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Šen. Borah padarė
Europoj trukšmo

500 maurų kritę kovoje 
su franeuzais

• ?

Švedų premjeras Thorsson, so 
cialistų vadas, mirė

Senatorius Borah padarė 
triukšmo Ženevoj

Esąs pareiškęs, kad Francija 
teksianti jėga versti savo ka
ro skolas mokėti Amerikai

Švedijos socialdemokra 
tp vadas mirė

STOKHOLMAS, Švedija, geg.
6. — Vakar mirė vienas žy-' 
minusiųjų Švedijos socialdemo
kratijos vadų, F. V. Thorsson. 
Pirmiau buvęs finansų meiste
riu, socialistų premjerui Iljal- į 
marui Brantingui mirus. Thors-
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Kumščiu sportas Illinois 
valstijoj leista

Viena atstovų buto narė 
balsavo už “boxing,” ir 
tai gavo gėlių

* SPRINGFIELU

irgi 
už-

Naujas Vilniaus okupantu 
žygis prieš lietuvius

SuimtA 136X asmens, kurių 
tarpe daug lietuvių.

geg. 6. 
I— Illinois valstijos legislaturą 
j šiandie 96 balsais prieš 41 pri 
ėmė įstatymą, kuriuo kumščių 
muštynių (boxing) sportas šioj 
valstijoj vėl leista.

Iš trijų legislaturos parių mo
terų už boxing sportą balsavo 

|tik viena, čikagietė Ren\i Elro- 
d’iene Už tatai kumščių en

tuziastai apdovanojo ją gėlė
mis.

| Dvi kitos moterys 
prieš bilių.

| Vienas atstovų buto 
Sneli, karščiausiai bilių
savo kalboj pareiškė, kad je - 

,gu jis turėtų sūnų, kurs neno- 
b retų* kumščiomis imtis arba 

footbolo žaisti, tai jisai jį kas
dien pliektų, nes jam butų gė
da dėl tekio simaus.

baisa' o

narys 
rėmęs

Valkininkų ir dalinai Rudiškių 
valsčiuose priiš k( 
tęs suimta keliolika 
rų lietuvių, kurie 
Vilniun ir ligi šiol 
mi ludėjime.

ias savai- 
jaunų v y-

kaltinami, 
priklausę prie slaptų ginkluo
tų organizacijų- Anot vietos 
žrm nių pranešimų, kaltinimas 
nieku neparemtas, ir suėmimai 
įvykę dėl įskundimo asm: niniu

J i.e

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 6.
— Vienas Ženevos laikraštis iš- 
spaudino žinią, buk Jungtinių 
Valstijų senatorius Borah pa- sonas buvo paskirtas*užimti nu
sakęs, kad jeigu Francija nesi- nisterio pirmininko vietą. Kar- 
rupinsianti mokėti savo karo tu jis patapo ir Švedijos, sočiai-1 
skolų, tai beliksią pavartoti jė- demokratų partijos vadas.
gą, kad ją privertus tatai dary
ti.#

Del tos žinios dabar tarp de 
legatų, dalyvaujančių tarptau tę jo liga 
tinėj konferencijoj 
medžiagų prekybos 
eina daug karštų kalbų. < 
dėt, kad busią daroma žingsnių Jis buvo 60 metų amžiaus, 
oficialiai patilti, ar senatorius, Thorssonas buvo kilęs iš ne- 
Borah yra tikrai taip pasakęs, [turtingos šeimynos. Jo tėvas 
kaip kad laikraštis paduoda.

Jūrių Ųagedija. — Japonijos garlaivis Raifukii Maru, kurs balandžio 21 dieną paskeldo At- 
lantiko vandenyne, ties Nova Scotia. Kartų su laivu paskendo ir trisdešimt aštuoni jo 
įgulos žmonės. Pasažierinis anglų garlaivis Homeric, gavęs iš skęstančio laivo pagalbos 
šauksmą, pasiskubino ‘nelaimės vieton, bet buvo jau per vėlu, dėl baisiai sujudusių jūrių pa
galbos nebegalėta paduoti ir laivas su žmonėmis paskendo. PaVeikšlėlis nuimtas vieno 1 lo- 
meric garlaivio pasažierių prieš pat Raifuku Maru .paskendimą.

Balandžio mėn. 9 d. Vihtiaus 
policija padarė kratą lietuvių 
moksleivių bendrabuty I'i tarč
ių gatv. Nr. 17*ir suėmė kele
tą mokinių.

(rudų laikraštis Bielaruskaja 
Dpla praneša, kad Vilniaus 
krašte paskutinėmis dienomis 
esą suimta 1368 žmonės. Tarp 
suimtųjų yra trys 
kaimo: Uždavinys

Thorssonas 
žiemą, bet 
pavojinga.

susirgo praeitą 
jo padėtis atrodo 

Tik praeitą savai- 
labai pablogėjo ir 
operacija. Pasiro- 
sirgo vėžio’ liga ir

Ragina Franciją parduot
Vakarų Indijas

. Perleisdama salas Jungtinėms 
'Valstijoms Francija nusikra
tytų karo skolų naštos

dėl karo teko daryti
kontrolės, dė, kad jis

Gir- kad jo dienos jau suskaitytos.! ----------- '
j PARYŽIUS, geg. 6.

500 maurų krito mūšiuose 
su franeuzais

Francuzų krii
Adh-el-Krimo žygiavimas Į
Fezą esąs sulaikytas

. — žino
mas francuzų rašytojas ir lai
vyno karininkas, Claude Ferre- 

buvo kurpius, *to amato ir jik‘re» pataria Francijai savo, vaka- 
išmoko. Aukštesnės, mękyklos'’" i—i—
jam neteko lankyti, bet visa 
nuo daro atliekama laika 
pats mokinosi, studijavo ir 
budu buvo patapęs vienas 
riaušių ekonominių mokslų 

/ J iketuriolika;. novų.

Ugnį gesinant šeši gaisri- Rumanijos valdžioj gali - 
uink^ižuvo įvykti permainų

Astuoni asmens žuvo gai 
sre Pittshurge

Dargužiu 
Bernardas, 

Aukštuolis Vincas ir Pečiuko- 
nis Jonas ir du Lieponių kai
mo: Geina Motiejus ir Ruja 
Ignotas. Kitos pavardės dar 

i nežinomus.

LENKAI SMAUGIA IR 
UKRAINIEČIUS

Opozicijos partijoms susijun
gus, Bratianai veikiausiai tu
rės pasitraukti

ATLANTA, Ga, geg. 6.
Gesinant ugnį triobesy. kur 
antrame aukšte buvo medvil
nės sandėlys, įgriuvo lulios, už- 
versdamos apačioj buvusius še
šis gaisrininkus, Gaisrui pa
dėti gesyti ir užgriūtiems^ žmo-į das, 
nėms gelbėti buvo i 
beveik visos miesto gaisrininkų 
stotis.
palaidotų griuvėsiuose 
ninku išimta tik lavonai, 
turi kiti gaisrininkai 
skaudžiai sužeisti.

BU CU AR EŠTAS, 
geg. 6. — Liaudies partijos va- 

' , profesorius Mikalojus, 
pašauktos Jorga, vakar pareiškė atstovų

Visoj Lenkų valdomoj vakarų 
Ukrainoj paaštrėjo ukrainie
čių persekiojimai. Lenkų val
džia, suiminėdama ukrainie
čius valstiečius, uždarinėja 
ukrainiečių mokyklas, švieti
mo draugijas, visuomenės or
ganizacijas ir koperatyvus.

Kaip žinoma, nesenai pro- 
’ kAijos bildu suimta 117 uk
rainiečiai, kurie kaltinami ta
riamu valstybės išdavimu. Jų 
byla bus nagrinėjama Lucke 
šio bJnigės m- 11 dieną.

PITTSBŲRGH. Pa., geg. 6 — 
Pittsbul^gho priemiesty Swiss- 
vafe praeitą naktį gaisras su
naikino tris triobesius, kurių 
ugny, *kiek žinoma, žuvo aštno 
ni asmens. Iki šiol iš degėsių

Ruman'ija, išimta šeši labai apdegę lavo
nai; dar dviejų pasigendama.

Gaisrą pagimdė smarki eksp- 
pliozija, nuo kurios per kęlįs 
blokus apielinkėj namų stiklai 
išbyrėjo. Būt kas ekspliodavu, 
nežinia, spėjama, kad kieno 
nors padėta bomba.

Materialiai dėl gaisro nuosto-

rų Indiją kolonijas parduoti
1 Jungtinėms • Valsti.mtns-, kad’ 

jįj/tuo budu atsipalaidojus nuo sa- 
įuo vo karo skolų. Laikrašty Ec- 

Haire jis sako:
“Francija tai kaip tasai žmo

gus, kurs turi turto, bet neturi 
šią valandą pinigų, ir ne Šori 
parduot savo deimantų. Prie
šintis parduoti dėl patriotinių 
motyvų visai tuščia. Napok- I 
onas, 1 
neabejojamas, pardavė Louisia-'salose įvyko stiprus žemės dre
ną Jungtinėms Valstijoms, kai bėjimas. A-r yra padaryta kur 
dalykų padėtis to reikalavo. Tą žalos, žinių nėra. /
pat dabar Francija turi padary
ti su Vakarų Indi jomis. Fran
cuzų Antilų salos gerokai atsi
likusios, jų negali palyginti su 
priklausančiomis Jungtinėms 
Valstijoms, ur Anglijai.”

Antra priežastis, dėl kurios 
tos salos turėtų būt parduotos, 
tai, pasak Ferrere’o, ta, kad 
Francijai sunku jas ir apginti 
ir, jeigu kiltų karas, Francija 
jų veikiausiai nebetektų.

Gaisras.’ suvaldyta, bet 
gaisri- 

Ke

partijos
Prl? 

liaudies 
Transilvanijos tMi-

gė 
ži

Trockis grįžta Maskvon
RABATAS, Francuzų Moro- 

ka. geg. 6. — Paskutiniuose j 
mūšiuose tarp francuzų kariuo
menės ir Abd-el-Krimo vado--buvęs sovietų karo ministeris 
vaujamų maurų įęgų buvo už-(Trockis. Grįžta jis Mąskvon 
mušti keturi francuzų kariniu- iš Suchumo, Kaukaze, kur jis 
kai ir dešimt kareivių. Fran- per patai uosius kelis mėnesius 
<*Uzų apskaitymu, jų priešų, tai- gyveno taisydamas savo svei- 

. gi sukilusiųjų maurų, žuv£ apie katą.
penkis šimtus. j Trockis, kurs dabar vėl atga-

Francuzų štabas sako, kad.vo savo poziciją komunistų par- 
operacijos francuzų priekiniams tijoj ir sovietų valdžioj, atrodo 
postams paliuosuoti iš priešu gerai pasistaisęs,. pilnas energi- 
einą normaliai, o Abd-el-Krimo jos ir gyvumo.
projektuojamas žygiavimas pul- vo susirinkus minia žmonių, jis 
ti Fezą gavęs tokį smūgį, kad į sveikinimus atsakė karšta 
jo operacijos bent kelioms dic- prakalba. M
noms busiąs sutrukdytos.
Abd-ei-Krimas turįs, airniją 

12,000 žmonių
FEZAS, Francuzų Moroka,

6. — Pranešama, kad besimu
šančių su franeuzais sukilusių LONDONAS, geg. 6. — Pra- 
jų maurų vadas, Abd-el-Kri- nešama, kad tarp Vahabitų va
rnas, turįs dabar sumobilizavęs do, Ibn Saudo, ir Hcdžazo ka- 
armiją iš 20,000 vyrų. Iš tų, raliaus Ali, kurį vahabitai laiRo 
5,000 esą sienoj tarp Ispanijos apgulę Jeddoj, prasidėjo dery- 
ir Francijos zonų, iš kur jie da- bos dėl karo paliaubų, 
rą nuolatinius puolimus į fran-( -----------------
euzų užimth teritoriją. KRIMINALISTAI BANDĖ

I BĖGTI Iš KALĖJIMO

ROSTOVAS. Rusija/ geg. 6. 
— šiandie pro čia pravažiavo

Stoty, kur bu-

«( Va habitai ir karalius de 
ras dėl paliaubųg. i

PA-

MACOMB, III., geg. 5. — Iš 
kauntės kalėjimo ban lė pabėg- 

jti uždaryti ten kriminalistai. 
Jie slaaptoinls buvo prarauso 
muro sienoj skylę i.ljsti, bet 

Vakar vienoj baažnyčioj jy (iHrbas laiku pastebėta, ir

VIšKOMS BAŽNYČIOJ SULU- 
ŽUS SEPTYNI ASMENS 

Užmušta

SALAMANKA, Ispanija, geg.
6. —
mišių laiku sulūžo viškos. Sep-;"lbėgimas nepaVyko. 
tyni ' 'asmens buvo užmušti, 

kitų sužeista. $240,000 už paveikslą

BERUNAS, geg. 5. — Vie
ku rio vardas

6.
moki- nas amerikietis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PINŲ SALOSE

MANILA, Filipinai, geg. 6.
kurio patriotizmas buvo'—* Mindanao, Pąnay ir Negrų

... .......... j„..- r . ___ • ___ X___

Vėl neramumai Lisabone
Riaušininkams vadovauja mo

terys; keletas'sužeistų; dau
gelis areštuota

LISABONAS, Portugalija, g.
— Lisabone vėl kilo neramu

mai ir riaušės, kurios betgi ta
po apmalšintos ir šiandie raiti 
kareiviai patroliuoja gatves 
Kartas nuo karto vis dar gir
dėt šaudymų.
laike riaušių sužeista, 
asmęnų areštuota.

Neramumai prasidėjo 
dienio vakarą. Vakar ir praei
gą naktį gatvėse buvo demon
stracijų, kurioms vadovavo mo
terys. Laike demonstracijų šau
dyta. * ’ •

6.

Keletas žmionių
Daug

sekma-

DIRIŽABLIS LOS ANGELES 
SKRENDA Į MERGELIŲ 

SALAS < • s
WASHINCTONAS, geg. 6. - 

Laivyno departamentui praneš-

AYLMĘR, Que., geg.
Du Aylmer akademijos 
niai, Lambert ir Lebel, prisupa- užtylima, pirko Berline iš anti p-------- --r-------------  --------
lino, kad juodu padarę gaisrą kvaro Oskaro Huldschinsiky’o.ta, kad dirižablis Los Angeles šį 
kuris sunaikino mokyklą, pada- Rafaelio kurinį ”Giulano di Ms- rytą apleido Mayaųueęą, Porto 
rydamas daugiau ne 30,000 do- dici portretas,” sumokėdamas Rikoj, ir skrenda į Mergelių sa
lelių nuostolių. už jį 240,000 dolerių. tas.

FILI-

^ORHS
-- v-------------------—

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkč Dali
nai apsiniaukę; nešilta; viduj

inis mainąsis vėjas.
Vakar temperatūra vidutiniai 

siekė 43 F.
Į 'Šiandie saulė teka 5:394 lei- 
’džiasi 7:53 valandą.
 , ----

PINIGŲ KURSAS
. Vakar, gegužės 6 <1., užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100' kronų ......
Franci jos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų ....... 
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų 
Šveicarijos, 100 frankų . 
Vokietijos, 100 maikių .

. .$4.84
$5.08 

$18.70
$5.22
$4.09 

$19.22 
$16.60 
$40.14

$2.54
$26.80 
$19.37 
$23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
perSiunčiant pinigus Lietuvon 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų
100 litų
200 litų
300
400
500
600
700
800 
900

1000 litų .............  .,..........
. Prie šitos sumos reikia 
centai pašto išlaidu už 
siuntnų. Norint pasiųsti 
— dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25

bute, kad opozicijos 
padariusios koaliciją, 
pirmiau susijungusių 
partijos ir
tininkų partijos dabar prie opo
zicijos bloko prisidėjo dar ir liai siekia 400 tūkstančių dole- 
valstiečių partija. Tuo budu rių.
opozicija prieš valdžios partija Į-------- - - — ......... .
pasidarė stipri ir manoma, kad ------------------------- i--------------
Bratianų broliai,, kurie per pa
staruosius kelis metus Rumuni
jos valdžią laikė savo rankose, 
bus priversti trauktis.
gali ' būt, kad premjeru 
patsai liaudies partijos 
p'rof. Jorga.

Labai 
pataps 
yadas,

Latvijos dvarininkai tariasi 
Varšavoj

(iazetaVARSA VA [E].
Poranna praneša, kad Latgali
uos lenkai dvarininkai turėjo 
Va ršavi: j pasi I a r i m ą.

Esą nukirta reikalauti, kad 
Latvijos vyriausybė prieš įtei
kdama seimui įstatymo t proje
ktą apie atlyginimą svetimša
liams už jų nusavintą žemę, 
patiektų ji peržiūrėti lenkų at
stovybei Rygoj ir suinteresuo
tiems dvarininkams.

Dvarų parceliacija turėtų 
būti sustabdyta. 

K i

šiuos nutarimus delegacija 
įteikusi Skrzynskiui, kurs pa
sižadėjęs juos ginti.

MOTINA IR DUKTĖ TRAUKI
NIO UŽMUŠTOS

FRUITVALE, Tenn., geg. 6.
Farmerio Joneso žmona ir 

jos penkiolikos metų duktė bu 
vo užmuštos, traukiniui sudau
žius geležinkely jų automobi
lį. Jos vežė miestan žemuogių 
parduoti ir privažiavusios ge
ležinkelį nepastebėjo, kad atle
kia traukinys.

WASHLNGTONAS, geg. 6.- 
Laivyno sekretorius Wilbur iš

.....įleido įsakymą, kad nuo sekan- 
pjįdėti 25 čių metų Laivyno Akademijoj 
kiekvieną J Annapoly kadetams turi būt j- 

telegiHmuvftgtas ^ar aviacijos kursas.

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas menuo pasiunčia dc- 

sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von ir j kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir ’draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Bankų, per 
Kopęracijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

nuoja*tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre
suoto Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinia ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro/ o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalysę miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų raštinę arba 
į bi1e vieną sekamų skyrių:

AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Racine,....... -jai ir patalpinti “Tėvynėje” ir 
i “Naujienose”.

Priėmus šią rezoliuciją, 
dainuota Lietuvos himnas. 

Iprogramas užbaigta 6 vai.
Nedrįsk kare. Prie Grimalio ' orkestro 

tęsėsi šokiai iki 11 vai. nakties.
Grimalytė žmonių dalyvavo pilna avėtai-* 

piano solo ir p-lės Juzė ir Mor- Visą laiką pagirtinai užsi- 
ta Kavaliauskaitės piano duetą.’.****kš. 10-ta«n Apskričiui iš to 
Sulošta vieno akto vaizdas parengimo gryno i»lno likoj
“Naujas Gyvenimas”. Trečią $75.95. Daugiausiai svečių bų-. 
programa dalį išpildė ,SLA..212 v<> '-š Kenosha ir So. MihvaukėL 
kuopos Dailės Ratelio Choras, ^-ogramas išėjo vidutiniai. Kadį 
vedamas Stasio Vaitelio sūdai- |kmnunistai per savo keikias | 
navo šias dainas. "O, Tai Sėd-)'"/ visokiais baleaisl
nos Do Sodnelis“, 
sileidžiant”, “Ilgu 
boba kukulius”.
raciniete p, M. 
deklamavo eiles

KORESPONDENCIJOS I

Racme, Wis.
Apskričiu darbuotės.

at-TMD. Apskričio kuopt s 
stovų antaus metinis suvažiavi
mus (vyko bal. 26 d, 11 vai. 
ryto l niversity Settlcment, 
861 Milwaukee, W is. Suvažia
vime dalyvavo penkių kolonijų 
kuopos: So. Mihvaukėa 6 kp., 
Waukegano 13, Mihvaukės 60, 
Kenoshos, 119 ir Kacino 121 
kp. Atstovų prisiuntė 16-ką ii 
svečių 3. Suvažiavimą atidarė 
ir tvarką vedė pirm. Jonas Kau
kus. Pirma sesija užbaigta 2 
vai. p. p. Teikta atstovams ir 
svečiams pietus. Laike pietų 
sakyta trumpos prakalbėtos; p. 
M. Butkienė pasakė patriotišką 
Įxx*mą. Antra sesija pradėta 
3 vai. Suvažiavimas užsibaigė 
5 vai. Visi svarstymai ėjo 
sklandžiai be ginčų i f ilgų dis
kusijų. P-ia S. Beržienė atstu- 
varhs pasitarnavo pagaminda
ma pietus.. Bet apskitys pats 
už juos turėjo užsimokėti. P-ia 
S. Beržienė prieš išvažiuosiant 
atstovams nutraukė visų daly
vių 
l»os

ir atskirai apskričio vaildy-

tėsi į namus su geru upu. paki
lusia dvasia ir noru dirbti savo 
kuopų labui.

Džiaugtis Teikia iš tokio pa
vyzdingo suvažiavimo ir pada
rytų įtarimų. Svarbesni tari
mai šitie: iš apskričio iždo nu
tarta aukoti knygų leidimui 
$25.00; 2. nutarta kreiptis kiek 
vienoj kolonijoj prie • esančių 
draugijų tir kuopų, kviečiant ir 
prašant, kad prisidėtų prie lei
dimo knygų; 3. nutarta ruošti 
bendrai visoms kuopoms varde

nes“, “Tupi Gaidys“, 
Tinginiauti“ ir “Jeigu Nori 
Duonos Gauti”.

su-
Tuo
va- Lieluvių Dramos Kliub“s pir

mą karią šioj npielinkej, neda
lioj, geg. 10 d., 1:30 vai. po 
piet stato somoje “Algis ii; 
Giedrutė“, penkių veiksmų tra
gediją iš Lietuvos krikšlijimo- 
si laikų- Po vaidinimo bus šo
kiai, kurie tęsis iki 12 vai. nak
ties.

“Mačiau l>e ant Apskričio veikių, vien iki 
[” iv “Vėida n’e^(> ** K1 Pakabių neišeina.j

Prie

Karino ir apielinkčs lietu
viai kviečiami atsilankyti ir 
pamatyti šį žiiigeiilų veikalų.

4u. Dramos Kliubas.

ekstra i trukšmadai’ių tame parengi-į r
’ . .. •_ -4- T* _____ . Al Bl .ABine nesimatė. Jie, žinoma, tik* 

“Dievulėliau, suvažiavimuose rodosi daug ga-
UlHiNRM Itatrnittortam ■ u UU J Iv IKV iPO IUU<UH!

kas bus kaip bolševikų valdžiusi statosi didvyriais, bet prie.
sugrius”. Po to skaityta ir 
vienbalsiai liko priimta sekant! 
t-evoliucija.

SLA. Dešimtas Apskuitys 
\\ isconsųi Valstijoje susidedan
tis iš šių miestų: K'enosha, Ra- 

, So. Milawu'kės ir Mihvau- 
tų keturių miestų lietu- 

Racine, \\’is.. Turner Hali; 
19 d., 1925 m, masiniame 
inkime apsvarstė Įlenki jos 

>u x\’atikanų pasirašytą konkor
datą randa reikalingu išnešti 
sekančią rezoliuciją:

Kadangi Lenkijos su Vatika
nu sudarytu konkordatu 
niaus kraštas Įjungiamas į 
kų bažnyčios organizaciją;

Kadangi tuo Įjungimu 
niaus krašto į Lenkijos bažny
čios organizaciją lietuviai ati- 
luodami per lenkų bažnyčią 
lenkinimui; ir /

Kadangi Vatikanas su Rymo 
papa'priešaky, geru noru sank
cionavo lenkų smurtą Vilniuj, 
paniekino teisingumą, tuo bū
du prisidėjo prie lenkiu užgro
bimo Lietuvos žemių: *

'Lodei susirinkimas:
1, grieštai protestuoja) prieš 

tokį Įžeidimą lietuvių tautos 
garbės Vatikano pasielgimą.

2. reikalauja, kad J.iduvos 
|\’yriawsybė į tiri tinkamai rea-
“.uotu ir tie a’i ’ėliojimo išsiųs
tą iš Lietuvos Vatd.aHu atsto
tą Zecchinį, ikt.f Lietuvos 

v i- i kanu

veikimo nei nykštuko neverti. , 
—M. Kasparaitis.

Nedėlioj, 19 d. gegužes 
viena

Komedija S-juoae voiksmuoi

“aioika pimf

via i

Vii- 
len-

bus 
iš linksminusių dienų, 
dieną bus peratalyta 

viena iš linksmiausių komedi
jų “Amerika Pirtyje”. Visi 
gerai žinom, kad važiuodami 
j Ameriką turi eiti per pirtį 
kiekvienas. įBut šita komedija 
perstatų, kad ir Amerika tin’ęu 
jo irgi Imti pirtyje nors sykį. 
Žodžiu sakau t, kas šitą kome
diją matys scenoj. tas atmins 
visą savo gyvenimą ir prisi
juoks iki sočiai. Todėl nepra
leiskit progos nematę šito vei-

Stato scenoj
Amerikos Dprbininkų Apšvietus 

draugijos 2 kp.

Nedėlioj, Gvgužč 1-0, 1025
UETUVRJ SVET.,

25-tos gatvės ir I)ix Avė.
Pradžia 5 vai. vakare.

Po perstatymo šokiai prie geriau; 
sios I.orehzen’s Orchestros prasidės 
8:80 vai. vakare. Programą išpil- 
.dys L. P.-Dramos Draugija. t •

ii* savo draugams 
miems. —Rengėjai.

gegužės 24 d. Midway Parke. 
Racine, VVis.; L nutarta rudeni 
taip jau bendrai visoms kuo
poms ruošti parengimą su pro- 
gramu ir šokiais. Parengimas 
turės įvykti Wąukegan, III.; . 2 .K . .1 .. • p. irto va j s v r t rano ir imtųsi5. ųutarta metinį suvažiavima . • . ...... Kx ... ,• i .... ‘ pra monių atva luoti \jmiu.šauti 1926 m. Kenosna, \\ is. i . . v
kovo ar bal. mėnesyje.

Apskričio valdybon išrinkta 
sekami: pirm. Jonas A Bankus, 
vięe-pinn. E. Povilianskis, sekr.

3. Įvertinus Vatikanu žygius 
ir pasielgimą Vilniaus krašto 

! reikaluose, prašo visus lietu
vius susidomėti Vatikano ir vi

iždininku Juo- k^ikalų Lietuvoj ir Lenki- 
organizatorium joj politika, kuri veda Lietuvą 

į per Vatikaną į Varšuvą.
rinko darbščius veikėjus, tad, i tos rezoliucijos pa-
be abejo, jie daug apskričiui ii plisti Lietuvos pasiuntinybei 
kuopoms pasidarbuos, šis ap- i ^ashingtone perdavimui Lietu- 
skritys šutvei tas 1921 m. itk iš jv,,s uAubežio reikalų ministeri-

dvi na u -!
siistip-1 g 5

raitas Jurkiu

trijų silpnučių kuopų, 
trumpą laiką sutverta 
jos kuopos ir esančios 
rintes. Apskritys turėjo vieną 
parengimą ir prakalbų maršui-

ODINĖS LIGOS

tiek turto apskritys ir tu- 
Dabar susidedančios j>en

tą. 
dol 
ri.
kios I.MD. kuopos sudaro narių
skaitlių vieną šimtą ir kuopų 
turtas $112.76. Jadnas • apskri
tys ir kai kurios kuopos dar 
silpnos, bet jei taip progresuos, 
tai trečiam suvažiavime 1926 
m. tikimės ir yra vilties, kad 
apskiitys dvigubai sustiprės. 
Numatoma sutverti naujas kuo
pas, šiose vietose: HlTeiboigan, 
\\ is. ir Belui t. \\ is., o gal Btever 
Dulki, VVis., Ashhtnd, Wis. ži- 

nant org. F. Jurkaus darbštų-
susijaukti sutvėrimą naujų kuo
pų ir tuomet musų apskritys 
susidės iš 10-ties kuopų; bus 
graži šeimynėlė kultiyos nešė
jų.

SLA. 10-to Apskričio 
parengimas

Bal. 19 d. 3 vai. po, pietų Tur- 
ner Ilall įvyko J 0-to Apsknčio 
keturių miestų parengimas su 
programų ir šokiais. Programas 
išpildytas sekamai: pirma da
lis—So., Mihvaukės ŠIA. 133 
kuopa sulošė trijų aktų kome
diją “Pasiliedęs Ūkininko Sū
nūs”. SLA. 100 kuopa “Jaum.i 
Lietuvaičių ‘Choras” vedamas 
p-lės Pranės Grimalytės sudai
navo šia daineles: “Happy 
Days ‘Prisodino Seni žmo-

yra 
gali

tankiai nepakiančiamas;
būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
AntisOptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas. *

Kaina 30 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR HAPIDS, IOWA

’ Pain-Expelleriu
Kai tik paatebit apiireiškim? šalčio, s 
tuojauH naudok t šj garsų pamini 
pagclbininkų. kad išvengua tolimesnių 
komplikacijų.

Sic Ir 70c valstincae. Temykit, kad 
utų Inkaro .vaizbazenttis ant pake- 

Uo.
_ fTadJricuter & CO.

SKa, 'Beiry & South 5th Ste. - V 
NBrooklyn, N. Y.

IEATRAS! TEATRAS! ;
Rengia — ’

Šv. Benedikto Opato Draugija
Netlelioj, Gegužio (May) IDt 1925

ŠV. PETRO PARAI*. SVET.,
' Milwaukee ir Pine St., *\Kenaslia, VVis.

š. B. O. I). yra pakvietusi iii RacinoK W1m. Lietuvių .laimimo Kliubų, 
kuris sulok Istorišką Teatrų “Graži Mageliona”.

Vakaro programas: Svetainė atsidarys 2-rą valandą po pietų. 
Prasidės lošimas 3-čią valandą po pietų. įžangos pirmas tikietas 
$1.0(1, antras -75c„ trečias—50c. ir vaikams, k'iftie užims sėdynę 25c. 
Taigi Sesutes ir Broliukai nepamirškite, kad Šv. Benedikto draugija

- rengia .'iškilmingą vakarą ir neturėdaTna sėvo spėkų pakvietė iš Raci- 
no LitttuVių Jaunimo Kliubą, kuris sulos Istorišką teatYą, “Graži 

Mageliuna''. nepraleiskite tos geros progos, atsilankykite visi.
•J Kviečia RENGĖJAI.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 8 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS C(k

809 W. 351h SI., Ctiicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
‘ DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

ELEKTRA 
šviesą ir pajidgą suvedama j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų. ,
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje. .

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c, 
A. BARTKUS, Pro, 

ldl9 W. 47th Su, Tel. Bouievard 7101, 1892, Chicago

31x14-16 Rooseaalt Rd.. 
Arti St. Loutfi Awi.

.CHKAGO, MjL

lusito ir Turkiškos Vanos 
I2th STREET

1U. &«d«ie «902

K.GUGIS
AIJVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9^1
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Gerbiamieji Lietuviai!
Amerika Pūtyje yra viena 

kingiausių komedijų lietuvių 
Todėl nepraleiskit progos 
šio veikalo scenoj . Bukit visi ir vi
sos. Kviečia RENGĖJAI.

i

iŠ j ne
kalboj, 
nematę

’ Valet
AutoStrop

Razor
- SharpeM Itself

THE SAI'ETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autiitas $1.00 ir $5.00 
l’ardavrmui v įsose krautuvėse kuriose 

parduodu a Razors ir Blades

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190. No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas
. 3335 So. Halsted St. ę

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pa» 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUįCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti IxM>vftt St.
* Telephone Ganai 2552 

Valandos- 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ąr PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiays 

lengvomis išlygomis.

ĮSPŪDINGIAUSIA
PARODA

5000 o riginalių K žymiausią Rusijos artistų 
paveiksiu, fotografijų, plakatų

nuo Gegužės 13 iki 22 dienos
Kasdien nuo 10 ryto iki 10 vakare

HULL HOUSE

A. A. OLIS
ADVOKATAS

lt S. La Šalie St., Rocm 12001 
Tel. Randęlph 1Q«4—Vai. nno 9?6 

Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
* Hetąyčios.y—. ........■■ ■ /

j: p. waitghe$ '
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ii* .516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFlSASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
, VALANDOS: Kas dieną nuo 2 
iki 9; Subatoinis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPEGIAIJ SI \S egzaminavo- 
jime abslraklų ir nejudinamo’ 
Imto teisėse.

wi»——w——wm I   —I.

John Bagilziunos Borden
U ET U v IS AO V WK AT A S

BOVTEN «ALL
800 So. H akte d St. 
(Įėjimas iš I’olk St.)

1. Senoji Rusija
2. Rusija ir pasaulinis karas
3. Užpuolamoji revoliucija
4. Revoliucija iš fronto
5. Bolševizmas
6. Anti-Bolševizmas
7. Kazoku gyvenimas
8. Baltoji armija
9. Rusijos badas

10. Gyvenimas Rusų emigrantų

PAfKMM^S SKYKIAI:
11. Bolševizmas kitose šalyse
12. PeJitisčs karikatūros
13. Rusijos ekonominis skyrius z
14. Diagramų skyrius

i 15. Finansinis skyrius
16. Literatūros ir dokumentų skyrius
17. Anarchizmas
18. Kratomieji pavųįkslai 1
1'9. Dabartinė Rusija
20. Specialia skyrius

Kviečia visus lietuvius(ės) NAUIIENOS

69 W. Washing»l<m St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais; 2151 West 2K Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Republic 9600

r"v~wTRUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. l.a Šalie St-. Uonm 53«
•• Tel. Centrui 6390

Vak. 3223 S. Halsted St, Chicafo
Tel. Yards 4681k—____________y-,,-.................. —Z

A. E. STASĮ ILAN1
ADVOKATAS

77 W, Washingtoą St. Room >11 
Tel. Ontral 62©(i

• Cicero Kot^eigo vukaro 
4P17 W. 14 St 
Ant Brhlgcporto* 
6-8 ▼. ▼. Subutoi nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halstrd St. T. BobI. 6737

Tel Cicero 8223 
girdoj auo

'Lili. Dtavborn 9017

A. II SU®
ADVOKATAS

OflS*;. » '•duYbH>,'Styj»
Ui. ,’a 17P6 

CHICAGO 'I WMULE BĮ BG.
V/, VVrtsUiu^ tt«n -i 

(\i*. VVaHLiuglcm M < hir:-

1 llfčo t’uii. .*'04'



Ketvirtadienis, Geg. 7, 1925

CHICAGO, ILI

Gegužines ApvaJkščioji
Eilinis No. 109

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

«*L HERZMAN-®

Socialistu Partijoj

■g

P. Grigaičio Maršrutas

prakalbos

Šitie
LAWRENCE, MASS.

Tarptautinis Frontas

o Car-

po

surengti eilę

X

/ .. t/Ų nviivt
bet pnrl.ios k(>įvei.1(( 

11' I i lz i m n i o •

Gegužes 2 dieną

VIII Rajono konfcren-

— Vieni stati, nes nauji nariai galėtų pava-

kalbėtojas
Bridgepor-

pat ko- 
agitato- 
apa stalo 
Daugu-

senie>- 
užim- 
neda- 
gauti

- • į........................................................—,..........
apie de- (liuli savo atstovybę parlamen-

bttvo praeitais me
tikiai, kad jie dau- 

imtų kreipti i

visuotini 
tų rinkimų 
Vokietijoje.
I lollandijai, 
butas bus

PRIEšRENKAMOJI KOVA 
HOLLANDIJOJE

rinkimų siste- 
ji veda prie dau- 
partijų steigimo, 
atgal rinkimuose 
45 kandidatų są-

Susiorganizavo nauja L.S.S. 
kuopa

dėl prakalbų. 
Svetainė bus varto j a- 
konvencijos.

klasės kovoje išdirb- 
metodus, o tas prie- 
kurias vartodavo sie- 
prie valstybinio per
sėtosios buržuazinės

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų Ii r* 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bi*« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Ganai 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

rinki- 
bu- 
Da- 
kur 
ren-

Lawrence jie savo 
nekaišiojo žmo- 

padėjo gretimam 
MonteHoje jie iš-

.1. J. Čeponis, 11.38 Archer Avė.
J, šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding* Avė. #
M. .1 ingei ionienfy 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Rahted St.
A. Grehelis, 10225 l’p rv Avp. '

— visi Chicago, III.

Conn., ir Monte- 
Sąjungicčių lipas

naujas atstovų
kainas liepos 1 d. Priešreska- 
moji kova tenai jau eina visu 

1 smarkumu.
Visuose rinkimuose, kurie

ko- 
yra tam- 

kurie mažiaus išmanoj1.

duoti ir pagelbėti seniesiems 
darbuotojams.

P. Grigaičiui savo pranešimą 
baigus, konferencijos tvarkai 
vesti išrinkta Skaniu rakas.

Ballimorėje, paskui 
ii (lankė Brooklyna, 
lą (Conn.), Shenandoah (Pa.), 
\Vaterbury, So. Bostoną, La\v- 
11 nce, Montello, Cainbridge ir

Ofiso tel. Boulerard 9698 
Rezidencijos tel. Drexej 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirsrfas 
Specialistas Moteriik^, Vyrltk^ 
Vaik* ir *tsq chroniik* lig*.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 
arti 81«t Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. We- 
(Ičlionris iš šventadieniais 10—12 dian

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. R. BLUMĘNTHAL 

Optometrist
Tai. Boulerard 6487 
4649 S. Ashland Ars. 
Kampas 47-tcs ant 

2 lub*

• Vienoje po kitos Europos 
šalyse įvyko per keletą pasku
tinių mėnesių 
imti. Paskiausi 
vo Belgijoje ir

May 7, 1925

k. Svečių bankiete dn-
l, 200.

NAUJIENOS, Chicago, III.

L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

.. .. mwmii ----- —- ------
L.S.S. VIII Rajono Centro 

Komitetas:
t irmininkus —*■ .J. Vilis, 2135 North 

Spaulding Avė., Chicago, III.
Sekretorius — M. G. Mauricas, 1333

S. (■'airrield Avė., Chicago. III.
Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.

Monroe St., Chicago, III.
Kasierius -- J. Kondratavičius, 10611 

Edbrooke Axp., Chicago, III.
Knygius •- M. Krikščiūnas, 1311 So.

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

o kili rėploms. Tuo tasai “pro
letariato sukilimas” pasibaigė.

Kitose vietose komunistiniai 
lumpen-proletarai jau buvo ne 
taip drąsus, 
“literatūrą” 
nėms, tik 
kambary; o 
drįso viso tiktai vieną plakatą 
įkišti pro duris ir paduoti as
meniui, kuris priiminėjo įžan
gą. Nors socialistų prakalbose 
MonteHoje buvo komunistų val
domoji* lietuvių svetainėje, 
čiaus maskviniai lenai jokio 
karžygiško ūpo neparodė. Jų 
diktatūra MonteHoje baigiasi-

Iš viso galima pastebėti, kad 
komunizmo vežimėlis nesulai
komai darda į pakalnę visose 
lietuvių kolionijose. Tenai, kur 
komunistai buvo labiausia įsi
galėję, šiandie prieš juos žmo
nės yra griežčiausia nusistatę. 
Pav. Brooklyne -— juo smar
kiau peri kailį komunistams, 

. tuo publika karščiau ploja. Jie 
dar šiek-tiek laikosi tiktai ma
žesnėse kolionijose. kur per 
keletą metų gal būt nebuvo at
silankęs joks kalbėtojas, išski
riant Bimbas, Andriulius ir Mi- 
zaras.

S(k‘ialistams gi šiandie visuo
mene , simpatizuoja. Gaila tik-i 
tai, kad iki šiol dar vis nėra 
stipri Lietuvių Socialistų Są-j 
junga. Ji turi daug simpaliza- 
lorių, bet ji permažai turi na
rių. Padidinti skaičių narių 
kuopose ir atgaivinti kuopas, 
kurios sugriuvo bolševikiškos 

Į epidemijos laiku, dabar turi 
1 būt' svarbiausias lietuvių socia
listų uždavinys.

j Vienur-kitur tafail jau yra 
daroma* Žymiai ęustipnejo L. 
S. S. kuopa Cambridge, Mass-;

• prakalbos” ir amžinas jų riks- '."'‘0* žada gauti
mas bei plūdimas žmonėms i . . 1, /A •••ii tapo atgaivinta kuopa Uiw-•jkvrejo. ir pe dabar jau*, ne-1 1 . ę, . _- ,r , i x- • i • • v ... i rence, Mass., i«* vra vilties', kadmėgsta 'lankyti lokių viešų su- ’ . ’ .
eigų.

Antroje, pusėje balandžio-mė
nesio “Naujienų” redatkorius, 
P. Grigaitis, atliko ilgoką pra
kalbu maršrutą rytinėse vai- ‘ r I * 

sti jose. Pinu ulinės

kalbas rengė LSS. kuopos; o 
lose vietose, kur kuopų nąra, - 
atskiri socialistui.1

Maršruto vaisiai, bendrai 
imant, geri. Reikia pasakyt, 
kad dabar laikas nelabai pato
gus rengti prakalbas. Visose 
lietuvių kolionijose žmonės,' 
kaip sako, yra “atšalę”, ma
žiaus interesuojasi prakalbo
mis, kaip būdavo kitąsyk. Tam 

priežasčių, 
neatvyksta 
senesnieji

Viena, iš Lietuvos 
naujų žmonių, o 
Amerikos gyventojai jau aptin
gę. Prie to prisideda tas, kad 
gyviausioj i dalis Amerikos lie
tuvių visuomenės jaučiasi nu
sivylus Lietuva; ji tikėjosi ne 
tokios tvarkos Lietuvoje, ko
kia lenai sukure klerikalai. Bet 
svarbiausia žmonių atšalimo 
prit'žastis, tai nidemtas komu-, 
įlįstu (hnbas. Per keletą metu; 
tų rėksnių agitatoriai be 
liovos važinėjo ir važinėjo 
kalionijas, visus plūsdavo 
save garbindami; daugelis 
niunistų “kalbėtojų’ 
šuoliai, 
apie visuomenes klausimus, ne
gu paprastas darbininkas, skai
tantis laikraščius. Komunistų

Brid^eporto. 
(toje, Mass. _

. . , šiandie vra nepalyginamai ge- negu bet ku- ■ ,*• . ' 1 ‘ ”
•~. a resnis, kaip rengimuose i . ’ .*

tais. Reikia 
giaus d&nėsio 
organizacijos darbą!

Grigaičio maršrutas parodė, 
i kad socialistinis judėjimas tar
pe Amerikos lietuvių yra gy
vas. Reikia manyti, kad blo
giausias bolševikiškos, klerika- 
liškos ir nacionalistinės reak
cijos laikas jau yra pergyven
tas. Ateitis turės būt geresnė.

Vienok P. (irigaičio prakal 
bose buvo beveik visur d*au 
giuus publikos, 
rios kitos srovės 
per pastaruosius metus,
pripažįsta tų vietų žmonės.

Norėdami užbėgti socialistų 
kalbėtojui už akių, komunistai' 
surengė maršrutą tose 
lionijose vienam savo 
riui- Bet to Maskvos 
misija nuėjo niekais’, 
inoje vielų jo pasiklausyt at
ėjo dvejetas dešimčių žmonių 
arba mažiau4, o kai kur nė pra
kalbos negalėjo įvykti. Nepa-j 
vvko komunistams ir kitas 
“skymas”, sugalvotas tani, kadi 
pakenkus Grigaičio maršrutui?

Pradedant So. Bostoną, i jc 
prakalbas ėmė ateiti bolševikai 
su pundais lapelių, kuriuose 
šmeižiama socialistai ir sbdia- 
listų laikraščiai l>ci veikėjai. 
Tie lapeliai, kaip nuoma nu iš 
spaudos, buvo padaryti Brook- 
lyno “Laisvės” spaustuvėje ir 
iš ten išsiuntinėti arba Miza- 
ros išvažioti po Naujosios Ang
lijos kolionijas. So. Bostone 
dvi Maskvos davatkėlės smėgi- 
nd dalinti juos svetainėje vi
dury Grigaičio prakalbos. Jie
dvi buvo išprašytos laukan, bet 
vėliaus jiedvi mėgino smurtu 
įsilaužti per duris, ir jom pa
galbon atėjo keletas bolševikiš
kų komisarų. Tas incidentas 
gal butų iššaukęs netvarką su
sirinkime, bet vienas draugas 
pasišaukė tvarkos sargą, 
raudonosios davatkos bei jų| į Sąjungą naujų arba pasitrau- 
ricieriai skubiai pasitraukė iŠjkusių narių. Tas reikia daryti, 
“mūšio 'lauko” • — —„u —

LSS. VIII Rajono Kon 
ferencija

Iš LSS. Veikimopo 28 ntstovus pnrlamento. Li- 
bernlai turi 10 atstovų, radika
lai 5, valstiečiai 2 ir komunis
tai 2. Stipriausia opozicinė par- 
liju yra socialistai, su 20 at-

Paprašius Rajono valdybos 'p- stovų, l>et jiems sunku ko at- 
portų, jie pranešė, kad Pirmo-(siekti, kadangi kitos opozici- 
sios Gegužės apvaikšeiojimas nes partijos neremia socialistų, 
pavyko. Apmokėjus visas ren- Kad galėjus energingai pasi- 
gimo lėšas dar likę apie šeši priešinti klerikalinei reakcijai 
doleriai pelno. Rajono ižde pi-, socialistai turės stengtis padi- 
nigų esą n< 
šimt dolerių.

Darydami tsavo pranešimus,’ 
kuopti delegatai nusiskundė, 
kad kuopų veikimas yra lėtas. 
Veik visi jie pageidavo, kadj 
kokiu nors bildu reikia padi 
dinli kuopų narių skaičių. j 

Svarstant naujus sumany- 
įpus, konferencija nutarė at-( 
spaudinti tam tikrus pakvipti-f 
mus, 
poms,

MINNESOTA
Drg. M. E. King yra paskir

tas organizatorium Minneapo-
1 lis mieste dėl suorganizavimo 

tinkančius visoms kuo-’"iasin6s dra."«1' \«nvencijos ir 
kurie bus siuntinėjami <Jpm<>,,straeijos. tam 

rimtiems žmonėms, kviečiant 
juos stoti į KSS ir padėti dar-' ’ — 

dmolis. pos ofisl,i:
Delegatams į Socialistų Par

tijos Gook pavieto susirinki
mus patarta sužinoti koiiiomis 
koncesijomis Socialistų Partija 
priims svelimkalbių federacijas 
i savo busiantį Biverview par
ke pikniką. įeinančią žiemą 
Bajonas nutarė surengti porą 
gerų pramogų, šį darbą paves
ta pramogų rengimo komisi
jai. Koniierencija baigia I vai. 
\jo pietų.

Spaudos komisija: Ant. Vilis,j
J. Lapaitis.1

tikslui 
yra surinkta $300. Drg. 

Kind rašo Nacionaliam Parli- 
: Dabartin^/Socialis- 

1 tų Partijos agitacija ir propa
ganda, eina, visu smarkumu. 
Galiu pasakyti, kad Minneso
tos valstija dar tokios, sin/tr- 
kios agitacijos nėra iki šiol 
mačiusi, čia socialistai mato 
didelę progą padėti stiprius So
cialistų Partijai pagrindus ir 
platinti socialistų mokslą, čia 
socialistai yra nusistatę, kad 
jų darbas bus pasekmingas.

OHIO
Kaip žinia, Socialistų Parti

ja nutarė Clevclande, Ohio, lai- 
' kyli masinę narių ir pritarėjų 
konvenciją. Suorganizavimui 

I to viso darbo yra paskiria or- 
' ganizatore d. Lilith VVilson. Ji 
savo laiške rašo: z

“Viisas *socialistin|is judėji
mas Ohio valstijoj yra susi
koncentravęs dėl prisirengimo 
prie masinės narių konvenci
jos, kuri atsibus (’Jevelande 
gegužės 30 ir 31. Jau yra pa
samdyta Public Auditorium, 
gražiausia' svetainė Jungtinėse 
Valstijose, ši svetainė bus var
tojama 
penlers 
rna dėl Kilos so- 

buvb Eu ropoji* bėgtu praeitų ir C'nlislų partijose kuopos Ohio 
šių melų, socialistai turėjo žy- valstijoj irgi smarkiau pradč- 

a’ mių laimėjimų. Nėra nė vienos 1° 
šalies, kur butų pasirodę, kad 
socialistai einą silpnyn. Taigi 
beveik negalima abejoti, kad 
turės laimėjimų ir socialdemo-

1 kratai Ilollandijoje.
Nors komunistei čia, kaip ir 

kitose šalyse, suskaldė socia
listų organizaciją, I 
nariai, palikusieji išlikimais 
savo principams, nenuleido ran
kų ir atsilaikė prieš visas aud
ras. 1922 m. parlamento rinki
mais soeialistat gavo 5(»7,7<>V) 
balsus* ir pravedė 20 atstovų. 
Komunistia gi sužvejojo tiktai 
53,664 balsui ir išrinko tiktai
2 atstovu. Nuo to laiko iki da
bar Maskvos garbintojai nepa
darė jokio progreso. , ,

Hollandijos 
ma tokia, kad

LSS
cija įvyko gegužės 3 d. Nau
jienų naęie. Konferenciją ati
darė Rajono org. J. Vilis 1 vak 
po pietų ir paskyrė J. Lapaitį 
ir Ant. Vilį . sutvarkyti kuopų 
mandatus ir aprašyti laikraš
čiuose konferemcijoš tarimus. 
Komisijai mandatus betvar
kant, pakviesta tik iš rytinių 
valstijų sugrįžusį drg: P. Gri
gaitį pasakyti prakalbėlę. Jis 
padarė platų pranešimą iš sa
vo maršruto. Sąlygos socialistų 
darbui gerėjančios; atgyja se
nosios ir tveriasi naujos LSS 
kuopos. Jis pranešė, kad 
ji socialistai esą be galo 
ti įvairiais darbais, todėl 

ir iro pakankamai pastangų

Treji metai 
buvo išstatyta 
rašai, iš kurių 35 nesuriųko nė 
tiek balsų, kad išrinkus bent 
vieną atstovą. 200,000 balsų 
tuo budu nuėjo niekais- Tie 
pražudytieji balsai yra nuosto
lis socialistams, nes jie buvę 
paduoti daugumoje* už opozici
nius kandidatus.

Hollandijos socialistų prog
ramas šių metų rinkimams bu
vo priimtas konvencijoje, kuri 
įvyko vasario mėnesyje Am
sterdame. Svarbiausieji jo 
punktais krašto nusiginklavi- 
Inas, Genevos protokolas, in
dustrinė demokratija, aštuonių 
valandų darbo diena, darbinin
kų apdraudos įstatymai ir mo
kyklų sistemos pagerinimas.

Holandijos socialistus labai 
padrąsino socialistų pasiseki
mas Belgijoje, ir jie tikisi, kad 
vien dėl šito fakto tuksiančiai 
svyruojančių piliečių bakuos 
dabar už socialistus. Gyvento
juose yra didelis nepasitenki
nimas dėl brangenybės ir dėl 
valdžios politikos, kuri nesirū
pina padėti biednuomenei.

Valdžia Holandijoje yra 
testantiškų ir katalikiškų 
rikalų rankose. Jie abeji

I)ro- 
kle- 
turi

Paskutiniame Socialistų Par
tijos suvažiavime buvo nutar
ta,. tarp kitko, 
masinių konvencijų ir demonst
racijų žymesniuose Jungtinių 
Valstijų centruose. Pirmutinė 
tų konvencijų ketina įvykti už 

► savaičių CJevelnnde. 
Jos organizavimų rūpinasi drg. 
Vvilliam II. Henry, kuris tuo 
tikslu paėmė ofisą Clovelande 
(’Superior Bldg-, rooin 314). 
Paskirtą šeštadieni ’Jjus Clevc- 
lande Vieša socialistų demonst
racija, kurioje dalyvaus ne tik
tai vietiniai socialistai, bet ir 
kitų Ohio valstijas miestų drau
gai. Sekančią dieną įvyks “ma
sinė konvencija”, kurioje da
lyvaus ne delegatai, bet parti
jos nariai (“rank and file”). 
Svarbiausias kalbėtojas toje 
demdnstracijoje bus drg. Eu
gene V. Dobs.

Tokios pat demonstracijos ir 
masinės konvencijos ketinama 
laikyt vėliau Chicagojc ir Min- 
neapolise. Jose vyriausias kal
bėtojas irgi bus drg. Debsas. 
Chicagos konvencijos reikalais 
drg. W. R. Snow, Illinois val
stijos sekretorius, dabar lan
kosi pietinėse Illinois valstijos 
dalyse ir Missouri valstijoje. 
O drg. Murray King darbuoja
si Minnesotos valstijoje, kad 
prirengus Minneapoliso kon
venciją- Nacionaliam partijos 
ofisui pranešama, kad šitų 
draugų darbas eina labai sėk
mingai.

Balandžio ) mėn. pabaigoje 
Socialistų Partijos nacionųljs 
vykdomasis komitetas laikė po
sėdį Ne\v Yorke. Jo nutarimai 
bus paskelbti vėliaus1. Prie- tos 
progos, kad New Yorke susi
rinko partijos vadai, New Yor- 
ko socialistai parengė drg, E. 
V. Dobsiu bankietą, kuriame 
be Dėbso kalbėjo t«ip pat Ilill- 
ųuitas, M. (Londonas, Ab. Ga
liai, V. Btrger, James H. Mau- 
rer ir 
lyvavo

m hm.

tokios, kad jie gali ne tiktai 
išmisti, bet ir knygą ir laik
raštį nusipirkti ir naudotiem 
kitokiais kultūros patogumais. 
Jie turi milžiniškas unijąs Jr 
daugelyje salią — galingas po
litines partijas, did: lę spaudą 
ir t. t Darbininkams šiandie 
jau yra kas pralaimėti, lodei 
jie pirma, ^negu pradėti muši 
su išnaudotojų klase, tu«i pa
svarstyti, ar tame mūšyje jie 
neprakiš to, ką yra iki šiol iš
kovoję.

Kalbėtojas aštriaf pakritika
vo komunistus, kurie neatsi
žvelgia j įtasikeilusias darbi
ninkų gyvenimo sąlygas ir sten
giasi juos sukurstyti prie nen 
apgalvotų žingsnių. Pasak jo, 
komunistai tiktai tuo ir rūpi
nasi, kad darbininkai darytų 
riaušes ir maištus, nes kuomet 
dėl tų riaušių ir maištų darbi
ninkai nukenčia, tai komunis
tams vėl yra progos rėkauti ir 
prašyt aukų savo partijai. Dr. 
Monlvidas ragino darbininkus 
šviestis įr organizuotis, kad 
vienybėj!* ir stitarime pasiekus 
galutino savo tikslo - pasi- 

iiiio kapitalizmoliuosavimo 
jungo.

Prakalbos padarė gero įspū
džio į klausytojus. Dabar rei
kia pasakyti, kad dalyvavusie
ji tame apvaikščiojime turėtų 
pasirūpinti be atidėliojimo pa
tapti s(icialistų organizacijos 
nariais. —Narys.

I

Gegužės 1 d. L.S.S. VHI ra
jonas parengė Mildos svetai
nėje prakalbas tarptautinės 
darbininkų šventės pažymėji
mui. vRrograme dalyvavo taip 
pat Pirmyn mišrus choras, ku
ris gražiai padainavo Interna
cionalą ir dvejetą kitų darbi
ninkiškų dainų, ir taip pat bu
vo atliktu pora gabalų muzi
kos pianu ir smuiku.

Pirmas kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius, P- Grigaitis. Jisai 
nupiešė Gegužinės šventės is
toriją ir išdėstė reikšmę tų 
obalsių, kurie yra) keliami per 
tą šventę. Kalbėtojas gana pla
čiai sustojo ties tuo krizių, ku
rį pergyveno Antrasis socialis
tinis Internacionalas ir visas 
tarptautinis darbininkų judėji
mas nuo didžiojo karo iki da
bar.

Anot kalbėtojo, per šiuos me
tus ėjo darbininkų judėjime ko
va tarpe dviejų principų ir 
dviejų taktikų socializmo ir 
bolševikiško komunizmo. Karo 
audra išjudino didelius naujus 
proletariato sluoksnius, kurie 
pirmesnėse darbininkų kovo-, 
se buvo visai nedalyvavę arba 
dalyvavo labai mažai,
sluoksniai, kaip ir visas .prole
tariatas, stojo kovon prieš ka
pitalizmo sistemą, bet tai ko
vai jie ryžosi pavartoti ne dar
bininkų 
tuosius 
mones, 
kiančius 
versmo 
arba feudalinės klasės ir jų 
grupės. Iš to ir kilo rusiško ti
po komunizmas.

Rusijos bolševikai arba ko
munistai įvykino valstybės 
perversmą ginkluotos mažu
mos sukilimu. Jų pritarėjai ki
tose šalyse pasistatė sau už
davinį įvykinti Jokius pat per
versmus?' GLrikhiotAs mažumos 
sukilimas Rusijoje atvedė Ją 
kraštą prie ginkluotos diktatū
ros, ir tokius pat rezultatus 
davė komunistų sukilimai ki
tose ša'Iysc, kur jie turėjo bent 
laikino pasisekimo (p°v. Veng
rijoje, Bavarijoje). Vienok 
tvarka, gimusi iš bolševikiško 
perversmo, kai]) panxlė prak
tika, tegalėjo pasilaikyti kiek 
ilgesnį laiką tiktai Rusijoje. 
Tenai, kur gyvuoja skaitlingas j Lss 81 KUOPOS DARBUOTĖ 
ir apsišvietęs proletariatas, ko- 
munizmas nedavė jokių teigia
mų vaisių, o tiktai iššaukė tar- Salėj LSlS1 81 kuopa laikė S3- 
pusavinę kovą dąrbininkų ei- vo susirinkimą. Xa»ių į mitin- 
lese, darbininkų organizacijŲ! atsilankė Vidutiniškai, is- 
skilimą ir reakcijos snstiprėji-1 klausius kuopos viršininkų ir 
jHy. ‘ ' įvairių komisijų pranešimus ir

Po šešerių metų kovos tarpe • aptarus kuopos biznio reikalus, 
bolševikiško ir sociallštiško1 J. lapaitis laikė paskaitą tc- 
krypsnio darbininkų judėjime moję “Socializmas yra 
pastarasis laimėjo pilną pergalę Jas apie draugijos evoliuciją, 
visu frontu. Šiandie bolševikiš- Padarius kai kuriems' nariams 
kas komunizmas smunka vi- j)ak'lausimų ir pastabų, Dr. A. 
sose šalyse, ir tuo pačiu laiku Montvidas aiškino* apie tai, kas 
visose : 
socializrųo jėgos* Komunistai 
yra priversti trauktis iš savo 
pozicijų net ir bolševiztno te*- 
vynėje, Rusijoje.

Baigdamas kalbą, drg. Gri
gaitis ragino 'lietuvius darbi
ninkus stoti į sęcialistų orga
nizaciją. Antras kalbėtojas, Dir. 
A. Montvidas, aiškino, kad dar
bininkų padėtis šiandie yra ki
tokia, negu tais laikais, kai' 
Marksas su Engelsu rašė savo 
“Komunistą Manifestą”. Tuo^ 
met darbininkai buvo pasken
dę materialiame skurde ir ne
turėjo beveik jokių teisių; lo
dei apie to laiko Iproletai'us bu
vo visai teisisgai sakoma, kad 
kovoje už savo • pasiliuosavimą 
jie negali nieko pralaimėti, 
kaip tiktai savo 'retežius. Bet 
šiandie apie darbininkus jau 
negalima taip sakyti.

Ilgoje kovoje darbininkų kla
sė įgijo žymių pagerinimų sa
vo materialės ir kultūrinės pa
dėties ir svarbių politinių tei
sių. Beveik visame kapitalisti
niame pasaulyje darbininkai 
jau turi lygias1 balsavimo teises 
su kitais piliečiais;

Šiame mieste per drg. P. 
Grigaičio prakalbas, balandžio 
22 d., susirašę ir užsimokėjo 
duokles iš kalno už pusę metų 
būrys draugų, pasiryžusių at
gaivinti (Lietuvių Socialistų Są
jungos ‘kuopą. Visi gabus vy
rai, todėl tikimės, kad darbas 
seksis.

1 tol šev i k išk a s komunizmas 
jau atgyveno savo dienas. Ir 
ką jisai gero nuveikė? >*u-gi 
nieko (langiaus, kaip tiktai su
ardė darbininkų organizacijas 
taip, kad dabar susipratusioms 
darbininkams reikia pradėti 
darbas iš naujo-

Socialistų judėjimas šiandie 
visame pasaulyje kyla, tode 
laikas ir mums, lietuviams so
cialistams,. keltis iš miego ir 
stoti j darbą. Dėkimės visi prie 
Lietuvių .Socialistų Sąjungos!

F. A. Vareika.

šalyse sparčiai stiprėja nėra socializmas.
Savitarpiniam lavinimuisi L. 

S. S. 81 kuopa padarė gerą 
pradžią. Reikia (ik, kad tų pa- 
fjkaitų. pasiklausyti ateitų par 
šuliniai žmonės. Sekamam mi
tingo apsiėmė kalbėti'M. J. Ši
leikis. —Reporteris.

YANKEE 
RADIOLITE

pARODO laiką, tamsu
moje. Jis bertas užsi- 

tikėjimo, kurio visi' ieško 
Ingeršoll’yje.

I'el BJvd. 3138 
VI. \Voilkiewicz- 

BANIS 
AKHAERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja moto
rinis prie gimdy- 
ni o , paturimai 
tykai moterims 
ir merginoms, 

3113 South 
Ualsfed St.

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

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

Ofisa8 ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

t Dienomis: Canal 
Telefonais- ■< -'įHO. Naktjleieionai.s. < Drexel 0950

i Boutevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 matai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labu* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriškų ir 
Vaiki} ligų, 

. OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, nuo
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 \ 

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

Telephone Yardi 0994

DR. MMCE KAHN
4631 So. Ashland Ay*.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

' vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. Boutevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT-SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nua
6 iki 8 vai. vak. NeilJliomit nu*

8 iki 2 vai. po piet*.

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

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas ('anai 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir, 8 iki 10, 
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet.
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keičiasi. Anglija spiria 
franeuzus taikytis su Vo
kietija. Francuzai gali būt 
priversti sutikti, kad Vo
kietijai butų sugrąžintas 
Dancigo koridorius. Na, o 
jeigu šitokiame atsitikime 
lenkai pareikalaus, kaipo 
atlyginimo, išeigos į jurą 
per Klaipėdą — kas tuomet 
bus?Entered as Second Class Mat te r 

Mare h 17th, 1914, at the Post Offico 
• of Chicago, Iii., under the act oi 

March 2nd 1879.
Naujienos eina kasdien, įtekinant 

•ekniadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 85W.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paitui

Metams........ . ........   $8.00
Pusei metų_________ _______ 4.00
Trims mėnesiams__ ___  2.00
Dviem mėnesiams _______  1.50
Vienam mėnesiui____ ____   .75

Chicagoje per neftiotojus:
Viena kopija ____   3«
Savaitei ..............    18o
Mėnesiui ................ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

. Metams _____       $7.00
Pusei metų.............. ..................... 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem mėnesiam------------------ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose: 
(Atpiginta)

Metams -----  $8.00
Pusei metų _________________ 4.00
Trims mėnesiame____________ 2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Moaey

Orderiu kartu su užsakymu.

kiam reikalavimui pasiprie
šinti, jeigu klaipėdiečiai, 
jausdamiesi nuskriausti, 
nerems Lietuvos? Klerika
lų egoizmas gali kainuoti 
Lietuvai labai brangiai.

menkoje? Kodėl IJetuvos 
cenzūra duoda tokią puikią 
progų pasijuokti Rusijos a- 
gentams' bolševikams, kurie 
dabar turės progos dar labiau 
demoralizuoti tamsius darbi
ninkus ii1 sakyti: ‘Ar mes ne
sakom, kad Lietuvoje yra 
buožių valdžia?’ Kodėl ant 
galo mesta įtoks paniekini
mas Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, kuris yra tūks
tančius aukavęs Lietuvos val
stybės ir j£s įstaigų sukūri
mui ?”
Iš tiesų, musų iholševikėlini 

galės tiktai pasidžiaugti tuo, 
kad Lietuvos valdžia taip atvi
rai rodo amerikonams savo rc- 
akcingumų. Bolševikui, žino
ma, elgtųsi ne geriau, gal dar 
blogiau, negu
gu jie valdytų Lietuvą; bet jie 
vis liek šauks, kad ju 
ja” 'Lietuvon klausime 
teisinga.

klerikalai, jei

“pozici- 
csanli

TĖVYNES” ATSAKYMAS 
LIETUVOS CARUKAMS

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS 
GĖRĮ) PAPRATIMŲ APIE SVEIKATA

PADEGĖLES LASMATL

Popiežius ir Lietuva
(Tęsinys)

Ar Romos popiežius kal
tas, kad Vatikanas padarė 
su Lenkiją sutartį, kuri pri
pažįsta Vilnių lenkams? 
Musų klerikalai savo, kad 
ne. Bet “Naujienos” iš
reiškė priešingą nuomonę. 
Jos nurodė, kad Vatikanas 
nedaro jokio svarbesnio da
lyko be popiežiaus žinios.

Labai geras papildymas 
šitos “Naujienų” nuomonės 
yra Padegėlio Kasmatė 
sstx*»ij>snis: “ 1’opiežius ir

Lietuva,” kurio jau trečia 
dalis telpa šiame dienraščio 
numeryje. Musų bendra
darbis nušviečia Romos po- 
piežijos politiką sulig Lie
tuvos praeityje.

į IJetuvos valdžios kėsinimą
si užkirsti “Tėvynei” kelią Lie
tuvon, SLA. organas 
kad jisai šitai reakcijos užma
čiai nepasiduosiųs, bet vesiąs 
griežta kovų už spaudos laisvę. 
Sako: -

•

“Galutinas išvadas ir musų 
kovos planus prieš šituos re
akcionierių žygius paskelbsi
me, vėliau. Tuo tarpu nori
me pareikšti tik tiek, kad ši
tas Lietuvos valdonų žygis 
mus nė kiek nebaugina ir jis 
nesulaikys mus nuo besirupi- 
nimo Lieutvos reikalais. Kaip 

* iki šiol stovėjome Lietuvos 
valstybės interesų sargyboje 
ir visais mums galimais bu
dais juos gynėme*, taip it 
ateityje to paties kelio laiky
simės.”

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto Rinkimai,

.atsako, i

Kokia buvo* ta popiežių 
politika? Ji buvo vienas 
žudymas ir plėšimas:

Romos popiežiai siuntė į 
Lietuvą kryžuočius “versti 
krikščionybėn” stabmel
džius. Šitie popiežiaus jnr ■ 
giai kardu ir ugnimi išnai
kino ir pavergė* prusus, p 
paskui užpuolė ir ilgą laiką 
teriojo lietuvius, šie paga
liau irgi buvo ^pavergti, pa
versti Romos vergais.

Kad Lietuva šiandie yra 
maža ir neturtinga tauta, 
kad geriausios Lietuvos že
mės teko svetimoms tau
toms — tai visų-pirma pasi- 
dėkavojant tiems . plėši
mams, kuriuos per šimtus 
metų darė ginkluotosios po
piežiaus gaujos Prūsuose ir 
Lietuvoje.

šitokį “T.“ nusistatymą gali- 
Imu. tiktai Įiasveikinti.

Ismurtų reikia kovoti, o ne ver

giškai ’e'iljis jam (kaip “Am. 
LiefuVis! Į) šitoje kovoje visa 
protaujančioji Amerikos^ lietu
vių visuomene, neišskiriant ir 
protaujančių katalikų, eis iš
vien su “Tėvyne,” nes tai yra 
ne atskiro laikraščio reikalas, 
bet svarbus visuomenės princi
pas.

Visiems Amerikos lietuviams, 
kuriems rupi Lietuvos ateitis, 
turi tupėti spaudos laisvė Lie
tuvoje.- Be laisvos spaudos nė 
vienas kraštas nesusilaukė gė
los ateities.

Vienok nėra abejones, kad 
arčiausia prie širdies tą klausi
mą paims musų didžiule orga
nizacija, Susivienymas Lietuvių 
Amerikoje, kurib laikraščiui 
Lietuyos valdovai »taiko šitą 
smūgį. SLA. kuopos ir apskri
čiai tars savo žodi.

ARGUMENTAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMLBąS 

. PRIEŠAMS

Lietuvos valdžios apsiėjimu 
su “Tėvyne” pasipiktino net ir 
konservatyvė Brooklyno “Vie
ny be.7 Jį rašo:

Šiandie kryžiuočių 'poli
tiką sulig Lietuvos tęsia len
kai — ir vėl su popiežiaus 
laiminimu ir pritarimu!

nių, kurie siūlo Lietuvai ieš
koti užtarimo Romoje! Ir 
avys, rodos, turi tiek proto, 
kad nėjus pas vilkiį prašyti 
pagalbos.

’ Jeigu lietuviai nėra dva
sios vergai, tai jie ne lenks 
savo sprandą popiežiui, bet 
žiūrės, kaip nuo jo apgynus 
savo teises.. •

atidėliojo, rinkimus Klaipė
dos krašte, bijodami netek-1 
ti daugumos seime. Rinki
mų da ir dabar nėra. Tuo 
gi tarpu padėtis Europoje

\ “Viptiek, kaip ten nebūtų, 
‘Tėvynės’ pridraudimas siun
tinėti Lietuvon yra didelė ne
sąmonė. ‘Tėvynė’ niekuomet 
nebuvo ir' nėra jokis radika- 

• lis (bolševikiškoje prasmėje.
“N.” Red.) laikraštis. Yra 
tai organas S. L. A. organi
zacijos, turinčios Į 20,000 sa
vo narių, kurie ją skaito ir 
visi ja pasiganėdinti, išsky
rus toje organizacijoje įsi- 
briovusius bolševikus, kurie 
prieš ‘Tėvynę’ volus verčia. 
Kaip tai keista ironija dabar 
atsitiko, kad ir Lietuvos cen
zūra su musų bolševikais su
sigiedojo vienon noton!...

“Mažas pakritikavimas ko
kio vieno ar kito valdininko 
tai dar nereiškia šmeižimo 

- valstybės. šitas yra priim
ta visuose Civilizuotuose kra
štuose. Kode! dėl šito mes
ta toki panieka Amerikos lie
tuvių visuomenei, kuri savo 
laikraščius gerbia, kaipo vie 
nintėlius įkvėpėjus tautybės
šiose ištautėjiino bangose A* gauti,

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto rinkimai įvyko s. mėn. 
29 d. šv. Mikalojaus parapijos 
salėj, žmonių prisirinko pilna 
salė (dabar padidinta); vien 
turinčių teisę balsuoti buvo su- 
\egistruota per 200. Jeigu atsi
minti, kad į susirinkimą atėjo 
tik tie (iy tai dar ne visi), ktf- 
rie priguli priė kurių nors kul
tūriniai visuomeninių ar pro
fesinių organizacijų (jie tik te
turi teisę balsuoti) tai reikia 
padaryti išvada, kad,. Vilniuj, 
nežiūrint sunkių laikų lietu
viams, dar gražios kasrelės mū
siškių esama, kurie nesibijome 
dokumentuoti savo lietuvybę, 
Vis dėlto teko pasigesti inteli
gentų ir liaudies dalies, kurie, 
matomai dėl svarbių priežasčių, 
iieeriilsjo titvyleti. Mežiuriiit io 
vįsu šių metų susiilnkinuis, pa- 

lyginus su paskutinių trejų me
tų susirinkimais, buvo skaitlin
giausias.

Susirinkimą atidarė L. V. L. 
Komiteto pirmininkas d-ras D. 
Aišeika. I prezidiumą siūlo iš
rinkti d-*rą J. Basanavičių, kun. 
Taškuųą, mokyt. V. Budrevičių 
ir stud. A. Stankevičių (sekre
torium). Susirinkimas pasiūly
mą priėmė aklamacija.

Prasidėjo dienotvarkės svar
stymas, kuri tiirėjo 4 punktus:
a) L. V. Komiteto pranešimas,
b) diskusijos dėl pranešimo, c)
Komiteto rinkimai ir d) suma
nymai. 1

Laik. V. L. Komiteto prane
šimą arba, tiksliau pasakius, 
veikimo apyskaitą patiekė d-ras 
D. Alseika. Nesiekdami visų 
smulkmenų, pranešimo turinį 
atpasakosime bendrai. Praneši
me buvo paliesta sunki ekono
minė ir politini? valstiečių, dar
bininkų ir inteligentijos padė
tis; buvo tarp kita nurodyta, 
kad apyskaitos metais padėtis 
nieku nepagerėjo,- bet dar la
biau pasunkėjo; sunkesnė pasi- 
dąrė mokesčių našta; lietuviai 
valdžios įstaigose vietų negau
na, o iš seniau likę neskaitlin
gi geležinkelių tarnautojai lie
tuviai buvo atstatyti arba iškel
ti iš savo krašto. Buvo bandy
mų ištremti visą eilę lietuvių, 
tik šis žingsnis nebuvo įvykdy
tas dėt griežto Komiteto nusi
statymo ir tam tikrų įsikiši
mų. , ' /

Dar sunkesnio įspūdžio gauni 
iš pranešimo, kuY kalbama apie 
kultūros ir švietimo sritį. Pra
nešėjas kalbėjo, kad daug yra 
pažadėta, bet, kaip patys ma
tome, •veik niekas neištesėta. 
Svarbiausias klausimas — tax 
kad mokyklų gyvavimui ir in
teligentijos gaminimas ‘ stovi 
skersai kelią teisių nepripažini
mui musų mokykloms, lėšų ne
davimas lietuvių švietimui, nuo
latiniai nesusipratimai dėl lie
tuvių statomų mpkytojų ne- 
tvirtinimo ir kt. Visos lietuvių 
mokyklos tenka laikyti iš pri
vatinių lesų, kurios susidarosiš 
duosnių lietuvių vietos ir užsie
nių aukų, šitomis lėšomis, kiek 
jų tenka vietos organizacijoms 

ir varomas visas tas

Augančios mergaitės turi 
žinot, jog liuosavimas rei
kalingas, o užkietėjimas 
pavojingas. Motinos tu
ri ragint jas imti Dr. 
Caldwell’s Pepsin Syrup

Mes dabar gyvenam Šviesesniam ir 
praktiškam pasauly. Sveika
tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimo prailginimus yru svarbiau
sia šių dienų idėja, kuriu lubiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame reikale prigclbsti iš
aiškindami vaikams fundamentališkus 
gyvenimo faktus.
Augančjoji mergaitė kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdinti, kad diena) po dienos jai ateis mčnesine liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji gali susilaukti pa
vojingos ligos. ■' \
Motina privalo dabot nepaisančias savo reikalų dukteris daugiau, negu t 

‘ ‘ ‘ .............. . ‘ ” .
ir jeigu taip nėra, tai šaukštas Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin tai padarys. 
Liuosuojant j laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijimą, kuris pa
eina nuo vidurių užkietėjimo, taipgi apsaugosiu savo odą nuo išbėrimų, ne
turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos. .
Neveltui Dr. Caldwcll’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama liuo-. 
savimo gyduolė pasaulyje. Parduodama suvirs 10 milionų bonkų kas metai. 
Yra maloni imti ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iŠ Egyptiškos žolės 
sėnna su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonį. Šita 
gyduolė yra liuosa ftuo narkotikų ir kitokių svaigalų.
Vartodami Syrup Pepsip jus supra
site, kodėl žmones meta į šalį viso
kias liuosuojanČias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldainius“, 
nes jie turi savyje anglinės smalos, 
nuo kurios seka odos išbėrimas. Jie 
bevelija imti saugų liuosuotoja kaip 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas iš daržovių ir žolių pagal 
Dr. W. B. Caldvvell receptų. Šis dak
taras praktikavo mediciną per ketu- 
riasdešimts septynis metus. Pirkit 
bonką. Viena doza kainuoja jums ma
žiau negu centas.

2. Kryžuočiai popežiaus valią 
vykdo—Prusus skerdžia.

Petras Klimas savo knygoj 
“Lietuvių senobės bruožai” pa
sakoja: “įdomus yra dar Dus- 
burgo pasakojimas, kur vienas 
sambietis tokiais palyginimais 
apibudina kryžuočius: žinokite, 
jog broliai (kryžuočiai) yra to
kie pat žmonės, kaip ir mes, tu
ri ertvius ir minkštus pilvus, 
kaip ir patys matotės turį; gink
lais, valgiu ir visa kita taip pat 
yra į mus panašus; tik tuo vie-Motina privalo dabot nepaisančias savo reiKaių uuKtens aaugiau, negu t . . ...

apsileidusius berniukus. Pasiliuosavinias vidurių turi būti vieną sykį į dieną nu ItSJbKllia HUO H1USU, Kad Jie,

švietimo, kultūros ir labdarybės 
darbas, kurį mes čia matome.

Visų lietuvių reikalų gynimo 
klausimais teko padėti daug 
triūso, ypač santykiuose su len
kų valdžia vietoje ir centre; 
svarbesniais reikalais įteikta 
memorialų. Be paprastų darbų, 
išleista du pareiškimu: vie
nas dėl trukdymų viešai pami
nėti dvidešimt-metines lietuvių 
spaudos atgavimo sukaktuves, 
O antias <lol 
čiančio lietuvių reikalus.

šalia kitų darbų, Komitetas 
rūpinosi politinių lietuvių kali
nių padėtim ir kiek galėdamas 
juos šelpė Vilniaus ir Gardino 
kalėjimuose. Pastarajame kalė
jime esama per 20 lietuvių ka
linių. Reikalui esant Komitetas 
samdė advokatų politinių kali
nių gynimui per teismus..

Per diskusijas tarp kita bu
vo nurodyta, kad iš pranešimo 
nematyti lygaus rūpinimosi 
gimnazijomis ir seminarija. Op
onentas net konstantavo, kad 
ir ištikrųjų taip buvę. Į tai d- 
ras Alseika atsakė, kad Komi
tetui vienodai rūpėjusios visos 
mokyklos, tik lenkų valdžia ne
vienodai' jas traktuojanti ir, lei
dus vėl atidaryti Švenčionių 
gimnaziją (be^ teisių) ir paža
dėjus kaikurių teisių Vilniaus 
gimnazijai, apie mokytojų se
minariją daug nepalankiau kal
banti. Toliau švenčioniškio 
vo nurodyta, kad šelpiant 
litinius kalinius, šalia kitų 
reikią užmiršti ir Švenčionių ka
lėjimo, kur dabar sėdį keturi 
politiniai kaliniai lietuviai.

Po to ėjo trečias diėnotvai
kės punktas. Citr*jau. pasidarė 
įvairiau. Paskutinėmis dienomis 
ėję po miestą gandai apie du 
kandidatų sąrašų ir kovą tarp

bu- 
po- 
ne-

ša-MIRĖ, — Buvęs Persijos 
chas Mahometas Ali urnai pasi
mirė bal. <5 d. s
Michele, Italijoj. Jis abdikavo 
1909 m., pavesdamas sostą sa- 
vtr sųnui. Bet gal ir jo sūnūs 
turės abdikuoti, ■ nes .jis veda 
linksmų ir patvirkusį gyvenimą 
Paryžiuje ir Persijon gryšti ne
nori. Gyventojai tad nori jį pa
šalinti, kad pastačius lokį ša
chą, kuris sėdėtų namie, o nesi- 
daužytų po Europos linksmą
sias vietas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

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

PEPSIN SYąUP COMPANY 
MąnticeHo, 111^

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

būtent, visuomet dirba tokį dti> 
bą, kuris be abejojimo mus nai
kina” (60 p.). Ir toliau, savo 
knygos 75 puslapy, Klimas pa
sakoja: ^Pažymėtina yra lietu
vių bei prūsų religinė toleranci
ja. Užkietėjimas saVo pagonlz- 
me bei atžulume Dusburagas tą 
vieną ypatybę priskaito per pa
girtina. Pasak ją, prusai, nors 
ir netikėliai, ir įvairius dievus 
garbina, bet su kaimynais kri 

‘kščionimis jie taikiai 
! nei jiems Gyvąjį 
garbint trukdydami, nei šiajp 
jau kaip juos

gyvena.

ginęs iškasenas prieina tokių iš
vadų: “D-ro Nagevičiaus iška
senos iš VII-VIII amžių, kuo
met lietuviai dar buvo pagonys, 
yra labai turtingos, puikaus 
darbo, tobulios technikos, gero 
skonio. Antrosios iškasenos, ki
ltosios iš XV-XVI šimtmečio^ 
kada jau lietuviai krikščionys 
buvo laidojami ant Taurakalnio 
ir šeimyninRėlių kalno, yra be 
galo menkos, kaip medžiaga, 
taip ir technika!“

Šią musų gerbiamojo archeo
logo išvadą patvirtina ir lenkų 
archeologas šukevičius (Szukie- 
wicz. Rocznik tovvaSzystvva prz. 
nauk. 1909, III tomas). Didisai 
lietuvių neprietelius, pikčiurna 
Giseivius liudija, kad Didisai 
KryžuoČių Magistras Siegfricd 
von Feuschtvvangen 1309 metais 
išleido įstatymų, draudžiantį lie
tuvių ir prūsų kalbų vartoti! 
Reiškia, negana buvo popiežiaus 
tarnams grobti, piešti, krikštyti, 
negana jiems buvo turto, Jiems 
rūpėjo ir lietuvių dvasia išplėš
ti/ kalba atimti, — ir visa tai 
teisingojo Dievo ir jo atstovo

sKriausdami”. visagalinčio popiežiaus didesnei 
kad Dusbuir garbei!

gas buvo vokietis, rašęs kryžuo-
1 Reikia atsiminti, 
J gas buvo vokietis

= |čių kronikas, patsai dūšioje kry- Kotzebue to, ką Lietuvai'ir lie-
Labai ryškų 1 vaizdų paduoda

jų šalininkų šiek tiek buvo su-’žuotis, lietuviams buvo labai ne
intrigavę musų visuomenę. Del palankus: blogų žodžių apie lie
to į kiekvieną pareiškimą rin- ■ tuvius ir prusus apskritai se
kimų tvarkos reikalu greit ir šykštėjo. O kitoj vietoj jisai sa

ko, kad pi%sų kraštas prieš kry
žuočių įsiveržimą esą buvęs la
bai gausiai apgyventas. Kiekvie
noj iš vienuolikos provincijų bji- 
vę bent po 2000 raitų kareivių 
ir daugybė pėsčiųjų (muitą ml- 
lia pugnatorum). Zambijoje bu
vo 4000 raitų ir 40,000 pėsčių 
kareivių. Sudavija (šių dienu 
Rytų I’rusų dūlis it- Svivulkų že- 

niės pietus) buvo kulturiugiau- 
sia, turėjo 6,000 raitelių. Tuo 
tarpu jau 1326 metais kryžuo 
čių jau bUvo taip nualinta ir su
naikinta, kad net visa giromis 
suspėjo apaugti. šios žemės 
gyventojai kovoje su kryžuo- 
čiais ilgiausia* gynėsi — labiau
sia ir nukentėjo. Ir Simanas 
Grunau savo kronikoj pažymi. 

Kkad ir ^šlodravija, prieš kryžuo
čių apaštalavimo liko tuščias 
ir išdegintas (bosz landt). Vo
kietis Z'weck savo knygoj “Lita- 
uen“ sako, kad prūsų lietuvių 
kultūrą sunaikinę kryžuočiai; 
prusų\ Lietuva apie. 200 buvusį 
tuščia! Vokiečių istorikas Tis- 
chleris savo knygoj “Ueber die 
gliederUng d. Urgeschichte Ost- 
preuss.” pasakoja, kad prieš

gan smarkiai buvo reaguojama. 
Galop paaiškėjo du pasiūlymai: 
vienas —' palikti senąjį Komi
tetą, antras — perrinkti, šiuo
du pasiulymu balsuojama atvi
rai. Padarius piirmą. balsavimą 
ir prezidiumui tiksliai nesuskai- 
čius balsų, o tik konstatavus 
“žymią. daujjum4’’z payeikalauta 
perbalauoti. Suskaičius balsus 

pasirodė, kad už perrinkimą 
balsavo 80 (su viršum), o už 
senojo Komiteto palikimą 70 
(su viršum). Kaip pirmo taip 
antro balsaVimo metu girdėjo
si komanda “mergaitės nebal
suokite”, arba “visos mergaites 
balsuokite“. Po kiekvienos ko
mandos žodžio salėj pasikelia 
triukšmingas juokas. Matomai 
butą kaž kokios kuopelės su va
dais, kuri netikėtai buvo ištik
ta nelaukto balsavimo ir per 
tai nevisai orientavosi, ką jorps 
padėjo komanda. Tokiu budu 
tenka konstatuoti agitacija rin
kimų metu, kas paprastai skai
toma neleistina.
' Prasideda kandidatų staty
mas. Ištariama keletas pavard
žių. Jų skaičiuj, ir tą asmenų 
kurių nėra salėj. Kai kas kelia j kryžuočių įsiveržimą prusai tif 
abejojimų ar tai praktingas (rėję gražią kilnių kultūrą (eina 
daiktas, gal tokiu budu ištrink-' 
ti asmeny# paskui nepanorės 
eiti narių pareigų. Po to dar 
išvardyta keletas pavaldžių. 
Pasirodo, kad statomų kandi
datų skaičiuj, kaip čia pat pa
reiškiama, esama žmonių, kurie 
yra neįgidmai nusistatę dėl Ko
miteto' buvimo. Po to eina vi
sa eilė pareiškimų, kad su to
kiais žmonėmis bendras darbas 
negalimas ir nuimamos kandi- 
.daturos. šis incidentas tuo lik
viduojamas, kad didelė' balsų 
dauguma nutariama nestatyti 
kandidatūrų tų asmenų, kurių 
nėra susirinkimu. Po to buvo 
sudarytas gana ilgas kandida
tą sąrašas, ir prasidėjo rinki
mai. Balsams rinkti ir skaity- •• 
ti išrinkti p. p. K. Aleksa, J. 
Budzeika ir K. Kriščiukaitis. Pb 
valandos prezidiumas pranešė 
šiuos rinkimų įvykius: Komite
to nariais išrinkti: d-ras D. Al- 
seika (163 balsais), kum K, Či
biras (188), kun. Pr. Bieliaus-

,avo dvare San (125), P. Karazija (175)
d-ras J. šlapelis (172), K. Ve
ličkas (114) ir kun. Zajančkau
skas (173); kandidatais: St. 
Midi jošaitis , (81 balsų), kun. 
Skruodys (58) ir V. Budrcvi- 
čius’ .(26).

Visi išrinktieji kartu su pro
vincijos rinktais nariais eina Į 
L.\V. zL. Komiteto butą savo 
prezidiumo

gla'fcnzende Kultur), gyventojai 
esą mokėję pasidrbti kardų, tu
rėję net pasidabrintų > balnakil
pių! Jie turėję ir daugybę viso,- 
kių kitų daiktų, iš kurių 
įvairumo ir turtingumo 
galima spręsti, jog prūsų kraš
tas buvo nemažos reikšmės, sa
vo kultūra galėję drąsiai lygin
tis su Vakarų Europos gaišiai
siais kraštais.

Prūsų istorikas Heydek pasa
koja, kad savita prūsų kultūra 
augusi ir bujojusi iki pat kry
žuočių įsiveržimo. Iš visos Eu
ropos suplaukę prisiekę plėšikai 
kryžuočiai kovoj, nusitęsusioj 
per 3(1 metų prusus nugalėję, 
vesdami aršiausią kovą, did
žiausių kruciatų pagalba. Kry- 
žuočiams laimėjus, prūsų kultū
ra išnykusi. Ne mažos kultūros 
tfcą buvę. ii> Lietuvoj, — tai pa
dą. gausios lietuvių kapų iškase
nos. »

(Žiūro jo ‘Sitzungsberichle 
der Altertumsgesellschaft, Prus- 
sia; 190 sąsiuvinys).

Garsusai lietuvių ėdikas, vo
kiečių istorikas Kotzebul sako, 
kad prūsų žemė prieš kryžuočių 
įsiveržimą buvo panaši i gražų 
darželi, kuri Dievo žodžio skel
bėjai tyrais pavertę (l’r. Gcsch.

rinktis.
0

Musų garsusai istorikas ir ar
cheologas daktaras Jonas Baalv- 
naviėins turėjęs musų archeolo-

tuviams davė popiežiaus suteik
toji malonė—krikštas
Kotzebue: Preussens 
Geschichte, 1, 89):

Tobulas yra senobės 
vergtųjų prūsų paveikslas, kaip 
ir kuo jie buvo, kol krikščionys 
neįskiepijo jiems naujos tikybos 
su naujomis ydomis. Jie nebuvo 
pasiekę tos aukštos kultūros, 
kuri šviesą plečia, bet dorą nai
kina', tačiau kas juos laukiniais 
vadintu? A v nebuvo jiems su 
krikščionimis l)endra tikyba ir 

prietarai, tik kitokiame pavida
le? *

Jie neturėjo pakankamai civi
lizuotos kantrybės suprasti, kad 
vienas žmogus, sėdįs Ryme, tu
ri galios juos kam norėdamas 
dovanoti — tai buvo jų beproty
bė; kad jie savo dievus, savo 
nuosavybę gynė — buvo jų nu
sižengimas! Jeigu jie galvažu
džių (tai yra kryžuočių) užpuo
limus kruvinai keršijo — tai 
buvo jų piktumas!

/Bus daugiau)

(A. V. 
aeltere

nepa-

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulerard 1989
DU. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111... . ... ._____ ._____ —-*

DR. A..MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 MHwatikce Ate., Room 20S* 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandor: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tol. Bron«wick 4983

Namų telefonas Spaukling 8633

DR. M. T. StRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tcl. Boalevard 
7820. 6641 S. Albatty Av«„
TW. Pro^eet 198t. Ofiso vahn- 

^dot 2-4, W-8. Nedalioj 10 ilri 12 d.



NAUJIENOS, Chicago, m u

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bernice Zalimienes bylos 
nagrinėjimas i

Vakar turėjo •prasidėti liudyto
jų statymas. Ką jie liudys

Žalimienę gi teisinasi, kad 
Kkundų ant jos padavė jos už- 
vydžiok kaiminės. Dar kada ji 
buvusi mergina, ji buvo ga
vusi geresnį darbų, geriau pa- 
siiėdydnvusi ir tas sukėlė kal
bas ir užvydų. Kada gi miręs 
jos vyras, tai kalbos dar lab- 

I iau paplito ir ant jos paduota 
skundą. .Ii esą labai mylėjusi 

; savo vyrą ir lodei nuodinti jį 
i ir nemaniusi. Kokiu budu pas 

ią alsirądęs aršenikas, kurio 
nemažai pas ją rasta, ji neži
nanti, 
slapta gėręs

PLOUKŲ KIRPIMAS
PABRANGS

d.,

barzdas ku tykiose pa
jai nutarė barzdasku- 
savininkų asociacija, 
skutimas bus pakeltas 
vieton dabartinių 25c.

jog muzėjaus savininkas gavo 
pakvietimą nuo Art Instituto 
surengti ten parodą^ VietA 
duodama net trims mėnesiams. 
Tai nepaprastas reiškinys Chi- 
cagoje, juoba, kad to muzėjaus 
dalina paroda dar visai nesenai 
įvyko Arts Klube.

. * I kus. tsys bylos 
kaltina-1 

savo vyro

.lury,' kuris
Bernice Žalimien 
mos nunuodijime
Dominiko Žalimo, jau tapo iš 
rinktas ir vakar

lankiai 
mille- 

girk’SJ,

t ui ėjo pra 
sidėli perk lausinėj imas liudy 
tojų. PirniniNiųis 
yra šaukiami l>r. 
kol, 1601 So. 
Auna Skve.tvc 
\\'aslitenaw Avė., Dr. Petor ši-J 
nia tis> (įiepripalas), 1652 So.1 
A s I»I muaL^^Vv e. 
chemikas Dr. 
McNally.

įSavo pradinėj* 
kalboj - prokuroras 
menthal išdėstė 
prirodyti. Pasak 
n i mas d: 4ei Domininko prigru- 
niojimo persiskirti su savo pa
čia už penkių mėnesių po di-’ 
dėlių 
vo virš šimto 
vert£ Bernice 
dyti savo*vyrų, kuris 
sidraudęs 
pomirtinę 
Be lo 
Kalinovski, duonos išvežiobn’ 
jas, kuris lankydavosi pas 
Bernice, kada jos v v ras ir jos*

* • K į
tėvas dirbdavo dirbtuvėje.

Ona Skverecki, 10 m., kurii 
praleido pas Bernice Zalimie-’ 
nę dvi savaites, liudysianti.) 
kad ji buvo pristatoma prie
priekinio lango daboti kada
ateinu minėtas Kalinauskas.' 
Kuomet jis ateidavo, tai Ber
nice pasišaukdavo ji pas savoj 
o Onai duodavo pinigų ką-norsl 
nusipirkti ir ją išsii 
namų.

Koronerio chemikas 
Nallv liudysiąs, 
mažai aršeniko 
se ir ji) neužti 
mui žmogaus,

liudytcĮjais
M. T. Stri- 

Ashlattd Avė., I
10 m., 141(1

Bei jos vyras 
kokius lai

Be to Bernioi
Į kad nors ji atvažiavusi į Ame
rika 8 metų amžiaus ir čia lan 
kiusi mokyklą, bet pažystanli 
daugeli kalbų ir jas geriau ži
nanti. negu pačių

I Ji gerai mokanti 
j vių, lenkų, cechų 

dar neliudijo

anglų kalbų, 
rusų, liotu- 

ir k. kalbas, 
byloje. Jos 

i pusės liudytojai bus alklausi- 
• nei i jau po lo, kaip bus išklnu- 
I Jnėti valstijos puses liudyto-

ir koronerio
William D-

kaltinamojo.] 
Louis Blu

kų jis tikisi 
jo, panieki-

jai.

SLAUGIMO PAMOKOS 
PARKUOSE.

parVakarinės miesth dalies 
kų konrisionieriai, kurių pirmi
ninku yra Dr- John Dili Ho 

j , itirtson, per 7 metus buvęs vestuvių, kuriose dalyva- ... . .... . . .f . . . Sveikatos* komisiomeriu, įstei-zmomų, ir pn-i _ . , , .*. \ i ue mekurmose parkuose sc-niifcitarti nuzu-1 . , . • _. ; mokamus kursus moterimsbuvo ap.-, , . .... • '...... . I staugimo ligonių, teikimo pi r-, ant ir savo, ‘ . .. v. ... y • v. . mos pagalbos ir sveiko uzlaikv-uzrasi*s savo pačiai.1 i. A .. ,. i mo namu. Pamokas duoda-’ buvo ir meilužis 1a>oį . .. ln i
vaiėių. Baigusioms kursų duo
dama diplomus. Kreiptis rei
kia- prie artimiausio parko di-_ 
rektoriaus. A

Pamokos bus duodama šiuo
se parkuose:

lard \ve.), pirmadieniais, 2-3 
ai. po pietų.

Dr. Mc 
nors i r 

rasta viduriuo- 
nka, numarini-j 

bet aršenikas1 
kad priimtas

kad

skystej formoj jis gan pasi-j 
sklaidyti po visą kūnų, taip 
kad nors jis numarins žmogų.! 
bet viduriuose arseniko bus 
maži'i. Be lo ir skausmai. ku-Į 
riuos Žalii 
mirtį rod( 
nikų.

Velionio

<L) antradieniais, 2-3 vai. 
pietų.

.,i Kranklin Pairk (II gi
Tripp Avė ) trečiadieniais

Į 3 vai. po pietų.
(Kolumbus Bark 

ir Aust i n Avė.), 
iriais, 2-3 vai. po

Eckiiart Park (('Jrieago
N’oble St.), penktadieniais’,

ID-<3:30 vai. vak.
patartina moterims pasi

naudoti tais kursais, nes tinka 
■uas ligonių slaugimas 
būna svarbesnis, negu 
.o pagclba.

u*

Pradedant nuo birželio 1 
plaukų kirpimas ir barzdos sku
timas 
brangs, 
tykių 
Barzdos 
iki 35ct)
Plaukų kirpimas bus 75c, vieton 
65c. paprastomis dienomis ir 
85c vieton 75c šeštadieniais. Bev 
vaikams kirpimas plaukų bus 
nupigintas, vieton 60c bus ima
ma 10c. Kainos liko pakeltos 
todėl, kad biskutj pakelta algą 
barzdaskutyklų darbininkams.

POŽĖLA GEG. S D. RISIS 
VVAUKEGANE

Petnyčioje, geg. X d., Chica-

kegane. Jų tarpe bus ir Karo
lis Požėla, lietuvių ristikų Žvai
gždė. Taipgi risis pagarsėjęs 
Mariu Plėstina, kuris yra skai
tomas “neapkarunavolas” sun
kiojo svorio pasaulio čempio
nas. Apie Plėstina galima liek 
pasakyti, jog jis yra paritęs 
vokiečių milžinų llans Steinkę

Prie viso to risis dar 
Bolevvicz, garsus lenkų

Tuo budu VVaukegano 
viai turės progos pamatyti gc> 
ras ristynes. —P. /

Teatras ir Chicagos 
moterys

Subfuzdo, sukruto Chicagos 
moterys, kad kuomi-nors prisi
dėjus prie ruošiamo Lietuvių 
Auditorijoj gegužės 10 <1., Po
lai lendžiulytei* benefiso, kaip 
toko patirti, jos jau daug iš
platino tikietų. Bravo Chicagos 
moterys, kad jus remiat savo 
artistes. Jus teikdamos mora
lės ir medžiagines paramos sa- 
Vo artistėms, tuo pačiu laiku 
iškelsi! savo vardą ir duosit ga
limybės tobulintis ir dar inten
syviau veikti Įvairioms moterų 
draugijoms. Kad jus remiat sa
vo artistes, ateity Jos patarnaus 
jums, padės jums; vykdiiHi įvai
rius sumanymus labdaringam 
tikslui. Ypač, kad tos dienos 
beneficiantė musų gerb. artistė 
Pola 'lendžiulytė mano ilgam 
laikui pasilikti Chicagoj ir vi
sa siela dirbti lietuvių tautos 
labui, skiepijant jai grožės jau-

Tam smus ir meno kibirkštėlę, 
risti-1 Veikalas tai dienai parink

tas labai artimas moterų sie
lai, tas duoda vilties, kad pusę- 
erdvios Auditorijos užpildys 

vien tik moterys. —N.

skriaudė mažesnę tautą dides
nės labui. Ar gi mes esame 
vergai, kad pasiduosim ir tylė
sim^ vien dėl to, 1 
skriaudžia popiežius ? 
mes nesam vergai, bet laisvi 
žmonės, kurie pasiryžo nepadė- | 
ti ginklo tol, kol neiškovosim 
savo teisių. S

Turėdami tai omeny, galimę j ” 
išanksto spėti, kad Chicagos “ 
Lietuvių Auditorija bus. pripil
dyta sekmadieny, gegužės 10 
d., 2 v. p. p. Ten susirinkę 
parodysim savo pasirengimą 
užstot Vilniaus lietuvius ir iš- 
reikšim atatinkamą protestą 
prieš neteisingą popiežiaus žy
gį. Mes pirmoj eilėj esain lie
tuviai; viskas kitas šiam mo
mente neturi reikšmės.

2 v. p. p.

I?kad mus $ 
s ? Ne, įį

U. G.

(AQ.se. ant 6-to pusi.)

NETOLI BEPROTYBES
KAIP KADA

Mus. Saunders pasako 
kaip Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Cempeund pa
lengvino jos trubelius per
mainoje gyvenimo.

y

Marqueff« Pharmacy
Vienatine Lietuviška Aptieka 

' šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiekorkis

• f ir Savininkes
2346 West 69th Street

• rti W«itcrn Av«. 
Phonc RepuhHc 5877 - 5831 

CHICAGO. 1LL

DR. VAITUSH, O. D.
MBTUVIS AKIU 8PBC1AU8TA8

Palengvini akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamu akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą. atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausius klaidus. Specialė 
ntyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai n«o $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th SL 
Phone Boulevard 7MI

Mrs. «WCWIIEVIGZ - VIUIKIEHE
AKtteERKA

3101 So. Halsted St., kampai* 31 ąat.
Tel. Yards lltt
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

rijos 
f_ * 
vusi 
▼anijos 
bučiuose, 
niūgai 
naują, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
•kreipkitės o ra
site pagalbą.

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

į?^

Lieltivių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas aaatų be skausmo,
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitoni galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
'žemas musų kainas. Sergikita savo 
dantis, kad nekenktų ju«ą sveikatai.

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Arų.

? > »

liptu-

Lietuviu Rateliuose Ruošiamasi prie masinio 
mitingo

Knoxville, Tenn. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkhpm’s Vegetable Com- 

pound savo gyve
nimo permainoje. 
Aš buvau labai 
nervinga, negalė
jau miegoti ir tu
rėjau melancholi
ją. Faktiškai aš 
beveik buvau su
mišusi kaip kada 
ir'beveik neturėjau 
atminties. Aš bu
vau taip silpna, 
kad negalėjau dirb

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Užkrečiamos
/ Ligos

Ką kalba apie musą 
parodą amerikonai

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos getiaąsiu ir pasekmingiau- 
’ .' siu metodu

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

kainas

vti savo namų darbo beveik pusė lai
ko ir kentėjau nuo skaudėjimo nuga
ros. Daktaro nurodymai mane vi
suomet gązdindavo ir aš taip kentė
jau per trejus metus kol aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compound kurį ma
čiau garsinant. Rodosi, kad išvarto- 
jau aštuonis butelius. Jau bus du 
metai, kaip aš nevartojau nieko ir ne
turėjau namie daktaro -nuo jokių li
gų. Aš dabar skalbiu visus savo skal
binius ir prosiiHi ir sveriu daugiau, 
svėriau 1(6, o dabar sveriu 138 sva
rus. Patariu visoms moterims, ku
rios kenčia fiziškai ir protiškai, kaip 
ir aš kentėjau, kad vartotų Veget
able Compound. Aš įsitikinusi, kad 
jos pagelbės taip kaip ir man pa
gelbėjo.” Mrs. T. A. Saunders, 711 
E. Depot St., Knoxville, Tennessee.

UfYtiVdU

Jau pasklydo plačiai gfn\sas, 
kad Chicagos lietuvių organiza
cijos žada rengti gegužės 10 d. 
didelį protesto mitingą prieš po 
piežiaus ir Ixmkų konkordatą, 
kuris pripažino Vilnių, Lietuvos 
sostinę, vVaršuvai.

■ Visų kolonijų Lėtuviai, be
skirtumo pažiūrų gvvai atsilie 
pė į tą sumanymą, ir nėra abe
jonės, kad patsai protesto mi
tingas bus pasekmingas. Kovo
ti už Vilnių turi visi lietuviai, 
nežiūrint ar jis vienaip ųaano 
ar kitaip. Nėra reikalo daryti 
išimties popiežiui, nes jei vie 
nam nusileisim, tai nebus tuo
met prasmės kovoti ir su kitais. 
Popiežius pripažindamas 
nių Lenkijai padarė netik

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunsvvick 1717

Dr. B. M. Bosą atpiginti
45 S. Dearborn St nuoBet štai atvyko mųzėjus A- 

merikon; atvyko ne savo inicia- 
• tyva, bet pakvietus keliems a- 
.> merikonams, kurie apmokėjo 

savininkui kelionę ir nicdžiagos 
pervežimo išlaidas. Kadangi 
nėra galimybės dėti visus Ame
rikos laikraaščių atsiliepimus, 
tai mes privėsimo tik svarbiau
sius. “Tai didžiausi kolekcija., 
koki kada nors buvo į Jungti- 

rašo

p-

(Adams St. 
‘ketvirtadie- 

pietų.

nes Valstijas atvežta,” 
Colorados “Denver Post,” 
z et te and TelegraphJ’ ir 
laikraščiai.

| šių metų kovos pabaigoje da- 
tlis medžiagos buvo rodoma Chi
cagos “Arts Club.” Ten buvo 
išstatyta tik 100 daiktų.

“.Gaila, kad paroda užsidarė 
pirm negu plačioji publika spė
jo su ja susipažinti... Mes pa- 

ma- geidaujame, kad paroda dar 
Į kartą butų pakartota,” — rašo 

(tie*' t^aily News” ii- prie to 
‘dar prideda:... “tokių paveikslų 
tuos dar nematėme..,” “studen- 

( i tams reikia aplankyti parodą, 
Glndys Pearson patrau-'kad pasimokinti.”

. vyro motiną I “Evening Post” parodai pa-

kariais 
dakta-

kili Vii-
10-

forBILIOUSNESS

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

SPECIALLS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS

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

Pastebėkite labai žemas kainas

Naujos nupigintos kaino\ ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215,j)agal laivą.
. GERA NAUJIENA. Naujas S|V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Ąmerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJE8TIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę i Cher- 
boug, Southanipton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi ,inusų 3-čios klesos 'keleiviai 
gauna atskirus kambarius .^dviems, 
keturiems ar še&iems žmonėms. Pa
togumui, puikuos muistąs ir manda
gumas. '

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Se. State SU Chicago, III.

Vattoklt
25c. ir 50c. baksella 

Pirkit nuo a;»l.iekoriaus,
NETURI CALUMlžL 

išvalymo žarnų. Iftvalb odų.
kimo . galvos skaudėjimo 
Nuo iižkicLę ;;p'o, nųi'lan-

BEECHAM-S PILĖS

SNIEGAS (’HICAGOJE

minųodintu, jei

By Thorntan Flsher 3

UI.
50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo

Dl66lK)5 SAHSTME
MOSQU|TO£S PsRfe
THlCk UfcfeF

IHlS IS A SMVELL 
PLACe Tb A
VF W VANS- |

! hc*/ ro pi c k our

PUACfc-S

s kentėjo prieš 
nunuodijimą arte

giminaičio 
liudijimu, 

buvo sušaukęs abiejų 
giminių susirinkimų,

Bernar- 
velionis!

pusių! 
k (iriame >

BEfeCHAM'S.

Air. I. I\nOWltt Yes. she should have Jiad better jurigmerit.

Tel. Lwk«i«tke 4226 

fMumbing, Hcating 
Kaipo lietuvi*, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauKiai.

M. Yušką, 
3228 W. 38U St, 

"F*

o- —m

Chicagoj, ypač šiauri- ( 
Jnėj miesto daly, buvo pasirodęs J 

sniegas, kuris buvo aiškiai 
i i •• 1 tomas taip lietaus lašų, riame jis pareiškęs, kad x .. . , , .' .J. ' | Saitas oras tęsis keletąmano skirtis nuo savo pačios. .. ...\ ..... ...... nų ir galima tikėtis šalnų.\ enoms išreiškęs baimę likti 

ir tolinus 
savo pa

čia, urs jis karią kopūstuose1 kė teisman savo 
radęs ką-tai panašaus į grūstą Mrs. Walter B. Pearson, nulio-(švenčia ilgą ir prielankų strai- 
Hiklą ir kopūstų nevalgęs. Po'nierę našlę, reikalaudama 500,-1 pynį. Laikraščiui ypač patin
to jiedu du sykiu buvo susi- (100 dolerių atlyginimo, nes ji ka plakatai ir paveikslai, 
laikę. \'iena iš nesutikimo atitraukusi nuo jos vyrą — sa 
priežasčių buvusi ta, kad Ber 
irice atsisakė eiti pas Domi 
trinko daktarą, gydytis nuogti 
gos, kuria ji užsikrėtė. 
_______________ _________

O 
‘Chicago Tribūne” pastabi, jog 

vo sūnų, kuris, motinos jkallbi- iš telegramų matyti, kad net 
namas, gabaus ją pametė ir su-Į Valstybės departamentas. sWa- 
gryžo gyventi pas savo moti- shiiigtone domisi šia paroda.
ibi. Bet kas svarbiausia, tad tai,

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

tiktai trumpam laikui
Specialia Intcrvcnous Gydymas, $5 
iki $1(1 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dcl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų lluur cnų ir Nervų Cydyur,s $2 iki |5 
Gydymai* Odos ligų — Actifrc Ray>, $3. 
Rio-Ghemic Kraujo Seruin Gydynuts, 110. 
Pasitarimas ir Lgzaininacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų.* Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kunilmrys, 60S—Mo
terų priėmimo kambarys, I»O8—Kal
bame virokiu.. kalbas.

IHt B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kam p. Monroe, 

Chicagt).
Penktas aukslaą, JJiilIy Namas 

25 melai tame Name
VALANDOS:

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

Paucdely, Sercdoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

y/ųpsT DoES 
AtfeoOV SUHb^aP

VOOi - TVUS iŠ THt-: 
pL(XCtS O H 

'SHopc - Cm <0.1 hg on 
THE Vt>PCE\-

y/KS '/o<J
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Lieiuviii Rateliuose.
(Tųsa line 5 pusi.)

North Side
Pirmyn Mišraus choro užbaigi

mui žiemos sezono spektak
lis ir šokiai.

Sekmadieny, gegužės 3 d„ 
Liuosybės svetainėj, Pirmyn 
Mišrus choras užbaigdamas sa
vo žieminio veikimo sezoną 
surengė vakarą. Puvo statoma 
scenoje vieno Aklo komedija 
“Dėdė atvažiavo”. Veikalas, ga
na gyvas, labai tinkantis to
kiuose lietuvių parengimuose 
ir labai prijuokino publiką. O 
prijuokino todėl, kad buvo la
bai gerai Scenos Mylėtojų Gru
pės artistą sulošta^. Simono 
Vingiro, turtingo dvarponio ro
le vaidino A. Daukšas. Adomo 
Vingiro dailininko rolę vaidino 
V. Budis, o našlės Onos Gir- 
nienės rolę vaidino panelė K. 
Budriulė, vežėjo rolę — J. Ra- 
dišauskas. Visi vaidino laimi 
tinkamai.

Buvo dar ir kitas vaidini
mas. Tai vodevilis ‘'Paieškoji
mo biuras’-. Tame vaizdelyje 
dalyvavo M. Dundulienė ir P. 
Kemėžienė. Jos kaipo šokėjos 
pašoko vodevilinius šokius- J. 
Ascila, komiškas vodevilio ei
lininkas, sudainavo komiškas 
eiles (kopletus); .dar viena 
panelė, kurios vardo nesužino
jau,’ irgi sudainavo juoką dai
nas. Po lošimui buvo šokiai.

Vienu žodžiu, valgias buvo 
gana linksmas, smagus, malo
nus, draugiškas. Bet dabar 
klausymas, kodėl tas vakaras

per 25 melus. O kur M. Dun
dulienė veikia, flpi ir pasiseki
mai ir smagus vakarai. Kaip 
aš M. Dundulienę žinau jau per 
11 metu (’.hicagoje, lai ji pasi
šventusiai per tą laiką veikę 
ir veikia įvairiose lietuviu 
draugijose: Moterą Apsvietos 
Draugijoj!, Keistučio Kliūtie, 
scenos mylėtojų rateliuose, cho
ruose, d'amus skyriuose ir II. 
Visi progresyviai lietuviu vei
kėjai ir veikėjos turime nusi
lenkti prieš M. Dundulienę ir 
atiduoti jai pagarbą už jos di
deli dadmvimąsi per dvide
šimt penktus mehts.

Paminėjimui M. Dundulie
nės 25 metą darbavimosi lietu
vių scenoje šeštadieny, gegu
žės 9 d., Mildos svetainėj yra 
rengiama šeimyniška vakarie
nė- Todėl kiekvieno veikėjo ir 
veikėjos šventa pareiga yra 
pagerbti musą n, n u ilstančią 
lietuviu seną veikėją. Tikietai 
gaunami Aušros knygyne. Nau
jienų ir Varpo redakcijose, 
švyturio bendrovėje ir pas 
Liet. Scenos Mylėtoju arlislus.

—Lietuvių Brolis.

Iš North Sidės Lietuviu 
Chronikos

f

t

NAUJIENOS, Chicago, DL Ketvirtadienis, Geg. 7, 1925

atsaky-

Kodėl Chicagos Lietuviai turi 
rašytis j Chicagos Lietuvių 
Draugiją Savitarpinės Pašei- 
pos?

I šitą klausimą kiekvienas 
Chicagos Lietuv. Draugijos na
rys atsakys sekamai: Chicagos 
Lietuviu Draugija aprūpina sa
vo narius ligoje ir mirus daug 
tinkamiau, negu kai kurios ki
tos Chicagos ir artimu apie] i n-
kių draugijos.

kaip nuo daugelio iš pub- ĮChicagos 
teko girdėti, 

tuodu veikalus
Dundulienė,

toks 
mas, 
likos 
kad
vo M. 
scenos mylėtoja ir

režisiera- 
kuri tapo 

veikia jau

Ir štai kodėl: 
Lietuvių Draugijoje 

'yra 3 pašelpos skyriai — kiek
vienas narys sulig savo apsi- 
■ svarstymo priklauso i tą skyrių, 
sulig to. kiek jis nori pa-

KAZIMIERA 
AVA!K APSKAITĖ

Mirė Gegužio 5 d., 1925 m., H 
vai., 16 metų amžiaus po sun
kios operacijos. Kilo iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Kaltinėnų 
parap., Numeniką kaimo. Išgy
veno Amerikoj 13 metų.

Paliko dideliame nubudime 
tėvus, vieną brolį ir tris seseris.

Kūnas pašarvotas 668 W. 18 
St. Laidotuvės įvyks Gegužio 
9 d., 1925, iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Dievo apveizdos 
bažnyčią, 18 ir Union gatvė, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugui ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę,
Tėvai, ąeseryg ir brolis 
švaikauskiai.

Patarnauja laidotuvėse gra- 
borius J. F. Radžius, Canal 6174

Seni žmonės gali rasti pa-, 
lengvinimą nuo dau

gelio ligų
Tūkstančiai vartoja naują prirengimą 

ir sako, kad suteikia jiems 
puikų palengvinimą į ke

letą dienų
Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už

sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
riii ir nusipirkite butelį šio naujo pri- 
rengiiho. Jis vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite jį keletą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau ir nesijausite ge-

šelpos' gauti ligoje. Pirmo 
skyriaus nariai gauna pašelpos 
ligoje $6 savaitėje, antro 

'skyriaus — $10 savaitėje ir tre
čio skyriaus $16 savaitėje. Mė
nesini mokestį nariai moka se
kamą: pirmo skyriaus 50c. į 
mėnesį,, antro skyriaus 75c. i 
menesį, o trečio skyriaus $1.25 
į mėnesį. Mirusiam nariui po 
mirtinę apmoka pati Draugija 
iš savo iždo $200. Reiškia na
riai yra liuosi nuo visų kitų mo
kesčiu apart mėnesinių.

i Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams yra leistina gyventi bi- 
le valstijoj Suvienytų Valstijų. 
Kiekvienas iškeliaujantis narys 
iš Chicagos gauna pašportą bei 
laidim^ taip kad gyvendami su 
Draugijos pašportu gauna pa- 
šelpą ligoje bei po mirtinę kaip 
kad gyventų ir Chicagųje.

Taipgi (Chicagos Lietuvių 
Draugijoje valdyba yra renka
ma referendumu/ taip kad na 
riai gyvenanti toli nuo Chica
gos gali dalyvauti Draugijos 
valdybos rinkiniuose. Užtenka 
atvaizduoti šituos kelis pavyz
džius, kad davus gyvą paveiks
lą, kodėl Chicagos lietuviai ir 
lietuves privalo dėtis į Chica- 
gos Lietuvių Draugiją.

—Julius Nemunas.

riau, nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir kū
ną greitai, suteikia saldų ir malonų mie 
gą, stimuliuoja kepenis ir inkstus ir 
reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbė
jai žino labai gerai, kad Nuga-Tone 
suteiks jums tiek gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jums nepagelbės. Žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

SUNKIAI SERGA
Gerai žinotų^ chicagiečiams 

akušerė p. Mikalina Būro 
kieno iš namų Baranauskiutė- 
5152 So. Halšted St. susirgto 
labai rimta liga. Vakar ji tapo 
nugabenta į VVesley Hospital 
ant 24 ir So. Dearborn gatvių, 
kur jai bus , daroma operaci
ja. Tegul pacijentės prie jos •

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerą 

ir lenstvhj 
a r m o n i k ų 
Jungt. Vat- 
otAioae. Me* 
nevartotame 

importuotų ar
monikų : visi 
musų instru-| 
mentai yrs 
padaryti., čio
nai, ZChica- 
Boj. Visa* 
darban atlie
kama* ran- 
kcftnia i A ge-

riausio materiolo. Sena* armpnikae maldom 
| naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams, lleikalnukite mošų kata
logo tlnndien.
North America Accordion Mfg. Co. 

»24 So. Habted St., Chicago. 111.

per kuri laiką nebesikreipia. ’

Pranešimai
............- ■ -

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada reągia, veikia j 

ar kviečia.
L. S. J. Lygos susirinkimas jvyks: 

ketverge, gegužes 7, 1925, Mark 
Wbite Parko fcvet., 8 vai. vakaro. 
Bus daug svarbią reikalą tari-1 
nuli. —Komitetas.

PHANESIMAI
NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI

1 “Birutės” choro painokos |vyks 
ketverge, Mark \Vhile l’arkt sve
tainėje, lygiai 8 vai. vak. Visi na- 

j riai-ft; yra kviečiami atsilankyti, 
i nes kadangi turime imli dalyvu- 
ma geg. 17-25 Vilniatis Vadavimo 
koncerte. Nepamirškite atsilanky- 

i ti pnnktuališkai, taipgi bus pra
vesta kas nors naujo. .—Valdyba.

Jaunosios Bh^itės muzikos ir 
dainą pamokos įvyksta ket vergo 
vakare 7 dieną gegužės, 7 vai. vak. 
Po repeticiją mitingas, narių tė
vai bukite laiku; turime daug 
svarbią reikalą. — Sekretorius

.šiuo m i pranešu, kad “Birutės” cho
ro painokos jvyks ketverge, Gegužės 
7 <1.. š. in. Malk Wliite Parko salėj, 
S vai. vakare. Visi nariai-ės yra kvie
čiami atsilankyti, nes reikia prisi
ruošti prie Gegužės 17, Vilniaus Va
davime, programo. Prašome visu ne- 
uvehioti. Sekretorė S. Krasauckas.

Lietuvių Kriaučių Skyrius 269 'A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, Gegužio (May) 8, 
7:30 vai. vąk. 1564 N. Rubey St. Visi 
nariai šio skyriaus turit dalyvauk šia
me susirinkime, nes yra vienas ’s 
svarbiausių. Kas link naujos su tai
kos su kompanija. Tas dabar eina 
per kiekvieną skyrių referendumu. Ir 
tas. yra jums visiems labai svarbu.

A. M. Kadsel, rast.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš ANTANAS l'rbailis, pajieš- 

kau savo sesers vaiką, po vyrą Je- 
kaičiuką: Veronikos, Vinco, Pran- 
ciškčs, motina’ Petronė mirė Lie
tuvoj. Pranąiškus Jekftitis atvežė 
juos Amerikon apie 28 metai. Pa
eina Šokią apsk., Prūselių kaimo, 
valsčiaus Gelgaudiškiu. Nežinau 
kur randasi. Prašau atsiliepti arba 
juos žinančią pranešti. Antanas 
l’rbailis, 57 Davis St. Dover- 
Foxcroft, Me:

PA J IEŠKAU Jono Mikulio savo 
brolio, paeinančio iš kaimo Surgučių, 
Sasnavos ‘ vai. Marijampolės apskr. 
15 metų atgal atvažiavo į Canadą. 
Jis patš ar jį pažįstanti tegul atsi
šaukia adresu:

VINCAS MIKULIS, 
8122 Vincennes Avė., Chicago, ll|.

APSIVEDIMAI
MELDŽIAMA atsiliepti, mergina, 

kuri mano- būti laiminga įeiti j šei
mynišką gyvenimą, kad butų protin
ga ir dora, taip arba našlė, ne senes
nė nuo 25 iki 35 metų. Aš kaipo na
šlys, 29 metų senumo ir turiu savo 
nejudinamą nuosavybę namą $4,009 
vertės. | dirbtuvę einant nėra kam 
namo prižiūrėti. Katra liuosnori 
mergina arba našlė norinti susipažin
ti ir būti ant viso namo galva, lai 
kreipiasi su pirmu laiškučiu ir prisiu- 
sdama savo paveiksliuką, aš taip 

savo prisiųsiu. Patinkanti vienas 
kitam galėsime susipažinti. Vaiki
nai prašomi neTašinėti.

JOE. VAŠKELEVIČIA, 
3374 T. St., So. Omaha, Nebr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 1

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Prez.. 
k y

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPR£SSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Ix>ng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 -r- Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING * 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
^461 Nj Halsted St. Haymarket 4221

SIDABRINĖS VESTUVES 
PONO IGNACO PAUGOS

Su
PONIA MONIKA PAUGIENE

Išgyvenome vedę šiemyniniame gy
venime, gražiai, meiliai, sutikime per 
trisdešimtį metų. Taigi dabaj', kaipo 
paminėjimui tų savo 30 metų sukak
tuvių .turėsime Gegužės 10 dieną, 
1925 m.,

4556 South Marshfiekl Avė. 
ant Town of Lake

Chicagos Lietuviams
i> . šiltom! turiu garbės pranešti 9rid- 
gąporto lietuvių visuomenei, kad aš 
nupirkau iš svetimtaučio patogioje 
vietoje

Valgyklą
3103 So. Halsted St.

• prie kampo 31 gatvės.
Valgvkla yra atidaryta po vardu
BRIDGEPpRT LUNCH ROOM, 

kuri gamina’ gerus ir švarius lietu
viškus valgius. Todėl kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus, kad ap
lankytumėte musu valgyklą,' kaip 
karia pasitaikytą eiti ar važiuoti pto 
šalį. Mu*ų patarnavimas yra grei
tas, mandagus, vAlgiai švieži ir šva
rus, KAINOS * ŽEMESNĖS KAIP 
KITŲ.

F. PADERVINSKAS navininkas

ISRENUAVOJIMUI
RENDON 6 šviesus kamba

riai, garu . šildomi, šalo Lietu
vių Auditorijos.

Kreipkitės:
3129 S. Halsted St.

DIDIKUS barmenas, 5 kamb. 
vėliausiu styliaus rakandai ir 
gražus fonografas. turi būt 
parduota labai greit ir pigiai, 
viskas kaip nauja. Gera proga 
jaunai porai, 1922 S. Kedzie av

PARDAVIMUI rakandai. Tu
riu parduoti tuojau grojiklį 
pianų, valiotas 4 mėn., taipgi 
kilus rakandus labai pigiai* 
Parduosiu dalimis. 5601 So. 
\Vinehesler Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniški rakandai, pianas, 
fonografas, pigiai,

Atsišaukite
5514 So. Lincoln SI., L

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė, iro cream 

1 ir notion Storas; yra geroj vhetoj, 
| prieš parką, biznis išdirbtas per daug 
metą; kreipkitės tuo.jaus, nes turi būt ( 
parduotas tuojaus ir pigiai .

PETER MLSEVIČIA, 
4466 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, geroj vieloj, biznis 
išdirbtas per daugelį melų. 
Kurtu parsiduodų ir trokas. 
Priežnstj pardavimo' patirsit 
ant vietos. 3428 S. Auburn AvJ

NAMAI-2EME ' '
-   ,--------------- - -L-u-_-.-L-t-_r--.-_-JL-----. I

NAMAI-ZEME
Kas nori pirkti, 

panluoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso 
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halstvd St. 
Tel. Baulevard 964 f

REIDAI garadžius gana pa
togioje vietoje ir garadžius 
įrengtas gana patogiai. Kanr 
reikia tokio garadžians kreip
ki lės šiuo antrašu:

3312 So. Emcrald Avė.

PARDAVIMUIGROSERNfi
PARDUODU PIGIAI
ATS1SAUK1T

3336 So. Lowe Avė.

PAS1RENDAVOJA 5 kambariai. 
Ištaisymas vėliausios mados. Vieną 
kambarį galima išrendavoti dėl dak- 
daro arba kitokio ofiso. Priešai par
ką, patogi vieta.

2812 W. 67 St.
Phone Republic 0545

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
KAMBARYS ant rendos ap

šildomas, elektros šviesa. Ma
tyti galima vakarais.

1718 So. Halsted St.,
2 fl.

PIANAS IR FONOGRAFAS
GRAŽUS Riešuto medžio Pla- 

yer Pianas už $175.00 su ben- 
čium, 50 rollių ant lengvių iš
mokėjimų.

PI I0N0GR A FAS Counsolc
naujas $59.00 su 25 rekordais.

3343 So. Halsted St. 
pirmos lubos

GROJIKUS PIANAS.
Iš priežasties apleidimo miesto par
duosiu tiktai už — $110.
Su benčiumi ir 150 rolių. Geriems 
žntdnėms išihokėjiinais. Pianas gera
me padėjimo.

812^ W. 63-rd St., 1-st floor

NAMAI-2EME
Chicago Title and Tnist 

Company Trustees, parduo
da labai pigiai 6 kambarių 
medinį namų, North Shore 
Highlands ant Buckley | 
Road prie pat Green Bay 
Road, netoli Michigan eže
ro. Vieta labai graži ir 
bizniava, 100 pėdų pločio ir 
252,45 ilgio; labai gražus 
sodnas; daug obuolių ir gru- 
šių, reikia įmokėti tik | 
$1,600 ir po kiek nori ant 
mėnesio. Dodame per 5 
metus. Viso $8000; už cash 
$400 pigiau.

Pasiskubinkit
ADAM MARKŪNAS - 

General Mngr.
849 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago, III. 
Telefonas Randolph 7400

Kas nori na
mų hargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO. '
Bus teisingas patarnavimas 

3401 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

2 AUGŠTŲ MiURINIS NAMAS SU 
skiepu, karštu vandeniu šildomas, 
yra augštas, aržuolo trimingai, 2 me
tų senumo, Brighton Parke, ant 
Rockwell St., netoli 43 St., mainysiu 
į medinį namą, 1 arba 2 augštų, 5-6 
kambarių . Kas turi $5,600 galima 
bus atlikti visą reikalą .

i . ........... |
į PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, randasi, 2016 So. Alport St., 
kaina $7500, įmokėti $2000 .

A. J. KODYKOWSKY, 
3026 W. 43 St. 

kampas Whipple St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ 7

REIKIA merginos apie 16' 
metu amžiaus lengvam dar
bui į katalikė kleboniją. At
sišaukite, 3210 S. Union Avė., 
arba telofonuokite Boulevard 
2489 1

PARSIDUODA • kriaučiaus 
biznis, gera vieta geram kriau- 
čiui. Parduosiu nebrangiai.

Atsišaukit, )
. ’ 3612 So. Halsted St.,

Chicago,

INVESTMENTAS ARBA NAMAS 
2 augštą mūrinis namas ant kam
po, karštu vandeniu šildomas, tri
jų augštų, I karą garažas, 7 kam
barių flatai. Galima vartoti dėl 
rooming house. įplaukų 82500, 
kaina $16,000, išmokėjimais. Pama
tyk it namą.

3659 So. Union Avė.
Roy P. Morrison, 29 S. La Salio. St 

Phone State 7G67

REIKALINGA j.mergina katra su
pranta groserijėl darbą. 'I'aippat 
reikia jauno vaitemo katras supran
ta bučernės darbų".

Atsišaukit
3259 So. Union Avė. 

Tel. Yards 3034

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ________

REIKIA DVIEJŲ AGENTŲ dirb
ti į reni estale ofisų, patyrimas 
nereikalingas.

Del platesnių žinią kreipkitės
11 Ch P.’SUBOMSKIS
y 3352 So. Halsted Str.

TeL Boulevard 9641

JIEŠKAU pageibininko darbiniu 
ko prie balnojimo latklią. Darbas 
ant visados. Gera miokestis. Turi 
būti nevedęs. Ruimas4 dėl gyve
nimo.

Stockmen Saddle Hor.se Livery, 
4129 So. Einerald Avė.

t \
--------------------------r .

REIKIA —
vedusio vyro dirbti vaisių 

ramioj. Atsišaukite
1619 West 47 Str.

AUTOMOBILIAI
DOVANOS ne bargehas; esu pri

verstas greitai parduoti savo auto
mobilių, nes išvažiuoju j kitą mies
tą. Karas yra uždarytas ir štymu 
apšildomas ir yra vertas $500,, o 
atiduosiu už $250. Matyk

Elizabeth Bartkus, 
3723 W. 64 St.

JEI NORITE kapinių dieną, be 
(rūbelio ir sarmatos važiuoti kar
tu su kitais automobiliais, lai 
nusipirkite arba išmainykite ant 
geresnio karo. Aš turiu uždarytą 
ir sportiškų atdarų, atrodo ir ei
na kaip nauji. Pataisau ir važiuo
ti išmokinu pirkėjus už dyką.

.1. Mikshis
900 XVI 31 Str..

,1 || I I ............ ... ■ * I ...........

PARDAVIM UI hutomobilius 
Willi sedan, naujai pertaisy
tas. Parduosiu pigiai. Atsišau
kite, savininką galit matyti 
po pietų.

3362 So. Halste^l Str.

PARDAVIMUI HRpSERNfc, ge
ra viela, lietuviu ir lenkų apgy
venta. 4 kambariai dėl gyvenimo,. 
I mašinai garadžius. Parduosiu pi
giai.

Nepraleiskite progos
4422 So. Honore St.

PARDAVIMUI naujas, 12 flatų 
mūrinis namas, garadžius, Kewa- 
nee boileris, ice baksai, gasiniai 
pečiai, visur aržuollniai trimingai, 
randa j mėnesį $764, kaina $63,600 
įmokėti $12,000. kitus mėnesiniais 
išmokėjimais. RaktaT randasi.

6029 Šo. Ta Ima n Avė.

ANT PARDAVIMO naujas mūrinis 
namas 4 pagyvenimai po 5 kamb-- 
rius ir 4 automobilių garadžius, iš 

' šono įvažiuojamas. Ant 2 lotų 66 
pėdų pločiu*, naujoj lietuvių kolonijoj, 

i prie Vienuolyno ir prie parko, pusė 
"bloko nuo bulvaro. Atsišaukit prie 
savininko.*

P. ADOMAITIS,
6630 S. Talman Av. teL Prospect 3938 

.  r-——-----------------------
PARDAVIMUI narinis bungalo 6 

6 kambarių, geroj vietoj .naujųj lie- 
i tuvių kolonijoj, netoli bulvaro ir ka- 
’ rų Unijos. Ištaisymas vėliausios ma

dos. Įnešti $2,500, o kitus kaip ren- 
da. Kas nupirks, tas nesigailės.

Kreipkitės po & v. v.
65501 So. Artisian Avė.

PARSIDUODA blučcirnė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St. .

DYKAI BIZNIS: garadžius ir tai 
symo šapa. Tik Užmokėk už įran
kius ir įtaisymus. Gera vieta. Par 
duodu pigiai arba mainau ant bi- 
le ko. Savininkas priverstas par
duoti dėl svarbaus reikalo. K. 
Widzes 750 W. 33 Str. x

Phone Yards 1981

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kas, geroj vietoj ir lietuvių apgy
vento]. Rendos 10 į mėnesį. Par
duosiu pigini už pirmą gerų pasiu 
lymą. Pardavimo priežastis ap
leidžiu miestą.

Atsišidukite:
3148 So. Auburn Avė..

—--- r---------- '---------------- -

PARSIDUODA Lunch roo- 
mis geroj vietoj, apgyventa 
nuo Zenai tarp dirbtuvių. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos. 2233 Ford Avė. Ch'go.

GERA PROGA įeiti į 28 ruimų 
roominghouse biznį, nešantį gerų 
pelnų, lisu priverstas apleisti mie
stą, $500 reikalinga pirkti arba 
renduoti, visą biznį. Mr. A. Miller,

III N. SheldKm St., 
tarpe Randolph ir Washington

1 '• Kš ’ . y.'"' .'

PARDAVIMUI —

arba mainymui barbernė
Atsišaukite:

2515 So. Halsted Str.
' t- / i •

I >ARS I Dl ]OIXV grdse rinkas 
r takas ir fikčeriai, greitai ir 
pigiai, arba mainysiu ant loto, 
yra ruimai gyvenimui.

319 WesĮ 115 St.

SA|I.DAINIŲ ir cigarų kraut- 
turi •būt parduota tuojau jūsų 
pačių kaina, dėl užbaigimo rei
kalų. Tiktai žmonės kurie no
ri greitai veikti, tegul atsi
šaukia, 311 <E. 61 St. prieš ele
vatorių stotį.

DIDELIS PROGA pirkti lotų prie 
West Chicago boulevard, dėl in- 
vestmento ar namą statymo; di- 

,deli Jotai su visais įtaisymais, po 
$1,300, kreipkitės laišku, Krank 
Yurkfca, 6134 Comindnvvealth 
Tel. Northway 1619 J. Detroit. 
Mich.

BRIGHTON PARKE Bargenas.
2 FLATŲ, 4 ir 7 kanibarią 2 ka-1 

ru garadžius. -Lotas 30x125. Nu- 
pirksite mažu inešknu. Kaina 
$4700 cifch $1,800. O kitus kaip 
rendą — mėnesiniu išiftokėjinm.

Turi būt parduota greitai.
4231 So. Tai man Avenue

BARGENAS
Parsiduoda 4 flatų muro namas. 

Namas yra ant kampo tik 9 metų 
senumo.

Savininkas
4701 W. 12 PI.

2 augštas iš fronto 
Cicero, 111.

MŪRTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

PARSIDUODA BIZNI AVAS na
mas. Našlė turi parduoti 2 augštų 
mūrinį namą su krautuve. Karšiu 
vandeniu šildomas taipgi apšildy
tas garadžius. Bargenas, tik ąž 
$25,000. Mažai įmokėti, kiti ant iš
mokėjimo.

1750 W. 63-rd Str.

GERIAUSIAS pirkinys Chlcafcoj, 
3 augštų mūrinis namas, rendos 
neša $90 į mėnesį, parduosiu už 
$5,500 cash. Turiu aplefsti Chicagų

šaukite nuo 8 iki 10 ryto.
Tel. Spifulding 3894

PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausis kampas ant Brid-J 
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu-i 
riu parduoti greitu Laiku, nes ęsąl 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P- Rashinski 
6338 So. Mozart St.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių mūrinė 
ėottage, karštu vandeniu šildo
ma, yra elektra, vana. Atsi
šaukite

3125 So. Wallace St.

PARSIDUODA NAUJAS NAMAS 
ir soft drink biznis. Namas 3 metų
senumo, garų šildomas. Gera vieta 
bizniui. '

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.
Box 533

PARDAVIMUI 6 flatų mūri
nis namas, reikia įmokėti tik 
$3,500.

Atsišaukite:
1635 So. Jefferson St.

BIUNGALOW, 25x51 pėdų, 
5 dideli kambariai, karštu va
ndeniu šildomi, porčius. Turite 
pamatyti, kad tinkamai įver
tinus. SĮavininkas, . 5722 So. 
Troy Silr.

Tel. Dearborn 9057 
Parduodu pirmus , morgičius 

ANTHONY A. SLAKIS 
Advokatas

Chicago Temple Bldg., Room 1726 
77 W. \Vashington St. 

kampas Washington ir (Jarjc.
Chicago, III.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. DearboriTSt.

Tel. Central 1191 
k ...........  u./

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, Dl.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managor

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Dėtu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augŠtesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos /Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

A


