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Socialistu laimėji
mai Francijoj

Cechų komunistų vadai 
traukias iš partijos

Sąmokslas nužudyt Danijos 
socialdemakratų vadus .

Socialistų laimėjimai rin-l Cechu komunistu vadai 
kiniuose Francijoj traukiasi iš partijos

SENATORIUS WHEELER IR .JO GYNĖJAI

Senatorius Burton K. Whęelcr (vidury) ii jo gynėjai: sena
torius Thomas J. Walsh (kairėj) ir adv. J. H. Baldvvin (de
šinėj). Senatorius Wheeler, buvęs progresistų ir socialistų

Hindenburgas išrinktas 
suktybių pagalba 

___________ ’ I

Socialdemokratai oficialiai pro
testuoja ir reikalauja, kad 
rinkimai butų panaikinti

Didelė Lenkijos mažumy Kunigas Jonaitis pralai- 
politinė byla mėjo byly

72 kaltinamieji, jų skaičiuj 22 
lietuviai

Skundė dėl “extortion” paiąpi- 
joną, su kurio žmona jis tu
rėjęs santykių

Laimėjo taipjau radikalai; ko
munistai visur sumušti: pra-

‘ laimėjo ir nacionalistai

PARYŽIUS, geg. 7. Pas
kutiniai įvykusių Francijoj pra
eitą sekmadienį muncipalių rin
kimų daviniai parodo, kad soci
alistų laimėjimai ir komunistų 
pralaimėjimai yra daug didesni, 
ne kad iš karto atrodė. Pralai
mėjo ne tik komunistai, bet ir 
nacionalistai. Socialistui, kartu 
su social-radikalais (buvusio 
premjero Herrioto partija) lai
mėjo rinkimus visoj eilėj stam
biųjų miestų, ir per ateinan
čius ketverius metus tų miestų 
valdžios bus j n rankose. Ta
tai reiškia, kad tos dvi partijos 
dabar galės kontroliuoti sena
torių rinkimus ir tuo budu su
stiprins s« nate/kairiųjų bloką.

Komunistai gi tapo skaudžiai 
sumušti. Jų naujieji kandida
tai visur prakrito, o taipjau ko
munistai prarado ir senąsias 
vietas, kurias jie iki šiol laikė 
užėmę. Visur, kur komunistai 
pralaimėjo, ten laimėjo socia
listai

Francijos nacionalistai par
lamente nekantriai laukė tų 
mumeipalių rinkimų. Jei
gu nacionalistai butų 
tuose rinkimuose laimėję, jie 
tuomet butų laukę progos įvy
kinti parlamento paleidimą, kad 
naujais rinkimais galėtų savo 
jėgas sustiprinti. Bet dabar, 
sumušti municipaliuose rinki
muose, jie vargiai bedrįs kišti 
koją liberalų valdžiai, nes ga-. 
lėtų susilaukti dar skaudesnio 
smūgio.

Keturi parlamento atstovai it 
vienas senatorius nutraukia 
ryšius su komunistais

BEHLINAS, geg. 7. — Ketu
ri Chechoslovakijos parlamento 
komunistų atstovai ir vienas 
senatorius išleido pranešimą, 
kuriame jie sako, kad išstoja iš 
komunistų partijos, kuriai* jie 
iki šiol priklausė.

Savo nianešime visi tie penki 
komuimitų v^dai pareiškia, kad 
jie esą Ipriversti taip padaryti 
dėl to, (kad jokiu budu negali 
sutikti sju klaidfhga ir kenks
minga politika naujojo centra- 
linio komiteto, kurs buvęs Mas
kvos varu primestas partijai ir 
kuris esąs vien Maskvos dikta
torių Įnagis ir jų įsakymu vy
kintojas.

NUŠOVĖ ŽMONĄ, KAM GRŪ
MOJUS PAMESTI >
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DECATUH, 111., geg. 7. - - Lt- 
Roy Baker, 3 f metų, nušovė be
miegančią savo jauną, 17 metų, 
žmoną ir nuėjęs policijon patsai 
pasidavė. Policijai jis pasisa
kė, kad jo žmona jau vieną kar
tą buvus jį pametus, dabar gi 
grūmojus jam vėl tą pat pada
ryti.

Socialistai pilnai laimėjo to
kiuose miestuose kaip Bordea 
ux, Touluose, Galais, Orlean, 
Poitiers ir, daugely kitų miestų 
bei apskričių.

“šalin Popiežiaus ir Lenku rankos 
nuo Vilniaus!”

a

Visu Chicagos Lietuviu Masinis

Protesto Mitingas
prieš Popiežiaus konkordatą 

su Lenkija, bus

Nedėlioj, Gegužės 10 d., 1:30 v. p. p.
LIETUVIU AUDITORIJOJ,

3139 S. Halsted St.

Kalbės visų griovių gerinusi kalbėtojai.

Visi lietuviai-ės eikime į šį protesto mitin- 
gą ir pakelkime savo balsą prieš naują pasimo- 
jimą — lenkų ir popiežiaus ant musų sostinės 
Vilniaus, (linkime Vilnių ir Vilniaus lietuvių 
teises. — Vilniaus Vadavimo Komitetas.

» 1 , J

j kandidatas į Jungt. Valstijų prezidentus praeitais rinkimais, 
'buvo kaltinamas, kad būdamas jau išrinktas senatorium jis 
dar apsiėmęs vienos aliejaus 'firmos interesus ginti vidaus rei
kalų depaaitamente ir už tai ėmęs pinigus, Teisme betgi bu-

'vo įrodyta, Kad kaltinimas buvo sufabrikuotas, ir senatorius 
Wheeler buvo išteisintas..

Siūlėsi nužudyti Danijos 
Socialdemokratu vadus 

I

Sovietų ministeris Danijai iš
davė sąmokslininkus, siuiių-

- sius jam savo “patarnavimą”

KOPENHAGA, Danija, geg.
7. — Sovietu ministeris Danį- 
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jai, KobecĮds, vakar papasakojo 
Danijos užsienių reikalų minis- 
teriui Moltkei, kad Rusų lega- 
cijon buvę atsilankę du kažin 
koki slaptingi aasmens ir prašę-, 
si norį su juo pasikalbėti. ,Ko- 
beckis sutikęs.

Pasikalbėjime tuodu vyru — 
jų vardų kol kas neišduodama
— siūlėsi Kobeckiui nužudyti 
žymiausius > socialdemokratų 
darbuotojus, tarp jų ir premje
rą Stauningą, visuomenės gero
vės ministeiį Borgbjerką ir jus
ticijos ministeri Steinkę. Juo
du taipjau siulęsi padegti svar
biausius triobesius Kopenha
goj ir suruošti riaušes krašte.

Sąnnoksiininkai areštuoti
Užsienių ministeris Moltke 

tuoj aus pranešė apie tai polici
jai, ir abudu svetimšaliai neuž- 
ilgio buvo suimti. Vienas jų 
esąs švedas, antras franeužas. 
Pas juos rasta netikri paspor- 
tai ir daug plėšikų vartojamų 
įnagių. Susekta, kad jie buvo 
Norvegijoj r Švedijoj kur gal 
būt jie buvo kontrakte su slap
tais komunistų rateliais. Areš
tuotieji ginas, kad jie tokių 
siūlymų nedarę, kap kad sovie
tų ministeris jiems prikišus, jie 
tik norėję pasiskolinti iš jo pi
nigų.

Trockis sugrįžo Maskvon 
dirbti, ką duotas

Buvęs karo ministeris ir spvie 
tų lyderis pasitikta tyliai, be 
jokiu ovacijų

MASKVA, geg. 7. — Buvęs 
sovietų karo ‘ministeris, Leonas 
Trockis, šį rytą grįžo Maskvon, 
praleidęs ištisus keturis mėne
sius, kaip tremtinys, Užkauka- 
zy. Grįžo, pasiruošęs priimti 
bet vietą, kokią tik sovietų val
džia jam pasiūlys. Labai gal; 
būt, kad jam bus pasiūlyta už
sienių prekybos komisariatas, 
kurs nuo laiko, kai K rusinąs pa
skirta ambasadorium Franci jai, 
iki šiol pasiliko neužimtas. Ta
sai postas, Trockio draugai ti
kis, padėsiąs jam įgauti savo 
prestižą, taip kad ilgainiui jis 
vėl galėsiąs užimti daugiau at- 
sakomingą vietą kabinete.

Trockio politinis stovis vei
kiausiai bus paaskelbtas sovie
tų kongreso susirinkime gegu
žės 12 dieną.

Parvykus į Maskvą, stoty 
Trockį pasitiko ncdidelys i būrys 
jo artimesnių draugų, kūne jį 
širdingai sveikino. Jeigu jis 
tikėjos, kad bus pasitiktas mi
nių, jei jis tikėjos ovacijų, jis 
turėjo jaustis labai apsivylęs: 
nieko panašaus nebuvo.

Balty jy su negrais kova; 
keli užmušti

ELDORADO, Ark., geg. 7. — 
Praeitą naktį aliejaus laukuose 
apie astuonios mylios nuo čia, 
įvyko didelės baltųjų darbinin
kų muštynės su negrais.

Mat Standard Oil kompanija, 
kurie tiesia žemėse IOO myliu 
kiautinę aliejui leisti, tam <tai- 
bui pasamdė dar apie devynias
dešimt negrų, kurie įsisteigė ir 
savo stovyklą- Baltiesiems, 
nors jie dirba kitoj vietoj, ma
tyt kas nors nepatiko, ir susi
tarus jų , bąndą, viso apie du 
šimtu žmonių, naktį puolė juo
duosius. Kautynėse keletas 

1 žmonių buvo užmušta.

PINIGU KURSAS
Vnkar, gegužės 7 <1., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .....  $4.84
Belgijos, 100 frankų .... $.”>.08
Danijos, 100 kronų ......$18.84.
Francijos, 100 frankų  ...  $5.22
Italijos, 100 lirų .............  $4.09
Lenkijos, 100 zlotų ........... $19.22
Norvegijos, iOO kronų ....$16.85 
Olandijos, 100 florinų ....$10.20 
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.80
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37
Vokietijos, 100 markių ....... $23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos 'litų kursas skai

BERL1NAS, geg. 7. — Soci
aldemokratų partija oficialiai 
užprotestavo piieš išrinkimą 
feldmaršalo Ilindenburgo Vo
kietijos prezidentu ir reikalau
ja, kad tie rinkimai butų visai 
panaikinti.

Savo protestą socialdemokra
tai pamotuoju tuo, kad dauge
ly atsitikimų buvo laužomi rin
kimų įstatymai ir vartota suk
tybių. Jie paduoda faktų, kur, 
kaip Bremeno, Magdeburgo, 
BraunšveigO, Tiurin gijos, Auk
štutinės Bavarijos, Dresdeno ir 
kituose apskričiuose, baliotams 
sudėti bovo vartojami kiaurai 
permatomi konvertai, tuo tar
pu kai Vokietijos konstitucija 
reikalauja, kad toki konvertai 
butų nepermatomi. Balintų 
spalva taipjau buvo pakeista: 
parlamento buvo nustatyta, kad 
antriems rinkimams butų var
tojami raudoni baliotai; to ne
žiūrint daugely vietų buvo var
tojami balti.

Balsuotojams vartota 
spaudžias

Proteste nurodoma daugelis 
atsitikimų, kur valdininkai ir 
kitoki asmens, taipjau žmonės, 
kurių žinioj būvo balsavimo vie
tos, vartojo savo galią daryti 
rinkėjams spaudimą. Tokių at
sitikimų daugiausiai buvo ap- 
skričiUose, kur vis dar tebeval 
do junkeriai, dvarininkai, ir pa
tylom* veikia prieš respublikos 
valdžią.

Savo proteste socialdemokra
tai parodo, kaip, pav., Werde- 
re, Braunšveige, rinkimų valdi
ninkai išsiuntinėjo balsuoto
jams balintus vieną dieną anks
čiau prieš rinkimus, ir visi tie 
baliotai buvo pažymėti už Hįn- 
denburgą. Kai rinkimų dieną 
balsuotojai, atėję balsavimo 
vieton, reikalavo naujų baliotų. 
tai baliotų nebebuvo likę, o kiek 
dar jų buvo ant štato, tai bal
savimo vedėjas rodė kiekvie
nam dėti kryžiuką ties Hinden- 
burgo vardu.
“Reichsbanner” nedalyvaus 

Hindenburgo inauguracijos
iškilmėj

BEHLINAS, g. 7. “Reįchs- 
bannero” arba respublikonų 
gvardijos pirmininkas, Magde
burgo gubernatorius Hoersing, 
vakar paskelbė, kad ta organi
zacija nedalyvaus inauguraci
jos iškilmėj ir laikysis nuoša
liai nuo manifestacijų naujam 
prezidentui, Ilindenburgui, kol 
jigai neįrodysiąs, kad* jis ger
bia Vokietijos respubliką ir 
tuo patsai pagarbos nusipelno.

VILNIUS, bal. 15 [E]. Ba
landžio 20 dieną Gardino apy
gardos teisme busianti nagrinė
jama didžiulė politinė byla. 
Kaltinamųjų skaičius 72, j U 
skaičiuj yra 22 lietuviai, kurie 
ilgą laiką be teismo sėdėjo ka
lėjime.
. Kaltinamųjų lietuvių sąrašas 
toks Valangevičius Jonas, Gri
gas Kazys, Lukšis Jonas, Ka- 
ziukevičius Leonas, Valentuke- 
vičius Jonas, Bernatavičius .Ig
nas, Molis Mykolas, Pilinka Le 
onas, Vidzbelis Darninykas, Mi
škinis Daminykas, švedas‘Leo
nas, Miškinis Kazys, Klimavi-

DETROIT, Mich., geg. 6. — 
Kunigas Jurgis F. Jonaitis, lie
tuvių švento Petro parapijos 
klebonas, pralaimėjo byla su sa- 

I

vo 'iasta parkuose ir kitokių 
liu (kurs angliškai rašos Aus
tini?

Kunigas Jonaitis buvo įsipai
niojęs i moteriškus žabangus, ir 
dėl to turėjo daug nemalonu
mo. Bandydamas atsipalaidoti 
iš tų žabangų jis patraukė tie- 
son Juozą Aukštuolį ir jo žmo
ną, kaltindamas, kad Aukštuo
lis bandęs nuskriausti jį 1,000 
dolerių.

čius Juozas, Miškinis Boleslo- Byla teisme tęsėsi keletą die
vas, Linkevičius Aleksandras, nų. Tardant išėjo aikštėn, mei- 
Grigas Simonas, Krašas Jonas, liški santykiai, kokių kunigas 
Jurkanis Antanas ir mirę: Ven- Jonaitis turėjo su ponia Austi- 
cius Antanas, Valangevičius n’iene.
Klimas, Grigas Adolfas, Gaidys Nors skundėjų pusė darė vi- 
Edvardas. > sų pastangų, kad Aukštuolis

Kaltinamųjų giminačiai tarp gautų kalėti už tariamą band/’- 
kitų yra pasamdę teisiamie- mą išveržti (extort) pinigų iš 
siems ginti advokatą I.adą kunigo Jonaičio, liet tatai ne-

pavyko, ir kunigas bylą pralai
mėjo.

Kaltinamuosius gynė advoka
tai Wideman ir Uvick.

Plačiau apie tą bylą bus pra
nešta Naujienose vėliau.

—Rep.

DAKTARAS NUŠOVĖ ANT- 
RĄ SAVO KOLEGĄ

|Wroblewskj ir gen. Babianskį. 
I Kaltinama už sukilimo *iengi
mą Vilniaus ir Gardino kraš
tams atskirti nuo Lenkijos. T ai- 
koma 102 Baudžiamojo Kodek
so straipsnis.

Manoma, kad byla užtruk
sianti arti mėnesio.

; Andai telegramos skelbė, 
kad gegužės 3 dięną Grodne pa
sibaigus didelė “komunistų” by- BFRM1NGUAM, Ala., geg. 7. 
la, kur kaltinančių buvę 72, — Du vietos daktarai, Dr. Mc- 
Tai, matyt, ta pati byliu Ji Dtiniel ir Dr. Barnett, bekortuo- 
pasibaig# tuo, kad 38 buvo iš- darni susibarė. Nuo žodžių 
teisinti, o likusieji 34 buvo pa- perėjo prie revolverių. Dr. Mc- 
smerkti kalėjimui terminams Daniel krito negyvas, o jo kor
inio pustrečių iki dvylikos me tų draugas, Dr. Barnett, guli 
tų.] ligoninėj su peršauta kinka.

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 7.
Paskelbta, kad Tautų Sąjun

gos susirinkimas prasidės rug
sėjo 7 dieną. Tarp klausimų, 
kurie bus svarstomi, pirmoj 
vietoj statoma arbitracijos, sau
gumo ir ginklavimos apriboji
mo klausimas.

tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ............................................................   $5.50
IOO litų ................................................. 10.50
200 litu ...................................... 20,75
300 litų ...................................... 31.00
400 litų ............................. ........ 41.25
500 litų .................. ......... ....... 51.50
600 litų .................................. . 61.75
700 litų .......................... ..... ..... 72.00
800 litų .............................. 8?.Ž5
900 litų ....................  92-50-

1000 litų .............•.......   102.75
Prie čitot; sumos reikią pildyti 25 

centai pašto išląidų už kiekvieną 
siuntini. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

Oficialia oro biuras šiai <iie- 

nai pranašauja:
Chicajro ir apielinke Apla

mai gražu; nedidelė atmaina 
temperatūroj; vidutinis mainą 

vėjus.
Vakar temperatūra vidutiniai 

siekė F.
Šiandie saule teka 5:38, lei

džiasi 7:55 valandą.

Kodėl Per Naujienas
I ■ ■

Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 
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 
Koperacijos 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 dieųų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
, pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 

yiiatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinią 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 dalyse 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 
j bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TrUT»IKA.IC5IO AiniEKA, 233 Kast 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

_____________ ._____ ____ .______________________ J



Dept 1

Dept.

Per virs šešiosde- 
šimts septynius met 
tus gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea- 
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
dyti savo kūdikių.

Eagle Pienas yra 
švarus, saugus ir 
sveikas'maistas, ty 
čia prirengtas kū
dikių penėjimui.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Boijden Company, 
Borden Building, 
N*ew York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo

Užkietėjimas
Iš visų mažiukų kūdikystės nega- 

liavimų mažai yra tiek dardančių ir 
laikais taip sunkiai pataisomų kai vi
dinių užkietėjimas. Isrodyti visas 
priežastis ir paaiškinimus to nrgalia- 
vimo užimtų perdaug vielos. Lai už
tenka pasakymo, kad veik visuose 
atvejuose tiesioginė priežastis gali 
Imti bude, kuriuo kūdikio maistas yra 
paruošiomas. Tinkamas nustatymas 
maisto, kad jis sutiktą su kūdikio 
norais ir reikalavimais, dažniausiai 
užkictėjilnų piašalina. Gyduolių labai 
negudiu yra naudoti, jei daktaras to 
nepataria.

Kad atitaisius šitokius dalykus, 
mes rekomenduojame, kad iki penk
tam mėnesiui vartoti oatmeal van
denį prirengiant maistų. Po penk
tam mėnesiui pridėk oatmeal košelę 
prie pieno ir vaisių sunkos, ypatin
gai apelsinų sunkos. Laike antrų me
tų kepta obuolienė arba perkošta sun
ka slyvų gali būti duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pjampkinti kūdikį prie regu- 
Tuu.’kų. vidurių. Geriausias
laikas tai tuoj po pusryčių, ir kūdi
kiui augant reikia neleisti nei jokiam 
-aidimai ar darbių .trukdyti šitam da
lykui. .launiauMį kųdjkį galima pri
pratinti prie skylutės ir pasodintu 
tam tikromis valandomis ka dienų, 

•galima tų paplotį jam įkalti, kas yra 
avarini sveikatai.

Liuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. ’ Jie nusilpnina vidurių muskulus 
ir išplečia pilvą. Ideališkas gydymas 

‘susideda iš pralavinimo vidurių regu- 
liariškai be pagalbos atlikti savo 
funkcijas. ' .

_J________
Tavo kūdikio pirmieji metai yra 

svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui pri
klauso nuo maisto, kurį gauna per ši
tuos dvyliką mėnesių. Maistas, kad 
išaugintu stiprius kaulus ir vikrias 
kojas, turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
Jei negili žindyti savo kūdikio, pir
moji jūsų mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per daugiau kaip 60 
metų motinos ant jo atsidėjo. Gydy
to jai stipriai rekomenduoja hagle 

Mrantl dėlto, kad jis saugus, šviesus, 
] yngvai padaromas ir lengvai suvirs
to was.

Skaityk šiluos straipsnius atydžiai 
Vau savaitė ir pasidėk juos ateičiai.

TEATRAS! TEATRAS!
— Rengia — ,

Šv. Benedikto Opato Draugija

Nedelioj, Gegužio (May) 10 d., 1925
ŠV. PETRO PARAP. SVET.,

.Mil~waukee ir Pine St., Kenosha, Wis.
g. B. O. I). yra pakvietusi iš Karino, Wis. Lietuvių Jaunimo Kliubų, 

kuris siilaš Istorišką Teatrą “Graži Mageliona”.
Vakaro programas; Svetainė atsidarys 2-rą valandų po pietų. 

Prasidės lošimai 8-čių valandą po pietų. Įžangos pirmas tikietas 
$1.00, antras—75c., trečias—50c. ir vaikams, kurie užims sėdynę 25c. 
Taigi Sesutes ir Broliukai nepamirškite, kad Šv. Benedikto draugija 
rengia iškilmingą vakarą ir neturėdama savo spėkų pakvietė iš Raci- 
no Lietuvių Jaunimo Kliubų, kuris suloš Istorišką teatrą, “Graži 
Mageliona”. Taigi nepraleiskite tos geros progos, atsilankykite visi.

Kviečia RENGĖJnl.

Didelis šokis
Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorium Bendrove

Subatoj, Gegužio 9 d, ir Gegužio 16 d,, 1925
SAVOJ SVETAINEI,

3135 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga COc. ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti ir paremti Bendrovę ir turėti gerus 
laikus. Prie geros mužikus, galėsime gerai pasišokti iki sočiai.

Kviečia KOMITETAS.

Rusiškos ir 
12th STREET 

Tai. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Rd 
Arti St. Louis Ase.

CHICAGO, TLL.

Turkiškos Vanos
■■A,*;

’Garsinkities “ Naujienose’

Sveikatos Dalykai
NUOMARAS.

rei-Jei vaikas turi nuomaru, 
kia, tuojaus gydytoją šaukti 

ir jei jam pasakysi priežas
tį jis greičiau atvyks, ir 
žinos, k a su savim a įsi nesi i.
Jo laukiant, prirengi; šiltų Į 
maudynę ir įdėk vaikų. \'an- 
duo turi būti šiltas, bet ne 
taip karštas, kad galėtų mišu- 
I inti.

Nėra nemalonesnio dalyko, 
kaip kad vaikas turi nuomarą. 
Bil< kada gali tas palikti ta
vo vaiku ar kaimvnu ir t<xl<*l 
reikia žinoti, ka darvti lai ne- t < *
laimei išlikus. Tai 
b(*t paprastai įtik

vaikuose virtoj drebulio pasi
rodo nuomaras. Tymai, skar
latina prasideda karta iš su 
nuomaru. > <

l'/augusiuos inkstų liga ir 
sunkus gimdymas atneša nuo-

met jis ateis. I uomet jis ga
lės spręsti apie ligų n žinos 
kukius žingsnius indi r,' gy
dant.

Penktadienis, Geg. 8, 1925

nėra liga, 
simptomas

Vaikuose dažnai 
žas dalykas yra nuomaro prie
žastimi. Netinkamas valgis, 
skilvio nemalimas, sunkus dan
tų prasikalimas ir kirmėlės da
žniausiai būna priežastimi. 
Ligos su karščiu užaugusiuose

ma-

lojas neturėtų mėginti nuoma 
rų gydyti. Patentuoti 
negelbsti. lik tokius 
togalim imti, kuriuos gydyto
jas pataria.

Kuomet užaugęs gauna nuo
maru. visi išsigąsta. Pirmiau
siai ligonį reikia padėti tokio
je vietoje, kur jis negali su
žeisti sav-ęs ar kitų. Geriausia 
viela ant žemės. Aukštai ne
reikia guldyti, nes nuomarui 
tęsiantis jis gali nupulti ant 
žemės ir save sunkiai susižeis-

I >11 tykai, 
dmyli 
kurie

vru
kuriuos neturėtum 
Svarbesni negu tie, 
Imti daromi.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia paskyrė komi- 

Ir surengimui Agrikulturos ir Ko
mercijos parodų, kuri įvyks Kau
ne, birželiu mėnesy nuo/24 iki 29 
dienos. Ar jus ‘ žinote, kad llel- 
marųi yrą supakuoti į jMipierinius 
bakselius, kuomet pukšite llelma- 
rus, jų.s gausite juos visuomet 
roję padėtyje, nesulaužytus.

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS ■ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIDNAS 06
vaistai 
vaistus

Nemėgink ligonio algai- 
pildamas vandeni antvinti 

burnos ir duodamas kvėpuoti 
gaivinančius kvepalus.

(2) Kuomet nuomaras tęsia
si, nemėgink burnost atidaryti, 
nes gali dantis išlaužti. Vie
nok jei nuomaras nesuktojo, 
gerai yra kų nors i šr pra ust i 
itanp danių, Jkad tuo ik leidus 
liežuvio perkasi i.
, (3) Nemėgink duoti 
ir
žado, 
vaistai subėgs negi ron 
Vaistai
r i bu Ii Įkvėpuojami arba ada
ta įleidžiami, ir tik gydytojas 
tai turi padaryti.

(4) Nemėgink ligonio per- 
greit ant kojų statvti; palauk

DABAR

Bohemian 
Hop-Flavored

Paskui reikia pd’nasuoti 
visus drabužius, ypač apie kak

le i dusla ir krutinę, kad tuo 
jam liuesai kvėpuoti.

Reikia tėmyti, kaip 
elgiasi, tai yra, žiūrėti
kūno dalys yra nuomaro apim
tos, kaip ilgai tas tęsiasi ir

ligonis 
kurios

vaisių 
stimulanlų ypatai, kuri be 

nes gali būti blogai, jei 
vieton,

kad būt naudingi, tu-

v

BANDYKIT 809 W. 351h St., Chicagoį
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir J 
Parduodam Laivakortes. • jf

PURllAN 
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas mate violas

K. GUGIS
.ADVOKATAS

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

Tel, Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliotąją nuo *J iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 814

Tel. JState 3225 ,
Valandom nuo d:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos viauose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. '

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., Mrti' Leavitt SL
Telephon^ Canal 2552 

Valandose 9 ‘ r£to iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
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 morgičiaus 

lengvomis išlygomis. 
-— -

Lietuvos karo pabėgėliai kelyje j Rusiją

ĮSPŪDINGIAUSIA
PARODA

5000

nuo
originalių žymiausių Rusijos artistų 

paveikslų, fotografijų, plakatų
Gegužes 13 iki 22 dienos

Kasdien nuo 10 ryto iki 10 vakare

HULL HOUSE
B0WEN HALL

800 So. Halsted St. 
(Įėjimas iš Polk St.)

Senoji Rusija 
Rusija ir pasaulinis karas 
Užpuolamoji revoliucija 
Revoliucija iš fronto 
Bolševizmas 
Anti-Bolševizmas 
Kazoku gyvenimas 
Baltoji armija 
Rusijos badas

10. Gyvenimas Rusų emigrantu

PARODOS SKYRIAI
11. Bolševizmas kitose šalyse
1213. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramų skyrius
15. Finansinis skyrius
1 (i. Literatūros ir dokumentų skyrius 

Anarchizmas 
Kratomieji paveikslai 
Dabartinė Rusija

Politisės karikatūros

v

18
.19.
20. Specialis skyrius

Kviečia visus lietuvius(ės) NAUJIENOS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room £001 
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9»6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

J, P. WA1TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas 

iki 9; Su batonais visą 
temis iki pietų.

SPECIALISTAS 
jinic abstraktų ir 
turto teisėse.

dienų nuo 2 
dieną; Šven-

egzmninavo-
nejudinatiiu

John Bagdzinnas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

tVakarais: 2151 West 2K Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repubiic 9600 |

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted Stn Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. V/ashington St. Roon 911 K 
Tel. Central 6210

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 9223 
Ant Bridgeporto Seredoj tuo 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. BoaL 6737

Tel. Dearborn 9087

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. WaHhington St 
Washington Clart

i <

Namų Tel.: H.rde Partr 3Wi



— —

NAUJIENOS, Chicago, DL
aua

Klausimas

Telefonais

Esate Kviečiamas

4150 South Halsted St
Boulevard 0587

PE-RU-NA
THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE

DYKAI LEKCIJOSCOMPANY OF CHICAGŪ

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939

Francuziškas Daktaras

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINGS

WEST SIDE SKYRIUS 
3244 W. Roosevelt Rd.

Phone Van Buren 7074

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 
rius atdaras kasdhen nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet,

DR. SERNER, 8. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Namą telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki S 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Baksks 10 arba 20

Randasi a « t 
žemutinio f 1 o r o

Rūkytojo paprastų 
eiga retų

vakaro. Nedeliomis nuo 1(1 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880

Posmertinės reikalavimas buvo paduotas:

TOMAI.A, A. VVONTROBA ir J. STYGAR

Vienatiniai agentai dėl Mrs. RockefeHer 
McCormick Savasčių

Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:89 iki 9:30 vakare

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

Optometrivt 
Tel. Boulevard* 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-toa ant 

2 lubų

Dr. A.K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė.

Tel. Lafayctte 4146

ant viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0461

Valandos 2:00 iki 4:30 ir, 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

1 osmertinės išmokėta tą pečių dieną, kuomet reikalavo 
Našlė buvo labai užganėdinta tokių greitu išmokėjimu.

T. F. BARRY, Prezidentas.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
faktinis Tel. Fairfax 6353

Del pilno ir greito apsidraudimo 
gyvenime išsiimkit sau Globė Policy 
Du tūkstančiai dolerių išmokėta “On Sight” 

už gyvastį

DR. A. MONTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwankee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Dykai Mokykla Apie Salesmanship
Mes turime įsteigę dykai mokyklą apie 
Salesmanship musų West Side Skyriuje 
kur mes išmokinsime biznio real estate ir 
kaip jį pardavinėti. -Patyrimo nereikia. 
Mes parodysim kaip. Vyrai kurie supran
ta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavinėti 
žemę. Jums bus nurodytas trumpiausias 
kelias prie finansinio pasisekimo. Bus su
teikta jums neapribuota koperacija.
Atsiminkite, mokykla yra dykai ir jums 
nebus jokios atsakomybės. Valandos lan
kymo bus pritaikintos dėl jūsų parankumo.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nue
6 Iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 tai. po pietų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
.4729 So. Ašhland Ave„ 2 labo*

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS! 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Ranae Gydytojas Ir Chirurgas

• Specialistas Moteriikų, Vyritką 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicagc 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
kėliomis iš Šventadieniais 10—12 dian

Krenn & Dalo School of, Salesmanship
Atdara vakarais Atsigaukit asmeniškai

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Greitas apsivedimas, bet dar 
greitesnis persi skilimas

Telephone Yards 0994

DR. MADRICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Mes kviečiame jumis atsilankyti ant žin 
geidžių visos serijos lekcijų apie salesjnan 
ship. Jos yra atdaros dėl visų. Jums ne 
reikia regižtrotis arba likti musų salesma 
nu, kad lankius lekcijas. Ateikite ir leiski 
te pasakyti jums apie didžiausį pinigų už 
dirbimą

Virš 160,000 taupymo 
depozitoriy, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar- 
navimą ir parankuiną šios 
Bankus.

ANTON M1KOLASKY, 4533 S. Marshfield Avė., Chicago 
Buvo apsidraudęs pagal vieną Policy DEŠIMTI METŲ 

pagal kitą, DVEJUS METUS

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

BARTKUS, Prvn.
it»19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

I Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakara.

laikas, kaip bing- 
Indurėjo rimtas 

Nors jų čia bu- 
bet daugumoj jos 

žmonėms 
jų pasakos jau lieka nebe {do
miesi. Tad gi šį sykį jau turėjo 
progos išgirst ir rimtą kalbėto

Atsakymas—
Rūkytojo Helinar 

filaretu

Ne — Yra tiesa, 
kad Helmarai kai
nuoja kelis centus 
daugiau negu pa
prasti cigaretai, bet 
jus gaunate antra- 
tiek užganėdinimo.

Helmarai turi savyje lengviausi ir geriau 
sj tabaką dėl cigafetu, nes jie yra pada 
ryti iš to gero tabako, kuris vadinasi Tur 
’i^kas.

Mikolasky buvo lietuvis, palaidotas lietuvio gra 
boriaus Eudeikis & Sons .

Tel BJvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUAERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. ’ Drummond, Wi«.

Drg. Grigaitis labai vaizdin
gai nupiešė dabartinę Lietuvos 
valdžios politiką ir kokią nau
dą jos politika neša kraštui ir 
jos gyventojams.

Nurodė, kad šiandieniniai 
Lietuvos tikri valdytojai yra 
kunigai, nes pradedant nuo mi- 
nisterių baigiant krautuvių' bei 
karčiamų vedėjais visose įstai
gose rasime kunigus ir kuni
gus. Tad atsižvelgiant į tai, 
reiktu, kad butu viskas doriau
sia. švenčiausia ir kad artimo 
meilė tik žydėtų, liet ar taip 
yra? Ne, visai ne, šiandien 
Lietuvoj prieinama iki to, kari 
krikščioniškai-katalikiško mi 
nisterio pagelbipinko įsakymu 
katalikiška policija skaldo ra
miems darbininkams galvas 
Tas parodo, kad kunigų valdo
ma Lietuva eina prie ištvirki
mo. Kunigai vieton artimo 
meiles, šiandien skleidžia min
ti, kaip ne apkęsti kitų pažiūrų 
žmones ir 1.1. Amerikos lietu 
viai turėtų pastot kelią tam ku 
nigų darbui. Jie tai gali pada
ryt remdami socialdemokratus 
ir kitas pažangias organizaci-

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p<> 
gimdymo.

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

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

Antru atveju kalbėjo apie 
komunizmą ir komunistus ir 
nurodė, kad kofnunizmo, kaipo 
tokio, Rusijoj, jau , senai nėra. 
O lietuviai, kurie tuojaus pra
dėjo sękt Rusijos komunizmą, 
da ir dabar negali nusikratyt 
jo ii seka paskui jį nežinodami, 
kad komunizmas šiandien jau 
niekas daugiau, kaip šiukšlių 
vežimas, o jie vis dar seka ir 
tiek.

Buvo renkamos ir aukos; su
rinkta $1026.

žmonių buvo daug ir labai 
rimtai klausėsi.—Vytautas.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafuyette 0075. Valandog*2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 1U ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eiletais, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Drg. P. Grigaičio prakalbos
Balandžio 26 d. Lietuvių sve

tainėje įvyko įdomios prakal
bos, kurias surengė LSS. 33čia 
kuopa.

Jau senas 
hamtoniečiai 
prakalbas. 
v<> visa eilė, 
buvo komunistu4

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
Ailfnęfrnn PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
RftZOr Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

—Sharptnt lt,elf P»rd“»d«n>« * Blades

MarąueHe Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorius 

ir Savininkas 
2346 We«t 69th Street 

irti W«t«rn Avė,
Phone Repuhlic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL

Atsilankyti ir pamatyti istoriš
ką kambarį musų naujame ban
ko name.
Tame kambaryje randasi daug 
brangių ' dalykų iš. Revoliucijos 
laikų ir jie yra žingeidus jau
niems ir seniems/
Du tūkstančiai mokyklų vaikų 
jau matė šitą parodą. i 
Musų naujas bankinis namas 
pats per save yra reprodukcija 
Independence Kali, Philadelphi- 
joj. Istoriškas lopšys Amerikos 
nęprigulmybės.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK 

Meivin A. Traylor, Prezidentas.

Šio miestelio gyventojas Pra
nas kartą nuvyko pas savo drau
gą į Chicago Heights, kių- susi
pažino su gyvnašle Mare. Tai 
buvo sausio 3 d. Abudu viens ki
tam patiko ir tuoj sutarė apsi
vesti. Apsivedė jiedu sausio 20 
d., Calumet City ir čia pat apsi
gyveno. Už kelių dienų jiedu 
vėl nuvyko į Chicago Heights, 
kur susitiko ir buvusį Marės 
meilužį Tamošių, su kuriuo ji 
gyvenusi prieš jos antrą apsive
dimą. Jis patarė jiems periskeL 
ti j Chicago Heights, kur jis pa
sižadėjo surasti darbą ir pats 

aųftigyvonti pas juos ant “bur- 
do”. Pradžioj vasario jiedu at
sikraustė į Chicago Heights, o ir 
Tamošius pas juos apsigyveno. 
Vas. 8 d. visi trys išėjo, pasi kai
mynus— ir čia buvo galas visų 
trijų keliones, nes Marė gryšti 
su savo vyru atsisakė ,o jos mei
lužis patarė Pranui pasiimti sa
vo rakandus, o savo pačią palik
ti jam. Ant rytojaus betgi pa
darė vieną nusileidimą: vyras 
galys pasilikti namie, bet tik 
kaipo paprastas burdingieriusi ir 
niekas daugiau. Tečiaus vyras 
tos “koncesijos” nepriėmė, pa
siėmė savo rakandus ir gryžo į 
Calumet City, kur ir dabar gy
vena, bet jau vėl vienas, kaip 
jaunikaitis. Tik dabar jau gud
resnis, pamokintas, kad, su viso
kiomis gyvnašlėmis reikia būti 
atsargiam.—Žinantis.
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ir senatoriai turės bendram 
posėdyje išspręsti valdžios 
likimą.

Tai yra antras žinksnis 
prieš demokratybę. Fašis
tai nori įstatymais sudaryti 
tokią tvarką, kurioje jie ga
lėtų valdyti kraštą prieš 
daugumos žmonių valią. 
Diktatūros garbintojai gali 
pasidžiaugti!

stovo Matteolti, tai aš lie
piau savo reporteriams sklei 
sti žinomą gundą, kad jisai 
buvęs išgabentas pilkam 
Fiad automobiliujc, nes 
aš tuomet dar nemaniau, 
kad (ai butų Durniui (laibas, 
ir, norėdamas būti ištikimas 
valdžiai, rūpinausi 
duoti žinių vadams.) 

“Trečiadienio ryte, 
ieškojau Rossi, jisai 
mane pasakyti man:

“1. kad Dūmini raportavo 
jam, jogei jisai pasinaudojęs 
automobiliam, kurį aš jam

pirma

kai aš 
ieškojo

Amudseno kelionė į Sibire ir šiaurinėje Rusijos da-1 
šiaurini poliu

PADEGĖLIS KASMATĖ

''Gegužė, pabaiga parankiau PopieŽlUS 1F LietllVa

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.—

Užsimokėjimo kainai 
Chicago  je — paštui

Metams ..... .............. —__ ____  $8.00
Pusei metų............... ....._..... ..........4.00
Trims mėnesiams —..............._ 2.00
Dviem mėnesiams —._____ ___ _ .1-50
Vienam mėnesiui___ _______ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija -.... -......——.... 3c
Savaitei ............... ............  18c

. Mėnesiui .............................. 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 

paštu:
Metams ...........    $7.00
Pusei metų................. 3.50
Trims mėnesiams _ ... 1.7o
Dviem mėnesiam ---------—-------- 1.25
Vienam mėnesiui ------- ——.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........    $8.00s
Pusei metų .............. ..........—_' 4-00
Trims minesianui ........... ......... ....... 2-00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu bu užsakymu.

Diktatoriaus Mussolini 
komisija iš 18 narių, paskir
ta prirengti naują konstitu
ciją Italijai, ^Jau esanti pa
baigusi savo darbą. Gegužės 
14 d., kuomet susirinks par7 
lamentas, naujausios kon
stitucijos projektas bus pa
duotas svarstymui.

Einant tuo projektu, tik
tai pusė atstovų į parlamen
tą bus renkama visuotinu 
balsavimu. Kitą pusę, 300 
atstovų, rinks įvairios pro
fesijos ir sąjungos — advo
katų profesija, gydytojų 
profesija, -žemės savininkų 
taryba, pirklių susivieny- 
mas ir t. t. Tarpe profesijų, 
renkančių savo atstovus į 
parlamentą,'bus ir darbinin
kai — jų profesinės sąjun
gos arba tarybos.

kad dalykas esąs rim
las

dar- 
ku- 
lai- 
die-

Europos laikraščiuose pa
skelbta telegrama iš Mask
vos, iš balandžio 18 d., kur 
sakoma, kad liaudies komi
sariatas viešiemsiems 
bams išleidęs dekretą, 
riuo įvedama vasaros 
kui 10 valandų darbo
na žemės ūkio darbinin
kams.

Nesenai buvo žinia iš Ru
sijos, kad sovietų valdžia 
leido ūkininkams samdytis 
darbininkus. Įvedimas de
šimties valandų darbo die
nos ir šis leidimas sugrąži
na sovietų Rusijos sodžiun 
paprastą buržuazinę tvar
ką, kokia gyvuoja visose ša
lyse. Bolševikų valdžia, 
matyt, ( nutarė padaryt tai
ką su “kulokais” (lietuviš
kai sakant, '‘buožėmis”), 
kadangi darbininkuose ji 
jau nebeturi jokio pasitikė
jimo.

*

MUSSILINI ŽMOGŽUDYS?,

Besiartinant bylai dėl socia
listų atstovo, Matteotti, nužu
dymo, vis labinus išeina aikš
tėn, kad premjeras Mussolini 
ne tiktai iš kalno žinojo apie 
piktadarių sąmokslą, bet gal 
ir pats buvo los piktadarybės 
iniciatorius. Skaudų 
Italijos fašistų vadui
dviejų svarbių šioje byloje 
kumentų paskelbimas *— 
maus fašisto, Cesare Rossi, 
daras laiškas ir buvusiojo
šistų redaktoriaus, ,Filippelli, 
memorandumas.

smug} 
sudavė 

do-

it

solini
“4. kad

Marinelli
Mussolini

“5. kad

Mus

Fašistinė konstitucija, 
kaip matome, turi panašu
mo su sovietų Rusijos kon
stitucija. Bolševikai vi.lš- 
kai atmetė visuotiną balsa
vimą ir jo vieton įvedė pro
fesijų ir ekonominių grupių 
atstovybę. Lenino partija 
surado, kad rinkimai pagal 
žmonių užsiėmimą esą “tei
singesni”, negu rinkimai pa
gal* gyvenimo vietą. Mus
solini priėmė tą patį princi
pą, tiktai jisai dar ne visai 
panaikino visuotiną balsavi
mą.

Nėra abejones, kad Itali
jos fašistai irgi stengsis įti
kinti visuomenę, jogei rin
kimas pagal profesijas esąs 
“teisingesnis”, bet vargiai 
rasis ,daug žmonių, kurie 
jiems patikės. Kaip Italijo
je, tai ir kitose šalyse, vi
siems aišku, kad tas Musso
lini planas yra atžagarei- 
viškas ir anti-demokratiš
kas. Jo tikslas yra sudaryt 
dirbtinę daugumą parla
mente fašistų partijai .

buvo artimi diktatoriaus drau
gai ir bendradarbiai, šiandie 
juodu sėdi kalėjime, kaipo kal
tinamieji Matteolti nugalabi- 
nimo byloje. Sėdi taip pat ir 
artimas diktatoriaus draugas, 
Dūmini, kuris savo rankomis 
atliko tą žmogžudybę. Kad iš
gelbėjus savo kailį, jie sunkiai 
įpainiojo savo buvusįjį vadą

Apie Rossi laišką jau buvo 
rašyta spaudoje, dabar Euro
pos laikraščiai rašo, kad slap- 

esąs platina- 
memorandumomas Filippolli 

turinys. Jame* 
kaip Filippclli 
Dūmini, kuriam 
dažnai skolindavo 
mobilių įvairiems 
propagandos tikslams.

susipažino su 
jisai paskuF 
savo auto- 

fašistinės 
Jisai

1924 m- birželio mėn. 9 <1. Apie 
vidurnaktį los dienos Dūmini,

Bet Mussolini nepasitiki 
net ir tokiu sufalsifikuotu 
parlamentu. Naujausios 
konstitucijos projektas nu
stato, kad atstovų btitas sa
vo balsais negali priversti 
atsistatydinti ministėrių ka
binetą. Jeigu dauguma at
stovų balsuos prieš valdžią, 
tai pastaroji galės apeliuoti 
senatui, ir* tuomet atstovai

įvyniotu į laikaraštinę popierą, 
ir prašęs jo padėt jam surast 
vietų, kur jisai galėtų paslėpti 
nakčiai automobilių. Toliauš 
tame dokumente sakoma:

“Susirūpinęs, aš paklau
simu kas atsiliko, i’’ jisai at
sake man, kad jisai elgęsis 
taip, kaip jam įsakę Rossi 

\ir Marinelli, kurie gavę for
mali įgaliojimą iš Mussolini.

“Labai.“ nerimastaudamas, 
bet negailėdamas nutarti, kas 
daryti, aš paprašiau Ųuilli- 
ci, palaikyt automobilių per 
naktį savo garažiuja Dumi* 
ni prast* manęs tylėti, 'yloj 
viskas‘busią tvarkoje.

“Kadangi mane nugąsdi
no žinia apie atstovo Mat- 
teotti išnykimą, tai ant ryto
jaus aš pasistengiau tuojau® 
surasti Rossi. (O kas dei at-

sius kelionei laikas: vėjas silp
nesnis, iu|tų mažiau, vidutiniš
ka temperatūra -- 5 laipsniai 
žemiau nulio pagal Celsijų. 
Priegtam 1,000 mtr. aukštumo
je oras šiltesnis, negu žemuli 

_______ Kad apsaugoti vandenį nuo ūž
tas ppts laivas, kuriuiK šiauri- šalimo, bus pridėta apie 40%-. 
nių kraštų keliauninkas F. Nan- glicerino (tas mišinys šąla, kai 
šen kartu su savo .draugais temperatūra nupuola 15% lai- 
(tarp jų buvo ir Amudsen) pa- psiįių žemiau nulio sulig Celsi- 
darė nepaprastai drąsią trijų jo).
metų kelionę po Afrktiką.

Balandžio 14 d. į Kingsbay 
atvyko antras ekspedicijos lai
vas “Goby”. Tas laivas atsive
žė su savim tris aeroplanus, 
kuriais Amudsen tikisi pasiekti 
šiaurinį imlių.

Tai specialinės konstrukcijos 
aparatai, kuriais vienodai leng
va nusileisti kaip ant sniego, 
taip ir ant vandens. Jie leng
vesni už hydro-aeroplanus, len
gviau valdomi ir tvirtesni.

Iš špicbergo vi<i trys aero
planai lėks į šiaurinį polių, o iš 
ten į Aliaską. ' Nuo špicbergo 
iki šiaurinio poliaus. 1,100 kilo
metrų, o nuo šiaurinio poliaus 
iki Kolumbijos Aliaskoje 750 
kilometrų^ Nornialiu laiku tą 
kelionę galima atlikti J kelias 
dienas.

Sunkiausia probleUna, kurią 
teko ekspedicijos dalyviams iS- 
spręsti, buvo suradimas budo, 
kad kelionėje butų galima nu
sileisti ant žeme* tyrimo tiks
lais. ' Ir be nusileidimo, žino
ma, ta kelionė turėtų didelės 
mokslinės vertė®, bet speciali- 
nis tyrimas dar labiau padidin
tų tą vertę. Turint tą mintį 
galvoje, buvo padaryti specia- 
lės konstrukcijos aeroplanai, 
kuriais lengva ant ledo nusi
leisti. Padaryti jie ne iš 
džio, bet aliuminumo. Kiek 
žinoma, tokiais aeroplanais 
nesunku nusileisti ant ledo, 
dabar nužymėta keli sustojimo, raiorija”. Iš čia prasideda vė- 
punktai.

Jeigu su kuriuo nors aeropla
nu įvyktų nelaimė, tai kiti edu 
paimtų jo pasažierius. Tam 
tikromis bombomis bus leidžia
ma durnai, tad aeroplanams bus 
nesunku viens kitą sekti, 
gu kartais visi trys aeroplanai ja 8’ali pasitarnauti tam moiks- 
sugestų ir keliauninkams tektų Iut 
pėstiems grįžti, tai aviatoriai bei ukininkystei. 
turėtų visas reikmenis kelio- 
nei: lengvas valteles, palapines 1 
ir konservuoto maisto.

žinoma, ant aeroplanų bus ir 
visi reikalingi moksliškiems t>1 
rinėjimams instrumentai: zon-

Pirmas, mažiau sunkus Amu- 
dseno ekspedicijos darbas jau 
užbaigtas. Balandžio 13 d:. į 
Kingsbay įlanką atplaukė eks
pedicijos laivas “Fram”. Tai

jrl 
su

kad prezidentas 
viską žinąs: 

jisai (Rossi) 
davę įsakymą 

pritarimu;
dalykas turįs būt, 

kad ir čia dar taip, užglos
tytas, nes kitaip net Musso- 

\ linf išlėktų iš savo vietos.
“Šitie Rossi pareiškimai 

paliuosavo mane nuo parei
gos daryti formalį praneši
mą. Bet aš vis dėlto maniau 
esant tikslinga tą pačią die
ną (trečiadienį) duoti žinią į 
De Bono, Finzi, Marinelli ir j 
kitiems. Iš Finzi ir 
tyriau: , .

“1. kad Dūmini 
nimo auka buvo 
Matteotti;

“2. kad įsakymą 
ti jį buvo davusi fašistų par
tijos Čeką, kurios vadai bu
vo Dūmini ir kili asmens, 
kurie ir šiame specialiame 
atsitikime veikė su Musso
lini žinia;

“3. kad jie trečiadieny (t. 
y. ant rytojaus po Matteolti 
nužudymo. “N.” Red.) kal
bėjo su Mussolini

“4. kad Mussolini gavo at
stovo popieras ir pasą, kaipo

kitų pa

pasikėsi- 
alstovas

pas^ Ii n-

šalintas;
“5. kad reikia elgtis 

miai, nes visi gali įkliūti;
“(>. kad ąš rupim'iąusi pa

slėpti aulam<#)>iiių? kurį aš, 
nieko nenumanydamas, pa-, 
skolinau. Man ątkartotinai 
buvo sakoma, kad tai valsty
bės reikalas, kad valdžia pa
vojuje. Esąs pavojus Mus
solini netekti ne tiktai val
džios, bet jr galvos.”
Jeigu šitie faktai, išdėstyti 

Filippeil'li memorandume, yra 
teisingi, tai diktatorius Mus
solini yra vienas iš sąmoksli
ninkų, nugalabijusių atstovą

me- 
yra 
bus 
Jau

pa

(Tęsinys)

Turtingi žmopės, laisvi ir ne
krikštyti, tapo pavargėliais, ver
gais ir paniekintais, kai juos ap
krikštijo! Vaišingumus išnyko, 
savimeilė užsidegė, įsivyravo ne
pasitikėjimas, klastingumas. 
Senos dorybės neliko, nauja ne
galėjo tarpti kraujyje ir vergo
vėje!

Niekur nerandame žymės, 
kad kryžuočiai butų mėginę 
skelbti... Kūdikio (Kristaus) ti
kybą, kursai Egyptan bėgda
mas drauge kardo nesinešė. Jie

Vyriausi ekspedicijos daly
viai (jų 21) — paskilbęs nor
vegų keliauninkas Amundsen, 
amerikietis Lincoln Elsvvert ir 
trys aviatoriai: amerikietis Lar- 
son ir norvegai Ditrichsen ir 
Omgal. Su ekspedicija važiuo- [troško užgrobti žemę, ne žmones, 
ja specialia korespondentas Fr. įsteigtu ne Kristaus mokslą pla- 
Ramm. ir filmų < _ 
Paul Bergo, kuris su savim pa
siėmė 9 kilometrus filmų.

Nežiūrint į tai, kad ekspedi
cija apleido Tromsę 6 vai. ryto, 
didelė žmonių minia susirinko 
palydėti drąsius keliauninkus. 
Amudsen nuo laivo “Fram” pa
sakė susirinkusiems trumpą 
prakalbėlę:

—Mes negalime užtikrinti, 
kad mes tikrai pasieksime po
lių, — tarė jis. — Bet mes da
rysime visa, ką tik galėsime, 
kad tą tikslą atsiekti.

T.Skimas per šiaurinį polių 
nėra vien tik sporto pramoga. 
Pažiūrėkite į žemlapį. Jus įsi
tikinsite, kad tai trumpiausias ___ n 
kelias iš šiaurinės 
Šiaurinę Ameriką. Jeigu ekspe-

operatorius tinti. Europos pamaldi beproty
bė atėjo jiems j pagalbą!

šita sekta (kryžuočiai!), ku
ri taip noriai ugnimi ir kardu 
žengė per nužudytuosius, vertė, 
Šventuosius ąžuolus, kurie virs
dami aplink jaunus ištaršė. Ji 
sodino rūkstančius kryžius ant 
kapų ir paliko nedaugeliui pabė
gėlių tiktai ašaras, kad jų do
riems bočiams nuo neapkenčia
mojo kryžiaus numazgotų!

Jeigu šį dideliai graudų vaiz
dą butų piešęs ne vokietis, lietu
vių priešininkas, tai jisai butų 
dar Kraudinjęesnis !

Bet ir iš šių, čia suglaustai 
paminėti davinių gąlįnia- pada
ryti tiktai, vleiid išvada, p<]pię-

Europos j žiaus darbų įvertinimui. \ < 
“ '■ . • c.:.. 1,-^-

dicijai pasiseks įrodyti, tKad tos je dingo skhisti pražydusi kdl- 
rųšies kelionė yra galima, tai
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Amudseno vaidas ateityj bus ]<raįtas, išnaikinta tauta, 
miniamas lygiagrečiai su vai“JiSki darbai daryta, žaginta mo- 
dais, Kolumbo, Magellano,, Vasj- ^terys*— šventas giesmes begie- 

įsivaizduoti 
niekingesnį Kristaus mokslu pa
sijuokimą, didesnį tikybos išnie
kinimą, kaip šitokie krikštytojų 
žygiai! Ar patsai šėtonas galėtų 
biauresnę pagundą išgalvoti?^— 
Bet popiežiuj atsiėjo ir be šėto
no pagalbos —kur šiam vargšui 
raguočiui susilyginti su “kultū
ringo švento tėvo” išmintimi!

Kruvinomis rankomis pradėjo 
popiežius savo biznį Lieutvoje 
varyti! O gal, kaip iezuitai sa
ko, popiežius viso to nežinojo? 
Ne, popežius tai žinojo, lietuvių 
ašaromis jis buvo aklas ir kur
čias, su mefistofeliška šypsena 
jis ramiai toliau varė savo Ma
monos darbą!

Griu vešiuose, ugnyje, l$rauju-

sugriautais pražydusis
. Pek-

ko dc Gamų, etc. Bet, apart U, dant! A1. ,ima 
ekspedicija dar turi kitą neį-1 
manomai didelę reikšmę. Toli
mi šiauriai, kaip spėja moksli
ninkai, yra “oro atmainų labo-

jai. Ištyrimas tos srities todėl 
turi nepaprastai didelės svarbos 
meteorologijos mokslui. Iki šiol 
meteorologijos mokslas nebuvo 
skaitomas preciziniu mokslu, 
Daug kas jame yra remiama 

Jei- spėjimais. B.et šioji ekspedici-

kartu ir orlaivininkystei

FIRMAS BE-ARKLINIS 
VEŽIMAS

Balandžio 13, 1925 m. mirė 
Elwood Haynes, išradėjas pir
mo mechanikai pasekmingo au-Matteotti. la piktadarybė įvy- oro standumui tirti, instru- ««

ko arba tiesioginiu jo įsakymu, nieptai juros gilumui matuoti, tomobiliaus, kuris pirmą sykį 
arba su aiškiu jo pritarimu, .specialiniai sektantai magneti- 
Vienok jisai po to tragiško ai- nįams reiškiniams stebėti.
sitikimo nesidrovėjo begėdiš
kai atsižadėti 
padėjėjų ir viešai ] 
kad kaltininkai busią be pasi
gailėjimo nubausti!

To negana. Kai atstovas Ma- 
Iteotti jau buvo nužudytas ir 
Mussolini jau turėjo savo ran
kose nužudytojo popieras, kai
po įrodymą, kad piktadarybe 
atlikta, lai jisai pasišaukė pas 
spve nabašninko našlę ir iš
reiškė jai savo “viltį”, kad jos 
vyras sugrjšiąs.1 Paskui parla
mente fašistų premjeras nesi- 
gčdino pasakyti kalbą nabaš-

Ekspedicijos aeroplanai turi

buvo pavartotas apie 30 m. at
gal. 1898 m,., keturiems me
tams praėjus po pirmos kelio-

savo draugų ir radio-aparatus. Danske tapo į- nes bearklinio vežimo, buvo vie- 
pareikšti, rengta didele meteorologinė sto-

Gėda visam kultūringam pa
sauliui, kad toks gyvulys gali 
stovėti dideles Europos valsty
bės priešakyje. 1

LSDP. Kauno kuopos 
susirinkimas. Priimta 3 
nariai, apkalbėta busi- 

Partijos konferencijos

nas * vežimas dėl kiekvieno 18,- 
000 žmonių Amerikoje. Pabai
goje 1923 metų buvo vienas mo
torini vežimas dėl aštuonių 
žmonių Suvienytose Valstybėse. 
Tuo pačiu laiku pasaulyje buvo 
užregistruota 18,023,584 auto
mobilių, iš kurių 15,092,177 
buvo vartojami Suvienytose 
Valstybėse.

Kad nors Elvvood Haynes ge
riausia žinomas kaipo išradėju 
pirmo automobiliaus, arba “be- 
arklinio vežimo”, kaip jis jį va
rlino, jis daugelį kitų svarbių 

, daigtų yra išrądęs. Jis gimė 
spalio 14, 1857 m. Poriland, Ind. 

( Jis pirmiausia norėjo išrasti 
garinį garvežį, bet tą norą ap
leido, matydamas, kad reikėtų 
visuomet vartoti ugnies. Po tam 
norėjo vartoti elektriką, bet 
tuo laiku lengviausia baterija 
svėrė. 1,200 svarų, kas privedė 
rimtai mąstantį apie gazo inži- 
ną ir jam pasisekė tokį inžiną 
padaryti. Pirmas bearklinis ve
žimas buvo formoje mažo veži
mo. Liepos 4, 1894 m. buvo 
buvo pirmas bandymas padary- 

MIESTO KONTROLIERĖ. — tas. Greitumas buvo taipe 6 ir 
Mrs. Rossell O. Johnson, kuri 7 mylių per valandą. 1910 me-

tis, kur praneš keliauninkams 
apie oro stovį šiaurinėje žemės

KAUNAS. — Kovo 30 įvyko 
eilinis 
narių 
nauji 
inosios
dienotvarkė ir išrinkti atstovai 
į konferenciją draugai Baltru
šaitis, Epšteinas ir Budrys. Pa
vesta atstovams iškelti konfe
rencijos . klausimus dėl musų 
veikimo savivaldybėse, tautinių 
mažumų darbininkų klausimą
ir dėl partinės spaudos. Be to tapo paskirta Gary, Ind., kon- tais Haynes padarė piimą au- 
pavesta kuopos Komitetui su- trolidre. > *Josios vyčas,/ kuris tomobilių dėl Smithsonian Insti- 
silarus su miesto 'K-tu sukvies-[liko nuteistas kalėjinhuL už tųtion, kur net ir dabar ga/linia 
ti bendrą susirinkimą visų šmugeliavimą munšainu, phsi- jį pamatyti. Gruodžio 14, 1924 
miesto kuopų narių apsvarsty/traukė iš mayoro vietos, paves- m. truputį suvirs 30 metų ve
nini Partijos konferencijos damas tą vietą kontrolieriui, liaus, Bennett Hill, Culver City, 

‘dienotvarkes. į bet tik su sąlyga, kad jo pati Gal. važiavo 250 mylias į vieną
Kuopos korespondentas, užims kontrolieriaus vietą. valandą ir 58 miliutas. | FL1S].

3. Lietuviai kraujuose 
plusta.

Kad popiežius žinojo, kas de
das Lietuvoj, ką daro jo tarnai 
kryžuočiai, liudija tos gausios 
lietuvių skundos, kurias smau
giami lietuviai rašydavo popie
žiui: popiežius į jas neatsiliepė, 
popiežius nesiteikė tikinčiųjų 
balsą išgirsti!

Del popiežiaus tarnų sukeltų 
skerdynių, Lietuvoje taip susi
dėjo aplinkybės, kad Vytautas 
Salino sutartimi turėjo atiduoti 
kryžuočiams. Tokiu keliu patekę 
kryžuočių globon, žemaičiai 1402 
metais rašo skundą popiežiui ir 
vokiečių imperatoriui (žiur.: Da- 
nilowicz: Skarbiec Diploma- 
tdw, I), kur sakoma:

“Klausykite, klausykite jus 
kunigaikščiai, pasauliškiai ir. 
dvasiškiai, atkreipki! maloniai 
akis į nuliudusių įrodymus ir 
prispaustųjų balsų! Mes esame 
laisvi, šulnios kilmes, kurią 
mums kryžuočių ordenas nori iš-

“Jis neieško to, kas dieviška, 
teisinga ir dora, jis yra piktas 
ir godus; jis nesirūpina musų 
sielų išganymu, bet trokšta mu
sų žemės ir tūrių. Jis mus pa
verčia ubagais ir pavargėliais. 
Dabar kiekvienas musų turi el
getauti, vogti, mušti ir plėšti, 
jei nori gyventi. Kaip gi jie— 
kryžuočiai gali save broliais va
dinti? Kaip gi jie gali mus kri
kštyti? Kas nori kitus valyti, 
tas patsai turi būti skaistus. 
Kaii) gi, patys būdami juodžiau
si, gali kitusi nuvalyti? Visa tai 
mus iki šiol sulaikydavo nuo 
krikšto, nes mes esame įsitikinę,

kad geriau visai nepažinti išga
nymo kelio, negu jį pažinus nu
sigręžti nuo jo!

“Jeigu būtumėm tikybą pri
ėmę, mus butų laukusi tokia pat 
laime, kaip prusus. Kiek kartų 
ordeno broliai užpuola svetimus 
kraštus, jie pirmiau siunčia pru
sus, kad jie lietų žmonių krau
ją. O jie netinginiauja, degina 
bažnyčias, plėšia, dar biauriau 
už turkus šeimininkauja, o kuo 
baisiau pasielgia, tuo labiau 
džiaugias ordenas. Lenkiamas 
todėl nuo krikšto, nes nenorime 
būti, kaip prusai. Palengva 
spaudė mus vargas, bet .vis au
go. Visus javus, avilius su bi
tėmis išplėšė mums broliai; lais 
vus musų sprandus įpratino 
darban naktimis, sunkiomis naš
tomis apkrovė musų pavaldinius, 
tėvūnus, ūkininkus ir duoklinin-’ 
kus, atėmė iš musų žvejybą ir 
medžioklę, uždraudė prekiauti 
su kaimynų šalimis. Bjauriausia 
tai, kad kasmet jie varu ima mu
sų vaikus užstatan be jokio žmo
niškumo, varu plėšia iš mus mu
sų pačias, reikalauja, kad jos 
mus panūstą, nes jiems neuž
tenka. dviejų šimtų išgabentų 
Vaikų ir sugautų mergelių!

“Meldžiame, jūsų—klausykit! 
Klausykit, kurie tie ą mylite! 
Mes, rodosi, turėtumėm verkti, 
ne kalbėti!

“Musų garbingus vyrus su
ima ir tempia Į savo kalėjimus. 
Kitus gi ant lauko degina, nes jie 
neleido atimt savo vaikų! Musų 
jaunas seseris ir dikteris varu 
sugavę—ir baisu pasakyti— gė
dino! Visa tai plačiai žinoma ir 
lengvai įrodoma. Vienam galiu* 
giausiųjų musų bajorui Kriku- 
čiui, ordeno broliai drąsiai gra
žią dukterį išplėšė! ' Neiškentė 
skriaudos jaunasis mergos bro
lis, perdūrė ant vietos žaginant; 
jo "seserį vienuolį!

“Garbingą bajorą Visiginą su 
pačia ir vaikais išgabeno j Pru
sus ir ten visus nužudė. Bajo
rui Svalkeniui sudegino kaimą 
ir dvarą, o gyventojus išžudė. 
Sungailai galvą nukirto, o jo 
gimines nelaisvėn paėmė! Klau
sykite, krikščionys kunigaikš
čiai! Mums nebeliko kitos vil
ties, kaip mirti iš galvažudžių 
rankos ir regėti, kaip jų ištroš
kę kardai bus musų krauju iš
tepti. Jie* tyčia vėlinasi mus 
krikštyti, jie nepastatė nė vie
nos bažnyčios, jie nedavė nė vie
no mums kunigo!

“Tik vien pačių musų kuni
gaikščiai Vytautas ir Jogaila 
vienus kitus iš musų tarpo ap
krikštijo, apšvietė tikyboje!

“Susimylėkite, nes mes pra
šome krikšto. Tačiau teikitės 
atsiminti, jog riles esame žmo
nės, ne bepročiai galvijai, ku
riuos leista dalinti, pirkti, par
duoti; esame Dievo sutvėrimai, 
sukurti jo pavyzdžiu ir paveiks
lu, Dievo sunaus laisvėje gimę, 
joje norime amžinai ir likti.

“Todėl šaukiamės į šventąjį 
Tėvą, idant jis su lenkų vysku
pų pagalba priimtų mus bažny
čion (Ar geriau lenkai už kry- 
žuočius krikštijo—matysime to
liau. P. K.), nes labai norime bū
ti apkrikštyti malones vandeniu, 
o išnakinimo krauju“.

Lietuviai parašė šj laišką po
piežiui po to, kai prusai buvo jau 
apkrikštyti, * tai yra: arba iš
skersti, arba priveisti 
ciams vergauti ir eiti 
pareigas!

Bet ši žemaičių skunda popie
žiui buvo ne vienintele: žemai
čiai nuolat popiežiaus duris kla
beno! Prūsų kronikininkas Bu
cas David mini, kad ir 1409 me
tais žemaičių bajorai panašiu 
skundu kreipės į vokiečių impe- 
ratorį ir popieežių, aimanuodami 
kad kryžuočių duotieji jiem ku
nigai plėšia jų turtą, ima vilnas, 
pieną, gyventojus nežmoniškai 
skriaudžia, bet krikščionybės 
platinimu visai nesirūpina!

(Bus daugiau)

kryžuo- 
budelių
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Feljetonas. žiema jatėe-^gatvėje dar taip šalta,

Pavasaris
žmonėms nemalonumų.
sugalvota užmiršuoliams, uždė- o jus savo langus kišate.
jusiems lombarde dar kovo me-

inesyje kailinius ir nesusuėju-
Isiems juos išpirkti. Vasara su-

• Man teko gyventi įvairios me- garota darbo žmonėms ,kad ga
lų dalys įvairiose vietose ir į-*Įima butų jie atitraukti nuo rei- 

aplinkybėmis. kiamo darbo ir įkišti į kokią va
sarnamių skylę, o ruduo specia- 

norintiems su-

ga.s (influencą) arba tiesiog pa
sikarti.

Betjoi turite kailinius, galite 
nesibijoti žiemos; jei jums vis

turime išimti...
yra namų... 
bepročių na- 

darysime visa

viariausiomis
Man pažįstamos žiemos dienos 
kada šunims prišąlą uodegos liai parengtas 
prie žemės, o namie aiit grindų čiupti plaučių uždegimą, posar- 
ir langų esti tiek ledo, kad jei 
kas jį pardavinėtų — galėtų 
per tris valandas pasidaryti mi
lijonierius.

Man teko gyventi tokios vasa- liek nėr kas veikti jus galite 
ros, kada geriausieji rūbai—šia-1 gerai praleisti vasarą, o jei gy- 
pit* paklodė, užmesta ant niio^go <lytojui nusprendė jums iki įj*y- 
kuno, bet ir tokiu nesudėtingu ' veninio galo tris menesius, jums 
tualetu jautiesi kaip ryklys, pa- nėr ko bijoti rudens slogo, 
sodintas šokoladą gerti kavinėj. I Kitas

Pažįstami man ir rudens die-'-lis sugalvotas 
nos, kada prilyja 
jog sakytum jį pristato specia- pasislėpsi kaip nuo svečių; gail
ius statytojai, kada gatvėje, be ‘ te gyventi rūmuose arba ąpsigy- 
purvyno, gali dar netikėtai pa
matyti sušlapusią vištą ir vieną 
nelaimingą žmogų, 
grindų šluostyklę, 
nesuspėjo išgręžti.

Bet aš sutinku perkentėti vi
sa iš karto: ir smarkesnį ru
dens lietų per žiemos šaltį, ir 
trokšti karščių, sėdėdamas ant 
ledo rūsyje —visa — ką norite, 

•išskyrus tą biauriąją metų dalį, 
kuri vadinasi: pavasaris.

Man rodos, kiekviena metų 
dalis yra sugalvota specialiai 
tam, kad galima butų daryti

dalykas — pavasaris.
I kaipo bjaurybė 

tiek lietaus, visiems be išskirties. Nuo jo ne-

panašų į 
kurios dai

venti lokio urve —pas jus vis 
vien eis svečiai neva atsitiktinio 
vizito ir svečiuosis po tris va
landas.

Taip pat pavasarį: kad ir ka
žin kas botumėte, kad ir kiek 
turtėtumėte metų ir kad ir kuo 
verstumętes — vis vien ateis pa
vasaris ir sugadins jums gyve
nimų.

Lig tik pasirodo pavasario 
saulė, namuose prasideda stum- 
dynės:

Būtinai reikią išimti langai.
—Ką jus sakote —•. spyri uo-

F. AD. RICHTER & CO.

Dėkingos Motinos Liudymas
Aukščiau pacituotas laiškas kalba pats už save. Jis yra tik 

vienu iš daugelio laisvanoriai mums siunčiamų pranešimų, 
liudijant apie linksmus davinius, gautus naudojant Bambino 
nuo vidurių užkietėjimo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(diarrhoea).

Bambino pavyzdis ir Dr. Richterio Knyga Mo
tinoms bus pasiųsta dykai kiekvienam, kas tik 
pareikalaus. Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c bonka, arba gaiima gauti tiesiai iš labo
ratorijos.

—Tąi nejaugi iki birželio mė
nesio sėdėsi už dviejų langų?

—Juk dar, Dievui dėkui, ba
landžio mėnuo, ne birželio...

—Tai vis tiek pat —atrėžia 
jums atkakliai — kad ir gruo
džio mėnuo: jei visuosė namuo
se išima, ir m«s

—Mažai, mat, 
Yra, pavyzdžiui, 
inai? juk negi
tai, ką ten daro...

—Ką su tavim kalbėsi... Ony
te, išimk ponui langus...

Po to kaip jums išims langus, 
lygiai po dviejų dienų praside- 
clrt. tokie šalčiui, jog tenka j>rie 
stalo sėdėti įlindus į apklotą, 
kitaip kojos priaugs prie grin
dų, o apikaklė prie kaklo, ir ji 
reikės piauti didžiuoju duonos 
peiliu. •

Laikas pagalvoti apie va
sarnamį —tą patį vakarą griež
tai ir be kokios apeliacijos pa
reiškia žmona — visi jau apie 
tai galvbja. <

—Maža kas ir kur galvoja — 
bandote išsisukti iš tos kalbos— 
Malajų salose, pavyzdžiui, gal
voja apie tai, kaip pagavus bal
tasis žmogus ir suvalgius jį va
karienei.

—Aš žmonnių nevalgau —už- 
sigauna žmona .

—Ir puikiai. Tada duok man 
ramybę. • \ *

— 0 tu patsai ar negalvoji 
apie vasarnamį?

—Galvoju. Manau, kad po ka
lėjimo ir jo ligoninės —- tai ma
loniausia pasaulio vietele.

-Esi kvailas.
—Ar rimtai sakai?
—Visaip
—Puiku. Laikykis savo nuo

monės ir nekliudyk man darbą.
—Na gerai, aš einu sau. Bet 

atmink, kad dabar pavasaris, ir 
veikia ateis vasarą..

—žinau, žinau. O po vasaros 
—ruduo, po rudens — žiema. 
Puikiai žinau. Man, deja, ne 
dveji metai, o trisdešiints šeše-

—Gaila, kad ji negyvena Ky- 
nuosa Bent tu negrįžtum au
kščiau kaip per aštuonius mėne
sius, ir aš galėčiau laimėti še- 
šius kostiumus per tris sezo
nus... ,

Bet* šitaip esti tik namie. ’Už 
namų pavasarį taip (pat ne visai 
džiaugspiinga. Toje įstaigoje, 
kur jus dirbate, pavasaris taip 
pat pradėjo savo darbą.

Departamento direktoriui 
kiekvieną pavasarį staiga pra
deda jaustis reumatizmas, ir 
jis pradeda kabintis prie visų 
valdinių nuo pat ryto.

Kokią aštuntą valandą užei
na jis į jūsų skubų darbą ir, 
neradęs jokių klaidų, stai
ga pareiškia:

—Nekenčiu, kada žmonės už
siželdina didelę barzdą!

—Ponas direktoriau! juk aš 
skustas... Aš niekad nesu turė
jęs barzdos.

—Nesi turėjęs, tai turėsi!
—dr nebus, ponas direkto

riau !
—Tylėt! Jus neturite teisės 

būti jžulos su savo tiesioginiais 
viršininkais! Tik pamanykite—

jau įpykęs jis (pradeda —ateinu 
pas jį, o jis prie manęs su barz 
da lenda... Baisiausia... Akiplė
šai..

Departamente tuoj prasideda 
kalbos.

—Ar girdėjot, koks skanda
las atsitiko Nosaičių! su direk
torium? Įeina pas jį į kamba
rį direktorius, o jis kad griebs 
jam už barzdos...

—Atsiprašau, juk. direktorius 
be bairzdos...

—Vadinasi, Nosaitis savąją 
griebė.

—Bet ir Nosaitis be barzdos...
—Vadinasi pririšamąją buvo 

atsinešęs iš kirpėjo. šiaip ar 
taip. kažkoks skandalas buvo j- 
vykęs dėl barzdos... Aš pats 

girdėjau.
šitaip' atsitinka vyresniųjų 

tarnautojų tarpe. 0 jaunesnių
jų tarpe atsitinka dar prasčiau. 
Nėra nė vieno nevedusi© valdi
ninko jaunesnio, kaip' dvide
šimt trejų metų, kuris į pavar 
sarį nebūtų įsimylėjęs pirmą 
pakliuvusią merginą.

Įsimylėjimas — tai dar pavo
jingesnė liga, nei kojos nuluži-

mas« žmogus, nulūžęs koją, 
pavojingas tiktai patsai sau — 
nuo jo net negali užsikrėsti.

—Kieno tėvai? Jūsų?
—Bronės.
—Vėl ta nedaboji Bronė

Bet įsimylėjęs mažiausiai pavo- Kas gi toji Bronė — jūsų bobu- 
jingas patsai sau, bet be galo te ar kas?
smarkiai veikia aplinką. | Tada jis atsidusta ir, nulei- 

Iš ryto jis vėlinasi į tarnybą, dęs akis, pradeda burbėti:
nes visą naktį sėdi nesijudinda-į —Ach, kad ją pažintumėt... 
mas, kaip rūkytas žąsinas, lo- Ach, kad ją pamatytumėt... Ach, 
voje ir svajoja apie kokią kum-! —Nei žinot, nei matyt, nei 
panosę mergelę, o užmiega tik- valgyt, nei gerti aš jūsų Bro- 
tai šeštą ryto.

Tarnyboje ^is absoliučiai nie- tai, ką aš buvau jums liepas... 
ko nesupranta. "' ’ "

—Ar* yra kas pranešta iš
Šiaulių—klausiate jį.

—Yra. Šiandie su apsiaustu.
—Kas teatre?
—Bronė.
—Kokia Baone?
Jo veide suskysta idiotiška

šypsena, ir jis pradeda verkti.
—Kas jums? Ar teta jums

mirė Panemunėje ar ką?
—Ne Panemunėje, o Rokiš

kyje.
—Teta ?
—Bronė.
—Vėl Bronė. Kaipgi išeina: ji

ir teatre, ir Rokiškyje?
—Tėvai.

nės nenoriu... Prašau padaryti

(Telefonu ar atsiklausėt statisti
kos skyriuje?
' Tyla.

—Skambinote?
—Taip.
—Kas skambino?

• • —Brone. ’ •
Galite pastatyti tašką. Vis- 

tiek iš tokio žmogaus jus 
daugiau neištrauksite.

O jei mėginsite kam 
pasiskusti, jums klausytojas vis 
vien užjaučiamai atsidus ir pa
aiškins:

—Patys suprantate: pavasa
ris...

Iš tikrųjų —po to nieko ne
besakysi...

—Ark. Buchovas.

nieko

nors

Bcrry & South Sth Sts., Brooklyn N. Y.

Anglių Kainos Žemiau
sios nuo 1918

Mes numažinome kainas ant visų rusių 
anglių ir coke, kai kuriuose atsitikimuose 
žemiau negu 1918.
Kiekvienas pirkėjas kuro, didelis ar mažas, 
turėtų pasinaudoti proga tų žemų kainų 
užsisakant pusė reikalingo kuro sekamai 
žiemai dabar.
Telefonuokite Franklin 6400 šiandien ir 
klasukite musų žemiausių kainų garantuo
tų anglių ir coke.

Mes dastatome bile kur.
Užsisakykit vienų toną — vienų lodų 

arba pilnų anglinyčių.

gnsumers (ompany
43 Kuro Jardai — vienas netoli jūsų - 

ANGLYS — COKE — LEDAS — NAMU 
MATERIJOLAS '

, Virs 6,000,000 tonų kasmet

Dvejų metų tu, tikrai, bu
vai protingesnis.

— Kur ne. Dvejų metų aš nie
kad nebūčiau tavęs vedęs..,.

Tai tik pirmoji, taip sakant, 
pavasario iftaka. Po jos tuojau 
pradedama antroji.

—Tu, rodos, pats turčium su 
prasti — iš tolo pradeda žmona 
—jog- kai prasideda pavasaris, 
kiekviena moteriške turi būti
apsirengusi.

—Geras dalykas — sutinkate 
jus, suprasdami, į ką yra krei
piamas dalykas — musų klima
tas nėra toks, kad moterys ga
lėtų vaikščioti neapsirengusios. 
Ne tik pavasarį, bet ir kitu me
tu.

—Aha, štai štai tu supranti, 
o nori, kad tavo žmona vaikš
čiotų nuoga!

PARDUODAMAŠ 
VISOSE GRO- 

SERNESE

TURI 75 METUS PATYRI
MO KAIPO VYRIAUSI SA

LYKLU išdirbėjai / 
Pagalvokite ką reiškia var
das Vyriausi Salyklų Išdir
bėjai de) jūsų. Tai reiškia 
Salyklų Syrupas kuris yra 
100% gerumo, skonio ir gry
numo. Padėjimui žinojimo ir 
patyrimo jys surasite, kati 
Blatz, yra padarytas iš 100% 
miežių ir 100% sanitarėj iš- 
dirhystčj. Blatz. yra turtingas 
—grynas, turi stiprumų, sko
ni ir gerumą. Bandykit Blatz 
Jus pamėgsit jo skoių.
V AL BLATZ BKEW1NG C<>. 

Chicagos Skyrius 
1500 Holt Street 

Phone: Brunsvvick 3600

fbrbcstmults

/MADE IN MILVVAUKEE

Pasitarkite su .

SPECIALISTU
Įstaiga 27 met. 
prie State St.

- Nieko panašu. Atvirkščiai, 
aš labai bučiau priešingas, jei 
tu taip nepadoriai nueitum į te
atrą ar į labdarybės koncertą. 
Bet kodėl, tikrai sakant, tu keli 
šįtą klausimą? Argi aš pykstu 
ant tavęs, kad tu vaikščioji ap
sirengusi ?

Nekalbėk niekų. Tu pui
kiai žinai, kad aš neturiu nė 
vienų rūbų.

—Pirmą kaitą girdžiu. Ar
gi tu visus juos butum pametu
si per kokį pasivaikščiojimą ar 
musų namuose butų atsitikęs 
koks gaisras, visas musų turtas 
butų sudegęs, ir aš nieko nebū
čiau pastebėjęs?

—Nebūk toks, koks nori ro- ’ 
dytis. Tu puikiai žinai, kad 
man reikia, mažių mažiausia, 
du pavasariniai kostiumai. Taip 
esti prieš kiekvieną pavasarį— 
ir vis dėlto su tavim reikia 
kickvienr kartą bartis.

—Kiek prisimenu, to reikalin
gumo tau prireikia prieš kiek
vieną sezoną — kuo gi tada 
vienas skiriasi nuo kito? Pa
prastai oro atmainos pradžią pa
žymi mokslo observatorijos, o 
tau viskas pareinuo nuo siuvė
jos. Ar nebūtų tad geriau pa
sodinus tavo siuvėją į observa
toriją?

Nupiepk niekų. Bytoj aš 
važiuoju į siuvėją.

—O kur ji gyvena? r i v 
Manų gatvėje.

JŪSŲ 
TYLINTIS 

PIANAS
— turi piniginę vertę kuomet mainysite į musų modernišką .^—1

(Proaeuneed

CTJLBRANSEN
K_jThe Ttegistering Piano

Ar jųa žinote kaip tai galima padaryti? Mes maloniai jums išaiškinsime.
Jus galite groti Gulbransen ir groti ji GERAI su tikru išreiškimu.
Ar jus bandot ji? Veikite dabar! . .
Namų apvalymo laikas yru geras laikus papuošti jūsų namus su muzika — su Gulbransen.

JOS. F
3343 So. Halsted St.

BUDRIK,

l Pasakykit mums vertę mainų musų seno piano. Mes neturime piano.

Vardas

Adresas

Daug atsitikimų apakimo — 
daug atstiikimų menko regėjimo 
— daug atsitikimų skaudančių 
akių — daug atsitikimų silpnų 
akių yra priežastis vidurinių ligų 
nuo kurių pats ligonis negali pa
sveikti.

Gydant katarą, sinus trubelius, 
galvos skaudėjimą, anemišką asth- 
ma, inkstų trubėhus, didelį spau
dimą kraujo. Kuomet jus ateisi
te čionai jus rasite privatį dakta
rų, jus pasimatysisite su pačiu Dr. 
Carteriu.

Saugumas ir užtikrinimą* gludi 
pasitarime su akių daktaru, kuris 
turi patyrimą ir reputaciją.

Per 27 metus prie State gatvės 
aš esu išegzaminavęs ir išgydęs 
tūkstančius žmonių.— kai kurios 
ligos lengvos, kitos sunkesnes ki
tos labai komplikuotos. Aš išgy; 
džiau daug tokių žmonių kur kiti 
daktarai, mažiau patyrę, buvo pri
pažinę neišgydomais. Todėl, aš 
pasiūlau jums pasitikėjimą, nežiū
rint kokiame stovyje jūsų akių 
sveikata yra

Kuomet jus ateisite į mano ofi
są, jus visuomet galite (Nusitikti su 
manim. , Asmeniškai išegzaminuo- 
siu jūsų akis, jūsų kraują, jūsų 
tonsilus, jūsų inkstus.

I.abai tankiai užkrėtimas krau
jo paeina iš tonsilų axba iš nosies 
ligų ir nieko neturi bendro su li
gomis privačio pobūdžio. Visa 
tiesa gludi geroje egzaminacijoje 
ir teisingas pažinimas ligos. Tai 
yra ^iano laimėjimas. Todėl aš 
pasiūlau ir jums tą. brangenybę.

'Galvos skaudėjimas, .nuvargu
sios akys, nerviijgumas, abelnas 
nusilpnėjimas — tas viskas gali 
paeiti nuo akių trubelių. arba kita 
liga arti surišta su akimis

Neatidėliokit. Ateikite ir leis
kite jumis išegzaminuoti

OR. F. 0. CARTER
\

27 metai prie State 
Street

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės

Valandos nuo D ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

* Dabai* randasi
177 North State Street,

*' CHICAGO.

------ ----------------- -----------------— - 
------------------------------------------------------

H Geriančios Skilvio
Iii i J Gyduoles šioje ya-
■r L landoje. Prašalinafll užkietėjimą, rugš-
I ■ tumus, gasus, skau

smus’ ir t. t. Pa
sekmes garantuojamos. 50 table- 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių arba 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABORATORIES,
5428 So. Ashland Avė., 

CHICAGO, ILL.
b,—..K 
” * ■ .......
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
3228 W. 38th St„ CMicago, I1L 

V—.................... . ......................... —>

Pilniausia garantija 
už siunėianiuH pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienoj



NAUJIENOS, Chicago, HL

| parašė darbininkams, negu vi
si centristiniai komunistėliaiŽINIOS

nėr-

Iš B. Žalimienės bylos

metų pasaulinių įvykių centras.

(Seka ant 7-to pusi.)

vien

lietuvilį Rateliuose

/

kol
ta-

Lietuviu vaikas prigėrė

Gegužės PirmojiZemke, 10 metų mer-

centri-

Grigaičio ir kitų žmo-

Ant

Chicago, UI Į Jei ieškai bargeng 
$ skaityk Naujienų skelbimus.

bet nepasisekė.
kitą mergaitę

jūsų 
žius 
rint,

liko 
sako

Teisiama ir kelis jo pagelbinin- 
kus, jn tarpe ir vieną lietuvi

ap- 
lie-

Sunku, net negalima išskai
čiuoti kad ir bendrais ruožais 
viso to, kas bus parodoje ro
doma. S»Lai kodėl mes dnoda-

(No. 36) 
jis sako, 
Pirmosios 
rašo, kad

pa-
ad-

per pus 
l'žsukimų

siųskite

išgel-
Išgel-

L pastarųjų dešimties 
unijos istorija, jos vii-

metų 
žmo-

itnijas, apie bendrą veikimą, o 
kada mes ateiname, tai tie rau
donieji biznieriai visokius įdė

mus neapy- 
darbininkai, 

vieni kitų.

Prikeliamos jūsų gilės ir 
vai ir atgaunama jaunystės 
jėga. •

Kaip ją “apvaikščiojo” 
niai komunistai

lietuvių
Bridgeporta.v regės

KAS BUS MUSŲ
'PARODOJE

.Jo jauna sesutė bandė jį 
bėti, 
bėjo

Neužilgo Chicągos 
centras

LK. Mišrus choras pa- 
trejetą dainelių ir tuo 

” užsibaigė.
Jeigu

yra 
didžiausios

rašo J- M. iDay.“ Aš 
jos 
Li- 
sy-

sekta, tai ją paliuosuota. Da
bar vėl j ieškoma motinos, kuri 
iš senosios vietos išsikraustė.

Gegužės 5 d., Mildos 
nėję, trys centristinių 
nislų Hansas City, Mo., gv-! 

bus atsiųstos tuojaii.l 
užmokėsite laiškanešiui 
ir už štampas, arba jei 
galite atsiųsti $ 2 kaip

svetai- 
komu- 

parapijos AiLDLD 8

CHICAGOS Ne vi“N p Wesl viBBvnMvv yra teisiamas

Federalinis teismas prieš tei
sėją Thomas W. Slick, dabar 
nagrinėja bylą spešelninko N. 
1*. West. Bet ne vienas VVest 

Aptiekorius liudija, kad ji pir- -vra teisiamas. I eisiama yra ir 
kusi arseniko. Mergaitė liudija keli. pugelbininkai, būtent lie- 

apie jos pasimatymus su tuvis t baries Z. Urnick, kuris 
meilužiu vet^ v’si‘l HP^'lninko biznį Chi-

_______  cagoje, Charles E. Phillips, ku
ris buvo neva aliejaus kompa
nijos prezidentas ir direktorius 
Cass C. Hendee.

Liudijimai byloje Bernice Ža
limienės jau prasįdėjoj Užva
kar vienu pirmųjų liudytojų 
buvo aptiekorius Charles Rue- 
bens, kuris prisipažino parda
vęs Žalimienei vieną svarą ar
šeniko neva žiurkėms nuodinti. 
Jis negalėjo josios prisiminti, 
bet visgi jos veidas nebuvo jam 
svetimas, l>e to, kaip reikalau; 
ja įstatymai, jis buvo 
jos vardą ir adresą.

Ona Silvertcki, 10 metų, kuri puolė 1923 m

Smulkios Žinios o-
• Po šalygatviu prie namo 1452 
South llalstod St., rasta kaulai 
vaiko. Spėjama, kad tai kaulai

paėmęs mėnesių sunaus Mrs. Helen 
I Karatum, 20 metą, kuris pra- 

kada tėvui gy- 
bnvo gėlių mergaitė žalimienės ven0 551 Literty St. Tada mo 
vestuvėse ir kuri paskui jut dvi tina davė keletą skirtingu pa- 

žalimus, aiškinimą apie vaiko prapuoli
mą ir buvo net jos protas tyri-

savaites gyveno pas 
liudijo, kad antrą dieną po ves 
tuvių žalimienė pristatė ją prie 'nėjamas. I>et kad nieko nesu- 
Jango dalx)ti ar neateina duonos 
išvežiotojas Leonas Kalinaus
kas. Kada ji pamačiusi Kali
nauską, apie tai pranešusi ža
limienei, kuri Kalinauską tuo 
jaus įsivadino į savo namus, o 
mergaitę pasiuntė į sankrovą 
nusipirkti kaspiną plaukams. 
Po to Kalinauskas veik kasdien 
lankydavos pas žalimienę. ir 
kiekvieną kartą, kada tik Ka
linauskas ateidavo , mergaitė 
buvo išsiunčiama i sankrova, 
tai saldainių, tai “aiskrimo” nu
sipirkti. Kartais jiedu nueida
vę į žalimienės draugės Floren- 
ce “beauty parlor,” kur jiedu 
užsidarydavę budelėj; kartą 
Onai, vaikant šaltakošę nukrito 
žemėn šaukštukas ir kada pasi
lenkė ixiimti šaukštuką, per ply
šį pamačiusi žalimienę besimie- 
luojant su Kalinausku.

Mrs. Stella Stanczyk, 4804 S. 
Lincoln St., savininkė namų, 
kuriuose Žalimai gyveno, liu
dijo,' kad jos du šunys sunkia; 
susirgo dieną prieš žalimo 

kuriuos 
išmetė. Kadangi ji 
neliudijo prieš koro- 
Žalimienės advokatas 
dalyką iškelti aikštėn

dieną prieš 
mirtį, suėdę kaulus, 
žalimięnė 
apie tai 
neri, tai 
bandė tą
ir delei to net jos visas liudiji 
mas prieš koronerį buvo skai
tomas.

Rūta
gaitė, 3323 Ix)\ve Avė, jos bro
liukas Ray, 6 metų ir jos drau
gė Bertha Butanas, 8 metų am
žiaus, 3343 Lowe Avė., žaidė 
paežery prie 31 gatvės. Ray, 
pasistojęs ant polių, mėtė į van
denį akmenėlius. Urnai jis ne
teko lygsvaros ir įkrito į eže
rą. Bertha sušuko ir puolė vai
ką gelbėti. Ji persisvėrė per 
polius ir bandė skęstantį vaiką 
pasiekti, liet taipjau neteko lyg
svaros ir irgi įkrito į vandenį. 
Nė vaikas, nė ji plaukti nemo
kėjo. Tai pamatė Rūta ir ka
dangi ji viena mokėjo plaukti, 
ji nieko negalvodama šoko i 
šaltą vandenį ir ištraukė savo 
draugę Berthą. Tada JI puolė 
gelbėti savo broliuką, bet jis 
buvo j&u paskendęs; ji kelis 
sykius nėrė į vandenį, bet savo 
broliuko jau nebesurado, o ka
dangi buvo jau pavargusi, pa
ti save turėjo gelbėti ir pati 
vos beišplaukė ir šiaip taip iš
lipo iš ežero. Vaikiuko lavonas 
dar nesurastas. Toji ežero vie
ta yra gana jęili.

Laiškanešis Joseph CarrolI, 
50 met;, liko ant vietos užmu
štas, jam nukritus nuo elevato- 
rio platformos 14 ir Doaglas 
Park stotyj ir pakliuvus po e- 
levatoriaus ratais.

Penktadienis, Geg. 8, 1925

Milžiniškas protesto 
mitingas

gegužio 10 d- 1:30 p. p. i dai
lią. lik ką pastatytą Auditori
ją suplauks minių minios žmo
nių iš visų miesto dalių ir apie- 
linkių. Jie susirinks ne šo
kiams, ne koncertui, ne loši
mui, bet daug svarbesniam da
lykui — apgynimui savosios 
sostinės Vilniaus nuo priešų. 
Musų žygius seka kaip savieji, 
taip ir musų priešai. Jei skait
lingai sueisim, užtartum savo 
skriaudžiamus žmones ir dar 
kaitą pasisakysim, jog jų neap- 
leisim, tai ta žinia, kaip jurų 
bangos pasieks 'brolius vilnie
čius ir juos nudžiugins, o mu
sų' priešus ji it juodas šešėlis 
nugazdins.

Taigi Bridgeportas sekma
dieny sulos svarbią rolę lietu
vių kovoj už Vilniaus atvada
vimą. Neapleiskim todėl masi
nio mitingo ir kiekvienas- tą 
valandą bukim ne kur kitur, bei 
Bridgeporte, (’hieagos Lietuvių 
Auditorijoj! —Savas.

visa darbininkų spėka yra vien^Mes žinome, kad P. Grigaitis 
tik jų vienybėje, vien lik jų1 daug daugiau tiesos pasakė ir 
organizacijoje.

Bet musų centristiniai ko
munistai, apvaikščiodami dar
bininkų vienybės ir solidarumo 
šventę pasirodė visai kitokie. 
Jie turėjo tris kalbėtojus ir 
kiekvienas jų ne apie viepybę 
kalbėjo, ne apie darbininkų rei
kalus, bet visi trys savo kal
bas pašventė keikimui ir šmei
žimui jiems nepatinkamų žmo
nių ir jų organizacijų. O taip 
negražiai prie publikos kalbė
ti, kaip kad jie kalbėjo, gali 
tik žmonės nepilno prolo, ar 
munšaino prisigėrę.

Pirmas kalbėjo P. V. Žalpis. 
.lis kalbėjo 10 minučių, bet tik 
tris'kartus paminėjo Geguži
nę ir tuojaus ėmėsi klajoti po 
Lietuvą, Vokietiją ir kitas ša
lis, pats ųebenurnanydamas ką 
kalba: mini Grigaitį, Naujie
nas, menševikus ir vėl gryšla 
prie Grigaičio. Kuprelę įtrau
kęs, rankas į kelinių kišenius 
susikišęs ir nuolatos zulinda- 
niasis, tarsi butų blusų apipul
tas, pliauškia pats nesusivok
damas ką jis pliauškia.

Antras kalba V. Andriulis, 
100 procentinis raudonųjų chu
liganų keikūnas, .lis jau nė 
vienu žodžiu neįstengė pami
nėti darbininkų šventės, bet vi
są savo kalbą pašventė vien 
keikimui ir niekinimui sau ne
patinkamų žmonių ir organi
zacijų. Kamavosi žmogelis, 
klampojo po visą pasaulį visur 
ieškodamas savo priešų, taip 
kati rr't ir publikai įgriso klau
sytis jo negražios prakalbos ir 
ji pradėjo garsiai reikalauti, 
kad jis kalbėtų apie Pirmą 
Gegužės, o ne apie savo prie
šus. Darbiečiams teko malšin
ti nerimaujančius.

Apie Andriulio kalbą nemi
nėsiu daug, nes sarmata laik
rašty minėti tokius neva inte
ligento pliauškalus. Bet vien no 
riti parodyti, • kad Andriulis 
viVną ir tą pačią dieną net du 
sykiu pamelavo kalbėdamas 
apie vieną ir tą patį dalyką. 
Geg. 5 d. Vilny 
rašydamas, kaip 
tuvių menševikų 
gūžės prakalbas, 
me KSS VIII R 
tame Pirmosios Gegužės ap
vaikščiokime dalyvavo viso tik 
83 žmonės, o savo prakalboje,

si centristiniai Komunisiemu 
paimti j krūvą. Naujienos ra
šė, kad Rusijoje nėra laisvės, 
ir tas yra gryna tiesa. Ten nė
ra nė žodžio, nė susirinkimų 
laisvės, ten nėra jokios laisvės 
darbininkams, kurie neturi ten 
jokių teisių. Ten nėra jokių 
laikraščių, išskyrus centristinių 
komunistų, ar teisingiau sa
kant, raudonosios buržuazijos. 
Jei jus, centrįstai, parodysite 
nors vieną laikraštį Rusijoje, 
kuris taip atvirai rašytų prieš 
valdžią,' kaip kad jūsų Vilnis 
rašo,- tai aš paliausiu skaitęs 
Naujienas ir vėl gryšiu į jūsų 
abazą, kuriame ir pirmiau bu-

Gegužinę šventę, o tokiems 
pliuškiams, kaip centristai, mes 
turime parodyti duris iš savo 
tarpb.

—V. Andriulio Merginos 
Mylimasis.

“PRARASTA JĖGA AT 
GAUNAMA i 24 VA

LANDAS” •

parodyt 
metų k 
tys ir jų žuvimas gyvenimas 
be laisvės, ir laisvė po... mir
ties !

Trumpai sakant, po aplan- 
vau, ir ten pamačiau visus- ju- kymo parodos bus aišku kodėl 
sų veidmainingus ir nedorus Rusija yra paskutiniųjų 10-12 
darbus.

Tai matote, darbininkai, ko
kie pliuškiai bando prisistaty
ti Mums vadovais. Jie sukvie
čia mus į svetainę, kad mes iš
girstumėm neva apie darbinin
kų švente, Pirmąją Gegužės,

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjhną j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai
dykai kiekvienų sergantį kurie pas’ 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo Šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurj galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

jasi ir sėja tarp 
kantą, kad mes, 
būtumėm priešai 
Musų tikrasis priešas yra kapi
talizmas ir kovai su juo mes 
turime visas savo jėgas orga
nizuoti kaip politiniam, taip ir 
ekonominiam veikimui. Tik ka
da busime tvirtai organizuoti, 
mes galėsime • sėkmingiau 
grumtis su kapitalizmu ir ta
da kitaip apvaikščiosime savo I 1

ATYDAI ŪAILES 
MEGElįį

Mes darome paveikslus ne
ant popieros, kaip paprastai, bet 
ir ant celluloid — medalionus. 
Kiekvieną tokį medalioną-pavei- 
kslą mes apdirbame su tinkamu 
ornamentika, Kaipo dailės tvarinis 
ir da naujlis ant manketo, jis 
tinka visur ir visiems. Kaina įt2.J

Prisiųsk mums savo paveikslė
li, o mes padarysime tamstai grą 
žų 6x9 medalionų. Siųsdami užsa
ldiną pažymėkite kaip norėtumėt, 
kad butų padarytas, 
(bust) ar cielą figūrą 
išpilti,vsiine j 10 dienų.

Pinigus, kaip norite, 
kartu su užsakymu arba užsimo
kėsite vėliau ant pašto ku,:>inet 
veikslų aplankysite.

Siųsdami užsukimą visuomet 
resuokite:

The Jaunis Studio
KULPMONT, PA.

ŪŪVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

susirietęs ir su drebančia lupa 
šaukia, kad tose prakalbose 
buvę 93 žmonės. Taigi tą pa
čią dieną du sykiu meluoja- 
Iki šiam laikui aš vis nežino
jau, kodėl tas dviedolerinių re
zoliucijų komisaras kalba už
simerkęs ir su drebančia lupa. 
O tai dėlto, kad jis meluoja ir 
meluodamas bijosi žiūrėti į 
publiką, o lupa dreba iš bai
mės, kad kas nenutvertų ji me
luojant. (LSS prakalbose buvo 
daug daugiau žmonių, buvo pil
nos sėdynės’ ir dar pašaliais

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studija rimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš-» 
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti j darbą arba į biznj netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas utsi- 
senčjunias ir komplikuotas ligas, nes mimų 
{staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniikais Įtaisymais ir gyduolėmis.

T.igaa kraujo. reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą. galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
lumas nėr 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofhą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne- 
atidėliokrte, atidėliojimas yra nelaimingas.
t The Peoples Health 

Institute
DR. GILL, Specialistas 

40 N. Wells St, 
kampas Washington St.

Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba- 
toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
Šventadieniais nuo jO iki 1 po pietA. P»- 
nedėly, ketverge Jr pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
fl vai vakare

Taipgi kiti Reikalai ir 
, Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu^ stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Ngu- . 
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly 
ko žinovams.

DYKAI GYDYMAS
Paaukoju per čj mėnesj, tiktai nu 

{lėmimu ry<' lnlių. N<-<nai įsteigta >’>■ 
dynyčia, Lincoln Medicnl Institute, po 
priežiūra v’pno žinomu ir gabaus ape- 
cialisto, daktaro Bowe< kuris turi Eu
ropini ir Amerikos mokslų ir labai di
delę praktikų ligoninėse.

Serganti žmonės
Prisiartino valanda, kuomet kiekvie

nas iš jūsų gali lengvai atsikratyti ? 
eavil silpnumo, nes 
šio instituto užduo
timi yra: i&gydyri 
visokios rų&ies li
gas, kad tuo būdu 
užlaikyti visuomenę 
geriausioje sveikata 
je. Gera sveikata 
lemia gerų ate it j. 
Dabartiniu laiku to 
tikslo galima dasie- 
kti be didelirt sun
kenybių jeigu tiktai 

~ sergantis randasi 
> globoje sąžiningo, 

atsakančio ir gero 
tyrinėjimas per- 
ligos, su labai 

visai išgydyti 
naujo medikalio 

yra leidžiamos

Prarasta jėga, nusilpusios gi
lės ir nervai, silpnumas ir vos 
lik jaučiamas gyvenimas, ne
reikia saugiau nuo jų nusigąs
ti, kaip tapo atrasta Lifex 
Compound. Dabar jau yra ga
lima dėl tų kurie jaučiasi “se
nais”, pasidaryti vėl “jaunais” 
ir, atgauti savo “jaunystės stip 
rūmą”, net į vienos dienos lai
ką sui Lifex Compound- Štai 
yra žingeidus pareiškimas vie
no kuris vartojo compound. 
Tas- žinomas išradimas atgai
vina “prarastą jaunystę” ir 
°jėgą” tūkstančiams kur kitos 
jokios gyduolės nepagelbėjo.

“Jėga mano jaunystės 
atgaivinta pirmą dieną”
M. JJ. Ehstone. “Man pasiro
dė, kad mano atjaunėsimas pa
sidarė amus. Aš vartojau com- 
poundj ptir visą savaitę. Mano 
nervai dabar yra normalus, 
kaip pridera būti. Skilvio ne
veikimas, nuo kurio aš ken
tėjau nuolat per daug metų, 
pranyko. Aš . dabar jaučiuosi 
geriau negu prieš dešimtį me
lų. Aš buvau išleidęs šimtus 
dolerių ant gyduolių praeityje, 
bet aš galiu tikrai pasakyti, 
kad j tisų g.rras compound pa
darė man daug daugiau gero, 
negu kitos gyduolės.”

“Aš turiu pasakyti, kad visos 
gyduolės kokias aš iki šiol var
tojau, nei vienos negali susi
lyginti su Lifex. Del atbuda- 
vojimo sistemos jos yra pui
kiausios”,
bandžiau daug gyduolių ir 
negali birt i lyginamos su 
lex. Lifex yra vienatinės 
duolės; taip aš manau ppie 
fex ir aš pasakysiu visiems 
savo draugams apie jas, nes aš 
manau, kad kiekvienas turėtų 
žinoti apie — Lifex. A 
girsiu ir rekomenduosiu 
tik gyvensiu, nes jos man 
gero padarė, aš esu 60 
amžiaus. Mano patarimas 
nems, pabandykite jas”.

šis puikus Compound 
prirengtas vienos
laboratorijos pasaulyje ir a-, 
belnai žinoma kaipo Lifex, yra 
lengvai vartojama namuose ir 
ji veikia kaip magija ant žmo
nių visokio amžiaus ir lyčių.

Nežiūrint kaip menka butų 
sveikata, koks jūsų ain- 
arba užsiėmimas, nežiu- 
ką jus iki šiol esate ban- 
jei jums stoka “jėgos” ir

“jaunystes stiprumo,” mes es-; 
ame pilnai įsitikinę, kad Li-, 
fex Compouind atgaivins ju
mis. Mes pasiūlome atsiųsti 
jums compound gyduolių už 
$2 pabandymui 14 dienų. Jei 
pasekmės nebus užganėdinan
čios, jums nekainuos nieko. 
Nesiųskite pinigų - tiktai sa
vo vardą ir adresą pas Gordon 
Laboratories, 706, .lenkins 
Bldg., 
duolės 
Tiktai 
taipgi 
norite „ 
ųžsisakysit. Varlokit jas pa
gal paprastą nurodymą- Jei į 
pabaigą ,14 dienų nebus ženk
lų “puikaus pasitaisymo” ir 
“aljaunėjimo”, tiktai atsiųski
te jas atgal ir jūsų pinigai bus 
grąžinami be jokio klausinio. 
Tas pasiūlymas pilnai garan
tuotas, todėl rašykite šiandien 
ir pabandykite šias puikias 
gyduoles.

Tie, kurie gyvena ne Jung
tinėse Valstijose, su užsaky
mu turi prisiųsti pinigus. *

(Apskelbimas)

V. Andriulis, kaipo redakto
rius, vieton kalbėti apie tarp
tautinę darbininkų šventę, vie
ton kalbėti apie unijas, lik sė
ja tarp žmonių neapykantą, 
depioraįzuoja darbininkus, o 
vieton darbininkus organizuo
ti, jis juos skaldo, tuo pasitar
naudamas tik buržuazijai ir 
kapitalistams. Ir dar nesisar- 
matija jis save vadintis komu
nistu !

Trečias kalbėjo R. Mizara. 
Tas irgi nė žodžiu neužsiminė 
apie Gegužinę šventę ir visą 
savo kąlbą pašventė išniekini
mui P. 
nių. •

Po to 
dainavo
“apvaikščiojimas

Įžanga buvo dykai, 
centristai butų ėmę.įžangą, tai 
jie butų galėję, patys vieni sau i 
kamuotis'. Bet kai dar buvo 
dykai, tai atėjo keli žmonės, 
bet visgi daug mažiau, negu 
buvo LSS prakalbose, kur bu-: 
vo imama ir įžanga padengi
mui lėšų.

Mes, Garbininkai, gerai ži
nome P- Grigaičio nuveiktus 
dėl darbininkų labo darbus.'

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu-, 
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
•jusidėjimui pirkiniu: 
Jie yra sulenkaml; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

M P.S. III Ra j. — surengė ben
drą *apva i kšč iojimą Pirmosios
Gegužės. Kiekvienas darbinin
kas žino, kad .Pirmoji Gegužės 
yra tarptautinė darbininkų 
šventė. Visų šalių darbininkai 
ją švenčia, susirinkę dideliais 
būriais svarsto satfo reikalus, 
reiškia savo solidarumą viso 
pasatuiio darbininkams. Tą (lie
są labiau negu kada, pabrėžia
ma obalsį “Viso pasaulio dar- 

i’bininkai .vienykitėsdarbinin- 
I kai, užmiršę savitarpinius ki- 
virčius renkasi į didelius ma
sinius susirinkimus, rengia de
monstracijas; kalbėtojai tą die
ną vien tik aiškina šventės 
reikšmę, vien ragina, užmiršus 
visus smulkiuosius nesutiki
mus, organizuotis i tvirtas uni
jas, organizuotis kaip* politi
niai, taip ir ekonominiai, kad 
sekamais metais švenčiant Ge*- 
gužinę organizuotos darbinin
kų spėkos butų dar tvirtesnės, 
kad, dar didesnis darbininkų 
skaičius švęstų tą dieną, nes

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicagb.IU.

GERB. Naujienų skai
tytojo* hr skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

daktaro. Dųugelio metų 
tikrino, kad visokios 
mažu iftėrhimu, galima 
su pagelba atsakančio 
išradimo kur gyduolės 
tiesiai J kraujų. Tas gydymas suteikia 
pastebėtinas pasekmes, ligos yra gydo
mos be skausmo Ir be trugdymo laiko, 
jeigu tiktai gydytojas žino kaip jas rei
kia vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių profesoriaus

Erhlicho 606 ir 914
visuomet randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras Bow<n, žinomas vi
same pasaulyje tarpe gydytojų pats 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visus ligos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas mus 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavų laboratorijų kurioje eg
zaminuojame kraujų, šlapumų ir tas iš
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kusi iš Europos specialistų.

Musų X-Ray mašinos permatys ju
mis kiaurai, o musų instrumentas dėl 
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumis neapvils. *

Tas egzaminavimas yra be skausmo ir 
su visais patarimais yra visai dykai.

Gydome laimi pasekmingai visokias 
užsisenėjusias ligas, užnuodijimų krau
jo, skilvio ligas, besisukimų ir skaudė
jimų galvos, slinkimų plaukų, prakaita
vimų ir nemalonų kvapsni kūno, nusil
pusius inkstus, pūslę, reumatizmų 
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nubo
gintus kraujo, išeinamųjų žarną Ir ki
tas privatines ir slaptas ligas, tai yra 
musų spccialumae per daugeli metų.

Todėl serganti daugiau nekentėkite 
bereikalo, tiktai ateikite j musų gydyk
lų, be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
Isitikinmu, tikrai gausite pa^elbų la
bai greitai. Musų {staiga yra aprūpin
ta naujausiais (r geriausiais instru
mentais ir gydymo budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
Panetlėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 
9 vai. ryto iki 5:30 vakare. Ketverge, 
seredoj ir nubntoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėlioj ir Šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
Dr. Howes Specialistas

8 So. Clark St.
Kampas Madison St.

viršaus Triangle restaurano, prieš 
Morrison viešbuti.



Lietuviu Rateliuose. Artistai, menininkai ir
(Seka nuo 6-to pusi.) mūšy visuomene

Musų artistai čia ir 
užsieny
Dzimd/.iai

šauliui. Tais garsiais punk
tais minantis buvo manoma į- 
.gyvendinti demokratybės * prin
cipus visame pasaulyje ir vi
sas svietas i tuos punktus 
žiurėjo tarsi maži alkani kūdi
kiai į mamos kepamus bly
nus. Tečiaus Versalio taika 
išdildė svieto pasitikėjimų 
tiems skambiems žodžiams, 
kurių radosi apsčiai 14-os pun 
ktų deklamacijoje ir sykiu už
geso Wilsono žvaigždė, kuri 
taip skaisčiai švietė, tarytum 
iš dangiškų skliautų. .Taip, 
garsus VVii.šono 1 I punktų ny
ksta tarsi migla musų atmin
tyje, lieka tiktai graži pa
saka seniems vaikams.

Bet 14-ka punktų, kuriuos 
paskelbė- (Jiicagos . Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašėl
tos savo skaitlingos šeimynos 
nariains tiksliai vykdosi gyve
nimai], tapo realybe, o kuo
met Wilsono 14-ka punktų —* 
praeities mytu-
Chieagoa Lietuvių Draugijos 

14-ka punktų, kuriuos pri-- 
valo žinoti visi Draugijos 
nariai. — Kontesto sąlygos 
ir dovanos:
1—Chicagos Lietuvių Drati- 

gija Savitarpinės Pašelpos 
naujų narių gavimui skelbia 
Kontestų nuo Vasario-Eebrua- 
ry 6 d. iki RugpiuČio-August 
8 d., 5 vai. va'k. (Post Merį- 
diem), 1925 metų. ‘ Konteste' 
privalo dalyvauti yisi Draugi- 

1 jos nariui, kuriems rupi a bal
nas Draugijos augintas ir jos'

i

SUNKIAI SERGA
Gerai žinoma chicagiečiams 

akušerė p. Mikalina Burokienė 
iš namų Baranauskaite 5152 
So. Ilalsted St. susirgo labai 
rimta liga. Vakar ji tapo nuga
benta j Wcsley llospital ant 
21 ir So. Dearborn gatvės, 
Ihir jai bus daroma operacija. 
Tegul pacijentės prie jos per 
kurį laika neliesikreipia.

10 gautų narių) 
.$15.00: auksinis 
\v.atch, gintari- 

auksine špilka.
iš 4-rių sulygSenai, senai Chicaga beturė

jo tiek daug įvairių koncertų, 
vaidinimų, išleistuvių ir šiaip 

1 įvairių maigumynų, kaip šia- 
' me sezone, ypatingai pavasu- 
■ ry. I ie visi parengimai suda
rė tam tikra ūpų, sukūlė įvai
rių diskusijų, kalbų, sprendi
mų, vieniems patiko vieni, ki- 

1 tiems kiti artistai. Vienu žo- 
J džiu, laivo daug triukšmo. Tas 

1 sujudino Cliicagos lietuvius ir, 
tai mums išėjo ant 

naudos. Dabar laukiam dar 
kaipir šio sezono pabaigtuvių, 
laukiam Polus Tendžiulvtės 
bt net ise-jubiliejaus, kurį jau 
i u ošia Vaičkaus Dramos teat- 
ias. pažymėdamas jos darbuo
tę tąsoj <8 metų. Ji pilnoj pras-: 
mė j to žodžio užsitarnavo t t^o;

* *• Laincrs <1ar būdama jauna medi- 
Mums' n'ukė ir pagundos yra labai 
Oleka.Dbuig iškrypti iš tų vėžių, ku

prio aukšto, gryno 
visados kovoja su 

pagundomis ir švon- 
visus tuos principilš 

ir tradicijas, kuriais yra suriš
tas kiekvienas rinitas meninių- 
kas. Tarnaudama menui, ji 
ieškojo sau ne tiek medžiagi- 
nio atlyginimo kaip moraląus 
pasitenkinimo užganėdinti 
savo šit los troškimus ir dėlto 
v suomenė ja, kaip matyt iš 
faktų, įkainuoja. Visi susiįdo- 

visi gerai at- i°s jubiliejiniu spektik-' 
liu, viens kitą ragina nepamirš-1 
Ii Lft't. Auditorijas gegužio ( 
mėn. 10 d., pamatyti jų nepap
rastai gražioj rolėj, | 
acių ir suteikti 
moralės ir medžiaginės, kad ji Chorui, 
galėtų, stovėdama greta su; liaus, už 
žvmiais svetimtaučiu artistai,' šventės

Pereitų šeštadienį apie 
tas dzimdzių garbintojų 
pildė stotį ir išlydėjo visų mu
sų mylimus dzimdzi artistus, 
kurie visa ši mėnesį važinės 
po Ameriką į su gastrųlėmis.1 beubejonė 
Olišauskas ir ponia Dikinienė 
po to važiuoja Lietuvon, gi 
Vanagaitis, Dineika ir Dikinis

Juozas Babravičius

si m?
pli

Kai kuriuose laikraščiuose 
buvo lašvla. kad ponas Bab-' 
ravicius dainavo garsioje L... 
Scala operoje, Italijoje. ’ 
gi* žinomas artistas P......... ,
kuris irgi mokinasi Italijoj ir t'cs veda 
kuriam* Lietuvos valdžia duo-' ^non“; J 
da stipendijų jau šeštas mč 
nuo, rašo “Dirvoje“, kad nieki 
panašaus ne atsitiko; tikreny-1 
be gi tai p. Babravičius jau. 
dainavo Kauno Operoje, debiu
tavo “Evgenij Oncgin”- Kauno 
kritikai pripažino jį kaipo kon
certinį artistų daug geresni, 
negu kad operoje.

Musų Mariutė
Aš manau mes 

simenam musu Mariutę, kuriai Į 
21 geg. sueina lygiai dveji me-i 
tai kaip ji mus apleido ir ne-Į 
belinksmina savo vėtančiu 
balsu. Ji dainuoja Kauno Ope
roje.

Kauno kritikai jau dabar 
drąsiai sako, kad ji yra pirmu-' 
line kandidatė i operos pirma-1 
doną. Kun. Kemėšis rašo apie 
jų “Darbininke" ir pakartojo 
“Draugas“, vietinis klerikalų 
laikraštis, kuris be’ pasigailėji
mo niekino artistę jai išvažiuo
jant. Kun. Kemėšis sako: jusi 
Mariutės dabir 
kokia ji itabar 
nr artistė.

^įame sezone 
tavo net dvejose 
tent: “Toskoj” ir

m pažintumėt, 
ra dainininkė

• į\ airiomis 
lai išlaikė

Mariutė debiu- 
operose, bu-j 

Toskoj” ir “Madam Bu-: 
ir ši -mėnesį prieš už

darant sezonų ketina debiutuo
ti Lizos rolėje “Pi k iii Damoje”. 
Sezonui pasibaigus važiuoja Į! 
Paryžių pasilavinti, o kadangi i 
Amerikos artistams Lietuvos, 
valdžia stipendijos neduoda,] 
tai Mariute kreipėsi i vietinę' 
“Birutę”, kurios koncertus ji 
puošė ir da ketina, pagryžus,

Mes taipgi gerai atsimenam 
simpatinga p. Pocienę, kuri 
nekartą gražino koncertus ir 
linksmino mus savo maloniu

“GELBfrKITE!”
Tai paveikslas plakato, kuris bus rodomas musų parodoje.

Plakatas yra tikrai artistiškai padarytas-

Padėkos žodis
Lietusių Socialistų Sąjungos 

VIII Jlajono lomiosios Gegu
žės apvaikšeiojimo rengimo ko- 

pasakjyti misija pirmiausia tariame šir- 
jai paspirties' dingą ačių Pirmyn Mišriam 

vedamam P. Sarpa* 
atidarymų darbininkų 

______ _________ _____ r ipvaikšėiojimo, 
padėti auginti musų jaunų te-|nuojant Marselietę, kas

1 lė visų ūpų.
Tariame acių ir musų 

kalbėtojams d. d. P. Grigai
čiui ir I)r. A. Montvidui už jų 
geras prakalbas, kuriose jie 
išaiškino darbininkų šventės 
Pirmosios Gegužės - reikšmę 
ir jos istorijų, taipjau plačiai 
apibudino visus kilus darbinin
ku reikalus-

Ačiū jauniems ir gabiems 
pianistei p-lei Katriutei ir J. 
Spelilai, kurie puikiai griežė, 
kad buvo, ko pasiklausyti.

*r vi- 
skait-

atrų ir kelti- lietuvių vardų sve- 
Lmtaučių menininkų tarpe. Ge
ras kloties tau, jautia musų 
menininkė, Pola Tendžiulytė. 
Mes džiaugiamės tavo darbais, 
sekam meno žygius, įvertinam 
ir branginau! juos.

—Senas Menininkas.

Puiki šeimyniška vaka 
rienė

Pan liejimui dvidešimt pen- 
k ii melų sukaktuvių musų ne
nuilstančios scesos darbuoto- 

• jos, M. Dundulienės darbavi
mosi lietuvių scenoje, rengia 
puikią šeimyniškų vakarienę 
1 iet. Scenos Myl. Art. Vaka
rienė yra rengiama šeštadieny, 
gegužės 9 dienų, Mildos ma
žojoj svetainėj. Prie gardžios 
vakarienės žada būti ir prog- 
ramėiis. Taip pat bus ir puiki 
muzika, prie kurios galės sve- 
ė ai puikiai pasišokti ir pasi-

I linksminti. —A—A

Taipjau biriam • ariu 
sai publikai už jos taip 
tingų atsilankymų.

Rengimo komisija:
A. Kemėža, 

Vi lis,
M. J. Maurici.y.

sudai-

Kas kalbės gegužio 10 d.

Valstiečiy Liaudininku at 
stovas Chicagoje .

na-Keletą dienų atgal j Chica- 
gų atvyko Lietuvos valstiečių! 
liaudininkų ^atstovas p. A. Ma
kauskas. Jis prieš tai lankėsi 
daugely musų kolonijų ir sakė( 
prakalbas apie Lietuvos 
d:|:os n edemoklra tingumą
josios pražūtingų kraštui poli-1 rys, kuris prikalbįs nors vienų

vals- 
ir

šviesi ateitis.
• X-

! -

2 Kiekvienas Dmugijuo 
rys, kuris liktai prikalbįs ne
mažiau 5-kis narius Draugijai, 
lieka Prizemenų ir gauna do
vanas sulyg gautų narių skai
čiaus.

3 Kiekvienas Draugijos na-

ži uoli

Makauskui

Prakalbos, kaip teko su- 
buvo pasekmingos.

Vietiniai lietuvių veikėjai 
p-n i M. Zolpknė, S. Kodis, Iv- 
Vi įkas, S. Valančius ir kiti ža
da surengti p.
prakalbas Chicagoj ir" apielin- 
kėse. Nors oras jau gana at
šilo, bet tikimasi, z kad pasi
klausyti svečio iš Lięluvofi su
sirinks nemažai žmonių.

Be to tenka pastebėti, kad 
p. Makauskas pasakys prakal
ba ir Vilniaus Vadavimo Ko
miteto masiniam mitinge, sek
madieny gegužio 10 d. Cbica- 
gos. Lietuvių Auditorijoj, kur 
žada suplaukti didelės minios 
žmonių, nes bus protestuoja
ma prieš Lenkų-Vatikano kon
kordatą, priskirianti Vilnių 
Varšuvai. —Reporteris.

Draugijai narį šitame Kontes
te, rokuosis Konlestantu, o 
kaip greit Kontestantas gauna 
nemažiau 5-kis • narius, tada 
liekasi Prizemenų ir gauna do
vaną sulyg gautų 
eiaus.

narių skai-

prikalbintus
bus duoda

e) Minimum kvotų 10 nau
jų narių (už 
dovana vertės 
žiedas, wrist 
niai karoliai, 
Viena dovana
prizemeno pasirinkimo.

f) .Minimum kvota♦ » • nariai (už 5 gautus 
dovana vertes $5.00: 
plunksna, auksine 
tarinė cigarnyčia,

*1

nauji5
narius) 
auksine 

ika, gin-
auksiniai 

Viena dova- 
prizemeno

Jei kuris 
nenorėtų

ns 3: 5-kių sulyg 
pasirinkimo, i • 1

Post Scriptum: 
nors is prizemenų
imti jam priklausomų dovanų 
už gautus narius gražnomis, 
tiems Draugija tokioje pat 
sumoje išmokės grynais pini- 

‘cash.”gaiš
5— .Laike Kontesto po gauto

nario aplikacija patu rašo* tik
tai perstatytbjas, kito parašo 
nėra reikalinga. Jei po persta
tyto nario aplikacij’i pasirašo 
ir antras nąrys, antrojo para
šas nepriskai lomas nei prie
prizemenų, aplikantas kredituo 
janias pirmoje eilutėje pasira
šiusiam perstai y tojui.

6— Prikalbinęs naujį narį 
Draugijai ir padėjęs savo pa
rašą po aplikacija, nėra leista 
gautąjį narį įskaityti kilo’ pri- 
zenieno bei kontestanto sąs
kaitoj). *•_ 1

7— Prizemenams ir kontes- 
tantams leistina dalyvauti 
Draugijas Valdybos susirinki
me ir duoti tinkamus paaiški
nimus apie savo aplikantus.

8 -Gautų narių, įkaičius ro- 
kuojasi nuo priimtų į Draugi* 
jų, o nė nuo perstatytų.

0 Bendradarbiavimas nors 
ir keliems Draugijos nariams 
gavime narių Draugijai, yra 
leistinas Kontesto Komisijos, 
bet Kontesto Kom. priduotą jai 
aplikuotų* kredituos tam, kurio 
parašas rasis pirmas po gali

KAZIMIERA 
ŠYA1K APSKAITĖ

Milė Gegužio 5 <1., 1925 m., 11 
vai., 16 metų amžiaus po sun
kios operacijos. Kilo iš Kauno 
red., Raseinių apskr., Kaltinėnų 
parap., Numeniky kaimo. Išgy
veno Amerikoj J 3 metų.

Paliko dideliame nubudime 
tėvus, vieną brolj ir tris seseris.

Kūnas pašarvotas <>68 W. 18 
St: Laidotuvės įvyks Gegužio 
9 d., J925, iš namų 8:3<) vai. 
bus atlydėtas i Dievo apvaizdos 
bažnyčią,* 18 ir Union gatvp, 
kurioj įvyk.+ gedulingos pamal
dos (iž velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero, kapines.

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

Nuliūdę, •
Tėvai, seserys ir brolis 
Švaikauskiai.

Patarnauja laidotuvėse gra
belius J. F. Kadžius, Canal 6174

DR. VAITUSH, O. D.
LIETU VlH AKIU SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenlimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivai akis, nuima katarak
tą. atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nso $4.00 ir smičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 West 47th St
Phone Boiilevard 758H

sų padarė operoje, nors ir tu
rėjo bėdos vaidinime. Ji švel-1 Grand jury apkaltino Mrs. 
niai dainuoja Gildos rolę ir šį VVilliam 1). Shepherd kartu su 
sezonų debiutavo operoje “Gi- jos vyru, kuriuos kaltina nu- 
v i Ii jos Kirpikas”. Linksmos ži- nuodijime jauno milionieriauFF 
nios po Bridgeportų laksto, kad McClintock motinos. Ji bus pa- 
bir/.vlio menesį mes turėsim leista už mažą kauciją, .bet jos 
piogos ją pamatyti Chicagoje. vyras sėdi kalėjime be kaucijos, 

ištiesų maloni /inia. nes be to jis yra kaltinamas nu- 
musų artistus marinime jauno milionieriaus 
: apie čionykš-McClintock, kuri jis buk nu- 

užkrėsdamas j j tyfo 
i bakterijos, nuo ko jis ir mirė.

Tai
Tai tiek apū 

svetimose šalys 
efus gi pakalbėsim kita kartų, 'marinęs, 

—A. ir A

IVG euoSSLb 
tol Pono ti&Hv 

TIMC 5 l 
W OI v. r oF
BkOlH fcEifcr, 
Mc<.Ri6ouji r!

Daugelis įdomaujasi, kokius 
gi kalbėtojus Vilniaus Vadavi
mo Komitetas yra pakvietęs 
protesto mitingui gegužės- 10 
d„ Chicagos Lietuvių Audito
rijoj.

Mums 
kalbėtojai 
sų srovių 
Žinoma, .
kokie, bet patys geriausi. Kas 
jie tokie, jau galite patys spręs
ti, bet jeii neįspėja te, tai palau
kit truputį ir tuojau bus pa
skelbta. —-JRep. ’

Iš Northsidės Lietiiviy 
Chronikos

tenka sužinoti, kad 
yra pakviesti iš vi

ii- sutiko dalyvauti, 
buvo kviesti ne bet

Baso Julius Nemunas.

Buvusio Amerikos preziden
to Wilsono I 1 punktų, kurie 
buvo paskelbti šiai šabai įsi- 

# vėlus pasauliniu karau, yra 
žinomi visam civilizuotam pa-

Somehovv or other, we> haven’t much sympathy for thls gu

Segs)
SH1ONG 

o O ONDfeUL.

IHM’
NOUIIHG TO
U)IVH
bl C K S S —•y

4—Dovanos už 
narius Draugijai, 
mos sekamos:

a) Minimum kvota 50 naujų 
narių (už 50 gautų narių) do
vana vertės $100-00o auksinis 
Įiaiikrddijis, daliinantinjs žie
das, perliniai karoliai. Viena 
dovana iš trijų sulyg prizeme
no pasirinkimo.

b) Minimum kvota 35-ki 
nauji Pairai (už 35-kis gautus 
narius) dovana vertės $65.00: 
aųksinįs laikrodėlis, deimante* 
uis žiedas, perliniai 
Viena dovana iš trijų 
prizemeno pasirinkimo.

e) Minimum kvota 25 nauji 
nariai (už 25 ga,utus narius) 
< lova na vertės $40.00: auksinis 
laikrodėlis, wrist \vatch, dei
mantinis žiedukas. Viena dova
na iš trijų sulyg prizemeno pa
ari ūkimo.

d) Minimum kvota ’15-ka 
naujų narių (už 15-ką gautų 
narių) dovana vertės $20.00: 
kišeninis laikrodėlis, wrist 
vvatch, auksinis žiedas, gintari
niai karoliai. Viena dovana iš 
keturių sulyg’ prizemeno pasi
rinkimo.

komisija, bet

tie neturi balso

dovanos tik- 
sekamus skaičius prikal
imųjų narių Draugijai:

5. Jei prizemenai gauna 
daugiau čia pažymėtos

nauju narių 
Draugi- 

iUCiiai 
18

ka rol i ai. 
sulyg

. 10 Prie iškurnėtų dovanų- 
prizų pirkimo dalyvauja sykiu 
ir Prizemenų 
kurie vietoje graznų ima gry
nais pinigais, 
komisijoje.

11 Duodama 
tai už 
bintų 
a)‘ 50, 
10, I ) 
narių
skiatlinės, eina naudoti Draugi
jos.

12— Priėmimas 
Draugijcn eina sulyg
jos Konstitucijos ■ 
Diraugijon .priimami nuo 
iki 10 melų • amžiaus.

13— Prizemenams ir kontes- 
tantams yra teikiamos reika
lingos informacijos per Kon- 
lesto Komisijų,, taipgi aprūpi
nama aplikacijomis, antrašais 
ir visa tuo, kas būtinai reika
linga sėkmingam darbo ved: 
nuii, laikas nuo laiko su Kon- 
leslo Konlisija turi bendrus 
pasikalbėjimus kontesto it'ka 
lais.

1 t Jei konleslantas ‘bei pri- 
zemenas neturi liueso laiko at
nešti gauto nario aplikacijų su
si rinkimai! ypatiškai, gali į- 
duoti savo draugui arba pri
siųsti laišku sykiu su $1.00 
Draugijos sekretoriaus antra
šu,

V/HBRE’ UD \ 
*700 SfSV AVA\S ‘

‘otPM L- ROOM

Lietuvių .Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skauimo, 
Bridge geriausio aukso. Su muią 
pleitom*galima valgyti kiečiausia mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikite sava 
dantis, kad nekenktų jurą »v«ikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland A«v.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
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.

Te). Roosevelt 8500

By Thornton Kish^r

pocdM itJ

*I|i< In l()tl



NAUJIENOS, Chicago, DL

Pranešimai PRANEŠIMAI

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Draugystės Pa’jtd mintos Lietu
vos laikys mėnesinį susirinkimą 
seknuulieny, geg. 1'0 <1., ('JiicagoH 

Auditorijoj, 31331 So. Ilals- 
I vai. po pietų. Ant šio 

privalo visi nariai 
—Ig. Žilinskas, Rašt.

ir ! 1-ict.
! ted St. 
susirinkimo 
būti.

PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir 
ių, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitemyti šias taisykles.

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimui dalinasi į dvi dalis: vie , 
na — pranešimai talpinami dykai,, 
įmini — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus;' 
rengiant paskaitas, prakalbas, ina-! 
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- I 
mus ir tokius susirp kimus, kurie] u. , . . 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra- '’l,s
nešimui talpinami tik du kartu tuo j. 
pačiu reikalu. «

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų 
kuopų, 
rnpijų _
Jais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektam 
tiškų upeigų (išsidriant liuterijas). 
ir visokie pranešimai galimi tai-

ChicagOs Rietuvių Draugijos S* 
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
Įvyks nedėlioj, gegužio 10 d. 
Zvenzek jHtlek svetainėje, 1315 N. 
Ashland Avė. Nariai malonėkite 
susirinkti laiku, *ne.s šiame susil 

. rinkime turėsime priimti apie 20 
visų naujų narių. —X. laiku*,

lietuvių Darbininkų Literatū
ros De jos 19 kit :»m»s susirinkimas 
sekmRdien| geg. 10 <1. 11 vai. iš 
r\lo. Naujienų mime, 1739 So. 
Halsted SI. Visi nariai meldžiami 
atsilankyti į šį susirinkimų, gau
ta knyga “Stebuklų-Paslaptys,“ jei
gu kas norite prisidėti prie kuo
pos veikimo, ateikite į šf susirin
kimų. —Valdyba.

Birutės Kalno Draugijos susirin- 
. ---» subatoj, gegužbs 9, 

, Lietuvių Auditoriuių, 
35 S<>. Halsted St. Visi nariai 

bukite šiame susirinkime. Valdyba

kliubu, chorų, ‘ratelių, na- 
ir tikėjimiškų sektų reika- 

bizniškų 
piknikų.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti /0 centų už colį ar
ba dalį vięilhl dienai, skaitlius die
nų ir rolių ncaprubežiuojiunas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų admini.stracija.

6. Visi pranešimai norint patai 
pinti į sekamos dienos laidą turi 
nut priduoti ne vėliau kaip iki įla
vintos vai. vakaro.

Draugystė '(Visybės Mylėtojų 
laikys savo mėnesinį .susirinkimų, 
nedėlioj. gegužės 10 d.. 1, vai. po 
pietų. Mark White skvėr > svet. 
prie 29 ir So. Halsted gal. visi nn- 
riai-ės malonėkite būtinai laiku 
.susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalu aptarti. —Raštininkas.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
<le-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

FAJIEšKAU Jono Mikulio suvo 
brolio, paeinančio iš kaimo Surgučių, 
Sasnavos vai. Marijampolės apskr. 
15 meti, atgal > atvažiavo į Canadą. 
Jis pats ar jį pažįstanti tegul atsi
šaukiu adresu: «

VINCAS MIKULIS, 
8122 Vincemies Avė., Chicago, III.

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24,
I

Pradžia 10 vai. ryto.

PAIEŠKAI’ Rozalijos 
Čikės ir. taipgi jos brolio 
girdėjau gyvena Chicagoje 
kio parapijos/ 
Kauno rėdybos. 
kti pačių ar kas 
Ii už. ka busiu 

Rozalija

Bavžaičių 
Meldžiu 

juos žino 
dėkinga.

Steponai - 
Antano, 
Aržvil- 
kaimo, 

atsišau- 
praneš-

Chicago, III.

Bridgeporto lietuviams žinotina., 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas-i 
dien anksti iš ryto savo namuose! 
—- apie tai malonėkite pranešti! 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted' 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei j 
tamsta nori, kad apart “Naujienų’ 
da gauti ir kitą laikraštį,-praneš
kite irgi mums —- mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo koatumcrius “Naujie
noms". —Aušros Knygynas.

.1 IEŠKAU saw> tėvo Izidorio 
Vadeikio, paeina iš Kauno guberni
jos, Panevėžio . Pirmiau gy
veno Burtlain, Turiu labai
svarbų reikalą. Prašau jo paties 
arba kas apie jį žino, man praneš
ti, busiu dėkingas

Gust. Ludvik
1318 So. \Vabash Avė. Chicago, III.

APSIVEDIMAI
šeimyniška Vakarienė. Rengia 

Liet. Scenos .Mylėtojii artistai, pami
nėjimui M. Dundulienės 25 metų dar
bavimosi lietuvių scenoje, šeštadieny, 
Gegužės-May 9, 1925* Mildos svet.,
3142 So. Halsted St. 
Tikietus galima gauti 
gynė, 3210 So 
Bendrovėj, 3305 So. 
“Varpo” 1—, 
M. Kaspaiaiti

Kaina $1.00. 
Aušros Kny- 

Halsted St., švyturio 
i, .,.,„5 So. Halsted St., 
Red., 3251 So. HaHted St., 

3827 Archer Avė.,

uos Mylėtojų Artistus.

PAIEŠKAI7 dėl savęs linksmaus 
budo meilužės merginos arba naš
lės, kuri suliktų įeiti į stonų mote
rystės. Neieškau nei aukso, nei 
perlų, žemčiūgų nei turtų didžiau
sių. Nepaisau, kad neturėtų nei 
drapanų, norint ir varguoly bied- 
niausi, kad tik luitų dora ir protin 
ga ir namų šeimininkč-galva. Ne- 
senesnė nuo 20 iki 30 metų. Bet 
mylėčiau, kad ’ mokėtų lietuviškos 
rašybos, gerai ir skaityti. Su pir
mu laišku lai suteikia savo pavei
kslą ir aš savo tiiipgi jau ir 

infonnaciju apie kovc 
man > iMuiejiiną. J. J. J. 

a(>25 So. 33-rd Avė, 
So. Omaha, Xebr.

su

Lietuvių Kriaučių Skyrius 269 A. 
C. VV’ of A. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnvčioj, Gegužio (May) 8. 
7:30 vai. vak. 1564 N. Robey St. Visi 
nariai šio skyriaus turit dalyvaut šia
me susirinkime, nes yra vienas fš 
svarbiausių. Kas link naujos sutai
kęs su kompanija. Tas dabar eina 
per kiekvieną skyrių referendumu. Ir 
tas vra jums visiems labai svarbu.

A. M. Kadsel, rašt.

JIESKO PARTNERIŲ

Draugystės Lietuvos Dukterų 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj geg. 10 d. 1 vai. po piet, pap
rastoj svetainėj, 30 ir Halsted Sts. 
Narės kviečiamos pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalų. —Nut. Rašt.

I ElEsKAU pasiturinčio draugo 
prisidėti į partnerius prie namų 
statyino. Geriausia proga dabar, 
natyrim(> nereikalauju, prasilavin
site. Už paskolą dėl pirmo morgi
čio mokėsiu 6 nuoš. Del platesnio 
paaiškinimo kreipkitės vakare nuo 
6 iki 8 vai. ir nedaliomis. 1 lubos

J. Leleika, 4139 S. Taiman Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Garfield Park L V ir M P kliu- 

bas laik.vs mėnesinį susirinkimą, 
nedėlioj, geg. (May) 10 d. John 
Engels svetainėje. 3720 W. Harri- 
son St. Malonėkite visi neatbuti?- 
nai atsilankyti. Yra daug naujų 
ai>svarst.\ mų.
M. Medalinskas, 5561 Jackson Bvd

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prw..

CICERO Lyros ' Mišrus choras 
laikys savo repeticijas gegužio 8 
<J. kai 7:45 vai. vak, 1500 So. 49 

būti dėlto.i 
musų kon-, 
prisirengti.

Avė. Visi nartai turite 
kad gegužio 10 d. įvyks 
centas tai turime gerai 
John Levenas, Rast.

^BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

susirinkimas Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 ros.
vai. po piet.

ant antrų lu-
(20) ir May
delegatų į 2

Malonėkite
Kviečia Vald.

SLA. 129 kuopos 
įvyks 10 gegužio, 2 
Dvorak Parko svet. 
bų, prie Cullerton 
gatvių bus rinkimai 
apskr. konferencijų, 
visi nariai dalyvauti,

Lietuvos Mylėto*y Draugystė 
laikys mėnesinį pasirinkimą suba- . 
toj, geg. 9 d. 8 vai. vakare. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3135 So. 
Halsted st. Gerbiami draugai ma- 
hmėkite visi laiku pribūti nes tu
rime daug svarbių reikalų alel 
aptarimo. Rašt. K. J. Demereckis

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153*6438

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No t laikys savo mėnesinį susirin
kimą sekmadieny, geg. 10 d. 1 vai. 
po pietų Pavis Skvėr parko svel. 
prie 15 ir So. Paulina gatvių. Ma
lonėkite visi draugai atsilankyti, 
nes bus renkami darbininkai dėl 
vakaro, kurį rengiame.

' F. Motuzas, Rašt.

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
' •^'^*^»*****^*^^*SL***r^»^W*i««^»»**  ^^-s/--.^**^-^*-**^*-*****>^«**^*. ****«*^*

SIDABRINES VESTUVES 
PONO IGNACO l’AUGOS 

Su 
PONIA MONIKA PAUG1ENE 

Išgyvenome vedę šiemyniniame gy
venime, gražiai, meiliai, sutikime per 
trisdešimtį metų. 'I'aigi dabar, kaipo 
paminėjimui tų savo 80 metų sukak
tuvių .turėsime Gegužės 10 dieną, 
1925 m., 

4556 South Marshfield Avė.
ant Town o f laike

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Penktadienis, Geg. 8, 19Ž5

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI automobilius 

\Viili sodan. naujai pertaisy
tas. Parduosiu pigiai. Atsišau
kite, savininką galit matyti 
po pietų. ’

3362 So. Halsted Str.

RAKANDAI

PARSIDUODA fofogrnfvsio 
ratas, kemera, linCis, 2 reto 
dčsko.s, krėslai, printų 
Kas tik reikalinga dėl pikčerių. 
Labai yra gera proga turinčiam 
pinigų. Vertės $800, parduosiu už 
$400, važiuoju IJotuvon. .1. M. R. 
S. K. 2248 W. 24 Str.

apa- 
oriai, 

mhšiha,

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 ir 5 kambarius 
su slyping porį, Namas dar tik 
•vienų metų senumo; šildomas šty
mu, su visais naujausiais įrengi
mais.

6134 S. Rockwell St.
. Phone Republic 7784

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speciulis prirengi- 
m'ns Sostbciin's labai įvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu. .

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRa STORE FINTURE CO.

PARDAVĖM ( I 6 kambarių 
mo<krniški rakandui, pianas, 
fonografas, pigiai.

Atsišaukite
5514 So. Lincoln SI., 1.

—......... ■ ~ • —-------- .-------------
PARDAVIMUI pirmos klesus 

bučernė ir daržovių krautuvė. Da
romas geras biznis. Parduodu, nes 
apleidžiu Chicaga. Yra 4 kamba
riai gyvenimui, didelis skiepas, ga 
ražas, rendos $85 į mėnesį, naujas 
mūrinis mimas, South Šiite, Pho
ne Prospect 6210

PRANEŠU savo koslumeriams, 
kad perkėliau savo harbernę, i 
naują vietų ir eiga ,» v4iolesa!e

Atsišaukite:
.1. J. .'ilravinskas

3317 So. Auburn ’vciiue
Phone Boulevm^. "0U9

5 kambarių ra- 
' i setas, 

Victrolas, lovos, komodos karpetos 
2 mašinos siuvamos Singėr ir 
\Vhite beibės bogė. Parduosiu pi
giai. Rakandai kaip nauji. .Galima 
pirkti visus ar po vieną.

Atsišaukite
822 \Vest 37 PI. 2 lubos

PARDAVIMUI 
į kandai, fronto ir vidurinės

KA TURI MAINYTI?
Dry goods storą mainysiu ant 

Vilto, aulomobiliaus, . bonų, sūrų 
arba morgičio popięras priimsiu. 
Priežastis — turiu du bizniu.

’ Ateikite

PARDAVIMUI

T

ISRENDAVOJIMUI
PARDAVIMUI GROSERNR 
PARDUODU PIGIAI
ATSIŠAUKIT

3336 So. Lowe Avė.
BENDON 6 šviesus kamba

riai, garu šildomi, šalę . Lietu
vių Auditorijos.

3129 S. Halsted St

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

• GROJIKUS PIANAS
1h priežisties apleidimo miesto par
duosiu tiktai už — $110.
Su benčiumi ir 150 rolių. Geriems 
žmonėms išmokėjimais. Pianas gera
me padėjime.

ąi2*2 W. 63-rd St., 1-sfr floor

K AM B AKYS ant rendos ap
šildomas, elektroj šviesa. Ma
tyti galima vakarais.

1718 So. Halsted St., 
2 fl.

PASIRENDAVO.IA didelis švie
sus kambarys prie “mažos šeimy
nos, I vaikinui arba vedusiai po
rai. Taipogi yra garadžius dėl 2 
karų. Prašome atsišaukti.

7004 So. Talman Avė. 2 lubos 
Tel. llemkM'k 1276

PARDAVIMUI GROSERNF; ge
ra vieta, lietuviu ir lenkų apgy
venta. I kambariai dėl gyvenimo,. 
1 mašinai garadžius. Parduosiu pi
giai.

Nepraleiskite progos 
4422 So, Donore St. 

,, .......... .. 4—i----------------------------
DYKAI BIZNIS: garadžius ir lai 

syhio šapu. Tik užmokėk už įran
kiu* ir įtaisymus. Gęra viela. Par 
duodu pigiai arba mainau ant bi
le ko. Savininkas priverstas par
duoti dėl svarbaus reikalo 
Widzes 750 W. 33 Str..

Phone Yards 1981

K.

PARDAVIMUI kam|tfnė grosernė 
ir delikatesen, nėra kompeticijOs. 
pigi remia, gyvenimui kambariai, 
daromas geras biznis. Parduosiu 
pigiai jei pirksite tuojau.

Phone - Belmonl 9203

TUOJAU parduosiu savo grojik- 
lį pianą/vertės $800, benčius, ka
binetas, 95 r6Jeriai, gerame padė
jime, kaina $145, $2 j savaitę at
sakantiems žrronėins.

Tel. Belmont 9203
1324 N. Crawford Avė. 1 fl.

pARSJDl’ODA naujos lentos.
Labai geros, jeigu kam reikia 

.taisyti prie namų.
Atsišaukite:

Stanley Kumpik 
3347 Auburn Avė.

2 lubos' Iš užpakalio

kas

PARSIDUODA kendžių ir ice 
cream krautuvė, taipgi užlaikome 
tabaką, cigarus ir kitokius menk
niekius atli mokyklos ir pankelio. 
Ptilrdnodu, nes vienas negaliu ap
sidirbti.

1117 So. Union Avenue
i

1NVESTMENTAS ARBA NAMAS 
2 augštų mūrinis namas ant kam
po, karštu vandeniu šildomas, tri
jų augštų, 4 karų garažas, 7 kam- 
barių fialai. Galima vartoti dėl 
rooming house. įplaukų $2500, 
kaina $16,000, išmokėjimais. Pania- 
lykil namą,

3659 So. Union Avė. 
Roy P. Moriison, 29 S. La Šalie St1

Phone State 7667
I*<■»■ ----- ----- ------- .

PARDAVIMUI naujas, 12 fialų 
mūrinis namas, garadžius, Kewii- 
nee boileris, ice baksai, gasiniai 
pečiai, visur aržuoliniai trimingai, 
randa į mėnesį *764, kaina *63,000 
įmokėti $12,000, kitus mėnesiniai} 
išmokėjimais. Raktai randasi.

6029 So. Talman Avė.
------------------------------------------------r----------------- .... . --------------------I

DIDELĖ PROGA- pirkti lotų prie į 
VVest Chicago boulevard, dėl in- 
vestmento ar namų statymo; di- i 
deli lotid su visais įtaisymais, po 
$1,4101), kreipkitės laišku. Froide 
Yitrksa, 6134 Commomvcalth 
Tel. Northway 4619 J. Detroit. 
Mieli. >_____________ 1________________ i

BRIGHTON PARKE Bargenaa. i
2 l'LA'IT,’. I ir 7 kambarių 2 ka

rų garadžius. Lotas 30x125. Nu- 
pirksite mažu įnešimu. Kaina 
$4700 cash $1,8(M). O kitus kaip 
remtą t— mėnesiniu išmokėjimu.

Turi bul pai'duota greitai.
1231 So. Tohnan Avenue

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fermas, lotua, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSK1S & CO.
Reni Ėst ate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halated St. 
Tel. Bauievard 9641

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

K. VALAITIS CO. '
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. YardK 1571

2 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS SU 
skiepu, karštu vandeniu šildomas, 
yra augštas, aižuolo trimingai, 2 me
tų senumo, Brighton Parke, ant 
Rockwell St., netoli 43 St., mainysiu 
j medinį namą, 1 arba 2 augštų, 5-6 
kambarių . Kas turi $5,000 galima 
bus atlikti visą reikalą .

PARSIDUODA Restauracija ir 
Ice Cream padoria. Gera ir pelnin 

' ■' sunga vieta: Turiu nardubti, nes 
k u vienai apsidirbti.

Atsišaukite-
1913 W. Lake Str.
Melro.se Park, III.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas. Našlė turi parduoti 2 augštų 
mūrinį nrimą su krautuve. Karštu 
vandeniu šildomas taipgi apšildy
tas garadžius. Bargenas, lik už 
$25.000. Mažai įmokėti, kiti ant iš
mokėjimo.

’ 1750 W. 63-rd Str.

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

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

kampas Whipple St.

NAMAI-2EMĖ
6 KAMBARIU mūrinė bungalovv- 

Namas kaip naujas ir yra visi vė
liausios mados ir pirmos klesos 
įrengimai* Kas turit anie $4,100 į- 
nešti, tas nupirksile labai pigiai.

Savininkas parduoda labai pigiai 
6421 So. Rock'vell St.

RENDAI kambarin, 
švariai užlaikomas su 
rankmnais, prie mažos 
Ypata taipgi turi švariai 
kyti. 
lubų

šviesus ir 
visais pa- 

prie mažos šeimynos, 
taipgi turi švariai užsilai- 

Matytl galima visados ant 2

1154 So. Talman Avė.
LafaVettfe 2811

PA R SIDUOI ) A grdse rinkus 
y lakas ir fikč,oriai, greitai ir 
pigiai, arba raitysiu ant loto, 
vra ruimai gyvenimui.

319 \Vęst 115 St.,

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
augštų po 4 kambarius, Brighton 
Parko apielinkėj, namas tik ką 
baigiamas, I blokas iki karų ir 
pusantro bloko iki lietuviškos mo
kyklos ir bažnyčios. Namas randa 
si 4542 So. Fairfield Avė. Atsišau
kite: 4456 So. Washtenaw Avė.

• 1 lubos

REIKIA DARBININKŲ
Moterų

REIKIA merginos apie 16 
metų amžiaus lengvam dar
bui j katalikų kleboniją. At
sišaukite, 3216 S. Union Avė., 
arba kdefonuok ite Boulbvard 
2489

PARSIDUODA grosernė, ice crešm 
ir notion Storas; yra geroj vietoj, 
prieš purką, biznis išdirbtas pfer daug 
mėtų; kreipkitės tuojaus, nes turi būt 
parduotas tuojaus H' pigiai .

PETER MLSĘV1ČIA, 
4456 So. Hermitage Avė.

medinis 
labai pigiai, 

Vienas 
3,000 
num
auto-

PARSIDUODA naujas 
namas 4 kambariai 
elektra, gasas, maudynės, 
blokas nuo gatvekarių. Tiktai 
dol. namas randas 1709 So. 
Ii n Avė. Taigi mainau ant 
mobiliu. Atsišaukite

4635 So. Artcsian Av. F.

---------------- ------- ....... ........... .......... „y-----------

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 nutri
nis namas, reikia įmokėti tik 
$3,500.

Atsišaukite:
, 163S So. Jefferson St. /
ANT PARDAVIMO naujas mūrinis 

namas 4 pagyvenimai po 5 kamba
rius ir 4 automobilių garadžius, iš 
šono ivažiuojahrjas. Ant 2 lotų 66 
pėdų pločio, naujoj lietuvių kolonijoj, 
prie Vienuolyno ir prie parko, puse 
bloko nuo bulvaro. Atsišaukit prie 
savininko. ,

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

VĖL ATVERTOS DUl<YS

s.

REIKALINGA mergina katra su
pranta grosernės darbą. Taippat 
reikia jauno vaikino katras* supran
ta bučernės darbą .

Atsišaukit *
3259 So. Union Avė.

Tel. Yards 3034

.................  ............. . • ■.— ---------------- • •

PARDAVIMUI bučernė. if 
grosernč, geroj vietoj, 
■ š<lit-l>taM per (laii&'olį 
Kai’t.u parsiduoda ir 
Priežustj pardavimo
ant vietos- 3128 S. Auburn Av.

biznis 
metų, 

trokas; 
pa t irsi t

PARSIDUODA muro namas, 2 
po 4 kambarius, platus lotas, dėl 
vieno karo garažas, visi įtaisymai 
šios lYMiclrMs. Hn ndust 13ivi^Kt<>n 
Park KVažioi vietoj, arti gjitvcka- 
riu ir mokyklos, rendos geros, pir
ksit pigiai. Agentai neatsišakikile 

4427 So. Campbell Avė.

BARGENAS
Parsiduoda 4 flatų muro namas. 

Namas yra ant kampo tik 9 metų 
senumo.

Savininkas
4701 W. 12 PI.

2 augštas iš fronto 
Cicero, III.

Laimė jūsų laukė pereitą savai
tę. Šitie broliai suspėjo atidaryti 
duris ir pagavo puikią laimę. .1. 
Rastutis, iš ('hieagos, 40 akrų 
Tony Lucas, iš Chicagos, 80 akrų. 
R. Mnlukas, iš VVorcester, Mass., 
160 akrų. S. Poška iš -Cicero, III., 
96 akrų. Bet čia dar yra puikios 
progos pirkti šitas ūkęs.

80 akrų geros žemės, muro šlu
ba, 10 kambarių, elektros šviesa 
ir visi įtaisymai, geros barnės, 30 
karvių, 3 arkliai, kiaulės, vištos, 
mašinos, laukai užsėti, 2 mylios j 
miestą ant geno kelio, kaina $7,000 
80 akrų geros žemės, budinkai, 
sočias, arti miesto, kaina $$600, 
yra 8 karvės, 2 arkliai, kiaulės, 
vištos, mašinos, miškas viskas. 41) 
akrų gera stuba, geros barnės oh . 
delis sodnas, žemė molis ir juod-' 
žemis, 5 karvės, 2 arkliai, kielės, 
vištos, mašinos, arti miesto, kainu

i $2800. Visos minėtos fanuos par- 
I siduodn už pinigus ir ant lengvų 
išmokėjimų. Rašyk.

P. D. ANDREKUS, 
Pcntwatcr, Mich.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI auksinių daiktų 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
metų. Geroj vietoj — tarpe mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, * de| kurios turiu ap
leisti Chicago, Atsišaukit į Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Box 522

PARDAVIMU-! medinis namas 5 
ir 6 kambarių ant akmeninio fun
damento, beizmenta.s cimentuotas, 
elektra, vonios/, garadžįus dėl vie
nos mašinos. Parduodu pigiai. 
Randasi apie <86 ir Halsted St.
A. Blčaitis. savininkas 324 1 So. 
. Morgan Str.

VYRŲ

KEIKIA —
vedusio vyro dirbti vaisių 

farmoj. Atsišaukite
1619 We.st 47 Str.

Parduodu pirmus morgičius 
ANTHONY A. SLAKIS 

Advokatas
Chicago Temple Bldg., Romu 1726 

77 W. Washington St.
kampas Washington ir Clark. 

Chicago, III.
Tel. Doarborn 9057

DU DIDELI bargenai. Pardavi
mui 2 mūriniai namai, 2 aukštų, 
po 6-6 kambarius. Visi įtaisymai 
naujausios mados. 6738 So. Camp
bell Avė. Parduoda savininkas,

K. Wilimas.
4541 S. Turner Avė. ' 

Tėl. Lafayette 7486

INMOKĖT $11.000 ir po $30 į 
>»ii pal nk n ivotvi i«», nupirksi- 

tc namų vertos $3,600 ir 1) akrų že- 
mes, yra elektra, garažus,' netoli 
111 St. karti linijos. Atsišaukite 

Mis M. Przybylski, 
10417 Homan Avenue

---- -------------------------- -—---- —
PARDAVIMUI 2 fl. mūrinis 

namas, 5-5 dideli kamb., ugna- 
vietė, bufetas, knygynas, leda- 
une, 2 karų garažius, netoli 
mokyklos ir karų, linijos, kaina 
$12,900

3345 W. 65 Str.

PARDAVIMUI mūrinis biznia
vas namas, kampas 50x125, krau- 

< tuvė ir 3 pagyvenimų po 5 kam
barius. ši yliui apšildomas, 8 motų 
senumo, labai tinknma vieta <<<■! 
buCernės. Tai vra bargenas. Ban- 
dasi South Sidfj. Kiną KlJKKl, 
cash $5,000. !>cl platesnių infor- 
rnacijų kreipkitės prie Wln. Grite- 
nas 2 lubos, 3241 So. Halsted St.

Phone Boulevard 5066

RENGIAMA LIETUVIŲ KOLO
NIJA. Gražus namai, geroj apie- 

i llnkėj, netoli gražaus parko; ge- 
! ros lietuvių mokyklos, bažnyčios 
1 ir krauOnvės. Už $175 bus gera 
, pradžia ir mes pastatysime gražų 
mūrinį bungalo\v sirba 2 flatų mū
rinį namą.

• PAIlbAVIMUI groserne, ta- 
bako cigarų ir cigaretų; gera 

REIKALINGAS barberis va-proga mylinčiam toki biznį. / 
karais.

Atsišaukite:
3317 So. Auburn Ayc.

4506 So. Talman Avė. 
Chicago, III. .

■............—---------------------------------- 1---------------------------
Pardavimui bizniavas namas 

ant bizniavus gatvės, 4 kamba
riai iš užpakalio krautuvės ir 4 
kambariai ant viršaus. Bnrge- 
nas. šaukit telefonu

z Lafayette 0429

AUTOMOBILIAI
DOVANOS ne bargenas; esu pri

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

Elizabeth Bartkus, 
2723 W. 64 St.

JEI NORITE kapinių dieną, be 
trubelio ir sarmatos važiuoti kar
tu su kitais automobiliais, tai 
nusipirkite arba išmainykite ant 
geresnio karo. Aš turiu uždarytų 
ir sportiškų atdarų, ' atrodo ir ęi- 
na kaip nauji. Pataisau ir važiuo
ti išmokinu pirkėjus už dyką.

J. Mikshis
900 W 31 Str.

PARDAVIMUI International 
t rokas l1/- tono meat bary, ge
ram padėjime už pigią kainą.

Sav. ant 3 lubų užpakaly 
3350 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUL
GROSERNĖ IR BUČERNR
SU 2 ARBA 4 LOTAIS

’ Box 633 
Benvyn, III.

PARDAVIMUI 2 kėdžių bar- 
ber shop. Viskas .pirmos klc- 
sos ant Bridgeporto. Atsišauki t

PARDUOSIU arba įmainysiu 
gasolino stot|; South Sidėj, i 
Chicagos prapertę: arba išren- 
davosiu atsakančiam žmogui 
labai geras kampas didelės biz
nio gatves. Labai geras ir pel 
ningas biznis. Kas nori užsiim
ti.

Halsted St., Box 217

Z. S. Mickeviče and Co 
2423 West 63 St.

Phone Prospect 4345

NEGIRDĖTAS bargenas, naujas 
namas 7104-06 So. Bishop St., 4 
pragyvenimų po 4 kambarius. Šty
mu apšildoma, vėliausios mados į- 
taisymai. Pigesnio namo nėra 
Chicagoje. Rendos į metus neša 
$3,180.00. Kaina 25,500. Pini-, 
gias $12,0(10.

Kreipkitės pas* J. J. Tamoshunas
3232 South Union Avė

PARSIDUODA 2 flatų, 
naujas mūrinis namas, kar-. 
štu vandeniu šildomas, abu* ' 
du flatai po 5 kambarius.; 
Namas randasi Brighton 
Parke.

Atsišaukit *
ALEX M.

4538 So. Mozart St.
Vakarais nuo 5 vai., o nedė- 

liomis visų dieną>

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box‘ 534

MOBTGECHI-PASKOLOS
' ANTRI MORGIČIAI 

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

CORPORATION
/ 8804 South Kedzie AveH> 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

r—jį,!Į„ ' ■_ . .

MOKYKLOS
PARDAVIMUI buecrnė ir 

grosernė-
Atsišaukite:

3001 So. Wallace St.
Phone Boulevard 6574

LIETUVIU SUBDIVIZIJA

PARSIDUODA
PULROOM
Už $200
GERAS BIZNIS

1613 So. Halsted St.

2 flatų, 4.-4 kambarių, mūri
nis namas, elektra, modemiš
kas plumbingas, 3 karų go
džius. Netoli milijoninio teat
ro. TIKRAS BARGENAS, kai
na $4300, cash $1000 ir išmo
kėjimais, pagal sutartį.

2031 W. 35th St.
Tel. Lafayette 0909

BARGENAS
PARSIDUODA dviejų augštų 

medinis namas iš 5 ir 4 kambarių.
Gazas, elektra

Atsišaukite pas savininką
1419 So. 49 Avė. Cicero, III.

PARSIDUODA I kambarių mū
rinė cottage, gazas, elektra, cemen 
luotas basementas ir viršui vieta. 
Gatvė ir alėja cementuota. Namas 
geriausiame stovyje. Kaina tiktai 
$5400.

2836 S. Trumbell Avė

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
Bigning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais ilmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
■ COLLEGE

2407 W. Madiaon, Chicago, DL
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managar

Melro.se

