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Lietuvos atstovas prie 
Vatikano atšauktas

Lenkijos su Vatikanu kon 
kordatas patvirtinta

Kratos ir areštai Bulgari
joje nesiliauja

Prašo daugiau laivų kovai 
degtinės kontrabanda

su

Lietuvos atstovas prie 
Vatikano atšauktas

Prašo daugiau pagalbos 
degtininkams blokuoti

'VARŠAVA, Lenkija, birž. 3. 
— Lenkų valdžios atstovai ir 
popiežiaus emisaras šiandie 
apsikeitė ratifikavimais kon
kordato, padaryto tarp Lenki
jos ir Vatikano.

[Del šito konkordato Lietu
vos valdžia protestavo, kadan
gi tąja sutartim popiežius, pa
vesdamas Vilniaus kraštą len
kų bažnyčios, jurisdikcijai, tuo 
pačiu pripažįsta Vilniaus pri- 
jungimą Lenkijai. Protestas 
lėčiau nieko nepadėjo. Popie
žinis, nepatenkintas, kad Lie
tuva, žiūrėdama teisybės, drį-, 
so prieštarauti jo 
balandžio 30 dieną 
sekretorių pranešė
valdžiai, jogei “dėl 'rimtų prie
žasčių” (Lietuvos charge d’af- 
faires prie Vatikano nebesąs 
daugiau “persona grata” -r-' 
mėgiamas asmuo].

politikai, 
per savo 
Lietuvos

ROMA, geg. 17. — Laikraš
čio Messagero žiniomis, Lietu
vos vyriausybė, jausdama suda
rytoje tarp lenkų ir Vatikano 
konkordato sutarties klauzu- 
loj, kiek jis liečia Vilnių, kenk
smingumą Lietuvos reikalams, 
atkaukė iš Vatikano savo atsto
vą; Ji pranešė šį savo nutarimą 
popiežiaus sekretariatui. » • 

“Osservatore Romano” ofici- 
ozinėj notoj dėl Lietuvos atsto
vo prie Vatikano atšaukimo pa
reiškia, kad popiežiaus sekreta- 
riatas dar balandžio 30 d. esąs 
pranešęs Lietuvos vyriausybei I 
savo rimtas priežastis, dėl kurių 
Lietuvos atstovas prie šventojo 
sosto nebesąs daugiau geistinas 
asmuo.

Del vyskupo Matulevičiaus 
pašalinimo.

Del pašalinimo lietuvių vys
kupo Matulevičiaus iš Vilniaus, 
Kauno Liet. Žinios rašo:

Kadangi einant Lenkijos kon
kordatu su Vatikanu Vilniuj tu
ri būti arkivyskupas, kuriuomi 
dabar skiriamas vysk. Cieplia- 
kas, tai vysk. Matulevičius lie
ka pašalintas nuo vyskupystės 
vedimo pareigų. Vilniaus lietu
viai lieka visiškoj lenkų nuo
žiūroj. O musų “katalikai” at
sidėkodami popiežiui už tokį 
konkordatą važiuoja Romon pas 
patį popiežių pasimelsti.

BOSTON, Mass., birž. 3. — 
Pakraščio sargybos viršininkas 
Preston Uberroth kreipėsi į 
VVashingtoną su prašymu, kad 
jam butų duota sustiprinimų 
kovai su degtinininkų laivy
nu ties Cape Ann ir Bostono 
uostu. Jis reikalauja dar tri
jų ardomųjų laivų ir jūrių ae- 
roplftno vandenims tose vieto
se patroliuoti.

Meksikos valdžia rūpinas 
žmonią švietimu

Kratos ir suėmimai Bul 
garijoj nesiliauja

Suimta teroristas, įtariamas 
kaipo vadas kuopos, bandžiu
sios užmušti karalių Borisą.

SOFIJA, Bulgarija, birž. 3. 
— Kratos ir medžioklė įtaria
mų teroristų Bulgarijoj nesi
liauja. Praeitą naktį buvo vėl 
padaryta visa eilė kratų, kad 
sugavus keletą žinomų sąmok
slininkų, apie kuriuos mano
ma, kad jie tebesislapsto mie
ste. Daug asmenų suimta.

Vakar kviečių lauke, netoli 
sostinės, buvo suimtas Ivanas 
Christov, įtariamas kaipo va
das kuopos, kuri' nesenai kė
sinus nužudyt karalių Borisą. 
Christovas buvo užtiktas lau
ke bemiegąs.

Provincijoj 
keletą vadų 
operuojančių
Haskovo apygardose.

policija sugavo 
plėšikų bandų,
Ęilipopolio

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATS 
SAU GALĄ PASIDARĖ

Kuria Vokietijos-Austri 
jos vienybes sąjungą

Visoj respublikoj bus įsteigta 
dar apie penki tūkstančiai 
naujų mokyklų.

NUOŽMUS KALINIŲ BAUDIMAS. —\ Delei. kilušio didelio skan
dalo, kalinių plakimas Georgia'valstijos kalinių kempė e tapo pa
naikintas. Bet užtai Fulton pavieto kempėse tapo įvestas dar puož- 
mėsnis būdas kaliniams bausti. Tai — “kaladė”. Kaliniui suraki
nama rankas ir kojas ir priverčiamas jį taip surakintą Sėdėti ke
letą valandų. Ilgiaus pasėdėjus pasidaro baisus, nepakenčiamas 
skausmas. Tie kaliniai yra persamdomi privatinėms lentų kom- 
panijofns ir yra verčiami dirbti ilgiausias valandas, o už mažiau- 
sį nenuojiegumą darbe yra nuožmiausiai baudžiami. Pirmiau tų 
privatinių kompanijų bos^i kaliniai buvo plakami nagaikomis, o 
dabar sodinami i kaladę.

VIENNA, Austrija, birž. 3.
— Austrijoj organizuojama sti
pri “Vokiečių liaudies sąjun
ga,” kurios tikslas bus siektis 
Austrijos su Vokietija susijun
gimo. Organizacijos steigia
masis susirinkimas žada įvykti 
ketvirtadieni (šiandie). Tokios 
organizacijos įkūrimas tai esąs, 
pasak jos rėmėjų ,atsakymas į 
Italijos premjero Mussolinio ir 
Čekoslovakijos užsienių reikalų 
ministerio Benešo nesenai pa
darytą pareiškimą, kad agitaci
ja už Austrijos-Vokietijos są
jungą esanti neleistina.

“Vokietijos liaudies sąjunga” 
reikalausianti 
džios, 
Tautų
ekonominę
tijos sąjungą kaipo įvyku
sį faktą. Jei ji atsisakytų ta
tai padaryti, tai busiąs padary
tas privatinis plebiscitas ir jo 
rezultatai busią betarpiškai 
įteikti Tautų Sąjungai.

Tautų Sąjungos ekspertai Uti
nės ekonominę Austrijos padėtį.

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 3.
— Tautų Sąjungos Taryba šian
die paskyrė du ekonomistų, ang
lą Laytoną ir francuzą, prof. 
Ristą ,ištirti ekonominę Austri
jos padėtį, idant paskubinus to 
krašto ir centralinės Europos 
rekonstrukciją.

MEKSIKOS MIESTAS', 
3. — Oficialiai1 paskelbta, kad 
socialistinė prezidento Calleso 
valdžia nutarė atidaryti Mek
sikos respublikoj dar apie 5000 
naujų mokyklų. Mokyklos bus 
steigiamos didžiumoj kaimuo
se, dagi tokiose krašto- vieto- 
e, kur baltas žhiogtis’ dar ir 

šiandie beveik nežinomas.

birž. Ekspedicija Amundsenui 
ieškoti

Illinois vaisi, eksportas 
$239,314,270

KAD GARNYS NEATLANKĖ
> .................-

Nubudę kunigaikštis ir kuni
gaikštienė įstojo į vienuoly
nu^.

Austrijos, val- 
kad ji prašytų 
Sąjungos pripažinti 

Austrijos - Vokie- 
kaipo

_________ s—-

ROMA, Italija, birž. 3. — 
Kunigaikštis Biskari ir jo žmo
na Angelina, per dvidešimt 
penkerius metus nesusilaukda
mi vaikų, nuliūdę nusitarė įsto
ti į vienuolynus. Atsisakę nuo 
savo Jurtų, ir gavę specialį po- 
piieijiaus leidimą, kunįigaiikŠtis 
Biskari įstojo į Barnabitų zo- 
koftą, o kunigaikštienę į Kar
melitų vienuolyną Milane. Po 
ceremonijų kunigaikščiui buvo 
leista dar valandėlei pasimaty
ti su žmona — paskutinį kar
tą. '

OSLO, Norvegija, 
— šiandie, oficialiai 
ta, kad Norvegijos 
niekiamai c k spedi c i j s 
mins kapitonui Amundseijui 
ir jo bendrakeleiviams ieško
ti vadovausiąs leitenantas Luv 
tzow Holm. Ekspedicija iške
liaus i Špicbergeną veikiausiai 
ateinantį penktadienį.

Kapitonas Amundsenas iš* 
skrido iš Špicbergeno .1 žiemių 
ašigalį gegužės 21 dieną, ir iki 
šiol nieko apie jį nebegirdėt. 
Bijoma, kad nebūtų ištikus ji 
kokia nelaimė.

paskelb- 
valdžios

Eksporto prekyba Illinois val
stija užima ketvirtą vietą 
tarp kitų valstijų.

KOLEGIJOS STUDENTO
STREIKAS

VOKIETIJOS BLAIVININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1 )IUSEL1)()R F AS, Vokiet i j a, 
birž. 3. — Vakar čia prasidė
jo Vokietijos blaivininkų drau
gijų susivienijimo metinis' su
važiavimas. Atidaromojo} sesi
joj kalbas laikė vidaus reika
lų, teisingumo ir ekonomijos 
ministerijų atstovai.

> ■ •

ITALŲ GRAFAS APVOGĖ 
AMERIKIETĘ; GAVO

PUSANTRŲ METŲ 
, KALĖJIMO

» -----------t -
PARYŽIUI birž. 3. — An- 

dais viena turtinga amerikie
tė, iMrs. Mairo Hicks, viena
me Montmartre kliube susipa
žino su kažkokiu italu, kurs 
save vadinosi grafu de Ros- 
ciori. Mrs. Hicks pasikvietė 
j,j pas save i viešbutį, kad pa
mokintų ją gražiai šokti. Jis 
mielai sutiko, bet kai po pa*- 
mokų pasišalino, Mrs. Hicks 
pasigedo savo briliantų, vęr- 
tės apie 3,000 dolerių. Grafas 
de RoSciori buyo areštuotas 
ir pasmerktas; < aŠtuoniolikrti 
mėnesių kalėjimo. «

SPRINGFIEID, Ilk, birž. 3. 
— Prekybos departamento pa
skelbtomis statistikos žiniomis, 
Illinois # valstija 1924 metais 
eksportavo prekįų vertės 239,- 
314,270 dolerių, tuo tarpu kai 
visų Amerikos Jungtinių Val
stijų .eksportas tais metais sie
kė 4,498,151,936 dolerių.

Svarbiausieji Illinois valsti
joj eksporto dalykai, davę jai 
didžiausių pajamų, buvo:

Taukai ,.............
Kiauliena ..........
Kviečiai .............
Ūkio mašinos ..
Kitokios ' mašinos 
Gelžis-plienas ... 
Korini krakmolas
Važiuojami pabūk
lai .......' 
Kukurūzai 
Dę-šražarnūs 
Aliejus ....
Kvietiniai miltai

Luther Burbank apie 
evoliuciją

- - - ---. •- I

Tauta, kuri nepripažįsta evo
liucijos, pranyks nuo žemės, 
sako garzsus augalininkas.

SANTA RUSA, Cal., birž. 3. 
— Ryšy su Tennessee valsti
jos įstatymo sukurtu dabar 
triukšmu dėl evoliucijos mo
kymo, garsus Amerikos bota
nikas, ILutlier’ Burbank, para
šė United Press šitokį straip
snelį :

Kiekviena tauta, kuri nepri
pažįsta evoliucijos, išnyks nuo 
žemės paviršiaus. Inkriminavo 
mas Tennessec mokytojo dėl 
dėstvmo evoliucijos mokslo 
yra žingsnis vieną tūkstantį 
metų atgal.

Evoliucija yra tiesa, o tiesa 
turi vyrauti, ir vyraus.

1 Visa mano darbuotė su aų- 
grlais čia, Santa Bosoj, kas 
diena įrodo evoliuciją.

Visoks augmuo, visokia gy
vybė yra evoliucija.

Tamsunąas, ignorancija visa
dos kovojo ir visaMos kovos 
evoliuciją, drl to kad evoliu
cija yra augimas. Žmonių gru
pės, kurios kovoja evoliucijos 
mokslą, 'nepažįsta tiesos ir ne
tiki į ją.

Evoliucija yra priešinga teo
logijai, ir dėl to pastaroji jos 
nekenčia, bet evoliucija nėra 
pi iešinga religijai. 'Teologija 
yra žmogaus padaras; religi
ja — ne. TiesA gi yra visų auk
ščiausią. •

Man daug maloniau yra ma
nyti, kad mes vis rUtulojamės, 
virstam vis kuo nors geres
niu, ne kad — kaip seni teo
logai, kad mums liepia —- ti
kėti, jogei mes buvę sutverti 
Rojuj, o paskui nupuolę.

Maskva pagrobė naftos 
laukus Azerbeidžane

Visi čiagimiai darbininkai pa
šalinami; bijoma vieto; gy
ventojų sukilimo.

BERLINAS, birž. 3. — Pra
nešama, kad Maskvos valdžia 
užgrobus turtingus naftos lau
kus Azerbeidžano respublikoj, 
Užkaukazy, ir visi čiagimiai 
darbininkai esą pašalinami.

Del šilckio., Maskvos žygio 
bijoma naujo vi/itos gyvento
jų inahonietonių sukilimo 
prieš bolševikų režimą.

Suomijos žurnalistai 
Lietuvoj /

KAUNAS, geg. 18 [E]..
Viešintieji Kaune Suomių žur
nalistai gegužės 16 dieną, musų 
žurnalistų lydimi, automobiliais 
apvažinėjo Kauno apylinkes, 
aplankė Pažaislio vienuolyną, 
Raudondvarį. Vakare Lietuvos 
viešbuty Rašytojų ir Žurnalistų 
Sąjunga suruošė svečiams pie
tus. Dalyvavo žjmiesnieji lie
tuvių rašytojai ir laikraštinin
kai. Buvo daug širdingų kal
bų. Gegužės 17 dieną svečiai
važiavo pažiūrėti Suvalkijos, 
buvo Birštone, Alytuj, Kalvari
joj ir Mariampolėj. Gegužės 
18 dieną svečiai apžiurėjo karo 
muziejų ir kitas Kauno vietas. 
Gegužės 19 Suomijos laikrašti
ninkai, Lietuvos žurnalistų ly
dimi, garlaiviu vyko Klaipėdon. 
Palangon ir į siaubus, iš kur 
pąskui grįžo į Suomiją.

VERČIAU MIRTI NEGU 
KALĖJIMAN.

DIDELIS GAISRAS PHILA- 
DELPHIJOJ

LITTLE ROGK, Ark., birž. 
3. — Protestuodami dėl pa
skyrimo kunigo James Murano 
Little Bock kolegijos pirminin
ku, du trečdaliai tos kolegijos 2. — Praeitą naktį' kilęs gaisras 
studentų sustreikavo, 
streikuojančių yra dalis ir 
kyklą baigiančiųjų, kurie 
to gali nukentėti, būtent, 
gauti diplomų.

PHILADELPH1A, Pa 6irž.

. . ------------------------------------------------------ ----- ■* ■ ■■ • v

Chicagos... priemiesty <. sudegė. 
Natoma-Huųt'tey Dairy kompa* 
nijos daržines’su penkiais ark* 
bais , vežimais ir keletu tonų 
šieno. »*

SUĖMĖ LAIVĄ SU $110,000 
VERTĖS DEGTINĖS

mo- 
del I 
ne-

sunaikino bloke tarp 30 ir 31 
gatvių ir Chestnut gatvės dau
giau ne dešlmf namų. Ugnies 
padaryti nuostoliai siekią suvir
tum 500 tūkstančių dolerių.

165 DARBININKŲ AUTAI 
SUDEGĖ.

NORFOLK, Va., birž. 3. — 
Vietos sankrovininkas Amold 
Smith, ii m., susibaręs su sa- Šiandie gaisras sunaikino didelę 

pastvėręs šautuvą AVillis - Overland automobilių 
o paskui pats nu- kompanijos daržinę, pastatytą

Nesenai .žmona buvo tos kompanijos darbininkams 
įnešus teisman bylą dėl išsi- savo automobiliams pasistatyti, 
skyrimo. ‘ *165 automobiliai sudegė.

TOLEDO, Ohio, birž. 3. —

TRAMVAJAMS SUSIMUŠUS
AšTUONI ŽMONES SUŽEISTI.

Oficialia 
nei spėja:

Chicago

oro biuras šiai die-

vo žmona 
nušovė ją, 
sišovė.

KOKOMO, Ind., birž. 3. — 
Netoli Cassvillės, penkios my
lios nuo Kokomo, šiandie susi
mušė du tarpumiesčio tramva
jai. Aštuoni pasažieriai buvo 

(sužeisti, du jų pavojingai.

ir apielinkė. — 
oras; gali būt 

lietums su perkūnijomis; maža 
atmainos temperatūroj; stip
rokas pietvakaris vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siie-kė 79° F.

šiandie saule teka 5:1b, lei
džiasi 8:20 valandą.

$45,494,919 
20,919,564 
37,317,870 
21,919,421 
20,400,766 

. 8,795,077 
6,303,069

5,309,174 
4,722,327 
3,890.921 
2,896,442 
2,147,387 
2,018,988

Iš viso lik vienuolikos val
stijų eksportas praeitais me
tais .siękė> daugiau /kaip 100 
lųk,stąnčių ijolerių. Illjpoįs. val
stija užiriT^ tarp jų ketvirtą 
vietą

tarp jų ketvirtą

IhikŲ-PietyslavtMLile- 
rybos; nutruko r1- - - - -

/į^pFjNAI, : Graikija! bjrž. 3. 
-^SOficialiai paskęfbtaĮ kad 
Graikijos ir Jiiįįtųslavijos 'dery
bos dėl savo; sųjung'os‘ hitnau- 
jinimo nutrukusios. ’

- ■ .4... •"* . M «• • . R C AĄ
-------------y--------------------- ;

Latvijos Seimas priešJ^cęhinį, 
kaipo Lenkų šalinmką?.

______________ V f j..ii

RYGA, geg. 18 [Lž] ^var
stant Latvijos Seime vidaus rei
kalų ministerijos sąmatą,
riuo numatomos išalidos, suriš
tos su Vatikano Lątyijąi ir Lie
tuvai bažnyčių vizitatoriaus iš
laikymu, Seimo narys kunigas 
Trasu nas griežtai protestavo 
prieš Zėcchinį kaipo Lenkijos 

J šalininko Latvijoj buvimą.

ku-

NEW LONDON, Conn., birž. 
3. — Pakraščių sargyba vakar 
suėmė ties Long Island seklu
ma nedidelį Kanados garlaivį 
Blairmore L, gabenusį krovinį 
degtinės vertės 110,000 dole
riu, v

SPRINGFIELD, III., birž. 3. 
— Legislaturos atstovų butas 
šiandie 79 balsais prieš 65 at
metė atstovo O’Grady bilių at
šaukti valstijos įstatymą, ku
riuo leista daryti kratas ir areš
tus sąryšy su prohibicijos įsta
tymo vykdymu.

PILVIŠKIAI. Pilviškiuose 
nesenai susekti du vaikėzai, 
Gįrdauskas ir vadinamas “Ku
gelis”, kurie įtariami pakulas 
vogę. Abu pasodinti kalėjimam

Prieš tai juodu vieną kartą 
su dviem antim, antrą kartą 
su dviem žąsim buvo nuvykę į 
Didžiūnus ir ten jas “sučiasta- 
voję”. Pasodinus juodu kalėji- 
man, ėmė sklisti gandų, buk ir 
tos aiitys ir ■ žąsys buvusios 
vogtos? 'lokiu budu galėjo 
grėsti kalėjimas ir Didžiū
nams. Didžiunienė negalėjo iš
sivaizduoti, kaip senas žmogus 
gali kalėjime sėdėti ir iš bai
mės išgėrė nuodų. 'Tačiau šiuo 
kartu gydytojas ją atgriebė. Ji 
visvien negalėjo nurimti, ir 
antru kartu nusinuodijus mi
rė.

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 j 6 iki 10 dienų.
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs

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

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

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

EXTRA!

PRAKALBOS
Pitts Ketverge

kampus 31

ant 48 ir S. Honore
Sts, Chicago, III

darbiniu Kalbės

Nei Paštu nei Telefo
Advokatasnu orderių nepri

imama
Cor. Ashland Avė. and 47th St

Vaiku Sport ČeverykaiNosiniaiPlunksninės Paduškos

Vilnius Pirmas Augštas

KAVA

1323-1923
TOILETINIS MUILAS

Pirmas Augštas

IŠPARDAVIMAS GĖOSERIO
Tai. Daarburn MS7

JOPCO” BRAND KAVA SVIESTAS

(Apyniai ir sa Wisconsino pieninyčios,
riausios rųsies, svarui

Išdirbimo,

Olive Glo arba Snowberry 
Toiletinis Muilas (6 šmotai

maišymų 
kiekvie-

Vaiky Vilno 
nes Kelnes

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

3 svarų maišelis, specialiai 
šiame išpardųvime,

rusvi
dau-

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

lavender ,visokių mieru

itio- 
daržoves, 
dalykus, 

nedarė.

- geros 
kelnes, 

mieros 8 iki 15 metų 
(2 kelnes dau- COp 
ginusiai/' VvV

NAUJAUSIA MADA. — Akto
rė Joie Beach pasipuošusi sulig 
vėliausios Paryžiaus mados: su 
dideliais į verpei į panašiais aus- 
kariais (earrings). f

lyklas), “Jopco

8614-16 Rooseveit Rd 
Arti St. Louis Av«.

CHICAGO, ILL.

bo. Tai šiuomi aš ir kreipiuosi 
j jus, gerbiamieji: nelaukit, kad 
kas. ateitų pas jus prašyti, bet 
patys atlikit ta prakilnų darbą, 
skirdami dolerį kitą.

Aukas galima siųsti kur kam 
parankiau—ar per “Naujienas”, 
ar per “Keleivį”, kurie su mie
lu noru patarnauja perdavimui 
aukų Lietuvos SociaLDemokra- 
tų partija ir paskelbs aukavu
sių vardus.

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111

10717 Indiana Avc..

Tamsių spalvų, ševjoto 
ir cassimeres, 
dėl mokyklų

Vyrų nosiniai, spalvotais kraštukai 
mėlyni ir 
giausiai)

John Kuchinskas
LAWYĖR 

lt

Lietuvis Advokatas
<fi2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaJ 2552

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

MODERNIŠKI BUDAI LIGOMS 
NAIKINTI

vę ir darbo žmonių būvio page
rinimą ir tikrą krašto demokra
tiją. Mes turim žinoti, kad Lie
tuvos darbininkų padėtis yra 
kelis kartus sunkesnė, negu 
musų

4ukos Lietuvos socialdemokra 
tams.

ir ku- 
Da'bar 

kaip reikalin- 
temperalura 

bet ir darbo 
žinome, kad 
turi būti iš

bildu, kad nc-

akuše- 
kolegij^; 
yraktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike

tad pagelbėkim jiems!
burghe yra gana daug 

lietuvių darbininkų, kurie no
riai paremtų Lietuvos Social- 
Demokrhtus, tik jei kas juos pa
ragintų prie to prakilnaus dar-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53* 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

41 Ji
Oppenheimer — Trečias Augštas

Oppenheimer — Antras Augštas

Savoy kava, šviežiai' spirgin
ta, 3 svarų kenas (1 kenas 
^augiausiai) $ 1.49

Openheimer

ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room >11 

Tel. Central 6280 
Cicero Ketverge vakaro

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Soredoj muo 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St, T. Boal. 6787

PASARGA: Musų yra troškimu, kad ne tjktai 'darbininkai atsi
lankytų ant šių prakalbų, bet kad ir visokį profesionalai, kurie sa
kosi esanti išmintingi, nes,minėti dalykai rišasi su mokslu, istorija 
ir pranašyste ir tie dalykai Jiečia kiekvienų! Todėl neapleiskite pro
gos, bukite visi ant paženklintos valandos, nes greit tokios progos 
nebus. Nėra Koiektos. Inžanga Liuosa.

n f()>, Rengia ir kviečia T. B. S. S.

ČEVERYKŲ TEPALAS
2 in 1, Ceverykų Tepalas, juo
das, .rudas), tan, ,oxblood_(4 
krabutes daugiausiai), kra- 
butei

O i>pc 101611110 r

šokių įkandimų, ir turime taip
gi atsiminti sulaikyti perdavi
mą ligų nuo-vieno žmogaus ki
tam. Apsaugojimas užima pir
miausią vietą sveikatos daly
kuose. [FILIS]

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimą.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ J n c.

X. BARTKUS, Praa.
ibi9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

. (2 poros daugiausiai)
Oppenheimer — Antras Augštas

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO KASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

THE UN I VERS AL. C A R. 
Cars-Trucks-Tracters 

FRANK BRESKA 
2501-03-05/Sputh Kedzie Avenue, ’ Telefonas

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trobai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.
:• <♦> <♦> <♦> <♦> <♦>

Openheimer — Pirmas Augštas

Temoje:

Karalystė visų pageidaujama užims 
greitai savo vietą

Pas draugą Adomą Pauleka 
susirinkus keliems draugams, 
drg. Pauleka priminė, kad rei
kalinga sumesti keletą dolerių 
Lietuvos socialdemokratams, ir 
pats pirmiausia padarė pradžią.

Aukavo sekantys draugai: A. 
Pauleka $1.00, Bladžė Paule- 
kiutė $1.00, Jonas Lukoševičius 
$1.00, Nikodimas Dobrovalskis 
$1.00, A. V. $1.00, S. Bakanas 
$2.00. Viso $7.00.

Nbrs tai yra visai maža au
ka kaip nuo didžiulio 
burgho lietuvių, bet reikia ne
užmiršti, kad šios aukos tai ne 
kokiam viešam susirinkime 
rinktos, o tik privatišai drau
gams suėjus ir besikalbant 
apie Lietuvos darbo Žmonių var
gus. Nors tai maža auka, bet 
vis reikš šį-tą Lietuvos darbi
ninkams, susispietusiems Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijoj kovoje su juoduoju kle
rikalizmu. Musų, amerikiečių 
lietuvių darbininkų, šventa pa-

—S. Bakanas
Mayview, Pa.

$7.00 aukų Lietuvos Socialde 
mokratų Partijai priėmiau.

J. šmotelis,
L. S-D. Fondo iždininkas.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-1B 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyveninio vieta: 
8823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

MILTAI
Pillsbury Bohemian Rugių,
% bačkos (1 daugiausia) 98C

Oppenheimer —- Ketvirtas Augštas

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS —

69 W. Washingtoft St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

Degtukų fabrikų 
kai kentėjo nuo baisios burnos 
ligos, bet tada fabrikuose bu
vo vartojamas raudonas fosfo
ras vietoj balto. Geltonasis 
drugys irgi beveik visiškai iš
naikintas per naikinimą uodų, 
kurie neša tą ligą.

Kad apsisaugoti nuo ligų, tu
rime pirmiausia apsipažinti su 
tuo, kas Medinga kūnui 
na nuo to apsaugoti, 
mic^ visi žinome 
ga yra vienoda 
ne tik namuose, 
vietose. Mes visi 
visokios1 išmatos 
naikintos lokiu, ' 
užnuodintų vandenį arba žemę 
Kūną turime apsaugoti nuo vi-

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

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

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

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4-00. — Parduoda

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

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

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

Mu.sų dięleli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į CherbotiK, So ut ha mpton, 
Antwcrp. Daug- laivų išplaukia kas 
savaite.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III.

Thomas Carey, milionierius 
plytų fabrikantas, buvęs alder- 
manas ir kartą buvęs kandida
tu į mayorus, tapo areštuotas 
už pardavinėjimą beverčių Še
rų. Jį skundžia katalikų kuni
gas Michael O’Sullivan^ kuriam 
Carey pardavęs 1,200 Šerus 
West Suburbau Transportation 
Co., jau IK) to kaip tai kompa
nijai nebuvo leista operuoti 
gatvekarius vakariniuose prie
miesčiuose.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

OfilM vidurmieatyjl * 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wa»hinitoū 8k 

Cor. Wublnrton A Clark

Rudi, balti, su 
gurnais iš šonų, 
nesunkus, gurno 
padais, dėl vai
kų G iki 10 me
tų, mieros nuo 
ii iki 6, labai 
specialiai porai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakai’ais nuo G iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

Geros rųšies. Artistiški 4pilaL 
plunksnų — 17x24 mieros, specialiai 
nas, (2 paduškos daugiau
siai) šiame išpardavime

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET
T1. Kedde 8C02

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdyml).

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

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

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

H S. La Šalie SL Room 0001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

NORĖDAMI
Įpirkti, parduoti ar mai-Į
INYTI VISADOS KREIPKITfiS y
I PAS MUS. TAS JUMS BUS;

ANT NAUDOS. į,

S. L FABIONAS Cik

DANIELIAUS REGĖJIMAS
Apie keturias busiančias abelnas karalys- ~ 
tęs, kurios sugaiš savo laikai, ir apie penktą b. J. Beneckas 
abelną karalystę, dėl kuiios galo nebus?...

Liga reiškia (tideles išlaidas, 
daug kentėjimo ir vargo. Jeigu 
žmonės apie tai nors biskutį 
pamąstys, jie supras svarbumą 
nukreipimo ligų. Ir daugeli 
sykių parpasti budai nukreipia 
arba išnaikina baisias ligas. 
Kiek laiko atgal ėdis buvo bai
siai išsiplėtojęs ant marių, bet 
dabar labai retai girdime apie 
tą ligą. Tai yra dėlto, kad da
bartiniu laiku ant marių 
nės vartoja šviežias 

reiga remti savo draugus Lietu-! vaisius ir panašius 
voje, o ypač dabartiniu laiku, Praeityje žmonės to 
kada artinasi rinkimai į Lietu
vos seimą ir kuomet Lietuvos 
juodasis klerikalizmas* su bai
siausiu įnirtimu puola visą Lie
tuvos pažangų judėjimą ir Lie
tuvos Social-Demokratamš ten
ka atlaikyti didžiausius smū
gius, kaipo narsiausiems kovo-

... -
\ ' .^r . .

Aprubežiotas Išpardavimas

•o .Mvr c«xru«Ti

JOPCO
BOHEMIAN

MALT EKTRACT
* OPPKNHEIMEft €

t m CMKAGft ILL .

Kajnbarys 1420
Telefonas Dearborn 609G

SPECIALISTAS egzaminavoji 
me abstraktų ir nejudinamo tur 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
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L L S. S. ŽINIOS Tarptautinis Frontas
Drg. Troelstru rezignavo

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

June 4,1925 Eilinis No. 113

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. .1. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A., Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vili.% 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas: '

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. (i. Mauricas, 4333 
/ S. Fairfield Avė., Chicago, III. 
Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.

Monroe St., Chicago, 111.
Kasierius — J. Kondratavičius, 10611 

Edbrooke Avė., Chicago, 111.
Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So. 

50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

Holandijos socialdemokratų 
partijos vadas ir per ilgus me
lus jos atstovas Socialistinio 
Internacionalo pildomoje tary
boje, P?J. Troelsdra (išt: Trul- 
stra), rezignavo iš abiejų vie
tų (Jei nesveikatos ir seno am
žiaus. Savo rezignacijos laiške 
jisai sako, kad vyriausias so
cialistų uždavinys šiandie yra 
kovoti prieš nacionalizmą ir 
mobilizuoti darbinihkų klase 
kovai prieš karą .

Pdstebetina, kad Anglijos 

Darbo Partijos delegatai dabar 
ne tiktai šilę rezoliuciją bal
savo, bet ir palys pašildė ją. 
Pirmesnėje Internacionalo cent
ro konferencijoje, sausio mė
nesyje šių metų, / Brius.sely, 
Anglijos delegatai susilaikė 
nuo balsavimo, kuomet buvo 
svarstomas Genevos protokolo 
klausimas, teisindamiesi, kad 
jų partija dar nesanti priėmu
si oficiaiio nusistatymo. Ang
lijos delegatai tuomet nėpaisc 
net to fakto, kad vienas svar
biausiųjų Gienevos protokolo 
autorių ‘buvo Ramsav MaeDo- 
nald, jų pačių partijos vadas.

Socialistu Partijoj
KIRKPATRICK — ORGANI

ZACIJOS DIREKTORIUS

f Drg. George R. Kirkpalrick, 
žinomosios knygos “War What 
For” autorius, tapo paskirtas 
Socialistų Partijos organizaci
jos direktorius (organizing di- 
rector). .Jisai dirbs Racionalia
me-partijos ofise, prižiūrėda
mas distriklų organizatorių 
veikimą. Iki šiol jisai per ke
letą metų buvo partijos spau
dos direktorius.

domėsis komitetas joms vi- 
soms yra paruošęs šitokį die
notvarkės projektą:

1.
ryto
gene

Konvencijų atidaro 10 v. 
partijos pirmininkas, Eu-

2. Vietinio kalbėtojo pasvei
kinimas. konvencijai.

<3. Delegatų vardašaukis.
4. Pirmininko Dėbso kalba.

Dienotvarkės komisijos iš

PARTIJA LEIS “AMERICAN 
APPEAI/’

L, S.-D. P. Centro Ko 
miteto Raportas

(Tęsinys)

tas 
jos

Drg. Bielinis, įvertinęs 
sunkias Partijos kovas ir 
nuolatinį augimą, eina prie 1924 

__  1925 metų darbo įvertinimo^ 
1924 m. registruotų organizaci
jų skaitome 145, tame skaičiuj 
ir 10 apskričių komitetų, reiš
kia, lyginant su 1923 m. orga
nizacijų skaičius padidėjo dau
giau nei dvigubai. At
skaičius apsnūdusias organiza
cijas, Partija tais metais turė
jo su, viršum 1500 veiklių na
rių. Centro Komiteto nutarimu 
1924 m. pradžioj Įvesta tam tik
ras vietos organizacijų darbo 
apskaitymas, bet esant dar ne- 
Įgudusiems musų draugams, tą 
darbą ne visuomet tvarkingai 
atlikdavo. Tas pats tenka pasa
kyti ir apie lėšas, atsiskaitymą 
su C. K-tu. Suvažiavimo atsto
vai, — pabrėžia drg. Bielinis, 
— turi ypatingos domės kreip
ti į organizacijos lėšas ir jų su
tvarkymą, laiku atsiskaitant su 
Centro Komitetu.

Pereitais metais vietos orga
nizacijų ir atskirų draugų yra 
kur kas daugiau domės kreipta 
į Partijos spaudos platinimą.

Musų Partija auga ir stiprė
ja — tai neabejotinas, visiems 
aiškus dalykas. Partijoje jau
čiama labai didelė inteligentinių 
darbininkų stoka. Ta stoka pa
sidaro dar didesnė,- kaip parti
jai ir jos organizacijoms tenka 
pasireikšti viešumoje, pavyz
džiui savivaldybėse, žiauri reak-j 
cija, stoka butų susirinkimams, 
organizacijų raštinėms, klu
bams, skaitykloms, kur galėtų 
susimesti Partijos kultūrinis ir 
kitokia darbas, neapsakomai 
kliudo darbo išplėtimui.

Dabartiniu laiku musų svar
biausias uždavinys — bręsti 
ir s ą m o n G t i, c e m, e n- 
t u o t r vietos esamas 
o r, g a n i z a c i j a s, v ie
nų ‘ ž o d ž i u stiprinti 
esamosios pozicij|os 
vietose ir tvirtu 
žingsniu žengti p) i r- Į 
myn užimant dar ne
apimtas sritis. Dirb- I 
darni darbą surasime, išauklėsi-

• me iš savo tarpo reikalingus I 
mums inteligentus, sąmoningus! 
kovotojus ir Lietuvos darbinin-[ 
kų organizatorius. Prieš musų 
akis guli nearti Lietuvos darbi
ninkų profesinio darbininkų ju
dėjimo dirvonai, darbas jauni-Į 
mo tarpe, savivaldybėse, kope- 
ratyvuose, darbininkų kultūros 
darbo sritis visai neįjudinta.

1924 metais Partijos politinis
aktyvumas taip pat yra žymiai konstatuoja, kad, nežiūrint kle- 
išaugęs. Partija gyvai dalyvavo I rikalinės reakcijos, darbininkų 
1924 m. savivaldybių rinkimuo-Į ir socialistų judėjimas Lietu- 
se ir pravedė partiniais sąra- voje stiprėja. Auga ir kuriasi 

' šais 459 atstovus (daugiausia naujos darbininkų profesinės 
Šiaulių apskrityje). Kai kurio- sąjungos, plečiasi žiožirbininkų 
se vietose teko užimti vykdo- (soicaldemokratinės jaunuome- 
muosius jų organus (Šiauliai, »ės) organizacijos, susikūrė so- 
Radviliškis). žymesnėse vietose ciaildemok rali nė studentų drau- 
musų draugų pastangomis iš-p?Ba ‘‘Žaizdras”, ir t. t. Už vis 
keltas bedarbių aprūpinimo ir I sėkmingiausia vystosi socialde- 
viešųjų darbų klausimas. mokratų partijos darbas, šian-

Pereitais metais musų spau- Į e/na k Iručiai,
da žymiai padidėjo stipresnės Į trūksta jėgų jį visą 
vietų organizacijos, kaip šiau-Įrėbti* 
liuose ir Kaune, rinkimų metu 
išleido savo atskirus laikraščius I liečia savo 
(“Darbininkų Balsas” ir “Rabo-Į mitetas, bus apsvarstyta LSS. 
čy Vestnik”). Darbininkų jau-j Pildomojo Komiteto posėdyje.

nimas leidžia savo laikraštį 
“žiežirbą”, paskutiniu laiku ir 
socialdemokratinė moksleivija 
išleido savo laikraštį “Musų 
Frontas”. Priskaičius ž. U. D. 
Prof. S-gos organą “Lauko Dar
bininką”,, periodinės ir neperio
dinės spaudos — laikraščių - iš
leista 181,050 egz. Be to, Par
tijos C. K-tos ir vietos organi
zacijų išleista Pirmosios Gegu
žės ir savivaldybių rinkimų rei
kalams 79,500 egz. Įvairaus7 tu
rinio atsišaukimų. Del lėšų sto
kos C. K. negalėjo Įvykdyti pla
tesnio knygų leidimo ir neįkūrė 
Lietuvos Darbininkų Literatū
ros Draugijos raštams leisti, 
kaip buvo nutarta buvusios kon- j 
ferencijos. Tas nepadaryta dėl 
stokos lėšų ir žmonių, sugeban
čių tą darbą dirbti. C. K-to na
riams teko nuolat informuoti 
Amerikos socialistinę spaudą ir 
tiekti žinių Klaipėdos 
draugų laikraščiams.

(Bus daugiau)

BULGARIJOS SOCIALISTŲ 
PAREIŠKIMAS

Bulgarijos socialistų partija 
nesenai įteikė Socialiistinio In
ternacionalo biurui * Londone 
ilgoką pranešimą apie padėti 
Bulgarijoje.

Jame sakoma 
linskio valdžia, 
Cankovo jėgos,
reiviška ir ypatingai priešinga 
darbininkams. Jos palinkimas 
prie komunizmo buvo pavojin
gas visuomenės gerovei. Can
kovo

kad Stambu- 
kurią nuvertė 
buvo atžaga-

pervartų* tikslas buvo įs- 
teisėtuma ir.tvarka v C

(įankovas neišpildė 
darbininkams, 
greitai, išsigimė

Nepaprastame Paryžiaus po
sėdyje buvo, be to, nutarta, 
kad rugpiučio 21 d. Internacio
nalo kongreso vietoje įvyks 
socialistine moterų konferen
cija. Tuo pačiu laiku turi’ taip 
pat Įvykti socialistinė konfe
rencija žemes klausimui ap
svarstyti. Tautiniu mažumų 
klausimui s išgvildenti paskirta 
tam tikra komisija iš trijų na
rių.

Aštuonių valandų darbo die- 
|nos klausimu pildomasis komi- 
| tetas priėmė sekančią rezoliu- 
| ciją: “Socialistinis ’lnternacio- 
l nalas ragina ypatingai Franci- 
I jos, Anglijos ir Vokietijos dar- 
bininkus tuojau^ pradėti iener-

•’°,gingą kampaniją, kad pasiekus 
1 "i Washingtoiio aštuonių valan- 

! dų darbo dienos sutarties rati
fikavimo. šiam klausimui turi 
būt pašvęsta didžiausios pa
stangos ir todėl yra patartina

1926 m. sausio mėnesyje So
cialistų Partija pradės leisti 
savaitinį propagandos laikraš- 
tj, “The American Appeal”, ku- 

I rio vyriausiuoju redaktorium 
bus drg. Eugene V. Debs. .Me
tinė laikraščio kaina bus $1.00. 

| Iki sausio mėnesio partija 
yra pasiryžusi gan Ii 100,090 
prenumeratorių, Tuo tikslu 
yra spausdinamos prehumera- 
lų Liaukos, kurios bus išdalin
tos kuopoms ir nariams.

o
trijų narių paskyrimas.

6. Dienotvarkes' skaitymas.
7. Delegatų pranešimai orga

nizacijos ir propagandos klau
simais distrikte.

8. Pertrauka pietums, nuo 
12 vai. iki 1 vai.

9. Posėdžio atidarymas 1 vai. 
po pietų.

10. Dienotvarkės- komisijos

Tel Blvd. 3138 
M. Woil ki«’wicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekming-ai pa- 
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

<®0R. HERZMAN

kraš-

savo 
ir 
i c

musų

Lietuvos draugŲ laiškas
Naujasis (Lietuvos SoeiaĮde- 

ipokralu Partijos Centro Ko
mitetas, išrinktas XII-ame su
važiavime, Kaune, atsiuntė L. 
S. S. Pildomąja Komitetui laiš
ką, dėkodamas už pasveikini
mą, kurį Pildomasis Komite
tas siuntė telegrama partijos 
suvažiavimui.

I jie t u vos sočia Idemok ratų 
Centro Komitetas, be to, pra
nešė, kad

“X.II-sai suvažiavimas vra 
vienbalsiai pareiškęs nuošir
džiausios padėkos L. S. Sąjun
gai ir visiems Amerikos lietu
viams darbininkams, iki pasta
rajam laikui rėmusiems musų 
darbą.”

Laiške tolinus nurodoma, 
kad Lietuvoje tolyn eina vis 
smarkyn klerikalinė reakcija 
ir smurtas. “Karo stovis vei
kia, bent pusėje Lietuvos teri
torijos, karo lauko teismai — 
dar neišgyvendintas dalykas. 
Spaudos ir susirinkimų varžy
mai n? kiek nemažėja. Įneštas 
Seiman 
Įstatymas 
visokias 
atiduoda
žiūrai darbininkų koalicijų tei
ses. Turime klerikalų patiektą 
sumanymą rinkimų į Seimą įs
tatymui pakeisti, žodžiu sa
kant, Lietuvos gyvenimas eina 
despotijos valdymo praktikos 
keliais. Prie viso šito priside
da visiškas ūkio suirimas, be
darbe ir (brangenybė.”

Centro\ Komitetas tečiaus

Valstybės Apsaugos 
iš pamatų naikina 

asmens garantijas ir 
administracijos nuo-

Eilė klausimų, kuriuos 
laiške Centro

ap-

pa- 
Ko-

ŠILDOMOJO KOMITETO
POSĖDIS

11. Dienotvarkės svarstymas 
papunkčiai.

12. Pirmininko užbaigiamoji 
kalba.
, 13. Konferencijos uždarymas.

Kaipo svarbiausieji dienot
varkės klausimai yra siūloma 
svarstyti šie keturi dalykai:

Organizacija, Propaganda, 
savaitraštis “American
peal”, Finansai.

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

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

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

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

1 Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

te.
Bet 

prižadų 
valdžia
akcinę diktatūrą.

Stambulinskio šalininkai 
darė prieš ją bendrą frontą 
komunistais ir visiškai pasida
vė Maskvos įtakai. Kovoje taipe vej]ji sutartinai su Profesinių 
tų /dvięjų diktatuios jėgų so gajungu Internacionalu.” 
cialistai dėjo visas pastangas į 
išvesti kraštų į demokratijos 
kelią. Bet valdžia neatsižadėjo 

diktatoriškų priemonių.
Tuomet Įvyko baisioji/ katast
rofa Sveti Kral katedros 
nyčioje, Sofijoje.

Maskva, kuri turi savo 
pagundos centrus 
Viennoje ir Belgrade, 
vakarų Europo® šaly 
nančias žinias apie įvykius Bul
garijoje, stengdarųąsi suversti 
visą kaltę ant Cankovo val
džios. Bet iš tiesų kaltė puola 
ne tiktai ant valdžios, bet ir 
ant komunistų. Socialistai Bul
garijoje smerkia teroristinius 

tkip ir 
nurodo, 
patikri-

savo

su- 
su

Balandžio 28 ir 29 dd. New 
Yorke, Brcfslin kotelyje, buvo 
susirinkęs Socialistų Partijos 
pildomasis komitetas i posėdi, 
kuriami? dalyvavo: Viclor L. 
Bcrger, Leo M. Markins, Mor
ris Hilkpiil, James H. Maurer, 
George E. Roewer, Josenh W. 
Sbarts, Eugene V. Debs, Ber- 
tha Hale White (nacionalis 

: sekretorius) ir George R. Kirk- 
patrick (spaudos direktorius). 
Negalėjo atvykti į posėdį John

Išbėrimai
jus turite1 išbėrimus arba kitą 
odos ligą, nusipirkite bakselj

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 melai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

• OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
lakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Buvo pakeltas klausimas apie 
socialistinių partijų dalyvavi
mą buržuazinėse valdžiose. Po foj. Collins, iš Illinois valstijos, 
visapusiškų diskusijų priimta Svarbesnieji pildomojo ko-
sekanti rezoliucija: " “ ■ ’ ............................

“Pildomasis komitetas prime
na, kad Socialistinis Interna
cionalas yra nauja, Hamburgo 
konferencijoje sudaryta tarp
tautinė organiazeija, ir kad ji
sai todėl gali pripažinti tiktai 
tuos nutarimus, kuriuos jisai 
pats yra padaręs. Iš to išeina 
ncikailas, kad socialistų nusis
tatymas pagrindiniais darbi
ninkų klasės programų klausi
mais butų išdėstytas naujais, 
atsižvelgiant į’Vložnai besikei
čiančias / išorines aplinkybes.
šis didelis ir sunkus uždavinys rjų? apje savaitraščio leidimą ir 
gali būt išrištas tiktai paleng- ‘ apje sričių konvencijas yra pa- 
vak. Kad padarius naują žinks- aiškinta atskiruose straipsne- 
nį šitoje pakraipoje, pildonta-' liuose.i Del partijos išlaidų su
sis komitetas nutaria paraginti matos pildomasis komitetas 
visas prisidėjusias partijas 1Kltačė, kad agitacijos ir pro- 

_ . 3 pranešti jam raštu savo nuo-'pandos darbui įvairiose
Santarvės valstybių, su- menes apie socialistinių parli- ' Amerikos vietose bus skiriama 

kad butų sušvelnintos; dalyvavimą valdžioje kapi-' kaš mėnesis po $3,000.00, o 
talistinės tvarkos kraštuose.' centralinio partijos ofiso rei- 
Tenai, kur tas klausimas dar kalams — $1,000,00; viso $48,- 
nebuvo svarstytas, jisai turi ppo metams.
būt pastatytas partijų su važia-j Konferencija su Ncw Yorko 
vinių dienotvarkėje, ypatingai valstijos komitetu svarstė bu- 
gi turi būt pranešta apie paty~;simos srities konvencijos klau- 
rimus tose šalyse, kur sočia- gimus. New Yorke tokia kon- 

Įvencija įvyks rugsėjo 19-20 dd.
Rezultate partijos pildomo- 

pasikalbėjimo su 
atstovais, pasta-

pro- 
I'ra goję, 
skleidžia
> klaidi-

smerkia 
metodus kaip Cankovoj 
Maskvos šalininkų ir 
kad tiktai įstatymai, 
nanlvs ekonomine ir 
laisvę piliečiams, gali 
kraštui ramybę.

Bulgarijos socialistai 
kad Internacionalas

miteto nutarimai ir darbai yra 
šie: pagaminimas dienotvarkės 
apskričių konvencijoms; pa
skyrimas organizacijos direk
torium drg. G. R. Kirkpat- 
rick’o; nutarimas leisti savait
raštį “The American Appeal”; 
partijos išlaidų sąmatos priė
mimas; paskyrimas delegatų ų 
Socialistų Internacionalo kong
resą; konferencija su New 
Yorko valstijos komitetu; kon
ferencija su žydų socialistų 
dienraščio “Forverts” atstovais.

Apie organizacijos d i rėk to

Jei 
kokią 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežč- 
jimą’tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yrą užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
puČkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

suteikti

prašo, 
padėtų

Turėk Svarias, 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.

jiems, ypatingai jų pastangose 
gauti 
likimą 
taikos kurias pergalė. LIETUVIAI DAKTARAI
INTERNACIONALO NUTA

RIMAI

Nepaprastame SociiaBdtinio
Internacionalo 
miteto posėdyje,

pildomojo ko-.]jsį-y partijos jau yra buvusios j 
kuris įvyko| va|(j2joje< šitie pranešimai bus; 

gegužės 8, 9 ir 10 dd. Pary- Socialistiniam 
žiuje, buvo padaryta keletas’ 
svarbių nutarimų..
paliečia Genevos protokolą 
(apie privalomą tarptautinę ar- 
bitraciją). Šituo klausimu tapo 
vienu balsu priimtas Anglijos 
atstovų įnešimas, kuris skam
ba taip:

Namų telefonas Yardis 1699 
Ofiso Tel. Boilevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted Sk 

Ofiso valandos nuo 1 iki S 
pietų ir 6 iki 8 vakar*

I pci 11 ici 
Vienas jų tyrimui.

Internacionalui j0 komiteto 
pamatas pakeltojo klausimo iš-

Kalbamąjį klausimą pakėlė 
Internacionalo posėdyje Fran- 
cijos socialistų atstovai.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS

•Genevos protokolas 
ydų, bet abiejų Inter- 
(Socialistinio ir Pro 

Red.) konferencija pa- 
jogei tas protokolas 

reiškia stambų žinksnį 
taikos reikale. Jeigu

turi savo 
nacionalų 
tęsinio, 
reiškia, 
vi stiek 
pirmyn
protokolas nebūtų įgyvendintas 
ir nusiginklavimo konferencija 
nebūtų sušaukta, tai tautos 
ieškotų užtikrinimo savo sau
gumui atskirose sutartyse ir 
butų priverstos grįžti prie be
sivaržančių sąjungų sistemos, 
kas padidintų karo pavojų. To
dėl yra pareiga socialistinio 
darbininkų judėjimo visuose 
kraštuose dėti didžiausių pa
stangų, kad Genevos protoko
las hutų ratifikuotas ir kad 
butų kaip galint greičiau su
šaukta nusiginklavimo konfe
rencija, kuri yra numatoma 
tame protokole.”

Kiekvienų metą Socialistų 
Partija Chicagoje savo spau
dai sustiprinti rengia pikniką. 
Šiemet toks piknikas i vyks ^bir
želio 21 dieną, Rivėrvięw par
ke. Lietuviai ir kitos tautos 
turės savo skyrius. Laikas jau 
dabar nuspręsti tienai dalyvauti 
ir tą dieną niekur kitur nepa- 
siž,adėti.

“Forvcrts’o
Irieji1 pranešė, kad partijos or- 
t ganizacijos reikalams “For- 
verts” aukojo $15,000 ir pri
žada tolinus paaukoti dar $10,- 
000.

"Delegatais į tarptautinį so
cialistų kongresą, kuris įvyks 
Francijoje rugpjūčio mėnesyje 
paskirta Bcrger, Hidhpiif, Mau
rer, Boewer ir teisėjas Jacob 
Panken.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos! .
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:39 iki 9:30 vakar* 

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

LSS 81 KUOPOS MITINGAS

LSS 81 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadieny, birželio 6 d., 
lygiai nuo 8 vai. vakaro, Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia 
avė. Sąjungos it Socialistų Par
tijos reikalais yra daug svar
bių reikalų, todėl visi nariai 
prašomi laiku atvykti. Po su
sirinkimo paskaitą iš politinės 
ekonomijos skaitys M. Šileikis.

—Kp. Raštininkas.

DIENOTVARKĖ SRIČIŲ 
KONVENCIJOMS

Paskutįniame Socialistų Par
tijos suvažiavime buvo nutar
ta per šią vasarą rengti įvai- 1 
riuose Amerikos centruose ma
sines konvencijas ir demonst
racijas. Viena, tokia konvenci
ja Ohio, Michigano, vakarinės 
Pennsylvanijos, vakarinio New 
Yorko ir Kentucky sričių jau 
įvyko Clevelande gegužės mėn. 
30 ir 31 dd. Ji turėjo labai di
delio pasisekimo.

Kitos konvencijos Įvyks Min- 
neapolise, St. Louis, Los Ange
lėse, San Franciscoje, Chicago
je ir Njw Yorke. Partijos pil-Į

Telephone Yard« 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dl*- 
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 Bi«« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarų. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis. Tel. Fairfax G353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rauna Gydytojau Ir ChirergM 
Specialistas Moteriilną, Vyriiką 
Vaiką Ir visų chroniiką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chlcag* 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. H*- 
dėliomis ii Šventadieniais 10—19 dieni

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

Optometrbfe
Tai. Boulavard 6487 
1649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toa aat

2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon* 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakar*.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1579 Milwaukee Are., Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8638

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Alhany Avė., 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. N*d«Hoj 10 1H 12 <1.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 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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The Lithuajūau Daily New« 

Publiahed Daily Except Suaday 
i>y the Lithuapian Nevr* Pub. Co. Ine.

Editcr P. GRIGAITIS
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roogevelt 85UU

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.t0 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1014, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 85t0.

Užsimokėjimo kalnai
Jhicagoje — paltui

Metams..................   $8.00
Pusei metų.................... 4.00
Trims mėnesiams .... .............. _ 2.00
Dviem menesiams .... ................ 1.50
Vienam mėnesiui____________ .75

Chicagpje per nešiotojus 1
Viena kopija ......-.......   8c
Savaitei ......    18c
Mėnesiui ..................................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams .............................. • $7.00
Pusei metų.... ................ 3.50
Trims mėnesiams -----  1.75
Dviem mėnesiam ........ 1.25
Vienam mėnesiui------------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ______  $8.00
Pusei metų ............... 4.00
Trims mėnesiams......._..............2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Moaey

J r dari u kartu su užsakymą.

VENGRIJOS DIKTATORIAUS PIKTADARYBĖ.
• • • — • •

« K* ,• * »♦

5000 NAUJU MOKYKLŲ MEKSIKOJE.
• ••••• 

i£ L* • • •

GENEVOS PROTOKOLAS IR SOCIALISTAI
• ••••• 

• • •

WASHINGTONO SUTARTIS.

Buvęs Vengrijos vidaus reikalų ministeris, Edmund 
yon Benitzky, pareiškė karo teismui, kad admirolas 
Horthy 1919 metais įsakė nužudyti socialistų dienraščio 
“Neprzava” redaktorius, Samogyi ir Bacsoby, kurių lavo
nai buvo surasti Dunojaus upėje.

Del šito buvusiojo ministerio liudymo, sako, grasinąs 
pavojus admirolo Horthy valdžiai.

Taigi pasirodo, kad Vengrijos diktatorius yra susi
tepęs žmogžudyste taip pat, kaip ir Italijos diktatorius. 
Ir abiejuose atsitikimuose tų žmogžudysčių aukos yra 
socialistai: Mussolini nužudė socialistų atstovą Matteotti, 
o Horthy — socialistų redaktorius Samogyi ir Bacsoby.

Vienok Maskva ir jos pasamdytieji šuneliai nuolatos 
loja, kad socialistai, esą fašistų ir kitokių reakcininkų 
“draugai”! _ _LJLA

Diktatoriškos valdžios visuomet pasiučiausia puola 
socialistus, kadangi socialistai yra griežčiausi kovotojai 
už demokratiją. . , . .

Rusijos diktatoriai irgi elgiasi su socialistais ne ge
idaus, kaip Mussolini arba Horthy. Bolševikų valdžia 
yra senai padariusi taiką su Denikino, Kolčako ir Vran- 
gelio padėjėjais; bet Rusijos socialdemokratai ir socialis
tai revoliucionieriai yra pūdomi ir marinami kalėjimuose.

Meksikos darbininkų valdžia, kurios priešakyje stovi 
prezidentas Calles, sumanė įsteigti 5000 naujų mokyklų, 
daugiausia sodžiaus gyventojams. Toms mokykloms rei
kės išleisti daug pinigo, bet saldžia to nesibijo, kadangi 
jai pasisekė žymiai sumažinti savo išlaidas, atleidžiant 
iš tarnybos daugybę bereikalingų valdininkų. -

Atleistieji valdžios tarnautojai dabar užsiima bana
nų, ryžių, medvilnės ir kavos auginimu, kad padarius sau 
gyvenimą. O pinigai, kurie pirma būdavo išmokami jų 
algoms, bus suvartoti liaudies švietimui.

Lietuvoje gi elgiamasi priešingai. Tenai ne tiktai 
laikoma daugybė bereikalingų valdininkų, bet da ir kuni
gai ima algas iš valstybės iždo.

Gene vos protokolo, kurio autoriai yra Anglijos Mac- 
Donaldas ir Francijos Herriot, šiandie neberemia nė vie
na stambesnė kapitalistinė valdžia pasaulyje. Tas pro
tokolas yra tarptautinės sutarties projektas, priimtas 
Tautų Sąjungos kongreso ir reikalaująs, kad tarpusavius 
ginčus valstybės rištų arbitracijos, o ne ginkluotos kovos, 
keliu. Jisai numato taip pat tarptautinės nusiginklavimo 
konferencijos sušaukimą.

Vieninteliai Genevos protokolo rėmėjai šiandie yra 
socialistai. Busimam savo kongrese, šių metų rugpiučio 
mėnesy, visų šąlių socialistai svarstys, kaip to protokolo 
dėsnius įvykinti gyvenime.

Tautų Sąjunga, priimdama Genevos protokolą, paro
dė, kad ji gali tarptautinėje politikoje būti pažangesnė už 
atskiras kapitalistines valstybes. Bet jos gerų norų įvy- 
kinimui reikia, kad už jos pečių stovėtų galingas tarptau
tinis darbininkų judėjimas.

Atskirų šalių valdžios tiek paisys Tautų Sąjungos 
nutarimų, kiek jas sugebės priversti darbininkų partijos.

Prie gerų dalykų, kuriuos yra atlikusi Tautų Sąjun
ga, reikia priskaityti ir Wa'shingtono sutartį apie astuo
nių valandų darbo dieną. Konferencija, kuri padarė tą 
sutartį, buvo sušaukta Tarptautinės Darbo Tarybos, 
įsteigtos prie Tautų Sąjungos.

Bet Washingtono sutartis dar iki šiol nėra ratifikuo
ta nė vienos didelės valstybės.

TROCKIS JAU NEBE 
TROCKISTAS

. Pagrįžęs Maskvon iš trėmi
mo, Leonas Trockis, paskelbė 
ilgoką pranešimą apie savo 
nusistatymą sulig partijos. 
Tame pranešime išreiškiama 
pilna loyalybė partijai (t. y. 
jos diktatoriams) ir jos prin
cipams. Trockis griežtai atme
ta visus įasikalus apie tai, kad 
jisai stojas1 už “buržuazinę 
demokratiją,” ir pilną preky
bos laisvę. <

Su Trockio “principais” tiek 
to. Savo politinėje karieroje 
jisai pasirodė pastovus, kaip 
vėjo rodyklė. Tuo melu, kai 
Rusijos socialdemokratų par
tijoje pasireiškė “bolševizmas” 
ir “menševizmas” (1903 m.), 
Trockis buvo aiškus Lenino 
idėjų priešas. 1905 metų revo
liucijos metu Trockis ėmė 
skelbti Išvien su bolševiku 
Parvusu “permanentinės (nuo
latinės) revoliucijos” teoriją. 
Reakcijos metais, kurie sekė 
po revoliucijos sumušimo, ji
sai sudarė savo “ncfrakcinę 
frakciją” ir dėjo daug pastan
gų, kad sutaikius bolševikus * 
su menševikais. Jo didžiau
sias autoritetas tuomet buvo 
Karolis Kautskis.

Pdr ‘ keletą metų Trockis 
leido Galicijoje ir slaptai siun
tė Rusijon “nef rakei nes” pa
kraipas populiarų laikraštį 
“Pravdą”. Bet kai Leninas su
manė pradėt Petrapilyje* leisti 
legalį dienraštį (kad neapsilei- 
dus menševikais, kurie leido 
“Luč”) ir tam dienraščiui da
vė vardą “Pravda”, tai Troc
kis baisiai užpyko ant- bolše
vikų ir kitaip jų nevadino, kaip 
“vagimis” ir “Židikais”. Tuo
met jisai prisidėjo prie men- 
šev i k ų or ganizacij os.

Karo laiku tečiaus jisai ėmė 
daryt “bendrą frontą” su an
archistais ir su bolševikais, 
dar vis vadindamas save “ne- 
frakciniu socialistu”. Bet, su
grįžęs po revoliucijos Rusijon, 
jisai galutinai susidėjo su Le
ninu ir paskui, kartu su juo, 
atmetė socializmą ir apsikrik
štijo “komunistu”.

Taigi nieko nereiškia, kad 
jisai šiandie sakosi esąs ištiki
mas kokiems tab “principams”. 
Beit yra įdomu, kad jisai da
bar lenkiasi Zinovjevui ir Ka- 
menevui, iš kurių 1 negabumo 
jisai dar visai nesenai tyčiojo
si. Matyt, žmogus pametė ne 
liktai savo jaunystės įsitikini
mus, bet ir ambiciją, ir visa, 
ko jo širdis šiandie trokšta, 
tai — šilta komisaro vieta. *

TAI DAR PLEPERIAI!

Dėlto, kad “Naujienos” pa' 
smerkė Lietuvos klerikalinį 
“švietimo” ministerį už Ma- 
riampolės Realinės Gimnazi
jos uždarymą, tai “Laisvė” 
rašo:

“Bet ko tie menševikai 
nori? Juk tos pačios ‘N.’ 
tik kelios dienos atgal bur
žuazinę demokratiją priėmė 
sau už socialistinį principą. 
Tai ko dabar sielotis, kada 
šitas menševikų principas 
patiems menševikams kerta 
į kaili?”
Ir nesigėdija to komunistų 

šlamštelio redakcija šitaip 
kvailai plepėli! Už demokrati
jos principą “Naujienos” sto
ja ne “tik kelios dienos at
gal”, bet nuo pirmos savo įsi
kūrimo diends. Už jį stojo ki
tąsyk ir pati “Laisvė”, kol ji 
nepermąinc savo kailio.

Antras kvailas “Laisvės” 
plepalas, tai — kad “Nauj.” 
stojančios už “buržuazinę de
mokratiją”. Demokratija pati 
savaime nėra nei ■buržuazinė, 
nei proletarinė, kaip nėra bur
žuazinis arba proletarinis bal
savimas.

Demokratija yra tam tikra 
valdžios forma, kuri gali tu
rėti labai įvairų turinį. Visuo-

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
KŪDIKIS SVEIKAS.

Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašalin- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko 

Dr. Caldwell’s
• Syrup Pepsin

et

Auginant kūdikius nereikia daug 
patirimo, kad supratus, jog 
maisto liekanos iš kūno siste

mos turi būt tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir dabuoja, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas. 
Kūdikystes dienose reikalinga liusuo- 
ti vidurius du arba tris kartus j 24 
valandas, o vaikystės dienose — vieną 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negu tiek kartų, tai ant 
kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arbatinio šaukš
tuko Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir po kelių valandų tie apsireiškimai prasi
šalins.
Tai yra vidurių liuosuotojaš labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis Nei
kia lęngvai, be skausmų, labai malonus imti ir netbri savyje svaigalų bei nar
kotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant j kūdikio amžių, nuo 
vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo, nuo 
peršalimo ir šalčio krėtimo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var- f KUPONAS VIENOS’ BONKOS ' 
lojimo svaiginančių vaistų. . IŠBANDYMUI DYKAI
Vartokit jį sau ir duokit užaugusiai Yra daug žmonių, kurie visuomet 
šeimynai. Tuomet bus mažiau susir- nOretų pirmiau išbandyti, negu 
girnų, mažiau išlikimų nuo darbo ir pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
mokyklos. Kuomet JUS patirsit, kaip prisega savo vardą ir adresą ir pa- / 
Dr. Cakhvell’s Syrup Pepsin veikia siunčia j 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pi- 1’EPįJIN SYRUP COMPANY 
les, pauderius ir kendes. šitokia gy- Monticello, III.
duolė, kurios parduodama suvirš 10 0 aplaikys dykai bonką Dr. Cald-
milionų bonkų kas metai, privalo tu- Well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga- nereikalinga. Visiškai dykai, 
rantuojame arba pinigus sugrąžinam. c/

tino 'balsavimo keliu gali su
sidaryti valdžia, tarnaujanti 
buržuazijos reikalams, lygiai 
kaip gali susidaryti. ir Sald
žia, tarnaujanti kitos kurios 
klasės reikalams. Tatai parei
na ne nuo to, kad yaildžios su
darymui vartojama balsavi
mas, bet nuo to, kas ir kaip 
balsuoja. Jeigu bimžuazija yra 
susipratus ir susiorganizavus-, 
o darbininkų klase ne, tai ži
noma, kad balsavimas išeis 
buržuazijos naudai. Kaltinti 
už lai balsavimą butų tokia 
pat kvailybė, kaip kaltinti 
veidrodi už tai, kad jisai pa
rodo negražų veidą.

Kad demokratiniam veidro
dyje atsimuštų veidas proleta
riato, o ne buržuazijos, tai rei
kia padaryti taip, kad prole
tariatas savo susipratimu, ap
sišvietimu ir susiorganizavimu 
stovėtų visuomenes priešakyje. 
Socialistai kaip tik tam ir dar
buojasi. Stodami už demokra
tiją, jie kartu deda visas pa
stangas, kad jai davus darbi
ninkišką turinį — kad demo
kratinėje / valstybėje organi
zuota darbininkų klase paim
tų valdžia į savo rankas.

Bet pats ildiotiškiausias 
“Laisvės” /plepalas yra \tas, 
kad Lietuvos klerikalų smur
tas tai — demokratijos prin
cipo įvykinimas! Kodėl ji taip 
besarmališkai mulkina savo 
skaitytojus? Ar-gi ji mano, 
kad jie nieko geresnio nėra 
verti ?

APIE KLERIKALŲ SMUR
TĄ LIETUVOJE

“Tėvyne” aštriai smerkia 
žiaurų Lietuvos valdžios- savi
valiavimą, pasireiškusį per 
Pirmąją Gegužes. Minėdama 
“Naujienų” korespondento pra
nešimą apie manifestacijų 
draudimus, areštus ir t. t., ji « 
rašo:

“Berods, lame pranešime 
sakoma, kad tokius žygius 
policija vartojo lik prieš so
cialdemokratų vadovaujamas 
darbininkų iškilmes. Bet ir 
šilas faktas, nepateisina po- 
ilicijos sauvales. Viisį žiiio- 
me, kad Lietuvos socialde
mokratai yra valstybiniai 
nusistačiusi partija ir yra 
valdžios ir įstatymų pripa
žinta teisėta organizacija. 
Tokiame atsilikime nei poli
cija, nei kili valdžios orga
nai neturi teisės pavartoti 
prieš ją bent kokios sauva
lės priemonių vien dėlto, kad 

i jos j principai 1 valdančiaiįį 
partijai nepatinka. ’ O juo Ga
biau nėra jokio pagrindo 
naudoti brutalines priemo
nes uždraudimui tokiai par
tijai dalyvauti valstybinėje 
įstatymais pripažintoje dar
bininkų šventėje”.

Industrines Ligos.
(Tęsinys)

KUPONAS VIENOS’ BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

SLA. organas ypati»gai pik
tinasi tuo, kad Lietuvos poli
cija atvirai laužė konstituci
joje patikrintą Seimo » narių 
neliečiamybės teisę, areštuoda
ma socialdemokratų atstovus 
už raudonus- ženklelius, St. 
Kairį ir J. Plečkaitį. Jis sa
ko:

“Ant galo, negailima pra
leisti nepažymėjus, khd Lie
tuvos valdininkų sauvalia
vimas nuėjo net taip toli, 
kaiį jie sumynė ir Seimo 
narių teises ir neliečiamybę. 
/Lietuvos Valstybes- Konsti
tucija garantuoja Seimo na
riams absolkilę neliečiamybę 
politinio veikimo plotmėje 
ir jų negali liicsti joki val
džios organai už jų kalbas, 
įsitikinimus ir veikimą to
je plotmėje. Juos galima 
areštuoti tik pačiam Seimui 
leidus.... Tokias garantijas 
turi visų demokratinių val
stybių parlamentų nariai ir 
kultūringos valstybės šven
tai saugoja parlamento nar 
rių neliečiamybę. Nesą ki
taip parlamentų darbas bu
tų neįmanomas ir parlamen
tų nariai negalėtų laisvai 
kritikuoti valdžios darbų”.
Šitaip kalbėdama, “Tėvy

nė”,* be abejones, išreiškia di- 
idicdes amerikiečių daugumos 
nuomonę. Vargiai rasis dorAs 
ir protingas žmogus, kuris pri
tartų Lietuvos klerikalinių ca- 
rukų darbams. *

TABAKO PRODUKCIJA

Daugelis žmonių Amerikoje 
mano, kad vartojimas tabako 
yra koks nors pripratimas. Bet 
ištikrųjų . tabakas Amerikoje 
reiškia daug dauginus, nes ta
bako produkcija užima labai 
svarbią vietą Amerikos ukinin- 
kystėje. 1919 metais tabakas 
įnešė pusę milijono dolerių 
459,000 ukems Suvienytose 
Valstybėse ir tik komai, šie
nas, vata, kviečiai ir bulvės 
įnešė dauginus pinigų.

Musų istorijoje pirmose die
nose tabakas užėmė svarbią 
vietą kaipo įneigų šaltinis pir
miems kolonistams.

1866 metais apie pusė mili
jono akrų buvo vartojami ta
bako produkcijoje, ir 1920, 
1923 ir 1924 metais jau du 
milijonai akrų vartojami ir 
skaitlius akrų vis didinasi.

Šių dienų tabako žemė ne- 
produkluoja dauginus tabako, 
kaip praeityje buvo produktuo- 
ta, tik dabartiniu laiku žemė, 
.darbas ir transportacija daug 
brangesni.

Suvienytose Valstybėse yra 
daugiau kaip 262 tabako san
dėlių ir juose laikoma * apie 
625,000 svarų tabako. Apart 
tų sandėlių dar 344 žmonės tu
ri leidinius lyginti ir sverti ta
baką. [FLIS]

Su arseniku susiduriama ge
ležies, švino,, zinko ir vario ka
syklose ir valyklose, švino tir
pytose renkaama baltasai arse
nikas (araseniko tridebinis). Pla 
čiai vartojama švino arsenatas 
ir vario aceto-arsenitas (Paris 
žaliava) ir kiti arseniko jungi
niai įvairiose išdirbystėse. Ar
seniko daug vartojama dirbime 
įvairių kailių ir sieninių popie
rių.

Susidurianti su arseniku daK< 
bininkai suserga anksčiau ar 
vėliau. Susirgimo ženklai: ma
žakraujystė, silpnumas, stoka 
apetito, vidurių pakrikimas, 
muskulų paarlįžius, skauduliai 
ant odos, skaausmingi neuritai; 
kartais blakstienų ekzema, ša
jai apie nosį ir lupas ir lyties 
organų* opos. Sakoma, arsenikas 
gali prirengti dirvą vėžiui.

Gyvasidabris
Gy vusidubiis randama gamto

je kaipo cinabaras (gyvsidab
rio sulfidas); cinabaraš šildoma, 
gyvsidabris greitai garinasi ir 
paskui kondensuojasi kaipo me
talas. Aiškus dalykas, kad ore 
tuomet yrą daug gyvsidabrio 
garų. Į kūną gyvsidabris įeina 
per mitybos kanalą (skrandį ir 
žarnas), per alsavimo aparatą ir 
odą. Gyvuoju sidabru apsinuo- 
dyjimų randama šiuose darbuo
se: išskirimas aukso ir sidabro 
iš rudžių, dirbimas elektros ži
bintuvų, dirbimas termometrų įr 
barometrų, skrybėlių, kepurių ir 
kailių dirbtuvės, ir kt.

Apsinuodijimo gyvsidabriu 
ženklai: mažakraujystė, galvos 
skaudėjimas, svaigulys, musku
lų drebėjimas, smarve iš burnos, 
smegenys minkšti, patinę ir 
opuoti, liuosi dantys, perdaug 
seilių; sunkesniuose atsitiki
muose melancholija, didelis nu
siminimas: viduriai liuosi.
Darbininkų ligos įvaiirose indus

trijos šakose.—Kasyklos.
I

Visose kasyklose yra įvairių 
nuodingų dujų (gazų) ir dulkių, 
kas, žinoma, 'darbininkams ken
kia. Modernose kasyklose įves
ta ventiliacija, oras valoma, vie
nok gana sunku, ypatingai giles
nėse vietose, turėti geras oras. 
Eksplozijos savo keliu pagami
na įvairių kenksmingų dujų, ga
dina kasėjų ausis. Paskui ka
syklose oras dažnai drėgnas ir 
šiltesnis — darbininkai tokiose 
aplinkybėse, žinoma, paprastai 
kalbant, greitai pagauna šaltį 
(visokį reumatizmai ir bronchi
tai). i

Kasyklų darbininkai papras
tai gyvena prastuose butuose, 
kas savo keliu vėl jų sveikatą 
silpnina. Paskui, kaip jau saky
ta, kasylose susiduriama su į- 
vairiais nuodais — švino, gyvsi
dabrio, arseniko ir sieros kasyk
lose ypatingai.

Angliakasių plaučių ėda ang
lių dulkės. 'Galų gale kasyklose 
gana daug žmonių sužeidžiama. 
Mineralų dulkės plaučiams dar 
daugiau kenkia: neretai minera
lų dulkių plaučiuose tiek prisi
renka, kad žmogus negali kaip 
reikia alsuoti — tai vadinamas 
sikiozas, kuris daug darbininkų 
kasyklose be laiko numarina. '

Namų statyba
Mūrininkai ir plasteriuotojai 

paprastai dirba drėgnose, šalto
se vietose. Jie įkvėpuoja įvai
rių dulkių. Jie dažnai serga ka
tarais, dusuliu, . brcfcichitais ir 
kt. ligomis. Mūrininkai gana 
dažnai serga reumatizmu. Visi 
dirbanti prie namų statymo daž
nai turi įvairių ekzemų, ypatin
gai ant rankų ir veido. Darbi
ninkai prie namų griovimo 
apart to dar susiduria su kito
kiomis dulkėmis, kurios jų svei
katai kenkia. Gana daug sužei
džiama drbininkų šioje industri
joje.

Stogų dengėji
Šitie darbininkai įgauna silp

numą kojose, degutas ir kt. sto

gų dengimo medžiaga jiems ken
kia kaipo nuodai. Vasarą juos 
saulė degina.

Plytų dirbėjai
Jų ligos: chroninė ekzema 

rankų ir įvairios ligos, kurias 
pagamina dulkės bei nuodai.

Indų dirbimas
Dirbama visokių indų, šioji 

industrija labai didelė ir gana 
kenksminga sveikatai, ypatin
gai mažesnėse dirbtuvėse, kur 
paprastai ventiliacija nesirūpi
nama. Įvairiose indų dirbtuvėse 
darbininkų sveikatą ėda dulkės, 
švinas, drėgnumas ir karštis. 
Kartais dar ir kitokį nuodai. 
Tyrinėtoji aiškiai įrodė, kad in
dų industrijos darbininkai gana 
dažnai apsinuodija švinu, ypatin 
gai mažesnėse dirbtuvėse.

Chemikalų dirbėjai.
Įvairiose chemikalų dirbtuvė

se darbininkų sveikatą silpnina 
įvairių-įvairiausi nuodai. Juos 

kankina ligos akių, alsavimo 
aparato, odos, kraujo, nervų ir 
mitybos kanalo. Statistikom 
aiškiai įrodo didelį skaičių susir
gimų chemikalų dirbtuvėse dir
bančių žmonių.

Trasų dirbėjai
šiluos darbininkus kankina 

dulkės ir įvairios rukštys. Jų 
ligos: bronchitas, astma, maža
kraujystė, širdies silpnumas ir 
kt.

Dažyklų darbininkai -
Dažyklose vartojama daugybė 

įvairių nuodingų medžiagų: a- 
monija, mineralinės rukštys. 
nafta, gazolinas, kalkių chlori
das, druskos vario, arseniko, ge
ležies, ir chromo, anilinai, me
džio alkoholius ir kt.

Jų ligos: visokį odos išbėri
mai, skauduliai ir spuogai; daž
nai sužeidžiama akys; maža
kraujystė ir virškinimo pakriki- 
mąi. Gaina daugi jų ir džiova 
serga, o bronchitas tai jų kasdie
nis svečiaas.

Kailių dirbėjai.
Šituos darbininkus kankina 

įvairios rukštys, kalkės, karštis 
ir dėgnumas. Jų ligos bron
chitas, ėmfisema,' plaučių užde
gimas, reumatizmas, džiova, 
skrandžio kataras, rankų ekze
ma, pirštai dažnai skauduliuoti. 
Tai gana pavojinga sveikatai 
industrija.

(Bus daugiau)

DU SYKIU ŠIOS
MOTERIES GYVENIME
Lydia E. Pinkham’s Vegc- 

table Compound pagelbėjo 
jai ligoje į sveikatą.

Ellensburg, Washington. — “Kuo
met aš pirmu sykiu pajutau esanti 

moteris, aš labai 
kentėjau kas mė
nesį. Mano moti
na darė viską ką 
galėjo ir ji nuvedė 
mane pas kelis 
daktarus, jie tik 
b i s k į pagelbėjo. 
Mano motina kal
bėjo su kita moto
re su tokia pat li
ga kaip mAno ir ji 
pasakė jai apie

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Motina nupirko man šešis bu
telius ir į pabaigą pirmo menesio 
man buvo daug geriau ir aš vartojau 
jas kol nepranyko mano skausmai. 
Kuomet aš ipsivedžiau mano pirmuti
nis kūdikis turėjo didelius skausmus, 
taip kad aš negalėjau nieko dirbti. 
Aš pamislijau kiek daug gero man 
padare Vcgetable Compound kuomet 
aš buvau jauna, aš nuėjau j Pierier’s 
Aptieką ir nusipirkau šešis butelius. 
Jos tikrai man pagelbėjo ir aš dar 
jas vartoju. Aš dabar esu sveika 
motąris ir aš negaliu užtektinai iš
girti Lydia\E. Pinkham’s Vcgetable 
Compound. Aš atsakysiu visus mo
terų laiškus kurios klaus apie jūsų 
gyduoles”. Mrs. William Carver, R.
F. D. No. 2, Ellensburg, Wąsh.

Tel. Lafayette 4223
Piilmbing, Heating 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* riiadoa 
patarnauju kuogeriauiiai.

' M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago, OI.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gook pavietas nemokės 
taksu valstijai

vybės legislaturoje. “Mes nei
name vien prieš šią legislatu- 
rąv, sako ji, “bet mes turime 
ginti savo konstitucines teises 
ir mes ginsime. Ta klaida turi 
būti pataisyta, arba mes ne
mokėsime taksų. Taip kaip ir 
tada (laike paskėblimo nepri
klausomybės),’ taip ir dabar 
obalsis yra: ‘No taxation with- 
out ropiesenlation*

rado gulinčius be sąmones, pri- 
troškusius nuo gaso. (Pašaukta 
policiją, kuri abu nugabeno į 
ligoninę, kur moteris pasimi
rė, o jos vyras sutikini serga 
ir kartais irgi gali mirti.

POŽĖLA LAIMĖJO 
KENOSHIUJE

dys koletą štukų iš lengvo
sios gimnastikos ir žada pa
guldyti kryžium, kurį jam pa
skirs. Duosią progą išmėginti 
Požėlą patiems Wėstviillės mai- 
neriams. Tenai turės būti bai- 
kų, kai musų čempionai susi
kibs ant žolės. Kai kuriems 
teks ir ruk'ščių ruškynių pa
ragauti.

porle pas p. p. Šuolius ir gali-

St., (Tel.

— Rep

Pavirto taryba 
išmokėjimą 
legislaturos 
didinti pavieto atstovybę le- 
gislaturoje.

sulaikė 
valstijai 
atsisakymo pa-

taksų 
delei

Ragina atiduoti parkus 
vaikams

Ginčai, kurie eina tarp Chi- 
lagos miesto ir valstijos legis
laturos darosi vis aštresni. Val
stijos legislatura atsisakė pa
didinti Chicagos ir apielinkių 
atstovybę legislaturoje,' nors 
legislatura yra verčiama tai 
padaryti valstijos konstituci
jos. Dabar Chicago ir apielin- 
kė turi daugiau negu pusę gy
ventojų visos valstijos, bet at
stovų legislaturoje turi daug 
mažiau, negu kad turėtų turė
ti sulig skaičiaus gyventojų. 
Vien tik Cook pavietas sumo
ka daugiau negu pusę valsti
jos taksų. Betgi valstijos le
gislatura, kurioj didžiumą turi 
pietinė valstijos dalis, labai 
mėgsta kištis į Chicagos reika
lus ir nenori Chicagai pripa
žinti: savivaldybės.

Tokia padėtis sukėlė legisla- 
Iuroje tokių aštrių ginčų, kad 
vienas 
go ir
Illinois valstijos ir sudaryti at
skirą valstiją. Pats Cook pavie
tas irgi pakėlė maištą prieš 
valstiją ir sulaikė taksų mo
kėjimą valstijai. Paskutiniame 
pavieto tarybos susirinkime 
vienbalsiai liko nutarta įsaky
ti pavieto iždininkui Carr su
laikyti išmokėjimą taksų val
stijai iki tolimesnio patvarky
mo. Iždininkas Carr pasižadė
jo laikytis nutarimo ir sulai
kė išmokėjimą valstijai $4,610,- 
000, kurie yra valstijos dalis 
Cook paviete surinktų taksų. 
Išmokėjimas taksų yra sulaiky
tas remianties tuo, kad valsti
jos legislatura, atsisakydama 
pertvarkyti rinkimų diistrik- 
tus, neatliko savo konstituci
nių pareigų ir todėl yra netei- 

kųri negali rinkli 
legislaturos teisė- 
spręsti prok u ro
ku ris turės pasa-

par- 
pa- 
vie- 
Tas

Nors jau gana yra šilta, 
musų sportininkai visai to 
paiso. Jie kaiy 'dirbo, taip ir

Butų ne sportininkai, 
ar karščio.

dirba.
jei bijotų šalčio 
Esą dar geriau

bet
ne- Lietuviu Rateliuose.

V. Dineika jau Chicagoje

atstovas pasiūlė Chica- 
apielinkes atskirtį nuo

tuma turės 
ras \Crowe, 
kyti, ar legislatura atliko savo 
konstitucines pareigas ir todėl 
yra teisėta, ar ne. Tik tada< 
kada jis oficialiniai pripažins, 
kad legislatura atliko visas sa
vo konstitucines pareigas, bus 
taksai išmokėti.

šis pavieto tarybos nutari
mas gali turėti labai rimtų pa
sekmių, nes jis rodo atvirą pa
vieto maištą prieš valstiją. Mrs. 
E. W. Remia, kuri įnešė pa
siūlymą sulaikyti taksus valsti
jai, sako, kad padėtis yra to
kia pat, kokia buvo 150 metų 
atgal, kada Amerika sukilo 
prieš Angliją dėlto, kad Ang
lija apdėdama Ameriką taksais 
nedavė amerikiečiams balso pa
čios Amerikos reikaluose ir da
bar kova eina už tą patį prin
cipą, kad negalima apdėti Cook 

»pavieto gyventojus taksais, ne
duodant jiems tinkamos atsto-

ir
JŲ- 
gynėjas 
J. Jonas

gatvėse,

r 
patepta — 

slysta, kaip Ant ledo.
Penktadieny, gegužės 29 d., 

Karolis Požėla dalyvavo Ke- 
nosha, Wis. ristynėse. Tai bu
vo tairptautiškos rislynės, ku
riose dalyvavo keletą tautų 
čempionai.

Pirmoje poroje išėjo Ado
mas iš Chicagos su Racine, 
Wis. |enkų čempionu. Lenkas 
buvo daug sunkesnis už lietu
vį Adomą' ir visą laiką smar
kiai atakavo. Arti pusvalan
džio lenkas priduso, tada mu
sų Adomas kaip ims lenkui 
kailį karšti ir kad ne išsihai- 

laiko,

Komp. A. Vanagaitis gal dar 
šiandie irgi sugrįš Chicagon

se, 903 W. 33rd 
Blvd. 3969).

i
“Visur gera, 

man geriausia”, 
ka. “Aš tarpe 
kaip namie”.

A. Vanagaitis ketina būti 
pas mus šiandie.

Taigi sveikinam musų my
limus artistus, linkini jiems 
gerai pailsėti vasaros laiku, gi 
rudenį vėl rnus linksminti. P- 
as Olšauskas ir ponia Dikinie- 
nė 10 d. šio mėnesio plaukia 
Lietuvon. Taigi vienus sveiki
name, gi kitiems linkim lai
mingos keliones.

— A. ir A.

bet 
tarė 
jūsų jaučiuos

Chicagoj 
p. Dinei-

sidiečiai, .bet ir kitų Chicagos 
miesto dalių lietuviai, nes 
northsidiečiai netingus atsilan
kyti kada kitos 
nijos ką nors 
rengia. ’ Pertai 
lietuviai turėtų 
mą, kuris yra
North įSidės lietuvių, tinkamai 
įvertinti, atsilankydami skait
lingai birželio 7 dieną į Jefl’er- 
sono girias. Programas prasi
dės 4 vai. vakaro.

DR. VAITUSil, O. D.
UETO.'JH AKIU SPECIALISTAS

Chicagos kolo- 
svanbesmo su- 
visi Chicagos 
šitą išvažiavi- 

rengiamas visų

t£Qsa ant O-to pusi.)

Golfo Kliubas tai populia- 
rJSkįiaiL^ia įBridgopolrto , sporto 
vieta, o ypatingai, pirmadie
niais vakare, visi" sueina va
karykščiais įspūdžiais pasida
linti. Na, žinoma, ten žinių ne
trūksta.

Šis tas iš North Sidės
Rašo Nemunas

Vakarinės miesto dalies 
kų komisionieriams liko 
duotas pasiūlymas pavesti 
šuosius parkus vaikams, 
klausimas buvo plačiai svarsty
tas jaunamečių teismų teisėjų 

šiaip visuomenės darbuoto- 
Vyriausias to sumanymo 

buvo teisėjas Edgar 
iš vaikų teismo. . 
vasaros laiku žaidžia 
kur yra pavojinga ir

tankiai vaikai lieka užmušti ar 
sužeisti automobilių. Bic to vai
kai gyvendami tik gatvėje ir 
neturint sveiko pasilinksmini
mo, tik išdyksta ir išmokstą 
tvirkauti, taip kad daugelis jų 
atsiduria vaikų teismuose. Par
kai gi dabar yra pavesti suau
gusiems ir vietos juose vai
kams nėra. Golfo laukai užim
ti suaugusių, beisbolės žaidi
mo vietos pavestos profesiona
lams, tennis visokiems kliu- 
bams, o ir bėgioti po parką 
pavojinga, pes visur^ laksto au-' čempionu, 
tomobiliai. Tuo pasiūlymu gi išsilavinęs 
norima duoti daugiau laisvės. m{j, faįp į r-antrą kartą vokie-jeagon ir 
vaikams, kad jie parkuose ga- ų ištiesė į 21 min. 30 sekim- nepaisant 
lėtų žaisti, linksmintis, bėgio- x Karalium
V, maudytis ir žuvauti. Svar
biausi pasiūlymo punktai yra' 
šie:

Uždaryti visus vidurinius ke
lius parkuose sekmadieniais ir 
šventadieniais, paliekant auto
mobiliams tik pakraštinius ke
lius,

girnas jiems paskirto 
tai lenk u į butų .prisiėję 
ti “ratunku”. i

Mike

kad vaikai turėtų 
ir galėtų po jį liuo-

sai bėgioti.
Paskirti

tikras valandas lošti golfą.
Leisti žaisti bolę ir ant pie

vų, vartojant minkštą bolę.
Leisti žuvauti su meškere 

parkų ežerėliuose.
Padaryti vietas braidimui.
Taipjau duoti ore koncertus, 

r ūgli šokius ir rodyti kruta- 
muosius

Parkų 
t’s, nes 
Teisėjas

jaunuoliams tam

paveikslus.
taryba bando priešin- 

vaikai sugadinsią žolę. 
Jonas tinkamai

sugadinama vaikus.

alkir- 
dabar

Bedirbant munšainą nu 
troško nuo gaso

jos 
m., 

virdavo munšainą savo namuo
se prie 1804 W. 21 Place. Už- 
vakar jiedu ir viro numšuinų 
ir kad lauke nebūtų jaučiama 
kvapo/ tvirtai uždarė langus ir 
.duris.

Urnai, antrame augšte gyve
nantis jų sūnūs pajuto gaso 
smarvę ir nuėjo žemyn, pas sa
vo tėvus, ištirti kame dalykas. 
Duris rado užrakintas, taip 
kad jas turėjo" išlaužti. Kada 
jis įsilaužė į vidų, abu senius

MaryCzarnecki, 77 m. ir 
ras Peter ’Czarnecki, 74

IIITT AND RUNN—
ItL GET EVUl URTU TUESE j 

HTTLE BUMS FOft SKEAKlM' (. 
N OU ME NfeSTEfcCA8-“OHį6€t

pereitą pirma- 
įeiną Kliubo 

Dr. Karalius, d su 
įšilęs, nuvargęs, vi- 
be kepurės, ran- 

tik, 
ir 

lo

Taip mums 
dieni bekalbant 
prezidentas 
juo kartim 
sas šlapiaj
kovės marškinių užraitotos, 
akys pilnbs užganėdinimo 
pratarė: “Ot, brolyti, kad 
šiau, tai lošiau!”

‘‘Dzimdziuk! po 
kiu, sveiks, gyvas, 
džiūk U’ puoilė prie 
riai 'bučiuoti,

ga- 
at- 
ža- 

mc- 
šla-

šimts pyp- 
valio I)z i Bi
jo visi na- 

glamonėti ■ ir
Antroji pora buyo

Getson, vietinis čempionas. Jis
ritosi su Waltcriu, vokiečių sveikinti. Mat, tai hutą p. Di- 

Getsonas yra labai neikos, kuris pirmadienio rytą 
ristikas. kaip pir-1 pirmu traukiniu

■ jeagon ir kaipo mylintis golfą, 
nuovargio, su Dr. 

lošė.
buvo pasiilgę ir bu- 
malonių pasikalbėji-

Karalium
Visi joTrečioji pora, — tai buvo 

svarbiausioji. Joje dalyvavo ’ v o daug
Karolis Požėla, 
kas buvo 
čempionas, 
dėsnis ir 
lą ir lamdė Požėlą, kaip ma
žą vaiką .i c c

kėši tik 
švedą. 
Požėlą 
Požėla 
priešą, 
keltis, 
ir kaip pradės sukt švedišką Į 
malūną, tai tik miltai dulk
sta. 29 miliutų užteko naba
gui ir jis nė krust. Antras su
sikirtimas buvo daug stipres
nis. Švedas saugojusi, kad nc- 
papult į malūną. Kova buvo 
baisi ir ji sukėlė visą publi
ką. Lietuviai šaukė: “Požėla, 
mesk jį per galvą!” Požėla 
taip ir padarė: tėškė per gal
vą ir švedas nė nemėgino kel
tis.

Svetainėje buvo girdėti: vo
kiškai, švediškai, lenkiškai, 
angliškai, o daugiausia lietu
viškai. Jie apleido svetainę 
piilni energijos, garsiai kalbė
dami, rodėsi,-kad jie visi rito
si. Iš teatro , išeina silpnučiai, 
prisigėrę meilės ir kitų gražu
mų, o ristynese įgauna jogų ir 
jaučiasi tarsi levai, kurie nie
ko nebijo.

sugrįžo Chi-

o jo priešiniu-, mų ir džiaugsmo. Per ilgą lai- 
Kenoshos švedų ką p. Dineika pasakojo7 įspu- 
švedas daug di-fdžių iš savo gastrolių ir jų 

stipresnis už Požė-' pasekmes, bei intrygas neku
rtose vietose. <Bet abelnai gūs

iai- irolės pavyko kuopuikiau- 
nors prisiėjo daug nuvarg-

i. Požėla laikėsi,
retkarčiais pažandė, šia

Bet švedas užsispyrė| ti prie tokios didelėsAšihimos.
V. Dineika apsistojo Bridge-paguldyti. Kaip šoks 

kaip ims šaudyt savo 
kad tas nespėjo pult ir j 
Stvėrė, pakėlė i viršų

Šiemet North Sidės lietuvių 
iškilmė pripuola birželio 7 d., 
nes šitoje dienoje North Sidės 
Draugijų Sąryšis rengia savo 
metinį išvažiavimą į Jefferso- 
no girias, šis išvažiavimas 
na ankstyvas, nes norima 
laikyti iškilmes pirm nefcu 
Ii žole virs į geltoną, kol 
džiųx lapai turi muzikalį
mėjimą, kol paukšteliai tebe
girdą iš linksmybės dėl atgiji
mo gamtos. Geriau pasakius, 
koil ^effersonas tebeturi visą 
dievo duotą išvaizdą.

Šitame North Sidės Lietuvių 
Draugijų Sąryšio išvažiavime 
rengiasi dalyvauti visi North 
Sidės lietuviai, nes šitas išva
žiavimas kitas niekas ir nėra, 
kaip tiktai northsidie,čių suei
gos ir svetingumo diena. Taip
gi reikia nepamiršti, kad šitose 
northsidiečių iškilmėse sutiko 
dalyvauti ^‘Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis ir North Sidės 
lietuvių daktaras A. Montvi- 
das. Kiek girdėti1, dalyvaus Pir
myn Choras ir Bijūnėlio Drau
gijėlė.

Šitame išvažiavime privalo 
dalyvauti ne tiktai visi norlli-

Bukit atsargus po gripo, di
delio persišaldymo ir 

infhienžos
Jei jus jaučiatės silpnas, nervuotas ir 

visai niekam netikęs, jus pviva- 
lote paklausyti perse

rgėjimų
Štai yra nauja gyduolė kuri veikia 

labai gerai šuiose atsitikimuose. Jei 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už- 

l rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite per porą dienų ir jus nusi
stebėsite, kaip greitai jus atgausite sa
vo sveikatą ir stiprumą. Musų skai
tytojai gali neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę, Nuga^Tone, nes jie 
suras, kad tai yra labai geras priren- 
girnas kuris atbudavoja stiprumą, ner
vus, kraują ir patį kūną. Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, reguliuoja 
vidurius ir žarnas labai gerai. Išdir
bėjai Nuga-Tone žino labai gerai, kad 
ji suteikia jums tiek daug gero ir 
jie įsake visiems aptiekoriam? 
duoti jums garantiją >arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiū
rėkite garantiją ant pakelio. Reko
menduojama, garantuojama ir parduo
dama pas visus aptiekorius.
—> --------------------------- •.... ----------------------- a į ,

'■—---- ------------ ---------------------------N

Palenfvin* akių Įtempimą, kuria 
ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aurUian. Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7581

i.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b« Bkausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mum 
pleitom galima valgyti kiečiausią* mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žema* musų kainas. Sergikita savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Asldmį Ąvc.

— Rep.

VAŽIUOS Į WESTVILLę

Westvilliečiai užkvietė Ka
ndį Požėlą^ į Westvillę ir jis 
prižadėjo juos atlankyti bir
želio 13 d. Tenai Požėla paro-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos 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 savo 
kvito ir gavėjo vardą. '

Pinigus gavo:
11218—Barborai Puidokienei 
11251—Sinkui Stasiui
11252—Petronei iMickunienei 
3670—Juozui Banaičiui 
3817—Kazimierui Vinskiui 
3870—Pranciškai Dapkienei 
3889—Onai Stausevičiutei

2( >671—J u r gi u i Pa u r i u i
3891—Pranui Vitauskui

. 8968—Stanislovui Lengvinui 
1011—Kotrinai Mockevičienei

21130 -lElzbielai Jadlgilavičic- 
nei ’

21996—Puodžiunuii Jurgiui 
11399—Antanui K. Masonui 
4060—Jonui Banevičiui .

,22108—Agotai Večerskienci

2211L—Nikodemui Bandžinui 
55154—Juozapui Čiurui
4052—Jurgiui Žėgliui
4056—Uršulei (Diruktlieniėnei
4093—Kaziui Bručiui
4088—Liudvikui Sabaliauskui 

22112—Nikodimui Jasiunui 
22115—Katrei Lcimoniener 
55164'—Maltį'ušui Sinigdskiui 
55165—Onai P u i k i u t ui

872—Mikohii Jokūbo Aleliu- 
nui

11412—Onai Jcsulikici
20722—Adomui Kirduliui
3219—'Petronėlei Beresnevi-

čienei
11212—Manei Alikonienei

The Next Time Bull Wallops the Fcnce Hc’H Ūse a Littlc More Common Scnse!
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RUFFKICCK- l'LL 'VUH
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MEBBE t Kiųg&.TMC 

UTH.E cuss-

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimus

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: 
S. Herniitage tAve.

Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS • 

So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu c

Užkrečiamos 
Ligos

Nauji

4605-07
Tel.

4447

PINIGAI
Roselando

Lietuvon
Roselandiečiams ir ken-
šingįoniečiams 
iausia įstaiga 
imli

artim-

Dr. B. M. Ross

Lucsciile gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas

35 S. Dearborn StJ nuo

yra
pinigų Lietuvon

East 115th St. Pi-
nigai nueina Ljetuvon 
greitai, su pilna

ranlija.
Iš Roselando

gva-

Ken-

singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiekoje, 233 E.

x
115th St., Kensington.

pini-
Nau-

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

SPECIAL1S GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo ^užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, Šlapumo ir Chroniškų U;>ų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tjų ligų.
Trisdešimtis ihetų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Spccialis Intervenous Gydymas, $5 
iki ?10 Laboratorijos ir X-liay Ėgza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Knulų Raumenį) ir Nervų Gydytu-.s $2 4ki $5 
Gydymas OdoM litrų — Actirv. Rays, $3.
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite •knygelės dėl Specialių 

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

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn Si., kamp. Rinnroc,

± enk tas aukštas, GriHy Namas 
25 metui 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.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — , ' 
nusipirk typewriter|.
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, NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Birž. 4, 1925

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Cicero

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

ESKO Kuo Cicero pasižymi

Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

We nnersten’s
. Bohemian Blend

*ENNERSTEH}

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
IVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesų. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVE.a CHICAGO »

Cicero yra nepriklausomas r.°90s 1 1 Inuo Chicagos miestelis, turi kyti vietas? 
savo valdžią, tai ir piliečiai čiai kalbėjimui, 

įnori kitaip elgtis, negu Chica- 
| goję. .Jie nori kuo-nors pasi
žymėti, i rpasižyml.

I musų darbštumų munšaino 
I srityje, apie musų garsias' Montvidas. 
Igcmbleriavimo įstaigas juk pil
na visuose laikraščiuose. Nepa- 

Isilieka ir lietuviai, jie irgi no
ri pasižymėti, nori pasižymėti

Į ir lietuvaitės. Bet iš visų 
įžymėjusių pirmoj vietoj 
mušti dvasiškas tėvelis, 
vaitės ir munšaineriai.

Mes turime labai gabų 
sišką tėvelį, kuris stropiai dir
ba. “Dievui ant garbės, repub- 
flikonams ant naudos”. .Jis da
bar sumanė pasistatyti sau 
gražų pal'ocių ir maldyklą, 
kad galėtų žmones dar labiau 
mulkinti ir pagelbėti palaikyti 
republikonus ir toliau engti 
piliečius, .lis gerai išsigalandęs 
žirkles taijr trumpai pradėjo 
savo avelių vilną kirpti, kad 
net ir iš šalies žiūrint gaila da
rosi tų avelių. Kitos jo avelės / t
jau dreba, bet vis dar tyli ir 
nesispardo, mat gerai pratin
tos prie kirpimo.

Musų jaunos lietuvaitės irgi 
pasižymi. Jos netik geros ka
talikes, bet pasižymi ir kito
mis ypatybėmis. Todėl nė pava-

! L. S. J. Lygos mėnėsinis susirin
kimas įvyks birželio 4 d., 8:80 vai.
''“K'’ ^a,k White Square parko syet. ( kambarvs rendai, dėl vieno ar- 

—-Visi tie, kurie yra surišti su perziu- j f »> ’
, įėjimu knygų yra prašomi atvyktu ba dėl 2 vyrų.
ankščiau, t. y. kai 7:00 vai. vak., nes Į 3014 
knygų peržiūrėjimas dar galutinai 
neužbangtas. Visi nąriai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti susirinkimai). 
Bus pasitarta dėl išvažiavimo,! kuris 
rodos įvyks birželio 7 d., Norintys Į"“5 
dalyvauti išvažiavime galės užsisa-

Yra ir kitų reikalų' ap-
— Sekretorius.

-GRAŽUS, didelis frontinis

Pliene

Emerald Avė.
1 floor

Buolevard 10192)

REIKIA DARBININKŲ

DR.HUMPHREYS*>•»»
A

TABLETS
BUILD YOU UP

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatų naujame Euro- 

i A morikoniškame svei
katom institute. Beveik visos lijęos

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymų ir 
{Čirškiant gyduo
les tiesiog j 

sykiu su 
gyduo- 
viduri- 

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

kraują, 
kitomis 
lėmis dėl 
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

jėga, daugumas jų yra 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo Jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnosl 
trubelius ir visokios rųšies, priva-»> 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio njetų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia just/ laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nuątoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viriui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Jei ieškai bargeng 
skaityk Naujienų pkelbfmua.

Northsidės Lietuvių Draugijų Sąry
šio išvažiavimas į Jeffersono girias 

Apie bus nedėlioj birželio 7x1. Programas 
• 'prasidės 4 vai. vak. Kalbės “Naujįe- 

j nų” redaktorius P. Grigaitis, Dr. A. 
“Fonės” krės J. Uktve- 

rys, taipgi dalyvaus Pirmyn Mišrus 
kovas ir vaikų draugijėlė Bijūnėlis. 
Bus ir daugiau pamarginimų. 
čiami visi netiktai northsidięčiai, bet 
ir kitų Chicagos miesto 
vius dalyvauti.
• N. L. Dr-jų Sąryšio

K vie
nmečiai, bet 
daliu lietu-

________MOTERŲ •
REIKIA patyrusių lietuvai

čių kaipo salesladies prie par
davinėjimo moterų vsiutų. Ge
ra alga, nuolat darbas.

QUALITY CLOAK SHOP 
1311 So. Halsted St.

---------------- -----—J:------------------------

NEPAPRASTA PROGA
Pigiai pirkti KRIAUČIŲ ŠAPĄ, 

Lietuvių apgyventoje vietoje, Gary, 
Indiana. Savininkas važiuoja Lietu
von, dėlto parduos kibai pigiai. Vie
natinė kriaučių šapa tame mieste. 
Kas norite daryti gerų biznį tuoj atsi
šaukite. Taipgi turime daug namų 
ir biznių. Chicagoje ir Ciceroje, ku
riuos galimą pirkti arba mainyti.

Kreipkitės pas:
V. M. STULPINAS CO. 

3311 S. Halsted St., Chicago, 
iMionejYards 6062.

Ui.

GROJIKUS Rianas-Gulbransen, 88 
benčiu- 

$10 
būt

notų, moderniški keisar, su 
mi ir 90 rolelių, kaina, $150, po 
j mėnesį dėl gerų žmonių. Turi 
parduotas priei birželio G dieną.

Kreipkitės
812’/2 W. 63rd St.

pasi
stovi

d va-

lankyti geras moterų prietidliiis 
— garnys ir jau apie septy
niolika jaunti lietuvaičių 
lankė, visoms palikdamas 
gyvą prezentą. Visgi
vargšių; tokios jaunos, 
paslydo'. Ir kur jos dabar

gaila
o

ap- 
po 
tų 

jau

Munšaineriai Cicero gyveni
me irgi užima toli nepaskuti
nę vietą. Čia jų karalystė, ir 
jie čia viešpatauja. Nors cice- 
jiečiai skali to- munšainą 
lipiusiųjų patiešintoju”, 
tai yra baisus 
vagis. Kas susidraugauja su 
mumšainu, tam munšainas ne- 
klikia jokio pasigailėjimo ir be 
jokios miclaširdystės siunčia 
tokį ar pas Abraomą, ar Į be
protnamį. O tos munšaino įs-

nu- 
bet 

žmonių proto 
Kas susidraugauja

kad net pro šalį eirnant nosį

riečia.
Taiip Cicero pasižymi, bet 

kam iš to pasižymėjimo 
naudos, ar džiaugsmo?

ar 
yra
Tuo tiktai pasižymint, žinoma, 
darosi ankštu 
vai minčiai, 
rimtas 
noma, 
kiems 
riams;
tamsumas, 
būna, lodei ir nestebėtina, kad 
ir garniai 
“klaidas”.
jiems nereikėtų lankytis.

—Cicero Miesčionis.

blaivai ir ta iš
daromi negalimas 

verkimas. Todėl čia, ži- 
ir yra gera dirva viso- 
kirpikams, inunšaine- 
o kur munšainas ir 

ten, žinoma, visko

čia tankiai daro 
ir Įankosi ten, kur

Bridgeportas i
Lietuvių Piliečių Kliubas 

Amerikoje

surengęs net tris vakarus 
savo trumpų gyvavimo lai- 
() dabar rengiasi išvažiuo-

šis Kliubas, rodos, apie me
tus laiko kaip gyvuoja ir bu
vo 
per 
ką.
ti į girias ir tuo tikslu yra šau
kiamas extra susirinkimas 5 
birželio, penkiadienio vakare, 
pas Laučių, 3305 Auburn Avė. 
Norintieji likti nariais šio kliu- 
bo gali ateiti į susirinkimą 
lygiai kaip 8 vai. vakare.

—Kliubietis.

Pranešimai
y — ■■

Jaun. Birutės Atydai! Ketverge
I birželio 4 d., 7:30 vai. vak. įvyksta 
repeticija Mark White Square Park' 
svet. “Library Room” . Visi seni na
riai malonėkite atvykti ir atsinešti 
savo prižadėtas aukas, serijoms, nau- 

I ii gal ateiti ir prisirašyti, nes greitai 
pradėsime išvažiavimus.

• * Organzatorius. 1

Komitetas.

susirinkimas
8 v. v. 1822

Rytinės žv. Kliubo 
bus ketverge, birželio 4,

Avė. Visi ąariai bukite su- 
čepulevičia, sekr.

Lygos susirinkimas Įvyks 
vai. vak. Mark White Sq. 
(30 ir Halsted St.).

VVabansia 
sirinkime.

šiandie 8 
svetainėje

Pageidaujama, kad susirinktų kuo- 
daugiausia narių, nes bus aptarta iš
važiavimas, kuris turės Įvykti birže
lio 7 d. — Valdyba.

MOTERŲ indų plovėjų, $16 
j savaitę. Prje 
savaitę. Virėjų, $25 į sav. Pa- 
gelbininkų, $18 į sav. Prie 
daržovių, $17 i sav. Prie sand
vičių, /$16 į sav. Alkis Employ- 
ment Ageney, 6300 S. Halsted.

icntrės, $15 į

REIKIA DARBININKŲ
VYRUBridgeport. — Illinois Lietuvių Pa

šalpos JChubo pusmetinis susninkl* ■ ijidui tq
mas įvyks šeštadieny CHICAGO & LOS ANGELES
6 ei i :..O vai. vak., Jaetm ių AjjTO SALES IR APSK. '
Auditorium svet., .>13.) S. Halsted > t. PATAPNAVIMAS
Visi kliubiečiai esate kviečiami daly- o , • v • <r 1, v • • i • „ Dar penkių vyrų apie 45 metų am-
vaut šame » 1 p ' piaus kurie gali investuoti nuo $500
daug svarbių dal\kų aptaiti. taipgi K. 5()() ini is arba rbaI estate. 
kurie esate pasilikę su mokestimis, aL(laro ()po ()arbas> chj_
maone zs k.Lg.,j, arba važinėtis, $150 j mėnesi 

ir komisinas. luri mokyti važinėtis 
automoljiliu nuo Detroito iki Chica- 

176 Kp. S. L. A. laikys mėnesinį g0S arba Los Angeles arba išmokite 
susirinkimą PėtnyČios vakare 5 d. važinėtis nuo musų instruktorio. Ąp- 
June, 7:30 vą], no numeriu 4138 hjkantai nepriimami be investmento. 
Archer Avė., Jokantu svet. Malone- Atsišaukite j dirbtuvę, 2050 Archer 
kitę atsilankyti ir užsimokėti už ant- Avė., pasirfengę į darbą nuo 9 ryto 
rą bei tai n į. — Rašt. J. Povilaitis. Į 9 vakare.

----------------------- 1----------- ---------------

RIEIKIA —
Virėjo (kukoriaus) į restau- 

TTT'.AizAii t • -/i *^„1 runa. Turi būt patyręs’ tameJIEsKAU partnerio U bucer- ; ‘ 1
i • • i>:„ darbe,nes ir grosernes bizn . Biz- .v ,• i. ~ i Atsišaukiteuis senai išdirbtas.* Nemokan-. .v ... ; 1841 So., Halsted St. ■ti to darbo, išmokinsiu. Atsi-1 

šaukit greitai.
2843 W. 38th St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tet. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING I 
& HDVV. CO.

Malevojam ir popieruojani. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČION1S Prez..

REIKIA patyrusių ir įtiki
nančių vyrų dėl atstovavimo di
delės korporacijos. Energiški 
vyrai gali uždirbti daug pini
gų. Naujienų Skyrius. Box 221 

3210 So.r Halsted St.
—2----------ą----------------

REIKALINGAS —
Driveris duonai išvažiuot, 

patyręs savo •'darbe.
Atsišaukite
3301) So. Emerald Avę.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL I’IANO MOVIMO EKI’I'.RTS 

I.ong distapce handling. 
Turime daug metų patyrimą.

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

AUTOMOBILIAI
VARIJAVIMUI automobilius For

dus 1923 naujai nupentuovas, disk 
tekiniai, viskas geriausiame padėji
me; parduosiu už geriausį pasiulini- 
mą; matykite vakare po 6.

4357 So.< Washteną\v Avė.
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvvauke Av. Haymarket 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. Tai man Avė., 
Plpne Herhlack 1292

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

PARDAVIMUI 2 automobi
liai, Hudson ir Fordas, abu už
daromi. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant mažo grose- 
ri.o ar pigaus automobiliiaus.

9Q0 W. 31st St.s

RAKANDAI
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 

karpętai, console vietorola, 3 liam- 
pos, užlaidos ir t. t. Didelis barge- 
nas. Dalimis.

2150 So. Marshall Blvd., 
netoli 22 St.,

1 apt.

KAMBARYS ant rendos ap
šildomas, elektros šviesa, 
tyti galima vakarais.

1718 So. Halsted St.
’ 2 fl.

Ma-

ANT RENDOS ruimas dėl 
vaikinų, gali ir virtuvę varto
ti, arti karų laines, kaina ne 
brangi, 2 floras iš užpakalio.

819 W. 34th PI.

PARENDAVOJIMUI 2 kambariai 
su valgiu, jeigu norima; y-ra ir gara- 
džius. Geistina kad parendavbtų 2 
ar 3 vaikinai. Maudynes, telefonas 
ir visi paskutines mados pagerinimai.

1341 W. Marquette Road 
Tel. Englewood 1490

ir
sė-

žuodinis padidinantis stalas 
šeši krėslai, su skurinėmis 
dynėmis ir. didelis gasinis pe
čius. Atsišaukite

1715 So. Ashland Avė.

fornišiai 4 
arba atskirai, 
iš fronto.

PARDAVIMUI 
kambarių, kartu 
2 pragyvenimai

Atsišaukite
4544 So. Wasbtcnaw Avė.

——————------------ ............... .............. —

BARGENAS. Pardavimui skuji
nis parloro setas, valgomo kambario 
setas (stalas ir šeši krėslai), bresi- 
nė lova, ice baksis, Jewel gasinis pe
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai.

Tel. Lavvndale 0890

$235 NUPIRKS 5, kambarių rakan
dus. labai mažai vartotus, 3 šmotų 
parlor sėt, 2 karpętai, 2 kamodos, 2 
lovos, 2 štalai, 7 krėslai, 1 rocking, 1 
pečius anglių ir gaso, ir visi indai 
kastik reikia gyvenimui.'
5046 S. Kolin Avė., ąrfci' Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 2928

i
PARDUOSIU arba mainysiu 

ant automobiliaus, grosernę ir 
bučernę, lietuvių ir vokiečių 
apgyvento.} apielinkėj.

Pašauk:
Boulevard 10185

PARSIDUODA bučernč ir 
grosernė geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa, biznis gerai 
eina; turiu kitą užsiėmimą; 
parsiduoda greitai.

2119 So. Halsted St.

Geriems Biznieriams 
Geri Bizniai

Didelis restoranas ir pekarnė par
siduoda labai pigiai arba išsimaino 
ant namo. Taipgi Cicero pekarnė 
parsiduoda, arba priims į partnerius 
su maža sumą pinigų. Biznis išdub
tas per ilgus metus. Kam reikalin
ga tokis biznis kreipkitės, pas

C. P. Suromskis
3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9640

BEKERNES TAVORAS ir delika- 
tesen krautuvė, geriausioje vietoje, 
smarkiame biznio bloke, tirštai apgy
ventoje vietoje tarpe daugelio namų 
su kitehinet, North Sidėje, šalę A & 
P krautuves, pigi renda, su gyveni
mui kambariais, naujos mados fikče- 
riai, yra mėsos piaustytuvas, cash 
registeris, coęiputing svarstykles, ice 
box ir t. t. švarus stakas. Turi 
būt parduotą už bile« kokią kainą, nes 
reikia užbaigti šeimynos reikalus. 
Viskas verta yra virš $2500. Atiduo
sime už $1200 
greitą pasiūlymu, štai yra jūsų pro
ga gauti gerą1 Harge'hą. O jeigu no 
rėtumėt, mes galime parduoti staką 
ir fikčerius ir jums dastatysime. At
sišaukite tokie kurie .norite veikti 
greitai. Atsišaukite

5007 N. Clark St. 
netoli Argyle

šeimynos reikalus.

arba už geriausį

PARDAVIMUI kriaučių 
priešais šv. Jurgio bažnyčią, 
vieta . Išdirbta per 15 metų.

biznis
Gera
Kas

priežastis išvažiuoju į
f Jetuva.

911 W. 33-rd Str.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, cigaretų storas, delicates- 
sen. Gera vieta tarp mokyklų 
ir prieš teatrą. 3 ruimai pra
gyvenimui, lysas ant 3 metų.

625 W. Blst St.

PARSIDUODA
cigarų krautuvė.

Atsišaukite
2900 Lowe

saldainių > ir

Avenue

PARDAVIMUI ice cream ir 
dėl mokyklos visokių daiktų 
krautuvė. Parduosiu pigiai, 
nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
657 W. 47th SI.

LABAI gera proga. Parsi
duoda grosernė ir ice cream 
parloris. Yra kambariai prie 
krautuvės. Pardavimo priežas
tis, turiu du bizniu. 5708 So. 
Morgan St. Tel. Lafayette 6597

PARSIDUODA grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Par
duodu ši biznį, nes perku

Atsišaukite’
4606 So. Paulina St.

na-

I *A RSI Dl K >1) A restau ra n t a s 
ir ice cream parloris. Priežas
tis pardavimo, negaliu viena

1913 W. Lake ,St. 
Melrose Park, III.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui delikatesen ir confec- 

tionary krautuvė. Senas biznis, ge
rai išdirbtas, priešai mokyklą, ruimai 
gyvenmui, garadžius, pigi renda. 
Daugiaus patirsit ant vietos.

3518 So. .Wallaėe Str.

renda.

PARDAVIMUI pigiai maža 
grosiernė ir kendžių krautuvė. 
Šviesus 1 kambariai dėl ]>ra- 
gyveninio, maudyne, lysas ant 
3 melų. Pigi renda. Nauji lix- 
čuriai ir naujas stakas.

4642 So. Wood St.

ANrr PARDAVIMO restau- 
rantas, valgykla, arba galima 
mainyti j propertę.

A įsišauk ile
4618 So. Western Avė.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba

mainyti namus,
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius' biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PARSIDUODA krautuve ci
garu, cigaretų, i6c cream ir 
groserne. Labai išdirbta biznis 
per daugelį metų.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9G41

|731 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, maišytų tautų apgyventa, apielin- 
kė. Biznis išdirbtas per keletą me
tų ir. eina gerai užpakalyje štoro di
delis kambarys sudėjimui ir 4 kam
bariai pagyvenimui.

4235 So. Kedzie Avė.
------ 4—4—1-------------

PARSIDUODA bučernė mai
šytų tautų apgyvento] apielin- 
kėj. Riznis cash ir išdirbtas per 
9 melus. Pardavimo priežastis, 
savininkas nėra bucerys, —■ 
sunku apsidirbti. 106 S. I'ifth 
Avė., Mayvvood, Dl.

NAMAI-2EME
PROGA FARMERIAMS

IŠSIMAINO 2jų augštų bizniavus 
kampinis namas, namas randasi gra
žioj apielinkej, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant farmos, arba ant Cot- 
tages laukuose.

IŠSIMAINO 5-jų kambarių cottage, 
mainysiu ant bučernės, cottage ran
dasi gražio į vietoj, kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

<5 RUIMŲ MŪRINIS namas, kar
šiu vandeniu šildomas, du garad- 
žiai; parduosiu labai pigiai.

3313 So. Leavitt Str. 
arti’ Archer Avė. 
Teį, Lafayette 0016

—.. —- - - -
AI^ ŽINOTE lietuviai' kokiame biz

nyje yra daug pinigų. štai biznis. 
Pardavimui gasolino, filling station 
ir publiškSs garadžius labai pigiai, 
liksite grbitai turtingu. Taipgi par
siduoda dviejų tonų trokas, kaip‘ir 
dovanai taip pigiai.

3111 N. Westem Avė.

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

ni namai, $3450 ir augščiau, bus tile 
vana su lietaus lašais, gražus fikče- 
riai, cementinis skiepas ir t. t. leng
vais išmokėjimais. Reikalaukit pla
nų. Budavotojas, 17 N. La Šalie St., 
Room 720.

2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba
rių, yra elektra, moderniškas’plum- 
bingas, 3 karų garadžius, visps gat
ves ištaisytos ir apmokėtos, netoli 
$1,000,01)0 vertes teatro, kaina $4,000, 
cash, $1,000.

2031 W. 35 St.
Tel. I>afayette 0909

PARSIDUODA farma 40 akelių, 
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.

PARDUOSIU su mažu įmo- 
kėjimu arba mainysiu į Chica
go property, gasoline stotį, ant 
South Sidės; labai geras kam
pas, dideles biznio gatvės; la
bai geras ir pelningas biznis 
kas nori užsiimti. Z. S. Micke- 
viče and Co„ 24^3 W. 63rd 
St., Tel. Prospect 4345.

BARGENAS West Harwey, 2-6 
kambarių residenclja ir 1-4 kamba
rių cottage, ant 10 blokų, 1 blokas j 
rytus nuo VVestern Avė., netoli 152 
St. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
j Chicagos namą.

J. BARTAK, 
2654 W. 21 St. Tel. Crowford 1674

PARDAVIMUI arba mainymui su 
Storu arba be štoro, 2 flatų medinis 
namas Brighton Parke, 4051 Archer 
Avė. Mainysiu ant grosernės, auto
mobiliaus, loto arba mažos bučer- 
nes. ‘ A x

PARDAVIMUI muro J)izniavas 
namas geriausis kampas ant Brid- 
geporlo So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas .lohrt P. B'ashinski • 
6338 So. Mozart St.

• GASOLINO Station pardavi
mui už gana prieinamą kainą. 
Biznio vieta išdirbta ir randa
si tarp lietuvių. Priežastį par
davimo sužinokite vietoje.

3024 So. Halsted St.

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti 'ant 
namų. Visuo- 

• met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

. PARDAVIMUI nauji muro na
mai Brighton Parke už labai žentą 
kainą. 2 pagyvehimų po 6 kamba
rius, vandeniu apšildomi, kainu 
$15,500, 2 pragyvenimų po 5*kam- 
barius, kaina $12,500, 2 pragyveni
mu po 4 kambarius, kaina $10,000. 
Visi $ie namai yra pastatyti ant 
30 pėdų loto ir bungak»w slogai. 
Už pirma įmokėjimą priimsiu lo
tus už pilną jų vertę.

Kuris manot pirkti arba mainy
ti, tai ateikite pirma pamatyti, 
šiuos bargenus.

. \ 11. KOPLEWSKI,
„ ' 3992 Archer Avė.

Phone LafayotU* 9305 
Pardavėjas .los. Augaitis,

PARDUOSIU arba mainysiu 
2-jų pagyvenimų medinį ir 
murini namą, randasi namas, 
1708 Hastings S(. Taipgi Dry 
G(X)ds storas. Mainysiu viską 
sykiu ant loto ar)>a ant gro
sernės.

Atsišaukite
ANTON MICHALO
2736 W. 47tb St.

SOUTH SIDE APARTMENTAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

rnąs, 58 St. ir Aberdeen, 6-6 kambą- 
rių, furnace šildomas, 2 karų gara
žas, gerame padėjime, kaina, $11,000, 
čash, $3,000, lengvais išmokėjimais.

z MURPHY,
Tel. Boulevard 099

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
po 4 kambarius, kaina $4,800, cash 
$1,000, o kitus kaip renda. Rendos 
$87 j mėnesį. Namas randasi ant 51 
St. ir Lowe Avė.

2911 W. 38 St.
Phone Lafayette 7341

MORTCECIAl -PASKOLOS
ANT|U MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 114ą 

111 *W. VVashington St. 
Telephone: Franklin 3524-3525

MOKYKLOS
>—'I1 ' "...........   1 ......

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais»išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W._ Madison, Chicago, I1L
Phone Seeley 1643

' M. E. HUTFILZ, Managor 
v - - .r*

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
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 katalo
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
. COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230



vus savo 
piejiškum*

Jos
ne-

ir

dvi kiekvieno sergan- 
ba moteries, kud atgu- 
mdkatą naujame Euro- 
Ainvrikoniškame svei

katom institute. Beveik visos ligos 
--.dabar yru išgy

domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
jčiiškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią gy- 

jėga, daugumas jų yra im-. 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
4iors hudu net ir |x» išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais Im* jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumų, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubeliųs, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos', 
trubelius ir visokios rųšies priva-u 
tiškus ir veneciškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio njetų 
ligoninėje ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktaių nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nuątoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir .Subatoj nuo O ryto iki 8 
vakare. Ne<!ėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. B()WES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro
-

jokios nnvlaširdyslės siunčia 
tokį ar pas Abraomų, ar i Ims- 
protnamj. O tos munšaino įs
taigos 
kad net 
riečia.

Taiip
kam iš to 
naudos, i

yra tuip prismirdusius, 
pro šalį einant nosį

darosi negalimas 
veikimas. Todėl čia, ži- 
ir yra gera dirva viso- 

k irpikams, 
o

munšaine- 
kur munšainas ir 
ten, žinoma, visko 
ir nestebėtina, kad 
čia tankiai daro 

ir lankosi ten, kur

Cicero pasižymi, bet 
ar kam iš to pasižymėjimo 
yra naudos, ar džiaugsmo? 
I'uo tiktai pasižymint, žinoma, 
darosi ankštu blaivai ir lais
vai minčiai, 
rimtas 
noma, 
kiems 
riams; 
tamsumas, 
būna, todėl 
ir garniai 
“klaidas” 
jiems nereikėtų lankylis.

—Cicero Miesčionis.

Bridgeportas
Lietuvių Piliečių Kliubas 

Amerikoje

šis Kliubas, rodos, apie me
tus laiko kaip gyvuoja ir bu
vo surengęs net tris vakarus 
per savo trumpų gyvavimo lai
kų. O dabar rengiasi išvažiuo
ti į girias ir tuo tikslu yra šau
kiamas extru susirinkimas 5 
birželio, penktadienio vakare, 
pas Laučių, 3305 Aubtirn Avė. 
Norintieji likti nariais šio kliu- 
bo gali ateiti j susirinkimų 
lygiai kaip 8 vai. vakare.

—Kliubietis.

Pranešimai
Jaun. Birutės Atydai! Ketverge 

birželio 4 d., 7:30 vai. vak. jvyksta 
repeticija Mark White Square Park' 
svet. “Library Room” . Visi seni na
riai malonėkite atvykti ir atsinešti 
savo prižadėtas aukas, serijoms, nau-

Jei ieškai bargeng 1 H ateiti ir prisirašyti, nes greitai
, pradėsime išvažiavimus.sknityk l\<iujienų Mkelbfmos. , , Organzatorius.

BAGDIiKAS BROS.
MOVING. EAI’RESSING K COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long distauce handling. 

Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 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 Ar. Haymarket 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. Tai man Avė., 
Plpne Herhlack 1292

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Ma-

SIŪLYMAI KAMBARIU
—-----------------------------------

KAMBARYS ant rendos ap
šildomas, elektros šviesa, 
tyti galima vakarais.

1718 So. Halsted St.
' 2 fl.

ANT KENIJOS 
vaikinų, gali ir virtuvę varto
ti, arti karų laines, kaina ne 
brangi. 2 floras iš užpakalio.

819 W. 34th PI.

PARENDAVOJIMUI 2 kambariai 
su valgiu, jeigu norima; yra ir gaKa
džius. Geistina kad parendavo’tų 2 
ar 3 vaikinai. Maudynes, telefonas 
Ir visi paskutines mados pagerinimai.

1341 W. Marųuette Road 
Tel. Englewood 1490

AUTOMOBILIU
PARDAVIMUI automobilius For

dus 1923 naujai nupentuofas, disk 
tekiniai, viekas geriausiame padėji
me; parduosiu už geriausi pasiulini- 
iną; matykite vakare po 6.

4357 So.- Washtenu\v Avė.

PARDAVIMUI 2 automobi
liai, lludsou ir Fordas, abu už
daromi. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant mažo grosc- 
rio ar pigaus automobiliaus.

900 W. 31 st St.

RAKANDAI
Turiu Atiduoti Tuojau

Rakandus 4 kambarių, gražus 3 šmo
tų parloro setas, 4 šmotų riešutinis 
miegamo kambario setas, gražus vai1 
gomo kambario setas, bufetas, 3 geri 
karpętai, console vietorola, 3 liam- 
pos, užlaidos ir t. t. Didelis barge- 
nas. Dalimis.

2150 So. Marshall Blvd., 
netoli 22 St.,

1 apt.

/.uolinis padidinantis stalas ir 
šeši krėslai, su skurinėmis sė
dynėmis ir.didelis gasinis pe
čius. Atsišaukite

1715 So. Ashland Avė.

forni.šiai 4 
arba atskirai, 
iš fronto.

PARDAVIMUI 
katnbarių, kartu 
2 pragyvenimai

Atsišaukite
454 1 So. Washtenaw Avė.

BARGENAS. Pardavimui skuri- 
nis parloro setas, valgomo kambarioe .iii.pili iv< c tun, vai

ruimas dėl! setas (stalas ir šeši krėslai), bresi- 
' nė lova, ice bakais, Jevvel gasinis pe
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai.

Tel. Lawndale 0890

$235 NUPIRKS 5. kambarių rakan
dus. labai mažai vartotus, 8 šmotų 
parlor sėt, 2 karpętai, 2 kamodos, 2 
lovos, 2 štalai, 7 krėslai, 1 rocking, 1 
pečius anglių ir gaso, ir visi indai 
kastik reikia gyvenimui.
5046 S. Kolin Avė., ąrtl' Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 2928

PARDAVIMUI kriaučių 
priešai* šv. Jurjjin bažnyčių* 
vieta . Išdirbta per 1^* nietų. 
nupirks, tas džiaugsis.

Pardavimo 
I .ietuva.

911 W. 33-rd Str.

biznis
Gera

K a

išvažiuoju

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų. cigaretų storas, delicates-. 
šen. Gera vieta tarp mokyklų 
ir prieš teatrų. 3 ruimai pra
gyvenimui, lysas ant 3 metų.

625 W. 31 st St.

PARSIDUODA
cigarų krautuvė.

Atsišaukite
29(X) Ixnve

saldainių ir

Avenuc

PARDAVIMUI ice cream ir 
dėl mokyklos visokių daiktų 
krautuvė. Parduosiu pigiai, 
nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
657 W. 47th St.

LABAI gera proga. Parsi
duoda grosernė ir ice cream 
parloris. Yra kambariai prie 
krautuvės. Pardavimo priežas
tis, turiu du bizniu. 5708 So. 
Morgan St. Tel. Lafayette 6597

PARSIDUODA grosemė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Par
duodu šį biznį, nes perku nn-

Atsišaukite'
1606 So. Paulina St

I *A RSIIX X M >A ręsta u ra n t a s 
ir ice cream parteris. Priežas
tis pardavimo, negaliu viena

1913 W. Lake ,St. 
Melrose bark, Iii.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui delikatesen ir confec- 

tionary krautuvė. Senas biznis, ge
rai išdirbtas, priešai mokyklą, ruimai 
gyvenmui, garadžius, pigi renda. 
Dauginus patirsit ant vietos.
' 3518 So. Wallače Str.

riai, cenienlini- .skiepas ir L t. lenį. 
vais išmokėjimais. Reikalaukit plu 
nų. Budavotojas, 17 N. Lt Šalie St. 
Room 720,

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

riu, yra elektra, moderniškas’ plmn- 
bingas, 3 karų garadžius, visps gat
ves ištaisytos ir apmokėtos, netoli 
$1,000,000 vertes teatro, kaina $4,000, 
cash, $1,000.

2031 W. 35 St.
Tel. I^afayette 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.

PARDUOSIU su mažu įmo- 
kėjimu arba mainysiu į Chica- 
go property, gasoline stotį, ant 
South Sidės; labai geras kam
pas, didelės biznio gatvės; la
bai geras ir pelningas biznis 
kas nori užsiimti. Z. S. Micke- 
viče and Co., 2403 W. 63rd 
St., Tel. Prospect 4345.

BARGENAS West Harwey, 2-6 
• kambarių residenctja ir 1-4 kamba
rių cottage, ant 10 blokų, 1 blokas j 
rytus nuo Wektern Avė., netoli 152 
St. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
j Chicagos namą.

J. BARTAK, 
2654 W. 21 St. Tel. Crowford 1674

PARDAVIMUI arba mainymui su 
Storu arba be Storo, 2 flatų medinis 
namas Brighton Parke, 4051 Archer 
Avė. Mainysiu ant grosernės, auto
mobiliais, loto arba mažos bučer- 
nes. ‘ x

PARDAVIMUI muro Jiizniavns 
namas geriausi* kampas ant Brid- 
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti i Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski’ 
6338 So. Mozhrt St.

• GASOL1NO Station pardavi
mui už gana prieinamų kainų. 
Biznio vieta išdirbta ir randa
si tarp lietuvių. Priežastį par
davimo sužinokite vietoje.

3024 So. Halsted St.

j menes j. Namas randasi ant 51

2911 W. 38 St.
Phone Ijifayette 7341

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANT gi MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 *W. VVashington St.
Telephone: Franklin 3524-3525

k. U Į— >■ ■ ■ —

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 Wx Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

' M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsiii.. Tas Švarus vi
dui dalbas išmokinamas greitai, dio* 
nomis arba vakarais. Musų katalo
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230
1


