
VOL. XII.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as sccond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III. 
under the Act of March 3, 1879.

»■■■■ MMI >•—■■■M^M* •— - ■■■  .................... • ~ ' "n H-m“• - 1 JI . L .. . ■ ..... -1

Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugpiutis-Augusi 6 d., 1925

Gresia kasyklų Tamsi istorija

streikas
Derybos su kasyklų savi 

ninkas nutruko

į The Firat and Greateat Lithuanian Daily ln America
i- - ......- - -. — - — --------------------

NAUJIENOS
Thc Lithuulnian Daily Nkwb 

FVBLISHF.D BY 7*4 L1THUANIAN NEW8 PUBL1SHING CO.. INC.
1739 South Halsted Suect. Chicago. Illinois

Tclephone R.oos«velt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerika,

437 No. 184

6 milijonai toną rusą 
anglies ItalijaiChemikas Schwartz, kūno pati 

nori gaut 100,000 dolerių ap- 
draudos, ieškomas} kaipo 
žmogžuda

Sovietų sindikatas turės tą kie
kį anglies parūpinti italams 
bėgy trejų metų.

čia Pacific Cellulosa 
laborato

rijoj. kurio- vedėju buvo chemi
kas Henry Schwartz, įvyko spro 
girnas ir gaisras 
užgesytas, 
ta apdegęs

• 1 O 1 kartoGraikija ruošias karan su Bul I • . — — -r rims

MASKVA, rugp. 5b.

ganja
Derybos su kasyklų sa 

vininkais nutrauktos
Gali kilti karas tarp Grai 

kijos ir Bulgarę
V isuotinas kietosios anglies ka

syklų darbininkų streikas 
rugsėjo 1 atrodo neišvengia
mas

Atėnai kaltina Sofiją dėl tero
rizavimo graikų Bulgarijoj 
nužudymo graikų piliečio

h-

K

ADF. priešinga imigraci 
jos įstatymo keitimui

rugp. 5. — Angliakasių atstovų 
derybos su kietosios anglies ka
syklų savininkais dėl padarymo 
naujo kontrakto, vietoj dabarti
nio, kurio terminas baigsis šio 
mėnesio 31 dieną, nutruko, ka- • 
dangi kasyklų savininkai atsi
sakė priimti darbininkų reika
lavimus, kurių svarbiausi yra: 
10 nuoš. algos priedo kontrak- 
tuotiems angliakasiams ir $1 
priedo padieniams darbinin
kams; pilnai pripažinti kasyklų 
darbininkų uniją, įvedant 
check off sistemą [sistema, kur 
kasyklų raštinė kolektuoja uni
jos narių mokesnius išmokant 
darbininkams algas], ir 
rakto dvejiems metams.

Nepavykus prieiti prie 
•susitarimo, atrodo, kad

SOFIJA, Bulgarija, rugp.
— Del nužudymo nesenai Grai
kijos piliečio, Nicholaideso, 
Bulgarijos teritorijoj ir dėl me
namų teroristinių žygių prieš 
graikus Bulgarijoj, tarp abiejų 
tų valstybių gresia kilti rimtas 
konfliktas.

Nežiurint Graikijos užgyni
mo pranešimu apie mobilizavS-

Gaisras buvo 
ir laboratorijoj ras- 
žmogaus lavonas, 
buvo manoma, kad 
žuvo pats laborato

rijos vedėjas Schwartz, ir kad 
apdegęs ‘lavonas yra jo. Pati 
Schvvartz’iene pripažįsta, kad 
tai jos vyrą nelaimė ištikus 
Bet kilo įtarimas, ir pradėta 
daryti tardymai.

Pasirodo, kad, keletą dienų 
prieš cksplioziją, Schwartz bu
vo parsikvietęs “iš New Yor- 
ko” kažin kokį žmogų, kaipo 
padėjėją sau laboratorijoj. To 
žmogaus, kurio pavardės niekas 
nežino, dabar pasigendama, 
kaip pasigendama ir paties 
Schwartz’o. Iš likučių rūbų ant 
apdegusio lavono surandama, 
kad tokiais rūbais dėvėjo tas 
nepažįstamas “žmogus iš New- 
Yorko”, ir todėl sprendžiama, 
kad čia yra papildyta didekl 
piktadarybė.

Schwartz nesenai 
draudęs savo gyvastį

buvo ap-
100,000

kont-

“Gydo” “kelių kiaules”. — San Francisco miestas rado ga- į  
na sėkmingą būdą “gydyti” “kelių kiaules,” kurie mėgsta ai
tai viduriu kelio važiuoti, ar landyti pro kitus ir nuolatos Esperanto kongresas 
kitus lenkti. Vienoj gatvėj, vidury, tapo pratiesta geležinė rė- 
1S, kuri verčia “kelių kiaulę” važiuoti paskui kitus eilėje sa
vo pusėje ir neleidžia visaip landyti tarp kitų automobilių.

WASHINGTONAS, rugp. 5. 
—Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba šiandie 
priėmė rezoliuciją, kuria ji pa
reiškia savo priešingumą keisti

firma Tchiche padarė su sovie- imigracijos įstatymą ir smerkia 
tų Doneco baseino anglies sin- 
dinatu kontraktą, kuriuo einant 
sindikatas bėgy sekamų trejų 
metų parūpins Italijai 6 milijo
nus tonų rusų kietosios anglies. 
Pirmi du milijonai tonų turės 
būt eksportuoti ne vėliau, kaip 

;iki šių metų lapkričio 1 dienos.

tuos, kurie “veda klastingą pro
pagandą visame krašte, kad 
imigracijos įstatymas butų pa
naikintas.”

Anglas filmuos Kauną

9 valstybių Kiny paktas 
pasirašyta

Susekė didelę požeminę *uy.aži,avę
degtinės varyklą

Gamindavo, kas diena 12,000, 
galionų degtinės; suimta 7,-' 
500 galonų alkoholio

mą kariuomenės, Bulgarijos už- Įdolerių. kurie turėtų būt išmo- 
sienių reikalų ministerija sa-j^fj j0 žmonai, jeigu jis kuriuo/ 
kos turinti oficialių žinių, kaoi^^pc; budu netekti! gyvasties, liepaitamente 
du graikų kariuomenės skyriai Sprendžiama tat, kad Schwartz, 

išvykę iš susimokęs su savo pačia, tikslu 
į Bulgan-, pjauti iš ar>draudos kompanijos 

1100,000 doleriu,, patsai nužudė 
mmisten-^a niekam nežinoma “žmogų iš 
kad Grai- New Yorko” ir įvykino labora- 

j sprogimą ir gaisrą,
nežiūrint,’j(janį (uo i)U(jH savo piktadary- 

i paslėpti ir kad jo
pati, įrodžius, buk tai jos vyras 
žuvęs ekspliozijoj, galėtų gauti 
iš apdraudos kompanijos 100 
tūkstančių dolerių.

Nežiūrint, kad Schvvartz’iene

pirmadienį

jos pasienį.
Bulgarijos užsienio 

jos valdininkas sako, 
k i ja šiuo atveju esanti perdaug tori joj 
staigi imtis akcijos, 
kad Bulgarijos valdžia pasiry-'pę galėtų 
žus daryti visa, ko teisingumas’ 
reikalaująs Graikijos atžvilgiu, 
kaip kad ji padarius byloj dėl 
nužudymo albaniečių iš Serbi
jos teritorijos, dėl kurio Jugo
slavijos valdžia buvo pakėlus

VVASIIINGTONAS, rugp. 5.
— Dvi devynių valstybių su
tartys dėl Kinijos, kurios buvo 
pasirašytos laike ginklavimos 
apribojimo konferencijos Wash- 
ingtone, šiandie įėjo galion, 

i valstybių atstovams 
i formaliais sutarčių 
mais.

| Ratifikavimais ai..... .......,
sekretoriaus Kelloggo, valstybės galonų degtinės. Visa Ta 

• j puvo susirinkę istaiga buvo operuojama elekt- 
šių valstybių į diplomatiniai at;/8. Suimta 50 šulių denaturuo- 

.Stovai: F'rancijos- ambasadorius *° a^°holio, 5,000 galonų gi>- 
Dacschner; Japonijos . ambasa- no ^^o^o”0, penki brangus au- 
dorius Matsudaira; Italijos am- jtomobiliai, vartojami degtinei 

Britu 1 įsistatyti ėmėjams, ir knyga su

GENE V A, Šveicarija, rugp. 
.3. — Vakar čia prasidėję septy- 
Į neliktas tarptautinis esperan
tininkų kongresas. Delegatų yra 

; iš daugiau kaip trijų 
dešimčių valstybių. Kongrese 
gos tarptautinio darbo biuro 
dalyvauja taipjau tautų sąjun- 
atstovai.

Gudbai, Skrzynski

KAUNAS [LŽ]. — šiomis 
dienomis į Kauną atvyko Ang
lų karališkos geografinės drau
gijos narys, žinomas anglas 
keliauninkas ir prelegentas 
Sir Curtis Lampson su savo 
žmona. Jis lankys Pabalį ės val
stybes. Jo kelionės tikslas — 
pažinti tų valstybių gyvenimą 
ir padaryti kinematografui 
nuotraukų. Paskui su tų nuo
traukų pagalba Sir Curtis 
Lnmpson darys paskaitas An
glijoj ir Amerikoj.

NEW YORKAS, rugp. 5. —' NEW YORKAS, rugp. 5. — 
Policija ir prohibicijos agentai Lenkų užsienių reikalų ministe-1 

apsikeitus'vakar susekė didelę, gerai įtai- ris' Skrzynski, kurs prieš kiek 
ratifikavi- sytą požeminę degtinės varyk- laiko atvykęs į Jungtines Vais

ią, vertą 100 tūkstančių dolerių, tijas laikė eilę paskaitų VVil-’tį įvyko 
psikeisti, be kl,ri Kasclien gaminti po

basadorius de Martino;
charge d’affaires Chilton; Ki
nų ministeris Sze; Portugalijos

• ministeris d’Alte; Belgijos 
charge d’affaires Tilmont ir 
Olandijos clųirge d’affaires 
Vau Wyck.

Vienoj kalbamų sutarčių val
stybės sutinka respektuoti teri
torinę Kinų neliečiamybę, tuo

sąrašu vardų asmenų, kurie 1V1- 
vo nuolatiniai Įstaigos “kostu- 
meriai”. Tarp jų randasi dauge
lio įžmiausių asmenų, vyrų ir 
moterų, vardai.

Statys New Yorke di
džiausi pasauly triobesj

Baisi žmogžudystė
Janonys, Utenos apsk.—Bir

želio mėn. iš 22 į 23 dieną nak- 
» baisi žmogžudystė, 

’liamstovvno Institute of Politics šaučiulio tėvai rado kitame gale 
[buvo atsilankęs ir ChicagonJ. rūmo (seklyčioj) savo dukterį 
šiandie išplaukė atgal į Europą. Teklę, jauną mergaitę, užmuš- 

---- tą jr pakartą. Įtariamas asmuo,
Planuoia paleisti darbi- Kazys Dau«1I,s» 20 met^ va,kp 

4 nast to paties valsčiaus 
giškių kaimo, suimtas, 
tardymai.

ninkus iš darbo
ESSENAS, Vokietija, rugp, 

5. — Pranešimai iš Įvairių Ru- 
hro pramonės centrų rodo, kad 
plieno fabrikai ir kasyklų savi
ninkai planuoja rugpiučio me
nes j paleisti iš darbo daugybę 
darbininkų.

Kuni-
Eina

Iš Klaipėdos Krašto
GALVIJU SNUKIŲ IR NAGŲ 

MARAS

jokio 
kieto

sios anglies kasyklų streikas 
rugsėjo 1 dieną, taigi dabarti
niam kontraktui išsibaigus, bus 
neišvengiamas. Streikas palies
tų 158,000 angliakasių.

Eina gandų, kad kartu su protestą.
kietosios anglies kasyklų darbi-1 Bulgarijos užsienio ministeri- 
ninkų streiku, rugsėjo 1 dieną, ja užsigina bet kurto mobiliza- 
ruošias mesti darbą taipfjau ir vimo kariuomenes prieš grai- 
minkštųjų kasyklų angliakasiai., kus, bet sako, kad jeigu Graiki

ja mananti pradėti karo žygių, 
tai Bulgarijos armija pasiruo- 

rugp. šus savo pareigoms eiti.

dabar užsispyrus tvirtina, kad ’all)u ka* Kinai privalo laikyti

TRYS MERGAITĖS BESI
MAUDYDAMOS PRI-

- GĖRfe.

Coolidge nežudo vilties

SVVAMPSCOTT Mass ’ • . _. i5. — Associated Press žiniomis; 
prezidentas Coolidge manąs,' 
kad dar neatėjęs laikas jam 
maišytis į kietosios anglies ka-1 
sykių savininkų ir darbininkų i 
ginčą, nežiūrint, kad jų dery
bos nutruko. Prezidentas turįs 
vilties, kad abidvi pusės dar su-AVisconsino Universiteto valdy
si taikys 
vengta.

Universitetas nepriima 
Rocketellero dovanos

MADISON, Wis., rugp. 5. —

ir kad streiko bus iš- ba šiandie tam tikra rezoliucija 
nutarė nepriimti daugiau do- 

>vanų iš tokių įstaigų, kaip 
Rockefellero įkurta General 
Education Board. 

Prieš 
' aukojo 
1 dolerių 
1 srity.

Prašo francuzus apleisti 
Vokiečiu miestus

kiek laiko ta įstaiga pa-
Universitetui 12,500 

tirinėjimams medicinos

PARYŽIUS, rugp. 5. — Am-j 
basadorių taryba nutarė prašyti 
aliantų karo vyriausybės, kad; 
jos duotų instrukcijų okupan
tams evakuoti taip vadinamus' 
“sankcijų miestus” — Duessel- 
dorfą, Duisburgą ir Ruhrortą,' 
kuriuos franeuzų kariuomenė da, rugp. 5 
tebelaiko užėmus nuo 1923 me
tų sausio mėnesio.

Prieš 30 mėty jam padi
dino algą; tik dabar 

gavo žinią

lavonas esąs jos vyiV> ir reika
lauja, kad jis jai butų atiduotas 
palaidoti, vyriausybė atsisako 
jos reikalavimą išpildyti. Lavo
nas laikoma lavoninėj ir veda
ma tolesni tyrinėjimai. Kadangi 
vyriausybė yra įstikinus, jog 
čia yra padaryta klastinga pik
tadarybė, Schwartz stropiai ieš
komas, ir išduotas varentas jį 
suimti. '

atdaras duris visoms "valsty
bėms' naudotis lygiais prekybos 
pragumais. Antrąją sutartim 
numatoma Kinų muitų tarifo 
revizija, idant įsteigus 5 nuoš.

NEW YORKAS, rugp. 5. — 
Netoli Grand Central stoties 
tuojau bus pradėta statyti ofi
sų triobesys, kurs bus didžiau
sias visame pasauly. Jis turės

ad valorem muitą importams į trisdešimt aukštų nuo žemės 
Kiniją kaipo priemonę efentrali- paviršiaus ir užims visą bloką, 
nes Kinų valdžios pajamoms Be to dar eis gilyn j žemę sep- 
papildytk

Tilžės-Ragainės apskrityse 
paplito galvijų snukių Ir nagų 
maras. Ta liga susirgę visi 

xl,Tr AT^n^KT i’ r |Pašelgščių dvarininko šusterio\VIfARTON, lex., rugp. 5 — 1 ....-r galvijai.

Pačioj Tilžėj pastebėtas su- 
Dviejų jų kūnai buvo iš- sirgimas juodaisiais * raupais. 

I Imtasi priemonių ligą izoliuoti.

Besimaudydamos Colorados 
upėj vakar prigėrė trys mergai
tes. ~ 
griebti, trečios nesurasta.

Amunicijos sandelio eks 
pliozija Plevnoj

Brito konsulatas Kinuose 
apiplėštas

tyni aukštai, kur tilps visi įtai
symai ir mašinos triobesiui ap
tarnauti. Triobesys pastatyti 
pareisiąs 19 milijonų dolerių. 
Jis bus statomas bloke tarp 
43-čios ir 44-tos gatvės, Lexin- 
gton Avė. ir I)epew place.

Dabar- LaiKas

5.SOFIJA, Bulgarija, rugp.
— Plevnoj j vyko baisi amuni
cijos sandėlio ekspliozija. Su
draskyta gelžkelio stotis ir 
daug žmonių užmušta ir sužeis
ta. Ekspliozijos priežastis ne
žinoma.

KANTONAS, Kinai, rugp. 5. 
—Gauti čia pranešimai sako, 
kad Vučau’e, 180 mylių į vaka
rus nuo Kantono, kiniečiai api
plėšę Britų konsulatą. Apiplėšė 
mas įvykęs tuojau po to, kai 
dėl aštrios kiniečių agitacijos 
prieš svetimšalius buvo įsakytu 
konsulato triobesj visiems aplei
sti.

West Frankforto kasy
klos pradės vėl dirbti

Ubagas, mokąs dešimt 
kalbų

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2y2% ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

WEST FRANKFORT, I*., 
rugpiučio 5. — C. W. and F. 
kasyklos No. 1, kurios ilgesnį 
laiką nedirbo, ir kuriose pap
rastai dirbdavo 1,050 darbinin
kų, nuo rugpiučio 17 dienos 
pradės vėl dirbti.

Industrial Coal kompanijos 
kasyklos- No. 18, kurių viršuti
nes įstaigos buvo isautusio kovo 
18 dieną tornado sunaikintos, 
ir kur paprastai dirbdavo 600 
žmonių, pradės vėl veikti nuo 
rugsėjo 1 dienos.

WALLAOE, Idąho, rugp. 1. 
— Couer d’Alene distrikte išde
gė 3,000 akrų miško. Girios de
ga taipjau Ada irs distrikte ir 
ugnis gresia sunaikinti Bullion 
Mining kompanijos nuosavybes.

VIENNA, Austrija, rugp. 5. 
— Rudolfas Ilruby, žinomas 
kaipo “ubagų karalius”, beuba- 
gaudamas po įvairius kraštus, 
išmoko dešimt kalbų. Areštuo
tas dabar su kitu spvo draugu, 
ubagu, Ilruby pareiškė, kad jis 
bevelijąs doru būdu sau duoną 
pelnytis, ubagaujant, 
virtus plėšiku.

Ilruby ubagaudamas 
lankęs beveik visus 
kraštus. Tuo tarpu kai šiaip 
žmonės, keliaudami iš vienos 
valstybės į kitą, privalo būtinai 
turėti pasportus, 
zas

EDIMONTON, Albeitii, Kana- 
— Vietos šerifas, 

Peter Gunn, šiandie gavo laiš
ką, datuotą sausio 6 dieną, 1896 
m., kuriame Iludson Bay kom-

e ’panijos įstaigos ties Lesser Sla- 
is ve ežeru administratorius, 

:Ewen MacDonald, praneša, jo- 
’gei kompanija, matydama jo 

KANSAS CITY, Mo., rugp. 5. stropumą, žymiai padidinanti 
Praeitą naktį čia sugriuvo jam algą.

trijų aukštų gyvenamieji na-, Laiškas mat kažkur buvo už- 
mai, griuvėsiuose palaidodami kliuvęs per trisdešimt metų. O 
keletą žmonių. Gaisrininkams Peter Gunn, kadangi jis veiktai 
iki šiol pavyko atkasti jau pen- minėtą kompaniją apleido, nie
ki lavonai. Be to daugiau kaip kados “žymiai padidintos” ai- tokių oficialių dokumentų ap- 
dešimt žmonių sužeista. gos iŠ jos nebegavo. sieiti. 1

Penki lavonai išimta 
namų griuvėsių

ne kad

yra ap- 
Eu ropos

leidimus, vi-
- Ilruby mokėjo be visų

sieiti.

ORH
oficia- 
prana-

MAKSIMO GORKIO SŪNŪS 
SUŽEISTAS MOROKKOJChicagai ir. apielinkei 

lis oro biuras šiai dienai 
šauja:

• Aplamai gražu; maža
nos temperatūroj; lengvas mai- toli Tazos, buvo sužeist tran- 
nąsis vėjas. euzų bacaiijono vadas. Eapito-

Vakar temperatūra vidutiniš- nas Žinovu Tieškov, garsaus 
kai siekė 76° F. rusų rašytojo Maksimo Gorkio

šiandie saulė teka 5:40, lei- (Pieškovo) sūnūs. Sužeistasis 
džiasi 8:04 valandą. paimta į ligoninę.

RABAT, Morokka, liepas 30. 
almai-— Susirėmime «u, maurus, ne-

NAUJIENOS
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SCHOENHOFEN

Chicago

rimas

visuomet
Cafe«,Parduodamas

Canal 2000.

Su laikraščiu ir savo pypke
Edelweiss—tas pats senas ge

Pažystamas skonis
sumaisymas
pats skonis

<23QQ

ir spalva. Tas
šiandien kaip ir

KestauranuoHe ir prie
Eountains. Kernais pas
j ilsų groserntnka, a il
tie kurių arba delicaten-
<rn. Pardavėjai: I*hone

COMPANY

ČMakers uf "Green River”

Tauragės “Amerikonai”
Po Europos karo daug lietu

vių parkeliavo iš Amerikos. Jie 
dalinai atpratę nuo kaimo, to
dėl geriaus patiko apsigyventi 
miesteliuose. Tauragės mieste
lyj irgi keliolika šeimynų, grį
žusių iš Amerikos, pasistatydi
no nuosavus namus. Į ameriko
nus Lietuvoje yra žiūrima kai
po į prasikišius pro kitus žmo
nes, nes jie parsivežę dolerių į 
Lietuvą ir tais doleriais prad
žioje po karo daug daugiau ga
lėjo nuveikti negu bevertėmis 
markėmis, bet šiuo laiku Lietu
vos pūvanti politika visus prie 
“bankruto” baigia privaryti.

Numatomas kaipo turtolis, 
tai p. G-nas, Kubo b-vės, Tau
ragės skyrio vedėjas. Daug apie 
jį buvo ir yra kalbama, nes jis 
turi įsigijęs gražų namą ir vi
sokie b-vės reikalai privedė prie 
plačios pažinties su visuomene. 
Ant galo nusibankrutijus Rūbo 
b-vei ir G-nas mažai teveikia ir 
negailėtus iš Tauragės išvažiuo
ti, jei tik kas išsirastų nupirk
ti jo namą. Pirmiaus buvo nu
sistatęs įsigalėti Tauragėje kai
po lietuviškas “lordas”.

K. B-kus, — tai tikras Lietu
vos visų šventųjų draugas. Sa
vo ar Amerikos doleriais įsigi
jo neblogą namą. Jo žmona ki
lusi iš Gaurės vepelių giminės, 
todėl ir su klebonėliu labai su
sigyveno. Per klebono rekomen
daciją, pirmą kartą atvykęs 
Vailokaitis atidaryti Ūkio B-ko 
skyrių Tauragėje, užsuko pas 
B-kų ir jo name tapo atidary
tas U. B-ko skyrius. Būdamas 
namiškis, B-kus pastojo b-ko 
kasininku, bet nemokėjo sugy
venti su b-ko vedėju, todėl U. 
B-ko skyrius tapo perkeltas iš 
jo namo. Po trumpo laiko B-kus 
pasijuto pašalintas iš kasininko 
vietos, nes permažas išsilavini
mas nepatenkino karšta Vailo
kaičio “L>iznio”. Su nustojimp 

“karjeros” visa laime lakaus 
žuvo. Namuose su moterimi la
bai žvairuojąs!: nors tuoj i Ame
riką leiskis, o čia kas met šei
myna didėja ir B-kaus namuo
se, kur buvo U. B-ko skyrius 
susidarė nemaloni atmosfera.

niai, paprastieji, nepaprastieji, 
papildomi ir tt. mokėk ir mokė
jimui galo nėra, o pelno nei ne
lieka. Sunku išsiversti.

N-nė laukia vyro parvažiuo
jant ar pati mano Amerikon 
grįsti? Neblogai atrodo, pralen
kia lietuviškas kiekvieno valdi
ninko žmonas. Kapitonai, leite
nantai norėtų susipažinti, bet 
nesuranda progos.

G-kas, siuvėjas, siuva dieną 
naktį drapanas, bet sakosi ne
uždirbąs per savaitę tiek litų, 
kiek Amerikoje per dieną. Lie
tuvos žmoneliai neturi litų ir 
nereikalauja tokio pasipuošimo 
kaip amerikonai. Butų gerai 
grįšti amerikiečius puošti, nes 
jie nesigaili leisti dolėrius kas 
met modemiškam pasipuoši
mui.

Valgykla treji metai kaip gy
vuoja. Ten daug pereina lietu
viškų valdininkų-kių ir inteli
gentų, bet savininkai prie jų 
nepripranta. E-kas kaip tik pa
sigėręs su namiškiais susipyk
sta, tuoj viską atmetęs j Ame
riką išvažiuoja, bet pasibastęs 
kelias dienas, išsipagirioja ir vis 
atgal sugrįsta.

Taip visi jie ir baudžiasi 
Amerikon, kaip varnos į dau
sas skristi.

— Juodas Varnėnas.

DR, SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 

NYTI VISADOS KREIPK 1TBS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

E-ko name, “Moterų s-gos

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Caduin Ointmcnt.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG
1.347 W. 18 St„ kampas Blue lalanti 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 | 
kasdien. • Nedėlioj nuo 9 iki 12. į

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. 

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Hnlsted St.

ANT NAUDOS. I

n

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

DR. RALPII CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oaklcy ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. Panedely ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

Tel. Jlumboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTH 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1.389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 13 iki 12

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
e Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Kuom 1111-1B 

Tel. Centrai 4411. Vai. nuo 9-A 
Gyvenimo vieta:

$323 So. Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1810

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

, Nudiltomis nuo 9 iki 12 ryta.
........................... . - /

i L

BUS IŠDALINTA DOVANŲ 100 DOVANU!!
LIET. AUDITORIUM BENDROVĖS

NKNIKASt

P-kas prasikeikti gali bedirb
damas ir’ mažai naudos uždirb
damas. Tauragėje ne tik /namą 
pasistatė, bet įsigijo kilnojamo 
ir nekilnojamo turto. Su lietu
viškais valdininkais nepapratęs 
gyventi, o nuo klebono jokio už
tarimo jis nereikalauja. Sakosi 
už pusę kainos viską parduotų, 
jei kas atsirastų nupirkti ir va
žiuotų atgal Amerikon.

L-nas “Vytauto” viešbučio sa
vininkas ir krautuvėlę^ turi, bet 
ieško progos kaip tik tą Ameri
ką pasiekti. Išleido daug dole
rių “prapertui”, o rtieko gero, 
— Lietuvoje negalima išsiver
sti. Už nakvynę ir prekes kai
nos valdžios nustatomos, o mo
kesčiai: tiesioginiai, netiesiogi-

Rugpiučio-Aogust 9 d., 1925 m.
JUSTICE PARK — BLINSTRUPIO DARŽE

Justice, Illinois

Pradžia 10 valandą ryto. < Įžanga 50c.

GERBIAMIEJI: '
Nepasilikite namie, bet atsilankykite į pikniką, 

nes bus didžiausios lenktynės vyrų ir moterų. Taip
gi bus ir kitokių lenktynių ir žaislų. Laimėtojams 
bus duodama dovanos. Tai yra pirmas Bendrovės 
Piknikas. Kviečia KOMITETAS.

( -

i ei. Utfayetr* 4228

Plurobing, Re&lingValet
A PATSAI GALANDA SAVO-BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

—Sharpen* Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Ražo r s ir Blades

Kaipo lietuvi*. lietuviam* vi»a<!o» 
patarnauju kuogerianrial.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Oirego, III.

Naujienų Piknikas

o kita dalis bus paskelbta

3

i?

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS.

A

4

»> 
O.

Rugpiučio 9 d., 1925

C ALUM ET GROVE
C

BLUE ISLAND, ILLINOIS.

Kviečiatne visus Naujienų Skaitytojus, drauąus 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.

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 eroplanų, kas strytkarj, traukinį 

ar trokų ir važiukime į Naujienų Piknikų.

Štai yra naujas progra
mas, kokio dar niekas 

, nėra surengęs.
Makaronų kontestas.
Čeverykų kontestas.
Žvejojimas Dolerio.
Rengimąsi kontestas.
Pinacų lenktynės.
Meistrų lenktynės.

7. Sparnuočių kontestas.
8. Vėjo malūnas.
9. Juokų kontestas.

10. Gaidžių kojitestas.
i

11. Kvartetas.
12. Puodžiaus vikrumas.
13. Točkių kontestas. •
14. Ice Cream kontestas.

Tai tik dalis programų, 

tik pačiam pikniko darže, tam tikrais, spausdintais la

peliais. Kontestuose ir lenktynėse galės dalyvauti mo
terys ir vyrai. Visiem teks dovana pinigais, kurie tiktai 

bus to verti. Reikalaukit programo prie vartų.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 va). 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos vimiose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgišiaint.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas
* 2221 W. 22 St

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

- -

A. A. OLIs”'
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room P0(11
Tel. Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais ;
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

V __ __ _
r~ ............ ■■ y

J. P.’ WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

. 127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavo ji- 

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

JOHNB.BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephupe Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
> . .l.n ................................................i...................................... — >

' V. wT RUTKAUSKAS '
Advokatas

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

Va k. 8223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

g—■■■■■■■i ~~

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. W a skiri g ton St. Room $11 
Tel. Central 62$U

Cicero Ket vergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj avo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. I 
3236 S. Halsted St. T. lk>«L 6787 ■

d. Dearborn 9057

A. A. ŠLAKIU
ADVOKATAS į

Ofiiaa vldurrnio-jLyJi
- Ruoaj 1728 

CHICAGO TEMPLE BLDtt.
77 W. Waahiugton Si 

Cer, Vaabiugtvn A fJiarft

Kmutęi Tel.: Hydu Put
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Augusi 6,1925 Eilinis No. 122
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 SI.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
t Komitetas:
Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 

Spaulding Avė., Chicago, III.
i Sekretorius — M. G, Mauricas, 4333

S. b'airfield Avė., Chicago, III.
j 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, 111.
Nariai — A. Kcmėža, A. Vilis.

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

DEL REAKCIJOS LIETUVOJE

Birželio 20 d. š. m. krikščionių demokratų blokas Lie
tuvos Seime neteisėtai pavartojo ginkluotą policiją prieš 
socialdemokratų atstovą K. Bielinj ir valstiečių liaudinin
kų atstovus Dr. K. Grinių ir Lapinską. Smurtu pašalinęs 
juos iš Seimo posėdžio ir privertęs išeiti iš posėdžių sa
lės visą opoziciją, krikščionių demokratų blokas, laužy
damas Seimo Statutą, priėmė visą eilę įstatymų, varžan
čių Respublikos Konstitucijoje garantuotas piliečių tei
ses — spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę, ir įvedančių 
mirties bausmę.

Šitie krikščionių demokratų žygiai rodo, kad kleri
kalizmas Lietuvoje jaučiasi jau netekęs plačiųjų masių 
pritarimo ir nebesitiki kitaip išsilaikyti valdžioje, kaip 
tiktai nuožmaus smurto pagalba. Ateinantį pavasarį, o 
gal dar ir anksčiaus, turės įvykt? rinkimai į Lietuvos Sei
mą. Praeitą rudenį klerikalai buvo sumušti savivaldybių 
rinkimuose. Dabar jie yra apimti baimės, kad tokio pat 
likimo jie gali susilaukti, ir renkant naujus atstovus į vi
so krašto įstatymų leidimo įstaigą. Tuomet klerikalų vieš
patavimui ateitų galas. Dėlto jie dabar ir rūpinasi iš kal
no sudaryti krašte tokias sąlygas, kuriose liaudis negalė
tų pareikšti tikrą savo nusistatymą ir valią. Dėlto jie ir 
stveriasi ginkluotos jėgos prieš opozicijos atstovus, trem
pia konstitucines piliečių teises ir grūmoja savo priešams 
mirtim!

Lietuvos darbo žmonės, taip pat kaip ir protaujan
tys Amerikos lietuviai darbininkai, jau aiškiai parodė, 
kad kunigų, špitolninkų ir davatkų diktatūrai jie nepa
siduos. Sunkia kova įgytosios žmonių teisės bus apgintos, 
ir tie nelabieji gaivalai, kurie kėsinasi jas sunaikinti, gaus 
atsiimti savo nagus nuo valstybės vairo ir lįsti atgal į 
savo tamsius urvus, iš kurių jie yra išlindę. Lietuvių 
Sočiaiistų Sąjungos Pildomasis Komitetas sveikina su
sipratusius Lietuvos darbininkus ir jų atstovą drg. Bie- 
linį, kuris energingai pakėlė balsą Seime prieš klerikalų 
sauvalių; sveikina taip pat ir visą socialdemokratų frak
ciją Seime, visuomet stovėjusią pirmoje laisvės gynėjų 
eilėje!

Visi, kuriems rupi geresnė Lietuvos ateitis, yra su
interesuoti tame, kad tokių atstovų, kaip drg. K. Bielinis 
ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai, butų sekančia
me Lietuvos Seime bent dvigubai daugiaus, negu dabar. 
Todėl mes kreipiamės į Lietuvių Socialistų. Sąjungos kuo
pas ir narius, ragindami juos darbuotis visomis jėgomis, 
kad parėmus Lietuvos Socialdemokratų Partiją. Mes 
kreipiamės ir į visus socialistų simpatizatorius Ameriko
je, kviesdami juos padėti susipratusiųjų Lietuvos darbi
ninkų partijai laimėti kovą su klerikalizmu. Tiktai dar
bininkų partija, kuri vadovaujasi demokratinio socializ
mo principais, bus visuomet ištikima kovotoja už betur
čių gerovę, už plačiosios liaudies teises, už tikrąją kra
što laisvę.

Nelaukime, iki bus paskelbti nauji Seimo rinkimai. 
Nesitenkinkime vien pasipiktinimo ir protesto žodžiais. 
Bet teikime paramą Lietuvos socialistiniam proletaria
tui gyvu darbu ir aukomis. Stiprinkime socialistinę orga
nizaciją Amerikoje, kad turėtume daugiaus jėgų padėti 
Lietuvos darbininkams. Ir aukaukime, kiek kas išgalėda
mi. Pasirūpinkime, kad,, juo aršiaus siaučia Lietuvoje 
klerikalinė reakcija, tuo garsiaus skambėtų tenai organi
zuotųjų darbininkų balsas — sodžiuje ir miestuose, spau
doje ir susirinkimuose, darbo vietose ir Seimo tribūnoje.

L. S. S. Pildomojo Komiteto
Pirmininkas — J. J. Čeponis 

Sekretorius — J. šmotelis 
Priimta L. S. S. Pildomojo Komiteto posėdyje 
1925 m., liepos m. 30 d., Chicagoje.

Del bendro veikimo kultūros darbe ypatingų ginčų, 
rodos, neturėtų būti. Nors socialistai, be abejonės, nesi
tenkina to krypsnio apšvieta, kuria rūpinasi musų tauti
ninkai, bet yrii pakankamai plati kultūrinio darbo dirva, 
kurioje socialistai gali pilnam sutikime darbuotis su bet 
kuriais pažangiais žmonėmis. Čia priklauso dalyvavimas 
skaitlingose Amerikos lietuvių draugijose, palaikymas 
lietuvių knygynų, svetainių ir nepartinių draugijų sąry
šių, steigimas mokyklų, rengimas mokslinių paskaitų ir 
t. t. Čia priklauso taip pat ir įvairių Lietuvos demokra
tinės visuomenės kultūros darbų ir organizacijų rėmi
mas: "‘Kultūros” Bendrovės, Mokytojų Profesinės Sąjun
gos, Liaudies Universiteto ir k.

šitoje dirvoje mes, socialistai, buvome mažiaus par- 
tyviški, negu kitų srovių žmonės, ir jeigu dar iki šiol Čio
nai reiškiasi partijų nesutikimai, tai ne musų kaltė. So
cialistai, pav. darbuojasi Susivienyme Lietuvių Ameriko
je, stengdamiesi tą organizaciją apginti nuo bolševikų už
gaidų; bet tautininkai, kuriems ne mažiaus, kaip mums 
rupi apsaugoti ją nuo Maskvos kontrolės, dar prieš pas
kutinį SLA. seimą drįso kai kuriuose savo laikraščiuose 
sakyti, kad socialistai esą Susivienymui taip pat “kenks
mingi”,, kaip ir bolševikai! Iš socialistų tarpo pirmiausia 
kilo raginimai remti Mariampolės Realinę Gimnaziją (ku
rią Lietuvos klerikalai dabar jau yra pasmaugę), o san- 
dariečiai tik daug vėliaus ėmė tam sumanymui pritarti; 
pradžioje gi iš jų pusės buvo net daroma trukdymų.

Ne socialistų tat, bet kitų žmonių siauras partinis 
egoizmas trukdė kultūrinio Amerikos lietuvių judėjimo 
organizavimą, delko tasai judėjimas ir buvo iki šiol ma
žai vaisingas. Apie “bendrą frontą” šitoje srityje tiesą 
pasakius, nereikėtų nė kalbėti; čia reikėtų tiesiog imtis 
darbo, metus į šalį visas partines rietenas, šiam darbui 
turėtų būt suvartotos visos musų pažangiosios visuome
nės jėgos. Nepageidaujami čia yra tiktai tie elementai, 
kurie vadovaujasi egoistiniais arba anti-kulturiniais mo
tyvais, skverbdamiesi į liaudies organizacijas.

Apie pažangiųjų partijų susitarimą kitoje srityje — 
politikoje—tenka pagalvoti. Čia partijų skirtumai yra ryš
kiausi, ir čia negali būti tokio įvairių nuomonių žmonių 
susiliejimo bendram darbe, kaip, pav. nepartinės susišel- 
pimo draugijos gyvenime. Jeigu toks susiliejimas įvyktų, 
tai išnyktų partijos, o jos išnykti juk negali, nes musų 
partijų principai gludi visuomenės gyvenimo sąlygose, ku
rios neišvengiamai verčia vienus žmones eiti vienu keliu, 
kitus kitu.

Pildomojo Komiteto 
' posėdis

Ketvirtadieny, liepos 30 d., 
įvyko LSS. Pildomojo Komiteto 
posėdis, dalyvaujant draugams 
čbponiui, šmoteliui, Jurgelionie- 
nei, Grebeliui, A. Viliui ir P. 
Grigaičiui.

Tarpe klausimų, paimtų ap
svarstymui, buvo skaitymas 
dviejų pranešimų nuo draugų iš 
Lietuvos, 4 kp. laiškas-“#nterpe- 
liacija”, organizatoriaus darbuo
tė, Pild. K-o raštinės sutvarky
mas, “bendro fronto“ klausimas 
ir dar kai kurie kiti. Diskussi- 
jos tęsėsi apie trejetą valan
dų.

Del paskutinio laiko įvykių 
Lietuvoje Pild. K-as priėmė tam 
tikrą rezoliuciją, kurioje socia
listai ir simpatizatoriai ragina
ma smarkiais pasidarbuoti pa
rėmimui Lietuvos socialdemo
kratų.

“Bendrojo fronto’’ klausimu 
priimta ilgokas pareiškimas, ku
rio tekstas (kaip ir aukščiaus 
minėtosios rezoliucijos) telpa 
šios dienos “LSS. žinių’’ laido
je. Diskusijose tuo klausimu bu
vo visų išreikšta nuomonė, kad 
socialistai negali tikėtis ypatin
gos naudos iš bendro veikimo 
su sandariečiais politikoje. San
daros “partija“ neturi vadovy
bės, kuri sugebėtų aiškiai nu
statyti josios poziciją, žiūrint, 
koks vejas papučia, sandariečių 
vadukai ir jų laikraščių redak
toriai, tai krypsta į dešinę, tai 
į kairę; o kartais vieni jų vadu
kai tempia savo “partiją“ vie
non pusėn, kuomet kiti vadu
kai tuo pačiu laiku tempia ją 
priešingon pusėn. Su tokia or
ganizacija bėda yra tartis ir bė
da ką nors bendrai veikti.

Bet šiandie siaučiant klerika
liniam terorui Lietuvoje, susi
tarimai tarpe socialistų ir san
dariečių gali but naudingi pla-

nistų jėgos Francijojė butų vi- < 
sai pakrikusios.

So. Boston, Mass.
Liepos 31 dieną įvyko LSS. 

60 kuopos susirinkimas, kur 
tapo nutarta ateinantį rudeni 
išvien su Cambridge 71 kuopa i 
surengti teatrą arba koncertą, I 
kam liko išrinkta tam tikra ko- j 
misija — A. Manelis ir J. Va-. 
leika.

Taip pat buvo priimtas laiš
kas nuo vietinių sandariečių ir j 
išrinktas tam tikras iš trijų• 
draugų komitetas — V. Ambra- i 
zaitis, A. Manelis ir Alekna — 
reikale bendro fronto prieš Lie-1 
tuvos klerikalų despotizmą.

Bugpiučio 2 dieną viršminėtų 
kuopų atsibuvo puikus piknikas 
Aleko ukėje, Norwood, Mass. j 
Publikos buvo privažiavę apie 
5-6 šimtai, buvo 1 trokas ir 
apie 100 automobilių; buvo iš
parduota visi užkandžiai ir gė-j
rimai. Kuopos uždirbo apie 
$100.

“BENDROJO FRONTO” KLAUSIMU

Pastaruoju laiku Amerikos lietuvių spaudoje plačiai 
diskusuojama vadinamo “bendrojo fronto” klausimas. 
Po juo suprantama bendras veikimas sąjungiečių socia
listų ir sandariečių tautininkų. \

Reikia skirti dvi sritis, kurioms gali būt taikomas 
toks bendras veikimas: gryno kultūros darbo ir politikos.

; tesniu visuomeniniu atžvilgiu. 
Organizuotų partijose žmonių 

| pas Amerikos lietuvius šiandie 
.yra nedaug; sandariečiai, kurie

“Bendrojo fronto” obalsis politikoje dabar staigiai 
pasidarė aktualus taip socialistams, kaip ir sandariečiams 
nuo to momento, kai atėjo žinia iš Lietuvos apie klerika-1 
lų smurtą Seime. Čia ir tie musų sandariečiai, kurie pir- giriasi didele “galybe“, per pas
ma nesiliaudavo savaitė iš savaitės deklamavę apie “nie
ko nereiškiančius” socialistus, susiprato, kad bus išmin-1 
tingiaus įsidėt savo dideles ambicijas į kišenių ir pamė
gint veikti su socialistais išvien prieš bendrą priešą. Ačiū1 
tam Chicagoje nesenai buvo susidaręs bendras socialistų1

k utinį savo seimą tepriskaitė 
vos 12 šimtų užsimokėjusių na
rių, kuomet metai prieš tai dar 
buvo jų organizacijoje 35 šim
tai. Socialistų Sąjunga irgi yra 
silpna. Socialistams ir sanda-

ir sandariečių komitetas, kuris surengė sėkmingą pro- riečiams kartkartėmis veikiant 
testo mitingą didelėje svetainėje. Ėmė darytis tokie pat bendrai, yra galimybės įtraukti 
komitetas ir kai kuriose kitose kalionijose. Išrodo, kad i politini judėjimą didesnį skai- 
bendra socialistų ir sandariečių akcija prieš klerikalizmą^ yra demokratinio nusistaty. 
vystysis ir toliaus, iki klerikalams Lietuvoje nebus aplau
žyta ragai.

Kad šitoje padėtyje socialistų nusistatymas butų aiš
kus musų organizacijos nariams, kaip ir platesniajai vi
suomenei, tai LSS. Pildomasis Komitetas mato reikalin
ga pareikšti štai ką:

1. Kol nėra pašalintas klerikalinės diktatūros pavo
jus Lietuvoje, susitarimai tarp pažangiųjų demokratinių 
srovių dėl bendros kovos prieš bendrą priešą gali but nau
dingi.

2. Artimiąusia grupė, su kuria gali tartis Amerikos 
lietuviai socialistai, yra A. L. T. Sandara. Suprantama,
kad socialistai nesutiks tartis su ja kitaip, kaip tiktai pa
matu “lygus su lygiu”.

3. Socialistai tegali tartis su sandariečiais tiktai, kai
po su demokratais. Kadangi tečiaus pas sandariečius ne
retai reiškiasi aiškių nukrypimų nuo demokratijos prin
cipų — tai į« fašizmą, tai į tautinį šovinizmą, — tai so
cialistai, net ir darydami sutartis su jais, neatsisakys ko
vot prieš anti-demokratines jų tęndencijas.

4. Socialistai neprivalo užmiršti, kad svarbiausias jų 
tikslas sulig Lietuvos yra remti Lietuvos ^darbininkų kla
sę. Valstiečiai liaudininkai, kurie šiandie stovi griežtoje 
opozicijoje valdžiai, yra smulkiosios buržuazijos partija, 
kuri ekonominės politikos klausimuose visuomet grei
čiaus links stambiosios buržuazijos (kad ir klerikalinės!), 
negu darbininkų klasės pusėn. Todėl bendrai veikti poli
tikoje su ta partija arba josios rėmėjais Amerikoje socia
listai tegali tiktai laikinai ir tiktai tam tikrais reikalais.

L. S. S. Pildomojo Komiteto
Pirmininkas — J. J. Čeponis 

Sekretorius — J. šmotelis 
Priimta L. S. S. Pildomojo Komiteto posėdyje 
1925 m., liepos m. 30 d., Chicagoje.

KUOPŲ SEKRETORIAMS: —
Šias rezoliucijas perskaitykit ir priimkit artimiausiame savo 

susirinkime. J. S.

mo.
Patartina kuopoms aukščiaus

nurodytuosius Pild. K.-to nuta
rimus perskaittyt savo mitin
guose ir jais vadovautis.

180,000 narių Francuos 
partijoje

Prieš karą Franci jos Jungti
nė Socialistų Partija turėjo dau 
giausia 93,000 narių. Po karo
narių skaičius ėmė sparčiai au
gti ir vienu laiku buvo pasiekęs 
180,000. Bet kuomet partija bu
vo taip smarkiai pakilusi, Mas- 

|kvos bolševizmas ją suskaldė. 
I Suvažiavime, kuris įvyko Tours 
mieste 1920 metais per Kalėdas, 
nuo partijos atskilo 13Q,000 
narių; gi partijai ištikimų na
rių bepaliko tiktai 50,000. Ko
munistai pasigrobė ir didįjį 
Franci jos socialistų dienraštį 
“L’Humanitė“, palikdami socia
listus be spaudos ir be iždo.

Bet nuo to laiko Francijos 
socialistų organizacija jau vėl 
suspėjo žymiai atsigriebti, šian
die ji turi 100,000 narių, t. y. 
daugiaus negu prieš karą, — 
nors, beje, reikia neužmiršti, 
kad dabar Francijos partija ap
ima ir Elzaso socialistus, kurie 
pirma buvo Vokietijos socialde
mokratų partijos dalis.
Tuo gi tarpu komunistai Fran

ci joje per šiuos ketvertą metų 
nusmuko, Iš 130,000 narių jie 
dabar jau beturi tiktai 50,000. 

•Jeigu Maskva ne šelptų savo 
I tarnus Francijojė badaujančio- 
.sios Rusijos pinigais, tai komu

Taip pat buvo lošiami įvairus 
žaislai, dėl ko publika buvo la-j 
bai užganėdinta. Buvo garsina- ( 
ma, kad bus ir prakalbos ir 
renkama aukos L. S. Demokra
tams, bet tai neįvyko.

J. P. Raulinaitis.

Mis. MICHNIEVICZ - VI01KIEHE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampa* 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Fennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ilgose prie! 
gimdymą, !aik« 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
nite pagalbą.

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

Te! Blvd. 3158
M. Woitkiew1cz- 

BANLS 
AKUŠEREA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

MR. HERZMAN-®
—1 š R U S I J O S—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
181 h St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: CanaI
3110. Naktj 
Drexcl 0950

Bculevard 4130

3285 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
įtrpui tifonu 

Of is&s
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfax 6353

Telephone Varde 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonas Yarda 1699

Ofiso Tel. Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH •

8464 So. Halsted Sl>
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 h* 

pietų ir 6 iki 8 vakare
e

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:81 iki 9:80 vakarą

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

A. L RAVID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 -
Valandos: nuo O Ud 11 vai. ryto; 

nuo 6:80 iki 7:30 vakara.
/

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

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

batos vakare pagal sutarti.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boelevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1931. Ofise valan
dos 2-4, 6-8. Nodilioj 1B iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

UETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

.Tol. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nufl 

8 iki 2 vai. po pistą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirvrgae 
Specialistas Moterišką, Vyriiką 
Vaikų ir visų chronilkų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chlcagą 
arti 81st Street

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Ava. „Pitone 
Lafayette 0075. Valandos 2—45 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viriaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
u.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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Naujienos eina Kaime u, išskiriant 
iekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halatad St., Chicago, 
Oi. — Telefonas: BooMvelt 86M.

SO. BOSTONIEČIŲ PROTESTAS PRIEŠ LENKUS.
• • • • •

KUN. KRUPAVIČIUI TEKTŲ AMERIKOJE 
AIŠKINTIS.

• ••••• 
PAVOJUS FRANCUOS IMPERIJAI.

• •••••

KOLON U U fi V V E N TOJ Ų RE IK ALAI.

So. Bostono lietuviai sutarė su ukrainiečiais ir balt-j 
gūdžiais rengti bendrų protesto mitingų prieš lenkus. 
Tam rengimui pamatas yra lenkų užsienio reikalų minis- 
terio Skrzynskio atsilankymas Amerikoje ir jo pasigyri
mai prieš Amerikos publikų, kad Lenkija esarfti “demo
kratiškiausia šalis”.

Protesto mitinge ketina dalyvauti lietuvių įvairios 
srovės. Į komitetų įėjo advokatas Bagočius, atstatytasai 
(bet dar nepasitraukęs) “Sandaros” redaktorius, “Darbi
ninko” redaktorius ir kai kurie kiti žmonės.

* _______ _ _ _______ - •

• Lietuviai, žinoma, turi pilno pamato protestuoti prieš 
grobikiškų lenkų politika, ypatingai prieš jų pasisavini
mų Vilniaus. Bet kodėl So. Bostono “Darbininkas” ne
protestavo prieš Romos Vatikaną, kuomet pastarasis 
pripažino Vilnių lenkams?

Kaune dabar yra statoma jėzuitų gimnazija, ir jai 
jėzuitų viršininkas, lenkas Ledochovskis, kaip girdėt, yra 
padovanojęs 500,000 lirų. Jeigu protestuoti prieš lenkų 
ministerį Skrzyn'skį tai ar galima girti tuos žmones Lie
tuvoje, kurie priima dovanas iš lenko Ledochovskio ? O 
So. Bostono “Darbininkas” juos giria.

Paleistas gandas, kad Amerikon ketinus atvykti Lie
tuvos žemės ūkio ministeris, kun. Krupavičius. Jeigu ji
sai tikrai čia atvyks, tai Amerikos lietuviams bus proga 
ir prieš jį pakelti protestų.

Kaipo iš Lietuvos valdžios atstovo, iš kun. Krupavi
čiaus amerikiečiai galėtų pareikalauti pasiaiškinimo, 
kodėl ta valdža persekioja spaudų Lietuvoje, kodėl ji 
varžo susirinkimų laisvę, kodėl ji vartoja ginkluotų poli
cijų prieš Seimo narius, kodėl ji laužo Respublikos konsti
tucijų.

Amerikos lietuviai gina Lietuvos žmonių teises nuo 
svetimų užpuolikų. Tuo lnu\us jie turi pareigų ginti tas 
teises nuo savųjų despotų.

I —————— 1 ■ ■

Franeijos premjeras Painlevė sako, kad Morokkų 
reikia ginti nuo riffų, kadangi, netekus Morokkos, fran- 
euzams tektų visai kraustytis iš Afrikos; tuomet su
smuktų visa milžiniškoji Franeijos kolonijų imperija ir 
nupultų Franeijos įtaka pasaulyje.

Tai yra tiesa. Bet reikia pasakyt, kad pasaulyje yra 
labai daug žmonių, kurie nieko taip negeidžia, kaip Fran
ci jos imperijos susmukimo ir franeuzų įtakos nupuolimo. 
To geidžia, pav. visa Vokietija, visa Rusija ir visa Lietu
va. Mes tur-but nesuklysime, jeigu išreikšime nuomonę, 
kad ir Anglija veikiausia nelabai franeuzų gailėtųsi.

Bet tarpe tų, kurie nori, kad franeuzai butų išguiti 
iš Morokkos, toli-gražu ne visi vadovaujasi vien žmoniš
kumo motyvais. Daugelis tų, kurie yra priešingi Fran- 
cijos imperializmui, patys yra imperialistai.

Jeigu Francija butų išvyta iš Afrikos, tai jos vietų 
pasirūpintų užimti kiti imperialistai. Tarpe jų prasidė
tų lenktynės ir varžytinės, ir kol jie" pasidalintų grobiu, 
tai ne vienam riffui tektų palydėti savo galvų.

štai delko tas Morokkos klausimas ir neišsiriša taip 
lengvai, kaip mano daugelis bolševikų pasekėjų, kuriems 
rodosi, kad užteka tiktai “paliuosuot” riffus nuo fran
euzų ir viskas bus tvarkoje.

Morokko ir dauguma kitų teritorijų Afrikoje, kurias 
valdo įvairios Europos valstybės, kaipo savo kolonijas, 
dar nėra pasiekusios to išsivystymo laipsnio, kur joms 
butų užtikrintas ramus ir nepriklausomas gyvenimas. 
Taigi ir darbininkų atžvilgiu vargiai butų išmintinga 
stoti už tai, kad tas kolonijas tuojaus, be niekur nieko 
apleistų valstybės, kurios jas valdo. Kaip dėl pasaulio 
taikos, taip ir dėl tolimesnės tų kolonijų ateities yra iš- 
mintingiaus reikalauti, kad Europos valdžios duotų joms 
dabar kaip galint platesnę savivaldybės teisę.

Išmokę valdytis, tų kolonijų gyventojai ilgainiui ga
lės palikti visiškai nepriklausomi.

Užsimokėjimo kainai
'hicagoje — paktui

Metams..................................... — $8.00
Pusei metų ............—-----------4.00
Trims minesiami-------------------2.00
Dviem minėsiąms ______ ...... — 1.M
Vienam minesiui —------------- .75

Chicagoje per neliotojusl
Viena kopija ------------ —-------- ®c
Savaitei —----- —------ 18®
Mėnesiui ............... —— 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paktui

Metams $7.00
Pusei metų...................— 8.50
Trim® mėnesiams------------------1-75
Dviem mėnesiam „—*-------------- 1.25
Vienam mėnesiui------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..— --------- - .......— $8.00
i’usei motų .........  4.00
Trims mėnesiams------------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

Orderiu kartu su ulsakymu.

Universitetą 
Stato

Kaunas 27. V. 1925

Manė statyti Žaliajam kalne, 
bet dovanojus Vailokaičiui že
mės (kuri keistu budu jam pri
klausė, kaip girdėta) pradėjo 
tyrimo darbus (gręžia šulnius) 
Aleksoto kalne. Tai kalniukas į 
kurį lipant reikia gerokai atsi
kvėpti, slysti, griūti, arba laip
tais kojas pakirsti, nes kitų 
priemonių nėra, o žmogus dar 
negimsta su sparnais. Už pus- 
kilometro nuo universitetė yra 
“Maisto” skerdyklų, iš kur ga
lima bus “atnaujinti tyrų orų”. 
Šimet stato fizikos — chemijos 
institutų. Ten pat, turbut, tilps 
ir visas universitetas, kurį ka
da nors pastatys.

t
Reikia duoti tik kaulų, o 

graužėjai bematant susipeš. To
kia mada profesorių ar kitų in
teligentų darbuotojų. Parašius 
straipsnių keliems asmenims, 
kur nurodoma mažo universite
to reikalų, tuoj sujudo norintie
ji gauti garbės vainikų. Tai 
prof. fizikas p. Čeginskas kurs 
visiems atkerta, ir įsileidžia 
tiek toli, jog ... pradeda moky
ti etikos ir kitų nefiziškų daly
kų.. Taip pat daug profesorių 
ir studentų norėtų kad butų 
statoma mieste, o ne už mie
sto, kaip dabar daroma.

Dabartinis— centras — uni
versitetas talpinąs! komercijos 
mokyklos name, kur jau tiršta, 
nors kiti studentai išmėtyti ki
tuose namuose. Dabar vargas, 
bet Aleksote pastačius dar dau
giau bus vargo studentams 
žingsniuojant į užmiestį, kaip 
j ekskursijas ar gegužines, nes 
visi stud. gyvena mieste, kur 
tarnauja įstaigose ar kuo kitu 
verčiasi.

Kaip nurodyta jau kitų, gal 
perdaug plačiai užsimota staty
ti didelius rumus. žinoma, kuo 
didesni tai geriau, bet dėl lėšų 
gal ir pertoli važiuojama. Stu
dentams tai ne galvoj. Jiems 
svarbu, kad butų ir bendrabu
tis, kur galėtų savo galvų pri
glausti tinkamesniam bute, kad 
nereiktų metus pagyvenus kitus 
gulėti ligoninėj. Dabar gi stu
dentai gyvena bendrabuty (ir 
tai nevisi to gauna) po ketu- 
rius vienam kambary, kas už
sieny atrodytų juokinga. Priva
čiai gyvenant dar biauriau. Stu
dentų tarpe nėra draugiško su
tarimo, kad rūpintis savo labu, 
bet jų “sektos” laižo partijoms 
kulnus ir laukia iš dangaus man
uos iškrentant.

Komercijoj gi tokios mažos 
auditorijos, jog vos, vos stati 
susitalpina. O kas bus po me
lų, kitų, kada padvigubės stu
dentų. Taip ir norisi paskaitoj 
uždainuoti “oi varge, varge, 
vargeli mano”....

Profesoriai maišyti: vienas 
kalba lietuviškai, kartais žargo
nu, kitas vokiškai, tretysis ru
siškai ii’ t. t. Dauguma lietuviš
kai. Studentai — daugumoj — 
valdininkai, karininkai ir t. t. 
Jaunų maža randasi. *

Kad stato gerai, kad geresnį 
— geriau, kada pastatys — ge
riausia. Dabar gi eina bandy
mai, dar rezultatai nežinomi; 
gal dar priseiti nukelt/nuo kal
no kur žemiau. Griebiama vis 
iš aukšto, kad kitiems parod
žius, kaip išvirkščiais kailiniais, 
ir nuolat atžagariai. Kodėl ne 
mieste, o už miesto, net prie 
skerdyklos? Bet geriausia kad 
stato — bus kada nors pato
giau, gal ir darbuotojai tinka
mesni išeis. Gal susilauksim ki
tokio plauko žmonių papųtus 
naujo universiteto vėjui.

x šakalys (šmtkjs)
t - J

Pašto valdininkas: “Aš jums 
sakiau, kad apdraustam laiš
kui reikia dar vienų markę pri- 
lidyti!”
Moterėlė: “Taigi ponuli, aš ir 

užlipdžiau. Tai pirmutinei kaip 
tik ant viršaus.”

Dirbant
(Kauno gatvėj)

—Ko žiovoji, Petrui?
— OI taip sau.
—Nejau be tikslo?
— Taip.
— Kas gero?
— Viskas gerai.
— Tai gal kas blogo?
— Ne nieko.
— Tai, taip sakant, kaip ra

guolis taukuose voliojies.
— Ne, dar geriau: imu pre

zidento algų.
— Kaip tai? Sakyk, gal ir 

aš....
— Taip gali imti ir tu, tik, 

na gerbiamasis nusivalyk....
— Jau nusivaliau. Sakyk.
— Klausyk.
— Sakyk, klausau gi.
— Seimo atstovai ne taip kal

basi.
— Bet jog mudu ne seiminin

kai.
— Tai dėlto tu lenkis prieš 

mane kaipo prezidentų.... gir- 
di: i . !

— Gerai, girdžiu.
— Taip buvo: dirbau naktį 

ir dienų ir.... šventadienį.... daug 
uždirbau.... ir nutariau pirkti 
prezidentiškus batus (tokia 
firma) ir ištraukiau visų algų, 
bet krautuvininkas paprašė dar 
tiek pridėti.... na ir nenupirkau... 
o bandęs pirkti prezidentiškus 
nenupirkęs likau su “preziden
tiškais” pinigais.

— Na, o daug gauni.
— Pusę to, kiek kainuoja pre

zidentiški (firma) batai.
— Tai tu dar negali nupirk

ti, dar ne prezidentas....
— Dar tik vice-prezidentas.
— Tai ko taip aukštai šoki....
— Dėlto, kad žemai nukri

tęs.
— Tai mudu lygus.
— Ne.
— Kodėl?
— Aš bedarbis.
— Aš taip pat.
— Aha, tai lygus.

— Koks kursas biržoj ?
— Kieno?
— Dolerio ir darbininko.
— Už doleri galima gauti to

nų džiovintų darbininkų.
— O šlapių.
— Dovanai.
— Kaip manai kiek mudu kai

nuotume. / 7
— Su inventorium, ar be.
— Kokiu inventorių?
— Neturi, tai kam dar nori 

save kainuoti: už judėjimų ne
moka. Ir arklys gali judėti.

— Na turiu j šimtų litų.
— Tai gal ir duotų kas 50.
— Kaip tai. ' •
— Visai paprasta: jog gavęs 

tave turės nors pora dienų iš
laikyti.

— Bet jog aš uždirbsiu — .
— Už tai dar primes 50 lt., 

kad dirbsi, kitaip jam visus tu
rėtum atiduoti.

— Nesuprantu.
— Dabar tokia mada, kitaip 

valstybė suirtų, girdi.
— Nesuprantu....
— Eikim geriau į kitus kra- 

štus, . ik:
— Kad taip į Amerikų....
— Negalime įvažiuoti.
— Kodėl?
— Todėl kad negalima....
— Į Vokietijų....
— Neišleis. ,
— Į Rusiją.
— Neįsileidžia.»
— Visur neleidžia.
— Ne.
— Tai kur galima.
— Į sapnų karaliją. »
— Nesijuok, greit badapsim.
— Ne.
— Kodėl?
— Daug maisto yra sande

liuose.
— Bet valdžios ne musų — .
— Pasiimsim.

j —Kikili; budu—. .
?■ — Rankomis. i

— Neleis.
-r- Neprašysim.
— Nušaus.
— Bet jog mos tada valdy

sime.
I — Kaip tai.

— Būdami kalėjimuose arba 
pas Abraomą.

—Bet ir ten bedarbių nepri
ims.

— Įsimaišysim į politiką.
— Bet mes ne ministeriai.
— Tuo geriau: greičiau pa

smaugs.
— Kokia nauda iš to.
— Varnos pales.
— Bet ir aš norėsiu valgy

ti.
— Galėsi mano kulšį ragau

ti.
— Nereik. ,
— Nenori?

— Jonai? Ar tu skaitai laik
raščius.

— Ne.
— Kodėl?
— Delio, kad Petras neskai

to.
— Kodėl jis neskaito?
— Dėlto kad jo draugas ne

skaito.
— Kodėl jis neskaito?
— Nežinau.
— Kas žino?
— Litas.
— Kaip tai.
— Visai prastai: nėra lito

— nežinai, yra gudrus. O tu ar 
skaitai laikraščius.

— Ne.
— Kodėl?
— Dėlto kad tu neskaitai.
— Hm. Nejau žiūrim viens į 

kitą. 
• . 5 •

— O jeigu aš skaitau?
— Tai ir aš, ir Petras ir jo 

draugai.
— Tai aš skaitau.
— Parodyk.
— Neturiu.
— Tai kaip skaitai?
— Eidamas pro laikraštinin

kų pažiūriu, užtenka ir nereikia 
mokėti.

— Tai mes visi taip dary
kim.

— Kodėl nepirkti.
— Bankas neskolina, žinoda

mas kad neatiduosiu, nėra per
kamų.

— Hm.
— Hm. •

' — Einam.
— Einam.
— Kaip manai, kuris mudu 

gudresnis.
— Tas, kas pirma ausis nu

trauks.
— Ne stipresnis, klausiu, bet 

gudresnis.
— Bet tas pat: kas gudres

nis tas ir nulupa kitam pirmiau 
kailį.

— Tiesa.
— žiūrėk Jonai.
— Žiuriu.
— Matai?
— Ne.
— Apsidairyk.
—l- Nieko nematau.
— Nieko, o čia kas?
— žmonės.
— čia? .
— Tie patys. ,
— Kur jie eina?
— Ten kur mudu.
— Tai dabar matai?
— Matau, bet kas tokio.
— Mat, mes visi vienodi — 

ir jie ir mes tie patys. , J
— Bet kas iš to klausiu.
— Nieko tokio.
— Tai eikim kitur iš čia.
— Kodėl?
— Niekas nematys.
— Kam to reikia?
— Taip sau.
— Einam. . A
— Einam.
— Kų tu imtum: darbų ar pi

nigus.
— Pinigus.
— Kodėl? v
— Kad valgyt noriu.
— Tai žiūrėk, ar matai? \
— Kas tokio.
— štai duona ant lango. v
— Einam, dar paimsim. '
— Einam.
— Hm — koks musų gyveni; 

mas, kaip avies be vilnos.
— O ku dar npri? ■ ;
— Nieko nebenoriu, gana ir 

to.
—- šimtakojis.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Lietuvos Kultūros Sąjun
gos Kongresas

(Tęsinys)

Blogumas pradžios ir kitų 
mokyklų ne tame, kad ne cen- 
zuoti mokytojai, o tame, kad 
mokyklose viešpatauja kleri
kalizmo dvasia. Jeigu moki
niuose pasirodo iniciatyva, 
tuojau valdžia ir mokytojai 
ją stengiasi nuslopinti; moky
tojai ir mokiniai klerikalų 
globojami. Negalima nepa
stebėti storžieviškumo auklėji
mo srityje. Ar galima sulaukti 
ko gero iš Tauragės seminari
jos ir kitų jai panašių, kur 
mokiniai koliojami, mokykla 
tvarkoma policijos pagalba. 
Bloga tendencija suskaldyti 
švietimo darbų į grupes, re
miantis tautiniais, tikybiniais, 
politiniais motyvais, pav. žy
dai steigia savo gimnazijas, 
lenkai — savo ir t. t. Vieton 
vienyti, skirstoma. Seiman 
įneštas naujas įstatymo pro
jektas, kur norima steigti at
skirai vyrų ir moterų gimna
zijas.

B. Žygelis sveikina kongre
są vienos iš seniausių kultū
ros organizacijų — mokytojų 
profesinės sąjungos, kuri jau 
daugiau 20 metų rūpinosi Lie
tuvos liaudies švietimu ir 
džiaugiasi, kad kongresan to
kiame dideliame skaičiuje da
lyvauja kaimo jaunimas'; tuo 
pačiu laiku mes turim su liū
desiu konstatuoti, kad' inteli
gentijai mažai rupi liaudies 
švietimas.

Pabaltijos valstybių moky
tojų kongrese, įvykusiame 
birželio mėn. pabaigoje, teko 
konstatuoti, kad iš visų musij 
kaimynų švietimo darbas Lie
tuvoje blogiausioje padėtyje. 
Pas Latvius, Estus, Rusus, 
Lenkus pradžios mokyklos 
kursas 6 metai, o pas mus tik 
4. Suaugusių kursams visos 
lėšos pas mus iš sąmatos iš
brauktos, — mat neužtenka 
policininkų tuos kursus kon
troliuoti. Net caro valdžia to
kių kursų nebijojo, o krikščio
nys demokratai bijo.

Nesuskubo V. Kudirkos 
draugija atidaryti liaudies uni
versitetą, kaip subruzda kle
rikalai jai pamėgdžioti: mobi
lizavo raudonkepurius ir žal- 
kepurius studentus ir pradėjo 
steigti savo “liaudies univer
sitetus”, kuriuose vien politi
kuojama.

Dabar Lietuvoje terorizuoj’a- 
mi policininkai ir mokytojai. 
Mat, klerikalai nori turėti sa
vo rankose liaudies švietėjus 
ir fizinę jėgą.

Jis nurodo, kad vasarai 
“krikščionys” komandiruoja į 
kaimus raudonkepurius ir žal- 
kepurius studentus varyti juo
dąjį politinį darbų.

D. Budrys. Priežastį nesusi
pratimų tarp mokytojų ir mo
kinių gimnazijose ir kitose 
mokyklose mato mokytojuose, 
kuriais skiriami vargonininkai, 
sunkiųjų darbų kalėjimų vir
šininkai ir t. t. Mokytojas tu
ri būti pedagogu ir nelaikyti 
mokinio jautuku, nes puikybė 
ir despotizmas bemokslių mo
kytojų priveda prie to, kad 
pav. vienoje gimnazijoje abi
turientai pasiekė seimo pavyz
dį * ir sudaužė visas kėdės.

švietimo ministerija ne tik 
kad pati neatlieka švietimo 
darbo, bet net ir kitiems truk
do; taip “žiožirbininkai” norė
jo organizuoti suaugusiems 
kursus, bet švietimo ministe
ris uždėjo rezoliuciją: “Nelei
džiu”.

Prof. A. Purenąs. Kad val
dančioji grupe verčia mokyk
lą sau tarnauti, todėl mokyk
loje vedama aiški klerikalinė 
politika. Mokyklų padėtis pri
klauso nuo bendros padėties.

Doc. K. Sleževičius mano, 
kad suaugusių švietimą reikia 
rišti su kuriuo nors amatu.

Serbentą. Kultūros sąjungą 
kuriasi tuo laiku, kada val-

džia pasakė, kad gana liaudį 
šviesti.

V. Kvieska. Pas klerikalą 
nėra valstybės. Yra tik Dievo 
skirtas popiežius, kurs turi 
viską valdyti. Statyti kultūrų, 
neįsigilinus į liaudies tradici
jas, liaudies psichologijų ne
galima. Siūlo rezoliuciją, kuri 
priimama pamatan, o galutinai 
ją suredaguoti pavedama ko
misijai, kmion išrenkama: V. 
Kvieska, Žalkauskas, doc. Au
gusta itis ir Serbentą.

Brašiškjs daro pranešimą 
mandatų komisijos vardu. Kon
grese dalyvauja:

1) Kultūros bendrovė su 
skyriais 18 atstovų.

2) Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos centro ir skyrių 21 atsto
vai.

3) Moksleivių varpininkų 
centro ir skyrių 8 atstovai.

4) Švietimo V. Kudirkos 
D-jos centro ir skyrių 5 atsto
vai.

5) Mokyt. Prof. Sąjungos 
centro ir skyrių 5 atstovai.

6) Valstiečių liaudininkų 
centro ir skyrių 3 atstovai.

7) Socialdemokratų centro 
ir skyrių 2 atstovai.,

8) Koperatyvo “Spaudos 
Fondo” centro 2 ’ atstovai.

9) “Žiburėlio” draugijos cen
tro 2' atstovai.

10) Koperacijos bendrovių 
centro ir skyrių 2 atstovai.

11) Amerikos Tautinės San
daros centro 2 atstovai.

12) “žiežirbos” jaunimo 
centro 1 atstovas.

13) “Varpo” bendrovės cen
tro 1 atstovas.

14) “Sveikatos” draugijos 
centro 1 atstovas.

15) “Kultūros” sąjungos val
dybos nariai 3. Viso 78 i atsto
vai; svečių dalyvavo 25 žmo
nės.

(Bus daugiau)

$10$ MOTERIES
' PUIKUS PASVEIKIMAS

Tai viskas priguli nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Forest City, Iowa. — “Mano pirmas 
kūdikis gyveno labai trumpai ir po ta 

aš sirgau visus me
tus. Kuomet aš 
susilenkdavau ir 
vėl atsitikdavau, 
tai man reikėdavo 
šaukti, taip geida
vo nugara. Vieną 
dieną aš taip susir
gau, kad aš turė
jau apleisti savo 
skalbimą ir reng- 
ties prie daktaro. 
Jis davė man gy

duolių, bet jos man tiek gelbėjo, kiek 
bučiau gėrusi vandens. Sykį kuomet 
mes buvome miestely, aš radau pa
liktą savo kare mažą knygelę, kurioj 
buvo aprašoma apie Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound. Aš da
bar jau išvartojau penkis butelius 
Vegetable Compound ir aš dabar dir
bu visą darbą, taipgi padedu ir kar
ves milžti, prižiurtu vaikus ir daržą. 
Turiu gražią mergaitę 8 menesių am
žiaus, ji yra sveika.ir aš dabar svei
ka. 'Jąs galite vartoti šj mano laiš
ką kaipo paliudymą, taipgi aš atsaky
siu moteriams ant visų laiškų apie Ve
getable Compound”. — Mrs. Oscar F. 
Borgelin, Route No. 5, Forest City, 
lowa,

Parduodamos visur pas aptieko- 
rius.

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose.
M. J. Damijonaičio 

laidotuvės
l ietuvė moteris antru 

kartu sužeista

onmmtKmaoaouooooooosMMLietuvių bylosBučerniy ir groserniy 
darbininkams Užkietėjimo

Nemaža’ ivarjų ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregyst^. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 

! žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p*J

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

Užvakar Circuit teisme tapo 
užvestos šios lietuvių

Motor Securitios 
tion patraukė teisman 
John P. Bagdonas ir 
Rashinski. Reikalauja

Stanley Tyokas užvedė 'bylą 
prieš savo žmoną Auna Tyo
kas, reikalaudamas perskirų.

(Tąsa ant O-to pusi.)

i-'
*

(!1 Įrangai, kaip ilgai dar mie
gosime letargo miegu? Gal at
ėjo laikas mums organizuotis 
ir sutverti galingą lietuvių bu- 
černių ir grosernių darbininkų 
organizaciją? Jeigu laikas, tai 
subruškim-o, nes 
tas darbininkas

Corpora- 
lieluvius 
John P. 
$1,500. SEVERA’S 

BALZOL
Motiejus J. Damijonaitis, vie- 

ir uoliausių ■ 
darbuotojų, 

Palaidota j į 
dalyvaujant

nas iš seniausių 
Chicagos lietuvių 
jau palaidotas, 
pereitą antradienį, 
dideliam burini jo buvusių drau 
gų veikime ir šiaip pažystamų. Į

Išlydėta jį į Tautines kapi
nes iš Pavlovskio koplyčios kaip 
2 vai. ik) pietų. Lydėjo jį arti 
šimto automobilių, — keli šim
tai žmonių.

Kapinėse prie karsto buvo pa
sakytos kelios prakalbos. Pir
miausia kalbėjo Dr. A. Zimon- 
tas, apibudindidamas velionio 
darbuotę SLA. ir kitose orga
nizacijose. Jis pabrėžė, kad ve
lionis dirbo ant tautiškos dirvos 
ir pasižymėjo kaipo darbštus, 
teisingas ir atsidavęs tautiniam 
darbui žmogus; .♦ * buvo tieK 
atsidavęs visuomeniniam dar
bui, kad užmiršdavo ir savo as
meninius reikalus, todėl ir mi
rė neturtingas.

Varde “Sandaros” kalbėjo S. 
Valančius, kuris poetingoj kal
boj apgailestavo M. J. Damijo
naičio mirtį ir atsisveikiuo su 
vienu darbščiausių savo organi
zacijos nariu. Jis kartu pabrė
žė kad velionis buvo vienas iš 
įkūrėjų Sandaros ir vienas žy- 

Į minusių jos darbuotojų.
Kalbėjo ir Simano Daukanto 

-j0 draugijos, kuriai velionis taip- 
ke- Jau Priklausė ir joje darbavosi, 

atstovas. Kalbėtojas varde 300 
draugijos narių atsisveikino su 
velioniu, kartu pabrėždamas, 
kad velionis buvo darbštus tos 
draugijos narys ir buvo tikras 
žmogus pilnoj to žodžio pras
mėj.

Abclnai visi kalbėtojai pabrė- 
a v. v - v v.. žč, kad velionis buvo besi žmones užmušti gas žmogus, kaip savo asmenį 

niame ir šeimyniniame 
- me, taip ir visoje savo 

tėję; jis nesivaikė paskui dolerį, 
todėl jų ir neturėjo, bet pasi
žymėjo kitais, visuomeniniais 
darbais, kurie gyvųjų nebus už
miršti ir bus tęsiami toliau.

I l Il Dar kalbėjo adv. Bradchulis, 
Kalbėjo jis varde SIxA., kuria
me velionis daugiausia ir ilgiau
sia darbavosi ir vienu kartu bu
vo tos didžiausios lietuvių orga
nizacijos centro prezidentu, o 
ir mirė būdamas SLA. 36 kp. 
pirmininku. Kalbėtojas pabrė
žė, kad velionio ūmią mirtį ap
gailestauja netik tie, kurite 
skafrbngu buriu susirinko į lai
dotuves, bet ir visi 18,000 SLA. 
narių, o su jais kartu ir visa

1 Amerika.
i Bet i>o to kalbėtojas ūmai nė 

, iš šio, nė iš to pradėjo pasako- 
i ti, kad jis nugirdęs dvi bobutes 
i pasakojant, kad velionis buvęs 

bedievis. Jis todėl norys parei
kšti, kad velionis tikėjo j kokią 
tai augščiausią esybę, anot Bra
dchulio, “Viešpatį”, bet kad jis 
kitaip suprato tikėjimą, negu 
dauguma jį supranta ir mato 
tikėjimą vien tūlų apeigų pil- 

; di'me, tai jis negalėjo su jais 
susitaikinti, bet jis visgi tikė
jęs.

Tai jau antras tokis nelemtas 
Bradchulio išsišokimas. Laike 
šerno laidotuvių jis pradėjo ko
kią tai gana paiką maldą skai
tyti, o čia vėl pradėjo daryti ko
kią tai keistą apologetiką dėl 
velionio tikėjimo į kokį tai 
“Viešpatį”, apie kurį velionis 
turbut ir svajoti nesvajojo, nes 

p jis visą savo amžių buvo-lais- 
1 vamanis ir su jokiais Bradchu

lio išsvajotais “Viešpačiais” nie-

P-ia l 
gyvenanti 
ve r Avė.,

ršulė Daračiunicnė, 
prie 5610 S. Saw- 

apie pusantrų metų 
sunkiai sužeista, ka

ili ir Kedzie gatviųda prie
ant galvekario užvažiavo trąu-

Pereito antradienio ryte ji 
važiavo į darbą 38 gi. gatveka- 
riu. Bevažiuojant didelis trokas 
smogė į gatvekarį ir p-ią Da- 
račiunienę partrenkė ant grin
dų. Reiškia, visus skausmus, 
kuriuos teko pergyventi pus
antrų melų atgal, vėl atnauji
no! —Reporteris.

I^ady Townsed
iš Londono, kuri planuoja būda
vot! hotelius dėl darbininkų, 
kur butų kambariai, restoranas 
ir bendra virtuvė. Ji mano, kad 
tokie patys pasilaikys. Ji vieną 
tokių kotelių jau atidarė ir jam 
gerai sekasi.

tik organizuo- 
išsikovos sau

22 žmonės sužeisti gal 
vekariams susidūrus

Vakar ryte, laike didžiosios 
miglos, prie 117 ir Evving avė. 
gatvių, South Chicagoje, susi
dūrė du gatvekariai. Nelaimė
je 22 žmonės liko sužeisti, ke-|

ir abu motormanai. Vienas su
žeistųjų, Conrad Quetschen- 
bacb jau mirė.

Spėjama, kad nelaime. įvyko i 
dėlto, kad motormanai spėjo 
vienas ant kito, kad duos 1„ 
lią. Ten yra vieni*bėgiai ir vie-' 
nas gatvekaris turi išsisukti į 
šoną, kad praleidus kitą. Ma
nydami vienas ant kito, kad 

ą, nė vienas neišsisu- 
bet važiavo tiesiu 

susidūrė.

ko bendra neturėjo. Tokia 
Bradchulio kalba yra tolygi pa
sityčiojimui iš velionio, jo idė
jų ir jo darbuotės, kaip kad 
tolygi pasityčiojimui buvo to 
paties Bradchulio “malda” prie 
Šerno kapo. Jei jis nori tų 
“Viešpačių” ir jų ieško, tai jis 
turi pasirinkti tinkamesnę vie
tą, negu musų darbuotojų ka- 
pus.

Po to velionio karstą įleista i 
cuobę ir užberta žemėmis, o 
imt kapo sudėta daugybę vaini
kų nuo draugų ir organizacijų. 
Palaidota velionį šalę savo pir
mosios žmonos. — M.

ke | šoną 
keliu ir

automobiliai pasiėmė 
dar šeši 
ir n-eat-žmonės liko greitai 

sargiai lakstančių automobilių 
suvažinėti ir užmušti.

Už 4 vist ūkus užmokėjo 
gyvastimi

imas negras, kuris 
tūrius vištukus iš 
prie 3026 S. State

sankrovos savininkų, Har- 
Burger. Vėliau negrų mi-

jiems
JUO

gyvastimi. Ji nudūrė peiliu vie 
nas 
r y
nia jį ir jo partnerį apsupė ir

bet

Baronas Ago Von Maltzan

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

SIUSKIT.PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Naujienų Spaustuve 
yra Unijine Spaustuvė.

To prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos.bankai

Ar dar ilgai dirbsime tas 
pragarines valandas, — nuo 5 
vai. ryto iki 7:30 vai. vakare, 
o kai kur ir dar ilgiau? Drau
gai atsiliepkite ir pagvildenki
te šį klausimą plačiau, nes 
“Naujienos”, kaipo darbininkų 
laikraštis, mums padės šiam 
organizatyviam darbe kaipo 
tarpininkas. —Martynas.

“Iš žemaitiško”.
Pusbernis į virėją: Kun ver

si?
Virėja: Jaka. t
Pusbernis: Kun smeigsi?
Virėja: Šunoką.'
Pusbernis: Kuokį?
Virėja: Rodą.
Pusbernis: Kynuo?

Virėja: Goda.

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

LIETUVONk>»:

F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Kainos: 60 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

FordsonLincolny
I

THE UNIVERSAt CAR>
C’ars-Trucks-Tractors

B FRANK BRESKA
■jį 2501-03-05 South Kedzie Aveni.e, Telefonai Lawndale 4113-14
§ Pasinaudok $5 planu
$ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuvių salesmenų.

tJ

t
O

Avieną ir pajiegą suvedaros į aanua ir naujus samus, taipgi dirb- 
tuvis. Cash arba ant iimoktjimą.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I ■ c.

A. BARTKUS, Prw.
lt>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
PITTSBURGH, A lt ABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwcrp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba
WHITE STAR LINE 

. RED STAR LINE
127 So. State SU Chicago, III.

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Anhland Avė.

tų *EN NERŠTE*’5

VAŽIUOK SULYG PLANO

teisiu-

///7A S T.

B614-16 Roosevdt IW.
Arti St. Louin Are.

CHICAGO, ILL.

gyveni- 
darbuo-

gatve reikia važiuoti ar eiti 
keturis blokus ir pasisukti į 
- Daržas yra netoli nuo Canal

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

SUDEIKIAI
Pagrabu Vedėjai

>

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

C/Wal STR

//? * SK-

i 02,^ St.

79x17^

U
ca

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Kedzie 8902

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayctte 0727

SKYRIUS 
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tek Cicero 8094

Kad Naujienų draugai važiuojant
is į Naujienų pikniką neklaidžiotų, 
Naujienų Pikniko Komitetas pagami
no planą kelių, kuriais kiekvienam 
bus lengva surasti pikniką be jokio 
klaidžiojimo ir klausinėjimo. Pa
veikslėlyje matot du svarbiausius ke
lius, būtent: \Vestern Avė. dėl auto- 

' mobilių ir Halsted Str. dėl gatveka- 
riais važiuojančių. Važiuojantiems 
gatvekariais dar reikia priiminti, kad 
ant 63 ir Halsted gatvių imtų prie
miesčio karus, kurie eina į kankakee 
ar Harvey. Tuos.karus taipgi gali
ma gaut ant sekamų kryžkelių: 
Halsted — 79, Vincennes — 103, 
Vincennes -** 111, ir Vincennes 119. 
Ant kalbamų karų tinka miesto 
“transferiai” ir už te pati mokestį 
veža iki miesto rubežių, o po to kai- 

į nuoja dar penktukus. _

Automobilistai, apart West®rn Avė. 
Įgali važiuoti ir Halsted Katve iki 
| Vermont kelio, o tuo keliu iki Blue 
I Jslaiul.
■ Canal 

į rytus 
pietus - 
gatvės.

Tegul nė vienas nepraleidžia šio 
pikniko .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str . Chicago, III

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 

(Virinkit 15 miliutų)
Apyniai ir salyklos 

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Naudokitės Proga
W. Adamawicz

LIETUVYS GRABORIUS IR 
REGISTRUOTAS BALSA- 

MUOTOJAS
Tai revoliucines kainos pagrabų. 
Leiskite man jus patikrinti nubu
dimo valandoj, kad aš už pusę kai
nos (priso) laidoju mirusius. Už 
visus kitus mandagiau ir pigiau 
patarnauju; jog tikrai be skriau
dos žmonių; kad aš hesusidėjęs nei 
su trustu nei su kompanija nei jo
kia korporacija su kurioms pusiau 
pelną dalinčiaus ir, kad anos palo- 
ciuose gyventų už žmonių i rocią. 
Važiuoju j visas dalis miesto ir t.ž 
miesto, už tą pačią kainą. Atida
rau ofisą

4340 So. California Avė., 
Tel. Lafayctte 5083

Kodėl Nebūti 
Sveiku? '

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

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

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

Ofiso valandos: Pane<R5lyi, Ket
verge ir Pčtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 

zdoj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadic- 
niuis nuo 10 iki 12 dicn<.
Lincoln Mcdical Institute

gyduo-

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj guli 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą knip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu- 

iųs senai sergate ar dabar pradėjo* 
, ar tai yra kAipo chroniška Asth- 

priva- 
įsų me- 
klimate 

užsiimi*

mo nr 
te sirgo, __ ,_ ____ ..
ma arba augSta temperatūra, jus 
tote reikalauti dykai išbandymui mus' 
todo. Nedaro skirtumo kokiame 1. 
jus gyvenate, jūsų amžius 
ruas, jei jus kenčiame nuo ' 
gitus temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos {kvėpuojančių 
prirengimų, , “patentuotų 
nepagelbėjo. Mes i 1 _ 
vienam musu iškafičiais, kad n 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visus 
paroxysmus.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kud nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojau# ir pradėkite metodi 
siųskite pinlKų. T? 
Darykite tai šiandien ____ _____
mokėti nąi už pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponas |
Frontier Asthina Co., Rm. 6(2 C. I 

NUsrar 
Ai 

todo

arba 
dusulio arba au* 
metodas

pasiųsti 
kur

gyduolių, 
... ‘.j durnų' 

norime parodyti 
kad musų

i____ "
tuoe nemaloniu*

labai svarbu,

ūkite metodų tuojau. Ne- 
Tik ataiųnkite kuponų 

jums nereikia

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

pagel

tiems 
visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek*
meto- 

ne;>lli-

DR. BOWES, Specialistas ir 
Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro Q
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Da daugiau detroitiečiu į 
Naujienų Pikniką

NAUJIENŲ PIKNIKO 
DARBININKAMS

Visi draugai ir drauges, kurie esat 
apsiėmę dirbti Naujienų Piknike dar 
nuo gegužio 24 d. ir manote dalyvauti 
darbe rugpjūčio 9 d., prašome tuojaus 
pranešti mums apie tai telefonu, 
Roosevelt 8500, asmenišką! ar laišku.

NAUJIENŲ A DM INISTR ACIJ A.

ĮVAIRUS SKELBIMAI i REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Atva/.'noja su Naujienų auto 
mobiliu Girštautas, J. Straz
das ir Dr. Jonikaitis. Vakar 
pribuvo dd. 
žmona.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos nariams žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rug
pjūčio (Augusi) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijos nariai per

Strazdas ir jo

1 letroit iečiai labai 
pikni

ku: ir būriais atvyksta pas nąus 
Į svečius. Kelios dienos atgal 
atvyko trys detroitiečiai, vakar 
pribuvo du ir penktadieny atvy
ksta dar trys ar daugiau. Tari 
atvykstančių yra ir Dr. Joni
kaitis ir pagarsėjęs savo darbš
tumu Stasys Girštautas, kuris 
apie pusantrų metų atgal lai
mėjo puikų automobilių Naujie- 

ste ir žinomas chica- 
darbuotojas J. Straz-

pasirodo

už darbo parnglnhnc savo draugų, 
savo pnžisUunŲ likti nariais Alos 
skaitlingos oi ganizarijos, nirtin
gos pinigais ir pavyzdingos vidu
rine tvarka. Rugpiučio 9 d. priva
lo bul žinotina kiekvienam daly
viui šiame kontesto, nes tai pa
skutinė diena pridavimui nauju 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri- 

‘ m negu rugpimdio 9 <1. 
susirinkime iki 3 va
dei — post meridiein, 

kaipo konlest > daly
kinius prasidės kaip ir

HO LLY W OOI) California
Francis Vahiskis Kompanija, 
išdjrbinėtojai krutamųjų pa
veikslų.

General Manager of the Mo- 
tion Pictures Production B. G.! 
Liebonas nuo kompanijos at-Į 
siųstas į Chicagą ant vienos' 
nedėlios dėl kompanijos reika
lų. Kas norit eiti į lietuviškus 
krutamu? paveikslus už akto
rius arba aktorkas ir kitokius 
užsiėmimus prie krutamųjų pa-! 
veikslų, meldžiu kreiptis šituo 
adresu: 1621 South 50th 
Cicero, 111. Gausite visas
nias arlm sužinosite viską. Va-' 
landos iš ryto nuo 9 iki 11

VYRAI, kurie nori gauti 
su ateičia, algą ir komi
ku atsišaukia pas. 
L. MciManis, Room

Merrick Bldg
357 \V. 63rd -SI.

301

REIKALINGAS bekeris, turi 
būt patyręs savo darbą, gera 
mokestis, ddrbas ant visados.

1 125 S. 49 Avė., Cicero, III.

et.
ži RAKANDAI

I

piečiams 
das.

draugijos 
landai po 
nesirokuos

) I vių. Mis
I visuomet
men’s Alliancę svetainėj, 130 
Ashland Avė.

Kontesto Vedimo Komisija: 
Julius Mickovič'us, pirm., 
Xavieran Saikus, sekr., 
Antanas Vilis, rašt. pa:

PIRKIT l’LUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levjnthal Plumbing Supply Co. 
1637 U ėst Dhision St., 

netoli Marshfield

PARDAVI/MUI 6 kambarių 
1 moderniški rakandai, parloro, 
vaigomo ir miegamo kambario! 
setai, virtuves kabinetas, dėl 
persikraustymo.

AUTOMOBILIAI
■s

pribuvo dd. Antanai 
ir jo žmona, buvusi

Vakar
Strazdas 
chicagietė Morta Kalainiutė, ku
rie irgi yra žinomi 
čiams. Visi svečiai
Naujienų piknike ir linksminsis'

LSS VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, rugpiučio 6 d., 8 vai. va
karo. Naujienų name. Visi komite
to nariai būtinai atsilankykite, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
tarti. LSS VIII Rajono Sekretorius.

IŠRENDAVOJIMIJI
’ RENDON 6 kambarių fintas,' 
pirmos klesos, 2 augštų.

PARDAVIMUI Hub Cab. Iš
važiuoju į Europą. Kaina $350.

chicagie- 
dalyvaus

cagos ir kitu miestu.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas 
piučio 6 <1.. 8:30 v.

ketvirtadienį, rug- 
Mark White 

re Paiko svetainėj. Kviečiami 
nariai susirinkti ir naujų narių 
rašymui atsivesti. — Valdyba.

RENDON 4 kambariai 
fronto, ant 2 floro. Yra 
elektra ir šiltas vanduo.

gasas,

Liet. Dramos Mokyklos priėmimas 
naujų studentų tęsis dar ir ant <to- 

Detroitas yra 272 mylios nuo ' liaus, rugpiučio 6-7 ir 8 nuo 3 vai. po 
Į pietų iki 9 vai. vakare, 1258 N. Wood 
, St. i lubos. Vaikai priimami nuo 6 
iki 14 metų. Suaugusių metų am- 

i žiaus neklausime. Mokslas dykai.
— D'reklorė M. Dundulienė.

Chicago, ir matant, kad musų 
draugai važiuoja tokią tolima 
kelią., tas parodo, kad ši laukia
ma šventė turi nepaprastai di
delės svarbos Amerikos lietu-
v tams.

Roseland. III. S. L. A. 139 kp. mė
sinis susirinkimas atsibus ketverge 
d. rugpiučio Strumilos Svet., p>a-

SIŪLYMAI KAMBARIU i

Chicagiečiai laukia Naujienų 
pikniko su nepaprastu išsiilgi
mu ir skaito dienomis ir valan-

ne
G
džia 7:30 vai. vakare.

Pusmetinis susirinkimas nutarė iš
kelti iš Aušros susirinkimus j Stru
milos svetaine. Naria? tai jsitėmy- 
kite ir atsilankykite ant susirinkimo į 
naują vietą. — Kp. Valdyba.

PASIRENDAVOJA geras 
kambarys; yra elektra, gazas, 
maudynė, garu šildomas.

112 S. Sangamon St.
flat No. B. 8

KAMBARYS ANT rendos. 
utyti galima vakarais.
Kreipkitės:

lartinkus 311 Kensington *
pasitaisė savo forduką ir 
lenktiniuosias bv su vie- 
Sako: “AŠ esu Naujienų

Jaunų Vyru Lietuvių’ Draugiškas ir 
Pašelpinis Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą rugpiučio 6 d. 1925 m.

nu.
platintojas ir dėl Naujienų ne
sibijau rizikuoti.

1813 So. Halsted St.. Chicago, PI. 
Draugai malonėkit visi atsilankyti, 
nes turim daug svarbių dalyku aptar
ti. i - vol**vba.

JIEŠKO PARTNERIU
BENDRAS ŪKIS

kad ir kažin1 Cicerus Lietuvių Kooperacijos Val- 
| gomų Daiktu Krautuvės, bus visuo- 
i tinas šėrininku pusmetinis susirinki
mas. kuris įvyks pėtnyčioj, 7 d. Rug- 

Tai tokis dabar yra ūpas visų pjūtis (August), J925 m., 7:30 yal.
lietuvių apie Naujienų pikniką, 
kaip Chicagoje, taip ir kituose 
miestuose. — Rep.

Pranešimai

vakare, Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
49 Ct. ir 14 St., Cicero, III.

Būtinai turite visi šėrininkai atsi
lankyti, nes bus labai 
svarbiu dalyku, taipgi 
nas rasytes Šerų, o gausit 
Jūsų neatsilankymas gali 
Jums dideli nemalonumą.

Su pagarba,
J. Tarvid, Nut.

nepaprastai 
atsiųskit ne

naujas. 
suteikti

Rašt.

suREIKALINGA 100 žmonių 
maža kapitalu į bendrą ukininkys- 
tę. Kuriems yra 
tuvių darbai ir 
savo gyvenimą 
Inpidro ūkio, 
mas užtikrintas, 
kreipkitės

Walter Strygas, 
3856 Archer Avė., Chicago

persunkus dirb- 
norite palengvinti 
prisidėkite prie 

Darbas ir gyveni- 
Del informacijų

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne

vedęs, negaliu vienas apsidirbti, 
čeriu ir groserio biznyje, kas ne 
kės tai pamokinsiu. ‘

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

bū
ni o-

TAUPYK IR TURfiK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulRoj 
butu žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti Bile 
kada ir hite kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsako m ingi ir sąžiningi 
ž m o n ės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų I’. 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.

PAJ IEŠKAU merginos protingos 
ir teisingos kuriai nusibodo sveti
miems dirbti. Aš noriu apsivesti; 
turiu nuosavus namus; baigęs aukštą 
mokyklą, 40 metij senumo, gerai už
silaikantis. Su pirmu laišku, savo 
paveikslą prisiųskit kurį sugrąžinsiu 
su atsakymu greitai.

P. BARONAS,
R. F. D. 2, Box 193 D. Warren, Mich.

įvairus skelbimai
BAGDGNAS BROS.

MOVING. EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Long distance handling.
Turimo daug metų patyrimų 

3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 3408 — Blvd. 1968

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrėjų 
Sąjungos Valdybos ir Rengimo Vaka
ro “Pakrikėliai” Komisijos narių su
sirinkimas įvyks penktadieny, Aug. 7 
d., š. m. 8:99 vai. vak. p. M. Kaspa
raičio bute. J. J. A.

Burnside. S. L. A. 63 kp. susirin
kimai bus laikomi naujoj vietoj pra
dedant *nuo sekančio, kuris įvyks 7 d. 
rugpiučio John Padgornik svet., 1200 
E. 93 St., įėjimo durys nuo Woodlawn 
Avė. Susirinkimai bus laikomi kaip 
ir pirmiau* pirmame penktadieny 
kiekvieno mėnesio 7 vai. vakare.

Sekt*. B. Bamiškis.

EXTRA!
Uktvcris bus su Jaunaja Birute 

ketverge, pėtnyčioj ir subatoj, Mark 
White S<iuare, Library svetainėj, H:30 
v. v. Nedelioj turėsime dalyvauti 
nepaprastai dideliame pokilv. Pribu
kite visi-sos į šias repeticijas.

Komisija.

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, ice cręamo, cigarų, cigaretų 
ir taip visokių reikmenų Storas; 
gera vieta, išdirbtas biznis per 
daug metų. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą, arba mainysiu j 2 
flatų namą ar j bungalow kur 
geroj vietoj. Taipgi kas norit pirk
ti tokius biznius kreipkitės

3932 S. California Avė.

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
lunch room, labai geroj vietoj, ant 
kryžkelio karų linijos . Parduosiu 
labai pigiai, arba mainysiu ant ma
žo namo, loto, aiba ko kito.

Atsišaukite
2008 W. Chicago Avė.

PARSIDUODA lunch ruimis, 
uis išdirbtas 
parduoti 
nori gerą, nesunkų biznį, nešantį ne
blogą pelną.

Teatsišaukia

biz- 
eina gerai. Turiu 

iš priežasties ligos. Kas

Roosevclt 2S13.

PARSIDUODA pirmos klesos auto
mobiliu šapa, automobilių supply ir 
battery storago. Biznis išdirbtas 
per 9 metus. Vertės .$8000. Par
duosiu už pirmą gerą pasiūlymą. Ai 
sišaukite gi eitai.

i 1843 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8577

EXTRA ŠIAULIAMS
Pardavimui čeverykų krautuvė

Ix , .. ., ,, . . i taipgi ir taikymo įrankiai ir mašinos.
Parduosiu greit. Kas pirmesnis, Pa[.(|uosiu pįgiai _ priežastis 2 biz

niu, 
darpi

tas laimės.
1137 S. California Avė.
Tol. Lafayette 8853

PARDAVIMUI
■J

Kreipkitės tuoj — 
proga.

S. POCIUS, 
4602 So. Rockwell 

Telefonas Lafayettte

pasinaudo-

st.
8189

PASINAUDOK PROGA!
TURI BŪTI PARDUOTI
BĖGYJE ŠIOS SAVAITES

NAMAI-ŽEME
AR JLH GALIT SUDĖTI ŠITĄ

C A I f; A I L

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių ir notions krautuvė. 

'Parduosiu pigiai, nes apleidžiu) 
miestą.

II. CONDRICK, 
2859 Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė Lietuvių apgyvento.] 

| apielinkėj. Biznis yra cash. 
Parduodu, nes negaliu apsidirb
ti, turiu du bizniu.

2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI “fikčeriai” dėl 2 
salimui, 2 veidrodžiai 5><14, ma- 
hagony medžio, norėčiau pratuš-

Martin Salo,
1716 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2122

PARDAVIMUI kriaučių ša
pa
nis
sas.
Gera priežastis ]

807 E. 61 St.

ir rubu valymo, fransferi- 
kampas, yra Hoffman pre- 

is. Bargenas. 
pardavimui.

REIKIA DARBININKŲ I
MOTERŲ 1

PARDAVIMUI grosernė, vaisių ir, 
daržovių krautuvė, daromas biz
nis su lietuviais, lenkais, ameri
kiečiais ir juodveidžiais, sujungta 
su didele bučerne, biznio i savai
te virš $1000, tai yra puiki pro
ga. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos, kaina $3500. Musų koštame-1 
ris prašo surasti jam pirkėją. Del 
informacijų rašykit arba atsi.šau-1 
kit

Emniart Packing Co. 
5935 S. State St.

PARSIDUODA Singcr siu
vama mašina už gana prieina
mą kainą; mašina verta $80, 
parduosiu už $40. Kreipkitės: 

2-ros lubos priekis 
3313 So. Union Avė.

PARDAVJtyĮŲJ kendžių sto
ras^ Parduosiu pigiai iš prie-

3316 S. Union* Avė.
Phone Boulevard 3754

MOKYKLOS reikmenų krautuvė, 
tas pats savininkas per 
sykiu I kambarių flatas, 
$45. kaina $1500. Geras biznis 
dusiai parai, 
meris nori, 
jam pirkėju.

rendos 
ve- 

Vjcnas musų kostu- 
kad mes surastumėm 
Parduodama 

saldainiai, nesvaiginami 
ice cream, notion, žaislės, mokyk
lų reikmenys ir t. t. Del 
cijų atsišaukite arba rašykite 

Emmart Packing Co., 
5935 S. State St.

Ar nori uždirbti $10,000
cigarai, 

gėrimai,

in forma-
Pi-

PARDAVIMUI grosernė, de- 
; likatesen, ice crcam, nesvaigi-; 
| namų gėrimų, cigarų, ir sal- 
! dainių, raudos $30 į /mėnesį, 
į ilgas lysas, pigiai.

6009 S. May St.

GREITU LAIKU
Ar nori būt biznierium? 

nori pirkti pastovų biznį 
gini? Ar nori būt savininku
biznio, kuris yra vertas virš 
$60,000?

REIKALINGA $4,000 pini
gais ir geros galvos. Kreipkitės 
A. J. Rachunas, 3428 South 
Halsted St., Chicago, III.

Tel. Yards 6616.

REIKIA moterį] indų plovė
jų, nereikia dirbti nedėliomis.

Kreipkitės:
4169 S. Halsted St.

REIKALAUJU moteries prie 
namų darbo; valgis ir kamba
rys ant vietos; algos $15 j sa-

GRIJIKLIS PIANAS
Moderniški keisai, 88 notų, 

gerame padėjime, su benčiuni, 
kabinot ir 75 rokeriai, kaina 

$110
Pardavimo priežastis — ap
leidžiu miestą. Galima gauti

darbas tik >/2' išmokėjimais per bankų. 
Halsted St. 
5821

1 * AIM >.\ VIM UI ros t aųran as, 
biznis su geru pelnu. Turi būt 
parduotas tuojau iš priežasties

124
P. Goris, 
L Halsted St.

dienos. 1810 S.
Tel. C,anai

re>. •

Tel. Yards 7282
HKIDGEPOKT PAINTINfi

& dDW. CO. r 
Malevojam ir popieruojam. Ul- 

laikom nialevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted At.
J. S. RAMANČIONIS. Pfm..

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvauke At. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Raymarltet 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

- RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

3323 Lipcoln Avenue 
Ist Floor

M r. Jankowski

(PARDAVIMUI (pirmos 
sos hardware krautuve, 
sę kainos'. Labai geroj 
Turi būt parduota j 2

2701 W. 47 St.

kle-
Už pa
vieto), 
dienas.

REIKIA DARBININKO $750

VYRŲ ir MOTERŲ |
leidžiu

REIKIA lietuvių vyrų ir mote
rų. Mokama alga ir nuošimčiai 
(komišinas). Atsišaukite:
Slavic Union Alliancę of America, 
1002—10 North Clark m. Chicago

KIMBALL 
su 79 rolėmis 
parduosiu už $150. 
miestą.

M r. Dubro.
2332 W. Madison St., Įsi

grojikliai
ir ben-

A IŠ

fl.

Parsiduoda kriaučiaus šapa, 
gražioj Northsides apielinkėj, 
daug seno darbo; proga dėl ge
ro kriaučiaus, kuris gali nau
jus daryti.

1703 N. Crawiford Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

IEŠKAU gero bučerio; nuo
lat daHras.

5121 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

REIKIA vyrų tuojau; nuo
lat darbas, gera mokestis, rei
kia turėti bandą. Darbas ne 
prie bonų, stako nei real estate 

Atsišaukite Room 209 • 
58 W. Washington St.

PARSIDUODA grosernė, ice 
cream, kendžių, cigarų, cigare- 
tų, biznis geras. Purdayimo 
priežastis

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.

geras.
- liga. Atsišaukite

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2-jų aukštų gyve

nimo namas su bučerne ir groser- 
ne, 5 kambariai žemai ir 8 viršui. 
Rendos mėnesiui $120, fornisu apšil
domas, beismentas cimentuotas, elek
tros šviesa, 2-jų karų garadžius. 
Pusė bloko nuo mokyklos ir 2 blokai 
nuo Garfield Boulvardo. Parduosiu 
pigiai — urnai noriu išvažiuoti 
tuvon. Įmokėti tik $4000.00, 
lengvoms sąlygoms.

5306 S. Union Avė. 
Telefonas Yards 1321

PARDAVIMUI 5 kambarių nau- 
' t r"i-ias namas ir lotas šaly. luotas apsė-

leliai, kaip naujas, $296. Lo- tas daržovėmis. Yra 40 vištų, dide- 
va, matrasas ir springsai, $10.;16 h“'"6’ kal"a . P“«’'>osiu 
Vacum cleanens $38, su pndee-^kai iki karų linijos. Karais j miestą 
kais, kaip naujas. Aukštas 1 laiko.
. - i m/ o n rr -1 10718 S. Albany Avė.krėslas $1. 6219 S. California | Mt Greenwood, 111.

PARSIDUODA grosernė ir delicat- 
tesen krautuvė su 4 pagyvenimui 
kambariais. Biznis išdirbtas, randa
si gražioj vietoj . Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicagą.

Atsišaukite
360 E. 69th St.

GROJIKLIS pianas, 75 ro-

Lie- 
kiti

Nupirsi mūrinį namą, 
įmokėk tik $1800, cementi
nis beismantas, elektra, va
nos, apšildymas atskiras, 

xštoras, 2 karų garažas, 5 ir 
6 kamb. flatai viršui. Lo
tas 150 pėdų ilgio. Randasi 
prie 69 St. Pirmas Morgi- 
čius $5,000. Kaina tik $8000, 
rendos neša $120 j mėn.

Įmokėk tik $3500
Nupirksi kapinį muro na

mą ant 2 lotų, 3 krautuves 
(stores) 1 flatas ir ale 
(hall). Pirmas Mortg. iš 
bankos $10,000 dar 4 metai. 
Kaina tik $16,500. Randasi 
Brighton Parke, ant biznia- 
vos gatves.

Pamatykit šiuos bargenus 
tuojau. Kreipkitės pas

S. L. FABIONAS 00.
T

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą ysuęlėjiiną gaus puikų lotą, 
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe SI. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

PABlDAVJMUI didelė krau
tuvė ir 7 kambariai, 2 karų ga- 
ražas. ^ra elektra, vanduo, 3 
karų linijos^ mokyklos, baž
nyčios, tinka bile bizniui, kai
na $5900. 2324 S. Sawyer Avė.

(hicaųojll.
809 W. 35th St.

Arti Halsted Baltas namas

NEGIRDĖTAS
BARGENAS

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2,500. Li
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi. 3529 S. 
I/)we Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 9 flatų namas, ga
ru šildomas, naujos mados vanos, 
lendu atneša j metus $6300. Nau
jas namas, ką tiktai užbaigtas; mai
nysiu j lotus arba j mažą namą. 
2610 W. 65 St. ir Rockwell St. Tel. 
Republic 8289.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda dviejų augštų namas po 

4 kambarius, gazas, garadžius vie
nam karui . Lotas yra 30x125. Par
duosiu pigiai iš priežasties ligos.

Savininkas
4515 S. Talman Avė.

MAINAI
Aš mainysiu savo 2 flatų 
mūrinį namą, į mažesnį me
dinį namą. Arba paimsiu 
antrus morgičius, trečius 
morgičius arba Real Estate 
kontraktą kaipo dalį {mokė
jimo, kitus lengvais išmokė-* 
jimais. Klauskite

MR. DAVID M. RUBIN 
2nd floor, 3804 S. Kedzie Av. 
Telephone Lafayette 6738
PARDAVIMUI naujas muro 5 rui

mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kainą $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį už
baigtas July 1, arba mainysiu į lotą.

Savininkas
63B8 So. Mozart St.

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas,' viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$10,900, įmokėti $2,000. Li
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi Brigh
ton Parke 4004 So. Talman
Avė.

M. J. KIRAS, 
' 3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ mūrinis namas, 
nietoli ()>gden Park, 6—6 kam
barių, f urnas ir pečium šil
domas, ąžuolo trimingai *ir 
grindys, prasmių plytų fron
tas, 2 karų garažas, cementine 
ėlė, bargenas už $11,000, cash 
reikia $35.00.

Sneehan—Witous Co.
1654 W. 63 St.

Phone Hemlock 1600

AURORA, 1LL. parsiduodn ply
tinis numas ant 2 gyveninių, gra
žioj apielinkėj. Renda neša $1599 
i metus. Pasiskubinkite kas nori
te pirkti namą, gausit gerą barge- 
ną. Galit pirkti ant lengvų šilygų 

A. Yuška,
537 Galina blvd., Aurora, III.

PARDAVIMUI muro G kambarių 
gražus bungalow, karštu vandeniu 
apšildomas. Su visais naujos gady
nės įtaisais ir randasi labai gražioje 
vietoje — arti karų ir busų , lainės. 
Lietuviškoje kolonijoje. Yra ir 2-jų 
karų garadžius. Įmokėti reikia tik
tai $8000.00 — o kitus išmokėsit taip 
kaip ir renda. Nepraleiskite pro
gos — naudokitės kolei laikas.

Kreipkitės pas savininką
6550 So. Artesian Avė.

Pardavimui lotas 45x125, 
gana gražioje vietoje tarp 66 
St. ir Campbell; kas myli pla- 
,tų lotą ir gana bizniškoje vie
toje ir tiktai viens yra, tai 
kreipkitės pas savininko 

6550 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 7 
kambarių ir 4 lotai, elektra, gazas, 
garadžius dėl vieno karo, gražioj vie
toj . Parduosiu arba mainysiu. Ran
dasi St. Charles, III.

4436 So. Washtenaw Avė.
Phone Lafayette 9410

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2,500. Li
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi 3432 S. 
Union Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS!!!
ANT Halsted ir 31 St. biznia- 

vas muro namas, Storas tinkan
tis visokiam bizniui, ir <lu fl- 
po 6 kamb. Rendos neša $145 
Į mėnesĮ. Parduosiu už $12500 
įnešti $6,000.

DU FL. PO 6 KAMBARIUS 
BANDOS neša $70 į mėnesį 

Parduodu arba priimu į mainus 
lotą, biznį arba ką kitą.

Kreipkitės prie
A. KAIRYS

3313 So. Halsted Str.
2-os lubos Boulevard 4383

MORTGECIAI-PASKOLOŠ
ANTRI MORGlčIAI 

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

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS_ _ _
f 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 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
t


