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Fašistai sumušė o
pozicijos vadą

Lenkija dalins dvarų že 
mes valstiečiams

Kasyklų darbininkai graso 
visuotinu streiku

Italu opozicijos vadas 
žiauriai sumuštas

Visa Italija sujudus dėl fašis
tų smurto prieš paralmento 
atstovą Amendolą

Lenkija dalins dvary že
mes valstiečiams

Dvarininkai neskriaudžiant i;
jiems bus atlyginta; dvarai 
“kresnose” nejudinami

VARŠAVA, liepos 22. —Ler.- 
Rijos seimas vakar priCin& jsta- 
tymą, kuriuo eimmt didžiulių 
Lenkijoj dvarų žemės plotai bus 
nusavinami, parceliuojami ir 
parduodami valstiečiams.

Per ateinančius dešimt metų 
bus kas metai nusavinama po 
penkis šimtus tūkstančių akrų 
žemės ir dalinama valstiečiams 

žemę dvarinin- 
dalinei

ROMA. Italija, liepos 22. — 
Nuo luiRo. Rsii praeitais luetuis 

fašistai pasaliu budu nužudė 
parlamento atstovą, socialistą 
Giacomo Matteotti, Italija ne 
buvo dar taip sujudus, kai da
bar, kai fašistai bemaž nenu
daigojo kito parlamento atstu 
vo, Aventino opozicijos vado 
Amendolos.

Atstovas Amendold buvo ap- Už nusavintą 
sistojęs Montecatini rezorte |kanw valdžia ' atmokės 
Pinnadienio vakarą susiorgani- Į pinigais, dalinai 5-ių nuošimčiu 
žavus fašistų minia • apsiautė bonais, 
viešbutį, kuriame jis buvo ap 
sigyvenęs, ir per penkias valan
das bombardavo, bandydami at
stovą suimti. Pagaliau polici
jai pavyko jį automobiliu iš 
viešbučio išgabenti. Bet kai 
tik policija nuo jo pasišalino, 
patykojus fašistų banda vėl 
puolė jį ir taip pagaliais sumu
šė, kad Amendolą gulėjo be są
monės.

Kadangi dėl to fašistų smur 
to kilo žmonėse didžiausio pasi 
piktino, tai diktatorius Mus- 
solini, lyg pasiteisindamas, iš
leido pareiškimą, kad, girdi, vy
riausybe darius 
opozicijos vadui apsaugoti.

Fašistų vadai, nors dėl akių 
neva gailisi, kai taip atsitiko, 
iš tikrųjų gi nepaliauja save 
kampanijos, kad opoziciją visai 
sunaikinus, 
sekretorius 
reiškė:

“Fašistų 
komediją, 
būt pakenčiama, 
darbas nebegali būt toleruoja 
mas. &ian ir ten mes jau ma
tome tokio nusistatymo simp
tomus. Reakcija prieš labiau 
šiai nusikaltusius jau reiškiasi 
— reakcija, dėl kurios fašistų 
partija nemato didelio reikalo 
•gailėtis.”

išperkamais per dvide
šimt penkerius metus.

Perkantiems žemės valstie
čiams valdžia duos kredito ke
turioms dešimtims metų išmo
kėti.

Dvarų savininkams arti mies

visų pastangų

Fašistų, partijos 
Farinacci vakar pa-

priešai lošia tokią 
kuri ilgiau nebegali 

Provokacijos

Sovietai licituoja velionės
carienes rubus

LENINGRADAS, Rusija, lie
pos 22. — Sovietų valdžia su
ruošė velionės carienės Alek
sandros rūbų licitaciją. Tie rū
bai begalo puikus ir brangus, 
l>et, nors licitacijon prisigrūdo 
daugybė žmonių, tarp jų nema
ža amerikiečių ir anglų, bran
giai mokėti niekas nenorėjo. Iš 
licitacijos valdžia surinko’vos 
keletą tūkstančių dolerių.

DU ASMENS TRAUKINIO UŽ
MUŠTI KRYŽKELĖJ

SPRINGFIELD, UI., liepos 22.
— Chicagos & Alton traukinys
vakar sudaužė užumiesty auto
mobilį^ kuriuo važiavo vietos 
kontraktorius John Fox su 
žmona. Abudu buvo užmušti.

CHICAGIEčIAI SVEČIUOSE PAS K. NORKŲ, KAUNE

Naujienų Ekskursijos palydomas, P. Milleris ir būrys amerikiečių svečiuos pas Kastantą 
Iš kairės deši- 

Jankus, J.
Petrauskas;

Norkų/ Kaune. Sako tai buvus labai gera puota; tikraą lietuviškas pokilis. 
nėn matote: Draugelis, Bronė Kaunikev’lčaitė, P. ’Milleris, Rožanskis, Bučas, 
Sinkus, J. Babravičius, p-lė Russell, K. Norkus, Sirvydas, Jankienė, 'Mikas 
sėdi: Rukštelienė, Žauryte ir šiivvdienė.

Gailiu gal atvyks i Jung 
tinęs Valstijas

Franci jos finansų ministeris no- 
'rįs atkeliauti su misija tartis 
dėl karo skolų

Saugumo pakto klausimas
Francija apsikeičia nuomonė

mis su kitomis valstybėmis; 
kliūčių daro Lenkija

PARYČIUS, liepos 22.—Fran
cijos valdžia, gavus Vokietijos 
nota dėl saugumo pakto, prade- 
jo pasikeitimą nuomonių su ki
tomis aliantų valdžiomis, ir kai 

dienoms sus^ars su J°ni’s, Francija duos

PARYŽIUS, liepos 22.— Laik
raštis Malin sako, kad Franci- 
jos finansų ministeris Caillauxj 
norįs nors kelioms t__ w__ ,
vykti į Jungtines Valstijas su .atnakynuj Berlino valdžiai, 
misija, kuri keliaus 
nan tartis dėl Francijos karo 
skolų fundavimo. 
kuri 'veikiausia

Francuzai pasipiktinę 
anti-evoliucijos byla

Audyklos skelia savo dar 
bininkams algas

Įžymus mokslininkai protestuo* 
ja prieš laisvos minties »vai - 
žymą Amerikoj

PARYŽIUS, Francija, liepos 
\ 22. — Francuzai pasipiktinę iš

kelta Daytone, Tennessee, byla 
prieš mokytoją Scopesą. kalti
namą dėl dėstymo evoliucijos 
mokslo aukštesniosios mokyklos 
mokinia/ms, ir Paryžiaus laik
raštis Quotidien renka žymiau
siųjų Franci jos mokslininkų pa
rašus protestuoti prieš pasikė
sinimą Daytono procesu pa
smaugti minties laisvę. • 

| Tarp pasirašiusiųjų protestą 
yra: poni Curie, radiumo atra
dėja; D-ras Paul Appell, buvęs 
■ Paryžiaus universiteto pirmi
ninkas; Victoras Aulard, Pary
žiaus universiteto istorijos pro
fesorius; Paul Langevin, Fran- 

, ei jos kolegijos fizikos departa
mento vedėjas; Louis Lumiere, 

iici.jos Mokslo Akadcmi j os
narys, ir kiti.

audyklos

LAWRENCE, Mass., liepos 
22. ' — Sekdamos American 
Woolen kompanijos ir kitų |s< 
taigų pavyzdžiu, kurios per 
starasias kelias dienas nuskėlė 
savo darbininkams 
I^awrence’o distrikte
šiandie paskelbė irgi skeliančios 
darbininkams algas 
International Worsted Millš ii 
Selden VVorsted Mills, Methue- 
n’e sumažins algas nuo šio mė
nesio 27 dienos, q Smith & 
Dove Manufacturing kompanijų 
Andovere sumažins nuo rugpjū
čio 3.

10 nuoš.

Socialdemokratą atsišau 
' kimo platinimas su

stabdytas

Pranašauja nauja konti 
nentą Ramiajam okeane Organizuoja daroininkii

Sausžemis, Japonijos didumo,' apdraudos kompaniją 
pasidarysiąs iškilus Havajų
salų apielinkes jūrių, dugnui

VVASIIING TONAS, liepos 22

WASIIINGTONAS, liepos 22. 
— Visų darbininkų unijų, pri
klausančių Amerikos Darbo Fe-

Jei pranašavimas išsipildys,1 aeracijai, viršininkai laikytame 
padovanos £ja bendrame susirinkime nuta-

KAUNAS [LŽJ. 'Kauno 
miesto ir apskritos viršininkas 
išRele sulig Baudž. Stat.

129 str. ir sustabdė platinimą 
atsišaukimo Seimo socialdemo
kratų frakcijos šiomis dienomis 
išleisto dėl įvykių Seime š. m. 
birželio 20 d, prašalinant iš po
sėdžių Seimo atstovus dr. Gri
nių, K. Bielinį ir J. Lapinską. 
Mat, krikščionių bloko priim
tas spaudos įstatymo pakeiti
mas dar nebuvo paskelbtas, to
dėl apskrities viršininkas, no
rėdamas sustabdyti nemalonaus 
krikščionims atsišaukimo plati
nimą griebėsi be joldo pamato 
iš Baudž. Stat. 129 str. apia 
kurstymą nuversti valdžią, nors 
lame atsišaukime kviečiama tik 
ruoštis busimiems Seimo rinki
mams...

tai Motina .Gamta 
musų, žemės rutuliui naują gra-' rė organizuoti Union Labor Life 
žų kontinentą Ramiojo vande-( Insurance kompaniją su pama

tiniu kapitalu 2,000,000 dolerių.
Organizacinio komiteto pir- 

ilgus tnininku išrinkta Federacijos 
metus studijavęs žemės judėji- viceprezidentas Matthew Wolį, 
mus, sako, kad-Havajų salos su 1 sekretorium gi cigarų dirbėju 
jūrių dugnu esančios palengva, unijos pirmininkas 
bet nepaliaujamai keliamos (kins. 
aukštyn ir per vieną gentkartę 
tiek iškilsią, kad pasidarysiąs 
aukštas sausžemis didumo n’iaž- 
daug kaip Japonija. Tas saių 
ių apielinkes okeano dukno kili
mo procesas eisiąs palengva ir 
be jokių rimtų žemes supurty
tų.

Washingto l^a’ *,ns al savaites l«<i- 
’ 'ko.

Kiek matyt, vyriausį keblu
mą sudaro klausimas arbitraci- 
jos sutarčių, numatomų tame 
proponuojamame saugumo pak
te. Vokietija, pasirodo, nela
bai nori priimti principą priva
lomos arbitracijos su Lenkija ir 
kitais savo kaimynais ryžtuose. 
Tuo tarpu Francija mano, kad 
bet kuri arbitracijos sutartis 
bus berždžia, jeigu ji nebus pri
valoma ir nepadengs visus gali
mus ginčus.

Tos misijos.
iškeliaus ’ i

nyno vidury.
New- Yorko mokslininkas, 

Edvvin Fairfax Naulty,

tų ir pramones centrų leista pa- j Washingtoną šių metų rugsėjo
silaikyti dvarų ecikrai su 150 
akrų žemės; šiaip provincijoj 
jie gali pasilaikyti iki 150 akrų, 
o rytų “kresnose” gali Įnik' - 
tis iki 750 akrų.

žemės pirktis galės trylika 
milijonų valstiečių.

Angliakasiy vadas graso 
visuotinu streiku

Reikalauja, kad valdžia neleisti/ 
kasyklų savininkams panai
kinti algos kontraktus

mėnesį, pirmininku bus, tui 
būt, Franklin-Boullon, Buvęs 
užsienių misijų ministeris. <
Čechoslovakija tarsis dėl sko

lų Amerikai fundavimo
WASHINGTONAS, liepos 2z. 

— Čechoslovakija žada rugsėjo 
mėnesio pradžioj atsiųsti į Jun
gtines Valstijas misiją pertrak- 
tacijoms dėl savo 
vimo.

čechoslavakijos 
linėms Valstijoms 
lijoną dolerių.

Geo. Per-
Centras bus Washingto- 

ne.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ŠVEI
CARIJOJ

skolųc

skolos 
siekia

funda-

Jung-
91 mi-

Šeši kiny streikininkai už-' “K'",™,>s 
mušti riaušėse

SOVIETAI NEMĖGSTA
ŽYNIŲ

Kunigaikštienė už spėjimą lai
mės kareiviams pasmerkta 
trejus metus kalėti

pos 22. — West Virginijos ang
liakasių United Mine Workers 
unijos vyriausias atstovas Van 
Bittner pareiškė, kad jeigu val
džia nieko nedarysianti kad ne 

• 9

leidus panaikinti algos kontrak
tų šiaurinėj V\est Virginijoj, 
tai visuotinas
darbininkų streikas 
vengiamas.

Tokį pareiškimą jis padarė'rokoj,, darantis labai rimta, 
savo telegramose darbo sekre- ■ Abb-el-Krimo jėgos jau užėmu- 

!toriui Davisui ir prekybos sek ’sios strateginius punktus pake-

AbHe-Krimo jėgos ruo 
šias pulti Feza

(Padėčiai gelbėti francuzai siun
čia šešis batalijonus su arti 
lerija

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
krašte kasyklų;22. — Gautos čia telegramos 

usiąs neiš- skelbia, kad padėtis Fezo, vy
riausios franeuzų sodybos Mo- 

darantis labai rimta.

KANTONAS, Kinai, eilp. 22.
— Tarp dviejų streikuojančių 
kinų darbininkų fakcijų šiandie 
įvyko kruvinos muštynės, ku
rios pasibaigė tik vyriausybei į- ? 
simaišius. 
buvo 
žeisti.

Po 
buvo 
idant 
streikininkus, kad jie atsižadėtų 
tarpusavio kovos.

Arba: Girdėjo lenkas skambi
nant, bet nežino kurioj baž 
nyčioj

ŽENEVA, Šveicarija, liepos
22. — šiandie 1 valandą po pie
tų čia buvo jaustas stiprus že- skuja, ___ '.1 122Z
mes drebėjimas. Tautų Sąjun-1metais užmušto generolo Vol
gos minuose nulakiojo nuo sie
nų Sąjungos kūrėjų paveikslai

KIJEVAS, Rusija, liepos 22. 
— Kunigaikštienė Olga Volkon- 

laike revoliucijos 1918

šeši streikininkai 
užmušti ir daugelis su

riaušių, užmuštųjų kūnai 
paraduojami gatvėmis, 

tuo budu įspėjus kitus

NORĖJO IŠGELBĖTI 
PATS PRIGĖRĖ

ŠUNĮ,

retorini Hooverui. 
sako., kad kasyklų 
\Vest Virginijoj mėto iš namų 
*ngliakasių e šeimynas, begink 

les moteris ir mažus Vaikučius, 
ir kad kompanijos vartoja Pau
jamais ginklais aprūpintus mu
šeikas angliakasiams terorizuo 
ti.

TeiCg ramus su protestais 
prieš tokią dalykų padėtį buvo 
pasiųstos taipjau John D. Ro- 
ckefellerui Jr. ir Samueliu! Un- 
termytrui, kurie yra finansais 
suinteresuoti minėtomis kasyk
lomis.

Antracito kasyklų savininkai 
laikomoj čia konferencijoj bu
vo sutikę parodyti angliakasių 
atstovams savo knygas, bet pas-

Van Bittnei-liui iš EI Arba de Tissa į Ain 
savininkai | Aichą, kur rifkabilai apkasais

įsitvirtinę. t
Situacijai gelbėti franeuzų 

štabas organizavęs Tissoj armi
ją, susidedančią iš šešių bata- 
lijonų ir sunkiosios artilerijos.

BANKAS BANKRUTAVO*

REDVVOOD FALLS, Minn., !. 
22. — First National Bank, se
niausias vietos bankas, bankru
tavo. Jo reikalus perėmė vals
tijos bankų revizorius.

RADO NUŽUDYTĄ MIŠKE 
VALDININKĄ

BALTIMORE, Md., liepos 22. 
—Miške netoli Joppą, Md., šian-

kui vėl atsisakė. . Jie taipjau 
atsisakė pateikti skaitmenis, pa
rodančius, kiek kompanijų vir
ti darbininkams algas.

die rasta negyvas Hartfordo 
kauntės komisionierius Clark. 
Jis buvo apiplėštas ir jo galva 
buvo suskaldyta.

LORAIN, Ohio, liepos 22. — 
Wilfred Hawkins, 17 metų, 
plaukiodamas laiveliu Erie eže
re bandė išgelbėti savo šunį, 
kurs iš laivelio nukrito vande
nin, bet begelbėdamas pats pi i 
gėrė. šuo sveikas išplaukė 
krantan, nors buvo mylią nuo 
kranto.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža atmainos tem
peratūroj; vidutinis, didžiumoj 
vasaros rytų vėjas.

Chicagos Dziennik Związkowy 
savo vakarykščioj laidoj prane
ša šitokią “naujieną,” pavardi 
jęs ją:
“Krwawa bojka w Seimie Klaj 

pedzfyim”

/“Klajpedar — Vietos 
svarstant valdžios įnešta 
dos įstatymo sumanymą 
si rink imu įstatymo sumanymą, 
kuliais sumanymais baisiai su
varžoma spaudos ir susirinkimų 
laisvė, opozicija pakėlė neapsi
klausomą riksmą. Atstovui

LATVIV-LIETUVIŲ VIENY-
BĖS KONGRESAS

Birželio 20 dieną. Valst. Te
atre prasidėjo I^atvių-Lietuvių 
Vienybės kongresas. Iš Latvi-

konskio našlė, šiandie tapo pa
smerkta trejiems metams ka
lėjimo už žyniavimą, kas sovie
tų įstatymais yra užginta. Jos 
turtas taipjau konfiskuota.

Kunigaikštienė Volkonskaja 
buvo kaltinama dėl įsteigimo 
arti raudonosios armijos karei* 
vinių laimės spėjimo įstaigos, 
kur ji, spėdama laimę raudon-

jos atvyko 200 svečių. Kaunas,’arčiams, duodavos jiems patari- 
sutikdamas svečius, pasipuošė, mų, kaip išsisukti nuo kareiv»a- 
tautiškomis vėliavomis. vimo.seime 

spali* 
ir su-

Griniui atimta balsas. Tarp opo
zicijos ir valdžios šalininkų kilo 
visuotinos muštynės. Atstovas 
Grinius sunkiai sužėistas. Visi 
suolai sulaužyta. Pagaliau po
licija. padasė galą muštynėms.’

Nieko nieko. Gerai infor
muoja lenkų laikraščiai savi 
skaitytojus. 1

MELDŽIASI, KAD DARRO 
WAS ATVIRSTŲ Į KRIKŠ

ČIONIŲ TIKĖJIMĄ

MANDEVILLE/ La., \liepos 
22. —įBaptistų jaunuomenės są
junga, susirinkusi valstijos 
konveniijoHl, valstijos sekreto
riaus sumanymu atlaikė pamal
das, prašydama Dievo dvasios

Vakar temperatūra vidutiniš- šventos Clarence Darrdwui, 
kai siekė 68° F. > kad jis atvirstų į krikščionių ti- 

šiandie saulė teka 5:3^, lei- kėjimą — taip, kaip kad šven- 
džiasi 8:20 valandą. tas Povilas atvirtęs.

j—:------------- ------ T-r,^x-.-.: ■ ..... , ....

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.

<
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KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich.
. Linksmas piknikas visiems

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVEPAIEŠKOJIMAS

BLUE ISLAND, ILLINOIS

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva
siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo
nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.

LANKYK KNYGYNUS

Padėkime į šalį tą dieną visus kitus reikalus ir biznius;

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir

.ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas,

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime

kas automobilių, kas eroplaną, kas strytkarį, traukinį

ar troką ir važiukime į Naujienų Pikniką.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS

<1

e
FordsonLincoln

Vardas ir pavardės
ValsčiusKaimas

II 
11

SCHOENHOFEN COMPANY

Kuomet draugai ateina pas 
jus—vakare—arba nedėlioj— 
kodėl nedavus jiems “tikru” 
vaišių? Ledo šaltumo butelis 
E’delweiss yra gardus viso
kiame laike.
Parduodamas Cafes. Ręst a ura nuošė ir prie 
Fountaina. Keisaia pas jūsų groserninką, ap- 

arha delicatessen. Pardavėjai:
I hone Can^l 2000.

Chicago

Green '■River

ase
f GoocL

Cars-Truoks-Tractors &
FRANK BRESKA I

03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 &
Pasinaudok $5 planu y

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų. $

į 2501-

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant š| skelbimų Ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

’Garsinkities “ Naujienose

Ketvirtadienis, Liep. 23, ’25

nori apsipažinti su kokiu užsiė
mimu, tai rasi knygą, kuri tau 
pagelbės, bet pirmiausia turi ži
noti apie kų nori pasimokinti. 
Nepaisant ar tas butų dainavi
mas, piešimas, auginimas daržo
vių, krautuvės užlaikymas, bu- 
davojimas namų arba šimtas ki-

tų dalykų, paklausk knygų pri
žiūrėtojo. Jis visuomet pagelbės 
patarti tinkamiausią knygą.

Knygų prižiūrėtojai yra žmo
nių draugai ir visuomet turi 
žmonėms stengtis pagelbėti.

[FLIS]

Kaltina nužudymu 4 
mėty vaiko NORĖDAMI 

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. i

S. L FABIONAS C&
Nedėlioj, liepos 26 d., Liet. 

Prog. Dramos Draugija rengia 
vieną iš linksmiausių piknikų, 
kuris įvyks Ukraina Garden. 
Pikniko vieta viena iš puikiau
sių vietų Detroite. Geriausia 
svetainė dėl šokių. Liet. Prog. 
Dramos Draugija visuomet sa
vo parengimaiš patenkina atsi
lankiusią publiką. Taigi nėra jo
kios abejonės, kad ir šiuo pik
niku, kuris įvyks liepos 26 d., 
bus patenkintas kiekvienas,.ku
ris tik atsilankys. Todėl nepra
leiskite progos kaip jauni, taip 
ir seni’. Visi atsilankiusieji tu
rėsit gerus laikus ir linksmai 
praleisit laiką tyrame ore ir pa
silinksminsite sykiu su dramie- 
čiais. x

Kviečia visus Rengėjai.
P. S. Platesnių žinių žiūrėkit 

musų apgarsinime.

Adelė KJemkaitė iš Rokiškio 
miesto paieško Kazio žilinskio, 
kuris vadinas taipgi Charles Ri
chardą, ir yra tėvas jos vaiko; 
ieškomasis gyvenęs Chicagoje, 
o vėliau Pasadena, California.

Kas žino apie jį, yra prašomi 
pranešti Lietuvos Konsulatui, 
608 S. Dearborn St., Chicago.

L. Gaižaitė,
Konsulato Sekretorius.

Pirmas pasisekimo žingsnis 
bile šalyje yra apsipažinimaa su > 
tos šalies kalba. Jeigu pageidau-| 
ji skaityti visokius nurodymus,’ 
jeigu nori vartoti gatvekarius,1 
jeigu reikia prašyti paaiškini-1 
mų, ieškoti darbo ir t. t., svar-' 
bu yra apsipažinti su tos šalies 1 
kalba, kur gyveni. Čionai Ame-1 
rikoje vartojama anglų kalba. ! 
Jeigu nežinai kaip gali pramok-1 
ti angliškai, nueik arba prašyk 
draugo, kad tave nuvestų į ar-1 
čiausį knygyną. Knygų prižiu- ■ 
rūtojas stengsis kiek tik gale-: 
damas tau pagelbėti. Jeigu jis 1 
neturi ant rankos tinkamų kny- 1 
gų, tai jis gali neužilgo parsi
traukti. Jis gali patarti kokias , 
knygas tau vartoti. i

Patartina pirmiausia vartoti ■ 
žodyną, kur žodžftii viename ko- 
lumne yra tavo kalboje ir kita
me kolumne tie patys žodžiai j 
anglų kalboje. Vartodamas tokį; 
žodyną nors truputi apsipažinsi 
su angliškais žodžiais.

Field and Coveney išleido pui
kią ir naudingą knygą užvardin
tą “English for New Ameri- 
cans”.. Kuomet jau apsipažinsi 
su anglų kalba, tai galėsi skai
tyti knygas apie šitą šalį ir šios 
šalies žmones. Gyvenimas Ame
rikoje yra labai gražiai ir leng
vai išdėstytas autoriaus Plass 
“Civics for New Americans”.

Jeigu neturėjai progos pasi
mokinti kaip rašyti laiškus, arba

DETROIT, MICH.
Lietuvių Progresyvės Dra

mos Draugijos
/ PIKNIKAS

Atsibus- \
Nedėlioj, 26 d. Liepos, 1925 

Ukraina Garden, 
Oakiand 9*/ž Mile Road, du blokai po 
kairės nuo John'K. gatvės.) Pradžia 
11 vai. ryto.
GERBIAMIEJI LIETUVIAI!

Lietuvių Piogr. Dramos Draugija 
visuomet palinksmina publikų savo 
parengimais. Taipgi ir šitas pikni
kas bus vienas iš linksmiausių. Vie
ta yra gana puiki, gedauja svetainė 
dėl šokių.

Tai bukite ir apie tai pranešk ir ki
tiems savo draugams. i

Kviečia RENGĖJAI.
PASARGA: Iš visų miesto dalių 

važiuokit iki Woodward« Avė. 
kiaus paimkit Woodward Log Cabin 
karą ir važiuokit iki Six Mile Road; 
ten išlipę paimkit Royl Ook karą 
(Stevenson), o šis karas privežš prie 
pat daržo.

Automobiliais važiuojant, važiuoki
te John R. Street iki 9% miles, paa
kinus pasukit į kairę pusę, už dviejų 
blokų rasit pikniko vietą.

Pas-

|

Minnie itieger, 44 m., (9237 
Clyde Avė.) tapo atiduota teis
mui. Jinai yra kaltinamu nu
žudymu keturių metų vaiko EJ- 
mer Sherinan

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir £ 
Parduodam Laivakortes.Naujiem* Piknikas

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

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

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

r (jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
' REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

f

60 litų ....................
100 litų ....................

Paltu
.... $5.75
.... 10.75

Telegramų 
......................... $6.25 
........................ 11.25

600 litų ............
700 litų ...........

Paštu 
............ $62.00 
............ 72.25

i
. Telegramų

........................  $62.50 
................................... . 72.75

oon H... 21 00 21 50 800 litų .......... ............. 82.50 ................... «... 83.00
300 litų ..................... ... 31.25 ........................  81.75 900 litų .......... ............. 92.75 ........................  98.25
4AA 41 fili 42 00 1000 litu..................... 103.00 .................... .tts,. 108.5040(1 Bvų .....................
500 litų .................... ... 51.75 ........................  52.25 5000 litų ........................ 514.09 ........................  514.50

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

190 No. State St. Room 844 
Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Nedalioms nuo 10 ryto iki 12
Y arda 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. -r- Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgitiams.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advękatas 
2221 W* 22 St. 

arti I^eavitt St.
Telefonas CanaI 2552

Valandos: 9 lyto iki 8^30 vakare. 
Seredoj ir Pčtnycioj ntio 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Kuom 12001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Vards 0062 

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

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jl- 

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

m.

J0HNB.60RDEN
(John Bagdziunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephono Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6390

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

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicero Ketverge vakaro 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj aso 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
8236 S. Halsted SL T. Boal. 6787

1

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

1739 Sp. Halated St Chicago, Illinois
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

J uly 23* 1925

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

— visi Chicago, III.

Eilinis No. 120

L.S.S. VIII Rajono Ųentro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G, Muuricas, 1333
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

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

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

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, 11).
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

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

Geras sumanymas SAKSONIJOJE BUS PALEIS
TAS SEIMAS

Organizatorius drg. P. B. Bal
čikonis ir žinomas Pittsburgo 
apielinkės darbuotojas, drg. St. 
Bakanas, sumanė kviesti Pitts- 
burgan socialistų konferenciją. 
Laikas jai skiriama rugpjūčio 
(anglisto) men. 2 d.; vieta — 
Lietuvių Mokslo Draugijos na
me. Pradžia* 11:30 vai. ryto.

Tai yra labai pagirtinas su
manymas. Pittsburge ir apielin- 
kėse yra daug senų socialistų, 
kurie pirmiaus buvo LSS. na
riai ir buvo veiklus darbininkų 
judėjime. Bet nuo to laiko, kai 
bolševikiška “pavietrė” suskal
dė socialistų Sąjungą, tie drau
gai paliko be organizacijos. Jie 
tečiaus ir šiandie daugumoje 
laikosi savo senųjų įsitikinimų 
ir skaito socialistų laikraščius.

Pittsburge būtinai reikėtų 
atgaivint socialistų organizaci
ją. “Naujienų” skaitytojai, ti
kimės, nepraleis progos dalyvau
ti Ino tikslu rengiamoje rugpiu- 
čio 2 d. konferencijoje. Iš drg. 
Balčikonio, kuris nesenai lankė
si Lietuvoje, jie galės išgirsti 
daug įdomių žinių apie Lietuvą 
ir jos darbininkų reikalus.

Jau buvo rašyta apie aštrius 
kivirčus Vokietijos valstybės 
Saksonijos socialistuose. Dabar 
gal būt jie bus likviduoti.

Į Saksonijos socialdemokratų 
nesutikimus įsikišo partijos cen
tras. ' Svarbiausias ginčijamas 
klausimas buvo Saksonijos lan
dtago (seimo) paleidimas. Sak
sonijos partijos valdyba stojo 
už tai, kad socialdemokratų at
stovai balsuotų už landtago pa
leidimą; bet atstovų dauguma 
buvo tam priešinga ir nepildo 
valdybos nutarimo, ši todėl bu
vo nutarusi tuos atstovus iš
braukti iš partijos už discipli
nos laužymą.

Vokietijos socialdemokratų 
partijos centras rado, kad Sak
sonijos partijos valdyba nubau
dė atstovus neteisingai, kadan
gi landtago paleidimo klausimas 
buvo išrištas be partijos centro 
pritarimo. Vienok centras, no
rėdamas pašalinti kivirčus Sak
sonijoje, davė savo sutikimą, 
kad butų reikalaujama landta
go paleidimo; bet pašalintieji 
atstovai turi bul atgal priimti į 
partiją.

r Socialistų Partijoj
SRITIES KONVENCIJOS

Po St. Louis konvencijos, ku
ri įvyko liepos 4—5 dd., sekanti 
socialistų srities konvencija bus 
Los Angeles’e, Cal., liepos 25 ir 
26 dd. Paskui bus konvencija 
San Francisco — rugpiučio 1 ir 
2 dd. Po to seks Chicaga ir 
New Yorkas.

/Srities konvencija Chicagoje 
įvyks rugpiučio 29 ir 30 dd. 
Slew Yoyko konvencija — rug
sėjo 19 ir 20 dd. ,

Pastarosiose dviejose vietose 
randasi lietuvių socialistų kuo
pos. Taigi norime priminti drau
gams sąjungiečiams, kad tose 
konvencijose privalo ir jie da
lyvauti. Jos susidės ne iš dele
gatų, bet iš partijos narių — 
“rank and file”, kaip sako ang
lai. Kiekvienas užsimokėjęs 
duokles sąjungietis galės būti 
posėdžiuose.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 
Baigusi a 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dnr ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
sitfc pagelbą.

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

kolegiją;
praktika- 
l’ennsyl- 

ligon*

ŪR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Viena iš keistų pozų Claudia I»ssošcenko rusų baleto. Poza 
primena grupes dievukų Indi-jos maldnamiuose.

turės tiktai 1). Aišku, kad viso
je Europoje komunizmas nesu
laikomai ritasi į pakalnę. Dėlto 
Maskvos ir jos sendviČių valgy
tojai paskutiniu laiku taip des
peratiškai šaukia apie “bendrą 
frontą”, v

Dabartiniuose Holandijos rin
kimuose vienintelė partija, pa
dariusi stambų progresą, buvo 
socialdemokratai. Nuošimtis bal 
sų, paduotų už socialdemokra
tus, pakilo- visame krašte nuo 
20,6 iki 25,4. Amsterdame so
cialistinių balsų nuošimtis pa
kilo nuo 29 iki 37, Rotterdame 
nuo 33,5 iki 38, Haagoje nuo 24 
iki 29, ir Utrechte nuo 28 iki 31.

Su reakcijos pakalikais, 
kaip tolinus skamba tasai atsi
šaukimas, nieko bendra turėti 
negalima.

(Lietuviai darbininkai gali 
gerai suprasti tokį* Vokietijos 
socialist\jz’ih|gistatymą, nes ir 
mes iš patyrimo žinome, kad 
komunistai iš tiesų yra tokie 
pat juodašimčiai, kaip ir faši
stai.

INTERNACIONALO REZOLIU
CIJA APIE TARPTAUTINĘ

POLITIKĄ

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
MILWAUKEE’JE

KOVA PRIEŠ RAUDONUO
SIUS FAŠISTUS VOKIE

TIJOJE

Kvietimas konferencijon
Pittsburgo ir apielinkės lietu

viams socialistams

INTERNACIONALO BIURO
POSĖDIS LONDONE

Tel Blvd. 3138 
M. VVoitkievrici- 

BAN1S 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN™
—IŠ R U S I J O S—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

I Dienomis: Canal
- , . , J 3110. Naktj 
Telefonais: < Drexel 0950

Į Bculevard 4136

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

T)Rf CHARLES SEGAL
Prkktikuoja 17 metai 

Ofisas
/ 4729 So. Ashland. A ve„ 2 labas

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi 
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

H . - - *

Draugai:
Visi Pittsburgo ir apielinkės 

lietuviai socialistai, “Naujienų” 
ir “Keleivio” skaitytojai, Lietu
vos socialdemokratų rėmėjai ir 
buvusieji Lietuvių Socialistų 
Sąjungos nariai, kurie tebėra 
ištikimi socializmo principams, 
yra kviečiami konferencijon, ku
ri įvyks Lietuvių Mokslo Drau
gijos name (142 Orr St., Pitts- 
burgh; Pa.) rugpiučio mėn 2 d. 
1925 m., 11:30 vai. ryto.

Šioje Pittsburgo ir apielinkės 
socialistų konferencijoje bus 
padaryta pranešimas apie Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
darbuotę ir bus pasitarimas su 
LSS. organizatorium, drg. P. B. 
Balčikoniu.

Tat visi aukščiaus paminėtie
ji draugai yra prašomi atvykti 
ir atsivesti savo draugus.

St. Bakanas, 
P. B. Balčikonis, 

L.S.S. organizatorius.

Socialistinio Dafbininkų In
ternacionalo valdybos nutarimu, 
Internacionalo biuras tapo su
šauktas liepos 4 ir 5 d. į Lon
doną išspręsti eilę svarbių tarp
tautinės politikos klausimų. Die
notvarkėm tapo įdėta klausimai 
Morokkos, Kinijos ir apsaugos 
sutarčių (tarp Francijos, Vo
kietijos, Anglijos ir Belgijos). 
Internacionalo biuro posėdžiui 
taip pat buviylteikta 'Komunis
tų Internacionalo ir Raudonojo 
Unijų Inteimacionalo/ laiškai, 
kviečiantys socialistus/į “bendrą 
frontą” prieš imperialistus, 
skriaudžiančius Kjjnjos darbi
ninkus

Vokietijos komunistai, kurie 
padėjo generolui Von, Ilinden- 
burgui laimėti prezidento rinki
muose, “darbuojasi” ir tolinus, 
remdami reakciją.

Po rinkimų Maskvos davat
kos Vokietijoje buvo taip susi- 
gėdusios, kad išrodė, jogei jos 
pagaliau pakeis savo idiotišką 
taktiką ir liausis kovojusios 
prieš socialistinio proletariato 
minias. Bet kur tau! Vos tik 
joms pasitaikė proga, jos ir vėl 
ėmėsi savo juodašimtiško dar
bo.

SOCIALISTAI STIPRIAUSIA 
PARTIJA HOLANDIJOJE

Tarptautinis Frontas
SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ

JIMAI THURINGENE

Vokietijos valstybėje Thurin- 
gene nesenai buvo įvairiose vie
tose miestų burmistrų (mayo- 
rų) rinkimai. Socialdemokra- 
taftis pasisekė pravesti savo 
kandidatus Sonnenberge, AJls- 
tedte, Eisenberge ir ištisoje ei
lėje mažesnių miestų.

Thuringene šiandie visur 
viešpatautų socialdemokratai, 
jeigu jų organizacijas nebūtų 
suskaldę komunistai. Ačiū 
Maskvos gizelių ardymo darbui, 
tenai įsigalėjo buržuazija. Bet 
dabar socialistai Thuringene 
jau vėl ima atsigriebti.

Holandijos parlamento rinki
muose socialdemokratų partija 
pasirodė esant stipriausia už vi
sas. Tiesa, ji pravedė tik 24 at
stovus (laimėdama 4 naujas vie
tas), kuomet katalikų partijai 
teko 30 mandatų. Bet balsų so
cialdemokratai gavo daug dau
giams už katalikus.

Palyginant su 1922 metų rin
kimais, Holandijos socialdemo
kratai padidino savo balsuotojų 
skaičių 95,000. Pirma jie tupė
jo 405,000, o dabar jie gavo 
500,000 balsų. Katalikai gi ga
vo tiktai 342,000 (3,000 dau- 
giaus, negu 1922 m.). Jeigu Ho- 
landijoje butų proporcionalė rin
kimų sistema, tai parlamente 
socialdemokratai stovėtų prieša
kyje visų partijų.

šiuose rinkimuose dalyvavo 
1,635,000 piliečių; o 1922 m. 
1,598,000. Matyt, kad partijų 
kova dabar buvo labai smarki. 
Pastebėtina tečiaus, kad, nežiū
rint šito fakto, didžiausieji rėks
niai, komunistai, ne tiktai ne 
padidino savo balsų skaičių, bet 
net turėjo stambių nuostolių. 
Jie prakišo 15,000 balsų ir 1 at
stovą (turėjo 2 atstovu, dabar

Ta proga buvo milžiniškos 
•s<>c i a Idemok ra t u demon s t raci-c

jos Berline prieš įvežamuosius 
muilus. Vokietijos junkeridi- 
dvarininkai nori muitų pagal
ba sulaikyti duonos importą, 
kad junkeriai galėtų imti už 
savo javus ir gyvulius aukš
tesnes kainas. Socialdemokra
tai veda prieš tai smarkią ko
vą, nes duonos brangimas reik
štų skaudų darbininkų gyveni
mo apsunkinimą. Darbininkų 
masės skaitlingai lanko so
cialdemokratų protesto mitin
gus prieš muitų sumanymą ir 
karštai pritaria socialdemo
kratų kalbėtojams. Komunis
tai gi, ažuot taip pat stoję į 
kovą prieš junkerių užmačias,
eina į socialdemokratų mitin
gus ir stengiasi juos suardyti!

Šitie begėdiški komunistų
žygiai privertė Berlino social
demokratus išleisti atsišauki
mą į darbininkus, kuriame sa
koma, kad masiniuose ^mitin
guose komunistams ^neturi
būt leidžiama kelti triukšmą 
ir daryti suirutę.

Komunistai dažniausia suke
lia armyderį po v priedanga 
“žodžio laisves”. Atėję į masi
nį mitingą, jie stengiasi gauti 
balsą neva tam, kad dalyva
vus diskusijose; bet tikras jų 
tikslas yra išplūsti socialistų 
kalbėtojus, .sukurstyti ‘savo 
aklus pasekėjus prieš kitus 
darbininkus ir iššaukti mitin
ge netvarką. Berlino socialde
mokratų organizacijos valdyba
todėl sako:

“Paskutinio laiko patyri-j 
mai verčia mus oficialiai 
pareikšti, kad komunistų 
partijos, atstovai daugiaus 
nebegaus balso socialdemo
kratų susirinkimuose”.

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo biuro posėdyje, ku
ris prasidėjo liepos 4 d. Londo
ne ir kuriame dalyvavo vokie
čių, franeuzų, b.elgų, anglų, če- 
cho-slovakų, austrų ir rusų so
cialistų atstovai, buvo priimta 
rezoliucija apie tarptautinę po
litiką. Tarp kitko joje sakoma:

“Internacionalas dar kartą 
patvirtina savo pasiryžimą 
reikalauti iš viso pasaulio val
džių taikos politikos, parem
tos labiau s praplėsta ir sude- 
mokratinta Tautų Sąjunga. 
Internacionalas dar kartą iš
reiškia savo įsitikinimą, kad 
Tautų Sąjunga turi apimti vi
sas tautas lygiomis teisėmis 
ir kad Europos gerovei ypa
tingai yra pageidaujama, kad 
Tautų Sąjungai priklausytų 
Vokietija ir Rusija. Interna
cionalas pareiškia, jogei vi
sos prisidėjusios prie jo par
tijos sutinka tame punkte, 
kad visuose parlamentuose 
reikia reikalauti Genevos pro
tokolo priėmimo ir iš visų 
valdžių reikia reikalauti jo 
įkūnijimo. Jisai mano, kad 
Genevos protokolas yra Tau
tų Sąjungos sutarties išraiš
ka ir įvykinimas ir kad juo 
butų įgyvendinta visuotihos 
arbitracijos principai, kurie 
visoms tautoms suteiktų sau
gumą ir visam pasauliui at
neštų nusiginklavimą.”
Del saugumo sutarčių, kurios 

yra diskusuojamos tarpe Vokie
tijos, Francijos ir Anglijos, In
ternacionalas ragina visas so-, 
cialistų partijas žiūrėti, kad ne
būtų daroma tarpe valstybių 
dalinos sutartys, kurios butų 
priešingos aukščiaus nurody
tiems principams.

Internacionalas Išreiškia pa
geidavimą, kad butų padarytos 
arbitracijos sutartys tarpe Vo
kietijos, Lenkijos ir Cecho-Slo- 
vakijos, kurios tečiaus turi būt 
pastatytos po tarptautine, o ne 
vienpusiška garantija.

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kurios 
visi čikagiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVĘ,

* Blue Island, III.

Liepos 19 d. Mihvaukee’s so
cialistai turėjo didelį pikniką, 
kuriame kalbėjo drg, Eugene 
V. Debsas ir keletas kitų gerų 
kalbėtojų.

Nežiūrint to, kad Milwaukee’je 
tą dieną beveik be paliovos lijo, 
į pikniką atsilankė 25,000 žmo
nių. 1 .

Drg. Debs kalbės ir Chicago
je, socialistų piknike Riverview 
Parke, rugpiučio 30 d. — ant 
rytojaus po srities konvencijos.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusiu chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

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

IŠLYDĖJO DELEGATĄ

Naujosios Anglijos distrikto 
organizacija liepos 10 d. suren
gė Bostone bankietą drg. Geo
rge E. Roewer prieš išvažiuo
siant jam Europon, kur jisai 
dalyvaus viso pasaulio socialis
tų kongrese Marseilles’e. Atsi
sveikint su delegatu atvyko 
daug draugų iš Bostono ir apię- 
linkinių miestų.

Phone Canal f?13-0241
Res. Midvvay 5512 

DR. RALl’H CUPLER, M. D.
Gydytoju ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. Panedėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare, i

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTE 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St. 
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

STIPRI KUOPA BRIDGE- 
PORTE LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lirą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

.....................+ .—z

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

.Viena gyviausių jų ir veikliau
siųjų socialistų organizacijų 
Naujojoje Anglijoje yra kuopa 
Bridgeport’e, Conn. Ji turi 72 
užsimokėjusiu nariu ir išplafina 
daug socialistinės literatūros.

Butų gerai, kad su anglais 
socialistais susižinotų ir lietu
viai. Bridgeporte jau senai ren
giamasi atgaivinti LSS. kuopą. 
Yra pritariančių tam sumany
mui draugų, tik reikia pradėt 
darbą.

ANGLŲ PROTESTAS DEL 
. KINIJOS ĮVYKIŲ

Didžiosios Britanijos Nepri
klausomoji Darbo Partija iš
leido manifestą, kuriame reiš
kiama, griežtas protestas prieš 
užsienio kapitalistų žiaurų el
gėsi Kinijoje ir reikalaujama, 
kad Anglijos kareiviai butų 
atšaukti iš šanghajaus.

Tokį pat pareiškimą pada
rė ir Anglijos darbininkų uni
jų centro valdyba.

Namą telefonas Yards J39t> 
Ofiso Tel. Roalavard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Ualacad 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 
pietą ir 6 Dd 8 vakare

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 disną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nua

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tai. Dr«xal 9191

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $208 
iki $215, pagal laivą.

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

Musų 'dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukiu ka^ 
savaitė.

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

Kreipkit6s prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St, Chicago, III.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos t
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVJD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
1579 Milvvaukee AveM Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

111 1 ..... .. ........
Tel. Pullman 0982

Res. Pulląian 8462
DR. P. PETRAITIS, 

DENTISTAS
10748 Sho; Michigan Avė.

Ofiso valandos: nuo 9 tyto iki 12 
dieną ^r nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batofi vakare pagal sutartį.

ūr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayatte 4148 

V— ........ . ■ —Z

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nadilloj 18 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

Dr. A. A. Roth•
Rasas Gydytojas ir Chirargaa
S pečiai i m tas Moteriiką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas; 3103 So. Halsted SL, Chieaga 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po pilt, 7—8 vak. Ha
ri žilomis iš šventadieniais 10—11 diaą

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

'Iptorriffilsi 
^Mn^TeL Boulevard 6487

S. Ashland Avė. 
w Kampas 17-tcs aat 

2 lubą

Dr. Renedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Pbone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. • 
Rezidencija 3150 W. 63 SL 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. Ashlaml 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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalingi prie pa- 
grabų. Teisingos kainos.* Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbsti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161



Puikus reginys Wilson dambos, lies Nasliville, Tenn., laike vandens pakilimo, kada 
vanduo persilieja per dambos krantus ir didžiausiu kriokimu, kokį išduoda tik Niagaros 
vandenpuolis, krinta žemyn į upę. ,
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MOKSLO LAISVĖS ŠALININKAI TURI NESNAUSTI.

NAUJIENOS
Tbe Lithuanien Daily Ncws 

F^lished Daily £xcrpt Svaday 
h ua Lithuanlen Mewa JHuix Ca Ine.

iuhtor P. UKltiAlTlS

Užsimokėjimo kalnai 
Jhicagoje — paltui

Metams............     $8.00
Pusei metų----------------------------- 4.00
Trims mėnesiams ____________ 2.00
Dviem mėnesiams.................   1.50
Vienam mėnesiui__________ ~ .75

Chicagoje per neito to jusi
Viena kopija --- - -------------------- 3c
Savaitei . ..... ....................  18c
Mėnesiui —----------------------------- 75c

1719 South Halited Btreal 
Chicaga, 111. 

Talephone Keosavelt 850*

Subscription Katėsi 
93.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
f8.>0 per year in Chicago.
i 3c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chlccgoje, 
paltui

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

Lietuvon U kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metamu .... .^—- -------------------- $8.00
Pund metų —.......c---------------- 4.00
Trims minėjams-------------- 2.M)
Pinigui reikia siųsti palto Moaey

.)rd<riu kartu su užsakyme.

Entered as Second Claaa Matter 
Mfcirvh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the aet of 
Maivh 2nd 1870.

Naujienos eina Kasdien, iiakiriani 
•ektnadieniiLs. .Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Ralited St., Chicago, 
01. — Telefonas: Kooaevelt 85M.

. EVOLIUCIJOS DĖSTYTOJAS NUTEISTAS.
• • e * • * e r •
• e • * f e •

SĄJUNGA MIRTIES BAUSMEI PANAIKINTI.
• •••••

KAM REIKIA MIRTIES BAUSMĖS LIETUVAI?.
I I

Mokytojas Scopes^tapo nuteistas, — kaip ir buvo ga
lima tikėtis. “Naujienos” pačioje pradžioje bylos išreiš
kė nuomonę, kacTjam nėra-vilties išvengti pasmerkiančio 
nuosprendžio.

Vienintelė proga palikti nekaltu jam galėjo būti tik
tai, pripažinus nekonstituciniu tą įstatymą, kuriuo pasi
remiant jisai buvo apkaltintas. -Bet, žinoma, sunku buvo 
laukti, kad įstatymą pripažintų priešingu konstitucijai 
Tennessee valstijos teisėjas. Teisėjai yra tokie pat prie
taringi žmonės, kaip ir dauguma paprastų piliečių toje 
vietoje, kurioje jie gyvena. < .

Scopes byla dabar eis į aukščiausiąjį teismą Tennes
see valstijoje. Iš tenai ji veikiausia turės eiti į aukščiau
siąjį teismą Washingtone.

Nesinori manyti, kad ji gali būt pralaimėta ir šioje 
paskutinėje instancijoje. Tai butų perdaug liūdnas įvykis 
Amerikai . Bet vis dėlto butų išmintingiaus, kad mokslo 
ir sąžinės laisvės šalininkai neatsidėtų vyriausios teisin
gumo įstaigos Amerikoje liberalumu, bet stotų aktingon 
kovon prieš “fundamentalistų” užmačias.

“Mukarių” pamokslininkas, Bryanas, ketina nesnau
sti ir nesnaus. Turi todėl nesnausti ir jo oponentai. 
Aukščiausias teismas Washingtone labai dažnai krypsta 
ne ton pusėn, kurioje tiesa, bet ton pusėn, kuriai pritaria 
visuomenės opinija. Atsiminkite tiktai, kaip jisai karo 
metu pripažino “konstituciniais” visus spaudos laisvės 
varžymus, kuriuos buvo pravedęs kongresas!

Amerikoje įsikūrė Sąjunga Mirties Bausmei Panai
kinti. Kiekvienas protaująs žmogus gali tatai tiktai pa
sveikinti. Nes mirties bausmė yra barbarų gadynės 
palikimas. Žmogaus gyvybė turi būt laikoma šventu 
daiktu; tokioje dvasioje žmonės turi būt iš mažų dienų 
auklėjami; ir tokioje dvasioje turi veikti valstybinės 
teisingumo įstaigos, teismai. Tiktai tuomet sumažės ir 
laikui bėgant visiškai išnyks žmogžudybės.

Jeigu valdžia galabija žmogžudas, tai ji ne sulaiko 
piktadarius nuo žmonių žudymo, bet tvirkina visus 
žmones.

Bet kuriam galui sumanė įvesti mirties bausmę Lie
tuvos valdžia, kuri sakosi einanti “krikščioniškos doro
vės” keliu?...

[ApžvalgaĮ
OI, KOKS SMARKUS 

KLAUSIMAS!

Vienas bolševikėlis, pasirašęs 
“SLA Nariu,” stato labai “svar 
bų” klausimą “Tėvynės” redak
toriui arba J?ild. Tarybai: per 
kokią įstaigą esą pasiųsti tie 
$500, kuriuos praeitas SLA. sei
mas nutarė paaukot Mariampo- 

lės Realinei Gimnazijai? Jisai 
esąs girdėjęs, kad tie pinigai bu- 
vę pasiųsti per “Naujienas.”, 
Baisus dalykas!

Jeigu kas stato klausimą, į 
kuriuos nori gauti atsakymą iš 
tam tikrų įstaigų, tai jisai turi 
mažių-mažiausia pasirašyti sa
vo vardą, o tas bolševikelis už
miršo net šitą paprastą taisyk
lę-

Kiek mes žinome, tai SLA. 
viršininkai patys tų .$500 Lietu
von nesiuntė, bet įteikė Mariam- 
polės Realinės Gimnazijos Rė
mimo Fondui, kuris pasiuntė 
SLA. auką kartu su kitais pini
gais Kooperacijos Bankui Kau
ne, kur Realinė Gimnazija laike 
savo sąskaitą (account). Tai ko 
čia bolševikėliai straksi?

Lietuvos “krikščionys** 
SMAUGIA SPAUDĄ. • **

Kauno apskrities viršininkas 
sukonfinskavo Lietuvos social
demokratinio judėjimo organo, 
“žiežirbas”, paskutinį numerį.

Tas pats viršininkas sukon- 
fiskavo “Lietuvos žinių*’ 153 
numerį už tilpusį jame straips
nį “Dar dėl valdžios įstaigų 
klerikalinimo”. Redaktore Bor- 
tkevičienė traukiama teisman. 
Policija sumedžiojo visas laik
raščio kdpijas.

Anot Amerikos klerikalų, ta
tai “pilnai sutinka su Lietuvos 
konstitucija”, kuri garantuoja 
piliečiams žodžio ir spaudos 
laisvę I

Prie ko prieis Lietuva, gy
vendama po kunigų jungu? Jos 
spauda ir taip yra be galo sil
pna, o kunigai nori ją visai pa
smaugti.

I^atvija ir Estonija yra ma
žesnės šalys, negu Lietuva, bet 
jos turi daug dauginus laikrašr 
čių.sKai kurių Latvijos dien
raščių cirkuliacija siekia 60,- 
(MX). Tuo gi tarpu Lietuvoje 
tik vienas valdžios leidžiamas 
dienraštis turi apie 10,000 
skaitytojų, o kiti dienraščiai 
vos po 5 arba 3 tūkstančius

Jeigu Lietuvos valdžia butų 

išmintinga, tai ji dėtų visas pa
stangas, kad spauda augtų ir 
stiprėtų. Kraštas be spaudos 
tai taip, kaip žmogus be liežu
vio.

GERB. MAKAUSKAS IšVA-
ŽIUOJA.

_PROTOKOLAS
Iš Brooklyno “Naujienų” re

daktorius gavo laišką nuo val
stiečių liaudininkų atstovo, p. 
J. Makausko, kuris rengiasi 
šį šeštadienį, liepos 25 d., iške
liauti Lietuvon.

Gerbiamas Lietuvos veikėjas 
išbuvo Amerikoje apie pusę 
metų, lankydamas lietuvių ko- 
lionijas. Jisai rašo esąs pil
nai patenkintas savo darbo re
zultatais Amerikoje: “Prie tų 
aplinkybių ir sąlygų, kurios 
yra čia, padariau daugiau, ne
gu tikėjausi.”

P. Makauskas rūpinosi ne 
tiek tuo, kad surinkus aukų 
savo partijai, kiek tuo, kad į- 
stačius į rimtesnę vagą savo 
partijos rėmėjų politiką šiame 
krašte. Apie tai, kiek jam tatai 
pavyko, jisai patš, žinoma, ga
li gerinus spręsti, negu mes.

Mes galime tiek pastebėti, 
kad vals. liaudininkų atstovas 
turėjo gana daug vargo su de- 
šipiuoju Amerikos sandariečių 
sparnu. Visa tų sandariečių iš
mintis yra neapkęsti socialistų 
ir didžiuotis savo “laisvama- 
nybę”. Bet patys gyviausioj i 
šių dienų klausimai jiems yra 
paslaptis už devynių užraktų.

Tie dešinieji sandariečiai p. 
Makauską priėmė labai šaltai 
rytuose ir paskui visą laiką 
vedė slaptą kovą prieš jį kito
se kolionijose. Jeigu valst. 
liaudininkų atstovas butų kar
štesnio budo žmogus, tai tarp 
jo ir tų elementų butų įvykęs 
smarkus susirėmimas. Bet kai 
jisai nesikarščiavo ir stengėsi 
išvengti triukšmą, x tai pavir
šium išrodė, kad “viskas tvar
koje”, išskiriant tą mažmožį, 
kad svečiui beveik niekur ne
buvo surengta geras mitingas. 
Tokioje didelėje lietuvių kolio- 
nijoje- kaip Chicaga, p. Makau
ską girdėjo vos keletas dešim
čių žifionių!

Socialistų padėtis, bcsilan- 
kant valst. liaudininkų IcalBe- 
lojui Amerikos lietuvių naujo- 

kynuose, buvo kebli. Jo nusis
tatymui bendraisiais politikos 
klausimais socialistai nebuvo 
priešingi. Bet, antra vertus, 
jiems buvo sunku jį remti, 
kuomet spauda tos partijos, 
kuri jį buvo čionai atsikvietusi, 
piemeniškai užgaulioja ir šmei
žė socialistus. %

LietuVos liaudininkai turėtų, 
pagaliau, pasirūpinti, kad žmo
nės,* kuriuos Jie vadina . savo 
draugais Amerikoje, užimtų ai
škią poziciją, j Jie turi7/dabar 
tenai trįs -^stambius sandarie
čių šulus: Sirvydą, Drangelį ir 
Liūtą. Tegu' jie pasinaudoja 
šitoj proga ir įkresčia truputį 
sveįko politinio senso į jų gal
vas ! '

Revizijos Komisija Amerikos 
Lietuvių Akcinės Bendroves 
“RŪBAS” patikrino stovio ir 
apyskaitos bendrovės už 21921, 
1922 ir 1923 metus.

Revizija pradeda 14 vasario 
1924 metų ir užbaigia 1 ba
landžio 1924 m.

Revizijoje dalyvavo Revizi
jos Komisijos nariai Zigmas 
Macijauskas, Vincas Zukaitis 
ir pakviestas kaipo specialistas 
buhalteris (ne akcininkas) 
Vladas Kremeneckisk

Rezultatai revizijos šiame 
protokole sulig kiekvieno klau
simo atskirai:

Kapitalas Bendrovė “RŪ
BAS” pradėjo savo veikimą su 
pagrindiniu kapitalu 5,000,000 
auks., kurią sdmą sudaro iš
kastos akcijos pirmosios laidos.

1922 metais birželio mėn. 
22 dieną kaip matyti iš bu
halterijos knygų bendrovė ra
do reikalingu padidinti savo 
pagrindinį kaip italą ir išleido 
antrą laidą akcijų ant 10,000,- 
000 auks. tokiu bildu visas 
bendrovės pagrindinis kapita
las susidarė iš 15,000,000 auks.

Kaip pas mus buvo įvesta 
tvirta savo valiuta tas kapita
las buvo pakeistas j litus ir 
davė bendrovei 1,875,OQO litų 
pagrindinio kapitalo. Jeigu su
lyginti kapitalą 15 milijonų 
auks. su kapitalu 1,875,000 
litų, tai matyti, kad keičiant į 
litus buvo priimtas kursas 8 
auks. už vieną litą. Turint 
omeny, kad 5 milijonai auks.* 
pagrindinio kapitalo buvo iš
leista tuomet kada kursas bu
vo “8”, o kiti 10 milijonų kada 
kursas markės siekė “40”, rei
kia sakyti, kad kapitalas ben
drovės buvo perkainuotas la
bai aukštai,^ musų bendrovė 
randasi statybos ir organiza
cijos laikotarpyje, nč jokia 
bendrovė negali duoti didelio 
pelno šiame laikotarpyje, dau
giau duoda nuostolių, negu 
peilio. Mes nurodytumo laike 
galime laukti puolimą kapita
lo, o netikslus pakėlimas jo 
gali mus pražudyti. Jeigu ka
pitalą pakeisti teisingai sulig 
tvirtos valiutos, tad mes butiir 
mo turėję tik 875,000 litų pa
grindinio kapitalo. Bendrovės 
pagrindittį kapitalą reikalinga 
būtinai sumažinti ant 1 mili
jono litų, kurio faktinai bend
rovė nesudaro.

2) Akcijoj. Lietuvos Vyriau
sybė leidžia akcinėm bendro
vėm išleisti akcinį kapitalą, o 
valdybos ’ akcinių bendrovių, 
surenka kapitalą ? parduodant 
akcijas piliečiams.

(Pirma laida akcijų sumoje 5 
milijonų auksinų parduota da- 
lis Lietuvoje ir dalis Ameriko
je.

“Rūbo” Bendroves Reikalai.
Atsakymas p. Gudžiunui-Strazrfui.

(Tęsinys)

Nominale vertė akcijos buvo 
200 auksinų kiekvienai. Pir
mos laidos pardavimo t. y. 
nuo 1921 metų iki birželio mėn. 
1922 m. nors ir buvo kritimas 
markės, bet tas kritimas nebu
vo toks katastrofinis, kaip 
paskutiniu laiku. Parduodant 
akcijas pirmos laidos nors 
bendrove ir turėjo nekuriiį 
ųuostolių su kuriais turėtume 
taikintis.

Kas liečia antros laidos ak
cijų tai dalykas suvis blogai: 
jau vidury 1922 metų buvo 
žinia, kad Lietuvoje bus įves
ta savo tvirta valiuta, bet kaip 
revizijos komisija randa kny
gose, kad birželio men. 1922 
m., išleista antra laida akcijų 
sumoje 10 milijonų auksinų. 
Turim omenyje, kad kursas 
dolerio birželio mėn. 22 metų, 
buvo iki 400 auks. už dolerį. 
Už visas šias akcijas bendrovė 
galėjo gauti, kada tuojaus bu
tų pardavus tik 250,000 litų, 
(bet faktinai didžiuma akcijų 
buvo parduota tik gale metų 
kada kursas buvo dar mažes
nis).
. ’Jeigu butų buvę išleistos ak
cijos įvedus tvirtą valiutą litus, 
tai bendrovė butų gavus už 
jas 1,250,000 litų. Ant šios ope
racijos bendrove turi nuostolių 
1 milijoną litų. Galimas daik
tas, kad bendrovė buvo priver
sta išleisti antrą laidą akcijų 
prieš įvedant litų valiutą, bet 
tuomet reikėjo pardavinėti ak
cijas prisilaikant dolerio kurso. 
Pardavinėjant akcijas reikėjo 
200 auksinų užrašyti suskai
tėm kapitalo, o likusią sumą 
užrašyti kurso skirtumo sąs- 
kaiton arba padengimo orga
nizacijos išlaidų. Išleidus ant
rą laidą akcijų bendrovės val- 
lyba paskelbė laikraščiuose, 
kad seni akcininkai turi teisę 
įsigyti akcijas po 200 auks. už 
kiekvienų. Sulyginus nedide
lis skaičius akcininkų sumanė 
pasinaudoti ta proga, o bend
roves valdyba norėdama išpil
dyti savo skeU)im(į la.iUri*Styje, 
didžiumą akcijų išdalino tarpe 
savęs kaip antai:

Ponas Karsokas .... 5,000
Jonas Grigaitis .... 5,000 
K. Kuosaitis ...........  4,000
Kazys Jankauskas .. 5,000 
J. Zakarauskas .......... 1,000
Jurgis Gudžiūnas .... 5,000

Viso ...................... 25,000
Valdyba pasinaudojus teisė

mis įnešė už paimtas akcijas 
tik rank-pinigius pradedant 
ibio 10'auks. už ^kiekvieną ak
ciją Likusius paskutinę ^sumą 
valdyba sumokėjo tik lapkri
čio mėn. 1922 m. kada kursas 
buvo 7,000 markių už dolerį.

Po paskirstymui akcijų ; 
bendrovės valdybą kaip matyti

iš laikinųjų lindynių, buvo 
kreipiesi nekuriu asmenys no
rintieji tapti bendroves akci
ninkais, bendroves nariai atėjo 
jiems pagalbon ir pardavinėjo 
akcijas iš savo asmeniškų laiki
nųjų liudymų, kurie buvo jų 
dar nepilnai apmokėti. Asme
nys pardavinėjau tieji akcijas 
matė, kad 200 auksinų už ak
ciją tuo laiku buvo labai ma
ža, todėl ėmė už jas daug bran
giau.

ši operacija buvo privatiška 
ir revizijos komisija nesupran
ta, kodėl ji darėsi kontoroje 
bendroves ir kodėl išsiduodavo 
laikinieji! iliudymjai Tuomet, 
kuomet parsiduoda privatinės 
akcijos. Apart to • revizijos 
komisija randa, kad parduoti 
laikinuosius liudymus negali
ma, galima parduoti tik var
dines akcijas kaip ‘ nurodo įs
tatą i § 11. v

Jeigu antros laidos akcijos 
butų buvę parduodamos taip 
kaip pirmos laidos dėlei ko 
reikalinga buvo pasilaikyti 
kurso tvirtos valiutos bendro
vė nebūtų buvus tokiam sun 
kiain padėjime kaip dabartiniu 
laiku. Pirma akcija ir pasku
tinė buvo parduotos po 200 
auksinų, bet • skirtumas tarp 
auksinų 1921 metais ir pabai
goj 1922 metų labai didelis. 
Pavyzdžiui paimsime pardavi
mą akcijų sulig laikino liudy- 
mo Nr. 1. Liepos mėn. 1921 
metų akcininkas Kuosaitis pir
ko akcijas po 200 auksinų re
miantis kurso dolerio jo fikcija 
kainavo 26 litai ir 60 et. tas 
pats akcininkas pirkęs 2 lai
dos akcijų 1922 m. ir užmokė
jęs už jas lapkričio mėn. kada 
kursas buvo 700 auksinų už li
tą, tai tuo laiku akcija kaina
vo tik 29 centai. Matomai, 
kad mokestis už akcijas nebu
vo vienodas, bet teisės akcinin
kų vienodos, taip akcionierius 
pirkęs akcijas pradžios organi
zacijos bendrovės Lietuvoje ir 
įnešęs gana didelę tų laikų su
mų skaitosi mažu akcininku, 
kiti gi pasinaudojo kritimu kur
so auksino, pasidarė dideliais 
akcionieriais už 1(M) arba 200 
litų.

Remi antic-s viršišdėstytam 
revizijos komisijos nuomonė 
žemiaus sekanti:

Skaityti akcijas ne sulig į- 
mokėtų auksinų, bet sulig kur
so tvirtos valiutos. Tas duos 
bendrovei pardavinėti dar ne
parduotas akcijas ir išlygins 
teises akcininkų — kaip antai 
tas akcininkas Kuosaitis pirkęs 
akcijas lapkričio mėn. 1922 m. 
turės ne pilną akciją, bet 1/80 
dalį vienos akcijos.

Krautuve: Nuo pradžios 
veikimo bendrovės buvo orga-
nizuota dirbtuvė siuvimui rū
bų. Deliai konkurencijos pra
monės srityje Kaune negalima 
buvo gauti didesnių užsakymų, 
o dėl to 1922 metais rugsėjo 
men. valdyboje radosi mintys 
atidaryti savo krautuvę, kur 
galima butų pardavinėti savo 
gaminius. Krautuvė gyvavo 
viso apie vientis metus. Kaip 
matyti iš valdybos protokolo 
Nr. 25 nuo 1923 m. rugsėjo 
mėn. 24 dien. valdyboje radosi 
mintys krautuvę likviduoti, dėl 
stokos pinigų, o skolinti tam 
tikslui pinigų arba imti medžią 
gą kreditan valdyba nerado 
galimu, kadangi numatė, kad 
pelnas krautuvės negalės ap- 
mokoti nS skolintos sumos nuo
šimčių.

Tame protokole buvo išrink- 
ta komisija dėl patikrinimo 
turto ir medžiagos krautuvės, 
ir ant sekančio valdybos posė
džio t. y. 2 spalio 1923 m. ne- 
sustačius jokio akto*žodžiu pra
nešė, kad viskas krautuvėje 
tvarkoje ir kad kainuoja visa 
krautuvė (61,000) šešiasde
šimts vienas tūkstantis l)lų;

Apie tai revizijos komisija 
rado reikalingu išreiškimo sa
vo nuomonės.

Protokole Nr. 25. valdyba į- 
galiojo tik patikrinti, išrinktą 
komisiją, turtą krautuves, bet 
ne įkainuoti ją, o dėl to revi
zijos komisija skaito vertę 
krautuvės ne 61,000, bet 91,- 
891.51 et., t. y. taip kaip pada-

Ketvirtadienis. T J— 2^, ’25

ryta buhalterijos knygose. 
Apart knygų protokolų, kur 
kalbama apie pardavimo sąly
gas krautuvės, revizijos komi
sijai nė jolyų notarialių aktų 
pateikta nebuvo, o dėl to šį 
klausimą pardavimo revizijos 
komisija pateikia spręsti vi
suotinam susirinkimui. Tame 
atsitikime, kad visuotinas ak
cininku susirinkimas pardavi
mą krautuvės ras įvykdyta, 
tai atskaitos už pardavimą 
krautuvės turi būti sekančios:

Asmuo pirkęs krautuvę, val
dybos narys Kuosaitis kaltas 
bendrovės kaina krautuvės, jos 
inventoriaus, medžiagos, gata
vų rūbų ir lt.............91,891.51

5 lapkričio 1923 m. 
paimta p-no Kuosaičio 
čekas ............................. 500.00

parduota Kuosaičio 
s-ton išlaidų po dis- 
kon. veksel..................... 278.94

Viso .......... Lit. 92,670.45
Padengimui skolų gauta iš 

pono Kuosaičio:
1923 m. spalio mėn.

22 dieną ................. 1,450.00
11923 m. spalio mėn.

30 dieną ................. 25,836.00
1923 m. lapkričio

mėn. 3 dien. išpirktas
musų veksel.............. 5,000.00

1923 m. lapkričio
men. 23 d. išpirktas
musų veksel.“.......... 5,000.00

1923 m. gruodžio 
men. 4 d. išpirktas 
musų veksel......... . .. .  5,000.00

1923 m. gruodžio
mėn. 22 dien. išmokėta 739.00

Viso ...................... 43,025.00
(Bus daugiau)

0080

Užkietėjimo
Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
B ALZOL

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

Kainos: 50 ir 86 centai

Pirmiausiai kreipkis į uptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

ROSELAND
Roselandiečiams gerai 

žinomas

DR. P, PETRAITIS 
perkėlė ofisą į savo naują 

namą.
Adresas:

10748 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 0982

REIKALINGA 6 FORDAI
3 toui'ingę karai su “self stante- 

liu” ir 3 touring karai su 
“krenkeriu”.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi/ tuojaus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. LaimėjuJieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali jūsų For
du kas !

Tos didelės lenktynes įvyks
Rugpiučio 9 d.» 1925
Calumct Grove,
Blue Island, 111.

NAUJIENŲ PIKNIKE.
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S vien* ir pajieg* suvedama i eanua ir nauju* bucui, taipgi dirb
tu Cash arba ant lAmokAjimn.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*.
THE BRIDO E PORT ELECTRIC C0„ I n u

A. BARTKUS, Pre»
1<>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nori, kad I)arrow išgel-
betų Scottą nuo mirties

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 
įsi. Kedde 8912

Rytoj Rusąell Scott turės mir
ti ant kartuvių, jeigu jo Jjrolis, 
Robert, nepasiduos policija;. 

iRussell tapo nuteistas pakori 
niui už nužudymą Joseph Mau- 
rero laike apiplėšimo. Tačiau 
kai kurie mano, jog Maurera 
nušovė Russello brolis Rober-

1614-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Av*. 

CHICAGO, ILL.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą paraše 
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos .dvasios Lietuvos rašytojai, lengvu ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo rų£tą:

Inius, Senovėj buvo apaugusi
XII šimtmečiais veik visa 1 ae-. 

tuvos žemė žaliavo liepųrtus, aržuolais, ošė šimtmetinėmis ' 
pušimis ir gaudė ėgli tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, tneškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o' paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti 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 kiekvieną žmogų. 

t •

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

įsigyk Vilnių ir susipažink.,
Kaina su prisiunthnu $4.00. — Parduoda

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

“Vieta, kurioje stovi dabar 
milžiniškomis giriomis. X

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

tas, kuris, pasak girdų, slap
stosi Detroite.

Detroito moterys surinko 
$3,500, kad išgelbėti Russellą 
nuo kartuvių. Daroma pastan
gų gauti paskilbusj advokate 
Darrovv. kuris gina evoliucinin- 
ką Scopesą. vRussell draugui 
žada apeliuoti net j patį prezi
dentą, kad tai išgelbėjus jį nuc 
kartuvių.

Apiplėšė Mandarin Inn.
Užvakar tapo apiplėšta pa

garsėjusi didmiesčio valgykla 
Mandarin Inn (436 S. Wabash 
Avė). Apie pirmą valandą įė
jo trys gražiai apsirengę vyru
kai ir užsisakė pietus. Pavalgę 
jie priėjo prie kasterės jr pa
reikalavo iškelti rankas. Tuo 
tarpu jie ištuštino registerį, kur 

(buvo $500. Po to jie apkraus
ite svečius, kurių buvo pusėti

nai daug. George Simons ne- 
(pakankamai greit pakėlė rankas 
Į ir lodei gavo revolveriu į galvą. 
(Jis tapo nugabentas į Luke’o li- 
’goninę. Spėjamą, kad jo gal- 
jvos kiaušas yra perskeltas. Ban
ditai visa tai darė, kuomet šoko 

(apie 25 poros. Atlikę savo dar- 
’bą, jie išbėgo į gatvę ir susė- 
*dę į automobilių paspruko.
Į Negnaibykite merginų

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

Pinigus gavo:
4276—Vincui Jakųboniui 

20773—()naį Margaitienei 
11 47,V—dievai Barkauskienei

*677—Veronikai Rutkauskai
tei

11396—Adolfui Ragalskiui
1133—Pranui Tervidavičiui

22132—Antoninai Girkontienei 
419.)—Onai Ručinskienei 
4204— Juliui Kazakevičiui 
4216 Mikolui Šlapikui

11 l.)7—-Tateušui Budvičiui
il *o9 Jonui Tamoššiunui 
4212— Petronėlei Vosilienei

11151—Mikolui Jukniu
22112-—Baltramiejui Barkaus

kui
22160—Jurgiui Šturmui
2-lbl —Jurgiui Šturmui 
22163— Julijonai Kaulakienei 
oolSl-—Pranciškų i Saudargui 
onlSb .'Pranciškui Saudargui 
Oe>191~^.Į>aionįjai žuvienei

20762— Julijonai Bu rusaitei
1281—Jonui Tilui 

20770—Mikolui Jusiui 
11465—Pranui Dovgelai

1291—Izidoriui Pociui
1299—Onai Babičienei
4289—Jonui Rudinskui

22165—Onai Ševelytei
22171—Adelei Mikolaitienei

1314— Andriui Kielaičiui
1315— Kaziui Širmai
1306 —Uršulei Repšienei
1330—K. Babickui

21139—Barborai Uogienei 
11412—Onai Gricvienei

124/9-^MaHj onai Pečkauskie- 
nei

1253—Jonui Navickui
22261 Stanislovui Bartkevi

čiui
20760—Aleksandrai Bičiušas 
11456 -Jurgiuj Liorančui 
22138—Antanui Grigaliui

Jacob Weiself turtingas St. 
Louis pirklys, sužino’o, jog 
gnaibyti Caicagos paneles yra 
gan pavojin., i. Jis važiavo 
motorbusu, o šalia jo sėdėjo 
skaisti 22 metų panelė, Gertru- 
de Sissons (5114 Sheridan Rd.). 
Ėmė jį velnias ir pagundė įgny
bti jai. Paneles smarkios bu
tą. Ji pliaukštelėjo porą kar 
tų jam per Veidą ir atidavė po
licijai.

Teisėjas Newcomers paliepė 
VVeiseliui užsimokėti $25.

100 katalikų važiuoja 
į Rymą

šimtas pilgrimų, kunigui W. 
D. O’Brien vadovaujant, liepos 
30 dieną iškeliaut į Rymą. Dau 
guma tų pilgrimų priklauso 
Catholic Church Extension 
draugijai, kurios prezidentu y 
rii kuu. O’Brien.

Trys mėnesiai kalėjimo 
už balsavimą du kartu
Robert Mdechle, 26 m. (2134 

\V. 19th St.) praeitą gudeni bal
savo du kartu. Tai jis daręs 
todėl, kad jam buvo žadėtas po
litiškas džiabas. Kas tą džiabą 
jam žadėjęs, — jis nepasakė. 
Teisėjas Jarecki nuteisė jį už 
tai trims mėnesiams kalėjimo.

Moterų apsiaustas padary
tas iš 3,000 šermonelio uodegų.

Kostncrio turtas siekia 
$300,000

Mirusiojo aldermano Joseph 
O. Kostnerio turtas beveik sie
kia $300,000. Visas turtas su
lig testamento teks žmonai ir 
sunui.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Cigaretai kenkia gra
žumui

, Amerikos kosmetikų draugi
jos prezidentė pareiškė užvakar 
kad rūkymas gal ir nekenkia 
moters sielai, bet tikrai yra 
blėdingas jos gražumui. Nuo 
rūkymo esą veido išraiška pasi
daranti negraži, akys irgi per
simainančios ir pirštai nuo lai
kymo ciguretų pagelstą. Ypač 
rūkymo pasekmės pasirodančios 
senatvėje.

Susipešė dėl evoliucijos
Charles Ilumber ir Frank 

Clayton gyvena vienuose na 
muose (1008 W. Monroe St). 
Užvakar jiedu labai karštai su
siginčijo dėl Tennessee bylos. 
Clayton yra fundamentalistas 
ir tiki, kad viskas biblijoje yra 
teisybė. Ilumber gi palaiko evo- 
liucifiinkų pusę. 'Kadangi žo 
džiais vienas kito negalėjo įti- 

j kinti, tai panaudojo kumščius. 
Rezultate abu tapo nugabenti i 
policijos stotį.

Nepaprasta moteris
Ar jums teko kada nors pa

žinti moterį kuri pėgiu šešių 
mėnesių nė žodžio nebūtų pasa
kiusi? Teisėjas Harry Hani- 
lin sako, jog savo gyvenime jis 
dar tokios moters nesutiko. Vie 
nok James Palton (2921 
Armitage Avė.) teisme tvirti 
no, kad jo moteris bėgiu šešių 
mėnesių nė žodžio nepasakiusi. 
Tai esą nepakenčiama. Jis su
tinkąs duoti jai užlaikymą, bei 
gyventi su ja, — niekuomet.

_____ f

Begelbėdama karvę 
pati žuvo

Auna Obrich pamatė, kad jos 
karvė stovi ant geležinkelio .bė
gių, kuomet 'traukinys artinosi 
visu smarkumu. Ji puolė vary
ti karvę ir tapo garvežio suvaži 
nėta, Obrich buvo 55 metų am
žiaus.

Pašovė savo pačią
John Misun, 40 metų (978 

W. 19th St.) susibarė su savo 
pačia Emma ir peršovė jai žan
dą. Jos padėtis kritinga. Iš 
jo gi reikalaujama $20,000 kau
cijos.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Wih- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

902 Alesi tinas George
905 Bala n imas A
921 Davis Katie
927 Galanmbauskas Jonas
929 Gustenei Karolinai
930 Jeraltauckas A
932 Glykokis J
942 Jukabauskeni Julijona

• 944 Kaminskiene Apalonija
945 Kalkus Onai
950 Kisielis Juozapas
953 Kinis A
956 Liberika Barbutes
976 Rasinckonei Janai
978 Rimkus N
979 Rūkas Roman •
982 Rudakas Jonas
983 Sabalauskos Frank ,
988 S i rus Frank

(Tąsa ant O-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima, kataraktą, ati
taiso tjumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau.

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

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro ilrba moteries, kad atga
vus savo s.veikatą naujame Euro- 
piejiskame-Ainerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

---- ---- ----- .dabar yra išgy- 
-*2*^*- domos vartojant 

naujausį Euro
pini gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra ne
kenksmingos ir 
turi stiprią gy- 

, _ . jumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
kaJr taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors Hudu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, Šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
Inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarą 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 Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Serc- 
doj ir Subatoj nuo 9 fryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOVVKS, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

*8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokių odos ligų, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimų tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos, liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augstos temperatūros 

kenčiantiems

Tel. Lafayette 4223

Pilim bing, Heatzng
Kaipo lietuvi*, lietuviams |
\ patarnauju kuogeriauriaL

' M. Yuška, į
8228 W. 38th St., Okagu. I1L |

--- ----------------- —/

Del labo lietuvių ligonių
DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai 
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatvės.

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.k------------—L,----------- /

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE, 
Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.

Hitt and Runn—Sare, You Can Easily Guess What Became of the Lady’s Dollar!

Dykai išbandymas metodo kuri gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišinto laiko.
Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 

dusulis ir mes norime,, knd jų» pabandy- 
tuinėt ją musų i&laiddtnis. Nedaro skirtu
mo ar jųe senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus , priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiam# klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba uisiėmi- 
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gStos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norimo pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur, visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių. opiume 
prirengimų, “patentuotų durnų* ir •'tt . 
nepagelbėjo. Mes norime '-parodyti kiek
vienam musų iSkafiČiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyxmus.

Tu* dykai iiaalulymaM yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tui Šiandien — jums nereikli 
mokėti nei ui paito tenklelj.

Dykai bandymo kuponai
Frontier Asthma Co., Hm. Gtž C. I 

Niagara and Hudson Bt»., Buffnlo. N. Y i 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų metodo pa*:

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir .Visas 

Gyląs ir Skausmus

Geresnis nei Mustard Plaster.
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PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečianis ir keu- 
singtonieČiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East I15th St*. Pi
nigai nueinu Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptickoje, 233 E. 
U5th St., Kensington.

MOiAl TU^TS ALRKflUT ! 

MCrtUER- i'll XOU
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PO GIMIMUI
KŪDIKIO

Mrs . Milės jautėsi labai 
blogai ilgų laikų — už galu
tina pasveikimų duoda kre
ditų Lydia E. Finkham’s Ve- 
getable Compound.

‘ Dover, Ohio. — “Po gimimo mano 
paskutinĮo kūdikio, aš lengvai pasvei- 

* 1 ""1 kau ir vėl dirbau,
t’ bet aš jaučiausi 

nuolat serganti ir 
nežinojau, kaip aš 
galėsiu atlikti savo 
darbų. Aš turėjau 
skalbti storų kar- 
petų ir aš manau, 

> kad tai ir buvo 
? priežastis mano li- 
I gos. Aš atlan- 
Į kiau kelis dakta- ■■ 1US) |)eĮ jų gyduo

les nieko man nepagelbėjo. Aš klau
siau jų kokia mano liga yra, nes aš 
vos tik galėjau pavaikščioti ir visuo
met turėjau didelius skausmus tai 
kairiame, tai dešiniame šone. Jis 
man pasakė, kad aš turiu uždegimų, 
kuris ir yra priežastis mano ligos. 
Aš turėjau jūsų vienų knygutę ir jų 
iM'skaitydama nusprendžiau vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Po keturių dienų vartojimo, 
aš pajutau daug geriau, aš išvartojau 
tris butelius nepraleisilama nei vie
nos dozos. Jos pagelbėjo man labiau 
negu kitos kokios gyduoles kokias ka
da vartojau ir aš jų visuomet turiu 
pas save. Jos tikrfti man pagelbė
jo”. — Mrs. James Milės, 419 Cherry 
St., Dover, Ohio.

Jus turite patikėti, kad gyduoles 
kurios pagelbsti kitoms moterims, 
pagelbės ir jum;. Pardavimui pas 
aptiekorius visur.

Lawndale skyriaus karo vete
ranai susirinko j savo būstinę 
(3343 Ogden Avė.) pasiklausy
ti prakalbos. Kalbėjo jų ko
mendantas Jack Estes. Viso 
buvo 20 žmonių. Staiga pasi
girdo komanda: “Iškelkite ran 
kas!” Ir 40 rankų pakilo į orų. 
Veteranai pamatė prieš save še
šis banditus ir šešis revolverius 
Prasidėjo “krata,” Veteranai 
turėjo atsisveikinti su savo pi
nigais,. laikrodėliais ir kitonrs 
brangenybėmis. Viso banditai 
laimėjo apie $2,500. Ix)uis Lo- 
sengert (3605 S. St. Louis Avė.) 
neteko net $965.

Mirties šokis

užsimokėti mėnesines 
S. Vasylius yra se- 

narys. Iš narių pra- 
negalįs užsimokėti 

Apkalbėjus

Wennersten’s
Bohemian Blend

APYNIAI IR.4BALYKLAS SYKIU
Wennerstcn’jy yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje. /

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENSE AVĖ , CHICAGO •

■----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

Investoriai
Turi puikią progą daly
vauti gavime didelių pel
nų už investuotus pinigus 
į subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugoji
mas. Syndikato nariai už
laiko žemės title kol tik ji 
yra parduota. Susižino
kite su mumis tuojau. Na
rių skaičius aprubežiuo- 
tas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Box 574.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquet- 
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
G752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

(Tąsa nuo 5 pust.)

Pranešimai
TAUPYK IR TURftK

z">i • v- • • tilpęs “Tėvynėje” Nr. 28 SLA.
Cnicagos žinios 191 kp. narių iš VVestfrankfort, 

Hl. nukentėjusių nuo audros. 
Nutarta paaukoti liuosnoriai. 
Ant vietos surinkta keturi do
leriai. Kadangi šiame susirin
kime mažai atsilankė narių, tai 
nutarta užbaigti aukų rinkiniu 
sekančiame susirinkime. 127-tos 
kuopos nurys Vosylius padėka- 
vojo kuopai ir nariams už pa
gelbėjimą 
mokestis.

Apiplėšė karo vete
ranus

Lucille Angeback (1630 Wal- 
nut St.), penkių metų mergai
tė stropiai ruošėsi prie savo 
gimimo dienos apvaikšČiojimo. 
Ji prirengė estradą,, kur Ji gimi 
mo dienoje rengėsi šokti. Susi
rinko jos draugai ir puota pra | 
aidėjo. Estrada buvo žvakėmis 
apšviesta, Lucille išėjo šokti.. 
Staiga jos drabužiai užsidegė, 
ir 
vu. 
jo ją j 
goninę. 
bos jai

ii pavirto degančiu žibintu- 
uL................................. 'budaiSubėgę kaimynai suvyuio- 

blanketą ir nuvežė į Ii
Bet jokios jau pagel- 

nebebuvo.

lietuvių Rateliuose
Cicero

Lietus sugadino išvažiavimą

Kaip buvo rašyta, L. N. S. 
Sąjunga (Inprovement Club) 
rengė išvažiavimą, kuris turė
jo įvykti pereitą sekmadienį. 
Apie 12 vai. pradėjo rinktis 
žmonės su automobiliais. At 
važiavo ir trekas. Vieni sakė, 
kad lys, kiti — ne. Besiginči
jant trekas jau buvo besiren
giąs važiuoti. Staiga pradėjo 
krapyti. “Tai niekis,” sakė 
kai kurie, “dulkes uždengs.” 
Bet kai dengė, tai taip užden
gė, jog vanduo gatvėmis čirk- 
šliais bėgo.

Žmonės, nors ir nenorėdami, 
turėjo išsiskirstyti. Bet išva
žiavimas visvien bus surengtas. 
Tėmykite laikraščiuose praneši
mus.

Tas lietus sutrukdė ir Haudo- 
nos Rožės kliubo “base bąli ga- 
me’ą.” Raudonos Rožės kliu- 
bas turėjo susikirsti su Chica- 
gos Baltos žvaigždės kliubo “ti- 
mu.” Abu kliubu smarkiai ren
gėsi. Raudonos Rožės, kliubas 
šiemet visus nugali. Tad gaila, 
kad jam neteko susikirsti su 
chicagiečiais. Bet nieko nepa
darysi: į teismą juk lietų ne
trauksi. Kaip yra, taip turi bū
ti gerai.

—Tas Pats.

• SLA. 129 kuopos susi
rinkimas

Susirinkimas įvyko liepos 12 
dieną. Narių dalyvavo nedaug, 
nes tą dieną buvo keletas pikni
kų ir išvažiavimų1, be to, buvo 
labai šilta. Dauguma mėgsta 
geriau į laukus išvažiuoti, negu 
lankyti susirinkimus. Naujų 
narių nebuvo. Fin. raštininkas 
pranešė, kad vienas naris, J. 
Be i noris sargu. Kuopos ižde 
randasi viso labo $139.30; na
rių suspenduotų už nemokėjimą 
mokesčių randasi trys.

Kas link rengiamo išvAžiavi- 
mo į miškus už kuopos valdy
bą raportavo pirmininkas S. K. 
Grisius. Jo nuomone, jau šie
met nėra . patogaus laiko išva
žiavimui.' Raportas priimtas ir 
nutarta likviduoti išvažiavimo 
klausimą.

Pakelta klapsimas reikalau- 
jarfčių SLA. narių sušelpimo. 
Imta svarstyti atsišaukimas,

nešė, kad 
mėnesinių duoklių.
tą dalyką ant vietos, pirmuti
nis, rodos, p. Grebliunas auka 
vo dolerinę, keli smulkiais. Kiek 
CYnko, dalygino, adv. P. Rodis.

Laiškas nuo komiteto, norin
čio tvertj naują 2-rą SLA. ap
skritį skaitytas ir priimtas di
džiuma balsų. Klausimas pa
keltas kaslink kvietimo dalyvau
ti konferencijoj sutvėrimui ap 
skričio liepos 26 dieną, Ray
mond Chapel svetainėj. Jnešta 
pasiųsti komisiją patyrimui, 
kas bus veikiama toje konferen
cijoj. Įnešimas didžiuma bal
sų atmesta. Svarstant šį klau
simą, nekurie nariai išreiškė 
mintis, kad pavieniams na- 

|iiams dalyvauti toje konferen
cijoj (niekas to negali užginti) 

j f informacijų tikslais, bet neat
stovauti kuopos oficialiai. Bai- 

susirinkimą, apkalbėta 
kaip sėkmingiau butų 
suorganizuoti jaunuolių 
prie SLA. 127-tos kuor 

—J. Gelgaudas.

galima 
skyrių 
pos.

NAOJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble“
Paraše S. E. Vitaitis,

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

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

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

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

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

Kį SAKO SV. PETRAS 
APIE RUGPIUCIO 9 D.
Šiomis dienomis, vidurnakty, 

specialis komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Daugaus 
sekamą Radiogramą:

“Pasakykit visiems mano pa
sekėjams, kad yra dedama visos 
pastangos duoti gražu orą rug- 
piučio 9-tą. Tegul gatavoj asi 
visi prie jūsų didelės šventės, 
kuria ketinat tą dieną apvaikš
čioti. Viešpats Dievas įsake iš- 
kalno visiems oro angelams iš
vaikyt visus debesis bepasiro- 
dančius tą dieną Chicagos pa
dangėje.” Į

“Aš ir Viešpats Dievas didžiai 
apgailestaujame, kad aną kartą 
įvyko toksai didelis nesusipra
timas. Užtikrinu jus, kad tai 
nebuvo taikoma į jus.” ‘

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.”

, “šv. Ptetras ”

Paaiškinimų prie šios Ridio- 
gramos, Tnanome, nereikia.

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

SLA. Kuopų delegatams žinotina. 
SLA. 2-ro apskričio pasitraukusių 
kuopų konferencija įvyksta šiame 
septintadienyj, liepos 26 d., 1:30 vai. 
po piet, Raymond 'Chapel, 815 W. 31 
St., arti Halsted. “

Visi delegatai, ir užkviestieji dar
buotojai, ik kitę laiku ir nei vienur 
neapleiskite šių konferencijų. Nuo 
Mos konferencijos pri klausia musų 
organizacijos gerovė ar blogovė. Jei
gu visi su noru ir gyvumu eisime,dar
ban, tai šioji Koferencija bus pavyz
džiu visiems apskrtčįams bei kuo
poms. Širdingai kviečia

SLA. 2 Apskr. Laikinoji Komisija. 
K. J. Semaftko, Sek r.

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti rauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
StV'Tel. Boule'vard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. — Aušros Knygynas.

IVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

. ROBIN? BROS
NAMŲ STATYTOJAI

38Q4 So. Kędzie Avenue
caitAGo.

W .................................... > W ■■■■■ ■III/•r'*'. . .  \
Tel. Yards 7282

BR1DGEPORT PAINTING
& HVW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom nialevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČ1ONIS. Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimų.
3486 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. basi žinokite pas mus 
apie jūsų plumbingų ir namų ap- 

' šildymo reikmenis.
PEOPLES PLUMBING A 

HEATING SUPPLY CO.
490 Milwauke Ar. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

• ~ r ■ ■
/■' 1 11 ■■■—■■■■ ............... ", i ■

BRIGHTON PARK DECORATOR
Už popieravimų 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 

‘naujausių madą.
4105 So. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 7799
4-- — . -------- ---------------

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKĮT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRANDAVOJIMUI labai puikus 

Kambarys,, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj, ant 
Jridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary- 
e. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Jalsted St., Telephone Rodsevelt 

8500, Box 566.

IšSIRENDAVOJA šviesus, 
Švarus kambarys dėl vieno arba 
dviejų vaikinų. Elektriką, tele
fonas, maudyne. Prie mažos šei
mynos, Adomas Bukauski, 5324 
S. Wood St. Hąmlock 0647.

REbTDAI apšildomas kambarys 
dėl vieno vyro be valgio ar su val
giu. Taipgi gali gauti ir garadžių 
dėl mašinos.

1-mas flatas .
5704 So. Mozart St.
Phone Republic 6444

ISRENOAVOJIMUI
IŠSIREDAVOJA ant Bridge- 

porto 6 kambarių flatas, švie
sus ir švarus ant antro aukš
to. Rendos $25.00 į mėnesį. 
Galima matyti visados.

545 W. 37th St.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl 

studento prie blaivų žmonių 
Northsidc arba Rogers Park, ir 
kad^ butų netoli nuo elevatoriaus 
(“L”), Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 576.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS čia augęs gabus 
vaikinas dirbti į bučernę ir groser- 
nę, turi mokėti važiuoti Fordo karu; 
kambarys, valgis ir gera alga. At
sišauk it ypatiškai nuo 6 iki 8 vakare.

Tel. Pullman 6115
11^56 So. Halsted St.
/V/. Pullman, III.

REIKIA Oxigen “eutters” j 
geležies atkarpų jardą.

PEOPLES IKON AND
METAL CO.

5840 So. Ada'St.
Tel. Wentworth 6754-6755

j RJEPKALINGAJS atisakantis 
bučeris, geras atlyginimas.

Atsišaukite:
3935 So. California Avė.

REIKALINGAS— 
naktinis virėjas (kukorius)

Atsišaukite
3241 So. Halsted Str.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudson automobi

lius uždaromas. Karas atrodo ir Bė
ga kaip naujas. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant prasto automobilio, 
mažo groserio arba kendžių storo.

Atsišaukite
900 W. 31 St.

PARDAVIMUI
PIANU BARGENAI

SCHULTZ Grojiklis Pianas Mo
derniškas su rolėmis ir benčiu, už

____...J............................. .$225
H. Č. BAY Grojiklis Pianas rie

šuto medžio už .........   $245
BALDWIN Hovvnrd Upright 83 

notų, už ...................................... <$9(
KIMBALL Grojiklis Walnut, tik 

už ............z.............................. $365
BRUNSWICK-Hadiola Console, 

tūbų kombinacija s>i 25 rekordais, 
už ............................................. $145

DE-FOREST 4 tūbų Portable ra- 
dio už ..................................... .$65.

Jei reikalinga aut lengvų išmo
kėjimų. JOS. F. BUDRIK,

3313 So. Halsted Str.

SMITU and BABNEY GROJIKUS 
Pianas 88 notų su benčiu ir 25 

roliais, už <$90.
Atsakantiems žmonėms

IŠMOKĖJIMAIS
3327 So. Halsted Str. pirmos lubos

PARSIDUODA labai geroj 
vietoj Ice Cream Parlor su mo- 
derniškiausiais įrengimais.

1733 S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

CHASE Baby Grand Pianas, 
artistiniai keisai, gražus balsas 
ir geras veikimas,-kaina $200. 
Priimsiu po $10 į mėnesį.

812i/2 W. 63rd St., 
1-st floor

/ i ’• ,«t

PARDAVIMUI garažas ir auto tai
symo $apa, dėl 20 karų. Labai ge
ras biznis; tas pats savininkas per 7 
metus. Visi smulkus dalykai, dėl 
Fordo karų.

Parduosiu pigiai.
912 W. 35 St.

Parsiduoda kampinė gnoser- 
nė, delicatessen krautuvė visokių 
tau|Ų apgyvento) apielinkėj. Biz
nis eina gerai. Parduodu irgi pia
nų >ir fumičius. Krautuvę mainy
čiau ant namo.

1350 W. 13 Str.
Krautuvė

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė labai pigiai tik už $l<200.00. Tu
riu dvi krautuves nepajiegiu tvarkyt 
abiejų. 4 ruimai pagyvenimui, vieta 
apgyventa visokių tautų; biznis cash. 
Ir vienus fixturius galima pirkti.

Atsišaukite
2958 Lowe Avė. » /

PARSIDUODA —
KENDŽIŲ

x KRAUTUVĖ.

Atsišaukite
975 W. 19 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, tas 

pats savininkas per 4 metus. Ge
ra priežastis pardavimui. Ren
dos $45 su kambariais. Geroje 
vietoje. Bargenas.

2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI bųčernė ir 
grosęrnė. Randasi geroj vietoj. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsiie 
ant vietos. ’

4504 So. Paulina St.

PARDAVIMUI restauranas, 
geroj vietoj, pelningas biznis, 
prie gatvekarių linijos, ant 
kryžkelio. Arba ^nainysiu į na
mą, lotą ar kitą kokį biznį.

2008 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI grosernė la
bai geroj vietoj, lysas ant 3 me
tų, .5 kambariai dėl gyvenimo. 
45.00 rendos.

Atsišaukite
4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, saldainių, ice creamo 
ir tt. Daromus geras biznis. 
Ilgas lysas. 6 kambariai gyve
nimui, rendos $85 į mėnesį 

6000 So. Aberdeen Str.

KAS pi^ks šią savaitę gaus pigiai 
krautuvę saldainių, groserio, cigarų 
ir visokių smulkmenų. Parduosiu pi
giai už cash, nes įeikia pinigų, per
ku namų.

Kreipkitės šiuo adresu:
3518 So. Wallace St. . 

t •_______________ Į .

PARDAVIMUI grosernė, parduosiu 
arba mainysiu ant Joto Brighton Par
ke, arba prie Vienuolyno, 4 kamba
riai dėl gyvenimo, garažiaus ir bar- 
nė priguli prie grosernės. Renda 
Pigi.

Atsišaukit t uo laus
4422 Honore St.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
ice cream ir kitokių smulkmenų, 
kampinė krautuvė; ųpielinkė apgy
venta visokių tautų. Biznis senai 
išdirbtas. Agentų meldžiu neatsi
šaukti.

5924 S. Wentworth Avė.
— ■ .... . ..... ." ■ —’■■■ 1 " 1

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir kendžių krautuvė. Mai
nysiu ant loto South Sidėj, arba ant 
mažo namo. Priežastis turiu išva
žiuoti į kitų miestų.

Atsišaukite
4609 Wentworth. Avė.

NAMAI-ZEME»

Naujas Mūrinis 
Bungalow

Rockvvell St., netoli 63 St., 
sun parloyas, visas medis aržuo- 
lo, 2 karų garažas, kaina, $7900, 
cash, $2900, už kitus morgičius 
į 3 metus.

Du 3 Flatų Mūrinis
1 5-5 kambarių sun parloras, 

visas medis aržuolo, karštu van
deniu šildomas, 30 pėdų lotas, 
ant Maplewood Avė., netoli nuo 
Marųuette Parko, kaina, $14500, 
cash $4,000. - ,

Naujas Dešimtį Flatų 
Mūrinis

Du po 5 kambarius ir 8 po 4 
kambarių, sun parlorai, ugna- 
vietes, £0 pėdų lotas, šiaur va
karinis kampas Marųuette Road 
ir Campbell Avė. Paimsiu bun- 
galow arba 2 flatų namą į mai
nus.

Western Avė. Lotai
25x142 pėdų lotas, netoli nuo 

59 St., transferinio kampo, savi
ninkas išvažiuoja į Floridą, ati
duos už $3300, išmokėjimais.

50x125 pėdų lotas, netoli nuo 
’55 St., kaina $3750, pusė cašh.

Atdara vakarais ir nedėlioj.

'a. n. Masiulis & Co.x
6641 So. Western Avė.,

Tel. Republic 5550

PARDAVIMUI nauias'muro 5 rui
mų buhgalow al-ti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į menesį už
baigtas bu.s July 1, arba mainysiu į 
lotų.

Savininkas
^6838 So. Mozart St.

FARMA ant pardavimo, arba ma 
nysiu ant namo, 60 akerių žemės, mo
lis su juodžeme, pirmos klesos ūkė. 
Budinkai nauji, puikus, sodas yrė la
jai smagi ūkė, ant kryukelio; moky
kla skersai kėlių, prie didlių miestu, 
140 mylių nuo Chicago. Nepraleiskit 
progos.

J. STAKlfNAS,
R. 2, Gobies, Mich.

NAMAI-ZEME
LIETUVI V SUB LIVIZLJA

5 kambarių cottage, yra elektra ir 
moderniškas p!umbingas, furnace šil
doma, 1 blokus nuo McKinley Parko, 
netoli naujo vieno milijono dolerių te
atro, kaina, $3,300, cash $1,000, išmo
kėjimais.

Atsišaukite
2031 W. 35 St,, 

Tel. Lafayette 0909

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. Labai gra
žioje vietoje, geroje biznio ir indus
trijos vietoje, Halsted netoli 22 St. 
Daromas geras biznis. Parduosiu 
namų su restaurantu.

Atsišaukite
RADZIK & CO., 

1826 So. Halsted St. 
Arba prie savininko, 
2138 So. Halsted St.

UŽ $1000 cash, nupirksite krautu
vę ir 6 kambarių flatų, prie 47 St., 
netoli Union, medinis, pečiumi šildo
mas, kaina, $4500, tai yra bargenas.

H. J. COLEMAN & CO.,
4705 So. State St., 

Drexel 1800

UŽ $1000 cash nupirksite 6 kamba
rių medinę cottage, LaSalle St., ne
toli 61 St., pečiumi šildoma, yra elek
tra, vana, garažas, kaina greitam 
pardavimu^ $4500. 
HOLZHALL, H. J. COLEMAN & Co.

4705 So. State St., 
Drexel 1800.

PARDAVIMUI—už $700 nu- 
pirksite 6 kambarių stucco na
mą, lotas 871/žx125, kaina $6,000 
arba mainysiu i ką nors. 
Box 575, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. 
________  «----------- -

PARDAVIMUI pigiai moder
niškas 2 flatų mūrinis namas, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, 
$3500 cash. Savininkas 

6240 So. Campbell Avė.

KAMPINIS ‘LOTAS 64x125 išmai
nysiu ant namo , 2-jų flatų ar dau
giau, ant 25th ir 62nd Ct., Cicero.

PARSIDUODA namas muro fron
tas 2 pagyvenimų, 7 ir 7 kambariai, 
fornisu šildomas, tik $10,500, cash 
reikia $3,009, kitus savininkas priims 
pagal sutartį.

PARSIDUODA bungalow muro, 6 
kambarių, fornas šildomas, 8 mėnesių 
senumo, tik $9,500, taf didelis bar
genas.

17 E. 61st St.
Tel. Normai 7691

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų, 4-4 kambarių, mūrinis na
mas. Rendos neša $60.00. Kai
na $5,700.00. Kreipkitės prie 
savininko, antros lubos.

3341 So. Irving Ave^

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
bungalow iš cemento ir akmenų, 2 
lotai. Parduosiu lotus ar vienų bun- 
galow ar mainysiu ant kito namo, 2 
šeimynų ar ant vienos. Kad butų 
netoli bažnyčios ir mokyklos.

3833 W. 66 St.

PARSIDUODA pigiai 2 augštų 
mūrinis namas, du Storai, flatas iš 
5 kambarįų, arba mainysiu ant loto, 
prapertes arba automobiliaus. Na
mas randasi ant W. 38 gatvės.

1 W. 112 PI.
Tel. Pullman 5606

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas su cementiniu beizmantu, ir 
duonkepykla. Biznis gerai išdirbtas 
per 12 metų. Parduosiu pigiai, nes 
kraustomos į Chicagų. Namas ran
dasi -Roekford, III.

918 Lincoln Avė.
Main 2864

PARDAVIMUI mūrinis Sto
ras ir *6 kambarių botage. Kar
tu arba atskirai. Garadžius 2 
karams. Prieinama kaina.

3150 So. Emerald Avė.

MaRTGEClAl -PASKOLOS
‘ ANTRI MORG1ČIAI
Sutelkiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
------  — ---------- /

MOKYKLOS^
speciaLis nu-

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių 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

HUTFILZ, Manager


