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Washingtonas nu
rimo dėl Meksikos
Pekinas pasiduoda Čango 

armijos globai
Vokietijos komunistai prisipa

žįsta dirbę reakcijai
Kelloggo feieiverkas Gangas siunčia kariuo- 

Meksikai užgeso menę į Pekiną
Nesusipratiipų nelaukiama;

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius grįšiąs savo vieton.

Valdžios pakviestas pavaduoti 
gen. Fengo kariuomenę sve
timšaliams apsaugoti

JAPONŲ MIESTELIS, GAISRO SUNAIKINTAS ĮVYKUS ŽEMĖS DREBĖJIMUI Dirbsią, kasyklas kariuo
menei saugojant

Kanados darbo ministeris rūpi
nas sutaikyti streikininkus 
su samdytojais

VVASIIINGTONAS, birž. 17. 
Valstybės departamentas 

kad ambasa- 
t no ja u grį-

vakar pareiškė, 
dorins Sheffidd

savo pareigų eiti.
Taigi atrodo, kad netikėtas 

sekretoriaus Kelloggo suvis 
Meksikai, ir Meksikos prezi
dento Callcso šūvis atgal, tuoj 
ir bus žodžių karą baigę i. 
kad dėl to rimtesnių nesusi
pratimų neįvyks.

Meksika nekeis žemės 
įstatymo

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
17. — Kadangi 'pandoj buvo 
pasirodę pranešimų, kaki dėl 
valstybės sekretoriaus Kellog
go pareiškimo Meksika norin
ti modifikuoti savo žemės re
formų įstatymą, prezidentas 
('a lies paskelbė pranešimą, 
kad jokių modifikavimų 
bus daroma.

Savo pranešime Calles 
ko, kad žt mės reformos 
kinimo modifikavimas re 
atsižadėjimą skelbiamo iki šiol 
principo, o laipinu tai reikštų 
prigavimą tų. kurie tą prin
cipą remia. Valdžios vykina
moji žemės reforma esanti 
krašto jstatymų sankcionuo
ta.

PEKINAS, Kinai, birž. 17.— 
Trylika tūkstančių Mandžurijos 
vadi Čang Tsolino kariuomenių 
žygiuoja Pekinui užimti. Prie
kinės tos armijos kolonos pra
eitą naktį atvyko į Tungčau.

Kariuomenė sako, siunčiama 
Pekino valdžiai paprašius, kad 
Cang Tsolino jėgos visai užim
tų vietą generolo Feng Juhsia- 

ir’no kariuomenėj svetimšaliams 
ginti, o taipjau valdžiai remti.

Buvo mat žinių, kad “krik
ščionių” generolo Fengo ka 
riuomenė esanti pasiruošus pri
sidėti prie studentų ir kitų sve
timšalių priešų, užimti valdžios 
įstaigas, įsteigti sovietų valdžią] 
ir pulti svetimšalių koncesijas

ne

sa- 
vy-

remia (’allesą

respublikos pre-

Obregonas

MEKSIKOS 
17. — Buvęs 
zidentas Obregcnas, sveikin
damas prezidentą Caliesą dėl 
jo vyriško atsakymo į Jung
tinių Valstijų sekretoriaus 
Kelloggo pareiškimą, pasa
kęs:

“'Už sekretoriaus 
deklaracijos aš negi

Paveikslėlis parodo degantį Japonijos ’ miestelį Kinosakj, įvykus ten nesenai smar
kiam žemės drebėjimui. Keturi šimtai žmonių buvo užmušta ir daugiau kaip trys šim
tai sužeista. Miestelis Kinosaki, garsus savo karštais šaltiniais, į kuriuos žmonės iš vi
sur važiuodavo maudytis, buvo visai gaisro sunaikintas, o karštąs šaltinių vanduo po že
mės drebėjimo pasidarė šaltas.

SYDNEY, Nova Scotia, Ka
nada, birž. 17. — Keletas Bn- 
tish Emplre Steel korporacijos 
kasyklų Cape Bretone, kur nuo 
praeito kovo mėnesio eina aš
trus kasyklų darbininkų strei
kas, ir kurios dėl to buvo visai 
sustojusios, nepompuojamos ir 
neventiliuojamos, dabar, ka
riuomenės saugojamos, bando 
pradėti dirbti. Bandoma pra
dėti operuoti viena didžiulė jė
gos jmonė Glace Bay, kur! pa
teiktų energijos tos apygardos 
kasyklų elektrinėms pompoms 
operuoti. ;

Į Sydney atvyko Kanados 
darbo ministeris James Mur- 
dock. Jis nori pats susipažinti 
su situacija ir bandyti privesti 
prie susitaikymo streikuojan
čius angliakasius su samdyto
jais.

Rūta Fišerienė įspėja 
Vokiečiy komunistus

Taraujas dėl Armėnu 
kolonizavimo

Or. Donatij Matteotti liu
dininkas ištremtas

Traukinio katastrofos 
atiku skaičius - 43

Atvirai prisipažįsta, kad savo 
darbuote' komunistai padėję 
monarchiniams

Tautų sąjunga nori apgyven
dinti Armėnijos tyrumose 
tuk* tančiur Graikijoj esan
čių pabėgėlių.

Artinanties bylai, fašistai pri
vertė svarbiausi liudininkų 
pasišalinti iš Italijos

zac;; i atstovų nrtingas. kuria 
me buvo priimta rezolucija, rei
kalaujanti nutraukti diplomati
nius santykius su Did. Britani 
ja. Japonija neminima.

Karachanas protestuoja
PEKINAS, birž. 17. — Sovie

tų ambasadorius Kinams., p. 
Karachanas, įteikė Pekino val
džiai aštrų protestą prieš Kinų 
muitinės viršininkų elgesį. Mat 

iestelio Mandžuli 
sulaikė 

Maskvos sovietų 
suėmė jo 

gabenamus doku-

muitinės valdininkai

ambasados patarėją ir 
daiktus ir 
mentus.

Sovietai atvirai remtą Kinus
ŠANIIAJUS, Kinai, birž. 17. 

— Vietos sovietų konsulAtas at
virai remias pinigais Kinų stu
dentų sąjungą, nors po prie
danga, kad pinigus aukojančios 
Kinų darbininkams šelpti Mas- 

i organizacijos. 
50 tūkstančių atlaso rublių pa-

Kelloggif kvo3 darbininkų

rėti nė šešėlio Amerikos liau-J«uk,»jus Maskvos .profesinių sij- 
dies, bet mačiau ten visai ką 
kita”.

Japonai steigs kolonijas 
Azijos kontinente

HONOLULU, Havajų salos, 
birž. 17. — Vietos japonų laik
raščio žiži gauta iš Tokio kab- 
legrama praneša, kad Japonijos 
valdžia svarstanti projektą or
ganizuoti imigracijos kompani
ją, su kapitalu 200 tūkstančių 
jenų (100 tūkstančių 
japonams kolonizuoti 
kontinente.

Azijos

PARYŽIUS,
Premjeras Pa i n leve pasiūlė at
stovų butui, kad komunistų 
interpeliacija dėl padėties Mo- 
rokoj butų atidėta. Pasiūly
mas buvo priimtas 436 bal
sais prieš 31. 83 socialistai su
silaikė nuo balsavimo, o du 
balsavo prieš.

’ jungų centralinė taryba, 10 
tūkstančių davus metalo darbi
ninkų sąjunga, o kitas sumas, 
nuo 5,000 rublių ir daugiau,i au
kojęs raudonųjų profesinių są
jungų internacionalas ir kitoa 
organizacijos.

Nauja nota Kinams
PEKINAS, birž. 17. — Sve

timų valstybių atstovai šiandie 
įteikė Kinu užsienio reikalų mi
nisterijai naują notą, priminda
mi valdžia “neramumą, kurs 
plečiasi visoj Kinų žemėj ir sta
lo pavojun daugelio svetimšalių 
gyvybę ir turtą.”

Notoj nurodoma visas padė
ties rimtumas ir kreipiama Ki-’ 
nų valdžios dėmesio į reikalą 
daryti žygių, kad krašte butų 
atsteigta taika ir ramumas.

BERL1NAS, birž. 17,—“Dar
bininkų masės apleidž’a komu
nistų partiją, bėga iš jos dėl to, 
kad komunistai kovojo respub 

-piką ir tuo budu netiesioginiai 
’ rėmė monarchistus ”

Taip įspėjo savo draugus Ru- 
'ta Fišer’ienė, vyriausias Vokie
tijos komunistų vadas, kmi iki 
šiol buvo ir vyriausia tokios ko
munistų taktikos šalininkė. Tą 
įspėjimą ji padarė ką tik įvy
kusiame 
partijos apskiities suvažiavime. 
Savo mintį ji iliustravo šiai]):

“Penkis kartus mes esame 
nu vertę Prūsijos ministerį pir
mininką, socialdemokratą Brau
ną. Bet jei mes savo balsiis 
dar kartą padėsime »nonarchis- 
tanis nuversti Brauną, o jo vie
tą užims monarchistų valdžia, 
tai darbininkų masės laikys 
mus atsakomirgus už \ii. Kad 
didelės darbininkų mases aplei
do mus, tai dėl to kad mes 
dažnai padėjome reakcijai.”

Iš to “draugė” Butą Fišer’ie
nė padarė išvadą, kad naujas 
Vokietijos komunistų obalsis 
dabar turįs būt: vietoj para 
mos monarchistų respublikai, 
parama respublikininkjnnc prieš 
monarchiją.

Klystų tas, kas manytų, kad 
ta stambiausioji Vokietijos ko
munistų veikėja ir lyderis šiuo 
atveju pareiškė tik asmeninę 
savo nuomonę. Tas faktas, kad 
vienų metų bėgiu komunistai 
neteko Vokietijoj daugiau ne 
kai]) du mibjonu bilsų, dauge
liui komunistų atidarė akis ir 
jie pamatė, kad vietoj laimėti 
darbininkus, jie baigia jų vb 
saį netękti dėl to, kad Vokieti
jos darbininkai ėmė žiūrėti į 
komunistus kaip į monnrchis- 
tų talkininkus prieš respubliką 
ir demokratiją.

Berline komunistų

ERZINA MEKSIKIEČIUS

MEKSIKOS MIESTAS,' birž.
17. Iš Pueblos praneša, kad

sularis agentas Meksikoj, len
kins, visuose savo dvaruose 
Pueblos valstijoj iškaišęs 
Jungt. Valstijų vėliavas. Mek
sikiečius tatai labai erzina, ka
dangi jie supranta, jogei atė-

Užpereitą naktįį plėšikai at
ėmė. iš žmonių vieną automo
bilių, du taksikabus ir dau
giau kaip $1,000 brangmeni- junas iš užsienio norįs tuo iš 
mis ir pinigais. I jų pasityčioti.

TIEL1SAS, Kaukazija, birž. 
17. - • Tarptautinė tautų są
jungos tyrinėjimo komisija, 
kurie? piimlninku yra D-ras 
Fridtjof Nansen, taraujasi su 
Užkaukazio sovietų vyriausybę 
ir amerikiečių s art imu jų rytų 
šelpimo organizacijos viršinin
kais dėl kolonizavimo sovietų 
Armėnijoj esančių dabar Grai
kijoj pabėgėlių armėnų.

Jeigu pasirodys, kad numa
tomi kolonizacijai plotai Ar
mėnijoj gali būt pakankamai 
iriguojami, idant pabėgėliai 
galėtų ten išsilaikyti, tautų są
junga mano pradžiai parga
benti iš Graikijos ir apgyven
dinti tose tyrumose 1O tuk- 
siunčiu pabėgėlių.

Atstovii buto pirmininkas 
areštuotas už suktybes
LITITE ROCK, Ark., birž. 

17. — Arkansaso valstijos legi- 
slaturos atstovų buto spyketis 
(pirmininkas) Ilill ir trys kiti 
asmens tapo suimti, kaltinami 
dėl klastos, suktybės Ir vagys
tės ' .

AREŠTUOTA BANKININKAS 
PAšLAVĘS $20,000 BANKO 

, PINIGŲ

MOLINE, III., birž. 16.
Šiandie čia areštuota First 
Trust and Savings Bank of East 
Moline kasininko asistentas. 
Jaoseph Vau Hoe, kaltinamas 
dėl paša glemžimo 20,000 dole
rių banko pinigų. Areštuota
sis prisipažinęs kaltas esąs.

ROMA, birž. 17. — Kaip tik 
tuo laiku, kai turėjo prasidėti 
byla penkių fašistų vadų, kal
tinamų dėl nužudymo praeita 
vasalą socialistų atstovo parla
mente, Giacomo Matteotti, vie
nas svarbiausiųjų liudininkų 
prieš kaltinamuosius, D-ras Do- 
nati, pabėgo iš Italijos.'

Iš tikrųjų betgi D-ras Dona- 
ti nepabėgo, bet' buvo fašistų iš
vytas iš Italijos. Fašistai nuo
latos jam. grūmojo, kad jeigu 
jis nepasišalinsiąs, jis busiąs 
nudaigotas. Tuo budu fašistai 
nori visą bylą dėl Matteotti nu
žudymo nugniaužti.

Kai fašistai ėmė grūmoti 
D-rui Donati, buvęs švietimo 
ministeris Anola kreipus i vi- 
daus reikalų ministerj Federzo- 
nį prašydamas, kad D-ro Dona
ti gyvastis butų apsaugota nuo 
fašistų smuiko. Federzoni at
sakė, kad jis savo priedermę 
atliksiąs, tečiau jis negalįs ga
rantuoti saugumo nė D-rui Do
nati, nė jo redaguojamam laik
raščiui. Federzoni patarė, kad 
daug geriau busią, jei D-ras 
Donati- visai pasišalinsiąs iš Ita
lijos, — ir davė jam užsienio 
importą.

Kuo tas procesas dėl nužudy
mo Matteotti pasibaigs, aiškiai 
matyti iš to, kad vienas vy
riausių kaltininkų, buvęs fašis
tų milicijos viršininkas, genero
las de Bono, kurio byla dabar 
buvo tardoma., tapo Išteisintas.'

ROMA, Italija, birž. 17. — 
Parlamento atstovų grupe, ži
noma Ą ventilio opozicijos 
vardu, nutarė ir toliau “strei
kuoti, t. y. nedalyvauti parla
mento posėdžiuose. Nusista
čius prieš fašistus Aventino 
opozicija streikuoja jau ištisi 
metai, — nuo laiko, kai pra
eitą vasarą (birželio JO die
ną) fašistų vadai klastingai 
nužudė, socialistų atstovą Ma
lt eottį.

( NEW YOBKAS, birž. 17. 
— Įvykusioj užpraeitą naktį 
Lackawanna traukinio katas
trofoj ties Rockport Sag, N. 
J., žuvusių žmonių skaičius 
siekia 43, tarp jų 37 yra iš 
Chicagos. Sužeistų yra apie 
penkiasdešimt.

Sako, kad daugiausiai ke
leivių (ame traukinio susiku- 
lime žuvę nuo karšto garo, 
sprogus gano lutoms: nema
žiau kaip trisdešimt žmonių 
buvę gačo sušutinti.

AMUNDSENO IEŠKOTOJAI 
IŠSKRIDO Į KINGS ĮLANKĄ

Paktas prieš nuodingas 
dujas pasirašytas

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 
17. — Tarptautines ginklų 
prekybos kontroles konferenci
jos protokolas, kuriuo užgina
ma vartoti kare nuodingąsias 
dujas ir bakterijas, šiandie 
tapo priimtas ir pasirašytas.

Komisija dirbo visų naktį 
protokolo tekstui galutinai su
redaguoti.

Pirmi protokolų pasirašė 
Jungtinių Valstijų delegatai, 
kongreso atstovas Burton ir 
Amerikos ministeris Šveicari
jai Gibson; po jais sekė Bri
tų ir kitų valstybių delegatai, 
tarp jų ir Vokietijos.

Dvi moterys atiduotos 
karo teismui

WASIIINiGTONAS, birž 17. 
— 'Laivyno sekretoriaus Wil- 
buro įsakymu karo t< ismui 
atiduota dvi moterys, Miss 
Catherine (i Jane v ir Miss Buth 
Anderson, nursės, tarnaujan
čios laivyno departamento gy
dykloj. Abidvi kaltinamos, kad 
jos, grįždamos iš Kubos lai
vyno transporto laivu Kitfery, 
parsigabenusios iš ten truputį 
vyno.

Karo teismas šiandie, be il
gos procedūros, abidvi kaltina-, 
mosiąs išteisino.

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauju:

Chicago ir apielinkė. —- Ap
lamai gražu; maža atmainos 
temperatūroj; stiprokas piet
vakaris ir vakarų vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 770 F.

šiandie saulė teka 5:14, lei- 
džiasi 8:28 valandą.

NEDARBAS ANGLIJOJ 
DIDĖJA

LONDONAS, birž? 17. - Ofi
cialiais skaitmenimis, skaičius 
bedarbių Anglijoj per preitą 
savaitę padidėjo 43,894. Viso 
bedarbių Anglijoj dabar yra 1,- 
291,200 žmonių. '

ADVENTO ĮLANKA, Špic- 
bei genas, birž. 17. — Norvegi
jos valdžios pasiųstos Amund- 
senui ieškoti ekspedicijos du 
aviatoriai šiandie hitfroplanais 
išskrido j K ings Įlanką, trisde
šimt mylių nuo čia. 

i —---------------------
WASIIINGT()NAS, birž. 17. 

-s- Ku-Klux-Klanas ruošias 
laikyti Wasbingtone šių metų 
rugpjūčio 8 dieną milžinišką 
paradą, kuriame dalyvausią 
apie pusantro šimto (ūksian
čių kaukėtų riterių ęrganiza- 
cijos narių. Vyriausybės leidi
mas tokiam paradui laikyti 
jau gauta.

NAUJAS LOKOMOTIVŲ 
MAŠINISTŲ BROLIJOS 

PIRMININKAS

CLEVELAND, Ohio, birž. 
17. Lokomotivų mašinistų 
brolijos taryba, laikytame čia 
šiandie save susirinkime, bro
lijos prezidentu, vietoj andais 
mirusio Warreno Stone, išrin
ko Williama B. Prcnterą, cle- 
velandieti.

Prenter iki šiol buvo orga
nizacijos pirmas jvicc-preziden- 
tas ir iždininkas.

DĄVENPOBT, la., birž. 17. 
— D-ras Pahner,. grįžęs šian
die iš savo 37,000 mylių ke
lionės aplink pasaulį, sako, 
kad New Yorke jis per tris 
dienas matęs daugiau girtuo
klių, negu kur nors kitur pa
sauly. Vieniu tėlė viola, kuri 
butų galima sulyginti su Ncw 
Ycrku girtybės atžvilgiu, tai 
Singapūras vakarų prieš Nau
jus Metus.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 

. bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
Del didesnio greitumo siųskit telegra

fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

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

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

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



KORESPONDENCIJOS

i Ketvirtadienis, Birž. 18, ’25

DIDELIS

PIKNIKAS Wilkes Barre, Pa.

pastaroji ir. palaidojo velioni. 
Taipgi paliko tris sūnus Lietu- 

Ivoj; vyriausias, Jurgis, ūkio 
vedėjas (namie); antras, Alek- 

j sandras, girios (turbūt valdiš-
• IruAinu iuil-

Advokatas Lopata važiuoja 
Lietuvon

Rengia Liet. Teatr. Draugystė Rūtos No. 1

Nedėlioj, Birželio-June 21,1925 m.
GARDEN CITY DARŽE,

39«h ST., AND H.fSS AVĖ., LYONS, ILL.
Pradžia 10 vai. ryto. Puiki muzika.

Kviečia visus, jaunus ir senus.
Iužauga 50 centų.

KOMITETAS.

PASARGA VAŽIUOJANTIEMS: Gatvekariais važiuokite iš 
visų miesto dalių ’ki 22 St., ten paimkite 22 Kenton karų ir važiuo
kite iki Kenton Avė., po to Lyons kapais iki 73-čiai, išlipę, 1 blokų 
eikite į South. Automobiliais važiuokite Ogden Avė. iki 73<čiai, po 
to, 1 blokų j South.

§ Lincoln Fordson

Birželio pabaigoje vietos lie
tuviams gerai žinomas advoka
tas Lopato ir SLA. kontrolės 
komisijos narys su savo uošviu 
išvažiuoja į Lietuva tūlam lai
kui, kur žada aplankyti visų Lie
tuva ir apie rudenį vėl gryš į 
Wilkes-Barre, Pa. praktikuoti 
savo profesijos.

Advokatas Lopato čia yra ži
nomas kaipo geras ir nuoširdus 
teisininkas ir daugeliui lietuvių 
yra nemažai patarnavęs jųjų 
i ei kainose.

k'urį privažiavo žmonių iš apie-, kos) “abieščikas”; trečias, jau- 
linkių, daugiausiai ___
Cambridge. Automoiblių buvo' .h’uų inžinieriaus, 
suvirš 50 ir vienas trokas. Ais-' Honis tėvas siųsdavo iš Ameri-( 
krimo ir gėrimų tuoj pritruko,1 kos pinigus dėl mokslo. j 
senvicių dar ilgiau tesėjo. Vie-* 
ta labai puiki, yra gana lygios 
pievos ir medžių dėl pavėsio, 
o svarbiausia, 1._  _____  __
yra ant ežero krašto, kur ga
lima maudytis ir žvejoti kiek 
tik nori, lodei kad, rodos, eže- Mctuvos 
ras priklauso Mass. valstijai. ' .

buvo iš’ niausis, Leonas, mokėsi ant 
kuriam ve-

1514-16 Rooeeyett Rd. 
Arti St Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA

2501-03-05 South K ėdri e Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14
Pasinaudok $5 planu 

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių sale.smenų

, taipgi dirb-šviesą ir pajiegą suvedame i senui ir naujus 
tuvis. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THL BKWG 1^1'0RT ELKCTR1C <JO., J c.

A. BARTKUS,

h>19 W. 47th St., Tel. Boulcvard 7101,1892, Chicago

i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedsig 8£«2

\ t-

Birželio H d. wilkesbarriečiai 
angliakasiai turėjo balsavimo 
dienų savo unijos viršininkų U. 
M. of A. Per pastaruosius ke
lius metus pirmo distrikto pre
zidentu buvo vienas buktai radi
kalas p. Capallini iš gimimo ita
las. Ir neikia pasakyti, kad iš 
pradžių buvo gana populiarus 
niainerių tarpe. Jis bu^i labai 
gabus kalbėtojas ir organizato
rius ir per keletą pastarųjų me
tų ištikimai tarnavo U. M. of A. 
Bet pastaraisiais laikais, matyt, 
kas nors tokio nepaprasto atsi
tiko, nes ir kompanijų bosai 
pradėjo už jį agituoti; taipgi 

! jau ne sykį kada mainieriai iš
eina į streikų, tai p. C. tam prie
šinasi ir t. p. Tad dabartiniu lai
ku didžiuma niainerių nusistatę 
prieš buvusįjį prezidentų ir šiuo
se balsavimuose žada už jį nebe- 
balsuoti.

ši tok i uose atsi ti k imuose
; kiai kiekvienas gali matyt, kad 
nėra išmintinga remtis ant i vienio žmogaus ir ateinantį

• yais-

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI ,
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS,
Chicago, m.

pa
šy

lu pasistengti išrinkti unijos 
viršininkus iš socialistų tarpo. 
Nes tik socialistai yra ištikimi 
darbininkų reikalų gynėjai ir sy
kį ant visadčs atsikratyt nuo 
bolševikuojančių radikalų.

Musų mieste yra manoma ne
užilgo atgaivinti LSS. kuopų. 
Jau keletas draugų ta sumany
mų remia ir, galimas daiktas, 
kad trumpoj ateityj vėl turė
sim socialistų kuopa šiame tirš
tai lietuvių apgyventame mies-

KomiinistisKas judėjimas čia 
jau nusmuko ir nebeturi pasiti
kėjimo lietuvių darbininkų tar
pe. Tad yra proga pasinaudoti 
taja proga ir stot po socialistiš- 
ka vėliava. O ypatingai šiuo 
laiku, kuomet musų draugai 
Lietuvoj laukia iš musų pagel- 
bos.—Vytautas.

1739 So. Halsted St

Boston, Mass.

Vilnius
Socialistų piknikas puikiai 

nusisekė

1323-19231
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarulis

Birželio 11 dienų, ant A. Alu- 
ko ūkės, Norvvood, Mass.,, įvy
ko Cambridge’o ir So. Boston’o 
Iii tuviu socialistų piknikas, į

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

“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.” •
Teo, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

Del nevirškinimo ir žarnų 
suirimų nors sykį yra 

pagelbėjimas
štai yru nauja gyduolė kuri atlieka 

darbą ir atlieka greitai
Daktarai tiesiog nusistebi, kaip 

greitai ta nauja gyduolė vadinama 
Nuga-Tone prašalina nevirškinimą, 
užkietėjimą, galvos skaudėjimą, ne- 
nvalonų kvapąni iš burnos ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal naują gyvenimą ir vikrumą nu- 
vafgusiemy ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji būdavo ja raudoną 
kraują, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyvenimui. 
Nuga-Tone suteikia atšviežinanti mie
gų, gerą apetitą, puikų virškinimą, re
guliari ėjimą lauk, pamestą entuziaz
mą ir ambicijų. Jei jus nesijaučiate 
gerai, jus esate skolingas sau, kad pa
bandžius Nuga-Tone. Ji yra labai 
rrddoni vartojimui ir pradėsite jaustis 
gėriau tuojau. • Jei jūsų daktaras dar 
jums jieužrašė,'nueikite pas aptiekei 
rių ir gaukite butelį Nuga-Tone. Iš 
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai 
kad ji suteikia jums tiek daug goto 
ir jie įsakė visiems apiiekoriam® 
duoti jums garantiją arba pinigus grą

žinti, jei jus neužganėdins, Žiūrėkite 
garantijų ant pakelio. Rekomenduo
jama. garantuojama ir parduodama 
pas visus aętiekorius.

I Velionis paėjo iš Vilniaus re-1 
1 dybos, Alytaus apskričio, Jez- 
I no valsčiaus, Paverkniu kaimo.1 IMU ‘ |

kad minėta ūkė n,ivo laisvl) prifmlfjo
'prie laisvų draugijų, prie D. L.
1 K. Vytauto draugystės ir prie 

i Dukterų ir 'Simų' 
draugystės, iš kurių tai buvo' 

Tik gaila,kad'apie 6 valam pabirta po 1 vyrus palydėti į 
dą užėjo būrys lietaus ir apie' kapus. Taipgi mylėjo skaityti 
10 ininutų pafijb, kas, žinoma,1 pažangius laikraščius —- Ke- 
biskį sutrukdė publikai pasi-'^e’vb Naujienas ir Sanda- 
linksminimą ir nuo 7 valandos Pusėtinas vyias, svė-
visi išvažinėjo namo, nors dau-1suv’18 svaių. lapo pa
gilinąs manė len ir nakvoti. | laidotas šv. Juozapo kapinėse. 

Dabar ir vėl tapo paimta šib-1 ' ’ Kaulinantis
ji vieta ant 20 liepos, bet jei
gu lytų, tai bus perkelta i kita 
nedėldienį. —Raulinaitis.

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. į

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

So. Boston, Mass.
Mirė L. ZavistanaviČe

Telefonas Čana! 3161
BUTKŪS UNDERTAKING (’<>. 

Ine.
P. B. Hadley, Ltceness Embalining 

710 VVcst IHth Str., Chicago, III.
Viskas — kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame į to
limesnes vietas už tą pačia kainą.

Leiskite mums pagelbsti jums nu
liūdimo valandoje.

Birželio 10 dienų, Hart Hps- 
pihil, mirė L. ’Zavistanaviče, 
kuris išgyveno Amerikoje apie 
25 melus; amžiaus turėjo 53 
metus. Paliko Lietuvoj senų 
motinų, pačių Marijonų, brolį 
Jonų, dvi seseris — Karalinų 
ir Veronikų, ir Amerikoje dvi 
seseris — Domicėlę ir Alenų;

Hemorrhoidai
Kabai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Čadu m Ointment.

Tel. Lafa/ette 4223 į
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai. *

M. Ytiška,
3228 W. 38th St., Chicago, Iii.

Atėjo KULTŪRA No. 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.

5

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'ĄI yra piuku jeigu gali taip 
’ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tėpalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., S ai n t

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-41
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedeliomia nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiHams.

/■

LIETUVIU VAKARAS
PEOPLES TEATRE

47th St. ir Ashland Avė.
Ketverge, Birželio-June 18,1925

Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare. Inžanga tiktai 50 centų.
Vakaro pelnas skiriamas įrengti Davis Sųuare Parke moterims ir mergaitėms siuvimo ir virimo mokyklas.

Vakaro Programą Išpildys
TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”

SuloŠ 3-jų veiksmų J. J. Zolpio linksmą komediją
“SVETIMOSE PLUNKSNOSE”

Dalyvaujant pačiam veikalo autoriui ir kitiems T. K. L. pasižymėjusiems menininkams.
Pertraukose dainuos: Dainininkas Justas Kudirka, lietuves Operos artistas ir Sophie Krasauskas, pasižymė
jusi soliste. Rengėjai širdingai kviečia visus atsilankyti į minėtą vakarą. Užtikrinam, kad busit užganėdinti.

i i .................. ......................... — ■ - ------------------------------- 1

T

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
t '

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vajdas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

- Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais.....1

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

Litui ktirsas siunčiant Paštu ir Telegramų

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLISADVOKATAS
<1 S. La Šalie SU Room 12001

Tel. Kandolph 1084—Vai. nuo 9-0 
Vakaraia

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

Pčtnyčios,

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullinan 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHN B.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas kepublic 9600

Clucago, Illinois1739 So. Halsted St

60 litų ............
Paštu 

.......... $5.75 ....
Telegramų

................... $6.25 600 litų
Paštu 

.....................  $62.00 .......
Telegramų 

............... $62.50
100 litų ............ .......... 10.75 ... ................... 11.25 700 litų ........................ 72.25 ...... ........... T... 72.75
200
800

litų ............
litų ............

......... 21.00 ....

......... 81.25 ....
................... 21.50
................... 31.75

800 litų
900 litų

......................  82.50 ......

......................  92.75 ......
........... .L.. 83.00
..........    93.25

400 litų ............ .......... 41.50 .... ................... 42.00 1000 litų .....................  103.00 ....... ............... 108.50
500 litų ............ .......... 51.75 ^.. ................... 52.25 5000 litų ............... .y.... , 514.00 ........

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

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

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

J une 18, 1925 Eilinis No. 115

L.S.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. šmotelis, 1060-1 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. JurgelionienS, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 1022a Perry Avė.

— visi Chicago, 111.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. (it Mauricas, 4333
S. l'airfield Avė., Chicago, III.

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

Kasierius — J. Kondrutavišius,' 10G11 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

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

Žmoniy ūpas Draugą domei
B.Organizatorius drg. P. 

Balčikonis aprašo įspūdžius 
savo darbuotės Wilkes Barre’je 
ir apielinkėse:

“Jau ))raslink() dvejetas sa
vaičių, kai pradėjau dirbti L.

organizacinį darbą. Paty- 
kad socialistinio nusista- 
žmonių yra nemažai, tik 
lame, kad musų draugai

riau, 
tymo 
bėda 
per keletą metų buvo atsitoli
nę nuo veikimo ir yra apimti 
apatijos. Kai imi jiems kalbė
ti apie organizaiiją, apie visuo
meninį judėjimą, tai dažnai iš
girsti atsakymą: ‘Mes dirbome, 
bet musų nuveiktąjį darbą ko
munistai suardė — nebėra no
ro vėl iš naujo viską pradėti.’

Iš tiesų, demoralizacija, ku
rią paskleidė tie 
r-r-revoliucionieriai, 
galo didelės žalos 
lietuvių darbininkų

Komunistai gi, sugriovę so
cialistines organizacijas ir pa- 
sėję miniose apatiją, patys nie
ko nesutvėrė. Jie dar šiaip-taip 

dalim to materialio ir 
turto, kurį jie anąmet 
socialistams, bet to- 
turtas jų rankose vis 

ir šiandie ko-

Draugai, kurie nori, kad or
ganizatorius P. B. Balčikonis 
atvyktų pas juos ir padarytų 
pranešimą apie Lietuvą (iš 
kurios jisai yra nesenai sugrį
žęs) arba padėtų atgaivint dar
bininkiškas organizacijas 
I.SS. ir ILiDIJ). kuopas, — ga
li susičinot su juo per LSS. 
sekretorių, drg. VI. Jurgelio- 
nienę (1739 So. Halsted St.,

ją perskaitys, tam daug leng- 
viaus bus suprasti bi kuris 
šios gadynės darbininkų klau
simas.

Tokio veikalo tuo tarpu nie
kas kitas negali duoti lietu
viams darbininkams, kaip tik
tai LDLD. Todėl kiekvienas 
darbininkas turėtų stoti į ją. 
Ir tai yra lengva padaryti, nes 
reikia tiktai užsimokėti $1.0( 
metams — tai ir viskas. Leng
va yra ir sutverti LDLD. kuo
pą, ypatingai dabar, kuomet aš 
lankausi lietuvių kolionijose: 
aš mielu noru padėsiu drau
gams susiorganizuoti, jeigu jie 
prie manęs kreipsis. Draugai, 
kurie nori tuo reikalu susiži
noti su manim, tegu parašo 
LDLD. centro sekretoriui, drg. 
K. iMatuliauskui (515 Carroll- 
ton Avė., Baltimorc, Md.), o 
jisai praneš man.

Kingstone, Pa.
ganizavo LDLD. kuopa, ir 
nariai tikisi išauginti ją į 
dėlę organizaciją. Tą pat 
lėtų padaryti ir kiekvienos 
tos kolionijos draugai.

P. B. Balčikonis,
LIT-iD. Centro Pirmininkas.

riaus vietos. Dauguma parti
jos narių tą vargiai pakęs, to
dėl gali įvykti skilimas.

Bet komunistai šiandie vi
sose šalyse skaidosi ir piauja- 
si, kuomet socialistų jėgos vi
sur auga.

KONVENCIJA MINNEAPO- 
LISE

LAIMĖJIMAS BAKELYJE

Gegužės 24 d. rinkimuose į 
valdžios tarybą Baseiio kanto
ne, Šveicarijoje, laimėjo social
demokratas Wenk prieš nacio- 
nalio bloko kandidatą. Tuo bil
du socialdemokratai dabar tu
rės to kantono valdžiso tary
boje jau dvi vietas.

Antroji socialistą srities kon
vencija ir demonstracija įvyks 
birželio 20—21 dd. Minneapo- 
lise.

Konvencija atsidarys 10 vai. 
ryto birželio 20 d. Tos pačios 
dienos vakare bus bankietas 
West hotelyje. Sekančią dieną 
bus didelis piknikas ir demon
stracija parke ant Mississippi 
upės kranto.

KORESPONDENCIJOS
Socialisty Partijoj WILKE^ BARRE, PA.

bumbugiški
atnešė be
Amerikos

judėjimui.

verčiasi
moraliu
paveržė 
lyn tas
labiau tirpsta, 
munistai jau dejuoja, kad žmo
nės jiims mažai aukauja, kad
jų 
kad

prakalbų publika nelanko, 
jų organizacijų mitingai 
neskaitlingi. Praeis dar 
laiko, ir visas bolševiz-

m a s
ką jie sugriovė, bus labai sun
ku atstatydinti.

A. Bulotos sveikinimas
Tar|>e daugybės sveikinimų, 

kuriuos gavo L. S. I). P. su- 
' važiavimas, buvo ir adv. And

riaus Bulotos sveikinimas.

Chicago, III.).
Svarbiausias darbas, kurį 

mes šiandie galime nuveikti, 
tai — pagalba Lietuvos social
demokratams. Tai yra vienin
telė nuosaki ir rimta Lietuvos 
darbininkų partija. Kiekvienas 
tai žino, kas liktai seka laik
raščius. Ateinantį rudenį gal 
įvyks rinkimai į Lietuvos sei
mą; tuomet bus labai svarbu 
suteikti paramą musų drau
gais. Apie tai jau šiandie rei
kia pradėt galvoti. Jeigu ame
rikiečiai bus apsileidę ir kle- 
likalinė reakcija vėl laimės, 
lai busime mes kalti, kad ne
ištiesė, me rankos susipratu
sioms Lietuvos darbininkams.

Drg. Balčikonis, lankydama
sis Lietuvoje, pastebėjo, kad 
Lietuvos darbininkai labai in
teresuojasi Amerikos lietuvių 
socialistų veikimu ir laukia iš 
jų pagalbos. Mes turime jų 
rtesuvilti. Visi, norintys padėti 
draugams Lietuvoje, turėtų 
be atidėliojimo įsirašyti na
riais į L. S. D. Rėmėjų Fon
dą, o kur tokių draugų randa
si (langiaus, tverti to Fondo 
kuopas. Drg. P. B. Balčikonis 
apsiima duoti platesnių infor
macijų visiems, kurie tilo in
teresuojasi, \ nes jisai turėjo 
progos gerai susipažinti su Lie
tuvos darbininkų reikalais 
veikimu.

L.D.L.D. reikalai

ir

jau spsior- 
jos 
di- 
ga- 
ki-

Tarptautinis Frontas
INTERNACIONALO KONGRE

SAS MARSEILLE

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pildomoji taryba 
nutarė šaukti kongresą rug- 
piučio mėnesyje Francijoje, bet 
kadangi daug Francijos mies
tų, turinčių socialistines val
džias, norėjo tos garbės, tai 
pildomoji taryba pavedė Fran
cijos socialistų partijai paskir
ti vietą kongresui, ši pasirin
ko miestą Marseille (nuo to 
miesto vardo pareina garsioji 
revoliucinė daina “Marselie-

Internacionalo pildomosios 
tarybos posėdyje, kuris priren
gė kongresui dienotvarkę, da
lyvavo: 'Henderson, Cramp, 
Allen (Anglija); Crispicn, Mue- 
ller, Wels (Vokietija); Bračke, 
Longuct, Benaudcl, Blum 
(Francija); De Brouckere, Van- 
derveldc (Belgija); Andersen 
(Danija); Engberg, ILinds-

landi ja); Bauer
Treves (Italija);
sky (Lenkija —

Kruk
Soukoup (čeclio-
Czech (Čecho-Slo- 
vok.); Abrainovič 
social-dem.);

(Rusija

Nicdzialkmv-

(Lenkija

Slovakija);

SOCIALISTŲ IR DARBININ
KŲ KONVENCIJA NEW 

YORKE

šį rudenį New Yorko socia
listai ir pažangiosios darbinin
kų organizacijos rengiasi eiti 
rinkimuose išvien. Birželio 20 
d. šaukiama tam tikra konven
cija, kuri pagamins bendrą so
cialistų ir darbininkų platfor
mą ir kandidatų 
yorus 
tas.

ir kitas
sąrašą i ma- 

valldiškas vie-

Tą konvenciją 
iLlabor Parį y

šaukia Amo
kartu surican

Sociatlist Party, kurių bendras 
ofisas randasi 7 JCast 15th 
Street, New York City. Pa
kvietimą išsiuntinėjo įsekreto- 
rius Henry Frucbter aukščiaus 
minėtųjų dviejų partijų var
du.

1,000 NARIŲ KAMPANIJA

Cbicagojc dabar darbuojasi 
drg. Walter T. Mills, senas so
cialistų veikėjas iš Californi- 
jos, kurio tikslas čia yra gau
ti 1,000 naujų narių partijai. 
Jisai sutinka pasidarbuoti ir 
tarpe svetimkalbių darbininkų, 
tiktai jisai nori turėt padėjė
jų, kurie galėtų supažindinti jį 
su žmonėmis. Cook county ofi
sas parūpina jam buvusiųjų 
organizacijos narių ir socialis
tinės spaudos skaitytojų ad
resus, o jisai stengiasi tuos 
žmonės aplankyti ir su jais

Atsilankius drg. P. B. 
čikoniui į Wilkes Banje 
linkę, Edwardsville’je tapo at
gaivinta Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos J 28 kuo
pa. >7sirašč ir užsimokėjo duok
les šio draugai: F. Poška, A. 
Malulevičia, St. Tamašauskas, 
J, Ląchus, St. Martinaitis, J. 
.(anęliunas,. J. Pipiras, p. , Ži
donis . (pavienis narys).
r Taigi pradžia nebloga. Drg. 
Balčikonis čia darbuojasi Liet. 
Socialistų iS-gai- ir LDLD-j ai. 
Gaila tiktai, kad laikas ne la
bai patogus, nes baisiai karš- 
tas oras. ■ Vienok jam pavyko 
ne tiktai suorganizuoti kuopą, 
bet ir surinkti nemažai knygų 
Liet, socialdemokratams. Apy
linkės draugai turėtų pasinau
doti proga, kad pasimačius su 
juo, nes jisai nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos ir gali papasakot 
daug įdomių naujienų. Tuo 
tąrpu ' jisai apsistojęs pas St. 
Žukauską, 42 Keitb St., 
Park, Wilkes Barre, Pa.

L. S. D. P. CENTRO 
KOMITETAS

Bal- 
apy-

Lee

Drg. Mills, be to, laiko pa
skaitas apie sočiai izrtią ir duo
da pamokas socialisty agitato
riams.

Naujas Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Centro Ko
mitetas, kuris buvo išrinktas 
paskutiniame suvažiavime, Kau
ne, susideda iš šių draugų: 
Steponas Kairys, Kipras Bieli
nis, Liuda Purčnienė, Juozas 
Paplauskas, Jeronimas Plečkai
tis, Lazaris Epšteinas, Dzidas 
Budrys, Vincas Galinis, Juo
zas Varnauskas, Vaclovas Biel
skis ir Mečius 'Markauskas. Vi
so 11 narių.

SMARKI AGITACIJA 
NEW YORKE

Amerikiečiai gerai atsimena 
p. Bulotą iš jo lankymosi Ame
rikoje kartu su savo žmona ir 
nabašninke žemaite, čia jisai 
rinko aukas nuken tėjusiems 
dėl karo (Lietuvos žmonėms. 
Nors tai buvo nepolitinis dar
bas, bet ir jame musų partijos 
buvo griežtai pasidalinusios. 
Sandarieeiai buvo sudarę blo
ką su klerikalais ir piktai (net 
nevengdami denunciacijų val
džiai!) kovojo prieš socialis
tus. Sandarieeiai ir klerikalai 
rinko aukas Lietuvos Centra- 
liniam Komitetui, 
šakyje stovėjo M.
cialistai
nio draugijai 
vosi Kairys, Bulota, Jonas Vi

Pradėjęs darbą, kaipo LSS.

(Rusija 
ebomlin 
rcv.); Ceretelli (Gruzija); Sa- 
borit (Ispanija); Peyer (Veng
rija); Etchegoin (Argentina); 
Bezpalko (Ukraina); Isaha- 
kianz (Armėnija); Jarbhim 
(Palestina); Szende (Vengrijos 
omigr.); Adelbeid Popp (sočiai, 
moterų Internacionalas) ;
ir Adler, sekretoriai.

sočiai-

Shtrvv

ARTINASI RINKIMAI 
HOLANDIJOJE

Ngw Yorkas rengiasi prie 
mayoro ir aldermanų rinkimų, 
todėl ir socialistai tenai dabar 
nepaprastai smarkiai kruta. 
Kas vakarą keletoje vietų 
įvyksta prakalbos, mitingai ir 
paskaitos. Prakalbos laikoma 
svetainėse ir gatvėse.

Brooklyne vakar įvyko vi
suotinas partijos narių susi
rinkimas AmaUgan^ated Tem
ple svetainėje, kur buvo nomi
nuoti kandidatai į įvairias val
diškas vietas lapkričio rinki
mams.

darbinin-

kurio prie- 
Yčas, o so- 

(lydymo ir Tieki- 
kurioje darba-

Suprantamas dalykas, kad 
prie tokio srovių pasidalinimo 

* A. Bulota stojo socialistų pu
sėn, ir dėlto užsitraukė didelę 
dešiniųjų elementų neapykan
tą. Bet jisai nebuvo socialde
mokratas. Jisai buvo socialis
tas liaudininkas. Sugrįžęs į 
•Lietuvą, A. Bulota ilgoką lai
ką šnairavo į socialdemokra
tus, nes buvo labai 
kintas jų dalyvavimu 
je (pirm Steigiamojo 
Laikui bėgant tečiaus 
monė pasikeitė.
jisai tur-but nėra įstojęs į 
čiaIdemokratų partiją, bet 
sveikinimas rodo, kad jisai 
simpatizuoja.

nepaten- 
valdžio- 
Seimo). 
jo nuo- 

,Drt ir dabar 
Bo
jo 

jai

ku ryžausi dauginus pasidar
buoti ir Liet. Darb. Literatū
ros Draugijai. Šios dvi orga- 
nizacijos yra, taip sakant, se
sers.

LDLD. yra socialistinių raš
tų leidimo draugija. Ji jau 
yra pampinusi daug geros li
teratūros lietuviams
kams. šiems metams yra ruo
šiamas garsus K. Kautskio vei
kalas “Proletarinė Revoliucija 
ir Jos Programas”, kurį spaus
dint apsiėmė Kultūros Bendro
vė Šiauliuose. Tas veikalas yra 
taip įdomus, kad jisai jau yra 
išverstas į daugelį Europos kal
bų, ir visur protaujantys dar
bininkai studijuoja jį atsidėję.

Čia ne vieta dėstyti “Prole
tarinės Revoliucijos” turinį, 
bet galima pasakyt tiek, kad 
joje yra nupiešta istorija dar
bininkiškų revoliucijų, įvyku
sių praeityje, ir parodyta, kuo 
skiriasi darbininkiška revoliu
cija nuo buržuaziškos. Dauge
liui net darbininkiškų veikėjų 
nė j galvą neateina, kad, kal
bėdami apie revoliuciją, jie 
dažnai turi omenėje tuos per
versmus, kuriuos darė buržua
zija, kovodama už savo vieš
patavimą. O tuo tarpu darbi
ninkiška revoliucija yra visai 
kas kita. Kautskis savo knygo
je pirmą kartą tą klausimą 
nuodugniai išgvildena, ir kas

“THE NEW LEADER”

ODINĖS LIGOS

SEVERA’S

ESKO 4

AntiseptiSkas mostis

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

ra tankiai nepakiančiamas; 
jali būti pergalėti vartojant

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odot irritacija*.

at-
20.
sū

Rinkimai į antruosius parla
mento rumus 1 (Olandijoje įvyks 
liepos 1 d. Holandijos social
demokratai veda smarkią agi
taciją ir tikisi, kad jiems pa
siseks žymiai padidinti savo 
atstovybę. Dabar jie turi 
stovų bute iš 100 narių 
Rinkimų reikalams partija 
kėlė gana stambų fondą.

Kuomet socialistų visa domė 
yra atkreipta į tai, kad išjudi
nus minias prieš klerikalinius 
atžagareivius, kurie šiandie 
turi savo rankose valdžią, tai 
komunistai Holandijoje ėdasi, 
tarp savęs. Nors savo suvažia
vime gegužės 9—10 dd. komu
nistai 865 balsais prieš 809 
nutarė remti savo pildomąjį 
komitetą, nepaisant Maskvos 
įsakymų, bet centras, išrink
tas suvažiavime, pagalios nu
tarę “dėl šventos ramybes’* 
priimti Zinovjevo ultimatumą, 
kuriuo reikalaujama pašalinti 
atstovus Wijnkoop ir Vau Ra- 
vesteijn. T»i reiškia, kad Wijn- 
koop bus išmestas ir iš “Tri
būnos” vyriausiojo redakto-

Socialistų savaitraštis “The 
Nevv Leader”, kuris eina New 
Yorke, prašo partijos narių 
priduoti vardus draugų, ku
riems butų galima pasiųsti 
vieną savaitraščio kopiją ir 
paraginimą užsiprenumeruoti 
jį. “The New Leader” kaina 
metams $2.00, pusei metų 
$1.25. Adresas: People’s House, 
East 15th Street. Redaguoja 
James Oneal, bendradaribauja 
Hillųuit, Rerger, Debs, Feigen- 
baum, Laidler ir k.

LIETUVON• ' 5

PRESOS PKNLKAS

spaudos piknikas.

Oscar Ameringer, Geo.

Birželio 21 d. Riverview 
Parke, .Chicagojc, bus metinis 
socialistų
Jame kalbės Walter Thomas 
Mills,
R. Kirkpatrick ir k.

Lietuvių socialistai tame pik
nike turės savo skyrių, ir jiems 
kalbės Dr. A. Montvidas ir P. 
Grigaitis.

kampan 31

MR. HERZMAN™
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal, . J 3110. Naktį
Telefonais: « Drexel 0950

( Boulevard 4136

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

■■

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA 

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

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės b ra 
site pagelhą.

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

M 
£

kolegiją;

Pennsyl- 
Jigon-

patar- 
visokio-

priel
laike

ir po

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, • skaudžios arba 
aSaroja. / Patarimai dykai.

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

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

DR. HUMPHREY5’

Tel Blxl. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKLAI;!.’k A 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
tykai moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

(
4729 So. Ashland Avė., 2 labee 

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. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

nuo

INDIGESTIOI

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ats.

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

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell A ve.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

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

3464 So. 84.
Ofiso valandos nuo 1 iki S *■ 

plet^į ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos t 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

i .i m —

Naujos nupigintos kainos ten ir at- 
Sal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 

d $215, pagal laivą.
GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 

istatyrąas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, -------
OLYMPIC, 
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherboug, Southampton, 
Antwerp, Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III,

didžiausias pasauly,
HOMERIC, LAPLAND,

A. L. D AVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1579 Milwaakee Avė., Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8688

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS h- CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
TsL Lafayette 4141

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

—.. —------------ ,■/

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17V7 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nns
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

diliomis ii šventadieniais 10—11 diM

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijoi tai. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Raeas Gydytoja* ir Chirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyrliką 
Vaiką ir visą chroniiką ligą.

Ofisas: 3103 So. Hslsted St., Ckleaga 
arti 81st Street

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzis Ava. ..Pfama 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 315Ū W. 63 St . Phona* 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 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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NAUJIENOS
The IJthuanlaa Daily Newa 

I tti*hed Daily £xcept SuadayDaily T _ Z L. 
i* the Lithuanian Ne ir a Pub. Co. Lnc-

Editor P. CKlftAITISM- »— I I —
17BO South Halatad Street 

Chiogo, TU, 
Telephone Roomelt 8501

Subscription Katėsi 
>3 .00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcago. 
|8.M) per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

MarrJi 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
Mareh 2nd 1879.

-y

$8.00 
. 4.00

2.00
1.50 

_ .75
UŽMIRŠO KATEKIZMĄ

AW.

3c 
18c 
75c

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted Stv Chicago, 
Ui. — Telefonas: Rooaevelt 8H0.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams...................... .....
Pusei metų_____ _______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ----------
Vienam mėnesiui _ _____

Chicagoje per neiiotojus)
Viena kopija ______________
Savaitei ........ ...................
Mėnesiui .........  ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams ----------  $7.00
Pusei metų.................................8.50
Trims mėnesiams--------------- 1.76
Dviem mėnesiam----------------- 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų ------------ 4.00
Trims mėnesiams —------------- 2.t0
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

Orderiu kartu su užsakymu.

Cliicagos “Draugas” rašo, 
kad Lietuvos socialdemokratai 
esą didžiausi melagiai ir apga
vikai. Gegužės 1 d. jie norėję 
sukelti “kuodidžiausį t rinkš-

pra- 
bet . i įni
kus 

savo

kuodidžiausį 
mą", rengdami mitingus, 
kalbas, vakarus ir t. t.; 
jiems nepavyko, nes į jų 
tingus ir vakarus “mažai 
teatsilankė”. Tuomet jie

SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI 
IŠAUGTI I SMARKIUS VAIKUS

Pastebėki!, kuris maistas 
jiems geriausiai tinka.
Veikite smarkiai, kad 
sustabdžius užkietė
jimą. su Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin

Tėvai neprivalo perdaug nusimin
ti, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
gresas jo augimo tankiai gludi 

pritaikymo tinkamų valgių ir dietoj. 
Tomykit dietą, virškinimą ir liuosavi- 
mą. Turi būt du arba trįs vidurių 
liuosavimai ant dienos ir kuomet vai-

1 go kietesnį maistą —• vienas arba du. _  t
i Jeigu liuosavimai vidurių būna rečiau, jeigu kūdikis raugčioja, jo viduriu
kai išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai vidurių užkietėjimo. Tuo- 

nonnsisokimn “suvertu ant nnJlaUH (luokit® arbatinį šaukštuką Dr. Cakhvell’s Syrup Pepsin ir iš po nak- nepasiscKimą suvenę ant po Ue8 jųs tur6site sveiką jfcdikį.

RINKIMŲ REFORMA JAPONIJOJE

JAPONŲ PARTIJOS

licijos” ir įnešę Seime interpe
liaciją, skųsdamiesi, kad pūlin
ei ja neteisėtai varžiusi Pirmo
sios Gegužės šventimų.

Jeigu taip, tai iš tiesų 
socialdemokratai yra labai 
dori žmonės.

Ne visos, vienok, liuosuojąnčios. gyduolės yra tinkamos kudikiams?4ypatingai 
tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yra liuosas nuo 
svaigalų, i jis yra padarytas iš daržovių sunkos Egyptiškos sonnos su* pepsin 

I ir'malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant kiekvieno pakelio.
| Pirkite bonką Syrup Pepsin aptiekoje, doza kainuoja mažiau,'nei vienas cen- 

žinti.
Liuosuotojas, kokiu yra Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, gali būt vartojamas 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai

tie< tas. Ir jeigu jums pasirodys netaip, kaip mes sakome', tai pinigai bus sugrą- 
ne-

VISUOTINAS BALSAVIMAS IR — KATORGA!
|>„» Lokfn.9 dnlvkn^ Tiioimic vlaU Šeimynos narių, nes jis yru saugus ir gera!liet keistas dalykas. I uojaus pilr,|uol|umua per suvirš trisdcSimts metų ir šiandien plačiausia vartojamas

Ketvirtadienis, Birz. IR, ’?>)

Iš Mano Atsiminimų
Rašo Kapsas >

(Tęsinys)

Kiek laiko atgal Amerikos spaudoje buvo ilgokų ži
nių apie rinkimų tvarkos reformą, priimtą Japonijoje. 
Ta ^reforma davė Japonijos piliečiams vyrams visuotiną 
balsavimą (su tam tikrais apribavimais). Tai reiškia, be 
abejonės, demokratinės idėjos laimėjimą tolimųjų rytų 
krašte.

Bet naivu butų daryti iš to išvadą, kad Japonijoje 
šiandie jau tikrai įsigalėjo liaudis. Iki to dar toli šaukia. 
Da ir naujoji rinkimų tvarka tenai bus įvesta gyvenime 
tiktai nuo 1928 m. Šiandie Japonijos liaudis neturi, gali
ma sakyt, jokių politinių teisių.

po šitos socialdemokratų “ne- visame ..w
dorybės” įrodymo kunigų ma- nl* bonkų,parduodama ------------
rijonų organas pasakoja ve ką: Vartokit jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
Kni soei ild(‘mokratii intomw» riemens graužimo, nevir-i\ai sočiaKiemoKratų iirterpc- gkinimo> gaivos skaudėjimo, peršali-
liacija buvo svarstoma Seime, mo ir nuą kitų nesmagumų, kurie pa
tai kademų atstovas Dranga * ®ina .nuo v,i(lHrlV. u^tėjimo. Daug 
lis (tur-but Draugelis) paemė savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal- 
Kauno “Socialdemokratą” ir’ ‘ —
ėmė iš jo skaityti koresponden
cijas apie gegužinės 
apvaikščiojimą. Jisai 
nai, jogei i

“Visur pažymima,

pasaulyje, nes virš 10 milio- 
u parduodama kas metai.

raugčiojimo, riemens graužimo, nevir- 
imo, galvos skaudėjimo, peršali*

žmonių vartoja jį nuolatos vieną sy-

šventes
rado te-

no apsisaugojus nuo užkietčjimo. Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
rame stovyje.

—

Lietuvos mokyklų 
politika

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 į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

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

beito, kad darbininkai Japonijoje iki šiol neturėjo 
teisės balsuoti, tai tenai nėra darbininkų partijos. Visos 
politinės partijos Japonijoje yra buržuazinės.

Jų yra penkios: Kensei-kai (157 atstovai parlamen
te), Seiyu-honto (117 atstovų), Seiyu-kai (100 atstovų), 
Kakushin-Kliubas (29 atstovai) ir Ūkio partija (9 atsto
vai). Parlamente, be to, yra da ir grupė iš 41 atstovo, 
kurie neturi jokio programo, ir 9 atstovai visai rieorga- 
nizuoti. i , •. a 'i’-lL

jų bloko: Kensei-kai, Seiyu-kai ir Kakushin-Kliubo.

įdomus tečiaus yra tas faktas, kad tarpe aukščiaus 
minėtųjų Japonijos partijų nėra jokių principialių skir
tumų. Bendrai imant, jos visos konservatyvės; bet kuo
met jos esti valdžioje, tai jos darosi konservatyvesnės, 
o kuomet patenka. į opoziciją, tai priima šiek-tiek liberalę

Jos skiriasi viena nuo kitos ne idėjomis,v bet tiktai 
savo interesų priešingmu. Kiekviena jų nori būti val
džioje ir turėti sa^o rankose valstybinius “džiabus”. Tuo 
atžvilgiu jos primena Amerikos republikonus ir demok
ratus.

Amerikoje principų skirtumai išnyko tarpe dviejų 
senųjų partijų dėlto, kad jiedvi abi tarnauja tai pačiai 
visuomenės klasei — stambiajai buržuazijai. Japonioje 
tas pat: visos penkios aukščiaus minėtosios japonų par
tijos rūpinasi tiktai neskaitlingo privilegijuoto sluoksnio 
reikalais. Plačiosios žmonių masės tenai kolkas jokios 
įtakos politikoje neturi.

Gali išrodyti keista, kad tokiose sąlygose mikados 
ministeriai užsimanė įvesti visuotiną balsavimą. Bet to
kių keistenybių valstybių istorijoje yra ir daugiaus. Prū
sų junkerių vadas Bismarkas kitąsyk irgi ne iš prievar
tos, bet savo valia davė darbininkams b alsavimo^ teisę; 
tik prieš galą savo amžiaus, kai Vokietijos darbininkai 
ėmė energingai dalyvauti politikoje, “geležinis kancle
ris” pradėjo gailėtis to savo liberalumo.

Japonijos valdovams šiandie iš darbininkų pusės da 
negrasina joks pavojus.

Bet japonų junkeriai jau ir dabar “dėl viso ko” sten
giasi apsisaugoti nuo socialistinio judėjimo, kuris atei
tyje gali pasidaryti jiems pavojingas. Duodamas visuo
tino balsavimo teisę žmonėms, parlamentas kartu priė
mė įstatymą, kuris skamba taip:

M*
“Kas vienysis tikslu pakeisti valstybes formą 

arba pašalinti privatines nuosavybės sistemą visuo
menėje, arba kas tiems planams įvykinti agituos, 
siūlys arba priims kokią naudą, arba tarsis arba da- 
vinės pažadėjimus, tas bus baudžiamas katorga iki 
dešimties metų.”
Pasiremiant šituo įstatymu, gajėtų būti nuteistas 

kiekvienas socialistinės partijos narys.

“Visur pažymima, kad mi
tingai puikiai nusisekę: tūks
tantinė# minios, karštos kal
bos, dar karštesnis pritari
mas, gausus įsirašymas į par
tiją ir t. t.” 
šituos “Socialdemokrato” ko

respondentų 
gų organas 
Draugeliu priima, kaipo teisin
gus. r 
sako, kad socialdemokratų ren
gimai gegužės 1 d. buvo pui
kiai nusisekę. O aukščiaus mes 
matėme, jogei tas pats laikraš
tis tvirtino, kad gegužinės 
šventes apvaikščiojimas Lietu
vos socialdemokratams “nepa
vyko”, nes į jų mitingus ir va
karus “mažai kas teatsilankė**; 
ir kad tam savo nepasisekimui 
paslėpti socialdemokratai su
galvojo suversti kaltę ant po-‘ 
licijos!

Dabar jau matome, kad me
luoja ne Lietuvos socialdemok
ratai, bet Chicagos “Draugas”, 
ir meluoja taip kvailai, kad 
pats išduoda savo melagystę.

Tolinus tas pdts marijonų 
organas rašo, kad socialdemok
ratų skundas Seime buvęs ne
teisingas, nes policija nevar
žiusi gegužinės šventės apvaik- 
ščiojimų, tik socialdemokratai 
kai kur peržengę įstatymus, 
todėl policija turėjusi įsikišti.

Mes manome, kad “Draugo” 
redaktorius skaito laikraščius. 
Laikraščiuose gi buvo praneš
ta, kad, be kitų valdžios ir po
licijos 
kusių 
įvyko 
nariui 
traukta 

. kalbėjo 
iš anksto gauta 
pats Seimo narys 
tuotas, kuomet „ 
svetaines į gatvę; buvo du kar-* 
tu suareštuotas ir nuvarytas į 
policijos nuovadą Seimo narys 
Plečkaitis; buvo žvėriškai su
muštas Seimo narys Markelis.

Apie nesuskaitomą daugybę 
kitų smurto aktų mes čia ne
kalbėsime. Bet ir aukščiaus
paminėtieji faktai aiškiai pa- _
rodo, kad “Draugas” meluoja.* daužyti langų, i__o„"______
Ne socialdemokratai peržengė laukti iš jų geresnių darbuoto- 
įstatymus, rengdami gegužinės jų, negu 
šventes apvaikščiojimus, bet Svarbiausia priežastis, kad ne- 
policija ir tą policiją kontro- mulkinama vaikų pasireiškus jų 
liuojanti valdžia. Lietuvos įsta-i pačių iniciatyva pažangesnėms 
tymai garantuoja pilną asmens - 
neliečiamybę Seimo atstovams. 
Tuo tarpu policija trukdė at
stovų prakalbas, areštavo juos 
ir gabeno į policijos nuovadą!

“Draugas”, matyt, užmiršo, 
fkad tineluot yra 'gri^kas. *,

aprašymus kuni- 
kartu su atstovu

Kaip tik susikūrė krašto val
džia, kada pradėjo normaliau 
reikštis darbas, tuojaus musų 
kunigėliams užkrito ant snapoReiškia, pats “Draugas” u ,, .

«™dnWom«b..n*,. ..„„Jgimnazijos su ‘auginamais be-
dievių būriais”. Ilgai zurzė 
apie* Šiaulių gimnaziją, Mariam- 
polės ir kitur (retais užsimoji
mais). Šiauliuose buvo bedie
vis direktorius p. A. Klupšas, 
vėliau d-ras Šliupas ir šventasis 
kapelionas Mažonavičius, kuris 
dabar Mariam pelėje gano Dievo 
avinus. Jei ne jis, vargiai kas 
butų žinoję apie gimnaziją ir ne
būtų buvę tokio jo švento kerš
tavimo su pasekmėmis. Mokinių 
gi dauguma pritarė d-rui Šliu
pui, nes aštuntoj ir žemesnese 
klasėse renkant jam užuojautai 
parašus, tik keli nepasirašė. 
Rašėsi net “dideli katalikų dar
buotojai”. Mokiniai (daugumoj 
suaugę 18—20 su virš metų) 
galėjo ką nors reikšti, kad butų 
jų noro atsižiūrima. Bet... aukš
tybės nusprendė.

Balsavimo teisė be organizacijos ir agitacijos teisės 
turi nedaug vertės. Bet laikui bėgant Japonijos liaudis 
šitas teises iškovos. Taip buvo visur, taip bus ir tenai.

savivaliavimų, pasireiš- 
per Pirmąją Gcugžės, 
šitokių dalykų: Seimo 
St. Kairiui buvo nu
kalba, 
mitinge, kuriam buvo 

leidimas; tas 
buvo suareš- 

jisai išėjo iš

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

švietimo ministerio įsaky- 
(1925 m. gegužės 6 d. No. 
uždaryti ją. Nurodoma fak- 
kad bedieviška, komunistiš- 

Musų krašte mada 
pravardžiuoti

Dabar galutinai uždaroma nuo 
pradžios kitų mokslo metų rea
le Mariampolės L. M. Pr. S-jos 
laikoma gimnazija. Tai sąjunga, 
kuri dabartinių švietėjų akyse 
užsitarnauja šuns vardo. Štai tu
riu 
mą 
83) 
tai,
ka ir t.t, 
mokyklų vaikus 
panašiais vardais. Nuo to neat
silieka ir švietimo ministeris. 
Nejau vaikas gali būti komunis
tų veikėju, kada prižiūrimas 
tėvų mokinasi katekizmo (dabar 
mada ir aštuntos 
dentus” mokinti 
kitų poterių),
knygų su draugais 
apie “Darvino teorijas”. Jei la
biau vaikai orientuojasi ir se
mia žinių yra geriau negu eina 

, nes galima su-

klases “stu- 
katekizmo ir 

ir pasiskaitęs 
užsišneka

garbintoj ų-f anatikų.

mintims. Rekolkecijoms ski
riama daug laisvų dienų, pripra
šoma spaviedninkų ir t.t.

Vaikai—ateitis. Kiekvienas 
nori į jį įleisti nagus tiek, kad 
pčr juos priklausytų ;jięms-atei
tis. Nuo' gimnazi j ų auklėtinių 
ir kitų aukštesnių mokyklų pri
klausys žmonių kryptis, o tada 
neradęs prijautimo paraitęs su- 
toną brauk į nuobodžią kleboni
ją groti cimbolais.

Liaudies mokyklose, kaip nu
siskundžia daugelis mokytojų 
tas pat. Jeigu kas ministerijai 
nesižengnojo ar neina bažnyčion 
jau to užtenka kilnoti. • Patai
kaujantieji privilegijų daugiau 
turi.

Musų švietime slankioja tirš
ti šešėliai — tamsos, kurie slū
gte slegia tikrąjį mokslą-pažan- 
gą ir galvatrūkčiais gena visus 
į klebono kišenę. Dabar inteli
gentas neturi savo nuomonės 
arba turėdamas negali rodyti, 
nes klebonų tuojau, uždaromos 
žiaunos ir susilaukia nelaukiamo 
užreklamavimo balševiku ar kuo 
kitu. Dar žiūrėk atranda bom
bų ,literatūros (kaip dabar Ma
riampolės gim.), kurie klebonų 
nuosavybėje. į mokyklų pama
tus, per juos visiems į pakaušį, 
lipa vis dvasiški tėvai.

Mokyklose vyrauja dvasiškas 
vejas, ypač provincijoje. įkalba
ma šventųjų gyvenimas, kurie 
vienais baltiniais per amžių au
gino utėles, sakramentų paslap
tys ir t.t. Kitą kartą net juo
kas darosi iš rimtų kapeliono 
“lekcijų”. Dar visgi yra ir vel
kėj ų-trumpapročių. Juos tokiais 
padarė mokykla—kunigų semi
narija — ką ir dabar siekia. Mo
kykla gali iš gabaus išauginti 
ir pusprotį, tik duok jam keis
tas nuomones, o jis savim dar 
praplatins, dar daugiau absurdų 
suras.

Laisvamanių vaikai netik kad 
neturi sau prideramų teisių, bet 
daroma tendencija juos visus 
pašalinti. Mat, tikyba svarbiau
sias dalykas— tai pamatas vieš
pataujančios partijos, ant ku
rios remiasi visas jų kromas. 
Užtai nedyvai, kad iš ministerio 
jokio atgarsio nesigirdi apie 
perplatų dvasiškių veikimą. Nuo 
kaimo iki miesto visas kraštas 
jezuitinams ir, žinoma ,per mo
kyklas. Mokykla— raktas ati
daryti visų kišenes ir jsiropoti į 
žmonių manymą. Be tikslo ne
varytų priklausomos politikos 
mokyklose. Ne Dievas svarbu— 
bet jo darbai, ne mokiniai svar
bu— bet jų tarnavimas aukš
tiems ponams, kurių nosis už
kabina dangaus vartus.

Kiekvienam kertama į kulnis, 
kad bėgtų iš paskos ir laižytų jų 
pėdas. Vargas prispaustam. 
Gal kada pasišokėję slegiamieji 
ir išgaus teises. Laikas tas jau 
netoli—rinkimai į seimą. Tada 
tik sulauksime laisvos* nuo prie
tarų ir užgrobimo mokyklos, 
laisvesnio žmogaus ir krašto su
tvarkymo. Po dabartinių jėzui
tų reikėtų padėti amžiną tašką, 
kad pasibaigtų jų pastangos 
berti savo sėklas.—šakalys.

Kaunas, 1925-V.28.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

žiaurių kalinių visokius jų skau
džius šposus. Ant tiek buvau 
“nupenėtas” ir 'nukamuotas, 
kud atvykus per Velykas matu
tė vos tik pažino ir žiūrėdama i 
mane dikčiai verkė, kad aš išro- 
dąs, kaip numirėlis.

Po kiek laiko pašaukė vėl tar
dyti. šiuo kartu tardant virši
ninkas klausinėjo ar aš nepri
guliu kokiai nors organizacijai, 
ar daug lietuviškų knygų ir pro 
klamaacijų (atsišaukimų) išpla
tinau ir dar šio to paklausinėjęs 
uždavė iš mano paties kalendo
riaus perrašyti straipsnį. Man 
prirašius porą sąsiuvinio pusla-

Po puaaivaikščiojimo, pagrįžę 
kaliniai, matyt, sužinoję nuo 
sargo kas aš ir kiek turiu pini
gų, ėmėsi kitokių priemonių pi
nigų išgavimui. Sustoję kame
ros viduryje ratu visi į eilę, į 
kurį ir mane įsitempė, pradėjo 
“žaislą”, šalę stovintis vieną 
patveręs pastūmė kitan kraštai), 
o kitas iš ten atgal ir taip “be 
žaidžiant’ 'atėjo ir mano eilė, 
greta stovėjusis pačiupęs pastu
mi kitam, o tas 
stumdė jau tik 
jokio pers toj imo, 
atsikvėpti iki aš 
muotas ir pajuodavęs parkritau 
žemėn. Man atsigavus ir pa- pių, žandaras pažiūrėjęs pasakė, 
tiems atsilsėjus jie surado kitą 
,‘baiką”. Atsigula vienas ant 
grindų aukštielninkas, buk tai 
numiręs batiuška (rusų dvasiš
kis), o kiti visi turi eiti “ba- 
tiušką” atsisveikinti. Atsisvei
kinant reikia gražiai apsikabin
ti “numirėlį” ir pabučiuoti. Vi
siems tai padarius ir nieko to
kio blogo nebuvus prisiėjo ii 
man eit atlikti tas ceremonijas. 
Kaip tik aš pasilenkiau, tuoj 
“batiuška” apkabino mane kojo
mis ir rankomis, it vanagas, 
paukštį, o kiti kas šluotą, kas 
kitokį daiktą nusitvėręs vali 
tvoti per užpakalį iki jiems nu
sibodo. O jei pradedi garsiai 
šaukti, tai burną užkemša kokiu 
nors skurliu, kad neišrėktum.

Aš tik dvi jų baikas nuro
džiau ir paminėjau, bet man 
dau daugiau prisiėjo nuo jų per- 
kęsti ir pernešti iki išgavo 59 
kapeikų. Reikia pažymėti, kad 
ir kapeikas išgavę nebuvo ge
resni ir visaip mučijo mane, nes 
jie buvo visi kriminalistai ir, 
kaip minėjau, dideli prasikaltė
liai, o aš tik vienas tarp jų po
litinis; iš jų vienas buvo gavęs 
nuo socialistą šešioliką per 
griešną kūną (1905-6 m. socialia 
tai kirzdavo vagilėliams į kel
nes šešioliką rapninkų), tai jie 
tą turėdami omenyje mane taip 
ir mučijo ir neapkentė kaipo jų 
priešą. O jei kartais bandyda
vau pasiskųsti sargui, tai dar 
daugiau kliūdavo, nes sargas ei
davo su jais išvien ir pinigus iš
gavę is naujai pribuvusių* ger
davo visi kaip broliai.

Už poros dienų atėjo žanda
ras ir pakvietė eiti su juo pas 
viršininką tardymui. Nuėjus 
pas viršininką, radau jį besėdin
tį už stalo ir kokius ten popie- 
rus bevartant. Pastebėjęs ma
ne atėjusį, paprašė sėstis, o tuo 
tarpu žandaras atnešė iš kur tai 
ištraukęs visą glėbį mano lite
ratūros, paimtos laike kratos, ir 
padėjo ant stalo. Viršininką^ 
paėmęs nuo krašto vieną laišką 
ir man rodydamas užklausė — 
ar mano. Gavęs atsakymą, kad 
mano, tą padėjęs į šalį, paėmė 
kitą ir taip beklausinėjant ilgo
ką laiką iš kur tai ištraukęs 
man nepastebint vieną laišką ir 
paklausė tokių pat tonu — ar ir 
šis mano. Aš pažiūrėjęs pama
čiau, kad tai mano viena kores
pondencija rašyta kada tai “Lie
tuvos Ūkininkui” apie susitvė
rusią laisvamanių draugiją; su
pratau, kad tai bus čia siūlas, 
su kuriuo norima ir patį kamuo
lį rasti. Greit atsakiau — ne
mano. Viršininkas atpurėjęs 
jam nelauktiną atsakymą, dau
giau neklausinėjo ir paliepė už 
kito stalo sėdmčiam žandarui 
nuvesti atgal7į kalėjimą.

Maistui nupirkti, skirdavo vy
resnybė kiekvienam kaliniui die
nai 9 kapeikas, už kurias sar
gai parnešdavo iš krautuvės pus
antro svaro juodos duonos, ke
letą šmotelių cukraus ir silkę. 
Kartais silkę pamainydavo deš
ros gabalėliu, bet tas tai prigu 
lėdavo nuo sargo malonės ir są 
žinįškumo... Rytą ir vakarą gau- 
davom dar po kvortą virto van
denio, kurį patys parsinešdavo- 
me iš čia pat esančios virtuvės.

Ir taip pradėjau leisti gyveni • 
mo dienas, menkai misdamas ir 
dar kęsdamas veik kasdieną nuo

atgal ir taip 
mane vieną be 
neduodami nei 
visiškai nuka-

kad' jau užteksią to rašto, —ei
siva kamerom Išeidamas pa
klausiau viršininko, ar greit pa
leis ir nusiskundžiau, kad man 
čia labai bloga ir papasakojau 
kas su manim daroma kamero
je. Viršininkas į tai man nieko 
neatsakė, tik ka tai tyliai žan
darui pasakęs išėjo j kitą kam
barį.

Pagryžęs iš tardymo, radau 
savo neprietelius-kalinius labai 
nusiminusius ir susirupinusius 
savo likimu, mat, buvo gavę ži
nią iš savo prietelio-sargo, kad 
už keletos dienų juos iš čia iš
gabens ir išskirstys po kitus ka
lėjimus. Nuo tos dienos ir va
landos pradėjo jie ruoštis ir da
ryti planus pabėgimui. Tik di
džiausia kliūtis buvau jiems aš, 
nes jie manęs netik ką nekentė, 
bet ir pasitikėjimo .manimi 
turėjo; tai jie sumanė mane 
žiulyti-papiauti ir paplovus 
bėgti.

ne- 
nu- 
pa-

(Bus daugiau)

MOTERIS TAIP BUVO 
SERGANTI, KAD SKALBĖ 

INDUS SĖDĖDAMI
Mrs. Ashcroft’s /Puikus Pa
sitaisymas Po Vartojimo 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Covington, Ky. — “Aš buvau taip 
silpna ir nerviška, kad aš negalėjau

1 atlikti savo namų 
darbą, nes aš nega
lėjau pastovėti ant 
kojų, nes turėjau 
didelius skaudėji- 
mds nugaroj ir 
strėnuose. Aš visą 
laiką daugiausiai 
sėdėjau ir dirbau 
tiktai tokį darbą, 

i kokį galėjau dirbti 
sėdėdama — plo
viau indus ir t. t.

Vieną dieną aš radau knygutę kurioj 
aprašoma Lydia E. Pinkham’s gyduo
les, ta knygutė buvo įmesta j mano 
laiškų bakselį. Aš pamačiau, kaip 
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms, todėl pabandžiau ir aš. Aš tu
rėjau vartoti apie tuziną butelių, kol 
aš atgavau savo stiprumą, bet aš tik
rai giriu šias gyduoles. Paskiau aš 
vartojau Lydia E. Pinkham’s kraujo 
gyduoles nuo prasto kraujo. Aš bu
vau sušalusi visą laiką. Aš kartais 
taip buvau sušalusi, kad vos tik ga
lėdavau pasėdėti, bet mano delnos 
prakaitodavo. Aš taipgi vartojau Sa- 
native Wash, aš jį taipgi rekomen
duoju. Jus galite spausdinti šį laišką 
ir aš maloniai atsakysiu .laiškus mo
terims ir patarsiu savo kaimynams 
apie šias gyduoles”. — Mrs. Harry 
Ashcroft, 632 Beech Avenue, Coving- 
ton, Kentucky.

kartais

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimui.

i
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Prasidėjo Bubelio-Molie 
nes bylos nagrinėjimas

SLA. 129 kuopa išstojo 
iš SLA. 2-ro Apskričio
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Aukštikalnai Naujienų Spaustuvė 

yra Unijinė Spaustuvė.
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DR. BOVVES, Specialistas ir 
Medikalis Direktorius

Jieško Jono Luko Kimi 
niy ir pažystamu.

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Teisman 
du savo 
metu ir

Aleksandrui Gabriui 
Petrui Martinėnui
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11429—Magdei Sarkausk ienei
11130—Petronėlei Salomskai

Raudonasis Kry 
praneša, kad Wa 
C. ligoninėj, nese

bet Romos, tol 
laisvos musų 
Mes, vaidylos, 

tarp savęs

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

SPECIALIA GYDYMAS 
už PUSC KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai jrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausi gydymą nuo tų ligų.

r * ♦ G < : •
Pastebėkite labai žemas kainas

tiktai trumpam laikui

bet dylų Brolijos vadas
savo pakvietė vaidylas ir svečius su- 

taip sa- ^ti pas besikurenanttf laužą 
kiti ant žolės, ir prasidėjo progra

Molienę teisinama, kad ji bu 
vusi nepilno proto.

Monikai Norušienei 
-Kazimierui 
Pranciškui 
Kazimierui

4151—Viktorijai 
k ienei

416U - Magdalenai

Palengvina akių Įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, uuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toll- 
regystę. Prirenka teisingai akiniu*. 
Visuose / atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir aogftčia*. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. ►

1545 West 47th St , 
Phone Boulevard 7MI

22247—Bronislovui Venckui 
4156—Jonui Masikui.

297'511—Aleksandrui Baldaus

singtono siųskite 

gus Lietuvon per 

j ienų Skyrių Tupikai * 
čio aptickoje, 233 ’ E 

115th St., Kensington.

išnaudotojus. Perku- 
įrodė, kad netolimoj praei

ty, Vaidylų Brolija buvo dar 
maža, dar jaunutė, bet dabar 
jau turi didelį skaičių narių ir 
vis auga. Vaidylų Brolijos idė
jos persimes ir į Lietuvą ir ten, 
Lietuvoje, vaidylos nuvers kleri 
kalizmo jungą nuo lietuvių 
sprando. Vaidylų Brolijos na
riai kelias North Sidės draugi
jas apvalė nuo Maskvos ligos. 
Ateisi laikai ir neliks nė vieno 
lietuvio, kuris nebus Vaidylų 
Brolijos narys.

Kitas kalbėtojas buvo Vaidy
lų senas Praamžius. Jis aiški
no, kad Vaidylų Brolija atjau
čia dvasią Lietuvos senovės vai
dylų, kurie senovėje gynė nuo 
visokių priešų lietuvių tautą ir 
buvo lietuvių tautos vadovai. 
Todėl., kol Lietuvoje bus ne lie
tuvių dvasia 
mes neturėsime 
gimtynės šalies.
esanYe draugingi 
broliai, mes lietuvius apginame 
nuo visokių priešų, mes tikimės, 
kad per apšvietą ir mokslą lie-

Automobiliai stačiai masi
nius žudimus daro Chicagoje.

Sekmadieny automobiliai už
mušė net dešimt žmonių, pir
madieny tris žmones, o vakar 
iki pusiaudienio du žmones.

nigai nueina Lietuvon

pinigų

Tupikaičio aptieka,
East 115th St. Pi-

Pasak advokato Snyder, k u 
ris taipjau gina Molienę, pa 
storoji psychopatinių 
pereitais metais buvusi 
žinia nesveiko proto. •

Byla nagrinėjama prieš ju- 
ry, teisėjo Hurley kambary.

atsivedė ir
- Heleną, 12 
sunu Joną.

greitai, su pilna F
rantija.
Iš Roselando ir

Vakar prasidėj 
nfąs bylos Juozo 
Liudvisės Molienei 
pakeitę savo 
nas
Molienė

Advokatas James M 
kuris 
ginė j 
bene

dančia jėga, daugumas jų yr 
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 ligoniu*. Musų kainos yra ne
brangios ir jtfs 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 trubėlius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšics priva- 
tiškas ir veneciškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todcl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek (laktaių nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pčtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:80 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute

Užvakar į vaisi, prokuroro 
raštinę pavieto name puolikas, 
kuriam pasiseko pabėgti, pa
leido šūvį. Puolikas prasivėrė 
duris ir šovė į serž. Curran, 
kuris stovėjo prie durų. Spė
jama, kad kulka buvo tąiko- 
ina pačiam prokurorui Crowe. 
Manoma, kad šovikas buvo 
italas-sicilietis.

šeštadienio vakarę, birželio 
13 d., netoli Lietuvių Tautinių 
Kapinių, Forest Preserve, buvo 
Lietuvių Vaidylų Brolijos nak
tinis piknikas. Nors laikraš
čiuose ir nebuvo skelbta, kur ir 
kada Vaidylų Brolija rengs sa
vo pikniką, bet šapoje sužinojau 
nuo vieno Vaidylų Brolijos na
rio, kad tada ir ten bus tas slė
piningas piknikas. žingeidu
mo apimtas, šeštadienio vakaro 
sulaukęs nusitariau nuvykti 
piknikai), nes pernykštis pikni
kas, kuriame aš irgi buvau bu
vęs, buvo palikęs pas mane ge
rą atsiminimą. Todėl ir sten
gia nsi ’ta proga pasinaudoti ir 
šiemet. Saulė jau leidos, kada 
pribuvau pikniko vieton, 
tas Vaidylų jau buvo 
simbolinę pikniko ugnj 
liaus publikos važiavimas dau
gėjo ir simbolinės Vaidylų am
žinos ugnies laužas vis didėjo, 
nes Vaidylos prinešė daug dide
lių medžių rąstų. Aplinkui 
medžiuose buvo prikabinta dau
gybė spalvuotų lempų; buvo iš
taisyti skobniai su valgiais ir 
minkštais gėrimais. Visi vai
dylos ir svečiai buvo labai links
mus,, draugingi ir malonus. 
Linksminosi, žaidė, lietuviškai 
muzikai griežiant visi miklus 
ir nemiklus šoko lietuviškus šo

kėsi plėšikai užpuolė Stand
ard Jobbing Co., drabužių 
sandelį, 1232 Jefferson Street, 
nuginklavo vienų sargą, o ki
tą sargų, Dr. Abraliam Storn, 
nesenai atvykusį iš Minneapo- 
lis, išsivežė su savim, pasiim
dami kartu ir drabužių už 
$10,000. '

20741
4180—Kazimierai Maldutienei 
4168—Antanui Liaugaudui

22249—M a ri j o nai Pago j ienei 
*55173—Antanui Meldažiui

mas. Pirmiausia pats Perkū
nas pasakė gana žingeidžią pra
kalbą. Būtent tai, kad Vaidy
lų Brolija kovoja prieš du di
džiausius lietuvių tautos, lie
tuvių žmonių, mulkintojus, lie
tuvių liaudies dvasios pavergė
jus, — prieš Romios klerikalus 
ir prieš maskviečius bolševikus, 
kurie dar daugiau mulkina ir 
išnaudoja mus lietuvius, Mas
kvos naudai, todet mes, vaidy
los, kovosimo griežtai prieš Ro
mą ir Maskvą 
tos pavergėjus, brolių lietuvių 
dvasios 
nas

Yra sakoma 
nori nubausti, 
ma protą 
ir musų komunistams, 
valdę SLA 2-rą apskritį 
si likę visagaliais viešpačiais. 
Gegužio 21 d. SLA 2-ro Apsk. 
konferencijoj Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, netik kad iš
niekino SU A 226 kuopos pa
duotų įnešimų, bet net nedavė 
balso tos kuopos delegatams 
pasiaiškinti ir nelikus kitos iš
eities, tiems delegatams aplei
džiant konferencijų bolševikai 
sukėlė tokią kačių muzikų, taip 
pradėjo staugti, kaukti, švilp
ti, kaip kad jie darė keli me
tai atgal Mildos svetainėj LSS 
St. Michelsonui surengtose pra
kalbose, Pasekme to kas? Pa- * • .' 
sitraukė iš ŠIA 
čio 226 kuopa. '

Birželio 14 d, 129 kuopa sa
vo puąmetiniame susirinkime 
Dvorak svet., 16 balsų prieš 
4 nutarė irgi pasitraukti iš to 
paties 2-rojo apskričio, l>olko 
jie pasitraukė? Dėlto, kad pa
matė, kad su tais begėdžiais 
negalima dirbti jokis rimtas kius. 
darbas. Neabejoju, kad tą ma-1 Po užkandžių vyriausias Vai
to ir kitų kuopų nariai, bet dylų Brolijos vadas Perkūnas 
vieni, kad nepakenkus 
bizniui, ar profesija 
kant, laikosi “bešališkai 
nenori turėti ergelių ir t. t. Bet 
man rodos, tokie žmonės 
didelę klaidą. Viena, 
skriaudą susivienijimui, c 
— sau. Susivienijimui

iki, $10 Laboratorijos ir X-Ray Ėgza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kauly KaumnoU ir Nervu Gydymas $2 iki $5 
Gydymą* Odos litrų — Aetine Raya, $J. 
Kio-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 St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name 
VALANDOS:

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

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

THEV HINT
THING THE.

M/ITU 
THfKT CPPBUUeTOR

Dominikui Lensibergui 
Vandai Kazakevičienei 

4235;—Povi lui Laukaičiui 
4227—Adomui žaliui 

11448 
55189 
9586^ Stasiui Kačiuliui 

3129 
20715 
11403 
4105

22121^1z!Uietai J 
nei 
-Nikodimui 
Mikolui Erčiui

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 jeina telegrafines perlai
dos irjiašto siuntiniai. Tėmykit numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Prie 736' W. Jackson 
yra kasamas įiamatas dideliam 
namui. Tuo tikslu yra kasama 
labai gili duobė, įleisti pama
tą. Ji yra tik 4 pėdų diamet
re (skersai duobę), bet gilu
mo turi 61 pėdas. Į duobę yra 
nuleidžiamas viedras, kuriuo 
iškeliama Iškastos žemės. Tuo 
viedru ir darbininkai leidžiasi 
duobėn.

Duobėje dirbo VVilliam 
Miller, kuris turbūt pikiu ati
darė natūralinio gaso kišenių 
ir pradėjo nuo gaso trokšti. 
Jis pradėjo šaukti pagelbos ir 
duobėn luojaus nusileido ki
tas darbininkas,' CMichael Mc 
('auley, 6027’ So. cAVood St. 
Tuo tarpu atvyko ugniagesiai 
ir jų kapitonas Sikora užsi
dėjo maska ir irgi nusileido į 
duobę. Besileisdamas 
gavo galvų į akmenį 
siejo jį traukti atgal 
ves žadą ji 
dimas kito 
win 
kus

Lietuvių Dentistas patar
naut geriau.

Traukimai duntą b« toninio, 
Bridge geriausio aukso. Su miuni 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. SarglkHs sava 
dantis, kad nekenktą jurą sretkataL

1545 Wcst 47th Street
Netoli Askiaad Ava.

I > KnOWltt The whole damage wont atnount to more than J250.00I

daro 
daro 
kita 
daro 

skriaudą tuo, kad nepadeda ap
sivalyti nuo tų gaivalų ir pra
šalinti tuos ergelius, o sau, 
kad toleruoja tokius žmones, 
kurie yra nuskriaudę tūkstan
čius žmonių, pavyzdžiui, Lietu
vių Socialistų Sąjungą. Už- 
grielie “Kovos” spaustuvę, jos 
mašinas “parsimufino” i Clii- 
cagą, jšpustijo milžinišką LSS 
knygyną, kurį L. S. Sąjunga 
bėgyje pusantros dešimties me
tų savo aukomis įsteigė, už
griebė LSS namui sudėtus pi
nigus, kurie vėliauš provai li
ko išleisti, šmeižia diena iš die
nos kaip socialistų, taip ir tau
tininkų darbuotojus, jų prita
rėjus ir visus bepartyvius žmo
nes. Tie visi šmeižamieji ir 
nuskriaustieji mato ir supran
ta gana gerai, kad musų pro
fesionalai ir biznieriai dėlto 
tik nesilankydami į kuopų su
sirinkimus, kad nepagadinus, 
kaip sakiau, savo biznio, jie 
prisideda prie palaikymo šitų 
parazitų, prisidengusių darbi
ninkų draugais, užtarėjais ir 
t. t. Ne visi profesionalai ir 
biznieriai yra bailiai; yra ir 
gerų, teisingų ir drąsių, tie ir 
pasako musų organizacijų grio
vikams, kad jų reikalas eiti j 
Maskvą, o. ne į musų organi
zacijas lysti. Ir mes tokius pro
fesionalus ir biznierius įvertin
simų ir gerbsime.

—Graibutis.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno Sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Ametikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 
t —.dabar yra išgy-

domos vartojant 
naujausj Euro- 
pini gydymą ‘ ir 
ičirškiant gyduo- 

aL * cs tiesiog j 
kraują, sykiu su 

? / J kitomis gyduo-
j m/ lėmis dėl viduri-

#y(iyniu- Jos 
V*8OS yra ne* kenksmingos ir 

~~aQF**W1turi stiprią gy-

Amerikos 
žius mums 
shington, D 
nai pasimirė buvęs kareivis Jo
nas Lukas. Ligoninės viršinin
kai labai norėtų susižinoti su 
velionio giminėmis ir pažysta
mais.

Velionio užrašų knygutėj 
rasta, kad jo draugas Paul 
Pronskotis (turbut) Pranckai- 
tis) gyvi na 790 — 31th St., 
Chicago, bet jo nepasisekė ten 
rasti; jis gyvenąs buk kur tai 
South Sidėj.

Minėtas Pronskotis ir kiti 
velionio giminės ir pažystami 
yra prašomi luojaus susižinoti 
su Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos skyrium, 616 
S. Micbigan Avė. (klausti p-ios 
Collar).

Du žmonės nutroško 
gilioj duobėj

11437 Jonui Deveičiui
22131—Onai Mačiokienei
20759—Antanui Gildučiui
4188—Julijonai Stuprtrytei
4021—Jonui Miškiniui

22211—My kol ui Už u na r i u i
4113—Adelei P/atkcvičienei 

11418—Dominikui Norkui 
22122-|-Antanui Čeledinui 
20737—Amilijai Neverienei

4123—Jonui Dovido Kuodžiui
4122—Konstancijai Karandze- 

vičienei
4161'—Mortai Stulpinaitei
4160—Kazimierui Gedvilui
4jl61—Barborai Budrickienei 

11435 Jurgiui Žaliui
4179 -Juliui Skridau
4175—Antanui

22133 - J Ulijonai 
4190

11440—Paulin
tci-Julijonaitei

nagrineji- 
Bubelio ir 

Abu v ra 
pavardes ir vie- 

vadinasi Joseph K. Bell, o 
Louise Morris.

Burke, 
gina Molienę, savo įžan- 
kalboj pareiškė, kad Mo- 
nebuvo pilno proto, ka- 
apipylė Bubelį rūgštimi 

ir apdegino jo veidą.
Bobelis gi. kuris turi saliu- 

ną prie 2100 N. Halsted St., 
sako, kad Molienė apipylė jį 
rūgštimi balandžio 29 d., 1921

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau* 
siu metodu

Nauji Arsphenaminc ir Luescide gy- 
dymai yra ge- 

(ĮV' Ą riausi ir tikriau- 
A sis išgydymas

JI7 nuo ^rauJ° sulri-

X* lifbai didelio skai-
****l|r č*aU8 atsilanky-

mo Pa9
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

Dr. B. M. Rosa atpiginti kainas
35 S. Dearborn St nuo

Molienės advokatas Burke 
be to sako, kad Moliene, ga
vusi persk iras nuo savo vyro 
Stasio Molio-Morris, taipjau 
gavo $36,000. Iš tų pinigų, už 
$21,000 ji nusipirko namų 
prie 2t00 N. Halsted St., kur 
dabar yra Bubelio galiūnas. 
Tų namą ir likusius pinigus 
— $15,000 ji pavedė Bubeliui, 
kada tasis pasižadėjo ją ves
ti. Ji be to sako, kad ir nuo 
vyro jų atskyrė ne kas kitas, 
kaip Bubelis. Kada Bubelis at
sisakė ją vesti, tai ji užvedu- 
si prieš jį bylą, tikslu atgau
ti savo turtą.

Martha Marcinkienė, 811 
W. 19lh St., sakosi mačiusi 
Bobelio apipilimą rūgštimi, 
kas atsitiko Molienės namuo-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Lietuvlii Rateliuose.1 B*s "aklillis 
_ piknikas

Atgu- 
vėl nusileido, ly- 
ugniagesio Bald

inio abu darbinin- 
jau be sąmonės ir suri- 

bandė juos iškelti pavir
šiu. Bet McCauley išslido iš 
virvių ir nukrito Sikorai ant 
galvos, vėl jį gerokai pritrenk
damas. Bandė daugiau 
ninku leistis į duobę, 
nukritusius, bet jie greitai tu
rėjo keltis į viršų, nes vos pa
siekę dugnų pradėjo alpti. Tuo 
tarpu kapt. Sikora atsigavo, 
pasitaisė nupuolusių maską ir 
tęsė gelbėjimo darbą, bet grei
tai vėl nualpo nuo nuovargio 
ir nuo prikvepuoto gaso, ka
da maska buvo nupuolusi. Ka
da abu juos, McCauley ir Si
kora išimta iš duoliės, abu 
jau buvo nebegyvi. Milleris gi 
atsigaus.

W. J. Newman kompanija, 
kuri kasa duobę, sako, kad 

metų jos kasimo 
antrą ’^kųrtą pasi- 
darbininkai užėjo 

gaso kišenių, l^r- 
vienas darbininkas
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Lietuviu Rateliuose. Rezoliucija PRANEŠIMAI REIKIADARBININKy PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEME
Lietuvių Moterų Draugija 

“Apšvieta” Chicago, III., savo 
pusmetiniame susirinkime, lai
kytame birželio 
m., vienbalsiai 
mą rezoliuciją: 

Pasipiktinimui 
,Jis. nurodė kaip senovėje teuto-1 nedoro Lietuvos 
nai-vokiečiai, kryžiais apsikar-1 masi su 
stę, kankino lietuvių tautą, žu-1 dainiuose, 
dė musų brolius, lietuvius, pa-| tinkamų žodžių. Tai niekur 
vergė ir išnaudojo lietuvių 3a-1negirdėtas ir neleistinas tokis

Bet pasidėkavojant senos I moterų ir mergelių žmo- 
lietuvių Vaidylų dvasiai, j gaust asmens ir garbės įžeidi- 
lietuviuose dar buvo užsi- I mas.

likusi ir iki šių dienų, Lietuvai Todėl 
nusikratė svetimo jungo, ne-1 Draugija 

žiūrint, kad priešai naikino lie-|Hl., giliai 
tuvius iš visų pusių, vieni neri tėjusioms 
uždrausdami lietuviams lietuvi Ima šią 
škai kalbėti, lietuviškai rašyti, | protestuoja 
skaityti.

Po to 
viešnia, 
dylos dar 
terų. 
bai malonus piknikas. Pas-1 r ik alinės valdžios 
kiausia, rodos, buvo pristatytas,! liudija klerikalų, 
keletą žodžių pasakyti vienas!biaurų supuvimą ir 
Dzimdzi-Drimdzi artistų, kurini liaus, atidaro akis 
irgi Vaidylų Brolijai pa-|rie vis dar tą bjauriąją šmėk- 
sakė daugybę komplimentų irllą nesąmoningai remia, 
pareiškė, kad tas piknikas vaiz-l — K. Katkevičienė, Pirm, 
duoja tikrą Lietuvos žmonių! M. Viščiulienė, Sekr.
dvasios vaizdą, kur , taip visų | A. Valančauskienė, Ižd. 
broliškai, linksmai praleidžia 
mas laikas.

Po programo, tuoj apie ug
nies lauža susirišo didelis nitas 
žaidėjų ir ėmė žaisti Aguonėlę: 
tai vienur, tai kitur susidarė 
rateliai, chorai ir ėmė dainuoti I Vakar Rietuvių Auditorijos 
lietuvių liaudies daineles. Kiek Į name atsidarė Lietuvos daili- 
vėliaus išvirė ir dešrelės, tailninko K. Šimonio paveikslų 
dalis nuo dainų ir žaismių atsi-1 paroda. Paroda bus 
traukusi, griebėsi už karštų I iki šeštadienio, kasdie 
dešrelių ir skaniai ant tyro oro]vai. po piet iki H) vai.

(Tąsa nuo 5 pusi.)

tuviai įsigys ganėtinai spėkų 
apsigynimui nuo pavergimo jų 
dvasios.

Trečias kalbėtojas, rodos ei
linis Vaidylų Brolijos narys.

ves 
kuri

7 dieną, 1925 
priėmė seka-

dėl įvykio ir 
policijos elgi- 

30 merginomis Ke- 
negalima

Tai

LieUuvįų Moterų
»< a,ji.

užjausdama nuken 
mergelėms, 
rezoliuciją, 

prieš tokį 
Indų ir nežmonišką 

dar kalbėjo moteris I klerikalinės valdžios 
Ji aiškinosi, kad Vai-1 si.
neturi vaidelyėių nio-| Lai šitas skaudus

išnešda- 
griežlai 

nctno- 
J.ietuvos 

elgimą-

mergelių 
Bet jai patinkąs tas la-|garbės nuplėšimo darbas, kle- 

pa pildytas, 
principų 

lai, pagil
tiems, ku-

K. Šimonio paveikslą 
paroda atsidarė

atdara 
nuo 2 
vak.

Taip bepiknikaujant pasiro
dė rytų pusėje Aušrinė ir ne- 
kūne į automobilius sulipę lei-| Išreiškiu širdingiausią 
dosi namų link. O kiti laukė IM savo giminėms 
kol šviesioji saulutė patekės. |'r pažįstamiems, kurio

Tai tokį Vaidylų Brolija tu-1 Išlydėjo iš Chicagos ir 
rėjo pikniką. žmonių, 1___ .
vių ir lietuvaičių, buvo daugiau I *'sc'w 
nė du šimtai. I vos atstovui

—šapos Darbininkas. | suteikimą 
Lietuvą.
— A. Belskis (Vaistininkas).

PADĖKA

padė- 
draugams

mane

lietu-1 kur‘c maloniai pasitiko mane 
7 Yorke. Ačiū tariu Lietu- 

---- : j Bielskiui už 
informacijų apie

L. K. VYTAUTO BENO 
DARBUOTĖ

PranešimaiL. K. Vytauto Beno susirin
kimas įvyko birželio 9 dieną, 
p. J. Savicko svetainėj. Susi- 
rinkimą atidarė vice-pirm., p.|Kaa aQvaitę 
Kvauka. Iš valdybos neatsi-| ir kas mėnuo, atskirk dalelę 
lankė pirmininkas ir maršal-|!j H.®v0 pj<lesl.,r i , . . | Naujieną Spulką. čia jusą
ka. Vice-pirm. užėmė pirmi-1 pinigai dauginsis kas mė- 
ninko vietą, O pagclbininku li-| auo ir kas metai, uždirbdami 
. i-? r i i vi nuo 4 iki 10 nuošimčių,ko paskirtas J. Balakas, uz Čia jums pilniausias saugumas 
maršalką — Ignacas Jureviče.|‘r visiška garantija, nes 

si i • i i_-j.-|4ar nesame girdėję, kad spulkojRašt. Stulginskas . perskaiteibU(ų žuvę žmonių pinigai, 
pereito susirinkimo tarimus,I iš <9a jus galite pasiimti bile 

. .. x. .. . . | kada ir bile kokiam reikalui,kurie liko priimti su pataisy-| ųajp jr savo kišenės, 
mu. Po to sekė komisijų ra-| Naujienų Spulka ^ra po valdžios 

kontrole; o jos viršininkais pertai. Pereitas _ pavasario k I yra at8akomingi ir sąžiningi 
balius davė $85.95 grvno pel-| žmonės: 
no. Benas taria širdingą ačiū įizJ„io9
rengimo baliaus komisijai, o I Sekretorium: V. Mišeika 
ypač p. Stulginskui už pada-Į **• SkLyriiax“8 ve^*.lai
rymą gražios iškabos, taipgi I Naujienų knygvedis ir kreditų 
Benas taria nuoširdų ačiū p.l “žX.e,zda.-. » .. . .. 
. „ . , . v • . ! (»ali prisirašyti kasdieną
J. Savickui, UŽ JO dldclĮ pasi-lnuo.lO ryto iki 8 vakaro, 
darbavima dėl beno labo. Į Nedėldienials nuo 10 ryto iki ... , . I 2 po pietų, Naujienų raštinėje,tuos $2.>, kuriuos pereitų I _______
susirinkimą Benas buvo pa-j Susirinkimas kas link švepto Kazi- 
skvręs iš kasos leisti 'išlaimė-|"?.iero Lietruvi?kU Kapinių, Chicago, 
.. . , . . . ■ III. Yra saukiamas per Susivienyji-
jimill per koncertą, kuris! Lietuvių Rymo-Katalikų Draugi- 
įvyks gruodžio 5 d., Meldažiol ia-s ketverge, Birželio-June 18 d., 
svetainėje, komisija pranešė,Ivakare, Mark White Sųuare Par- 
kad iš kasos jau nelx‘reikės|ke, 30 ir South Halsted St. Kviečia- 
imti nes atsirado geraširdžiu me Ry»no-Katalikų Uetuviškų Paraunu, n< s aisirauo gt iiisiraziųi .jų Truatlf;tus> Komitetus, Draugys- 
žmonių, kurie suailkavo daik-ltes ir Parapijonus. Ateidami nepa- 
tais ir pinigais iki $36 Ver-|mlrSkitc. apnešti parapijos knygutę, 
tės. $17.50 vertes auksuotą! Kviečia Komisija.
Elgin laikrodėlį aukavo d. A.| -----------
šnioška, $10 
tą — d. L. 
gaiš — d. J

TAUPYK IR TURĖK

s.

Socialistų Piknikas nedėlioj, birže* 
lio 21 <1., Riverviow Parke. Lietuviui 
turės savo skyrių. Dainuos Pirmyn 
mišrus choras, kulbės Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas. Tikietus galima gauti Nau
jienose, Aušros Knygyne. Meldžia
me tikietus nusipirkti iš kalno ir da
lyvauti piknike. Rengimo Komisija.

L. S. J. Lygos paprastas susirinki
mas įvyks BhžellorJune 18 d., papra
stoj svetainėj, 8:30 v. v. Svarbu, kad 
atsilankytų visi tie, kurie yra surišti 
su knygų ' peržiuršjimu. Geistina, 
kad knygų pažiūrėjimo dalyviai at
vyktų anksčiau negu pažymėtu buku 
— kai 8:00 v. v. — Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P A J IEŠKAU Jurgio Lukas ir jo 

sesers, is Dragonių kaimo, Pušalotu 
parapijos. Kas žinot praneškit ar 
patys atsišaukit, nes yra miręs bro
lis Jonas.

PAUL PRANSKIETIS
3(129 So. Union Avė., Chicago, III.

Phone Boulevard 7838

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGI partnerei teisingi 

žmones arba pavieni moteris prisi
dėti su $1000 prie ruminghouse, biz
nio nešančio gerą pelną; aš esu pa
vienis ir turiu tris biznius tai yra 
persunku vienam visas pasekmingai 
vesti. Patyrimas nereikalingas, nes 
aš turiu užtektinai praktiko, tai ir 
t’umis galėsiu išlavinti. Atsilanky- 
:it ypatiškai nuo 10 ryto iki 12 die

nomis arba laišku.
J. AMBROSE,

120 N. Sheldon St., 
Chicago.

JIEŠKAU partnerio prie Romi 
House biznio ant Lincoln Higlnvay ir 
State st., arba pat duosiu, negaliu vie
nas apsidirbti.

Lincoln Higlnvay ir State St., I
So. Chicago Hoights, III.

ĮVAIRUS skelbimai
SOUTH SIDE, PAINTERS AND 

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

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO. >

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite 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

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popleruojanj. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St. '

Phone*: Yda 8408 — Blvd. 1969 res.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON didelis kflm'bary^ 

dėl 1 arba 2 blaivų vaikinų. 
Yra telefonas ir kiti visi 
rankumai.

Lietuviams-Tėvams. Tėvai jeigu 
norite, kad jūsų vaikai vasaros lai-

Philips, $3 vcr-|gatves ir neišdykautų, atveskite juos 
plunksną — p

M. Urbaitis, $2.50 auksu — d. 17:30 i
Zenonas Noreika. Visiems au
kavusiems Benas taria nuošir-jnuoti, muzikos instrumentų, 
dų ačiū. 1 
sutyarkyti pavesta Beno vadui!' Ateikite patys su vaikais ir 
J. Keturakiui. Itykite, kad persitikrinus.

Susirinkimas buvo gyvas,I politinių pažValgų, bile lietuvei 
nes šį kartą nariai užsilaikei Pirm. Jaun. Birutės,
ramiai ir rimtai svarstė Beno! 
reikalus. Pirmininkas p. Kvau-I, J**r“*? dainuoja ir žaidžia 
. • • i • i i . ■ ketverge, birželio 18, pradžia kaip , ■ka vede susirinkimą labai ge-|7;30 va|. vakare Mark White Sųuare gių; geros' sąlygos, 
rai. ■ Parko svetainėje prie Halsted ir 30 j()g22 So. Michigan Avė.

n i j gatvių. Visi nariai bukite ir atsi- _, . „zma-— Beno korespondentas. • naujų. Organizatorius. ' 1 t-l- I ullman 6995

vertės Radio se-
.» į m.. . • | iiunor, kilti ju«ų varnai vunaiu:) iui-
nurna, pim-Įicu — per vakacijas nelakstytų po

n| prirašyti prie Jaunosios Birutės, tai 
įgalite padaryti; ketvergo vakare, nuo 

iki 10. Mark White Sųuarre 
Parko svetainėje 30 ir Halsted gat. | 

Musų nariai mokosi šią vasarą dai- 
_____  .—.................. ...  1Uuu, ......Ikvzo i..„v. Radio, 

_ _ i»    — ___ j • I viskas žaimės. ku,bos ir Uet-’ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA tuoj vifrėjo, vyro 
arba moteries, dėl gaminimo 
lietuviškų ir amerikoniškų vai-

4507 So. Mozart St.
\ Tel. Lafayette 9512

pama-

tikeji-

pa-

MOTERŲ
^REIKALINGA patyrusi virėja j 

mažą restauraciją — kuri norės ga- 
Taipgi reikia 

, Dar-
lės čia pat ir gyventi. Taipgi 
veiterkos nešti valgius j stalus, 
bo valandos trumpos.

2227 Calumet Avė.
Phone Calumet 6172

PARSIDUODA kriaučių šapu 
įrengta labai puikiai, parduosiu vis
ką sykiu arba atskirai, šėpa dėl 
drabužių, daug stalų .ofiso deska, 
siuvamu mašina, prosinimui stalus ir 
visokių daigių; užsiimu su kitu biz
niu. Atsišaukit nuo 8 iki 11 vai. 
dieną, 308 S. Hermitage Avė. Phone 
Seeley 7444.

Specialia Bargenas

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo. Darbas pasto
vus. Duosime valgį, kambarį 
ir $15 į savaitę.

1840 So. Halsted St. 
Tel. Canal 5821

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas, geras, 
viskas cash. Apgyventa sve
timtaučių apielinkė. Arba mai
nysiu į automobilių. Naujie
nos, 1739 So. / Halsted St. 
Box 556.

REIKIADARBININKy
_________ VYRŲ_________
REIKIA —

patyrusių shearmenų, nuola
tinis darbas per visą metą.

Kreipkitės
4030 So. WcIIh St.

REIKIA vyrų dėl pardavinė
jimo automobilių, patyrimas ne
reikalingas. Geri darbininkai 
gali uždirbti daug pinigų.

Atsišaukite,
5441 S. Ashland Avė,

REIKIA bučerio, turi būt 
patyręs savo darbą, gera mo
kestis, darbas ant visados.

Atsišaukite
4911 W. 14tb St. 

Cicero, III.

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris, gera mokestis 
pastovi vieta.

Atsišaukite
2219 W. Lake St.
Melrose Park, III.

ir

REIKIA automobilių ’ salesmenų 
pardavinėti Hupmobile, arba priim- 

t siu j partnerius. Proga uždirbti 
daug pinigu mainant į namus.

WHALEN,
5237 S. Halsted St., Tel. Yards 4050

PAJIEŠKA'U patyrusio 
čerio — reikalingas greitu 
ku.

Atsišaukite
ST. KUKAS 

702 W. 35tb Street

bu-

REIKALINgKs vyras dirbti 
ant farmos, gali būti ir nepa-i 
tyręs. Visas pragyvenimas * ir; 
$50 į mėnesį. 1 fl. iš užpaka
lio. Atsišaukit 5:30 vakare.

535 W. 36th Street

REIKALINGAS —
Bučeris, subatomis, gera už

mokestis.
CHICAGO MiEAT MARKjET 

1815 W. 17th St. 
Tel. Lafayette 5069

AUTOMOBILIAI
4, HUPMOBILE 8’s

5 pasažierių, S'edanai, 

įmokėti, $450 
BARGENAI

Nash, touiing, 1923 ..........
Durant, touring, 1923 ......
Dodge, touring, 1921 ......
Ford, touring, 1921 ...........
Buick, touring, 1919 ........
Mitchell, 7 pasažierių, 1921
Ford, dėl reisų

LENGVAIS
5237 S. Halsted St., Tel. Yards 4050

PARSIDUODA 5 pasažierių
Hupmobile, mažai 
Parduosiu už pirmą, 
siūlymą.

Atsišaukite
5126 So. Wood

$1375,

PARSIDUODA arba pasi- 
rendavoja ant 6 mėnesių bu
černė ir grosernė, maišytų tau
tų apgyvento j apielinkėj. Kas 
norės, galės vėliau pirkti. 2011 
W. 63rd St. Prospect 3703.

PARSIDUODA 3 kėdžių 
berne. Biznis gerai eina, 
davinio priežastj patirsite 
vielos.

Atsišaukite .
1711 So. Halsted St.

bar-
Par- 
ant

2 pagyvenimų namas po 
4-4 kambarius su visais įtai
symais, kaina $7,500, j mokėt 
$2,000, randasi Brighton 
Park aht 40 ir Maplewood 
Avenue.

I I

5 kambarių naujas mūri
nis bungalow, visi vėliausios 
mados įtaisymai, įmokėt 
$2,500, randasi ant 60tos ir 
Campbell Avė.

Tie namai išsimaino ant 
didesnių namų arba biznių 
C. P. SUROMSKIS & CO 

3352 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9641, 

Chicago.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotua, 
taipgi ir vieo- 
kius biznius, vi
suomet kreip- 

j 
kites

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti * 
3352 S. Halsted St.' 
Tel. Baulevard 9641

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir moderniškas pluinhin- 
gas ir 
Kinley 
$1,000.

2 karų garadžas, netoli Me- 
Fark, kaina $4,000, cash

PARSIDUODA delicattesen 
krautuvė ir grosernė, lietuvių 
ir lenkų 
kėj.

8704

apgyvento j apielin-

Houston Avė.
Chicago, III.

PARDAVIMUI rooming bonse, 
yra 17 kambarių, rendos $150, 
įplaukų $400. Lysas 5 metams. 
Parduosiu labai pigiai. 127 N. 
Dearborn St., Room 911-913. 
Tel. Central 6406.

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
biznis yra cash. Parduosiu pigiai. 
Kas pirmas, tas laimės. Pardavimo 
priežastj patirsite ant vietos.

1 E. 108rd St.
Tel. Pullman 9522

PARDAVIMUI restaurantas. 
Biznis senai išdirbtas ir geras. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos, arba mainysiu į lotus ar
ba į namą.

6343 So. Western Avė.

PARSIDUODA 2 kėdžių barbernė 
maišytų tautų apgy ventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 14 metų ir gerai 

‘‘ j eina. Parduodu, nes turiu du biz- 
niu, ir negaliu apsidirbti.

Atsišaukite
4053 Archer Avė., 

arti California gatvės

PARDAVIMUI grosernė, labai ge
roj vietoj ir geras biznis, yra gra
žaus stako ir visi fikčeriai geri; vi
si rankini reikalingi, renda labai pi
gi, $35 j mėnesį, su gyvenimo 4 kam
bariais; kas jėško tokio biznio čia 
jums puiki proga.

Atsišaukit greitai
P. A. J., 1412 S. 49 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė jr bučer
nė geroje biznio vietoje — išdirbta 
per daugelį metų. Biznis nešantis 
gerą pelną. Prie biznio randasi visi 
moderniniai įtaisai. Biznis randasi 
įvairių tautų apgyventoje kolonijoje 
— viskas “cash”. Taipgi randasi 
naujas trokas ir ice mašina.

3432 So. Halsted St.

2031 W. 35 St. 
Lafayette 0009

UKES PARSIDUODA
Turiu daug gražių ūkių 

pardavimo ir mainymo.
Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

ant

60 AKRŲ farma, 16 mylių 
Chicagos, nątoli Archer Avė., 
Joliet kelio, 7 kambarių namas, fur- 
nace šildomas, bėgantis vanduo, bar- 
nė, sailos, vištininkas ir kiti budin- 
kai, didelis sodnas, žemė išdirbta, yra 
pasėta: avižos, komai, bulves, alfal- 
fa, rugiai, dobilai, daržoves. Yra 
visos mašinos, 10 melžiamų karvių, 
3 arkliai, 200 vištų, ančių, kiaulių, 
Vi mylios nuo miestuko ir gatveka- 
rio, parduosiu arba mainysiu 
cagos 
Side.

namą 2 arba 6 flatų,

Farmerys, 
Tel. Yards 4378

nuo 
prie

j Chi-
South

AKRAI ŽEMĖS, OLSELIO 
KAINOMIS

Labai gražioje vietoje, VILIJA 
HILLS, Waukegan, prie Grand Avė., 
netoli Telegraph kelio. Iškilmingas 
atidarymas šios žemės bus nedėlioj, 
birželio 2k dieną. Nusipirksite visą 
akrą žemės už kainą 1 loto. Geros 
sąlygos. Ateikit nedėlioj, gaukit 
pirmą pasirinkimą. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 557.

GERAS INVESTMEN^AS
Parsiduoda lotas 87%xl25 pėdatf, 

Marųuette Parko apielinkėje; nuolat 
kylanti vieta; visi įtaisymai ir gali
ma tuo jaus būdavot. Labai geras 
investmentas. Parduosiu pigiai, 
nes reikia pinigų kitiems reikalams. 
Klauskit J. šmotelis, 1739 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Urano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį už
baigtas bus July 1.

Savininkas
6338 So. Mozart St.

$350 
$285 
$235 

$95 
125 

$175 
$85

IŠMOKĖJIMAIS

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkių daiktų sankrova. Parduosiu 
už “cash” arba mainysiu i mažų na
mą ,lotą arba j mažiuką bizniuką ku
rį galėtų apdirbti viena moteris.

Atsišaukite
3423 So. Halsted St.

važinėtas.
gerą pa

PARSIDUODA saldainių krau
tuve, senas biznis. Savininkas 
serga ir todėl parduos pigiai, 
tik $500.00.

Atsišaukite
955 W. 19th Street

PARSIDUODA 2 namai pietinė 
miesto dalyje. Vienas namas mū
rinis, o antras medinis — 2 pagyve
nimai ir 4-ri — abu gerose vietose. 
Mūrinis pusė bloko nuo bulvaro, o 
medinis pusė bloko nuo mokyklos, 
abu namai neša gerą nuošimtį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai. “Cash” 
įnešti nuo 3000 iki 5000. Taipgi ga
liu mainyti į lotą arba nebrangų biz
nį, nes mes norime eiti į biznį. Sa
vininkas gyvena

5420 So. Morgan St.

(Pirmos lubos)

st

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kamabrių rakan

dai, visi kaip nauji, išmuštas parloro 
setas, 2 miegamo kambario setai, 
valgomo kambario setas, karpetai, 
virtuves kabinėtas, grojiklls pianas ir 
viktrola ir 2 augštų mūrinis namas, 

5544 S. Lincoln St., 1

PARSIDUODA bučernė, 
pajicškau partnerio.

Atsišaukite
Tel. Pullman 1605

Klauskite Tony

NAMAI-ŽEME

ar

BARGENAS
Parduodu namą dviejų pagyveni

mų Y>o 4 kambarius labai pigiai. Ga
lite pirkti visai su mažai pinigų, o 
likusius labai lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės pas savininką
L. DANIS,

4345 So. Washtenaw Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA priešais Lie
tuviškų Tautiškų kapinių 
471/2x29O žemės ir vasarinis 
barnelis ant Kean Avė. su biz
niu. Mažai 
šaukite 834
Boulevard 0137.

reikia cash. Atsi-
W. 33rd St. Tel.

PARDAVIMUI
Parduodam ir mainom

GROJIKUS PIANAS — Gulbran- 
sen — 88 notų, moderniški keisai, su 
benČiumi ir 90 rolių, kaina, $150, iš
mokėjimais po $10 į mėnesj atsakan
tiems žmonėms. Turi būt parduotas 
prieš birželio 20 dieną.

Atsišaukite
812 Vi W. 63 St.

EXTRA PARDAVIMAS 
grosernė ir bučernė — pigiai, 
biznis “cash”, 6 kambariai gy
venimui. Renda 55 mėnesiui.

Atsišaukite
3651 S. Wallace St.

2 flatų naujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas. 4 flatų 
muro namas, su visais paranku- 
mais, geroj .apielinkėj.

Priimsim į mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

GERIAUSIAS bargenas prie 
Marųuette P^rko. Parduodam 
2 po 5 kambarius ir 2 karų ga- 
radžius. Nepraleiskit šios pro
gos.

6719 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 6 flatų mū
rinis namas, labai pigiai, turi 
būt parduotas į 30 dienų, įmo
kėti $3500. Atsišaukite

1635 So. Jefferson St.
1 fl. rear

PARSIDUODA 2 augščių 
namas su bučerne. Norime 
parduoti viską kartu. Namas 
yra gerame stovyje ir biznis 
eina gerai. Parduodame, nes 
kraustomos į kaimą.

5218 So. Campbell Avė.

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

PABDAVIMUI nauji muro na
mai Brighton Parke už labai žemą 
kainą. 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius, vandeniu apšildomi, kaina 
$15,5(10, 2 pragyvenimų po 5 kam
barius, kaina $12,500, 2 pragyveni
mų -po 1 kambarius, kaina $10,000. 
Visi šie namai yra pastatyti ant 
30 pėdų loto ir bungalovv slogai. 
Už pirmą įmokėjimą priimsiu lo
tus už pilną jų vertę’.

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

II. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305 
Pardavėjas Jos. Augaitis,

DIDELIS BARGENAS

Du nauji mūriniai namai po 2 
flatus," po 4 ruimus, bungalow sto
gai ir beizmcnlas $9,600, Brighton 
Parke. Jmokėjimas $3,000, o liku
sius mokėt kaip rendą.

Bizniavus naujas namas, 2 fin
tai ir Storas ant 47th, netoli \Ves- 
tern Avė. 2 fintai ir štoras par- 
siduos labai pigiai, kas įneš 
$5,000 pinigais. ,

Atsišaukite
P. KETCHIK

4511 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6271

INDIANA HARBOR, INO.
Parduodu naują mūrinį namą ant 2 

aukštų po 5 kambarius su vėliausios 
mados įrengimais, geras, elektra, 
maudynės šiltas vanduo, skalbykla 
drabužiams puikus beismantas, fur- 
nasu apšildomas. . Gražioj susiedijoj, 
2 blokai nuo Washington Parko, ran
dasi 4120 Drummand Street. Kaina 
$10,000 ,įmokėt $3,000. Taipgi par
duodu 2 lotu ant to paties bloko, kai
na $1250, įmokėt. pušį, o likusius 
$10.00 j mėnesį. Namas ir latai turi 
būt parduota tuojaus.

Atsišaukit prie savininko

PRANAS KESILIS
3823 Deodar St., Indiana Harbor, Ind.

BARGENAS
Naujas mūrinis 

kambarius, šiltu vandeniu 
yra mūrinis 
lotas 37^6x125, rendos neša $2,172 į 
metus, greitam pardavimui kaina 
$17,000.

3813 N. Bernard St., 
Tel. Juniper 3880

namas, 2 po 5 
šildomas, 

garažas dėl 3 .mašinų,

PARSIDUODA 2 
mūrinis namas po 4 
rius. Elektra, gasas. *

Atsišaukite 
3236 So. Normai

augščių 
kamba-

Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

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

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

ANTRI MORGlčIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kuiną. Greitas veikimas. 

S. J. HACIITMAN, 
Room 1142 

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

MOKYKLOS
SPECIALIS NU

PIGINTAS
Kainų laike' vasaros menesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager


