labai geroj vietoL viršuj aptiekos, 
kampinis namas. ’ Dentlstas yra pa
geidaujamas.

Kreipkitės
Tel. Ufayette 2014.

AUTOMOBILIŲ SALESMENŲ 
REIKIA

Mes turime labai tferą pasiūlymą 
vyrams, kurie gali piiktl ir patys 
likti demonstratoriais.

Atsišaukite
RICKENBACKER SALES AGENCY 

5441 So. Ashland Avė.

JIESKO DABBO
JftšKAU daibo ant farmos, nega

liu labai sunkiai dirbti. Noriu išva
žiuoti kur ant gryno oro. Dirbsiu už 
mažą atlyginimą.

Atsišaukite
4342 So. Paulina St.
1*11 lubos iš priekio

’ AUTOMOBILIAI

Story & Clark
GROJiKLIAI PIANAI 

88 notų, moderniški keisai, plieninės 
plate, naujas vertas $800. Iš prieža
sties apleidimo miesto parduohiu už

$150
Su benčiumi, kabinetu ir apie 98 
rolių.

1389 Mihvaukee Avė.
1 fl.

Klauskite Mrs. Pietrovvskis Piano

NAMAI-ŽEME_ _
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

U A I & A I L

PARDAVIMUI automobilius Buik, 
1922 metų; parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos. Gerame padėjime, ei
na kaip naujas, nemokantį išmokysiu 
važiuoti. Kam reikia gali mane 
matyti 6 valandą vakare.

A. RAUGĖMS, 
3601 So. Union Avė.

3 lubos, iš fronto

BIZNIS DUODANTIS GERĄ 
PRAGYVENIMĄ

. Parsiduoda ice cream, mokyklos reik
menų ir groserio krautuvė, arti mo
kyklos. Ilgas lisas, 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu su rakandais 
už tikrą pasiulijimą, pardavimo prie
žastis — perskyros.

4636 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, įsteigta per 10 metų. 
Geroje vietoje. Parduosiu už 
teisingą kainą, 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio.

P. H. BAUMGABTEN 
4106 W. 63 Str. /

Aukščiau pažymėtos raides, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25x125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krumų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

AKERJAI

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai — forni- 

šiai 4-riems ruimams už gana priei
namą kainą. Taipgi parclavimui pe
čiui. Parduosiu viską sykiu ar šmo
tais. Noriu parduoti greitu laiku — 
važiuoju į kitą miestą.

3347 So. Wallace St.
3-rd Apart.

PARDAVIMUI
$800 GROJIKILIS PIANAS
Gražus pianistų grojiklis pia

nas, 137 rolelių ir kabinet, 
$135. Pardavimo priežastis, li
ga. Išmokėjimais.

2332 Madison St. 1 fl.

PARSIDUODA minkštų gėrimų, 
cigarų, cignretų biznis. Vieta apgy
venta visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Norinti tokį biznį pirkti, 
parduosiu su namu ar be namo.

Atsišaukite
1337 So. 49 Avė. 

Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Pusė arba visa, viena iš dviejų 
bučernių, arba mainysiu ant mažo 
namo arba fcero automobilio.

Atsišaukite
Telephone Yards 3906 

4425-S». Wells St.

GBOJIKLIŲ PIANŲ PAR
GENA I $245

Su benčiumi ir kabinetu 
SMITU PIANO CO., 
214 So. Wahash Avė.

MAINYSIU arba parduosiu pigiai 
bučernę ir grosernę. Biznis senas, 
ir išdirbtas. Mainysiu j nedidelį na
mą arba lotą. Yra keturi ruimai gy
venimui. Renda nebrangi. Prieža
stis pardavimo -r- liga šeiminoj.

Atsišaukite
3551 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3856

25 akeriai ant South West 
kampo dviejų didelių kelių 
(double section) 87-th St., ir 
80-th Avė. arba kitaip vadina
mo Roberts Road; žemė tinka
ma dėl spekuliacijos, ūkinin
kavimo arba išdalinimo į lotus 
nes sale jau išdalinta ir išpar
duoti lotai. Puiki vieta dėl 
Road House. Tik 4 milios nuo 
Chicagos miesto limits. 1 ąnilia 
į žiemius nuo 95-th St.

Parduosiu pigiai visą kartu 
arba kelis akerius, verta du 
sykius tiek.

JOHN J. LIPSKI and CO.
4650 So. Western Avė., 

Tel. il^fayette 2321 1914

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Senas biznis išdirbtas. Gera 
vieta. Apielinkių apgyventa maišy
tų tautų ir lietuvių. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiulimą, nes turiu 
greit parduoti iš priežasties ligos.

Atsišaukite
5700 W. 63rd St., 

Clcaring, III.

GROSERNĖ ir delicatessen turi 
būt parduota į 3 dienas iš priežasties 
savininko ligos. Randasi prie Uni
versiteto ir Jackson. parko. Nėra 
kompeticijos, 7 kambariai dėl gyve
nimo, pigi renda.

1413 E. 58 St.
Phone Fairfax 2619

PARDUODU arba mainau 
bizniavę namą, 2 aukštų, me
dinį namą muro apačia, aukš
tas beismentas ir garažius. 
Randasi 3562 So. Halsted Str. 
Mainau ant praivit nebran
gaus namo arba loto. Listo nė
ra. Kas nori gali eiti tuojau į 
biznį.

JOSEPH KOSZIS 
548 W. 32 Str.

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southumpton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

IVRITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. III.

TAUPYK IR TURĖK

ne- 
vi- 
gi- 
pa-

tai 
jie

Praeitą septintadienį, rugpiu
čio 16 dieną, Jeffersono mišk- 
kuose buvo šių bolševikų kom
binuotų draugijų ALDLD. 86 
kp.; AiDP. LS. 34 kp ir LMPS. 
29 kp išvažiavimai.

Aš gal daug neklysiu pasa
kydamas, jog tenai visos tos 
publikdfe nė kiek buvo daugiau, 
kiek čia jus galite suskaityti 
tas raides. Kur tie jų žmo
nės ir pritarėjai? Kažin ar 
siartina jiems bankrotas su 
sais gešėftais. Jeffersono 
raitė pribaigs tų Maskvos 
stūmdėlių gyvybę.

Lietuvių matėsi tai šen, 
ten mažomis grupėmis, bet
visai pas bolševikus nesilankė ir 
sau atskirai žaidė ar po me
džiais ilsėjosi. Keistai tas vis- 

u -vi • . i ■ kas #al kam išrodo, bet reikia Ky reiškia tavo vakaryk- pasakyti, kad lietuviai jau šąli- 
w , n naši maskviškių.stis sapnas? • Dar arčiau prie jų biznio pri

ėjęs, t. y. pr:e bufeto, radau 
kad štofo atsivežta pakanka
mai. Prie v*;2imo saina sv 

r, daug raidžių, kad nemokvtam 
žmogui ir suprasti negalima.

Kostumerių mažai. Lekiė- 
šienė storojoj kiek galėdama— 
giria agurk is ir tt. And iRį 
apsėdis pustuzinis vyrų: Miku- 
lėnas, Sanuiln^ Bendoka:! s it 
dar keli jo sargii. Jubk‘‘rgni 
atrodė šmeiž-nų oi-.aano redak
torius, Andriulis, — turbūt iš 
gėdos ir pv‘<-5 o. kad nėra 
draugų, atsistoja, aps’žvalgc 
lupą virpindamas i v^l atsi
sėda. ToPui keletas boo'Ikų, 
na, ir viskas Taigi, j įiią 
skaitlinę gal keleto neįrašiau, 
— tai ir visa publika — apie 
pusantro tuzino.

Aišku, kad. iš tokio išvažiavi
mo visi juokus krečia, kurie tik 
buvo toje vietoje ir matė jų 
gešeftą. Kiti sako, kad tie 
darbininkų kiesos gembleriai 
žada (daugiau nebevažnĮ)1£ į| 
Jeffersono girelę. I

Kas aąvaltę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė- ■ 
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spul^oj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš "čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi Ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

po pietų. Naujienų raštinėje.2

BENDON 4 dideli, 
ir švarus kambariai, ant 1 
ant 2 fjato, elektra, gasas, 
lėtai, rendos; $16-$18. 

452 Wcst 43 Str. 
Tel. Stewart 3804

šviesųs 
ir 

toi-

PARDAVIMUI Lunch Room 
Gera vieta, biznis gerai išdir
btas. Pigi kaina.

Atsišaukite: i
72K West 14 Plhce

PARSIDUODA italijoniška arųno- 
nika gerame stovyj ,49 raktai ir 132 
bass. Atiduosiu už $200. Pardavi
mo priežastis dažinosite ant vietos. 
Atsišaukite vakarais

1311 So. 50th Ct., 
Cicero, III.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
flatas, garu apšildomas su sun par- 
lor, naujos mądos, 2rų lubų. Renda 
neperbrangi, su garadžium $70.00, be 
garadžiaus $65.00. Randasi puikioj 
vietoj, netoli gatvekarių.

5931 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 10366

PARDAVIMUI štoras cigarų 
ir cigaretų, kendžių ir visokių 
minkštų gėrimų, 5 kamb. pa
gyvenimui. Priežastis pardavi
mo nesutikimas tarpe partne
rių. 2491 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosęrnė ir 
saldainių krautuvė. Biznis išdirbtas, 
pigi renda ,aukso proga padaryti 
daug pinigo su mažu kapitalu. Va
žiuodami mainykit gatvekarį ant 
119 St. ir Michigan.

3 W. 137 St., 
Riverdale, III.

BARGENAS
2 flątų mūrinis namas, 5-6 kamba

rių, garu šildomas, viskas moderniš
ka, 5318 Spaulding Avė. Savininką 
šaukite po 6 vakare, 709 W. 47 St. 
Tel. Boulevard 1740.

BIZNIO praperte, didelė krautuvė 
ir 7 kambarių flatas, 2 karų mūrinis 
garadžius, akmeniniu pamatu, plyti
nis frontas, karštu vandeniu šildomas, 
šaukite vakarais, 709 W. 47 St., Tel. 
Boulevard 1740.

NAMAI-2EME

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
BlENDAI ruimas dėl vieno 

ar dviejų vaikinų ar merginų, 
šviesus ir apšildomas.

Pirmos luįos
3417 W. 64 Place

PARDAVIMiUI grosernė ir 
bučerrj? lietuviais apgyventoj 
kolonijoj. Parduosiu už ganą 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo liga.

3001 So. Emerald Avė.

žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimes gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran- • 
dasi išguldymai keliolikos tuk- 
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. ' 

Chicago, Ilh

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios ‘valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
.įuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syki 
j savaitę arba syk) j mėnesį, Gyve
nanti pažymėtame zone, o da ;neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

PASIRENDAVOJA kamba
rys su valgiu ar be valgio; vip 
nam ar dviem viakinam.

4208 So. jjjbąny Avė. 
Antras aukštas.

’ • • r' * <

Jaunosios Birutes senuosius ir nau
juosius valdybos susirinkimas įvyks, 
Ketverge, rugpiučio 20 d., Mark 
White Scjuarre svet., 8:30 vai. vakare.

Sekretorius.

LSS. VIII Baronas rengia draugiš
ką išvažiavimą j Jefferson girias, ne- 
dėlioj, rugpiučio 23 <1., 1925. Prasi
dės kaip 11 vai. dienos. Vieta anto 
kalniuko kur buvo kriaučių lietuvių 
skyriaus išvažiavimas.

Bus gražus programas, žaisfnes ir 
tain visokį pasilinksminifai.

Taigi bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimu, žodžiu sakant bus visko.

Atsilankvkit kuo skaitlingiausia, 
nes tai paskutinis šia vasarą bus toks 
išvažiavimas. Komitetas..

Didelį išvažiavimą j Jefferson miš
kus rengia Pirmyn Mišrus Choras, ne- 
dėlioj, rugpiučio 23 d., 1925. Bus gra
žus programas, žaismes, lenktynės ir 
taip daug visokių juokų. Taipgi bus 
šaltos košes ir raugintų agurkų, taip 

į kad neerikės alkis kęst. Kviečiame 
a., a. ‘ publiką atsilankyt kuo skaitlingiausia. 

—Sudiev, j Komitetas.

PASIRENDAVOJA kambarys 
su valgiu ar be valgio; vienam 
ar dviem vaikinams. 2 augštas

Atsišaukite
4107 So. Sacramento Avė.♦

KAMBARYS ant rendos vaikinams 
ar merginoms, kambarys moderniš
kas. Savininkui be šeimynos, prie 
geros transfortacijos arti Archer ir 
Kedzie Avė. ant antrų lubų. Galima- 
matyti po 6 vai. vakare.

4519 So. Turner Avė.

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲMERGINŲ CORE

DIRBĖJŲ Patyrusių į bresi- 
nę fandrę. Ateikite pasiren
gusios j darbą.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake Str.

PAlRDAVIMUT grasome 
maišytų tautų apgyventoj kolo
nijoj — parduosiu labai pigiai. 
Sykiu randasi 4-ri tinkami 
kambariai gyvenimui.

3530 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernė, se
na įstaiga, rendos $45, su gy
venimo kartibariais. Geroje vie
toje, kainai $900. Bergenas 
2862 W. 38 StL, Lafayette 6455

PARDAVIMUI'jpigiai kaimpinė bu
černė ir grosernė su namu 6 kamba
rių. Randasi puikioje vietoje. Kas 
norit geros vietos — nepraleiskit pro
gos. Biznių nėra pėr 4 blokus.

6059 So. Kildefr Avė.
Phone Republic 8044.

HARDWARE krautuvė, yra pilnai 
visas stakas, parduosiu su namu ar
ba be namo, randasi netoli naujo te
atro, Fullerton, netoli Ashland, 
Bender, 3203 North Avė., Bolmont 
0062.

MŪRINIS, 6-6 kambarių, 5 kamba
rių flatas skiepe, 3 kambarių cottage 
cementiniu pamatu, 30 pėdų lotas, 
prie trijų karų linijų ir elevatorių 
transportacija. Pigi renda, pečiumi 
šildoma, rendų virš $1,700 į metus. 
Kaina, $4750, Bender, 3203 North 
Avė.

MEDINIS namas, 4-4 kambarių, 
gerame padėjime, augštas ir skiepas, 
netoli Humboldt Pk., kaina, $5500, 
cash, $2500. Pamatykit šj bargeną 
Uandien, nes rytoj jau gali būt par
duotas, Bender & Co., 3203 North 
A ve.

Už $1500 NUPIRKStTE
MEDINĘ rezidenciją, plytų ir Ak

menų pamatu, 6 kambariai ant vie1 ų 
ubų, ekstra kambarys ant viškų, di

delis skiepas, furnas šildomas, 2 ka
rų garažas, $5,000, Bender, 3203 
North Avė.

MEDINIS namas, 8 flatų, po 6 
cambarius. cementini upamatu, ge
rame padėjime, įplaukų, $1320 j me
lus, netoli North Avė. ir Cravvford, 
$9800, Bender. 3203 North Avė.

UŽ $7,000 NUPIRKSIU
MURINI narna, 2 flatų, 5-6 kam

barių, 2126 S. Hbman Avė. Savi
ninkui reikia, $2500 cash greitai.

BENDER & CO., 
Vienatiniai Agentai .

3203 North Avė., Tel. Albany 0149

PARDAVIMUI per savininką 
5 kambarių namas, 21otai, 2 
karų garažas, pigiai.

Atsišaukite:
5645 W. 64 Str.

• PARDAVIMUI, 4839 N. Keneeth 
Ave.j netoli I Lawrence ir Elston, mo
derniškas, 2 flatų, 5-5 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, paltus lo
tas, kaina $16,000.

A. ERBACH, 
2052 Irving Park Blvd., 

Tel. Lake View 2610

PARDAVIMUI greitu laiku mūri
nis namas 2 po 4 kambarius ir gera- 
Ižius. Randasi Brighton Parke. 
Rendos neša $74.00 i mėnesį. Taip
gi parduodu automobilių Dash trim 
•sėdynėm.

4427 So. Campbell Avė

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
bučerne ir groserne, bizniu. Namas 
•ęeras su visais tinkamais įtaisais, 
biznis išdirjKas nėr daugelį metų. 
Parduosiu už “cash” arba mainysiu į 
mažesni ,hama — randasi 1125 W. 31 
St. Kreipkitės

K. DANKEVIČIA, 
4425 So. Wells St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

DIDELIS BARGENAS .
Restaurantas visai pigiai didelis 

nesusipratimas tarpe partnerių yi« 
daug verčios. Ateikit pasižiūrėti, nu- 
pirksit už pusę kainos. Jei norėsit 
pusę arba visą.

Atsišaukite
2227 Calumet Avė.

PARSIDUODA ice kabsis ir kavos 
malamoji mašina — parduosiu už ga
na prienamą kainą. Kam reikalin
ga šitokių daiktų pasiskubinkit įsi
gyti.

Kreipkitės šiuo adresu:
1338 W. 59 St.

PARDAVIMUI Barber Shop 
—3 balti krėslai ir visi fixtu-, 
res pagal naujos mados. Kaina 
$900.00, Renda $50.00

416 W. 69 Str. 1
I

PARDAVIMiUI namas ir lo
tas, pigiai, jei pirksite šią 
savaitę

Atsišaukite:
4846 So. Honore Str.

KAMPINIS,* moderniškas 8 apt. 
namas. Plieno konstrukcijos, 2-5 
ir 6-4 kambarių, indore lovos, 
furnas ir pečium Šildomas, gaso 
pečiai, ledaunčs, geras pirkinys. 

1635 W. 57 Str.
1 apt. Prospect 3922

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
viškai,flatai po 4 kambarius, yra 

namas 2 augŠtų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vann ir karštas vanduo, 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a it 6% palūkanų.
Taipgi perkam? Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS


