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M

SYDNEY, Naujoji Pietų 
iija, birž. 1. — Įvykusiais 
eita šeštadienį rinkimais Nau
jojoj Pietų Valijoj darbininkai 
laimėjo didelę pergalę. Jie iš
rinko daugiausiai savo atstovų, 
ir naujame krašto seime turės 
didžiumą.

Va- 
pra-

Belgijos delegatas smerkia Bra
ziliją dėl jos nevidonfngumo 
darbininkams

. EVOLIUCIJOS MOKSLO PRIEŠAS Latvijos spauda dėl Latvi-1 Sąmokslas pagrobti ek- Darrow prieš Bryaną by
jos-Lietuvos santykiu rano “žvaigždes

RYGA, balt 30 [E]. — Ryšy Mary Pickford, Negri, Cooganu 
su Lietuvos užsienių reikalų mi-j i*’ kitais sąmokslininkai pla- 
ni'sterio Čarneckio atvažiavimu navo “uždirbti” milijonus 
Rygon “Jaunukas Žinąs” įdėjo-j 
rašinį “Latvija, ir Lietuva,” ku
rio įdomesnės vietos čia patie
kiamos.

Laikraštis pirmiausia atkrei
pia domesio į tai, kad nežiūrint 
abiejų tautų rases bend'rumo ii 
artimumo geografinės padėties
ir bendrų patyrimų atžvilgiu, Į Suimtieji sąmokslininkai yią: 
vis dėlto esą pastebiami nepasi- važmininkas VVoods,* taipjau 
tikėjimo ir įtarimo šešėliai, čia važmininkas Holcomb ir auto- 

tai istoriniu mobilių pardavinėtojas Stevens.
tikybiniais Policijos pareiškimu, visi jie 

prisipažinę kalti. Jie, kvočia-

LOS ANGELES, Col., birž. 
2. — Policijai galų gale pavy
ko suimti tris asmenis, Įtaria
mus. kaipo dalyvius sąmokslo 
“kidnapinti” pagarsėjusią kru
tamu jų paveikslų aktorę!,. Mary 
Pickford.

loj dėl evoliucijos
CHATTANOGA, Tenn., birž. 

2. — Kaltinamo dėl dėstymo 
mokykloj evoliucijos mokslo 
mokytojo Scopeso advokatas, 
John Gods.ey, pareiškė, kad gar
sus Chicagos advokatas, Claren- 
ce Darrow, apsiėmęs i ginti Sco 
pesą.

William Jennings Bryan, kurs 
įsipiršo ginti įstatymą prieš 
evoliuciją ir žiūrėti, kad rtioky 
tojus Scopes butų pasmerktas, 
turėsiąs su Darrovvu konferen
ciją birželio 4. Tokios konfe
rencijos patsai Bryanas norįs.

Meksika įspėja džiugų 
korespondentus

Už melagingus pranešimus savo 
laikraščiams tikslu 1 
Meksikai bus genami laukan

netenką aiškinti 
antagonizmu arba 
skirtumais. •

Laikraščio nuomone, pirmuti- mj, pasisakę, kad norėję lengvu 
nis visų tų apsireiškimų šalti-'budu pelnyti daug pinigu. Jų 
nis esą Želigovskio avantiūra ir planas buvęs pagrobti Mary 
Vilniaus paėmimas. Latviai Pickford ir reikalauti iš jos vy
turi du trečdaliu'viso savo dė-'ro, Douglas Fairbankso, taip 
mesio kreipti į rytų sieną, tai- jau flirtų aktoriaus, 200 tuks- 
gi pietų kraštui teliekąs vienas tančių dolerių išpirkimo, 
trečdalis, i 
pusiausvyros stoka ii\ dėl to ninkai planav’ę grobti dar Pola 
net geras diplomatas ir strate- (Negui, Jackie Cooganą ir kitus, kad 
gas negalįs atsistoti tokioj vie- j tikėdamies. jų išpirkimais lai- tos žinios, kad jis apsiėmęs būti 
toj, kad tat nesukeltų įtarimo mėti apie 1 milijoną dolerių.
'antroj pusėj. Ir vis dėlto ke- 
lerių metų patyrimas parodęs, 

i rasti tvirtą 
kad nereitėtų mecha-’ 

niškai, menkiausiais reikalėliais' 
sėsti- tai į vieną tai į antrą kėdę.

Laikraštis mano, kad pir- 
•miausia iV svarbiausia sąlyga 
santykiams su Lietuvą ugdyti 
esą 
turi 
kad 
būtį 
tunto 
Kai kurios 
prieš Lietuvą 
kenkiančios pačiai j

'visai rytų pusiausvyrai. Jei • 
Latvijos politinė mintis drįstų'

' ir norėtų nors objektingai ir SPRINGFIELD, III., 
įvertinti ir pasmerkti tokią po
litiką, tai tuomet imtų' didėti sižudė, susidegindama, 
pasitikėjimas tarp Latvijos ir Norbertienė. 
Lietuvos.

Kitas susitarimo 
butų bendrų interesų pripažini
mas rytuos. Čia Lietuvos po
litinė mintis turėtų būti savis
tovesnę. Saugumo klausimas 
rytų fronte turįs virsti Lietu-; 
vos-Latvijos bendru uždaviniu. 
Saugumas tam fronte reikią 
ieškoti Latvijos ir Lietuvos vi- ( 
daus konsolidacijoj ir ekonomi
niam bendradarbiavime. , To
liau sektų nepuolimo ir arbitra
žo sutartis su sovietų Rusija. 
Jei Francuzija verčiama ieško
ti saugumo bloko, į kurį įeitų 
ir Vokietija, jei to pat siekian
čios Lenkija ir čechoslovakija, 
tai nesą nieko haturališkesnio it 
logiškėsnio, kaip Latvijai, Lie
tuvai ir Estijai ieškoti saugu
mo su sovietų Rusija Ženevos 
protokolo pagrindais.
gimimas ir ūkininkų palaiky
mas Rusijoj duoda 
manyti, kad atėjęs laikas grįžti 
prie 1922 m. principų. Jei Lie
tuva pripažintų bendrą frontą 
rytuose, tai čia atsirastų plati' 
bendradarbiavimo sritis taip 
Lietuvos ir Latvijos.

HUGHES GRĮŽO Iš BER
MUDOS

Žinios, kad xjis apsiėmęs gint! 
angliakasius, eeą neteisingos

\ NEW YORKAS, birž. 1. — 
šiandie grižo iš Bermudos bu-ŽENEVA, Šveicarija^ birž. 1.

— Tautų Sąjungos tarptautinės 
darbo konferencijos posėdy Bel
gų darbininkų vadas, Mertens, 
aštriai puolė Braziliją, kaltin
damas ją, kad tekstilės ir gelž- 
kelių darbininkams likyiduoti 
ji vartojus kariuomenės jėgų.

Brazili jos delegatas, Brancc: 
Clark, užgynė, kad taip nebu- { 

kenkti I Mertens toliaus nurodė, kaip! 
Brazilijos kariškiai kemša dar
bininkų vadus į kalėjųnus ir 
dagi kai kuriuos jų deportuoja. 
Ne kartą buvę paskelbiama ap-' 
siausties padėtis neva dėl revo-1 
liucijos pavojaus, o iš ti^sų tai 
kad neleidus darbininkams or
ganizuotis.

Brazilijos 
tvirtino, kad darbininkams or- 
ganizavimos teisė Brazilijoj ne
santi varžoma; neleidžiama esą 
tik svetimšalių demagogams 
maišytis į krašto vidaus politi
ką.

William Jennings Bryan (vidury) ir BVcavu universite
to studentai, kuriems jis laikė kalbą, smerkdamas evoliuci
jos moks’lą ir piešdamas bibliją. Studentai Už tai jį nušvil
pė nuo pagrindų.

Bulgarija demobilizuoja 
ekstra kariuomenę

{Ambasadorių taryba neleido 
kyti ją ilgiau, negu buvo 
nustatytas laikas

lai- 
jos

Iš to tai pasidariusi I Be Mary Pickford sąmoksli- { vęs valstybės sekretorius Char-

Kasyklų kompanija pra 
kišo byla prieš unija

\ c poziciją, kad nei

les E. Hughes. Jis pareiškė, 
nesenai laikraščių paskelb-

melagingus 
pranešimus 
gresia .išvi-

delegatas betgi

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
1. — Meksikos užsienio reikalų 
vice-ministeris Estrada vakar 
įspėjo kai kuriuos užsienio, 
ypač Jungtinių Valstijų, kores
pondentus, kad už 
savo laikraščiams 
apie Meksiką jiems 
j imas iš Meksikos.

“Tie sensacingi pranešimai a- 
pi e padėtį Meksikoj tai darbas 
išimtinai Jungtinių Valstijų 
laikraščių korespondentų,” pa
sakė Estrada. “Jie r piktam 
naudoja užsitikėjimą savo laik- 
vauja, (J taipjau Meksikos tel
kiamą jietms svetingumą.. Vy
riausybę! tečiau neliHkus leisti 
svetimšaliams Meksikos žemėj 
kenkti jai skelbimais visokių 
sensacingų prasimanymų, su
fabrikuotų žmonių, kurie turi 
savo piktumų.”

Toki prasimelavę sensacijų 
skelbėjai esą ypač New York o 
Heral-Tribune ir Philadolphijos 
Evening Post korespondentai.

Darbininkų ir studenty 
neramumai Kinuose

Demonstracijose šanhajuj šešio
lika asmenų užmiršta; daug 
sužeistų

ŠANTIAJUS, Kinai, birž. 1. 
Streikuojančių kinų darbininkų 
japoniečiams priklausančiuose 
medvilnės fabrikuose ir streiki
ninkams pritariančių kinų stu
dentų neramumai nesiliauja, 
šiandie įvairiose vietose vėl i- 
vyko riaušių, kuriose policijos 
šūviais buvo užmušta dar ketu
ri kinų studentai, taip kad iš 
viso skaičius užmuštų iki šiol 
siekia jaif šešiolika. Skaičius 
sužeistų yra daug didesnis.

Municipalė taryba savo nepa 
prastame susirinkime šiandie 
nutarė ir išleido proklamaciją, 
kurioj pareiškiama, kad nera
mumams galą padaryti Ir tvar
kai išlaikyti busią .pavartbta 
kad ir griežčiausių priemonių.

Neramumai prasidėjo po to, 
kai mišrusis teismas pasmerkė 
septynioliką streikininkų, kalti 
namų dėl kurstymo kitų kinie
čių prieš savo išnaudotojus ja- 
poniecius. Darbininkus užtar
dami, tūkstančiai studentų tuo-

Tarptautinė kontrolė 
Tanžiro uostui

TANŽIRAS, Moroka, birž. -1.
Su šia diena pradėta vykin

ti naujos reguliacijos dėl Tan
žiro valdžios: Tos reguliacijos 
buvo sudarytos. įvykusioj Pary
žiuje 1923 metu gruodžio mė
nesi Ikonfelreincijoj, dalyvaujant 
Ispanijos, Francijos ir Anglijos 
atstovams. Naująjį režimą su
darko tarptautinė kontrolės ko
misija, mišrus tribunolas ir į 
statymų leidžiamoji įstaiga 
seimas.

Neramumai Persą sienoj
t

Persy-balučų giminės atakuoja 
persų garnizoną Chvaše

SIMLA, Britų Indija, bifrž. 1. 
— Pranešta, kad persų-balučų 
giminės laiko apsiautę persų 
garnizoną Chtaše ir kad garni
zonas jau stipriai esąs nukentės 
jęs. Daug persų kareivių esą 
užmušta ir sužeista. Didelių 
neramumų esą sienoj tarp Per
sijos ir Balučistano.

SOFIJA, Bulgarija, birž. 1.— 
Karo ministeris išleido įsakymą 
tuojau demobilizuoti ekstra ka- 

iriuomenės skyrius, kurie, alian- 
tų ^ambasadorių tarybai leidus 
buvo Bulgarijds vyriausybės su-- 
verbuoti kovai su kilusiais na
mie neramumais.

Leidimas buvo duotas tą eks- 
jtra kariuomenę laikyti tik iki 
gegužės 31 dienos. Bulgarija, 
motivuodama tuo kad kraštas 

f

vis dar nenurimęs, prašė amba
sadorių tarybos leisti jai dar il
giau tą kariuomenę laikyti, 
čiau jos prašymas atmesta.

Ispanai bombarduoja 
maury ūkininkus

te-

MARSELLES, Francija, birž. 
1. — Atvykstantieji iš Morokos 
karo observūotojai sako, kad is
panai darą' naujų pastangų rif- 
kabilams patrempti, būtent mė
tymu bombų ant naujai pasėtų 
jų laukų ir ant jau nokstančių 
miežių ir kviečių. Nuo gegu
žės 25 dienos aeroplanų eska
dros kasdien skraidžiojo iš Me 
liktos į Alhuoemas apygardą 
bombų mėtyti. Aviatoriai bet
gi pasakoja, kad jų pastangos 
buvę beveik bergždžios: rifiką- 
LiiI;Ų ramiai sau dirbą savo 
laukuose tiek prieš bombardavi
mą iš aeroplanų, tiek po bom
bardavimo.

Atsakymas dėl saugumo 
pakto Vokietijai

į PARYŽIUS, birž. 1. — Fran
cijos vajldž|Įa specialiu kurjery 
pasiuntė Berlinui atsakymą dei 
Vokietijos pasiūlyto vakarų Eu
ropos saugumo pakto. Nota 
bus pristatyta užsienių reikalų 
ministeiriui, Stresemanui, rytoj 
(šiartdięi).. Dvylfka valandų 
vėliau bus vienu kartu paskelb
ta Paryžiuj ir Londone pridėto 

‘(prie atsakymo lydimojo laiško 
tekstas. Dienai praslihkus, bus 

= vėl paskelbta sąrašas Vokietijon 
jau pradėjo demonstracijas, nusikaltimų, — laužymų Versa- 
protestuodami prieš areštavimą lės sutarties sąlygų dėl nusi- 
ir smerkimą streikininkų. .ginklavimo.

NUO
AUTOMOBILIŲ SMALKIU

26 ASMENS NUALPO

LOS ANGELES, Cal., birž. 2
— Vakar čia, dėl neapsakomo 

susikimšimo automobilių mies
to gatvėse, nuo jų leidžiamų 
smalkių pritroško dvidešimt še
ši asmens. Visi teko gabent; 
į ligonines.

VVHEELING, W. Va., birž.'2. 
—; Gavus dar 1923 metais “in- 
džonkšeną” prieš kasyklų darbi
ninkų organizaciją, West Vifgi- 
nia-Pittsburgh Coal kompanija 
buvo dabar įskundus United 
Mine Workers viršininkus dėl 
laužymo teismo drausmės. Fe- 
deralis 
šiandie 
metė.

teisėjas William Baker 
kompanijos skundą at-

Pasmerkimas komunistę 
Pietyslavijoje

BELGRADAS, Pietųslavija, 
birž. 1. — Komunistų laikraščio 
ir kitokios literatūros leidėjas. 
Miša Piade, šiandie buvo teismo 
pasmerktas dviem 
metų kalėjimo už 
maišto prieš' valdžią,
jo bendradarbiu pasmerkta de
šimčiai, d trečias šešeriems me
tams kalėjimo.

dešimtim 
kurstymą 

Du kitu

PARYŽIEČIAI IššVILPĖ AME
RIKOS KOMPOZITORIAUS 

VEIKALĄ

PARYŽIUS, birž. 1. — Vakar 
vakarą vietos operoj buvo duo- 
danla jauno Amerikos kbmpozi 
toriau-s, Deemso Tayloro, / sim
fonija, pavardyta “Pro veidro
dį.” Paryžiečiams ji nepatiko 
ir auditoįrija švilpimais, pajuo
kimais ir riksmu neleido orkes
trui baigti ją griešti.

Armijos arklidės sudegė •

Kas., birž. 
čia sudegė 

arklidės

LEAVENVVORTH, 
1. — Praeitą naktį 
Jungtinių Valstijų 
Pusantro šimto gerai išlavintų
arklių suskubta išgelbėti, lė
čiau keletas jų vis tik liko ug
ny.

ORR h
Oficialis oro biuras šiai die

nai pranašauja:
Chicago ir ąpielinkė — Ne

nusistojęs oras; kartais gali būt 
lietaus su perkūnija; truputį 
vėsiau; stiprokas pietvakaris 
vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 88° E.

Šiandie saulė teka 
džiasi 8:19 valandą.

vidutiniš-

5:17 
f

lei-

Šeši darbininkai žuvo 
angliit kasyklose

United Mine WorkeVs of Ame
rica advokatu sąryšy su tos or
ganizacijos kova priėš teismų 

i “indžonkšenus” West Virgini
joj, esą neteisingos.

PERDIKARIS MIRĖ

BIRM1NGHAM, Ala., birž. 1.
— Little Cahaba Coal kompa
nijos kasyklose, i ___ __________
Ala., nuodingomis dujomis nu- * Amerikos pilieti 
troško šeši darbininkai, 
buvo nuėję ištirti vieną

LONDONAS, birž. 2. — Chi-
netoli Piper,'selhurste mirė Jonas Perdikaris, 

bet per dvi- 
Jie dešimt metų gyvenęs Morokoj.

aklą'Jis paskilbo tuo, kad 1904 me- 
nępa j ta i buvo garsaus Morokos

pilnas bandito, Raisulio, sugautas ir 
laikomas Įkaitu. Kadangi Rai- 
sulis reikalavo iš jo 55,000 do- 

L’enkijai ir VYRO ŽUDYTOJA PASIDARĘ lerių išsipirkti,, tai Jungtinės 
Valstijos buvo pasiuntusros da
gi savo karo laivą į Tanžirą. 

.Grėsė kilti tarptautinių kompfi- 
Kauntės kalėjime vakar nu- kacijų, bet pagaliau Morokos 

A'lėks. sultanas sumokėjo Raisulio rei- 
Ji buvo kaitina- kalaujamą sun 

ma dėl nužudymo savo vyro, ir buvo paleistas.
pamatas ji pati prisipažino tatai padariu

si. . Suimta, ji buvo pareiškus 
kad kalėjime ji niekados nesė
dėsianti. Taigi savo grūmoji
mą ji įvykino. ,

tai, kad Latvijos politiką 
būti labiau savistovesnė ir 
Latvijos reikšmę neturinti 
sumažinama dėl nepama- urvą, senai nebedirbamą,

pavojaus įsi vaizdi nimo. bodami, kad urvas buvo 
Lenkų represijos pražūtingų gazų.

Vilniaus srity ----------------- ■

SAU GALĄ

ir Perdikaris

MIRĖ BUVĘS JUNGT. VALS
TIJŲ VICEPREZIDENTAS

DU ŽMONĖS PRIGĖRĖ

WASHINGTONAS, birž. 2.— 
šiandie čia mirė Thomas R 
Marshall, buvęs Jungtinių Vals
tijų '’ice-prezh’entas prezidento 
\Vilsouo laikais.DEER RIVER, Minn., birž.

‘ 2. — Narrovvs ežere, netoli
Winnibigosho, vakar prigėrė du| 
jauni dulutiečiai, TLagiundas ir 
Jbhnsonas. Juodu buvo vaite-{muštas Ne\v Yorko bankinin-
le išplaukę pasivažinėti ir, esant (kas \Valter Rey. žinomas Pa
jau toli nuo kranto, jų valtelė vyžiaus advokąjas Tripard buvo 
apvirto.

PARYŽIUS, bir. 2. — Auto
mobiliams susimušus buvo už-

pavojingai sužeistas.

N e po at-

pagrindo

KARO SEKRETORIUS
WEEKS EINA BLOGYN

BOSTON, Mass., birž. 
Karo sekretorius J. W. 
sunkiai serga. Vietos 
ne j jam buvo padaryta operaci
ja, bet po to jo padėtis dar pa
blogėjo.

2.
Weeks1 
ligoni-

Perkūnas užmušė

BLOOMINGTON., III., birž. 2. 
- Netoli NĮount Pulaski vakar 
perkūnas trenkė į ūkininko Gli- 
cko namus, 
užmuštas.

Ukininkas buvo

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
30 dienu.

V s

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

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



(KORESPONDENCIJOS

L. T. Sandaros Seimas Trecia seimo dieną buvo Dzim- 
dzi-Drimdzi vodevilius ir šo
kiai. šis parengimas pilnai pa
sisekė ir publikos susirinko 
pilna

ir 
svetainė,

Pittsburgh, Pa.
Dzimdzi ’ Drimdzi artistai 

pabūgo Pittsburgho

su-

redakto- 
buvusio 
redak to- 
jį rinkti

Gegužės 28, 29 ir 30 d. d., 
. Cleveiande įvyko L. T. Sandaros 

metinis seimas. Pasak sugry- 
žusių iš seimo delegatų, seime 
delegatų dalyvavo apie 30, ku
rių trečdalį sudarė chicagiečiai.

Svarbesnių nutarimų nepada
ryta. Išklausyta vien raportų, 
pakartoti niekurie tarimai pir
mesnių seimų ir priimta keli 
nauji tarimai. Gal svarbiausias 
dalykas buvo, tai pašalinimas 
“Sandaros” redaktoriaus A. A. 
Tūlio ir išrinkimas 
rium V. Jokubyno, 
“Amerikos Lietuvio” 
riaus. Buvo siūlyta
dyiem metams, kaip kad ir ki
tus valdybos narips, bet nutar
ta, kad kadangi ledak torius yra 
samdomas darbininkas, tai val
dyba gali jį pašalinti bile kada, 
kada tai matys reikalingu labui 
pačios organizacijos. Sandaros 
prezidentu referendumu tapo 
išrinktas l)r. K. Draugelis iš 
Chicagos,' iždininku—Ivas iš
Bostono. Abiejų išrinkimas 
seimo liko patvirtintas. Sekre
to)ių-administratorių, kaipo ap
mokamą darbininką, rinko pats 
seimas. Juo išrinktas senasis 
sekretorius — Čekanauskas.

Viduriniais Sandaros reika
lais nutarta naująją valdybą 
palikti dvięms metams, vieton 
kad kasmet rinkli naują. Nu

barta pasirūpinti rasti keliau
jantį organizatorių, bet tas nu 
tarimas buvo padarytas jau ir 
pereitamę seime, ir be jokių 
pasėkimų, nes keliaujančio or
ganizatoriaus gauti nepasisekė. 
Nutarta paruošti Sandarai nau
ją konstituciją. Ją paruoš tam 
tikra komisija, padedama Lie
tuvos valstiečių-liaudininkų at
stovo Makausko. Ji turės pa
skelbti savo projektą bėgyje 
trijų mėnesių. Nutarta nusta
tyti $1 įstojimo į Sandarą. 
Tie pinigai eis organizatoriams 
ir abelnai organizavimo reika
lams. Bet daugelis delegatų iš 
šio nutarimo nesitiki gerų pa
sekmių.. Nors Sandaros iždas 
tuščias, teciaus nutarta pirkti 
namą ir tą darbą pavesta val
dybai. Žinoma, nainas bus per
kamas, jei bus iš kur-nors gau-

reikšmės 
jai svar-

l'ik gegužės 24 d. teko 
žinoti* kad tenpi laukiami Pitt- 
siburgho ir apielinkės lietuvių 
llzimdzi Drimdzi nebus Pitts- 
bu.rghe, nors jau visi pillšbur- 
gieciai buvo pasirengę pama
tyti juo<. Buvo laikraščiuose 
garsinta, kad dzimdzininkai bus 
Pitlsburghe gegužes 26 ir 27 
d. <1., o kaip reikia, tai pit^s- 
burgiečiai ne tik neturėjo lai
mės matyti juos, ale da liko ir 
suvilti, nes sulaukus gegužes 
27 ir 27 d. d. vistiek daugu
mas pittsburgircių ėjo pažiurė- 

/ti Dzimdzi Drimdzi, o atėję ra
do svetainės duris uždarytas 
ir nežinojo kame dalykas. Ne 
tik pittsburgiečiai liko suvilti, 
ale kur kas sakudžjau buvo 
suvilti apylinkės lietuviai, ku
rie sužinoję iš laikraščių va
žiavo pažiūrėti Dzimdzi Drim
dzi net iš tolimųjų apylinkių, 
o atvažiavę rr neradę dzimdzi- 
ninkų, vėl grįžo atgal garbavo- 
dam’i kas laikraščius, kas dzim- 
dzininku*. o kas ką kitą, bo 
jie visi liko suvilti. x

Rame priežastis; kad dzim
dzininkai pabūgo Pittsburgho 
ir atsišakė atvažiuoti į musų 
senąjį Pittsbupghą? Aš kol kas 
tikrai nežinau; tik liek girdė
jau, kad dzimdzininkai atšauk
dami jiems rengiamus vakarus 
pareiškę, kad jie nevažiuosią 
į PittMburghą, nes Pittsburgho, 
kaj vieni jiems rengia vakarą, 
tai kiti priešingi esą. Tai jie 
nemaną, kad taip rengiant ga
lėtų būt pasisekimas. .Jie neno
rį darytis nė iškaščių sau, ha 
jie turį dąug tokių vietų, kur 
juos laukią ir jie yra pagei
daujami.

Iš šio jų pareiškimo galima 
suprasti, kad Pittsburgho ren
gėjai negalėjo pasidalinti dzim- 
dzininkais. Mat, Pitlsburgbe 
buvo rengiami du vakarai: ant 
Solio ir South Sidės dalyje. 
Ant Solio sancLai’kčiai, o South

Kazimiero parapija 
sakant, 

pusės 
neži- 
žodis

dzim-

ir kilų
su

Iš visuomeninės 
turinčių nutarimų, 
blausias nutarimas 
savdariečiai turi platinti visus 
pažangiuosius lietuvių laikraš
čius, ne vien -savo partijos. 
Tai jau bandymas išeiti iš to 
siauro kiauto, į kurį* Sandarą 
buvo uždaręs pereitais seimas, 
nutaręs neturėti nieko bendra 
su kitomis sriovėmis
sriovių laikraščiais, net ir 
Vile kokiomis organizacijomis, 
pirmiau negavus leidimo iš 
centro valdybos# Betgi svarbų 
klausimą —» klausimą santikių 
su kitomis lietuvių partijomis, 
ir šis seimas neįstengė išriš
ti ir paliko jį rišti tam tikrai 
komisijai.

Seimas taipjau užprotestavo 
prieš Vatikaną, dėl jojo pri
pažinimo Vilniaus ‘Lenkijai ir 
pavedimo Vilniaus bažnyčias 
globoti Lenkijos vyskupams, 
išvejant iš tų bažnyčių lietu
vių kalbą. Taipjau nutarta rei
kalauti, kad kunigai daugiau 
nebekištų į politinius reikalus, 
bet vien tupėtų, bažnyčiose ir 
rūpintųsi bažnytiniais ir dva
siškais reikalais.

Aukų seiman suplaukė^ $626.- 
46, neskaitant prižadų, kurie 
siekia irgi apie porą šimtų do
lerių. Sekamą seimą nutarta 
Laikyti Brooklyn, N. Y., seka
mais metais, maždaug apie tą 
patį laiką.

Sąryšy su seimu pirmą sei
mo dieną buvo parengta vaka
rienė delegatams pasitikti ir 
pagerbti. Vakarienėj dalyvavo 

šimto žmonių. Ant ryto- 
buvo prakalbos. Bet jos 
visai nesamingos? daly- 
jose viso apie 20 žmo- 

isimiinai vieni delegatai.

Sidėje Šv. 
riba, kitais žodžiais 
kun. Kazėnas. Iš katros 
tos varžytinės įvyko, aš 
nau. Čionai priklausytų 
patiems dzimdzininkams.

Aš turiu pasakyti, kad
dzininkai padarė didelę klaidą 
gaudami šaltas kojas dėl ren
gėjų nesusitaikymo ir aplenk
dami ir paniekhidami Pilts- 
burgho lietuvius. Jiems už tai 
pitlsbiiirg’tečiai nedovanos, bą 
pittsburgiečiai tikrai norėjo 
Dzimdzi Drimdzi pamatyti ir 
butų ’ skaitlingai atsilankę, ne- 
žiurint į lai, kas butų rengę. 
Aš esu patyręs, kad pitts-bur- 
giečiai rengias pakelti dideli 
protestą per laikraščius, kad 
privertus dzimdzininkus atsi
lankyti j Pittsburghų.

—PKtsburghietis.

Amerikos lietuviu visuo c 

menei
. Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Kcmjteto epyskaila už laiko
tarpį nuo; 1924 m. lapkričio 16 
d. iki 1925 m. gegužgs 1 d. iš 
aukų siųstų per bankus ir pa
štą.

Gauta:

jaus 
buvo
varo
mų,

Iš Amer. lietuvių per kini. 
T. (lame skaičiuje ir Chicagos 
liet, aukos) .......... $470.00

Iš; Amer. Liet. Tautin. San
daros 78 'kuopos Boston, Muks.

................   $25.00
Iš Amer. |I.a\vmice lietuvių 

per J. Savinči.ų .......... $20.00
Iš Liet. Moter. Globos K-to 

B-rooklyn, N. Y............. $15.50

■flArJIETO CBIcago, m
—m .......... ........   wwn •' “-----------L

Iš Liet Piliečių Sąj. Sky
riaus Amistordąin, N. Y. $19.50

Iš Chicagos lietuvių per 
“Naujienų” redakciją (tame 
skaičiuje ir laisvės bonas, už 
kurį gauta 10 dol.) .... $100.

Iš p. Fot. ' Bagoči u vienos, 
Boston, Mass. ;........... $15.00

Iš Newarko liet, pirmin. Juo
zo Kralimausko per A. S. Tre-

$78.00 
lietuvių
$250.00

čioką .

pi r kini.- Simonaiti

per pil. Joną Pošką . .
Iš nežinomų amerikiečių Ąht 

kun. T................. .
Iš nežinejĄų asmenų

—»■!■ II .................................  I ■■WP' " lr' "

Kadangi peer mane buvo dau
geliui akcininkų išduota 'mini
mos "bendrovės paskolos bonų, 
todėl mano priedermė yra jums 
pranešti, kad'jeigu norite at
gauti savo pinigus, tai pasirū
pinkit tuojaus prisiųsti reikala
vimą, kad likvidujant bendrovę 
butų gražinti jums pinigai.

< • v. . i Reikalauti galit sekančiai: 
parašykit taip, “esu savininkas 
Am. Liet. Akc. B-vės “Rūbas”

lietuviu Paskolo$ boiio (vekselio) Nr..., 
$63.(M)| įduotus liepos 1 d, 1923 m, Cbir 

v * ipnani Anw>rilmi i\l nkėtiinust

$50.00 
pasiųs- 
Man il

facturing Dislrict Bank $23.00
Iš nežiinomų pasiųstų iš 

Ne\v Yorko Amexo .. $50.00
Biivo likę nuo prisiųstų 

prieš 16-NI-1924 m. . . $140.42
Gania paštu nuo p. Mickaus 

iš Eastluimpton, Mass 
. 25 len. zlotai sikat.

ir
. . i $1589,42 dol.
15 zlot. 55 skat.

Išleista:

l)-gijos nukentėju- 
karo šelpti Centro 
našlaičių reikalams

................................ $283.50
Duota gimnazijos moksleivių 

našlaičių priešpiečiams $100.00
Našlaičių gydymui išleista

/........... $173.00
lietuvių kalinių

... $390.62
moksleiviams 
......  $265.91

Paduota 
sienis dėl 
Komitetui

Politinių
šelpimui .

Neturtingiems
pašelpos ..........

Kulluriniems reikalams pro
vincijoj ..................... $271.16

Išlajdos gaunant pinigus ir
kitokios smulkios išlaidos $59.

Viso ....
Kasoj liko 
ir.......... 2;

......... $44.(M) 
zlot. 55 skat.

Balansas .... $L,589i42 
ir..........25 zlot. 55 skat.

Laikinasis ViJniaus Lietuvių 
Komitetas visos, organizuotos 
VilniaiiiS krašto lietuvių visuo
menės vardu lariavrx ^i.rdingą 
ačiū Amerikos lietuviams už 
siunčiamas aukas ir tikisi, kad 
aukų plaukimas nesustos, bet 
dar labiau padidės, nes visų 
šelpiamųjų padėtis yra labai 
sunki ir įvairių reikalų yra la
bai daug.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto Birm i įlinkas

I)r. I). Alseika.
lž<li įlinkas

Kuri. D-ras V. *
Zajančkauskas

Sekretorius
K. Vtdeckas.

Antrašai:
Pirmininko: luiropc, Wil 

ui. Jagielonska Nr.
Iždininko: Europe 

A. Mickiewicza Nr.
Sekretoniaii's ir 

miteto raštines:
Europe, VVilno 

kanska N r. 12 m. 
—i .   --------

no, 
9 m. 3 
VVilno id. 
19 m. 19

cagoj, Amerikoj Moketi.nąs 
Kaupe, Lietuvoj”! Nors atmp- 
kėjimo terniiiias nepasibaigė, 
tečipus paskola buvo garantuur 
ta visu bendroves turtu, kuris 
yra jau likviduojamas, todėl 
prašau Tauragės Apskrities 
Šiaulių Apjgardos Teisftjo Ant
stolio, kad prijungtumėt mano 
ieškinį sumoje ...... litų, prie ąpr 
rašyto beiiUiovės “Rūbo” tur
to, kuris turi būti parduodamas 
iš varžytinių”.

Šį jūsų raštą lai patvirtina 
Notary Public ir Lietuvos Kon-? 
sulas ponas Povilas žadeikis 
608 So. Dearborn /St. Koom 
1538, Chicago,' 
Belskis 38 Park 
1108 New York.
jaus siųskit šiuo

111. Arba Dr. 
Row, Room 
Tą raštą tuo- 
adresu: Tau

ragės Apskričio šaulių Apigar- 
dos Teismo Antstoliui ponui 
švabinskui, Gimnazijos gatvė, 
Tauragė, Lietuva. * i .• 1Taipgi prisiųskit (kam jums 
patogiau) įgaliavimą, kas ga
lėtų reikalu i esant atstovauti 
jus teisme, nes tas jūsų reika
lavimas turi būti perduotas 
teismą, kad jum pripažinus ieš
kinį..' Kitaip Antstolis neturi 
teisės išmokėti ieškotojui pini
gų. ' , j:*

Jeigu kieno ieškinys su nuo
šimčiais sudaro daugiau, kaip 
5,000 litų, tai rašykit ant kiek
vieno penkių tūkstančių vieną 
raštą arba ir mažiau. Mat, 
kaip minėjau, kiekvienas ieški
nys turi pereiti per Teismą ir 
Taikos Teisėjas tįĮri kompeten
ciją tik 5,000 litų sumos teisti. 
Didesnės sumos turi eiti į Api- 
gardos Teismą, kur trunka labai 
ilgai ir gali jau nebūti bendro
vės turto, kuomet priteis. Gali 
būti vieno žmogaus, kad ir 10,- 
000 litų tik ne ant vieno prašy
mo.
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• Aš rukau gryną Turkiš
ką cijjaretą kaip Helmar, 
todėl, kad jis suteikia 
man viską ko aš noriu 
nuo cigarete.

Rūkytojo Helmar 
cigaretą

NORĖDAMli 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-R 
NYTI VISADOS KREIPKITftS < 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. į

L FABIONAS Cft

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. huo 9-/J
Gyvenimo vieta: 

8323 fio. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-' 
vieną vakarą, išskyrus ketvergi. 

Nedeliomiją nlio 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

\ Tel. Štate 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 

Yartis 0141
Bylos visuose teismuose. —i Ab
straktai. — Ingaliojinud. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiiiams.

809 W. 35th St., Chicago I
Tel. Bo> levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 2 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii i 
Parduodam Laivakortes. • £

* arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
•Serjedoj ir'Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto ikixl v. p. p.

Atsakymas —

Klausimas
Rūkytojo paprastų 

cigaretų

Kuomet jus norite 
rūkyti cigaretę, kokį 
jus rūkote?

Hehnarai turi savyje gryną Turkiškų taba
kų. Paprasti cigaretai turi savyje papras
tų tabakų.

Baksas 10 arba 20

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (t’ARLOR SETS)

John Kuchinskas
LAWYER

.1

Lietuvis Advokatas

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room U01H 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

___ ’ 1 " 'Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų ’ 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir 
tei'ijolą garantuojame, musų ko.stumeriai tą patvirtins. Musų 
metą patyrimas geriausias, užtikrintas.

fur- 
ma- 
ilgų J. P. WAIWS

Glohe Upholsteriug Furnituie Go
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890
ZZZZ3ZZZZZZ

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, Iii.

10717 Indiana Avė.,

Originalus bonų pasilikit pas ■ B 
save* jeigu butų', reikalinga ve-- 
liau galėtumėt prisiųsti. 

f

Jeigu kas jus bandytų įtikin
ti, kad tas • neteisybė, prašau 
užklausti “Naujiepų” redakci
jos, kuriai aš pritinčiau Teis
mo Antstolio aprašą bendrovės 
turto ir Tauragės Mokesčių In
spektoriaus įsakymiv pradėti 
varžytines nuo sumos .50,000 li
tų.

Tpdel negaišuokit, kitaip gali 
būti per vėlu. 

. I

Kaip įgaliavirųas, taip ir ieš
kinys turi būti patvirtinti Lie
tuvos Konsulo. Kitaip nesiskai- 
tys juridiniai teisėtas.

Jeigu butų reikalinga 
informacijų, galit rašyt 
aš visados patarnausiu 
naudai.'

Miesto ofisas:

. 127 N. Dcarborn St.
Kambarys 1120

Telefonas Dearborn 609G
SPĖČIAU STAS egzaminavo jL 

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

kokių 
man, 
jūsų

ui. Doinini- 
20.

lO2r<3""

Lincoln

Mamą Ttl.: Hyd. Parfc MftMJ
. Z L . _ - —

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531
- Tel. Central 6890

Va k. 8223 S. Halsted SU CMc*<o 
Tel. Yards 4681

J.JL ..... lĄ-JJ-J J Į.... - ■- *

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room >11 
Tel. Central 62tfl

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj muo 
0-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Tekphone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 ikį9
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Republic 9600

■ « I I I ' "

T«I. Dearborn 9067

t. A. SUKIS
ADVOKATAS

Otiiąs Tidurmieitjji 
Kuom 17P6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. W^skiufton SĮ. 

Cor. Vcu&inirtou A durk

' Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir IVI’arulis

X.

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
?uprQj|tajaa kalba pradeda savo raštų:

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

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

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

įietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, mysų bus!

, •' Įsigyk Vilnių ir susipažink. ;
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

PRANEŠIMAS
%

Pranešu Am. Liet. Akc. 13- 
vės “Kubas” akcininkams, kad 
naujos valdybos narių K. Macio 
ir J. Aleksos reikalavimu ben
drove “Rūbas” yra likviduoja
ma per Tauragės Apskrities 
Teismo antstolį.

Plento gatve N r. 4.
Lietuvva.

r ordson

* Cars-'l rucks-Tra,ct.ors
FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Aveiu.e, Telefonas Lawndule 4113-14
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trakai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuviu's/ilesmenų.

Vilnius

sių 
ris

t 
t
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Naujieny ekskursija

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVĄ

per Bremeną
. Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai
Svetimšaliai grjždami Į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Trinkite greitai taip, kad lis 
UW stebėtinas limmeritas persisunkti) 

per odą į pat tą vietą, ii kur 
I? L paeina nesmagumai.

Pain-Expe)leris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslonus.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

DABAR
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURllAN 
Malt

Teikia geras • 
pasekmes

Parinktas materiolas

Prašykit groseminkų

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jutus eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, grašio 
dantis nauju bu du. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iatikro šveičia nedrasky
dama* dantų emales — ta* *un« 
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rišta*.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Kenosha
Lietuviai

I

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias it( 
patogiausias pinigų siuntimo 
laidas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee AveM 

Kenosha. Wis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

May 8—25 
Naujienų ekskursija laimin

gai pasiekė šį vakarų South- 
bamptonų, Angliju. Išplaukianti 
rytoj, tai yra geg. 9 d., į Klai
pėdą. Kelionė per (Jkeaną bu- 

šallokas, 
ir musų

cksk ne
vienam ne-

mandagu- 
labai yra 

ikaip

v o visai gera: oras 
ale vanduo ramus 
Loviai lianų vilnys visai nemė
gino supti. Iš musų 
šautų, hir 'birt, neį 
teko sirgti. Laivu 
ir jo tarnautojų 
mp visi keleiviai 
patenkinti. Ir nejutome,' 
pasiekėme Gbarburgų. Ant lai
vo'kas dienų yra kas nors vei
kiama, — žaismės, muzika, šo
kiai >ir krutami paveikslai. 
Kurie netingėjo, visados galė
jo smagiai praleisti1 laikų. Viso 
apie 75 lietuviai važiuoja į 
Klaipėdą, kur «pie 30 ypatų 
pasiliks kelias- dienas Klaipė
doj pamatyti miestų, jo Įstai
gas 'ir apylinkes. Paskui lai- 
simes i kaimus aplankyti sa
vuosius. — P. Miller.

Kaip drabužius. užlaikyt
Drabužių priežiūra, netik juos 

užlaikant švariai ir užlopant, bet 
padedant juos tinkamai, kuomet 
jų nevartojama, daug prigelbūs 
jų išvaizdai ir daug - ilgiau tar
naus, sako Jungtinių Valstybių 
Agrikultūros Departamentas.

Viršutinius drabužius reikia 
atsargiai pakabinti, kuomet jie 
nevartojami.

Drabužiai, kurie yra švelni, 
turi būti apdengti ,kad apsaugo
jus juos nuo dulkių ir,trinimos. 
Drabužiai stalčiuos laikomi turi 
būti gražiai sulankstyti ir tvar
kiai sudėti.

Drabužiai, 
neturi būti 
vietoje. Jų 
dinti. •

Padedant drabužius ilgesniam 
laikui, reikia juos apsaugoti nuo 
susiraukšlejimo ir gyvūnų. Nie
ko sunkaus nereikia ant jų dėti. 
Kietesnio audeklo drabužius ga
lima palikti kabančius ,jei juos 
gerai apdengiama; bet minkšti 
drabužiai, ir tie, kur apdabinti 
sunkiais dalykais, neturi būti 
kabinami, nes gali išsitempti. 
Jei norima, kad jų spalva nesi- 
mainytų, reikia juos laikyt tam
soje. . ' *

Kojinės reikia dažnai plauti; 
ilgiau laiko, nes prakaitas ne-

kurie nėr švarus, 
laikomi troškioje 

spalva gali susiga-

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Town of
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon*

G. Benošius
1616 W. 47th Street 

gauna progos greitai jų suėsti, 
pirm dėvint naujas kojines rei
kia išplauti, kad išėmus klijus.

Po kiekvieno dėvėjimo viršu
tinius drabužius reikia šepečiu 
nuvalyti. Juos visuomet reikia 
laikyti gerai nuprosytus. Pleikią 
atminti ,kad žibėjimas ant dra
bužių atsiranda nuo pūkų nusi-. 
dėvėjimo.

Su Naujienų Ekskursija,
LIETUVON

Dulkės nuo šilko galima nu
imti su minkštu drabužiu ar 
minkštu šepečiu. ’rongk prosiji- 
ino su karštu prosu; karštis 
gadina audeklų ir naikįna spal
vų/

Jei norima, kad pirštinės il
giau tarnautų, po kiekvieno dė
vėjimo reikia jas išpusti ir iš
tampyti. Mažiausį iširimų rei
kia tuo.jaus taisyti.

Skrybėlės taipgi visuomet at
rodys švarios Jei jas po kiekvie
no dėvėjimo nudulkinsime. Lai
kyk jas ten, kur dulkės jų ne
sieks; popieriniai maišai ir po
pierinės dėžes gerai turėti dėl 
skrybėlių, kurios tik retkar
čiais tenaudojamos. |FLIS1.

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAN1), 
PITTSBURGH, AKABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherboug, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stą^e St„ ♦ Chicago. III.

tų

YXXrXXXXXYXXXXXrXXYXTYYXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Didelis Išpardavimas
AUGŠTOS RŪŠIES . . 

\ ■*LEDAUNES
b v 7 , .■ •• . • (. . < ■ ... V

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ VISAM MIESTE

Del apsaugojimo šilumos ir išlaidų ant 
Vidus yra senitariškai,

šios ledaunes padarytos iš aržuolo medžio, dailiai ir tvirtai.
ledo kiekviena turi 7 sienas ir geriausią insoliaciją dėl užlaikimo šalto oro viduje.
baltai enemeluotas ir padarytas per pagarsėjusius le daunių išdirbėjus Amerikoj.

Reikalaujanti geros ledaunes atsilankykite j musų krautuves tuojaus ir pasinaudokite šia negirdėtai že
ma kainai , - ’ '.

I

$ 18.85 I S1,2 per p,ie-$24.75| jq ledas dedamas ***» »■ ■

Ir daugybes kitokių madų, mierų ir baigimų už veik pusę kainos.

Su 2 durim, per viršų $9.651 
ledas dedamas j

Paminkite vardą ir krautuvių adresus

4177-83 Archer Avenue,
M. KEZES', Vedėjas

1922-32 South Halsted Street
J. NAKROŠIS, Vedėjas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmXXXXXTXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
» t •

Garsinkitės NAUJIENOSE

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; s
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanjjos ligon- 
bučiuose, Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką patą 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterim: 
ir merginome 
kreipkitės o* ra 
eite pagelbą.

Valandos nui
8 ryto iki 1 ’pt 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

OR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

OLYMPIC B
Laivu

DR. HUMPHREY5’

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

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

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

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

nuo

INDIGESTION
Atydai

Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuet- 

te Parko ir Brighfon Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui,

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų tplefonae Yards 1699

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. Ai J. BERTASH

3464 So. Halsted St
' Ofiso valandos nuo 1 Iki 1 M 

pietų ii* 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:38 iki 9:30 vakare

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

Su 8 durim, per šo 
ną ledas dedamas

A. L. DA V1D0NIS, M. D
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

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

ToL Lafayotto 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Re8„ 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect, 1938. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

M.
Blvd. 3138 

W<ritkiewicz- 
BAN1S - 

AKUŠEREA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
Jykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsf< <į St.

»DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Va).: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. v.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
’ 4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va), ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:38 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

Dį. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų litų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis T^el. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
( D0WIAT—SASS

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

k iki 2 vai. po pietą.

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoju Ir Chinirgaa 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visų chroniškų Ilgą.

Ofisas: SI03 So. Halsted St., Chicage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. >•- 
diliomis ii iventhdleniais 10—11 diofl

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

Optometrlaš
Tai Roulovard M87

agKajh/*<649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-tos ant

• 2 lubų
— »

Dr. Benedict Aron f
Ofisas 3801 S. Kedzie Avc. „Pitone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.
^■4 i ...............  , ,, >

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

X-Ray Spinduliai
» Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet
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Iii. — Telefonas: JKoosevelt 85t0.

Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — vaitui

Metams......................... ...........
Pusei metų...............................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ——-----

Chicago je per ne šio lojusi
Viena kopija ...d............—
Savaitei ........... -............. - 
Mėnesiui ................-...............• • .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................   $7.00
Pusei metų.............................. 3.50
Trims mėnesiams .... ........  1.75
Dviem mėnesiam ...........—,— 1.25
Vienam mėnesiui--------------------'^6

Lietuvon ir kitur užsieniuose: v
(Atpiginta)

Metam, -----------------------------
Pusei metų ............  4.00
Trims mėnesiams..........•.......— 2.w0
Pinigus reikia siusti pašto Moaey 

□rdariu kartu su uŠsakymu.

PAMOKSLAS APIE ^ARTIMO MEILĘ”

PAKŠTO ŠMEIŽTAS
• • • • • •

PABAUDA Už STRAIPSNĮ APIE REKVIZICIJAS

PABAUDA Už STRAIPSNĮ APIE 
GEGUŽINĘ ŠVENTĘ

• • • • • •

Už KĄ VALDŽIA PERSEKIOJA LAIKRAŠČlts

TIKROJI MORALYBĖ IR KLERIKALINĖ 
“MORALYBĖ”

mokratų organas už straipsnį “Besiartinant Pirmajai 
Gegužes”, tilpusį 14-ame numeryje, . balandžio 2 d. šių 
metų. _ ,

Straipsnyje* sakoma, kad visos darbininkų or
ganizacijos privalo ruoštis švęsti pasaulio darbininkų 
šventę: jos privalo iš anksto nusisamdyti sales mitin
gams, įsigyti vėliavas, pasirūpinti orkestrus ir, jei gali
ma, darbininkų chorus. Partijos centras negalįs aprū
pinti visas vietas kalbėtojais, todėl organizacijos priva
lančios', stengtis apseiti savo pajėgomis. Pirmųjų Gegu
žės apvaikščiojant, dienos *metu turį būt parengti mitin
gai įr demonstracijos, o vakare — spektakliai, deklama
cijos, dainos. Bet reikių vengti šokių; kur galima, rengti 
vakarėlius ir vaikams. Centro Komitetas pagaminsiųs 
tam tikrus gegužinius atsišaukimus, kuriuos kiekviena 
partijos organizacija turėsianti išplatinti.

Visi šitie patarimai baigiasi tokiu pastebėjimu: 7 
“Nors veikiantieji įstatymai ir leidžia tų viskų 

mums daryti, bet mes galime ląukti, kadz iš klerikalų 
agentų pusės susitiksime kliūčių. Dėkim pastangų, 
kad viskas butų padalyta iš musų pusės tinkamai 
paminėti, 1 gegužės šventę. O jei kas ir nepavyks, tai 
jau bus ne musų kaltė.”
Įsiskaitykite į tuos žodžius ir spręskite: ar yra kas 

juose, už kų valdžia turėjo pamato uždėti laikraščiui 500 
litų pabaudų? Vienok tai yra pati “stipriausioji” straips
nio dalis! Kitose jo dalyse.nėra pavartota net nė vieno 
kritikos žodžio nei valdžiai, nei valdančiajai partijai.

“Marksas buvo revoliucio
nierius ir materialistas.
matė visuomenę pasidalinusią 
į klesas *ne dėl keno nors 
kokio išmisio arba užgaido, 
bet dėl tikrų socialių daly
kų, reikalingų žmonių gyve
nimui; jis matė esant klesų 
kovų ir skelbė, kad ji užsi
baigs proletarine revoliucija, 
kur darbininkai (pavergtoji

Jis

nežino- 
ten kla-

“del ke-

“Draugo” Pakštas specializuojasi ant pamokslinin
ko. Kuone kiekvienam Marijonų laikraščio numeryje ji
sai mokina svietą išminties, rimtumo ir valstybinių dory
bių. Tik su juo bėda tame, kad jisai pasiėmė už idealą tą 
Lietuvos kleboną, kuris iš “kozelnyčios” šitokiais žo
džiais kalba į savo parapijom^; “Kada jus, gyvuliai, su
siprasite? Kožną nedalią aš jus mokinu krikščioniškos 
artimo meilės, o jus tik ėdate, lakate ir paleistuvaujate, 
užmiršdami, kad turite nesmertelną. dūšią!”

Pakšto pamokslai yra visai panašus į to klebono.

Štai, kaip jisai rašo apie laikraščius, kuriuos perse
kioja Lietuvos klerikalų valdžia: \ ,

“Visiems gerai žinoma, kad pas mus yra laikraš
čių, vien valdžiai kolioti įsteigtų. Tie laikraščiai 
biauriai nekultūringai rašo ir daro gėdą Lietuvai 
svetimšalių aky vaizdo je. Jeigu duotume visišką lais
vę kiekvienam tokiam laikraščiui be jokių varžymų, 
atsiprašant “išsivemti”, tai į ką-gi panaši taptų mu
sų spauda? Jei valdžia, bent kiek rūpinasi gatvių 
švarumu, tai ji turi teisės ir pareigos pasirūpinti ir 
laikraščių nors paviršutiniu šiokiu-tokiu kulturingu- mu.” . >

Manome, kad dabar bus aišku kiekvienam, jogei p. 
Pakštas per akis melavo, sakydamas, kad Lietuvos kle
rikalai slegia opozicijos spaudą ųž “gatvinius nešvaru
mus”. Yra faktas, kad švarumo atžvilgiu socialdemok
ratų ir liaudininkų laikraščiai stovi nepalyginamai aukš- 
čiaus už klerikalų spaudą, ypač už juodašimtišką kleri
kalinių federantų organą, “Darbininką”, ir klerikalinius 
provincijos šlamštelius. '

Bet tų šlamštų valdžia nebaudžia. Jeigu jiems ten
ka kartais “nukentėt”, tai už kriminalius asmenų šmei
žimus. ' 1

Opozicijos gi spaudą valdžia persekioja už jos pa
kraipą: už tai, kad ji kritikuoja valdžios politiką; už tai, 
kad ji gina biednų žmonių reikalus; už tai, kad ji šviečia 
liaudį ir ragina ją organizuotis.

Skaudžiausi smūgiai krinta ant socialdemokratų 
spaudos, dėlto, kad ji ištikimai tarnauja Lietuvos darbi
ninkų reikalams.

Jeigu šitokia Lietuvos klerikalų politika spaudos 
srityje nėra spaudos laisvės smaugimas, tai tuomet to
kios idėjos, kaip spaudos laisvė, pasaulyje nėra,-ir be rei
kalo apie ją kalba visų tautų demokratijos!

Pasak to kunigų stipendininko, vadinasi, išeina, kad 
laikraščiai, kuriuos valdžia persekioja, yra pilni fcolionių 
ir nešvarumų. Tai begėdiškiatisias šmeižtas, kokį tiktai 
galima sugalvoti!

Kad musų skaitytojai matytų, už ką iš tiesų Lietu
vos klerikalai smaugia spaudos laisvę, paduosime čionai 
dvejetą pavyzdžių. ■ / ;

Valdžia uždėjo piniginę pabaudą Kauno “Socialde
mokratui” už straipsnį, tilpusį 10-ame jo numeryje po 
arttgalviu: “Del Rekvizicijų”. Jo turinys trumpai yrą 
toks: Rekvizicijos jau'panaikintos. Betjlar ią daugybės 
mažažemių, ūkininkų ir dvarų nėra išieškotos rekvizici
jos už 1920-1923 metus, viso sumoje 4 milionų litų. Kri
kščionių blokas seime įnešė įstatymo sumanymą apie rek
vizicijų liekanų panaikinimą. Tuo pačiu laiku tečiaus 
valdžią ėmė didžiausiu uolumu reikąlauti iš žmonių re
kvizicijų liekanų, grasindama gyvulių pardavimu, areš
tu ir 1.1. • . a

Ko valdžia nori pasiekti šitokia dvilype politika? 
Viena, išrodo, kad ji nori išrinkti beveik visas užsiliku
sias rekvizicijas, o paskui pravesti įstatymą apie liekanų 
“panaikinimą”, kad galėjus girtis žmonėms, kokią “ma
lonę” ji esanti jiems suteikus. Antra, yra pavojaus, kad 
iki įstatymo pravedimo rekvizicijų liekanos bus išluptos 
tiktai mažažemiams ir neturtingiems ūkininkams, kurie 
nemoka prieiti prie valdžios įstaigų ir gauti atidėjimą 
rekvizicijų mokėjimo; tuo tarpu kad stambieji ūkinin
kai ir dvarai sugebės išsisukti, iki praeis naujasis įsta
tymas, ir tuomet jie visai pasiliuosuos nuo mokėjimo. 
Straipsnyje todėl reikalaujama, kad rekvizicijų liekantį 
panaikinimas butų be atidėliojimo sureguliuotas, būtent, 
nustatant, kad jos butų panaikintos tiktai mažaturčiams.

“K. d. blokas ir jų valdžia daro kitaip. Lups iš 
ko galės. O kas bus gudrus ir išsisuks, tą paskui pa- 
liuosuos. Ir išsisuks nuo mokėjimo’ kaip tik turtin
gesnieji.” ' ’ . . .

Šitais žodžiais baigiasi straipsnis, ir tai yra
pati aštriausioji vieta visanie rašinyje. ■■

Kas gi čia yra panašaus į “vėmimą” arba “gatvės 
nešvarumą”, kuriuos randa p. Pakštas valdžios perse
kiojamuose Lietuvos laikraščiuose?

Be to, kai mes aukščiaus paduotaisiais pavyzdžiais 
įrodėme, koks bes^žinišk^s. Šmeižikas yra JVIarijonų OT- 
gano vedėjas, tai mes galime visai ramiai praeiti pro jo 
tauzijimus apie “moralybės kodeksus’*. Jisai, matote, tu
ri drąsos sakyti, kad “laisvamanija” griaunanti “senąjį 
katalikų moralybės Kodeksą”, dar 'neturėdama pasiga
minusi “savo moralio kodekso”.

Tokia “moralybę”, kokios laikosi savo ”pamoksluo- 
se” p. Pakštas, visi padorus žmonės — ir laisvamaniai, ir 
katalikai — atmeta su pasibiaurėjimu. ~ x

Tikroji gi moralybė ir pas katalikus, ir pas laisva
manius yra vienoda. Trumpai ją galima išreikšti taip: 
“Nedaryk kitam to, ko tu nenori, kad butų daroma tau!” 
Tu nenori, kad tave kiti skriaustų, apgaudinėtų ir šmeiž
tų, taipgi ir pats nebūk skriaudiku, apgaviku ir šmeiži
ku!

klesą su jos valdymo orga
nizacija, vadinama valstybe 
(statė).”
Kame “Aido” redaktorius 

girdėjo apie tokį “marksizmą”?
Viena, yra nesąmonė sakyt, 

kad Marksas matęs pasidalini
mą į Liesas “ne dėl keno nors 
kokio išmisio arba užgaido”, 
nes tokios rųšios “klesų” nie
kas nebuvo matęs nei prieš 
Marksą, nei Markso laikais. Jau 
net gabesnieji buržuaziniai is
torikai, rašiusieji .pirm Mark
so laikų, buvo suradę, kad vi
suomenė skiriasi į klases sulig 
savo ekonominiais reikalais. 
Tiie gi žmonės, kurie nematė 
ekonominių skirtumų, 
j'o nė kad yra kokios 
sės.

Klasių pasidalinimas
no nors išmisio arba užgaido” 
yra visai naujas reiškinys. Ji
sai randasi Šių dienų vadina
mųjų komunistų galvose. Nes 
juk komunistai skiria prie 
“buržujų” kiekvieną žmogų, 
kuris nepritaria jų užgaidoms. 
Jie laiko “buržujais” ištisas 
masines darbininkų partijas, 
kaip, pav. Anglijos Darbo Par
tiją, Vokietijos Socialdemokra
tų Partiją ir t! t. Net tuos dar
bininkus, kurie priminus pri
klausė komunistų partijai, o 
dabar atsimeta nuo jų, “komu
nistai” apšaukia “buržujais”, 
t. y. perkelia iš vienos “klesos” 
į kitą. . '

Kol žmogus yra “komunis
tų” sekios narys, tai jie vadi
na jį “proletaru”; bet kaip tik
tai jisai pasitraukia iš jos, tai 
jie tuojau* dpkrikšliįa jį “'bur
žujų”. Aišku, kad čia yra ne 
ekonominių skirtumų klausi
mas, o tiktai, kalbant St. Sabo 
įžodžiais, “išmislai ir užgaidos”. 
Markso laikais lokių humbugų 
visai nebuvo. x

permaina’s pagal tą naują 
. idėją.”

Tai yra prasimanymas ir tie
siog ILassaille’io vardo niekini
mas. Jeigu jisai butų buvęs 
toks, kokiu jį piešia St. Sabas, 
tai jisai proto žvilgsniu butų 
buvęs nykštukas, atsilikęs nuo 
progreso keliomis gentkartė- 
mis. O1 tuo tarpu net Lassalle’o 
idėjų priešai pripažįsta, kad 
jisai buvo proto milžinas, ku
riam lygaus' tuo laiku beveik 
nesirado
Net' “geležinis kancleris 
markas buvo 
įtaka, įr tos 
kietijoje tapo 
balsavimas.

Galima sutikti su 
Lassallc’s šiek-tick 
asmens reikšmę, istorijoje, bet 
jisai anaiptol neskelbė “didvy
rių” garbinimo. Didžiausia jo 
idėja, kuri išjudino to laiko 
darbini hkus* Vokietijoje, buvo 
ta, kad dabar ateina darbinin
kų klasės (jisai sakydavo: 
“darbininkų luomo” — Arbei- 
terstand) viešpatavimo gadynė. 
Kad tos gadynes atėjimą pa
greitinti, jisai šaukė darbinin
kus organizuotis į klasinę par
tiją, ir jisai pats buvo pirmu
tinis tokios partijos steigėjas. 
Tuo pačiu 
reikalavo ir visuotino balsavi
mo teisės: jisai manė, kad dar
bininkų “luomas”, kaipo skait
lingiausias* ir nuolatos augan
tis yisuomenįėije, visuotinu bal
savimu užkariaus valstybę. O 
paėmę valstybę į savo rankas, 
darbininkai panaudos jos galią 
steigimui “produktyvių aso
ciacijų”, t. y. kooperatyvių dirb-

tuvių, kurios užims k&pitalis-*

•Paskiausia buvo nubaustas tas pats socialde-

visoje Vokietijoje.
Bis- 

ilgą laiką po jo 
įtakos 
įvesta

dėka Vo- 
visuotinas

tuo, kad 
perdeda vo

tiksilu LašsaHe’is

SANDAROS RINKIMAI
' ---------------------- i

A. Li. T. Sandaroje, pasibaigė 
viršininkų rinkimai. Į pirminin
kus pateko Dr. K. Drangelis, į 
vicio-pinnininiku's St. Mockus, į 
iždininkus A. Ivas, į iždo glo
bėjus — V. P. Jankus, J. Amb
raziejus ir G. Levišauskas.

Sandaroje ėjo gana aštri ko
va dėl pirmininko vietos. Kon- 
servatyvio nusistatymo sanda
riečiai rėme p. Draugelį, o pa
žangesnieji sandariečiai —, p. 
Kodi. Pirmasis, kaip matyt, lai
mėjo. Jisai gayo 321 balsus, 
kuomet p. Rodis gavo 262 b. 
Trečiam kandidatui, p. Pau
lauskui,' teko 142 balsu.

Senasis pirmininkas, p. Liū
tas, visiškai nestatė savo kan
didatūros.

Iš -rinkimų pasekmių, sunku 
spręsti, kuri srove Sandaroje 
yra stipresnė, nes Dr. Drauge
lis neįgavo daugumos balsų, 
nors “rinkimų kampanija” ėjo 
labai karštoj. Buvo 'vartojama 
ir privatiniai laiškai agitavimui

už tam tikrus kandidatus, ir 
kitokios priemones.

Išrodo, kad savo skaičium

du bus įvykinta soicalizmo tvar
ka.

Šjs planas, žinoma, skiriasi 
nuo Markso sistemos, bet tų 
nesąmonių, kurias prikaišioja 
Lassalle’iui extrinių organas, 
jame vis tik nėra. Lassaflle’s 
anaiptol neignoravo ekonomi
nių reikalų; atvirkščiai, jisai 
Įsivaizdavo' ' socializmo tvarką, 
kaipo rezultatą darbininkų . ko
vos už savo ekonominį pasiliuo- 
savimą.

Kai kurias jojo idėjas vė
liaus labai iškreipė jo pasekė
jai. Po jo mirties jie padarė jį 
“didvyrių” (panašiai, kaip 
šiandie bolševikai padalė savo 
“didvyriu” Leniną); ir jo min
tį, kad valstybė turi padėti dar
bininkams steigti “produkly- 
ves asociacijas”, davedė iki 
absurdo, sakydami, kad darbi
ninkai privalą eiti išvien su 
valdžia prk'š libcrallinę buržu
aziją. Bet už šituos iškreipimus 
nereikia kaltinti Lassalle’į.

Labai keista, kad ‘Aido
daktorius, imdamasis šviesti 
lietuvius darbininkus Markso 
ir Lassalle’o teorijų klausimais, 
pats nepasistengė pirma su jo
mis susipažinti. Matyt, jisai 
perskaito kokią bolševikišką 
brošiurpalaikę ir įsivaizduoja 
jau “žinąs” visą mokslą. Tos 
gi 'brošiurpa'laikės dažniausia 
yra rašomos, pasiremiant ne 
originaliais šaltiniais, bet Leni
no arba kito kurio bolševikų 
“tcoi etiko” failsif Racijom is. 
Tuo budu “Aido” skaitytojams 
tenka maitintis “dešimtu van
deniu i^uo kisieliaus”.

rc-

Industrines Ligos
Industrinė higiena, anot Dr. fkaito dolerius krauja, antrieji 

tamsus, savo skriaudų nemato, 
nenori matyti.

Apie industrinius nuodus jau 
esame šiek tiek kalbėję. Čionais 
dar galime pakartoti, kad seka
mi dalykai pirsideda prie palai
kymo industrinių ligų: vaikų 
darbas, ligos valandos, įvargis, 
motinų darbas^ ir pačių darbi
ninkų apsileidimas. Tie visi da
lukai yra svarbiausios priežas
tys industrinnių ligų-

Industiinėė ligos. Oliver ran
da penkias klases industrinių li- 
gy:

1. Ligos, kurias pagamina du
jos, gerai ir karštis.

2. Ligos, kurias pagamina at
mosferos slėgimo permainos.

3. Ligos, kurias pagamina 
metaliniai nuodai, dulkės ir ga
rai.

4. Ligos, kurias pagamina or
ganinės ir neorganines dulkės 
šiltame ore.

5. Įvargio ligos.
Dr. Ilosenau suranda šešias 

klases sveikatai kenksmingų da- , 
lykų niodernose dirbtuvėse:

1. Dulkės, dujos, garai ir į- 
vairios rūgštys.

2. Kenksmingos bakterijos ar
ba šiaip parazitai.

3. Suslėgtas arba suskystin
tas1 oras.

4. Prasta šviesa.
5. Šaltis ir karštis.
6. Sunkus (persunkus) dar

bas.
Aiškus daiktas, sako Dr. Ro- 

senau, kiekviename darbe ran
dame kitokių sąlygų, dažnai 
kenkia ne vienas daiktas, bet 
keli: dulkės, nuodai, įvargis ir 
kt. industrijai besiplėtojant 
atsiranda vis naujų ir naujų 
industrinių ligų, medicina savo 
keliu suranda vis naujų ir nau
jų apsisaugojimo būdų. Moder- 
nose dirbtuvėse daugybė įvairių 
nuodų (žiūrėk “industriniai nuo
dai), kurie ne visiems vienaip 
kenkia. Stipresnis nepaiso, o 
silpnesnį jie engia labai skau
džiai. Čionais pasinaudoju Dr. 
Ilosenau tyrinėjimais.

(Bus daugiau)

.............  “ °----- ’ -----  
Rosenau, sudarė vieną svarbiau
sių skyrių saugojamosios medi
cinos, nes ji turi reikalo su svei
kata, gerove ir teisėmis milži
niškos daugumos gyventojų. In
dustrinės higienos klausimai pa-; 
liečia visą musų socialinę tvar
ką jos pamatuose; tie klausi
mai paliečia santikius kapitalo 
ir darbo, Turtingesnis, žinoma, 
gali pasirinkti tinkamą užsiė- 
rxxiiiXQ, L>ot L>oLuitifeį <ltxx-k>iniiika.^» 
turi dįrbti arba badauti: jisai 
turi dirbti tolų darbą, kokį gau- 

panaikins išnau- ha. Samdininko teisės apribo
tos—užtat jam svarbu -turėti 
protekcija valstijos ir įstatų. 
Samdytojams lengvas ir sklan
dus gyvenimas • 
tymai nebaisus, 
organizacijos 
rūpinasi samdininkų reikalais, 
ir jos jau labai daug gero pada
rė, o ateity, reikia tikėtis, dar 
daugiau galės padaryti. Sveika
tos žvilgsniu mes turime pasi
džiaugti darbininkų organizaci
jų; kilimu, nes įos suteikia pro
gų darbininkams dirbti švares
nėse dirbtuvėse ir gauti geres
nes algas, kas reiškia sveikesnį 
gyvenimą. Ilgos darbo valandos, 
vaikų ir motinų darbas, mažos 
algos ir nešvarios 'dirbtuvės 
reiškia ligas ir jaunų žmonių 
mirimus. Reiškia prastus bu
tus, prastą maistą, girtuoklia
vimą ir visas beutrčių nelaimes.

Čionais kalbėsime tiktai vieną 
dalyką: industrinėm ligos, t. y. 
ligos, kurios kankina darbinin
kus. Jokių pamokslų, duoti ne
turime nė vietos, nė noro, So
cialinius klausimus rišti čionais 
negalime —tai ne musų darbas. 
Samdininkai paprastai skriau
džiami samdytojų, kurie jiems, 
žinoma, moka kuomažiausia. 
Tai jau tokia musų laikų socia
linė tvarka: imk, piešk kuodau- 
giausia, o duok kuomažiausia. 
Mes čionais negalime asmenų 
kaltinti:' kalta pati draugija, 
kurią pertvarkyti kada nors rei
kės: reikėtų jau dabar, bet dau
guma žmnoių dar, matomai,, ne
nori. Viskas šioje žemėje lėtai 
eina. Galų gale turime pasaky
ti, kad neretai patys darbinin-

sako, kad Markas skelbęs, jo
gei proletarinėje revoliucijoje, 
darbininkai
d (t tojų Liesą su jos valdymo
organizacija, vadinama Valsty
be.” Bet tai yra netiesa.’ Taip 
skelbė ne Marksas, bet 'anar
chistas Bakuninas. . .

Su tąja anarchistų nuomone, 
kad darbininkai turėsią “pa
naikinti valstybę”, Marksas ir 
jo vienmintis Engelsas veęlė 
aštrią polemiką, įrodinėdami, 
kad ta nuomonė yra visiškas 
absurdas.

Marksas stojo (knygelėje 
apie Paryžiaus Komuną) ne už 
panaikinimą Valstybės, bet už 
panaikinimą tos despotizmo 
mašinerijos, kurią buržuazija 
kur galėdama sutveria valsty-

•jiems ir įsta- 
Samdininkų 

(unijos ir kt.) ir

konscrvatyvišikieji sandariečiai bes rėmuose: militarizmo, po^
yra silpnesni už pažangesniuo
sius, bet pirmieji kontroliuoja 
visą samariečių spaudą ir yra 
geria us susiorganizavę. Kon
servatyvi škic ji sandariečiai ne
va remia liaudininkus, bet jie 
daugiaus simpatizuoja Lietuvos 
smetoninių tautininkų pozici
jai. Gi pažangesnieji sandariie1- 
čiai yra nuoširdus liaudininkų 
pritarėjai ir norėtų tokią pa
kraipą duoti visai savo orga
nizacijai.

Sandaros seime, kuris šio
mis dienomis įvyko Clevelande, 
gal būt ir paaiškėjo, kurio nu
sistatymo toliaus laikysis San
dara. Bet gal būt vis'kaš paliko 
kaip buvo pirmiaus, ,“palaidų 
barščių” stovyje.

i

litinės policijos ir t. t.
šitą, beje, despotizmo maši

neriją, kurios panaikinimo rei
kalavo Marksas, yra šiandie ne 
tiktai atgaivinę, bet ir milži
niškai sustiprinę savo Iieva 
“proletarinėje valstybėje” Ru
sijos bolševikai. O extra-kąirių- 
jų Sabas juos už tai garbina, ir 
kartu'jisai dedasi esąs Markso 
šalininkas!

Apie didįjį Vokietijos darbi
ninkų organizatorių, Ferdinan
dą Lassailile’į, citrinių organas 
rašo:

DEšlMTAS VANDUO NUO 
KISIELIAUS

Extra-kairiųjų 
apie Ferdinandu 
Karolį Marksą.

Aidas” rašo 
Lassalle’į ir 

Juodu buvę 
draugai ir kartu priešai.

. Apie Marksą jisai sako:

t

“Lassallis gi buvo idealis
tas: tikėjo, kad didelis žmo
gus, didvyris, o ne klesa, 
‘daro istoriją’; ne visuome
nės gyvenimo reikalai daro 
permainas, pajudina protus, 
duoda naujas -ifĮojąs, bet at- 
penč, protais savaimi tą vis
ką padaro, nepaisant jokių 
visuomenės klesų ir jų rei-įkai prisideda prie palaikymo in- 
'kailų. Del to kyla didvyris, jdustrinių ligų... Apkaltinę lai- 

e tas, kuris pagimdė naują mingesnius samdytojus, turimo 
- idėją savo galvoje, ir tas J teisių apkaltinti L _______ a

kas padarė istorinius darbus, kus: pirmieji iš darbininkų pra- gVau^už^an'ldmiino.1

' . 1 . . • * /.

i-rj . nicli 11 K<11

ir samdiniu- < paprastų

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje pereitais metais viena 

dirbtuvė iš<!irb<r 4,696,860 bakselių 
brSžukų. Ar jus žinote, kad 21) Hel- 
mainj kainuoja biskj daugiau negu 20 

j cigaretų, bet iš kiekvieno 
Helmaro jus gausite kelis sykius dau-

J
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Hitt and Runn—Bull Had the Right Idea, Also the Gali to Carry lt Out!
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Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus
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Ateikite Šian
dien, neatidė- 
liokife, nes tai 
yra

-Emilijai Vilkauskienei 
•Florijonai Gapąienei 
-Valerijai Barsukienei 
-Veronikai Kelmetei 
-Simonui žimančiui 
-Povilui Januliui 
■Monikai Pučkorienei 
•Barborai šlepetaitei 
Kazimierai Buževičiutei
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NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L

įima šio 
jama su 
laidžiai,

banke, 
pinigus. 
4c $10,- 

uilomobi- 
Policija są- 

to banko apiplėšimu 
Lco. Filipko\vski.

Rita Hallman, 4 metų, 2735 
Bonfield St., pasimirė St. Paul 
ligoninėj. Jų užgavo gatveka- 
ris jai žaidžiant Archer gatvėj 
Motormanas Simon I>illis, 6233 
South Paulina St, paliuosuotas 
nuo atsakomybės.

George Mills, 50 metų, 4601 
S. Kedzie Avė., nukrito nuo ko
pėčių ir išsilaužė kojų. Pąsi- 
dalė kraujo užnuodijimas Tr jis 
pasimirė pavieto ligoninėj.

DU ŽMONĖS MIRĖ DEL 
KARŠČIO

nemiegojau gerai 
Mano 

man butelį Vegetablc 
jo pa- 

Clarence S. Nor- 
Dover, N. H.

Apiplėšė Town of Lake brang 
menų sankrovų

TELEFONŲ MERGAITE . 
DABAR SVEIKA

Kentėjo <Ju metus, gavo 
palengvinimą vartodama 
Lydia E. '.Pinkham’s Vege- 
table Coinpound.

turtingas 
turčių dis- 
žuvo gais-

) VlAilTA. I0CCHT — 
or 10 FOR ‘O CtUT T’tlL 
—-| NOU ? r—'

Perlaidos:
4021—Jiąvai Gulbin
4022

24129
4033
4017

55078
55082-

4067-
20715-
4073-
4076—Gaspatui Justui

22102—Antanui Pagojai 
22106—Juzefai Tamoleičicnei

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
vjernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
litik nuosavybes Lietuvoje, “ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie' dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

Jacob'Koppel Sandler, kuris sa
kosi parašęs garsiųjų‘senų žydų 
raudojimo giesmę “Eli Eli”. Jis 
esąs jos kompozitorius ir pa
traukė teisman gaidų leidėjų J. 
P. Katz, reikalaudamas pusės 
milionc dolerių atlyginimo.

I)r. W. R.
Register,

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

DR. VAITUS!!, O. D 
LIETUVIS AKIŲ 8PE<:ULIST4.

' Kita karščio auka yra Ralpb 
Dove, 23 m., 201 E. Superior 
St. Jis prigėrė. Jis buvo geras 
plaukikas ir sekmadieny nuėjo 
maudytis kartu su kitais išim
tais, o gal ir tūkstančiais žmo
nių, kurie ieškojo pagelbos nuo 
karščio šaltame ožero vande
nyje. Beplaukiojant sutraukė 
jį mėšlungis ir jis prigėrė pirm 
negu spėjo atvykti pageliba.

Šiandie betgi jau busią daug 
vėsiau, busianti9 normalė šio 
laiko temperatūra. Gal bus ir 
lietaus.

Pereitą sekmadieni nelaimė
se su automobiliais keturi žmo
nės liko užmušti. Be to penki 
ar šeši žmonės liko gal mirti
nai sužeisti. Ypač daug buvo 
susidūrimų tarp aulompbilių, 
kuriuose žmonių nesti žeista.. 
Tai ivyko daugiausia dėl jaunų 
važiuotojų, kurie skubinosi nu
vykti į maudyųes, ar išvažiuo
ti į laukus; tokie mėgsta grei
tai važinėti ir gana neatsar
giai.

Mr. Frank Dugovic, 5426 West 
24th St., rašd: “Aš kentėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagelbos nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du menesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

Aš rekomenduoju gydymų Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrą gydymą.

Nėra skirtumo kokia liga jus 
sergate ir kiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūno. Nervų, 
kraujo, odos ir sociales ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį. Prisidėkite prie būrio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko į rųūsų gydymo kambarius kas
dien.

Musų pilnas išegzaminavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika* 
tos 'stovį, kaip knygą.

Musų praktika didelė, musų kai- 
grcilų pa
kol1 a ir 
zaminuc’ją

Chieagos priemiestis Evans 
ton 
šia 
vojuje. 
puolim 
tų, bet už mėnesio 'laiko. Dide 
lė armija rengiasi pulti Evans 
toną; armija, kuri siekia m 
koki šimtą, ar tūkstantį 
kuri siekia 50 bilionų, taip kad , er()y 
prieš kiekvieną Evjiastono gy
ventoją stos ne mažiau kaip 
vienas milionas kareivių, .gink
luotų aštriai# durklais. Jie ba
dys evanstoniečius, o tie ran- 
gysis iš^skausmo ir keiks savo 
likimą. O tie puolikai turi ge
ltus, smailius . durtuvus ir gali 
gerai gilti. Tai -— moskitai. Jų 
Evanstonas laukia su didele 
baime ir susilauks, jei lik nie
ko nedarys, sako buvęs kanalo 
zono inžinierius Edlwards. 
Evanstono apielinkės pelkėse 
ir paežery kasmet išsiveisia bi
donai moskitų ir kankina gy
ventojus, o pastarieji tyliai 
kenčia puolimus ir nieko ne
daro, kad išnaikinus tuchs įky
rius uodus. O jie veisiasi kiek
vienoj vietoj, kur tik yra sto
vinčio vandens. Kova su mos
kitais nėra lengva, bet visgi ga

lo pasiekti,’ jei kovo- 
jais nuosakiai ir neat- 
džiovinant visas pei
kti r negalima, prilei- 
jas aliejaus. •

kuriame gyvena daugiau 
turčiai, yra dideliame pa 

Jam gresia didelis už 
s,’ ir tai. ne už metų, ki-

Tel. Lafayette 4223

Plurnbing, Heating 
Kaipo lietuviu lietuviam! visados 

patarnauju ■ kuogeriausfai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chb ago, UI.

Deo R. Parsons, 
brokeris, gyvenantis 
t rikte Streeterville, 
re sąvo name prie tokių aplin
kybių, kurios verpia policiją ir 
koronerį padaryti nuodugnius 
tyrinėjimus. Jo pati kiek apdo 
gė, o svečiavęs pas juos Lincoln 
parko policistas King lik 
kiai sužeistas šokant per 
augšto langą 
vonas gi Iii 
kambary, kuris

sun- 
intro 

Deo Parsons te
rastas* svečių 

labiausia ir ap-

patš Reichma- 
r sūnūs. Visus 

ant žemės, o 
įversta išrinkti 
atiduoti plėši-

šeštadieny automobiliai už
mušė du žmones. Šiemet Cook 
paviete automobiliai užmušė 
jau virš 290 žmonių.

IM4 LIK.E1UKV ĮMINATE. GRĄĮFT-
11 VMOULD LEAvE A.SWEįltR. SMĖLI OU 

POLĮjlČS— IT WOULD ALSO GLORIFY TuC

COUfcRV&tlAU 81LL
AMD lašt būt mot least— a 
\MdNUMtNT Ik MtrtORN OV 

S VlttEN 1 PASS OUT------- * I

APSIVEDĖ SU “IDEALE MERGINA”. — Vienas garsiausių pa
saulio smuikininkų, Miša Elman su savo “ideale mergina” i>-le 
Helen Frances Katten iš San Francisco, su kuria jis nesenai ap
sivedė. X t

GYDOME VYRUS 
$50 $10

I • -
Iki tolimesnio prąnešiino gydy

siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

nos žemos. Jei norite 
sėkmių, atsinešk ši 
tuomet gausi X-Ray < 
vertą $10 už $1.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
505 S. State St., kam. ConjressSt.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leithcr krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare. ■
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be tkuuirno. 
Bridge geriausio aukso. Sc mu»ų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visų savo darbų, Ir 
žemas musų kainas. Serglldta savo 
dantis, kad nekenktų jutų st«lkateL

1545 West 47th Street
N«tnli AahJand AyA

Didysis Ofisas:
S. Hermitage Avė 

Yards 1711 ir 4040
•SKYRIUS

So. Fairfield Avė.
Tol. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8091

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Vakar keturi plėšikai įėjo į 
George Reichman brangmenų 
sankrovą prie 4910 So. Ash
land Avė. ir pabėgo paėmę 
už $25,000 brangmenų, dau
giausia deimantų. Sankrovoje 
tuo laiku buvo savininko duk
tė, kuri rode dvieims kostu- 
mieriams žiedus. Visi trys liko 
suvaryti £ užpakalinį kambarį, 
kuriame buvo 
nas, jo pati ii 
juųs suguldyta 
lieicbmaną pr 
deimantus ir •

Vėl atėjo karštos dienos; Pe
reito sekmadienį karštis sieke 
92 laipsnius. Tokio; karščio 31 
d. gegužės nebuvę per 54 me
tus. O juk savaitę atgal buvo 
sniegas, nors dieną prieš snie
gą karštis siekė 94 laipsnius. 
Pereitą sekmadienį dūlei karš- 

bet’Č*° mirę 11 mėn. kūdikis Wm. 
Bealin, 68 E. 57 St. Jis 

mare Washington Park ligoni-

Parsonienė ir pobeistas King 
pasakoja skirtingai apie patį 
atsilikimą, o kaimvnai dar ki- 
taip. Parsonienė sako, kad ji 
su vyru sugryžo 10 vai. vaka
re, vėliaus gi sakė, kad sugry- 
žo 1:30 v. nakties. Policistas 
King gi sako, kad pasitikęs 
juos gryšdamas iš darbo 7 vai. 
ryto ir kadangi Parsons buvęs 
girtas, tai prašęs važiuoti jo 
automobiliu, paskui gi užkvie- 
tęs ir ant pusryčių. Bet jis ne
sako, ką jis veikė ten per triš 
valandas, negi nesako kaip 
prasidėjo gaisras. Kaimynai gi 
sako, kad Parsonai sugryžo 
4:30 vai. ryto ir paskui triukš
mingai baliavoję iki 10 vai. Jie 
kmkiai triukšmingai baliavoda- 
vę, tai Į) kad to namo gyvento
jai buvo su tuo apsipratę ir ne
kreipę .didelės domės iki gais
ras jų neprikėlė. Tarnas gi sa
ko, kad jį pažadino apie 5 vai. 
ryto prirengti pusryčius ir ka
da jis tai padarė, jis vėl nuė
jo gulti. Policija gi spėja, kad 
Parsons užmigo berūkydamas 
cigaretą ant sofos ir nuo to ki
lo gai»ras, kuriame jis pats ir 
ŽUVO.

gute ir 
n e u ž 
nėdinti'! 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma 
nes 
no 
rijoj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606'’ ■'914"
TIKRA PAGELIA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo ' visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi sjieciales iuterve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge, 
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidekite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie' kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite Šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
•Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St., 

CHICAGO, 1LL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Vinį akių iteiųpimą, kurią 
(žastimi galvos skaudėjimo, 

ąvąjgiino. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaįso trumparegystę ir toli- 
regyst’ę. Prirenka teisingai akiniu*. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
ątyda atkreipiama į mokyklps vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir avgižiau. 
Vai: 10 iki 8 v4 Ned. IX) iki 1 D. * 

1545 West 47th St 
Phone Boųlęvard 7Mt

užpuolė Baker State , Bank, 
5823 Roosevelt Road, Co., ka
da banke buvo 7 darbininkai ir 
I kostumeriai, privertė Juos vi
sus sugulti 
15 minučių 
rankiodami 
Kada jie i 
000, plėšiku 
liti 'linkui Chicago 
ryšy 
j ieško lenk

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Liętuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį cavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: ,
22109-—Anielijai Urnežienei 
4037—Marijonai čekatauskie- 

nei <
■Juozapui Kikilui ' 
•Elenai Leonienei 
■Elenai Leonienei 
Kazimierui Jakuboniui 
Antanui Karneckui 
Zofijai Moruškaitei 
Anastazijai Gudinauskie 
nei
-Jokūbui Skudrickui 
■Jonui Burusui
-Alenai Baldauskienei

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Marshalltown, Iowa. — “Kaip aš 
pradėjau vartoti Lydia, E. Pinkham’s 1 

........* ■■—y Vegetablę Cdm- 
pound, tuomet aš 
buvau telefonų 
operatdrka ir jau 
kentėjau dvejus ’NI < M. metus nuo didelių 

/..............................skausmų ir kojų
sutraukimų, taip 

' kad vos tik galė-
pavaikščioti.

TO Kartai., nej-alejaii 
H dirbti jokio darbo 

dėl savo trubelių.
Mano 5notina vartoja gyduoles laike 
permainos jos gyvenimo, ji rųane, 
kad jop pagelbės ir man ir jos pagel
bėjo. Aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Liver Pilis. Aš rekomen
duoju jūsų gyduoles savo draugams 
ir aš atsakysiu visus laiškus apie 
jas”. — Mrs. P. E. Everts, Box 149, ’ 
Marshalltown, la..
• MRS. NORTON’S PATARIMAS.

“Pirm kol aš nepradėjau vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound aš buvau silpna ir nervinga, ir 
turėjau toki didelį svaigulį, kad vos 
tik galėjau išlaikyti kaip kada. Aš 
netutėjau apetito 
naktimis ir buvau nusilpu 
vyras parnešė 
Compound ir aš nusistebėjau 
sekmomis”. Mrs 
ton, 18 Pierce St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO
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PRANEŠIMAI PARDAVIMUI
MOTERŲ

VIEŠI CHICAGOJE

plovėjų, šešis

ASMENŲ JIESKDJIMAI
PA.I IEŠKAU savo draugo, Ane- 

kuris pirmiau 
antrašu; 2712

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Birž. 2, ItttS

S ODINĖS
S8 yra tankiai nepakiančiamas;
8 galix būti pergalėti vartojant

8 SEVERA’S

Ieško
Antiseptiškas mostis.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Kraujo Suirimai

NUPIRK

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

yra ge- 
ir tikriau- 
išgydymas

Dr. B. M. Rom atpiginti
35 S. Dearborn St nuo

Kaina* $60
Tvoini padarysi dideli smagumu 
pats sau, savo ginriniins ir drau
gams au kuriai* ausiraiiniji ir 
greičiau galiai paraiyti lai ik* ar

malinai* au lictuviikomis raidimia 
pasaulyje. Gailina ir anrlilkal n- 
lyti.

Gaunanaa

KOJŲ SKAUDĖJIMĄ
Galima išgydyti. Jei jus kenčiate 
nuo kojų skaudėjimo arbo Vericosė 
L’lcerių, aš atsiųsiu jumf; visai 
DYKAI knygutę kurioje pasakoma, 
kaip prašalinti tuos skausmus ant 
visados, vartojant mano be skausmo 
gydymą. Tai yra skirtingas gydy
mas kurios girdėjote iki šiol, pasek
mė yra 35 metų patyrimas.’ Tik.tai 
atsiųskite savo vardą ir adresą 'tpas 
DR. H. J. WHITTIER, Suite 1016, 
421 E. II St., Kansas City, M*>.

Slaptos 
Ligos

Užkrečiamos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siir'metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai 
riausi 
sis
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

kainas

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijiino Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl .gydymo tų iigų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti-gerinusį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui ,

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymai $2 iki $5 
Gydymas Odos litrų — Actine Kays, $3. 
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

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

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

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

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

Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

***<»** °*•*'?£%&*.**

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chicage, 111.

REIKIA DARBININKy NAMAI-2EME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Dabar Chicagoje vieši Jonas 
Kuizinas, darbštus Pittsburgh, 
Pa., darbuotojas, .lis dalyvavo 

Sandaros seime, 
O., ir po seimui,
tiesiai namo, dar atvy-j 

Chicago- paviešėti keletą' 
ir pasimatyti 

draugais ir
Būdamas Chicagojet. jis

Naujienose, pasi-

Bridgeport. — Saldžiausios S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny birželio 3 d., 1925 m., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Auditorium salėj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai esa
te kviečiami pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite draugų dėl' prisirašymo.

Cleve- Kviečia rašt. A. Bugailiškis.. i ivienon gaaEBgeega i..1. i. .■ . 'i

REIKIA - -
Moterų indų 

vakarus j savaitę.
Atsišaukite
4169 So. Halsted St.

ko i 
dienų 
senais 
mais. 
apsilankė i.r 
da’linli žiniomis kaip iš seimo, 
taip ir iš Pitlsburgho. Pitts- 
burghan jis gryšta j pabaigą’ 
šios savaitės.

su savo
pažvsta- kieto Rinulziaus, 

gyveno po šitokiu 
So. Einerald Avė. Ar jis pats ar 

jį žino, teiksitės man pranešti.
I). RADVILAS 

708 W. 17 PI. Chicago,-III.

kas

Kazimiero 
pavapi jos,

Sis tas iš North Sides

PAJIEŠKAU draugo 
Jurko, paeina Tverų 
Dalgų kaimo, kas žinot ar pats pra 
neškite man nž’ką busiu dėkingas.

S. ši'BAS 
946 West 31 Place

• Chicago, III.

Rašo Nemunas

Sveiki gyvi, broliai northsi- 
diečiai; senai, senai kaip jumi 
mačiau, gyvus veidus regėjau. 
Tiesą pasakini,, aš justi labai, 
labai išsiilgau. Bus jau beveik 
metei laiko nuo tada, kaip jū
sų rankas spaudžiau, kaip mei
liais žodžiais su jumis pasikei
čiau. Aš myliu jumis-, esate ma
no draugai, mano seni pažysta
mi. .Tusų veidus ir nuluptus 
pažinčiau. Jūsų gesins ir mi
miką ir naktyje į spėčiau; Jus 
draugiški, jus širdingi. ..

Manau, jus mane visi atsime
nate, nes jus atsimenate Je- 
ffersono girias. Mano gi var
das yra Jeffersono 'Girių Dva
sia. Jus mano giriose kas mie
las melas laike pavasario ir 
vasaros šokius šokate, dainas 
dainuojate, prakalbas sakote 
ir deklamuojate. Jus čia gėri
mus geriate ir skanius valgius 
valgote. Motina ‘gamta jūsų 

puikius 
nuo * 
ma- 
ari- 
visi

valgiams ir gėrimams 
stalus nutiesė, medeliai 
saulės kaitros apsaugo, o 
no miško paukšteliai jums 
jas gieda. Jus jaučiatės
smagus, visi pilnai patenkinti.

žali, 
šla-

Čia gamta graži, žolelė 
kvietkeliai žydi, medeliai 
mena.

m ie.Todėl, mieli broliukai, 
los sesutės, kurie norite tikro
sios gamtos gražybės Jefferso- 
no girių išvysti, kurie norte su- 
vo draugus ar pažystamus pa
matyti, būtinai pribukįt čia 
nedėlioję, birželio 7 dieną, ši
toje, o ne kitoje dienoje North 
Sides Draugijų Sąryšis turės 
draugiškai šeimynišką suvažia
vimą bei išvažiavimą, šitame 
draugiškame suvažiavime bei 
išvažiavime pasižadėjo kalbėti 
du žymiausieji 
vių darbuotojai 
redaktorius P. 
A. Montvidas.
daugiau programe pamarginan-1 
čių dalyku-dalykelių. Lauksi-1 
me atvykstant.

— ‘^Naujienų” 
Grigaitis ir Dr. 
Taipgi bus ir

Pranešimai
Roseland. Birželio 2 d., 7:30 vai. 

vakare Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Impro- 
vement ir Benefit Kliubo susirinki
mas. Kliubo nariai atsilankykite 
paskirtų laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsvarstyti. 
Taipgi ateikite tie, kurie dar neužsi
mokėjote mokestis į Kliubą užsimo
kėti '. Jeigu neužsimokėsite mokesčių 
busite suspenduoti.

J. Tamašauskas sekr.

North Sides Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks 3 dieną 
June, 8 vai. vak., 1822 Wabansia Av. 
Viši delegatai kviečiami būtinai da
lyvauti susirinkime.

Sąryšio rašt. K. čepulevič.

Gerbiami draugai ir gerbiamos 
draugės malonėkite atsilankyti ant 
priešmetinio susirinkimo, kuris jvyks 
3 dieną June, 1925 m., 7:30 vai. vak., 
G. M. černauskio svetainėje po num. 
1900 So. Union Avė., kuris jūsų atsi
lankymas yra neatbūtinai reikalin
gas. Yra daug svarbių reikalų dė
lei apsvarstymo. Kviečia Valdyba.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks 8:00 vai. vak. birželio 
3 d., 1925 m., 29 ir Halsted St.
(Library Room). Visų narių tėvai 
turi būtinai atvykti. Nariai atvykit 
6:30 vai. vak. ir atsiveskite naujų 
narių........ Rašt. A. J. Schultz.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, 3 d. birželio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vak. Nariai malonėkite dalyvauti; 
bus išduotas raportas delegatų iš II

apskričio konferencijos.
— Sekr.' A. Mareijonaitė.

JEŠKAU Joe Mažeikos; pirmiau 
gyveno Chicagoj. Paeina iš Negeriu 
kaimo, Šilalės parapijos. Malonės jis 
pats ar kas kitas pranešti iki ketver
ge, nes esu atvažiavęs iš Pittsburgh, 
Pa. Taipgi ješkau Straukų.

JONAS KUIZINAS, 
2008 W. 23 St., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
'Lietuviški^ 
$200 ant 
30. 1925.

AŠ PAMEČIAU ant 
Tautiškų Kapinių apie 
Decoration Day, Gegužio 
Kas radote prašau pranešti aš už tai 
$50 atlyginimą duodu. Mano ant
rašas toks:

JOHN PILKIS, 
General Delivery, Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
' & HDW. CO.

Malevojam ir popieruojari. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S‘ RAMANČIONIS. Prdz..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS, 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Hayinarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avemie

CHICAGO.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON — '

4 KAMBARIŲ 
FLATAS.

W. STANKUS, 
6815 So. Oakley Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
TINKAMAS ruimas rendoj dėl 

vieno arba ir dviejų vaikinų. Rui
mas patogus su visais tinkamais pa? 
tankumais.

Kreipkitės
2-ros lubos frontas

3127 So. Emerald Avė.

PASIBENDAVOJA šviesus i 
kambarys dėl dviejų arba 
no vaikino. Yra elektra, 
zas, maudynė, telefonas.

722 \V. 18th St.

vie-
ga-

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

PATYRUSIŲ OPERATORKŲ
Prie Singer spėka varomų 

mašinų i automobilių dirbtuvę. 
Nuolat darbas ir ijera pradžiai 
alga. ERO MANUiEACTURING 
(X)., 2210 Ogdcn Avenue.

PARDAVIMUI GEROS 
KRAUTUVĖS

Mes turime pardavimui daug deli- 
katesen, grosernių, cigarų ir saldai
nių krautuvių visose dalyse miesto, 
kurios randasi gerose apiclinkėse, 
parduosime labai pigiomis kainomis 
už cash- arba lengvais išmokėjimais. 
Taipgi galime jums parduoti pilnai 
prirengtas krautuves ir dastatyti į 
jūsų pačių apieliskę. Del smulkme
nų 
nuo

Del smulkme- 
atsišaukite į musų miesto ofisą 
10 ryto iki 1 po pietų. 

BENDElt ‘AND CO. 
,155 N. Clark St. 

kampas Rando!ph St.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

VIDURMIESČ1O bankas reika
lauja keletą vyrų ir moterų ant 
lauko darbui, kurie kalba angliš
kai. Gera mokestis. Atsišaukite 
nuo 11 iki 2 po pietų. z

Peoples Life Bldg. Room 311 
130 N. Wells Str.

NEPAPRASTA PROGA
Pigiai pirkti KRIAUČIŲ ŠAP4, 

Lietuvių apgyventoje vietoje, -Gary, 
Indiana. Savininkas važiuoja Lietu
von, dėlto parduos labai pigiai. Vie
natinė kriaučių šapa tame mieste. 
Kas norite daryti gerą biznj tuoj atsi
šaukite. Taipgi turime daug namų 
ir biznių. Chicagoje ir (’iceroje, ku
riuos galima pirkti arba mainyti.

Kreipkitės pas:
V. M. STULPINAS CO.< 

3311 S. Halsted St., , Chicago, 111.
Phone Vardo 6062.

C. T. SlJROMSKIS & CO.
• Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St.

, Tel. Baulevard 9641

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL
DYBA 1925 mėUms: Pirmininkas, 
Antanas J. Zulatoris, 827 W. 38 rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut: Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. Šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Julijonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo- 

' no Mazelausko svetainėje, 3259 So.
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

REIKIA DARBININKU
VYRU

1)1 DELIS BIZNIS
' CHICAGO & LOS ANGELES 

AUTO SALES IR APSK. 
PATARNAVIMAS

Dar penkių vyrų apie 45 metų am
žiaus kurie gali investuoti nuo $500 
iki $2500 pinigais arba real estate. 
Sveikas prie atdaro oro darbas, Chi
cagoj, arba važinėtis, $150 į mėnesj 
ir komišinas. Turi mokėti važinėti^ 
automobiliu nuo Detroito iki Chica- 
gos arba Los Angeles arba išmokite 
važinėtis ‘nuo musų instruktorio. Ap
likuotai ‘nepriimami be investmento. 
Atsišaukite į dirbtuvę, 2050 Archer 
Avė., pasirengę į darbą nuo 9 ryto 
iki 9 vakare.

DELIKATESEN, grosernė, nesvai- 
ginamų gėlimų, saldainių, bekernės 
tavorų krautuvė. Geroje vietoje, 
prie smarkios biznio gatvės, šalę bu- 
černes/ prieš teatrą, North Side, ren- 
dos, $85, karštu vasdeniu šildoma, 4 
Kambarių gyvenimas su vana. Par
duodu dėl labai svarbios priežasties, 
už $1650 nupirksite 
dvigubai, 
kėjimais.

‘21,54. Lincoln Avė. 
netoli Webster Avė.

viską. • Vęrta 
Jei reikia, dalinais išmo-

GROJIKI.ĮS Pianas-Gulbransen, 88 
notų, moderniški keisai, su benčiu- 
mi ir 90 rolelių, kaina, $150, po $10 
j mėnesj dėl gerų žmonių. Turi būt 
parduotas prieš birželio 6 dieną.

Kreipkitės.
812% W. 63rd St.

išsimaino 
o______ __ ___ store mai
šytų tautų apgyvento j apielinkėj. 
Pigi renda — 4 kambariai pagyveni
mui. Parduosiu pigiai. Turiu par
duoti dėl svarbios priežasties.'

Atsišaukite greitai.
4539 W. Van Buren St.

PARSIDUODA arba 
grosernė ir delicatessen

Reikalingdš^įatiręs ir mokąs 
angliškai kalbėti bučeris., 
ram darbininkui, gera alga.

5700 So. Morgan St.
Tel. Wentworth‘ 2988

REIKALINiGAS patyręs 
ceris, nevedęs, nuolatinis 
bas ir gera užmokestis.

Atsišaukite
3300 So? Wallace St.

Ge

bu

— REIKAir.ilNGAS
Patyręs bučeris, trumpos 

landos. . 1
Atsišaukit tuojau.
3135 (So. Wallace St.

• - Iii« ' ■■ •

AUTOMOBILIAI

va

NAMA£ už automobilių. Kas tu
rite 5 pasažierių mašiną, ’o norite 
mainyti į namą atvažiuokite pas 

G. ZAKSĄ, 
3325 So. Lowe Avė., 

tai duosiu jums 6 kambarių namą 
automobilių .

Šauk Boulevard 8032
----------- ---------- ----- ——1-

U Z

RAKANDAI
DIDELIS bargerias. Parduosiu 

pigiai, mohair parloro setą, riešu
tinį valgomo kambario setą, 2 
miegamo kambario setus, lianipa, 
2 karpetus. Apžiūrėki!. 1014 By
rėti St. 2 blokai į pietus nuo Ir- 
ving Park bulvaro, netoli Sheridan 
“L” stoties.

4 kambarių ra- 
ir ruimuos gy- 

pigi, karštu vande-

PARDAVIMUI 
kandai, galima 
venti. Rebda 
niu apšildoma.

Kreipkitės.
3232 So. Halsted Str.

Phone Boulevard 3029

Turiu Atiduoti Tuojau
Rakandus 4 kambarių, gražus 3 šmo
tų parloro setas, 4 šmotų riešutinis 
miegamo kambario setas, gražus val
gomo kambario setas, bufetas, 3 geri 
karpetai, console yictorola, 8 liam- 
pos, užlaidos ir t. t. Didelis barge- 
nas. Dalimis.

2150 So. Marshall Blvd 
netoli 22 St.,

1 apt.

PARSIDUODA maži rakandai, pa
rankus dėl pavienių, galima randa- 
voti ir kambarius, randa pigi, par
duosiu pigiai.; geriausia kreiptis va
karais po šešių ligi dešimtos vakare, 
pirmos lubos iš priekio .

1734 So. String Str.
- - ----------------

PARDAVIMUIt

Pardavimui 
mašina, mažai

REIKIA patyrusių lietuvai
čių kaipo salesladies- prie par
davinėjimo moterų siutų. Ge- siu už pirmą 
ra alga, nuolat darbas.

QUALITY CLOAK SHOP 
1311 So. Halsted St.

T R A 
mėsai pjaustyti 
vartota. Parduo- 
teisingą pasiųly-

mą. 1 lubos užpakaly.
S. šiuras,

946 W. 31 PI.

PARDUOSIU arba mainysiu 
ant automobiliaus, grosernę ir 
bučernę, lietuvių ir vokiečių 
apgyvento] apielinkėj.

Pašauk:
Boulevard 10185

Parsi- 
ir icc cream

LABAI gKTa proga, 
duoda grosernė 
parteris, Yra kambariai prie 
krautuvės. Pardavimo priežas
tis, turiu du bįžniu. 5708 So. 
Morgan SI. Tel. Lafayette 6597

PARSIDUODA bučerne ir 
groserne geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa, biznis gerai 
eina; turiu kitą užsiėmimą; 
parsiduoda greitai. #

2119 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė Brighton 
Parke, 4 kambariai pragyvenimui, 
garu apšildoma, renda pigi. Par
duosiu už pusę kainos, tik $800. ,

J. LEPO, 
722 W. 35 St.,

Phone Boulevard 3242 arba 
Republic 10363 . •

PARDAVIMUI grosernė ir 
kandžių knuituvę. 4 kamba
riai dd pragyvenimo, maudy
nė. ir diek t ra. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite

5954 So. Ada St.

NAMAI-2EME
17 KAMBARIŲ

rsndtji Jįifauv j vk.. * •

parduotas tuojau už $14,500, g
de vietoje, netoli Fordo dirb

 T namas, atnešu 
$260 j mėnesį, turi būt 

_______ 1. ;------- “ 'va
žio ie vietoje, netoli Fordo dirbtu- 
vhj, išvažiuoju Europon. Veikite 
greitai. 

533 Wentworth Avė. 
Calmhet, UI.

5 RUIMŲ MŪRINIS namas, kar
štu vandeniu šildomas^ du garad- 

parduosiu labai pigiai. 
3313 So. Leavitt Str.
arti Archer Avė.
Tel. Lafayette 0016

žiai;

PARDUODU medinį namą už 
cash arba mainau į Bekernės, bu- 
černės loto, arba automobiliaus.

Kreipkitės pas ‘savininką.*
3829 So. Rockwell Str.

Užpakaliniame name 1 lubos ’

• 6 KAMBARIŲ mūrinė cottagc, 
3 metų senumo, cementinis skle- 
ias, .elektra, garažas,didelis sod
nas, kaina $6990 įnmkčti $1900 ir 
)o $50 į mėnesį. /

9131 So. ParnelI Avė., 4 blokai 
i vytus nuo Halsted Str.

PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausia kumpas ant Brid- 
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

AR ŽINOTE lietuviai kokiame biz
nyje yra daug pinigų, štai biznis. 
Pardavimui gasolino, filling station 
ir publiškas garadžius labai pigiai, 
liksite greitai turtingu. Taipgi par
siduoda dviejų tonų trokas, kaip ir 
dovanai taip pigiai.
• 3111 N. Westem Avė.

r*

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 

| mainyti. Na
mus ant far- 

VfJijy nių, Jotus, vi
sokius biznius 
mainyti a n t 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS ČO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So» Morgan St.
Tel. Yards 1571

William
3348 So. Paulina 

Pirm, -pagelb., 
John Lauraitis,

DRAUGYSTĖS’ LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų 
Buishas, Pirm., 
St.; John Schultz 
2739 W. 39th PI.;
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt., 3043 W. 38th PI.; John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 39th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienį kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po .pietų, A. F. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

PARSIDUODA «farma ir vasarna
mis, (sommer resort) ant grąžaus 
ežero kranto,* farma yra su visokiais 
padargais kokie yralifijkalingi ant 
farmų ir su gyvuliais. Vasarnamis 
taipgi yra su visokiais rakandais, 125 
mylios nuo Chicagos. 
giai arba 
pra pertos,

Parduosiu pi-
ant Chicagos

R. 4,

mainysiu
Rašykit

F. J. SZEMET, 
Campbellspoi t, 

arba 3358 Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 3868

Per ijią savaitę.

Wis.

PARDAVIMUI arba mainymui su 
Storu arba be štoro, 2 flatų medinis 
namas Brighton Parke, 4051 Archer 
Avė. Mainysiu ant grbsernės, auto- 
mobiliatis, lofo arba mažos bučer- 
nes. v

6 KAMBARIŲ NĄMAS, $4250 
Pastatysime ant jūsų loto, mažes

ni namai, $34&0 ir augščiau, bus tile. 
vana su lietaus lašais, gražųš fikče- 
riai, cementinis skiepas ir t. t. leng
vais išmokėjimais. Reikalaukit pla
nų. BudaVotojaSį 17 N. J^a Šalie St., 
Room 720.

LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, yra elektra, moderniškas plum- 
bingas, 3 karų garadžius, visos gat
ves ištaisytos ir apmokėtos, netoli 
$1,000,000 vertes teatro, kaina $4,000, 
cash, $1,000.

2031 W. 35 St.
Tel. Lafayette 0909

PARSIDUODA farma 40 akerių, 
žemė juodžemis su moliu beveik visą 
dirbama, didžiausia lietuvių kolonija, 
jaunas sodnelis, vieta labai puiki, pu
sė mylios nuo miesto ir mokyklos, 
tik menki budinkai, bet dar galima 
gyventi, kaina $1,500, įmokėti, $800 
Platesnių informacijų rašykit laišką.

M. S., Box 87, Fountain, Mich.

MORTGECIAl -PASKOLŲ!
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.
J

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor-| 
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN *
Room 351, 140 S. Deafrborn St. 

Tel.’Central/1191

ANTRI MORGIČIAI padaromi de] 
namų, 2-jų flatų Ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
, Room 1142

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

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRŲSSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, Iii.
Phone Seelėy 1643 »

M. E. HUTFILZ, Manager
1 "T—....  < " ' i i >

VYRAI IŠMOKITE moderniško)- 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die 
nomis arba Vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arbg šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokito.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

DRAUGYSTĖ MEILŪS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pageli). 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt.. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligonių 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. \ Susirinkimai atsi
buna kas antra subatą kas mėnesi 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Aye.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAS. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka- 
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrų 
nedėldienį, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirrh. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W. 18th 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

l

HUMBOLDT PARKO . LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. VValskis, 3341 
Ėvergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka- 
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever- 
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Baidys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 

į bravalskis, 338 E. Kensington Avė.;
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Galvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį- kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė

. M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 73G 
W. Glst St., Tel. Englevvood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienč, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskęvičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du
dėnienė, K. Austrauskienė; Maršai- . 
ko P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesio Mark Square svet.,

" 30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia

• Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia AV.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPIMO 
KLIUBO-VYRŲ IR MOTERŲ Val
dyba 1925 metams: Pirm., E. Ju
zaitienė, 736 W. 61st St. Tel. En- 
glewood 2083; Pagelb., U. Miški
nienė, 4001 So. Artesian; Nut. Raš
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Rašt., S. Palijanskas; Ka- 
sierius, J. Varnagis, 4051 Archer 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienį; McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir VVestem Avė., 
2-rą valandą po pietų.
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