
f The First and Greateet Llthuanlan Daili) In America
* ■ . I . ■ ■ ■ ——

NAUJIENOS
Th« Lithuaniah Oauy N*w«

»UBLI9irCD BY 71* LITHUANIAN NEWS PUBLlSHltfG CO., INC.
1739 South HaLted Street* Chicago. 111 nota .

T«l«phone Rooaevelt 8500J 1

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
V. ■■■■-■■......................  ■■ - 11

vol. xn. Kaina 3c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS •

Kntįrttd m įMond ClaM Mattar M.reh 1, 1#U, »i tha Port Olfloa Bt Chlcafo, UL 
andar th. Art .t Maiah 1, 187».

Chicago, III. Antradienis, Gegužio-May 12 d„ 1925 m. ^►437 No. 112

DIDELI SOCIALISTŲ LAI 
MEJIMAI FRANCI JO J

Pranašauja Painlevė kabi 
neto kritimą

Didelės monarchistų manifes
tacijos Hindenburgui

Socialistu ir radikalu lai- Mouarchistai sveikina 
mėjimas Francijoj Hindenburga Berline

Pranašaujama kritimas Painle
vė kabineto ir grfžmrts daug 
kairesnės Kernoto valdžios

PARYŽIUS, geg. 11. — įvy
kusių per pastarąsias dvi savai
tes Franci joj municipalių rinki
mų daviniai parodo, kad, išski
riant Paryžių ir rytines provin
cijas, visur laimėjo socialistai 
Visame krašte į vietos valdžias 
buvo išrinkti nepalyginama bai
sų didžiuma socialistų, Leono 
I’lumo vadovaujamų, kandida
tai, arba vėl radikalų, kuriems 
vadovauja buvęs premjeras 
I lerriotas.

šitiems rinkimams duodama 
didelės reikšmės, kadangi jie 
parodo, jogei ateinančiais sena
torių rinkimais bns Išrinkti 
daugiausiai kairiųjų partijų, so
cialistų ir radikalų, kandidatai.

Valdžios kritimas netoli

Daug politikos žmonių dėl to 
pranašauja, kad premjero Pain
levė kabinetas gyvens ne ilgiau 
kaip ketvertą javaičių, ir kad jg 
vietą užims naujas Herrioto ka
binetas, kurs betgi busiąs daug 
kairesnis, ne kaip praeitasis.

Socialistų vadas, Leonas Blum. 
nusitaręs kooperuoti su Ilerrio- 
tfu radikalais.

Vatikano byla t
įtakingų parlamento < nario 

manymu, dabartinė Francijos 
valdžia veikiausiai krisianti tuo" 
jau, kai tik šio mėnesio pabai
goj susirinksiąs atstovų butas. 
Kairieji Francijos elementai ne
patenkinti šiuo kabinetu, viena, 
dėl jo sutikimo palikti am basa 
dą prie. Vatikano, antra, dėl 
to, kad finansų ministerls 
Caillaux paskelbė, jogei jis ne
norįs pavartoti tokios priemo
nės, kaip kapitalų rekvizavimo. 
Francijai gelbėti nuo visiško fi
nansinio susmukimo.

i______________ _

NORVEGIJA VIS DAR IEŠKO 
ŽUVUSIU VIKINGŲ

OSLO, Norvegija, geg. 11. 
Norvegijos užsienių reikalų mi
nisterija kaileliu instruktavo 
savo generalį konsulą Montrea- 
ly prašyti laivų kompanijų, kad 
jos šį pavasarį, siųsdamos savo 
laivus j žiemių vandenis, ypač 
Eskimų Įlankos kaimyniją, žiū
rėtų, begu nepastebės kur pra- 
puolusio norvegų ekspedicijos 
laivo. Leif Erik^ono, ir jo įgu
los.

TERORISTŲ ORGANIZACIJA 
LATVIJOJ.

RYGA, bal. 20 [E]. šio
mis dienomis trys nežinomi as
menys bandė pulti Liepojos ka
ro uosto sandėlius, bet sargy-

BERLINAS, geg. 11. — Feld
maršalas Ilindenburgas, kurs 
rytoj (šiandie) bus inauguruo
tas Vokietijos prezidentu, šian
die jau atvyko į Berliną. Jam 
pasitikti vokiečiai hionarchistai 
suruošė tokias demonstracijas, 
kokių Bėdinas senai beregėjo.

Bijoma riaušių
Del iškilmingų manifestacijų. 

Įsu kokiomis monarchistai šian- 
|die pasitiko atvykimą Hinden- 
burgo į Betliną, vyriausybė, bi
jodama, kad inauguracijos die 
na neįvyktų priešingų demons
tracijų ir dėl to kruvinų susi
kirtimų su monarchistais, 
stropiai ruošias ramumui išlai
kyti. Policija išleido griežtą 
įsakymą, kuriuo užgina moiuL’- 
chistams triukšmauti ir jų or
kestrams griežti inonarchisti- 
nius maršus, primenančius kai
zerio galybės dienas. Komu
nistams taipjau tapo užginta 
visokios viešos demonstracijos, 
kurias jie buvo planavę suruo
šti. •

Francuzii kova su sukilu
siais marokiečiais

RABATAS, Moroka, geg. 11. 
— Šiandie vėl jvyko stiprus su
sirėmimas francuzų su morokie 
čiais Riffo fronte. Prancūzams 
pavyko prasimušti pro priešus 
ir pristatyti maisto ir vandens 
sukilėlių apsuptam Bab Uende- 
re francuzų garnizonui.

Siunčia daugiau kariuomenės
PARYŽIUS, geg. 11. —Fran- 

cija siunčia iš Alžiro daugiau 
kariuomenės sustiprinti savo 
jėgoms prieš sukilėlius Monikoj, 
šiuo tarpu dedama pastangų 
paliuosuoti priekinius francuzų 
postus, kurie tebėra karingų, 
Abd-el-Krimo vadovaujamų mo 
rokiečių apsupti. Francuzų ka
rininkai mano, kad sukilėliams 
nuveikti, vedąs prieš juos ope
racijas francuzų maršalas Ly- 
autey bus reikalingas nemažiau 
kaip 100,000 kariuomenės. Daj 
bar jo jėgas sudaro arti 70,000 
kareivių.

Anglija nesikiš į Moroką
LONDONAS, geg. 11. * At

sakydamas į paklausimą parla
mente, užsienių reikalų ministe- 
ris Chamberlain pareiškė, kad 
Anglija nesikišianti į Francuzų 
-Morokos dąlykus. Anglija sim
patizuojanti francuzams, bet 
tai dalykas esąs grynai naminis 
Francijos reikalas.

Naujos Zelandijos premjeras 
mirė

WELLINGTON?Nauja Zelan
dija, geg. U. — Vakar niirė

bos buvo pastebėti ir nuvyti.
Tai jau antras panašus puo
limas. Yra žinių, kad (Liepojoj įNauj. Zelandijos ministeris pir- 
veikia slapta teroristų organi- mininkas, William Ferguson 
žarija. Massey ,

Ekskursinis garlaivis Norrnan, praeitą penktadienį paskendo Mississippi upėj. Nelaimėj 
kiek žinia, žuvo dvidešimt du keleiviai.

Francijos merginoms teks
būti kareiviais

Jų uždavinys busiąs dvigubas: 
tėvynė nuo priešų ginti ir gy
ventojų skaičius dauginti

PARYŽIUS, geg. 11. — Kal
bėdamas apie nuolatinį Franci
jos gyventojų r Raičiaus mažėji
mą, kadangi mirimų skaičius 
vis vii sija gimimų skaičių, laik
raštis Petit Journal savo re
dakciniame straipsny sako, jo
gei kraštui ginti, jeigu ištiktu 
karas, valdžia galų gale busian
ti priversta imti kariuomenėn 
mergaites. ,

| Kitas laikraštis, Intranslge- 
lant, tam pritardamas,, „sako, kad 
tai butų tikras Francijai išga
nymas. Mergaitės juk, sako, 
žaidžia futbolą, užsiima šiaip 
įvairios i ašies atletika, važiuo
ja automobiliais ir šaudo re-

22 žmonės žuvo laivui
upėj paskendus

AlĖMPHIS, Tonn., geg. 9. — 
Kiek yra žinoma, dvidešimt du 
žmonės prigėrė. Jungtinių Vals
tijų valdžios garlaiviui “Nor- 
man” paskendus vakar Missis
sippi upėj, šešiolika mylių nuo 
Memphis.

Garlaivis “Norrnan” vakar 
kaip 12^2 vai. po pietų išplau
kė su ekskursantais iš Memphis 
į Cow salą, dvidešimt penkios 
mylios i pietus nuo Memphis. 
Pavakarį grįžtant atgal, garlai
vis staiga ėmė vi’rsti ant šono, 
kapitonas manė, kad laivas^ 
virsta dėl to, kad vienon pusėn 
perdaug susirinko keleivių, dėl 
to buvo įsakyta jiems pasiskirs
tyti. Bet tai nieko nepadėjo, 
laivas vis virto šonan. Kapi
tonas tuomet bandė laivą pa
sukti i artimiausią prieplauką,

Visos Rusijos sovietų kon
gresas prasidėjo

Laukiama, kad kongresas nu
tars didelių Sovdepijoj reformų

f

RYGA, geg. 8. Vakar Mas
kvoj prasidėjo visos Rusijos so
vietų kongresas, iš kurio laukia
ma plačiausių reformų Rusijos 
politiniame ir ekonominiame 
gyvenime. Pasak esančių da
bar Rygoj Rusijos kooperatyvų 
judėjimo vadų, sovietų valdžia 
daranti didelį šuoli dešinėn, at
pigdama krašte privatinio ka
pitalo teises.

Daug tokių rofermų vykinti 
nutarė ką tik pasibaigęs Mas
kvoj keturioliktas komunistų 
partijos suvažiavimas, bet tuos 
nutarimus dar turės patvirtinti 
kongresas.

Konstitucija bus pataisyta
Pasak Maskvos laikraščio Iz- 

viestija, sovietų konstitucijoj 
bus padaryta svarbių pakeitimų 
ir papildymų. Rusijos gubei- 
nijoms bus suteikta politinė 
autonomija, panaši maždaug 
tai, kurta naudojas Jungtinių 
Valstijų atskiros valstijos.

Tarp svarbių atmainų, kurios 
jau yra nutartos vykinti, bet 
kurias kongresas turės patvir
tinti, yra: pripažinimas priva
tinės nuosavybės teisės kapi 
mieste taip ir sodžiuj; leidimas 
privatiniams bankams operuoti 
ir naudotis valdžios kreditais; 
valstybės bankai, kurie taipjau 
rems privatinę pramonę; mo
kesnių ėmimas, kurs pirmiau 
buvo lygus konfiskavimui, bus 
stipriai modifikuotas, ypač kai
me; visiems pramoninkams it 
pirkliams, kurie praeitais me
tais buvo išguiti iš miestų, bus 
suteikta amnestija ir leista vėl 
imti^ verslo; ūkininkams leista 
samdytis darbininkus, savo są
lygomis, ir atleisti, juos iš dar
bo be jokio valdžios kišimos; 
akordinis darbas ‘legalizuoja
mas ir darbininkų sąjungų ga
lia susiaurinama; miestų ’ ne- 
krutamasai turtas ir fabriką? 
grąžinama buvusiems jų savi
ninkams pavidale nuomos il
gam terminui ir palankiausio
mis sąlygomis, su garantavimu 
jų nuo konfiskavimo.

Iš komunizmo į kapitalizmą
šitos reformos, kuriomis Ru

sija iš komunistinio krašto pa
daromu kapitalistinė, tai, pa
sak Rusijos kooperatyvų vadų, 
esąs darbas ypač Dzeržinskio, 
pieniau buvusio viršiausio “Se
kos” vado, o dabar aukščiausios 
ekonominės tarybos pirmininko, 
kurs galų gale pamatęs, kad ki- 
tokios išeities nėra, staiga pa
sukusio į tą pusę, kurion pir
miau bandė sukti Trockis.

—- --------- ..—1   

Trys užsimušė aeroplanui 
nukritus žemėn ;

SALT LAKE CITY, Utah, g. 
11. — VVoodvvard aviacijos lau
ke vakar užsimušė buvęs oro 
pašto vakarų divizijos viršinin
kas Nelson, pilotavęs aeropla
ną, ir du jauni berniukai, ku
riuos jis buvo paėmęs kaipo 
pasažierius. Aeroplanas ką tik 
pakilo i orą, prieš smarkų vė
ją, ir kai buvo apie šimtą pė
dų aukštumoj, vėjas susuko jį, 
apvertė šonu, ir aeroplanas nu
puolė žemėn, užsidegdamas. 
Visi trys jame buvę užsimušė 
ir jų kūnai 6tivo taip apdegę, 
kad sunku buvo pažinti. Keli 
žmonės, kurie bandė juos iš de
gančios mašinos išgelbėti, pa
tys skaudžiai apsidegino.

AUKSO IEŠKOTOJAI

WRANGEL, Alaska, geg. 11. 
— Išlužus ledams Skiting upėj, 
žmonės jau pradėjo bu r jais 
plaukti į Dease ežero apielinkę, 
kame nesenai buvo atrasta nau
ji aukso laukai. Plaukia jie 
aukso ieškoti.

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Vei
kiausiai bus gražu ir truputį 
šilčiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 46° F.

šiandie saulė tekti 5:33, lei
džiasi 7:50 valanda. 

* i

PINIGU KURSAS
Vakar, gegužės U, užsienio pi

nigų no mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų huvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.84
Belgijos, 100 Trankų .,.. $5.08
Danijos, 100 kronų . .......... $18.8-1
Francijos, 100 frankų ...........  $5.22
Italijos, 100 lirų ................... $4.09
Lenkijos, 100 zlotų ........... $19.22
Norvegijos, 100 kronų . ...$16.85 

i Olandijos, 100 florinų ....$10.20
Suomijos, 100 markių ...........  $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $2(5.80
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37

• Vokietijos, 190 markių ....... $23.81
-------------------------1--------------- --------------—..........-....

Lietuvos. Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito- 
masi Šitaip: i1

50 litų ......   $5.50
100 litų ......................     10.50

200 litų ..................................l... 20.75
300 litu ..............  31.00
400 Utų ....................   41.25
500 litų .....................................  51.50
600 litų ....................................  61.75
700 litų ............      72.00
800 litų .................. -■.... ... .........  82.25 .
900 litų ...........................  92.50

1000 litų .................... *..... 1Q2.75
Prie Šitos sūrios reikia firidėti 25 

centai pačto • išlaidų už kiekvienų- 
siuntinf. Norint pasiųsti telegramų1

- dar 50 centų daugiau.

i

Pamišėlė bandė nužudyt; 
Meksikos prezidentą

įsivaizdavus esanti Joana d‘- 
Ark, pašaukta Meksiką grą
žinti bažnyčios prieglobstin

veiveriais nėkiek neblogiau už Cohoma Landing, bet pasirodė 
vyrus. Kareivio gi 
ant pečių nėkiek nesąs 
■kesnis už pintinėlę, kurią 
tėviškė nešas rinkon.

‘‘Vyrų Franci joj daros

krepšys 
suri- 
mo-

vis

kad vairas neveikia. Trims m; 
nutėms praslinkus laivas apvii 
to ir- paskendo. Daugumą 
sažierių pavyko išgelbėti, 
dvidešimt du prigėrė.

pa-
bet

I

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
11. — “Aš esu Joana d’Ark, 
Dievo apvaizdos pašaukta grą
žinti Meksiką katalikų bažny
čios prieglobstin.” Taip pasa
kojas suimta jauna, 23 metų,' 
mergaitė, Marija Luisą Juare- 
gui, kuri pradito šeštadienio va
karą tykojo nužudyti Meksikos 
pr.ezinentą, Calles’ą.,

'Mergaitė kilus iš turtingos 
šeimynos. Pirmiau, keliais at
vejais, ji buvo įteikus preziden
tui bukietų gėlių, būtent prezi
dento inauguravimo dieną, ge
gužės pirmąja ir gegužės penk 
tąją —. Sreksikos didžiausią 
šventę. Praeitą šeštadienį bet-! 
gi ji visą laiką slankiojo apie' 
prezidento rumus, baltais rū
bais apsitaisius, ir pagalinus bu
vo sulaikyta. Klausinėjama ji 
pasisakė, kad ji esanti pašauk
ta nužudyt prezidentą, nes Mek
sika esanti katalikų kraštas, o 
kadangi valdžia einanti prieš 
bažnyčią, tai persekiojimas ka
talikų nesiliausiąs, kol falles' 
nebusiąs pašalintas iš kelio.

Su‘savim ji turėjo revolveri, 
kurį jį buvo pirkus specialia: 
prezidentui nušauti.

' Mergaitės' gydytojas* pasako, 
kad ji serganti proto pamišimu. 
Bet kadangi kai kas įtaria, kad 
ji gal būt yra prezidento prie
šų įnagis, ji pasiųsta į priva’J- 
nę sanatoriją dėl observacijos.

Mažoji Antanta pateiks 
naujų garantijų

BUCHARESTAS, Rumanija. 
geg. 11. — Mažosios Antantos 
— Čechoslovakijos, Pietų Sla- 
vijos ir Rumunijos užsienių 
reikalų ministerių konferencija 
nutarė sutaisyti naują garanti
jų protokolą, kuris bus pasiūly
tas įdėti į Ženevos protokolą 
Pastarasis, kaip žinia, buvo An-. 
glijos atmestas.

PIGI ŽMOGAUS GYVASTIS
’ *•. .. i.--.-,------------

ATLANTA, Ga., geg. U. — 
—Susibręs su savo žmona vie
noj groserio sankrovoj, Charies 
Benton išsitraukė revolverį ir, 
nepaisydamas daugelio buvusių 
sankrovoj žmonių, paleido ka
lis šuvius į žmoną. ‘ Ji krito ne
gyva. Tai padaręs šovikas at
suko revolveri į save, susižeis- 
damas taip, kad veikiausia 
mirs.

mažiau,” sako laikraštis, “o to
dėl mes turime organizuoti mer
ginų batalijorius. Bendra ber
niukų ir mergaičių tarnyba ka
riuomenėj tai vienintelis vai
stas užbėgti už akių gyventojų 
skaičiaus mažėjimui.”

POLICISTAS* NUJOVĖ TEIS
MO SEKRETORIŲ

COLUMBIA, S. C., geg. 8. — 
Valstijos kapitoliu.ie policinin
kas Joseph Lucas šiandie nušo
vė vcl tijos Aukščiausiojo teis
mo sekretorių MčCaw. Polici
ninkas teisinasi, kad padaręs 
tatai gindamas savo gyvastį, 
nes teismo sekretorius pirma 
šovęs į jį du kartu, bet nekliu- 
dęs.

11 žmonių žuvo buso ir 
traukinio kolizijoj

4

. BERLINAS, Vokietija, g. 11. 
—Ties Rotmalšu, Badene, eks
presinis Frankfurto-FJaselia
traukinis vakar užlėkė skersai 
gelžkelį važiavusį motorbusą. 
Vienuolika motorbusu pasažie- 
rių btivo užmušta.

KENOSIIA, Wis., geg 11. - 
Kenoshos kauntės supervizorhi 
komisija išleido patvarkymą, 
kuriuo visoj kauntėj, išskiriant 
Kenoshhos miestą, užginama 
rengti šokius sekmadieniais.

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia dc- 

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

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

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
* Naujienųi Telegrafines pinigų perlaidos kai

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

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
y patai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 

‘ santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinia ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir * . • 
ieškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o {sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus

• kiekvienam -naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu

1 laiku ir su mažiausia sugaiščia.
Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 

o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
j bile vieną sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



pądrdutinti čio, patękau i kalCjjmą už parė

jo

$2.00
$3.00

Prenumerata metams
Lietuvon metams.........

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagelę, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

LIETUVĄ ir PARTRAUKIA 
f AMERIKĄ

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenes laikraštis.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS '

69 W. VVaahinfton StM Boum 1310 
Teiepkone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

i 4-,
Nantu Telefonas Republfe 9600

Aš, J.oaas (landom.*s', puti
nus ii Varnaičiu kaimo, Ba* ti
kiu valsčiaus, 1'auHigčs apskri-

r~--------- - ------------------- ----------

rvs»~ - /•*»»»     mmf1 "   
ial. LuLajatte 4228

Plumbing, lleating 
Kaipo lietuvis. Jietuvlarųs visados 

pąUrnaiųv jKuogerUnsiai.

M. Yuška.
»228 W. 18tk

Į . I 1

Naujienose’Garsinkities

AK ŠEIMYNĄ GAUNATINKAMUS VALGIUS?

809 W. 35th St, Chicago į 
Te). Be levard 0611 ir 0774 5

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ;
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ; 
Parduodam Laivakortes. • }

Baksas 10 arba 20

i

'NAUJIENOS, CHčlgO, D!.
- -- --------------------

PAliižKO.IIMA^Q •] . H I I ' želiuose, jeigsveikatos Dalykai iengV«

Klausimas-2 .
Kuky tojo paprastų 

c i garėtų

Kodėl jus mėg
state geriau Hel
iu arus negu kitus 
cigaretus?

Atsakymas—
Kuky tu jo Helmar 

ęigaretų

Nėra geresnio ta
bako kaip grynas* 
Turkiškas taba
kas Helmaruose.

šeimynų gaus tinkamos rū
šies valgius, suko Suvienytų 
Valstijų Agrikultūros Departa
mento mireau of Home Econo-j 
mies, j’eigU susidės iš sekančių 
grupių. (1) vaisių ir daržovių; 
(2) mūsos, naminių paukščių, 
kiaušinių, žuvių, pieno ir sūrio; 
(8) duonos, pusrytimų valgių ir 
kitų grudų; (•)) riebumų; (5) 
saldumynų. , .

Visus tas grupes negulimu 
valgyli kiekvieną kartą. Bet 
reikia šeimininkėms arba moti
noms prižių/ėti, kad nors sykį į 
dieną šeimyna privalo,valgyti 
viršminėtus valgius. Privalome 
kuodaugiausia valgyti vaisių ir 
daržovių, ir vaikams reikia duo
ti šviežio pieno.

Vaisiai ir daržovės kūnai pri
duoda mineralų ir vitaminų, ku
rie sveikatai ir kūno išsivysty
mui yra reikalingi. Kur galima, 
patartina juos auginti savo dar-

želiuose, jeigu turrme jų per- 
>vw juos išdžiovinti ir 

j iKinkgs dėti, aibu žęinėjk pu
deli dėl žieminiu suvartojimo.

Mėsa, naminiai paukščiai, 
kiaušiniai, Į)ivnuq, :n: ia ir žuvys 
prh lato riebumo 
kūną, taipgi mineralų ir vi la
minu. Kuomet namie gyvuliai 
skersti, mėsą galima sūdyti, ir 
vėliaus vartoti. Pienas ir svies
tas vaikams būtinai reikalinga 
ir augusiejl gali sekli JŲ pavyz
dį. šviežias pienas geriausias, 
bet jo neturint galima vartoti 
džiovinto pieni). Duona, pusry- 
tiniai valgiai ir kiti grudai, tarp 
kuiių galime minėti ryžius, ku
iliu priduoda energijos ir riebu
mo. Grudgi irgi priduoda mi
neralų ir vitaminų.

Riebuliai ir saldumynai pri
stato viu-i gijos, bet Įjerdaug ne
reikia vartoti.

Fainicrb’ Bullelin 13|3 “Guod 
Proportioiis in the Diet” duoda 
tolesnių patarimą, kaip gaminti 
valgius šeimynai.. Buletiną ga
lima gauti rašant į U. S. Depart
ment of Agricculture, Wash-

jinui rubežiaus iš Meksikos j 
Amerika, Kalėjimo sėdžiu jau 
dešimts niėnc-ių ir nežinau, ka
da ir kur mane siųs!

Amerikoje turiu pusbrolį Pra
ną Wideckį, kuris gyveno pir
miau Gary, ind. iš Lietuvos jis 
paeina is Sauiiškių kaimo, Gęd- 
rės valsčiaus, Tauragės upsk.

žinančių prašau pranešti 
adresą.

Alano udresui.-':
J. Gaudrimas

C(Minty Jail Tank 6
i .'i Paao, Teaus

Antradienis, Geg. 12, 1925

S. L FAB10N AS Cti

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL 
NYTI VISADOS KREIPKJTftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

20 licliiiurą kainuoja biski daugiau ne-
20 paprastų cigaretų, bet su kiek- 

vielia liebuaru jus gaunate kelis sykius
Jau sTnfaguino.

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS .

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS 1 
GIMINES

“DIRVA”
3352 SUPER1OR AVĖ. CLEVELAND.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalga parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savy raštą:♦ •

.“Vieta, kurioje stovi dabai’ Vilnius, Senovėj buvo apaugUsi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiai i veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
mirai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiui ir saldu medutį darė.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III

Lietuvos karo pabėgėliai kelyje i Rusiją

Atsidarys R:

į) Geras abelnam naudojimui 
S linimentai
I Pain-ExpeHeris

Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, išrinkite skaudamas 

i vietas iiuo atsakančiu Šeimyniniu 
hnimentu ir tuojaa pajausite palcng- 

• vinirno.
35c ir 70c bonka vaistiniae. Tčmy- 
kitę, kad butu Inkaro vaizbaženklis 
\ F. AD, RJCHTER & C O."* /

UHd Berry & South 5th StJ. L
Mfk Broc klyn, N. Y. A|

. ViaoM apttekoae—35c Ir <Sc puodukas Ir 
dūdelė. Chtldren's Musterole (lengvsa- 

u6 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster. K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandoj nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Haisted St.

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

Yards 0141 ,
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiži&ms.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephorte Canal 2552

Valarflloši 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 V. 
Veda ^Kokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu* 
ir padirba visokius^ Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičia'us 

lengvomis išlygomis.

ĮSPŪDINGIAUSIA
!Mk ■■h mPARODA

5000 originalių, žymiausių Rusijos 
paveikslų, fotografijų, plakatų 

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

HULL HOUSE
B0WEN HALL 

800 So. Halsted St. 
(Įėjimasis Polk St.)

Senoji Rusija
Rusija ir pasaulinis karas
Užpuolamoji revoliucija

4. Revoliucija iš fronto
5. Bolševizmas
6. Anli-Bolševizmas, 

Kazoką gyvenimas 
Baltoji armija 
Rusijos badas

10. Gyvenimas Rusą emigrantą

2

PARODOS SKYRIAI
11. Bolševizmas kitose šalyse 
J2. Politisės karikatūros
13. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramą skyrius
15. Finansinių skyriusit), rinaiibiiu^
l(i. Literatūros ir dokumentą skyrius
17. Anarchizmas
18. Krutomieji paveikslaj
19. Dabartinė Rusija
20. Specialia skyrius

Kviečia visus lietuvius(ės) NAUJIENOS

A. A. O LIS,
\ ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Rocm P001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6296

Cicero Ketverge vakar* 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto S*redoj auo 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 ▼. v. 
8236 S. Hahted St. T. Boal. 6787
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Tel Blvd, 313R 
VI. Woiikiewic7- 

BANiS 
AKlttERK A 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tų o , patarimai 
iykai moterims 
ir merginoms.

3113 ŠouIh 
Halsted SI.

NAUJIENOS, x Chicago, III.
-ur--„,...iur^LJM--‘ -n---------■ 10----------- -

Birutė Baniute(Banes) DYKAI LEKCIJOS
Gegužės 13 d

mokykit

atsibus

Pranešimas

RMANADVOKATAS

žirą NAUJIENŲ EKSKURSIJALIETUVON
LIETUVIAI DAKTARAI

OLYMPIC
Telefonas Boulevard 1989

1(M) F. J. Tupikaitis

WEST SIDE SKYRIUS 
3244 W. Roosevelt Rd.

Phone Van Buren 7074

sąjungos 
geresnes

8514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Jiouis Ava. 

CHICAGO, ILL.

3654 Onai Urbonienei ..
11279 Antanui Baland

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boalevard 5913

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VAŠILIAUSKA
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

3464 So. Haiatad 8t. 
Ofiso valandos nuo 1 iki t M 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Ši ekskursija bus po vadovyste ir priežiūra 
Naujienų Roselando Skyriaus vedėjo, ap- 
tiekoriaus F. J. Tupikaičio, kuris sugeba 
netik vesti biznio reikalus, o ir moka krėsti 
juokus ir fones;^ be to, ši ekuskrsija bus 
smagi dar ir tuo, kad jos nelies J. V. Pyo- 
hibicijos įstatymai ir patvarkymai.

Ofiso Valandos t
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iki 9.30 vakare

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

ŪMO Uršulei Petrokaitei
3693 Kazimierui B ra

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Dykai Mokykla Apie Salesmanship
Mes turime įsteigę dykai mokyklų 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 neappbuota koperacija.
Atsiminkite, mokykla yra dykai ir jums 
nebus jokios atsakomybės. Valandos lan
kymo bus pritaikintos dėl jūsų parankumo.

Atydai 
Lietuvių

Praneša, jog- jis persikėlė i naują ir 
didesnį ofisą. Jo naujas ofisas yra,

127 N. Dearborn Street, 
ruimas 1420, ant 14-tų lubų, Telefo
nas Dearborn 6096.

3129 Antanui Gurskiui
3316 Petrui Draugeliui
1356 Edvard. Leniauskui

Liepos 9 dieną iš New Yorko Klaipėdon White Star linijos 
Greičiausiu Laivu

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

Pirmutinė lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., J n c,

?_ bAKTKUp, ha
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

KRENN & DATO, INC.
Vienatiniai agentai dėl Mrs. Rockefeller 

McCorniick Savasčių

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

Namų ofisas:
10717 Indiana Avenue, Roseland 

Chicago, Illinois.

Krenn & M School of Salesmanship
Atdara vakarais Atsišankit asmeniškai

VVESTEND
Monroe ir Ashland Blvd.

Pradžia 8 vai. vakare. Po programui, šokiai 
įžanga dovanai.

Baigė Midwest Hospital Mokyklą, 
bi savo motina gyvena, 3113 S< 

Tel. Boulevard 3138

ŠIAULIAI. Kovo 22 d 
įvyko Šiaulių rajono L. S. I> 
P. Organizacijų Komitetų Kon
ferencija 
rė visą 
(hijinit 
minusi 
tęsinių darb. sąjungų 
nutaria:

Darbininkų Prof. 
sudaro 
tvarkos 
mokintą 
janti darbininkų klasės 
ja, turi bul 
darbinink ų 
jungomis, 
ganizacijos 
ti ir 
jungų nariai 
Ii įsikurti < 
nėms 
koks

konfercnci- 
savivaldv- 

d ra ilgų 
aktin- 

iranošimtiH. 
itsiliepti j kiekvieną opesnį 
larbininku reikalą ir L I.

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

Pinigus gavo:
11118 Juozapui' Janauckui

............................... Lt. 206

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

T«l. Knlzi. 8102

Marquette Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

Šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
ReRistruotas Tlptiekorius 

ir Savininkas
2346 We«t 69th Street

• rti We«t<rn Avė, 
Phone Repuhllc 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE 
. AKUŠERKA

3101 So. Halstcd St., kampas 31 f«t.
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 po 
gimdymo, 

y ,.
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.

vndovau- 
parli- 

mk.šlai susirišus su 
profesinėmis są- 

l'odel Partijos or- 
nariai privalo bu- 

darbininkų profesinių są- 
i, ir stengtis padė- 
larbininkų profesi- 

yą jungoms, nežiūrint 
skaičius darbininkų vie- 

alsirastų. Taktiką dėl pro
fesinių sąjungų laikinli ir dar
bininkų jaunimo organizaci
jom “žiežirba”.

Aptarki Partijos 
ja ir musų frakcijų 
best' darbuotė. Musų 
frakcijos privalo buli

Konferencija pada- 
eilę nutarimų: dėl vi- 

susi tvarkymo, arli- 
rniisii uždaviniai. Pro- 

klausimu

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

NORT 
(—LLOYD“"I TEN IR ATGAL LAIVAKOR- g TĘS NUMAŽINTOMIS
I KAINOMISI Į LIETUVA
J per Bremeną
H Trečioje klesoje yra miegami
J kambariai■ --------------------- —------------------>
I Svetimšaliai grįždami j 12 |
4 mėnesių neturi jokių kliūčių

g 100 N. LaSalle St., Chicago, III
Į arba prie vietinių agentų

10050

100

200

200

11232 Onai Rimkienei 
20572 Valerijai Lahivie- 
nei ................. -...............
3527 Veronikai Mcškati- 
skaitei .................:....
3530 Edvardui Leniaus- 
kui ....................   •
20580 Antanui Meškaiis-
kui  ...............................<200
3542 Stanislovai Mika
lauskaitei ....................... 400
3598 Stanislovui Karečkai 50 
3596 Ignui Kareckui .... 100
3599 Onai Katkauckaitei 100 
2061 I Uršulei Kucaitei 100 
:U>25 Petrui Vasiliauskui 200 
11258 Onai Karčauskaitei 200 
21104 Liudui Kinčinui 200 
3622 Jurgiui Šiaučiūnui 300 
22185 Petronėlei Tubutis 300

žiu i ...............................
3655 Benigdai Jundulie- 
nei .....................................
3682 Onai' Savickienei. .200 
3691 Barborai Urpšienei 300 
11272 Petronėlei Augus
tienei ........................... 3,000
22194 Onai Karbauskie- 
nei ...................................
3697 Jonui Balčiūnui .. 
20642 Jievai G uogienei 
3736 Karolinai Jasionie- 
nei .......  ............................
3723 Feliksui Petruliui

Magdelenai Dar-3709 
gaitei 
22041 
viekui 
11293
vičienei

200

Tarkitės neatidėliodomi

100
1739 So. Halsted StBronislovui Na-

100
(Stefanijai Macke-

100

140
200
200

200
500

DR. A. M0NTV1D 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8G38

Šią ekskursiją skelbiame prašant daugeliui Naujienų draugų ir 
prietelių, kurie dėl daugelio priežasčių nesuspėjo išvažiuoti su pereita 
ekskursija, o pavieniems važiuoti nė ra taip smagu kaip buriui.

Del informacijų kreipkitės tuo jaus į Naujienų Kastinę ir atlikite 
būtinus prisirengimus iš anksto. Iš kitų miestų irgi gali važiuoti su. 
Naujienų ekskursija ir, kajn reikia, Naujienos pagelbsti gauti pasportą 
ar “Perimtą” sugryžiiinui.

NAUJIENOS
Chicago, III

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 18 <1.

I------------ ,---------------------------------- _ --Į. . . -1 Į-----------

« DR. HERZMAN-ra
—Iš RUSIJOS-

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

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

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

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

Dienomis: Canal < 
3110. Naktf 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Anhland Ave? 2 iaboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 ..... .  i.—....... ...J

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

*12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 ’ 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

v——............. . . ... ■ i./

Tai. Boulevard 0537

• DR. MARYA 
D()WIAT—SASS

1707 W. 47tk St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nua
6 Iki 8 vai. vak. Neilgi lomia nuo

8 iki 2 vai. po pietą.
................. M.,.,,.. ,

Ofiso tel. Boulevard 9698
• Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoju ir Chirurgu 
SpecialiRtag Moterišką, Vyrižką 
Vaiką ir visą chroniiką ligą.

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

Valandos 1—8 po piet, 7—S vak. 
dėliomis ii iventadieniais 10—12 diad

Dr. Benedicl Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 1U ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo I
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedeldieniais nuo 10 v. ;

ryto iki 2 vai. po piet. !
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
•ekinadivnius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovS, 1720 So. St.» ChicuKo,
UI. ----- Telefonas: Roosevelt

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paltu:

Met/uus ______       $cS.0O
Pusei metų....................................4.01
Trims mėnesiams ___________ 2.01'
Dviem mėnesiams ____     1.50
Vienam mėnesiui —___   .75

Chįcagoje per nešiotojus:
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Savaitei _____ _______  18c
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:
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Pusei metų ...____
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Dviem mėnesiam . 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
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17.00 
... 8.50 
.. 1.75 
_. 1.25 
.... .75

“Mes be Vilniaus nenu
rimsim !” gieda su ' dideliu 
entuziazmu musų patriotai. 
Bet užvakar, Chicagos lie- 
vių Auditorijoje, kur buvo 
rengiamas didelis protestas 
dėl konkordato, kuriuo Vil
nius yra atiduodamas len
kams, — musų patentuotųjų 
patriotų beveik nesimatė.

Mitingas tečiaus vis tiek 
buvo vienas sėkmingiausių
jų, kokius kuomet nors ren
gė chicagiečiai.

nenu- 
gieda ir musų kle- 
Bet kuomet Roma

“Mes be Vilniaus 
rimšini!” 
rikaiai.
pagrūmoja pirštu krikščio
niškam Kaunui, o pastara
sis brūkštelia laišką krikš
čioniškoms redakcijoms 
Amerikoje, tai jie ir nurim
sta.

Musų klerikalai tvirtai 
laikosi to principo, kad, ne
žiūrint kas butų su Lietuva, 
reikia ginti “šventąjį Tėvą ’ 
Taip jie ir daro, o Vilniaus 
reikalą palieka “laisvama
niams”.

Praeitų sekmadienį Fran- 
cijoje įvyko antras balsavi
mas savivaldybių rinkimuo
se. Buvo balsuojama tose 
vietose, kur pirmaisiais rin
kimais nė viena partija ne
buvo gavusi daugumos bal
sų.

Telegramos praneša, kad 
šitame perbalsavime beveik 
visame krašte laimėjo per
galę kairiųjų partijų blokas 
— socialistai ir radikalai. 
Tiktai mieste Nancy ir dar 
vienur-kitur turėjo pasise
kimo nacionalistai.

Pirmam balsavime, dvi sa- 
.vaiti atgal, socialistai ir ra
dikalai jau buvo užkariavę 
daugumų Francijos savival
dybių. Dabar kairiųjų parti
jų blokas, gavęs naujų žmo
nių pasitikėjimo išreiškimų, 
galės energingiau vykinti 
savo politikų.

ropoję, socialistinės ir deino- inet jisai visai praeis, socia- 
kratines jėgos sumuša na- lįstų vadovaujamas darbi- 
cionalistines ir reakcines jė- ninku judėjimas įgis naujos 
gas. į energijos ir nušluos visas'

Paviršium žiūrint, išrodo, kliūtis nuo savo kelio, 
kad šitai tendencijai prieš-' 
tarauja gen. von Hindenbur- i 
go išrinkimas Vokietijos 
prezidentu. Bet neikia neuž
miršti, kad Hindenburgas i 
laimėjo ne dėl atžagareivių 
stiprumo, o tiktai komunis
tų dėka. Padėję monarchi
jos šalininkams laimėt, ko-1

......................... .................... —

Į Apžvalga
LIAUDIES OPERA 

LIETUVOJE

Balandžio 23 d. įvyko pirmas 
. . , Liaudies Operos vaidinimas po

niuništai patys sau išsikasė m j ko Petrausko vadovyste. Bū
ti Viot»ę. v<> pastatytu dviejų aktų opera

 i “Birutė” ir dviejų aktų opei’e- 
Jtč-farsas “Vaikas ar Mergaitė”. 

Nuo “infliacijos rinkinių į Vaidinimas buvo Vailstybinia- 
Vokietijoje, praeitų metų me Teatre, nes Liaudies Opera 
gegužės mėnesy, nebuvo nė dar savo namo neturi.
vieno atsitikimo visoje
ropoję, kur butų pasireis- kaip pradžiai buV() dide|6s tai 
kęs komunizmo stiprėjimas. peino neliko.
Jie visur smunka. I Liaudies Opera buvo suorga-

Ir nebuvo nė vieno atsiti- n’zuota Šiauliuose. Tenai globo
kime, kur butų pasirodęs apsiėmė “Kultūros” ben- 
socialistu silnnėiimas Sočia- d,'ovė- Nany ,a,rašė 1 100’socianstų supnejimas. sočia h. direktorius Mikas petrauskas 

mano, kad to užteks, daugiau 
nebepriima. 1

kalams valstybės iždas iš
rinka dar ne mažiau kaip 5 
inilionus litų. O kur dar ku
nigų pajamos prie gimimų, 
mirimų, vedybų ir »t.t? Iš- 
siponėję kunigai prie kiekvie
nos progos stengiasi padidin 
ti savo turtus.

“Todėl būtinas reikalas at
skirti bažnyčią nuo valstybės 
ir nepenėti valstybes pini 
gaiš, kurie yra sunkiai išlu 
pami is visų piliečių kiše
nės.”

Dabar tas reikalingumas at
skirti bažnyčią nuo valstybes 
turi būt aiškus ir kiekvienam 
protaujančiam katalikui. Nes 
juk, kuomet pasklido žinia apie 
Vatikano pasirašymų konkor • 
dato su Lenkija, tai patys Lie
tuvos kuhigai šoko aiškinti, 
kad iręikia atskirti popiežių, kai-

tw. 12. 1925

Britii Imperijos Paroda
l -------------

Iškažiavom is Kauno stoties 
dūdų orkestro įlyditni, kurs 
buvo atvykęs susitikti renkan- 
čiuosius į dainų dieną chorus. 
Rytojaus itieną radom Bono- 
veirio miestą pasipuošusį vėlia
vomis ir vainikais. Keletas gra
žiai pasirėdžiusių su cilinde- 
riais ant gąlvų vyrų sukinėjo
si po stot j. Tai tvarkdariai: 
ten, mat, buvii irgi dainų die
nu. lik ten choras dainavo 
j«iu nebe 300, bet tio.ooo žmo- 

nių.
Pervažiavę

> ne aar savo namo neturi. i ' ♦ ; --------- .
Ku I Vaidinimas, kaip girdėt, pdsi- ?" •**’’?«* K«lviĮ. P<>P««- 

sekė gerai. Kadangi išlaidos. zla"8. <»PĮ»»>»‘yv»M'n>"kV.
‘e>8* kn.„ i....... ,i;,kixu • Bažnyčios ir religijos sritis.

Ii štai visur eina stipryn.
Kuomet komunizmas bus 

galutinai likviduotas — o 
tai neišvengiamai įvyks ar
timoje ateityje, — tai socia
listinis judėjimas susyk pa
darys didelį šuolį pirmyn.

Šitų progresų šiandie dar 
trukdo gilus, beveik visų pa
saulį apėmęs ekonominis 
krizis. Nedarbas slegia An
gliju, Skandinavijos šalis, 
Rusi jų, Vokietijų, Italijų ir

Seniaus buvo manoma, 
kad pramonės krizis gimdo 
revoliucinį judėjimų. Tai 
buvo tiesa tuo žvilgsniu, 
kad pirmesnieji revoliuci
niai judėjimai daugiausia 
turėdavo buržuazinį pobūdį. 
Buržuazinės valdžios užda
vinys, iš tiesų, yra visų-pir- 
ina rūpintis sudaryt tokias 
sąlygas, kuriose gerai eina 
biznis. Jeigu valdžia nesu
geba “duoti” “prosperity’’, 
tai pati buržuazija ima jų 
niekinti. Kuomet pelnai pa
liauja plaukę į buržujų ki
šenes, tai jie darosi revoliu- 
ionieriai.
Bet darbininkų judėjimų

Pramonės krizis ir nedar
bas buvo didžiausias keblu
mas, su kuriuo reikėjo kovo
ti MacDonaldo valdžiai An
glijoje. Pramonės krizis bu
vo kuone suardęs darbinin
kų unijas ir socialdemokra
tų partijų Vokietijoje. Pra
monės krizis — kaipo rezul
tatas karo, nuteriojusio pra
moningųjų šiaurinę Franci- 
jų, — buvo visai susilpninęs 
socialistinį judėjimų Fran- 
cįjoje. Del baisaus nedarbo 
Italijoje, desperacijon įpuo
lę darbininkai vieni ėjo ieš
koti išganymo bolševizme, 
kiti fašizme.

Dėlto, kad nuo karo lai-

tęs pramonės krizis Rusijo
je, tai Rusijos darbininkai 
pateko po bolševikų diktatū
ra ir šiandie dar neįstengia 
jai pasipriešinti. Kuriuo bu- 
du darbininkai gali priešin
tis, kuomet vieni jų visai ne
turi darbo, o kiti yra laiko
mi dirbtuvėse tiktai iš vald
žios malonės?

Bet ekonominis krizis pa
saulyje šiandie jau nėra 
toks aštrus, koks buvo tuoj 
po karo ir metai-dveji atgal.

Savivaldybių rinkimai 
Frąncijoje dar kartų pabrė
žė tų faktų, kad sociajizmas 
ir demokratija Europoje 
jau yra pergyvenę sunkiau
sius krizio metus. Kiekvie
nuose rinkimuose, kurie pa- 
staruoju laiku įvyksta E u-jisai palengva praeina, Kuo-

“ŽINOVAS”

kurBrooklyno “Vienybė”, 
tik gauna progos, vis stengiasi 
įtikinti visuomenę, kad socia
listai pas lietuvius esą “palai
doti”. Minėdama drg. P. B. 
Balčikonio pranešimą apie Lie

tuvos Socialdemokratų Partiją, 
ji* sako, kad ta partija turi Hik 
3,000 narių”.

Trys tūkstančiai organizuotų 
politinėje partijoje narių tokio
je mažoje šalyje, kaip Lietuva, 
tai visai ne taip menka jėga, 
kaip mano Brooklyno šen tauti
ninkai. Reikia prie to dar at
siminti, kad socialdemokratai 
Lietuvoje po didžiojo karo dar 
tik kokie ketvirti metai kaip 
ėmė organizuotis, kaipo masinė 
partija.

Apie Amerikos, lietuvius so
cialistus tečiaus 
ka dar įdomiau 
rašo:

vadinasi, yra vienas dalykas, o 
diplčmatijos ir politikos sritis 
—kitas dalykas. Diplomatijos 
ir politikos srityje popiežių* ir 
jo valdininkai pasirodė aiškus 
Lietuvos priešai, imperialistinių 
budelių sėbrai. Taigi Lietuva 
turi griežtai nusistatyti, kad i 
šilą sritį popiežius savo nosies 
nekištų.

Kaip katalikų bažnyčios vir
šūnė, taip ir katalikų bažnyčia 
Lietuvoje turi palikti Lietuvos 
valstybę ramybėje. Politika 
yra ne bažnyčios reikalas ir pa
staroji neturi jokios teisės rei
kalauti, kad valstybė penėtų jo
sios tarnus!

“PRITAIKYTAS MARSIZMAS”

Ekstra-kairiųjų v I so:
Aidas7 ra-

draugai, nori
kas yra leni-

“Vienybe” mo- 
papasakoti. Ji

gi lietuviai“ Amerikoj e 
socialdemokratai turi apie 20 
narių ir du laikraščiu.”
Vienuolikai kuopų (neskai

tant naujų, kurios dabar tve
riasi) priskaitoma tiktai 20 na
riu ! Puiki “tautiška” aritmeti
ka!

Kai dėl socialistų laikraščiu, 
tai juk “Vienybės” redaktorius

me paaiškinti, 
nizmas tai turime sakyti, kad 
tai yra marksizmas, pritaiky
tas prie esaiųųjų tikrenybių 
(kelios gi tos “tikrenybes” 
yra? “N.° Red.)’.

“Tąip kalbėjo N. K*. Krups
kaja—Lenino žmona— našle 
savo prakalboje leninizmo 
mokytojoms ir mokytojams, 
sumobilizuotiems, kad mo
kintų tuos, kurie įsirašė į le
ninizmo (į Rus. Komunistų 
Partiją) 1924 metų žiemą.” 
P-ia Krupskaja-Uljanova tai 

tą tamsi žmogysta, kuri pernai 
metais padarė dekretą, kad vie
šuose knygynuose negalima 
laikyti Tolstojaus, Turgenevo, 
Andrejevo ir kitų garsių pašau-
I ,1 v vv*- '^7 V T \ * VI J *»V*V«VT**Q 1

Kelei-*jįe prieštaraują “lenizmo” dva-
turėtų žinoti, kad bent kuris iš lyje irašytojų veikalus, kadangi 
jų—“Naujienos” arba 
vis”—lengvai gali atsverti ir'šiai
persverti visą “tautišką” spau
dą.

REIKIA ATSKIRI! BAŽNY
ČIĄ NUO VALSTYBĖS

Je, leflinizmas yra “pritaiky 
tas marksizmas” —: tiktai klau
simas, ‘kaip “pritaikytas”?

Taip, kaip antakis prie kumš-l 
eios!

Socialdeinokrate’

krikščionys buvo

Kauno 
skaitome:

“Seimo 
patiekę svarstyti konkordato
su Roma sumanymą, tik po 
piežiui pašventinus Želigovs
kio kruviną darbą, tos dery
bos laikinai nutruko. Mes ma
nome, kad tik laikinai, nes

* musų kunigija yra akli Ro
mos klapčiukai, kurie šoka 
taip, kaip Vatikano juzuitai 
skambina.

“Patiektasis krikščionių 
konkordato projektus gana į- 
domus: jis patvirtintų kuni
gams Lietuvoje didžiausias 
privilegijas. Be tų miližiniš- 
kų sumų, kurios butų išlei
džiamos kunigijos reikalams, 
kunigų luomas gautų dar ki 
tų privilegijų (paliuosuojami 
nuo kareiviavimo, teisiami 
dvasiškos vyresnybės, pabau
da atliekama ne kalėjimuose,

* bet] vienuolynuose ir t.t.). O 
už tą visa kunigai apsiima— 
tiktai melstis už Lietuvos 
Respubliką.

“MĮusų kunigų gobšumui 
nesimato galo, už visokias ti
kybos apeigas jie ima užmo
kėsiu ir dar gauna algas iš 
valstybes iždo.

“19Ž5 metams sulig 
imtojo biudžeto kunigų

pri- 
rei-

GUBERNATORĖ. — Nellie 
Tayloe Ross, Wyoming valsti
jos gubčrnatorė. Ji stojo grieš- 
ton' kovon su munšaįnoriais ir 
narkotikų pąi*davėjais; delei to 
pradėta grūmoti Jos gyvasčiai, 
bet ji to nepaiso ir tęsia savo' 
darbą gana sėkmingoj, šiomis 
dienomis ji lankėsi Chicago j vi- 
sasvietinėj moterų parodoj.

H ' • ? A • • • ’ f ' *
.... A

Olandiją su jos 
ir juodmargėmis 

privažiavom La- 
laimingai perva- 
valandas pusie-

karvėmis, 
Man.šą, kurį 
žiavę per 3 
kem Didžiosios Britanijos kran 
tus. Svdka didžiulė Anglija, 
galingiausia pasaulio valsty
bių; prieš tavo didumą net ir 
senoji Romos imperija 
galvą I

Iškratyti muitinėje, 
ligi’ kūno, nekantriai 
traukinio, kad greičiau pama
tytume tą galingą, bet paniu
rusius ir kuone visuomet apsi
niaukusią šalį. Lietus, teisin
giau dulksna, tas būtinas Ang
lijos klimato atributas, laimino 
mus. Važiuoti Anglijoje ne 
nuobodu ir toli,gražu ne var
ginga. Traukiniai eina .taip 
smarkiai, kad, pav., n<io Lon
dono ligi Mančesterio kur 193 
ang- mylių tolio (apie 320 kil.) 
nuvažiavome per 31// valandos. 
Vagonai Anglijoj labai švarus, 
minkšti, patogus. Vidury šalies 
antros klases beveik nėra. Ant
ra klasė būna tik prie uostų, 
bet greituose traukiniuose 
čioji klase tesiskiria nuo 
Inosios bent lik kaina.

Y'a vagonų, kur galima 
tani i, pusryčiauti, vagonų 
tik arbatą geria, ir vėl vago
nų publikai, kuri visai nenori 
valgyti. Taigi savo 
pasirinkti vagoną, 
idbiau liuką, ir ton 
gomuoše vagonuose 
vieno suoliuko turi 
gali skaityti ir rašyti, o ne 
nuobodžiauti ir negaišinti taip 
trumpo gyvenimo laiko.

Ateina 7 v. — pietų laikas 
(visur vakarų Europoje iš ry
to geria kavą su mažu užkan
džiu, nuo 12 -2 pusryčiai, nub 
7—9 pietus; vakarienes nėra). 
Užsimoki apie (> 7 šilingus, 
(apie 16 litų) tai gauni sriubą. 
Anglų sriuba — vieni pipirai. 
Srėbus jos šaukštą, išsižioji ir 
sieloje linki padavėjui atsidur- 

kur pipirai auga, ypa- 
jeigu esi alkanas. Po 
einą žuvis, toliau avic- 

paskui vištienos kąsnis šit 
įvairiausiais priedėliais, dar to
liau saldus patiekalas. Pa
galinus paprastai labai gardaus, 
iš ku’ių ųors kolonijų vaisių, 
saldaus, gaunate duonos arba 
biskvitų (juodos duonos ten 
nėra) sviesto ir sūrio. Ir, kai
po, didelį dčlikalesą, sūrį gau
nat supelijusį perdėm žalsvai 
pilkais plaukuotais pelėsiais, 
kad tik kur-ne-kur matosi bal
tos vietos. Taip begardėsiau- 
jant, žiūrėk staiga prabėga va; 
landa, kita - ir jau netoli ke
lionės tikslas. Įdomu pasižiū
rėti per langą, kaip ūkininkau
ja anglai. Visur Europos va
karuose matote pievas, išdaly
tas j nedidelius laukus, kurie 
aptvarstyti vielų tvoromis arba 
dažniausia dygliuotomis nukar
pytomis'akacijomis. Tuose už
tvaruose ganosi karvės, avys, 
arkliai ar vištos. Piemenų ga
nančių bandas gali sutikti tik 
Rusuose ir dar Pabaltos val
stybėse. Čia vaikai mokosj mo
kyklose, o gyvuliai ganosi už
tvaruose vieni. Visur vakarų 
Europoje* o ypatingai Angli
joje malj'iti daugyibes vištų ar 
lai sode, ar lai atviruose lau? 
kiiose, kur joms pristatyta bu
delių, kur jos slepiasi nuo lie
taus. Prie didesnių ūkių vaikš
čioja pulkai *iš keletos šimtų 
galvų ir vis vienaspalves, daž
niausia baltos. Dar pora va-

ti ten, 
tingai, 
sriubai
nos,

lenkia

kuo ne 
laukėm

tre- 
pir-

ple
kui*

noru gan 
kuris tau

prie kiek-

landų ligi Mančesteriui išeina 
aikštėn akmens auglio sluoks
niai. Pavakare nuolat matai 
paprastų darbininkų lošiant 
tenisą, futbolų ar kitokiu spor
tu užsiėmusius, atviruose lau
kuose.

Mančesteris Anglijos pramo
nes centras.

Tai, be abejo, suodiniausias 
ir dumingiausias pasaulio mies
tas. Stori debesini apgulę mies
tų, neduodu pakilti ini«>

skaičiaus fabrikų dūmams auk
štyn. ir viskas gula čia pat, 
gatvėse. Susimaišę su durnais 
ūkanos užtamsina galvy taip, 
kad jau'už keleto namų toliau 
nieko nematyti; lik vienus rū
kas. Sienos namų iš lauko, t. 
y. gatvėse yra tokios suodinos, 
kad vargas butų prisiglaudus 
prie jų šviesiais rūbais- Oras 
ten slėgte slėia nepapratusj 
žmogų. Mano vienintelis noras 
buvo kaip galima greičiau iš 
čia išsprukti šalin.

Londonas. Ką galiu pasakyti 
nauja apie Londoną? Juk kiek
vienas
daugiau, negu apie Šiaulius ar 
Panevėžį.

Anglai, būdami izoliuoti sa
lų gyventojai, turi seną savą 
kultūrą, senus papročius ir la
bai juos gerbia. Ypatinga yra 
Anglijoj šventadieny. Jeigu 
anglas visus Dievo įsakymus 
taip pildytų kaip trečią, tai iš 
tikrųjų butų šventa tauta, šven
tadieni, o ypač iš ryto ligi 16 
vai., Londonas atrodo lyg koks 
išmiręs miestas, (latvės kaip 
sako, lyg išluolos, nors jos dar 
nešluotos, šventadienį čia vis
kas uždaryta: krautuvės, teat
rai, operos, net ir paroda* nes 
anglui šventa. Keliasi jis apie 
10 v. ryto, pavalgęs pasivaikš
čioja po Ilaid parką, kur ga
nosi pulkas avių ar kitus ko
kius parkus. , Parkai tie guli 
pačiam miesto centre, bet vaik
ščiojant po juos, visai užmiršti 
esąs mieste dėl jų didumo. Va
kare anglas eina ar į kuri klu
bą, ar
prieš degantį kaminą, arba įsi- 

pypkutę, * tylėdamas 
šachmatus.

dauginu nauja galiu

$100.00
Paskirta išmokėjimui už pa
sižymėjimus žaidimuose ir 
naturalėmis ypatybėmis .

NAUJIENŲ
Piknike

Gegužio 24 d
žino apie jj be abejo

visi ratu sėdi namie

kuri yra da- 
priemiestyje

parodą buvo
Ireligi

jos atėmė dvejus metus

stumdo
Manau, 

pasakyti skaitytojui apie Britų 
imperijos* parodą, 
bar Londono 
Wemley.

Idėja apie .šią
kilusi jau prieš karą, 
mas 
laiko.

Tos, parodos tikslas pre
kybinis ir pramoninis, o be to 
— jungti visas atskiras impe
rijos didis į vieną ekonominį 
vienetą.

Paroda užima 219 akrų ar
ba 31 lieki, žemes. Kai kurie 
parodos trobesiui didžiausi 
pasauly, kaip kolosalis sladi.jo 
nas — 39 sieks, ilgiu ir 10 plo
čio, I. y. du kariu didesnis už 
Koliziejaus areną. Jame telpa 
sėdėti 125,000 žiūrėtojų. Stadi- 
•jonas padarytas tik iš geležies 
betonų. įdomu pažymėti, kad

inži-

tas stadijomis . sulaipina 200 
žiūrėtojų daugiau, negu žiemą. 
Apie 1000 vaidintojų atatinka
mais* kostiumais vaidina kasr 
dien įvairias scenas iš Angli
jos ir jos kolonijų gyvenimo. 
Iš geleži r s 'betono padaryti dar 
ir kiti didieji pavilionai
nerijos pavilionas, užimąs 13 
akrų žemės, industrijos pavil. 
9% akrų, valdžios pavil. ir dai
lės rūmai.

Kolonijų pavjl. statyti ata
tinkamai tos šalies dvasiai. Iš 
jų didžiausi Indilos, Australi
jos, Kanados, Pietų Afrikos, 
Vakarų ir Rytų Afrikos, Nau
jos Zelandijos, Malaju, Britų, 
Gvinėjos,“ Palestinos, 'M ui los, 
Vakarų Indijos, Britų Evijanbs 
ir kitų.

/Bus daugiau)

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumu

GALUMET GROVE
Blue Island, III.

Bus daugybė, ( ‘ 
Visokių įvairybių, 
Visokių žaidimų, 
Programo kokybe, 
Draugiškų pasitarimų, 
Didelių linksmybių, 
Ir retai, teužtinkamų 
Vaišių ir pasismaginimų.

Taigi mes prašome: 
Susitaisykit . 
Savo rubus, suknias, 
Čeverykus ir kepuraites, 
Kad žaidimai 
Ir šokiai 
Ir lenktynės, 
Bėgimai, 
Dainavimai, 
Imtynės 
Ir visi kitokie 
Sportiški dalykėliai 
Ir pasižymėjimui 
Geriau ir tinkamiau 
Atlikti pasisektų 
Ir, kad gražioji moneta, 
Dešimkė o ne vienata 
Iš paskirtosios šimtinės 
Už pasižymėjimą tektų.

Susitaisykit, taipgi 
Automobilius, gerai, 
Kad kartais bevažiuojant 
Nors ir bule varais gražias, 
Ratlankis nesusiplotų 
Ir kartais dėl menkniekio 
Kaip svečius, taip šoferį 
Nesupykintų - nesunervuo- 

tų.

Valgio ir gėrimų nesisto- 
rokit —

(Nes ten ne bado šalis)
Komitetas prirengs -pritai-^ 

sys
Visokių gerybių ir maisto 
Pakankamai dėl kiekvieno 
Ir visi, kai vienas šeimynos 

nariai ,
Bendari svečiuotis galės.

Šekit Naujienų pranešimus 
Ir pasakykit draugams, 
Kad Naujienų piknikas 
Įvyksta Gegužio 24-tą.

Exc4.pt
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NAUJIENOS, UhleagO,. IR
NUTEISTOJI KALftTIMAN LIETUVĖ

Smulkios Žinios

Užkietėjimo

Iš upės prie Hoosevelt Bd., i 
traukta lavoną nepažystamo vy
ro, apie 35 ar 10 metų amžiaus.

P-lv Lucy L. \Vilson. 62 m., 
kuri per 40 metų mokytojavo 
Chicagos mokyklose, liko už
mušta nelaimėje su automobiliu 
Genoa, III. •

Lietuvių Dentistas pate r- 
naus geriau.

Traukimai- dantų be tkauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su muaą
pieitom galima valgyti kiečiautią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų vvetkatal.

1545 VVest 47th Stieet
f Neto!} AakimuJ Alt. z

Pereitą* sekmadienį automobi
liai užmušė penkis žmones. Va
kar gi užmušė du žmones, i

CHICAGOS 
ŽiNIOo

DABAR 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURilAN
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas mate r i olas
Praiykit rroserninkų

DR. V AITUSIl, O. D
GIITTirv'H žKJIJ »W< AI ,|4TA4

įtempimą, kuri*Palengvins akių 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudumą akių įkarštį, ati
taiso kreivus akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toii- 
segystę. Prirenka teisingu! akiniu* 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas gu elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 

Iliada atkreipiama i moVyklos vui 
jin. Akiniai nuo $4.00 ir augičiaoL 
ai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
'Phone Bonlpvąrd

Crov.n Point, Ind., liko užmu
štas chicagietis Frank Cochra 
ne. J ieškoma trijų Chicagos 
munšainierių vadovų, kurie ga
lėjo jį užmušti iš keršto, prisibi
jodami, kad jis ir jų neišduotų, 
nes jis savo liudijimų du mun- 
šainierius žmogžudžius jau pa- 

»siuntė kalėjimui!.

Jųhn Barich, 2631 Meade St., 
žiurėjo į base-ball žaidimą prie 
Long ir Ėullerton gatvių. Vie
nas iŠ žaidėjų taip smarkiai už
gavo bolę, kad toji pralėkusi 
pro visus žaidėjus užgavo Ba
rich į kaktą ir tai taip smar
kiai, kad nulaužė jam kaklą ir 
nuo to jis neužilgo pasimirė 
Keystone ligoninėj.

Lietuviu Rateliuose

Bernice žaliniiene teisme. jos sėdi jos advokatai. _ rado kaltą nunuodijime savo vyio Oominiko ii
nuteisė ją 1 1 metų kalėjimam .Ji pareikąlavo naujo bylo^ nagrinėjimo? Josios įtartasis meilužis Leo Klinauskas atsisakė 
už ją liudyti, kadangi galys save inkriminuoti, nors ir nesib’.iąs pasakyti tiesos. Ji tik apsiverkė užgiidusi teismo nuo
sprendį, — mažiausią bausmę kokią jury gali skirti už žmogžudystę. Bet pabaigus ginamąją kąlbą jos advokatui, ji bu
vo nualpusį. Ji visą laiką tikėjosi, kad jaunų vyrų jury ją, gražuolę, išteisins, bet išėjo visąi kitaip...

Chicagos lietuviu protesto 
mitingas

Chicagos lietuviai tarė savo 
žodį dėl Vatikano ir Lenkijos 
konkordato, kuriuo Vilnius yra 
atiduodamas Lenkijai. Jie 
vienbalsiai pasmerks tą konkor
datą ir pareikalavo, kad Lietu- 
vos valdžia aut visados nutraip 
ktų ryšius su Vatikanu, o jei-

NaujieiiŲ" remiama idaryti- 
paroda

put atsistatydina ir užleidžia 
vietą tiems, kurie galės tai pa-

YANKEE

Tas Chicagos lietuvių žodis 
įtapo tartas skaitlingame masi
niame protesto mitinge Lietu
vių Auditorijoje pereitą sekma
dienį. »

U4

Nuujienos surt ogia- 
liūs koncertus ir pikniku: 
riais visi esi i pa lenkinti, 
jos. matomai, imasi nauj 
lyk o parodų įrengimų^.

Chiragos lietuviams
matyli įdomi paroda api< 
sijos netolimą praeiti ir < 
tį. Kiek teko girdėti, ji si 
iš daugybės paveikslų, to 
fiju, piešinių ir 1.1., kurie, 
jus į kruAą. atvaidins d 
lx*t; nelaimingos rusų taut< 
venimą.

vaizdžiausiai aprašytų 
padėtį, vienok jie negalėtu pa-' 
tenkinti pilnai skaitytojų. Žpro-Į 
gtii susiidomavusiam paskuti- J 
nių melų įvykiais reikalingai 
matyt dar ir gyvų dokumentų,j 
kurie patvirtintų, kad dalykai. 
buvo taip, o ne kitaip.

Taigi reikia tik tarti “Nau-Į 
j ienoms” ačiiu už surengimą 
loliios parodos apie Bosiją. Clu- 
eagos lietuvių visuomenė giliai 
įvertins tą žingsni ir skaillfrv* 
kai atsilankys. Ten rasime to
kiu dalvkų, kurie mus. iš tikro, 
ne tik nustebins, bet ir daug, 
daug pamokins. —A. G.

tuvos valdžia tuojaus nutrauk
tų visus ryšius su. Vatikanu, ir 
tik netik laikinai, bet ir ant 
visados, nes nėra vilties, kad 
Vatikanas panorėtų šią neteisy
bę linkui lietuvių atitaisyti. Jo 
kalba buvo labai turininga, 
svarbi ir publika, entuziastinga; 
jai pritarė. Pabaigus kalbėti, 
publika jam ilgai ir entuziastin
gai plojo ir kėlė ovacijas. * 1

Sekretorius M. Vaidyla per
skaitė rezoliuciją, kurią susirin
kimas vienbalsiai priėmė. (Ji 
tilpo Naaujienose vakar).

Publika, paraginta sudėti 
kiek aukų vien' tik lėšų paden
gimui, sudėjo arti $100. Tai 
ryškiai parodo publikoj ūpą ir 
nusistatymą. Likę, lėšas pa
dengus, pinigai bus pasiųsti 
Vilniun.

Tai buvo labai entuziastingas 
mitingas, kokio pas chicagiečius

Mitiifgą ren^ū « Vilniaus Va
davimo Komitetas ir jis' turėjo 
būti; visų sriovių protesto mi
tingu. žinoma, klerikalai ne
sutiko jame dalyvauti ir ke
lias dienas prieš protesto mitin- 
jrą čmė savo laikrašty datų? ra
šyti, gindami ar, teisingiau, tei
sindami tą konkordatą ir smer
kti “laisvamanių” nusistatymą. 
Bet katalikai, kuriems rupi Vil
nius ir jo gynimas, nežiūrint 

tkas ne kėsintųsi ant Vilniaus, 
o ne klerikalų politika; sutiko 
mitinge dalyvauti ir jie dalyva
vo. Tautininkai mitingui pri
tarė. bet jų sriovės pakviestieji 
kalbėtojai į mitingą neatėjo ir 
teko apsieiti be jų. Už tą ne- sėnai nebuvo. , Tai aiškiai pa
galima kaltinti visų jų, bet tik rodo, kad Chicagos lietuviai y-

■ iža jų dalis, kuri betgi mėgs-lra pasiryžę ginti Vilnių, kas 
ta lošti vadovaujančią rolę ir 'ant j0 nė kėsintųsi. Taip-ir 
prisistatyti dideliais, liet nieko 1 reikįa ” ' ‘
neveikiančiais, veikėjais. Taip1 
kad mitinge teko kalbėti tik D r.
A. K. Rutkauskui ir Naujienų 
Redaktoriui P. Grigaičiui. Bet 
nuo to mitingas nė kiek nenu
kentėjo, nes publikos buvo pil
na salė, o abu kalbėtojai pasa
kė geras prakalbai, nuodugniai 
išaiškindami konkordato reikš
mę, taip kad prie jų kalbos nie
ko nebegalima buvo pridėti.

i: visados stovėkime ant 
sargybos savo sostinės, Vil
niaus, reikalų ir budėkime’

—Viešintiškis.
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Nemažai ivarių* ligų patena 
tiesioginai nuo Užkietėjimo-

SEVERA’S 
BALZOL

■^T AUJAS, paderintas
modelis su daugeliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio* visi 
ieško Ingersoll’yje.

f* i

X-Ray si .00
se-

Pirmiauaiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVFRA CO.
HAPIOS, IUWA

Kainos: 50 ir 85 centai

N yra labai naudingas gydyme 
J tų ligų ir tpm panašų nesma- 

į[ gumų. PąląrVim vartoti 
į niems ir nusilpnojusiems.

DYKAI GYDYMAS
’ • v

1‘aaukoju per Ij minėtų, tiktai so 
išėmimu gyduolių. Nencnai įsteigta gy- 
dynyčia, Lincoln Mcdical Institute, po 
priežiūra vieno žinomo ir gaimua spe- 
cialiaUi, daktaro Bdwpš kuri-, turi' Eu
ropini ir Amerikos nudylą ir labai di
delę praktiką ligoninėse.

Serganti žmonės ;
PrisiarUno valanda, _ kuoįpet kiekvic- I 

nas iii justų gali lcųj»yaK'* atsikratyti * 
Kilpnuino. nea 
------- > užduo- 
ra: ieKyclyti 

rųiien ii- 
tuo būdu 
viauonienę 

■veikato 
sveikata

I ateiti, 
laiku to 

daaie-
___  eun-

randaal 
sąžiningo, 

ir gero

hu labai 
išgydyti

nie.likalio 
leidžiamos.

l.
Sta iilHlituto 
tlmi yra: 
VlHOk iuą 
gnu, kad 
užlaikyti 
Keriausioje 
)t‘. Geru 
lemia Kerą 
Dabartiniu I 
tikslo Kalimu 
kti be dideliii 
keiiybiij jeigu tiktai 
ergantu

globoje
atsakančio _ 

tyrinėjimas per
lipos. i-i—i

i visai 
naujo 
yra

Rydymaa nuteikia 
ligos yra gydo-

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Pirmas kalbėjo Dr.
Butkauškas, kuriam teko ir pir
mininkauti. Jis, atidarydamas 
susirinkimą, plačiai paaiškino 
tikslą sušauktojo susirinkimo ir 
kodėl lietuviai turi protestuoti 

Vatikano konkordatą su 
Jo kalbą palydėjo

MIRĘS PIEŠĖJAS. — John PrieS
. ’TicnkiripSinger Sargent, amerikietis pie-t »' 

i sėjas, vienas didžiausių pašau- ,lfausMs J 
lio portretistų, šiomis dienomis 
pasimiręs T/ondone, kur jis veik 
visą savo amžių gyveno. Gimė

'ei jis 1856 m. Italijoj iš ame
rikiečių tėvų, sūnus Bostono

'daktaro ir rašytojo, Dr. F. Sar- valdžia privalėtų daryti Vatika-
■ gent. Pastaruoju laiku rengėsi nui padarius tokį konkordatą. 
I aplankyti Ameriką ir iki pasku- Jis karštai ragino visus lietu- 
Į tinės valandos jautėsi visai vius protestuoti prieš tokį kon-
sveikas. Ikordatą ir reikalauti, kadxTJe'-

I - .. • \ ‘

Po'jo kalbėjo Grigaitis. 
Jis aiškino pati konkordatą, ant 
kiek jis paliečia Vilnių ir visą 
Lietuvą, Vatikano nusistatymą 
linkui Lietuvos ir ką Lietuvos

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

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui he kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.
• Musų dideli laivui milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND,
BURGI! siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Soiilhainpton, Anlwerp. Daug 
laivų, išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čios klesos -keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistus ir inanda- 
guirias. ,

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Sd. State St., Chicago, III.

Kaina $60

pasauly, 
PITTS-

Puomi padaryni didelį smagumą 
pat* sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraliniji ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia.ir dalikatniausb 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angllėkal n- 
*7ti.

Gauname*

NAUJIENOS
1739 S Saistai Str 

Chjcage, IU.

(laktai o. DąuRClio metų 
tikrin<>, kml visokios 
mažu Uėmimu, galimu 
su pag.-lba atsakančio 
išradimo kur '‘gyduolės 
tiesiai j kraują. Tas i 
pasteliėtinas pasekmes, 
mos be skausmo ir l>e trugdymo laiko, 
jeigu tiktai gydytojas žino kuip jas rei
kia vartoti.

Visi t ir budai gydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių j>rofe»oriuus

Erhlicho 606 ir 914
visuomet randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras B<>wes, žinomas v'* 
Hunie pasaulyje tarpe gydytojų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują, šlapumą ir tas iš
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kusį iš Europos specialistą.

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

Tas egaaminavimas yra be skausmo ir 
su visais patarimai > yr i vi- ai dykai.

Gydome labai pasekmingai visokias 
užsisen^jusias Ilgas, užnuodijimų krau
jo. skilvio ligas, Imis’.’k’ma ir vkaudė- 
jima galvos, slinkimą plaukų, nrakaita- 
v.mą ir nemalonų kvapsnį kūno, nusil
pusius Inkstui, pūslę, reumatizmą 
skausmus krutinėję, pvčių, šonų, nubė
gantis kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas privatines ir slapta., ligas, tai yra 
musų specialumas per daugi l| metų.

'Todėl Rruganti daugiau nelcentėkite 
bercikalo, tiktai ateikite į musų gydyk
lą, be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
jsitikinrnu, tikrai gausite pageltą la
bai greitai. Mu-ų (staiga yra aprūpin
ta naujausia:;- ir geriausiais instru
mentais ir gydymą budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos ) ra sekamos: 
l’alicdėly, ketverge ir petnyčioj nuo 

ryto iki 5:3U vakare. Ketverge, 
ir selntuj /įuo ryto iki 8 
Nedėiioj ir šventomis dienomis 
ryto iki 1- dieną.

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siėkia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastų apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaiguli, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą’

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurio atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mos turime vigną didžiausių ofi
sų Cbicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų po^ekmių 
atsineškite šj skelbimą su .-.avim I- 
gaukite $10 X-KAY egzaminai i ją 
ir kraujo spaudinio egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAb CLINIC 
505 S. State St., kam. Congresa St. 
♦ Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Punedely, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
NedSlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

puta

ligos
mus

Anttų

Mr. I. Knovvltt By Thornton Flsher

BertiNb —

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
skaityk Naujienas-

sunite ir adreso ilgumo.
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Jei ieša^i bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

( 50 ycŲVL. INVITEA 
n-uvr m t ,r u. i V..NJ, i 

o v

Thincjs are noi aiyvays vvhąt tneysaeml 
—— ,—... ———-------------------------— — ~ — <f       r

r i oon'r Pop
inu kuJO na/HM VHr<r~

vai.
Kcrctloj 
vakare, 
nuo 10

Lincoln Mcdical Institute
Dr. Bomch Specialistas

8 So. Clark St.
Kampas Madison St.

viršaus Trianglc restaurano, prieš 
Morrison .vie&butj.

i. m. i ■. . .............................. ■ .................. i

sus,

te

\ VOUR. Llo COMS IM
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ANTANAS KUNDROTAS

Mirė nedėlioj, gegužės 10, 
1925, 8 vai. ryto. Paėjo iš Lie
tuvos Girkalnių parapijos. Tu
rėjo amžiaus 36 metus. Vedęs. 
Paliko moterį Kazimierą, sūnų 
Ferdinandą, 8 metų. Seserį Bar
borą Amerikoj. Lietuvoj moti
ną, brolį ir 3 seseris. Kūnas 
pasurvotas randasi,. 1810 So 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
ere<lu|, gegužės 13 dieną, iš 

namu »! ud. po pietų į Tautiš
ku kdpines. Visus gimines, 
draugus ir pažįstamus kviečia 
me dalyvauti laidotuvėse. t.

Lieka įaiiiudusi Moteris ir

4L-

ŠIOS MOTERIES 
PUIKUS PASVEIKIMAS

Tai viskas priguli nuo Ly
dis E. Pinkham’s Vegetahle 
Compound.

Forest City, lowa. — “Malin pirmas 
kūdikis gyveno labai trumpai ir po ta

lio koncerto ateinantį sekma
dienį Vilniaus lietuvių našlai
čių naudai.

Tai bus paskutinis koncertas 
šį sezoną ir labai gražus, * tin
kamas apvainikaavimas besibai-

Po lietuviškąja Chicago .
besidairant

Lietuvių Rateliuose
(’l’ę.SH nuo 5 pusi.)

yra vienas geriausių 
draugų ir iš^ikiųias 
Neretai šuo išgelbsti 
gyvastį, o kaipo

žino
ta r- 

žino- 
namų 

ne*

ŠUO 
gaus 
nas. 
gaus
sargas nuo plėšiku jis yra 
pavaduojamas.

šuo išgelbėjo ir lietuvi Šan
čių \V. Sabaliauską, 23-15 South 
Uaviti St., nuo plėšikų. Vie
ną vakarą jo sankrovon Įėjo du 
jauni nepažystami vyrai ir pa
prašė naujų ČeVerykų. - Tie 
jiems nepatiko. Tada paprašė 
katalogo, o pagalios puspadžių. 
Visą tą laiką jie artinosi prie 
virtuvės durų. Bet prie durų 
buvo pririštas Airdale šuo, ku
ris smarkiai ant jų puolė. Ne
galėdami Įeiti j virtuvę, plėši
kai nė neparodė ginklo ir išė
jo nieko nelaimėję.

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

duolių, bet jos man tiek gelbėjo, kiek 
bučiau gėrusi vandens. Sykį kuomet 
mes buvome miestely, aš radau pa-' žinote, 
liktą savo kare mažą knygelę, kurioj 
buvo aprašoma apie Lydia E. Pink- Į 
hain’s Vegetahle Compound. Aš da
bar jau išvartojau penkis butelius 1 
Vegetahle Compound ir aš dabar dir- ' 
bu visą darbą, taipgi padedu ir kar- , 
ves milžti, prižiurtu 'vaikus ir daržą, j 
Turiu gražią mergaitę 8 mėnesių am- ■ 
žiaus, ji yra sveika ir aš dabar svei- ' 
ka. Jus galite vartoti šį mano laiš
ką kaipo paliudymą, taipgi aš atsaky
siu moterims ant visų laiškų apie Ve- 
getable Compound”. — 
Borgelin, Raute No. 
!owa.

Parduodamos visur 
rius.

rs. OscarsF.
Forest City.

aptieko- i

GYDOME VYRUS
$50 K” $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite Šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga.
gate ir 
n e u ž 
nėdinti? 
norite 
veikti ? 
kitę 
nes 
no 
rijoj

pavojin- 
ser- 

esate 
g a -

pas- 
Atei- 

prie ma- 
del pil- 
laborato- 

išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
nams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

606 UjdmTe? 914
TIKRA PAGELBA*

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškintas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką, iki šiol neiš
gydomos ligosr dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Ciepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingi) ir užganėdintų pdci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
Rubatoj iki 8 vai. vakare. Nedfi- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
StM 12 augštas 
Draugai kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

I

Pereitą sekmadieni sėkmin
gai praėjus dideliam protesto 
mitingui prieš Vatikano kon
kordatą sti lx»nkija, kuriuo po
piežius atidavė Vilnių lenkams, 
taipjau ir musų artistės Polos 
Tendžiulvtės benefisui, dabar 
chicaagiečiai rengiasi prie dide-

Checker Taxi 
žai ir lietuvių 
tarpinės peštynės vis dar tebe
sitęsia. Ta kova yra tiek smar
ki, kad kovojančios frakcijos 
neretai ginklą vaitoja ir keli 
tos kompanijos viršininkai jau 
liko nušauti ar sužeisti.

Tarp kompanijos “trustee” y- 
ra ir lietuvis Jonas Doveika, 
6151 So. May St. Aną diena 
trys žomnes pasisamdė jo tak- 
sikabą nuvežti juos prie 19 ir 
Prairie gatvių. Nuvežti vieton 
tie jo “pasažieriai” trimis šū
viais pašovė Doveiką į koją.

’ I Del tų savitarpinių peštynių 
ta kompanija labai nukentėjo ir 
dabar mažai narių betu-ri.

8 §
Chicagoje jau pasirodė nau

jų Lietuvos metalinių pinigų — 
centų.. Monetos yra po lc,'5c, 
10c, 20c ir 50c. Naujieji 
nigai yra gražus ir patogus, „<»- 

fl’yti iš.ahimino, primaišant ki
tų metalų - misingio ir k..

Co., kur ncnin- 
pri klauso, savi-

pi
da

Chicagoje vis daugiau pas iro*

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia nesenai pasiskoli

no nuo Eranklin Remington kompani
jos *$2,000,000, iš New Yorko, per 
25 — 30 metų išmokėjimui. Ar jus 

kad Helmer cigaretai visuo
met yra šviežus, todėl, kad jie yra 
supakuoti j popierinius bakselius, kur 
jie yia užlaikomi šviežus ir užlaiko 
skonį ir yra padaryti iš 100% gryno 
Turkiško tabako.

Išdirbiniai
cigarnin- 
yra g ra-

lietuviškųyra gauti
Jie yra lengvučiai ir

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PA.I IEŠKAU tikrų savo brolių 

Petro, Mfutyno, Antano ir Baltra
miejaus Gailių. Prašau atsišaukti 
laišku j manę Juozapą Gailių gyve
nant j Lietuvoje, Tauragės apskričio, 
Kaltinėnų valsčiaus, Milaičių kaimo, 
nes aš turiu prie tamstų svarbių rei
kalų,

įvairus skelbimai

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
I/ong distance handling. 

Turime daug metų patyrimą. 
340d So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 rei.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie Jūsų plumbingą ir namų ap
šildomo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
I- ---------------• . ----------------

North America Accordion Mfg. Co.
V ieta S«rv 

ir lenirvią 
armonikų 
Jungt. Vul 
•ttjoM. M* 
nevartojame 

Importuotų ar
monikų : vi*i 
manų inntrii- 
mentai 
pa-laryti 
nai, 1 
goj. 
darbas 
karnas 
komis I

Pirmiausia ir didesnėj kieky
bėj pasirodė gintarai ir iš gin
taro daryti dalykėliai: karoliai, 
branzoletai, špilkūtės, 
kai, etc. 
žus.

galima 
cigarėtų.
amerikiečių skonio nepatenkina.

Teko matyt ir lietuviškų kor- 
tų-kozirų. Piešiniai - gražus, 
bet rekalingi įpratimo. ‘'Džio
keris” tai gražus, gražesnis už 
amerikiečių.

Tel. Lafvette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.I. ii Į I ■*>

ISRENDAVOJIMUI
RENDON* 6 šviesus kamba

riai, garu šildomi, sale Lietu
vių Auditorijos.

Kreipkitės: ti
3129 S. l'lalsled St. *

I Čio 
Chica-
V I*** 
atlla- 
ran- 

i* ge
riausio materiolo. Senaa armonikai mainom 
| naujas. Musų naujos armonikoa garan
tuotos 5 metam*. Reikalaukite musų kata
logo Aiamhen. i

North America Accordlon Mfg. Co.
42* Ho. Hslsled Ht.. Chleago. III

Chicagoje dabar lankosi keli 
ubagai iš Lietuvos. Visi jie, 
kaip paprastai, yra kląrikalai. 
Jų tikslas yra parinkti aukų j- 
vairioms klerikalų draugijoms 
ir įstaigoms Lietuvoje. Dveje
tas ar daugiau tų ubagų yra 
kunigai.

Vienas tų ubagų viešai pasi
gyrė, kad nors jis atvažiavo u- 
bagauti, betgi turi Klaipėdoje 
gražius nuosavius 
delį d varau.

Jei jis yra tiek 
kam dar važiuoti

PARANDAVPJIMUI 7 kambarių 
fliatas, netoli Jačkson Parko, yra 
vanduo, gasas ir elektra. Remia $33.

Taipgi parsidtįoda gi^osernė, pigi 
remia su kambariais dėl gyvenimo.

Atsišaukite
1413 Ę, 58 Str.

Tel. Fairfax 2619.

JIESKO DARBO
namus ir

turtingas, 
Amerikon

tai
u-

—Viešintiškis,
Ligos

Kraujo Suirimai
Slaptos Užkrečiamos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekhiingiau- 
siu metodu

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

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

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už KUSI-: KAINOS

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

Pastebėkite labai žemas kainas
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervenous Gydymas. $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Ėgza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Sėrum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. ^ok’ieš.
Kaulą Itaunianų ir Nervą Gydymą* $2 iki 13 
Gydymą* Odo* liicą — Artine Ray*, $3.
Rio-Chemlc Kraujo Serum Gydymas, 110.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai
Reikalaukite knygelės dėl Specialių

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terį) priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name ‘
VALANDOS:

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

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

Koseland, C.egužio 12 <1. 8 vai.
kare Aušros kambariuose 10900___
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Delegatui 
ir delegatės atsilankykite paskirtu 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų, 
kurie turi būt apsvarstyti.

—J. Tamašauskas, sekr.

Sq.

Lietuvos Socialdemokratą Rėmėją 
Fondo, Chicagos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadieny, gegužės 14 die
ną, 8 vai. vakare, Naujienų name. Vi
si nariai ir pritarėjai malonėkite atsi
lankyti i susirinkimą ir užsimokėti

— Valdyba.
■ii,' ii. ! . 1

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš, JONAS GANDRIMAS, paeinu 

iš laetuvos Tauragės apskričio, Ba
takių valsčiaus, Varnaičių kaimo; 
pranešu, kad aš pakliuvau j kalėjimą 
už perėjimą rubežiaus, iš Meksikos j 
Jungtines Valstijas ir jau 10 mėne
sių sėdžiu kalėjime.

Jieškau savo pusbrolio Petro V*- 
deckio. Jis pirmiau gyveno Indianos 
valstijoj. Gary miestę, o iš Lietuvos 
paeina, Tauragės apskričio, Gaurės 
valsčiaus, šaureškių kitimo. Jis pats 
ar kas kitas apie jį žinote, praneški
te, busiu dėkingas.

Jonas Gaudrimas, County Jail, 
Tank 6, EI Paso, Texas.

PARAKAU darbo, esu seny
vas žmogus. Kas turit, pra
nešk Uc L. J. Grigai,

3219 So. Halsted Str.
I (Jiięagos III.

* \ te

JIEŠKAU darbo prie namų 
taisymo, afba pentavimo; kam 
reikalingas toksai darbininkas, 
tai kreipkitės laišku V. A. B.

1016 W. 56th St. 
Chicago, III.

REIKIA OARBININKįĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA pirmos ran
kos virėjas arba virėja. Turi 
mokėti gerai savo darbą.

818 W. 18th St.
Tel. Roosevelt 7791

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų indų plovė
jų, nereiklu dirbti nedalioj

Gera vieta
Atsišaukite:

416‘^So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ"
' . VYRŲ

REIKIA
ANTRARANKIO

VIRĖJO ‘
i v

Atsišaukite tuojaOs 
4169 So. Halsted S t.

REIKIA 2 1x1 tyrusių boile
rių prie elektrinio preso į ol
selio skudurų šapą.

H. DB A Y
1447 Blue Island Avė.
S \ 

REIKALINGAS kąrpenteris, 
mokantis atsakančiai sgvo* dar
bą. Turi būti unijistas. Atsi
šaukite klausdami A. Lipski,

43 St. ir Maplevvood Avė.

REIKIA DARBININKŲ
’ VYRU

reikalinga a<;entv 
dirbti Į Real State Ofisą, ga
bus vyrai gali padaryti daug 
pinigų, kreipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO 
3352 So. Halsted Štr.

Tel. Boulevard 9641.

AUTOMOBILIAI.
PARDAVIMU iLocpmobilc, 

Tohvn C.ar, labai pigiai, arba 
inainvsiii ant lolo, namo ar 
mažesnio automobilio; htsišau- 
kit, 701 \V. 35 Str.

'b ! -
.. .... * 1 ■ -- .-m.. . .... . į _ į

PARDAVIMUI automobilius 
Fordas 1923 m., visai mažai 
vartotas,,yra gerame padėjime, 
parduosiu už pirmą pasiūlymą., 

4357 So. Washtenaw Avė.
. ant 2 augšto ,

AUTOMOBILIUS, 1920 Reo, tou- 
ring karas, stikliniais šonais, gera- 
me padėjime, $175, 1917 Twin Six
Packind, gerame stovyje, $275, bar
menas.

VOTĄVA MOTOR SALES 
1631 So.-Crawford Avė, 

Tel. l4iwndale 0079

RAKANDAI
DIDELIS bargenas, 5 kamb. 

vėliausio styliaus rakandai ir 
gražHs fonografas, turi būt 
parduota labai greit ir pigiai, 
viskas kaip nauja. Gera proga 
jaunai porai, 1922 S. Kedzie av

PARSIDUODA komoda, šėpa, 2 lo
vos, staliukas, barabonas, visai nau
jas, mažai vartotas. Parduosiu grei
tai už teisingą ppsiulymą. Turi bū
ti išparduota iki 15to šio mėnesio, nes 
turiu apleisti miestą.

1910 W. 21 Placc,
III fl. ‘

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNfc 
PARDUODU PIGIAI
ATSIŠAUKIT

3336 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI.
GROSERNĖ IR BUčERNĖ, 
SU 2 ARBA 4 LOTAIS

Box 633 
Berwyn, III.

PAILSI DUODA Soft Drink Par- 
loris. Geras biznis, geroj vietoj, 
l’nriti parduoti- iš priežasties ligos. 
Yra ir šokių salė prie biznio.

Atsišaukite
1000 W. 20 ĮPlace

PARSIDUODA kriaučių šapa 
gražioj apiclinkėj, už prieinamą kai
na, daug- darbo dėl dviejų kriaučių, 
taipgi narni) rakandai dėl trijų kam
barių, parankus dėl pavienių, galima 
pirkti sykiu, arba atskirai nuo kriau
čių šapos.

2257 Eastwood Avė., CĮiicago, 111.

/
Eitra Bargenas

PARDUODU greitai puikų rėstau- 
raną, už pirmą- pasiūlymą, .

Atsišaukite tuojau.
35 N. Halsted Str.

PARDAVIMUI barbernė yra.*3 bal
ti krėslai. Pulrvimio stalas, cigarui 
tabako ir nesvalginamų gėrimų. Pir
mas flatas gyvenimo. Važiuoju į 
Europa. »

623 E% 67 Str.
Tel. Fairfax 2836 • . .

GROJIKUS PI ANAS,padėtas san 
dėly^p, bus parduotas už $110.

Naujas kainavo $750. Modemiški 
keisai ir 88 notų, su benčiumi, kabi
netu ir 50 rolių. Išmokėjimais po 
$10 į mėnesį.

1389 Wilwaukee Avė., Ist Floor

PARDAVIMUI Singer siuva
ma mašina, “drophead”, gera
me padėjime, kaina $12.

4037 Ąrmilage Avė. netoli 
Crawford Avenue.
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PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa: pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted Str.
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PARDAVIMUI bekernė, ge
roje vietoje, lietuvių ir lenkų 
apielinkėj, pigi renda, su gyve
nimui kambariais.

3239 W. 51 st Street

PARUAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI grosernė ir delica- 

tesen už $450. Tuii būt parduota 
greitai ir pigiai iŠ priežasties aplei
dimo miesto. Prekės geros, mašina 
mėsai pjaustyti, Nat, cash registe- 
ris, didelis ice baksas, ir svarstyklės. 
Kambariai gyventi. įlenda pigi. Nau
dokis proga, kad gavus šį bargeną.

6146 WcntwoHh Avė.

PARDAVIMUI buėeniė ir groser- 
nė. Turiu dvi buveines, todėl vieną 
noriu parduoti. Vienam yra per sun
ku dvi laikyti.

K reipkltės
3259 So, Union Avenue

NAMAI-1EME
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Baigiama budavoti 4 kamba
rių mūrinė bungalow. Lotas 
30x125. Randasi 3 blokai nuo 
Marųuette Parko $1000 įmokė
ti,

J. SINKUS & Co. 
809 W. 69 St. 
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SAVININKAS parduoda 4-5 
kambarių mūrinį namą, slate 
stogas, garažas.

L. C. Pekar, 
5321 So. llermitage Ava.

4 FLATA1 Už $10,000
Kampinis mūrinis namas su 

dideliu lotu, randasi prie 65 
gatvės ir Halsted St. Įmokėti 
reikia tik $2500.

J. SINKUS & Co. 
809 W. 69 St.

Kits nuli pirklį, 
purdnnli, arba 
mainyti /namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO, 
Real Katate 

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baitlevard 9641

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

AR JUS GAL1T1S(WT ŠITA?
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Aukščiau pažymėles raides 
, kuomet gerui sudėtos, sudaro 
. vardą žymaus miesto Lietuvoj, 
i Kiekvienas alsiimlęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krunių, vasa
rinėj resortų" sekcijoj Wiscon- 
sin valstijoj

PARDAVIMUI muro blznitfvas 
namas geriausis kampas ant Brid- 
geporto So. Halsted ir 32 gal. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu* 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Bashmski 
(5338’ So. Mozart St.

Svarbus Pranešimas o
Kas turi Lietuvoj namus, ti

kės, arba lotus, norėtų mainyti 
ant Chicagos propertės, taipgi 
perkam ir už cąsh pinigus, mel
džiu -pranešti:

C. P. SUROMSKIS & Co.
3352 S. Haalsted St.
Tel. Boulevard 9641

LIETUVIU SUBDIVIZIJA

2 fintų, 4-4 kambarių, mūri
nis namas, elektra, modemiš
kas phimbingas, 3 karų gara- 
džius. Netoli milijoninio teat
ro. TIKRAS BARGENAS, kai
na $4300, cash $1000 ir išmo
kėjimais, pagal sutartf.

2031 W. 35th St.
Jei. I^fayette 0909

PARSIDUODA 2 augštų, medinis 
namas du flatai po 7 kambarius, 
elektros šviesa, gesas, vanos ir visi 
parankumai, turi būt parduotas su 
paaukavimu. — Savininkas apleidžia 
Miestą.

253 W. 47 St.
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40 KARŲ garadžius, prie svarbaus 
kelio ir karų linijos, mūrinis namas, 
50x120, parodymų kambarys, ofisas 
ir 2 flatai po 6 kambarius ant antro 
augšto, gaso pumpa su namu, kaina 
$33,000, cash $7000, kitus pirmais ir 
antrais morgičiais. ’

floersch, 
vienatiniai agentai 
2344 West 69th St. 
Tel. Prospect 0760

TIK PAGALVOKITE. $500 įmo
kėjus nupirksite moderniškus bun- 
galows, 4-5-6 kambarių ir 2 flatų 
mūrinius namus, 11 mylių, 22 min. 1 
fėras nuo vldurmiesčio. Chicagos 
geriausioj apielinkėj, netoli mokyklų ii- bužnyčių..
THE BLOCH REAL ESTATE CO. 

1200 So. 17 .Avė., Maywood, 111.
Prieš Aurora ir Elgin, stotį

PARSIDUODA BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, 9, 8, 7 kam
barių. Guzas, elektra. Namas yra 
gerame stovyje, neša $100, rendos J 
mėnesį. Turiu greit parduoti, aplei
džiu miestą, parduosiu visai pigiai 
tik už $9000.

Savininkas
910 W. 18 SU

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
nis namas po 5 ir 6 kambarius ir 
2 flatų medinis namas po 4 kamb. 
elektra ir vanos, parduosiu už 
$1,000 cash. Likusius kaip renda 
arba mainysiu ant biznio, loto arba 
automobiliaus.

Atsišaukite •
J. Lepo, 722 W. 35 St.

Tel. Boul. 3249 arba Republic 10363

PARSIDUODA arba mainysiu 2 po 
6 kambarius naują mūrinį . namą, 
Brighton Parke. Pirmas flatas van
deniu apšildomas, platiis Jotas. Pri 
imsiu lotą, biznį, arba parduosiu 
$1,000 pigiau negu kiti tokie namai 
parsiduoda. Ateik pasiteirauti, 

4245 So. Kedzie Avė.
Lafayette 4379

Standard Land Association
105 W. Monroe St. Snih* 1305 

Chicago, Uis.

5 KAMBARIŲ cotage, lotas 
50x125 pėdų; netoli Archer 
Avė. gatvekarių, kaina $2,500 
su mažu/jmokėjimu, o likusius 
kaip rendą.

Taipgi turime bizniavų ir re
zidencijos lotų, kainos nuo 
$150 ir augščiau. Parsiduoda 
lengvais išmokėjimais. Maty
kite. Mr. LINNERT

5882 Archer Avenue.
kamp. Central Park Avė.

Tel. Republlc 10268
J. N. ZEWERT CO.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
po 4 kambarius, šalyje kampinis lo
tas, ir garadžius dėl dviejų mašinų. 
Vanios, elektra ir kiti parankumai. 
Randasi 9102 Chauncey Avė. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite.

3544 So. Union Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Atc^ 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

T

MOKYKLOS
-/

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, r>»- 
Bigning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais iSmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
COŲLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui dalbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Mušti katalo
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsimo jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba tėlefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. 
$65 į mėnesi, lengvais išmokėjimais.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St., 
West side Skyrius, 1444 W. Lake St.

netoli Ashland Avė.
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