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Gen. Savinkov nu 
sižudė kalėjime
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V. Xv>.

Argentina vėl leido eks
poMl

Sovietai išviję Norvegijos 
Ambasadorių - moterį

Trockis išrinktas sovietų 
prezidiuman

Hindenburgas ima įsigyt res 
publikonų pasitikėjimo

BUENOS AIRES, geg. 13. — 
Respublikos prezidentas Alvear 
paskelbė dekretą, kuriuo drau
dimas eksportuoti auksą j už
sienius atšaukiama.

Nors dekretu nuimama drau
smė gabenti auksą svetur — iš
skiriant 450 milijonų dolerių 
auksu, laikomu valdžios rezerve 
poperiniams pesams garantuo
ti
niai pesai neleista.

KOPENHAGA, Danija geg. 
13. — Danų laikraštis Ekstru- 
bladet paskelbia gautą iš Oslo 
pranešimą, kad sovietų valdžia 
išvijus iš Rusijos Norvegijos 
ambasadorių, kuriuo buvo mo
teriškė.

- bet keisti j auksą popel i-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
NOIS VALSTIJOJ

Savinkov nusižudė
Buvęs rusų socialistų-revoliucio- 

nierių vadas pasidarė sau ga
lą, iššokdamas pro kalėjimo 
langą Maskvoj

Trockis - sovietų prezi 
diumo narys

Išrinktas sovietų kongreso, 
kurs Trockio pasirodymą su
tiko didėlėmis ovacijomis

LATVIJOJ UŽSIENIU MINIS- 
TER1S NORĖJO ATSI

STATYDINTI

MASKVA, geg. 13. — Gene
rolas Borisas Savinkov, sočia- 
listas-revoliucionierius, buvęs 
kitkart Petrogrado karo ko
mendantas ir karo viceministe- 
ris Kerenskio valdžioj, nusižu
dė Maskvoj, iššokdamas pro 
langą iš savo kameros valstybės 
politinio departamento kalėjime, 
kur jis buvo uždarytas dešim
čiai metų. z

Nors Savinkovo nusižudymas 
įvyko gegužės 7 dieną, bet so
vietų vyriausybė iki šiol tatai 
slėpė. Tik šiandie ta žinia bu
vo sovietų spaudos viešai pa
skelbta. —

Nesenai Savinkov buvo para- 
. šęs laišką Dzeržinskiui, buvu
siam “čekos” viršininkui, kurs 
dabar yra aukščiausios ekono
minės tarybos pirmininkas, 
klausdamas, kada sovietų vy
riausybė paleis jį iš kalėjimo. 
Savo laiške Dzeržinskiui jis ra
šė, kad, pasiduodamas sovietų 
vyriausybei, jis manęs,- kad jam 
busią atdari du keliai: arba jis 
busiąs tuoj aus sušaudytas, ar
ba, jei viską pasakysiąs, jam 
busią dovanota ir leista dirbti 
kokį nors darbą. Bet jis nie
kados nemanęs, kad jis busiąs 
uždarytas kalėjime.

“Nusikaltimas, — rašė Savin- 
kovas, — kurį aš esu padaręs, 
ne kalėjimu baudžiamas. Kalė
jimas negali manęs pataisyti, 
nes patsai gyvenimas yra jau 
tai padaręs. A.š ėjau prieš jus, 
bet dabar esu su jumis. Pra
šau paleisti mane ir duoti man 
darbo. Kalėjime sėdėt aš ne
begaliu. Man sakė, kad aš bu
siąs greitai amnestuotas. Jei 
jus manim tikite, paleiskite ma
ne Aš busiu patenkintas kad 
ir menkiausia vieta.”

Kai jo prašymas nebuvo iš
klausytas, Savinkovas nusižudė.

Savinkovas, pabėgęs į užsienį 
po bolševikų pei’varto, per sep
tynerius metus kovojo su val
džia, bet 1924 metais jis stai
ga grįžo Rusijon ir pasidavė so 
vietų vyriausybei, žadėdamas 
dirbti su ja išvien. Jis betgi 
buvo atiduotas revoliuciniam 
tribunolui, kurs praeitų metų 
rugpiučio 28 jį pasmerkė su
šaudyti., bet ' mirties bausmė 
tuojau buvo pakeista dešimčia 
metų kalėjimo.

MASKVA. geg. 13. — Visos 
Rusijos sovietų kongresas šian
die išrinko Trockį, nesenai grį
žusį iš trėmimo Kaukaze, sovie
tų prezidiumo nariu. “Prezi
diumas” tai kaip ir sovietų ka
binetas, kurio nariais yra Stali
nas, Rikovas, Kalininas ir Zi- 
novjevas.

Trockio pasirodymą kongre
sas pasitiko didelėmis ovacijo
mis.

Nemaža buvo šnibždėjimų ir 
kuždėjimų, 1 
karo ministeris pasirodė ant pa
grindų šalia Zinovjevo, kurs 
praeitais metais vedė tokią at
kaklią kovą prieš Trockį, — ko
vą, pasibaigusią pastarojo ištrė
mimu i Kaukaziją.

Įdomu, kad Trockis gavo kon
grese daugiau aplodismentų, 
ne bet kulis kitas sovietų lyde
ris, pasirodęs pagundose.

KASYKLŲ DARBININKŲ 
UNIJOS EKZEKUTIVO 

SUSIRINKIMAS

INDIANAPOLIS, Ind.. geg. 
12. — Šiandie čia atsidarė Uni
ted Mipe Workers .interoaciona- 
lio vykdomojo komiteto konfe
rencija, kurioj bus vyriausiai

Sveti Kral katedra Bulgarijos sostinėj Sofijtlj, teroristų išsprogdinta laike šermenų pamaldų 
užmuštam gen. Georgievui. Bombos sprogimo, kuri sudraskė katedros dalį, buvo užmušta 
daugiau ne pusantro šimto žmonių. - /

METROPOLIS, III.,’g, 
Anksti šj rytą šioj apielinkėj 
buvo jaustas lengvas žemės 
drebėjimas.

Jungt. Valstijų oro biuro sei
smografas Chicrgos Universite
te įregistravo lengvą žemės dre
bėjimą, įvykusj šįryt 6:35 vai. i

13.—

RYGA, bal. 20 [E].. l.at- 
.vijos .užsienių reikalų ministe- 

pricinus sei- 
minislerijų statu- 

minisleriui
atsistalydii’imo 

vis dėlto nepriim-

ris Mcirovicas, 
mui naująjį 
lų įstatymą, įteikė 
pirmininkui

Hindenburgas įsigyja 
daugiau simpatijos

Respublikininkai tiki, kad nau
jasis prezidentas dar labiau 
sustiprins respubliką

BERLINAS, geg. 13. — Vi
sas naujojo Vokietijos respubli

kai buvęs sovietų!kos P^ezi(Jent() inaugurnviino 
išurmn-burum pasibaigė, visos 
vėliavos ir papuošalai išnyko ii 
šiandie Berline vėl tylu.

Hindenburgo labai palankus 
atsiliepimas apie mirusįjį prezi
dentą Ebertą, jP nuoširdus da
lyvavimas minių valio šauki
muose respublikai, pagaliau jo 
kalba, kurioj jis iškilmingai, 
“kaip vyras,” davė pažadų gin
ti respublikos konstituciją ir 
įstatymus — visa tai padarė 
palankaus įspūdžio žmonėms. 
/ Demokratiniai organai, kaip 
Berliner < Tageblatt, Vossischė 
Zeitung, etc., pareiškė, kad va
karykščiais įvykiais respublika 
tapus sustiprinta, ir kartu grau
dena respublikos šalininkus 
stropiai daboti, kad reakcinin
kai neišstumtų Hindenburgo iš 
tako, kuriuo jis pasiryžęs eiti.

Dagi socialdemokratų orga
nas *Vorwaerts, aitriausias Hin
denburgo priešininkas, pastebi, 
kad nors rinkimuose respublika 
pralaimėjus, tečiau inauguraci
ja reiškianti respublikos laimė
jimą. “Po rinkimų naujasis 
prezidentas remia visa tai, dei 
ko jo oponentai kovojo kampa
nijos metu ir per daugelį metų 
prieš tai,” sako Vorwaerts.

Monarchistai nepatenkinti
Bet užtai nacionalistuose-^mo- 

narchįstuose pastebėta kai ku 
rio nesitenkinimo^ Juos ima 
apmaudas dėl tos vakarykščios 
scenos reichstage, kur naujasis 
prezidentas atidavė pagailos 
respublikininkų parlamentui ii 
jo pirmininkui socialdemokra
tui' Paului įžiebė, sveikinusiam 
Hindenburgą 
susivienijusių 
nių vardu.

Monarchistų
mas pastabu dar ir iš to, kad 
jų laikraščiai, išspaudinę ištisai 
Hindenburgo pasakytą kalbą 
reichstage, išbraukė iš jos pos
mą, kur naujasis 
pareiškė, kad 
valstybės prezidentas 
žmonių suverenybės įsikūniji 
mą.”

Prancūzų vargai Morokoj
Sukilėlių . apsupti avanposta* 

kritingoj padėty; pusė garni
zono kareivių sužeisti

Maro- 
pra ne
būna i

RABATAS, Francuzų 
ka, geg. 13. Oficialiu 
Šimu, vakar pasiųsta 
francuių kariuomenės pagalbon
savo avanpostams, kuriuos lai
ko apsupę Abd-el-Krimo vado
vaujami maurai.

Viename tų avanpostų iš 
penkiasdešimt francuzų įgulos 
žmonių pusė yra sužeisti nuola
tiniais maurų bombardavimais 
kulkasvaidžiais ir rankinėmis 
granatomis. Įgulos karininkai 
taipjau sužeisti. /

Padėtis kai kurių tų avanpos- 
tų yra kritinga. 
ta amunicijos ir 
jiems tegali būt 
vien aeroplanais.

Jiems truks
imai sto, kurs 

pristatomas

Belgų valdžia sudaryta
BRIUSELIS, Belgija, geg. 13. 

— Belgijos valdžios krizis pasi
baigė. Pakviestam premjeru 
Van de Vyvere šiandie pavyko 
sudaryti naujas ministerių ka
binetas vietoj premjero^ Theu- 
nis kabineto, atsistatydinusio 
prieš keletą savaičių. Van de 
Vyvere bus ne tik premjeras,
bet ir finansų ministeris. Iš
skiriant naujų teisingumo ir 
karo ministerių, visi kiti port
feliai paliekama asmenims, lai
kiusiems juos senajame kabine
te.

Lordas Milner mirė

visų respublikon
Vokietijos žmo-

nepasitenkini’

prezidentas
reichstagas ir 

sudaro

Poetė Ainy Lowell mirė
LONDONAS. w. 13.wrStur- 

svarstoma angliakasių streiko xy dvare, netoli Canterbury, 
padėtis VVest Virginijoj. Ęentu» šiandie mirė .miegamąja I

Konfe- lordas Milner, buvęs karo mi- 'Amerikos poetė ir kritikė, Miss 
“ nisteris. Amy Lowell, 51 metų amžiaus.

cky ir kitose vietose, 
rencija nusitęs keletą dienų. nisteris.

liga 13.
• ’ A '

BROOKLINE, Mass., geg. 18, 
Apopleksija mirė žinomu

Didelis gaisras Japonijoj Anglija veja lauk svetini 
šalip komunistus

J —— — |
MEKSIKOS POLITINIŲ PAR-,

AEROPLANAS PAMETĖ SA 
VO PROPELERĮ; NIEKO 

NEATSITIKO

TIJŲ SKILIMAS

Daugiau kaip 2,000 namų sude
gė Kumadžojoj; keletas žjmo- 
nių nukentėjo

PARYžlUS, geg. 12.-J*an- 
euzų karo aviatorius, seržantas 
Jean, skraidydamas vakai aukš
tai virš Paryžiaus, staiga paju
to, kad jo aeroplanas

TOKIO, Japonija, geg. 12. — 
šiandie Kumadžajoj siautė bai
sus gaisras, sunaikinęs daugiau 
kaip du tūkstančiu namų. Pra
nešama, kad buvę taipjau ir 
žmonių aukų. Kumadžaja yra 
šilkų pramonės centras, apie 
keturiasdešimt mylių į vasaros 
vakarus nuo Tokio.

.MEKSIKOS MIESTAS, geg.
13. Santykiai tarp Meksikos ...........

LONDONAS, geg. 13. — Lon- !darbo PartD°s ir nacionalės ag- pajėgos.
dono policijos vyriausybė pra-,rail‘ partijos truko.
dėjo kampaniją prieš svetimša kai kurienis tai’p jųdviejų skir- do, pastebėjo, kad nėr. propo
lius komunistus. Daugeliui sve- i-uma,ns išlyginti buvo vedamos lerio.
timšalių atimta leidimai ilgiau per savaičių, bet prie 
pasilikti Anglijoj, o kurių lei- SUKitaikymo neprieita.

. dimai baigiasi, tiejms naujų ne | 
beduodama. Šimtai tokių sve
timšalių turės urnai apleisti 
Angliją.

Policija suėmė taipjau nema
ža komunistų literatūros. Bol-

neteko
Jis pasuko mašiną

Derybos žemyn, ir kai laimingai- nusilei-

Iš okupuotos Lietuvos
SAVO PINIGUS ATSKh,o NUO STAČIATIKIŲPOPEŽIUS

GABENA DEPOZITUOTI
ANGLIJOS BAPtyVOSp

lAMUNDSENAS SAVO KELIO
NĘ I Ž1EMUJ AŠIGALĮ 

ATIDEDA

OSLO, Norvegija, geg. 11. — 
Telegramos iš-i Špicbergeno pra 
neša, kad kapitonas Roald 
Amudsen su savo kompa|i i jo
nais buvę priversti, dėl nepa
lankių žiemos oro sąlygų, sa
vo išskridimą į žiemių ašigali 
atidėti trims savaitėms.

0RH

ševikų knygynas, kur buvo par- Tdegraph žiniomis, Vatikanas 
davinėjami maskviškiai laikraš- ž„da dideles pinigų sumas dė
čiai Izviestija, Pravda ir kito- ‘pozituoti Anglijoje. Londono 
kiileidiniai, tapo uždarytas. 01 i- bankai einą rungtynių, kiekvie- 
cialis bolševikų laikraštis Ang- nas norėdamas gauti sau popie- 
lijoj, Soviet Union Revie\v, pa- žiaus biznį, 
liovė ėjęs. ______

VILNIUS, b’d. 16 Ej. — Li
dos "apskr., Dzikiškių parapijoj 

LONDONAS, g. 13. Daily stačiatikių šventikas Markus 
mi visais parapijiečiais perėjo 
į uniotų tikybą. Vilniaus sta
čiatikių arcivvskupas Teodosi
jus nusiuntė į Dzikuškius savo 
atstovą atversti atskilėlius į 
stačiatykių tikybą.

44 KŪDIKIAI MIKĖ MO
TERIŠKĖS LAIKOMOJ 

PRIEGLAUDOJ

NEW YORKAS, geg. 13. — 
Rekordai parodo, kad Helenos 
Geisen-Volk’ienės laikomoj Har
leme kūdikių prieglaudoj nuo ■ 
1918 metų mirė 44 kūdikiai. | 
Geisen-Volkienė kaltinama dėl 
kankinimo ir marinimo jos glo
bai pavestų kūdikių. Vedama 
tolimesni tardymai. Prokuroro 
įsakyta atkasti kimus dviejų 
kūdikių, kad ištyrus, kokia mir
tim jie mirė. Prieglaudos lai
kytoja pastatyta po 35,000 dole-

Oficialis oro biuras šiai die 
na i pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Rei
kia laukti lietaus; šalčiau; vi
dutinis mainąsis.,. didžiumoj va
saros rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 64 F.

šiandie saulė teka 5:31, lei- .
džiasi 8:01 valandų. . SOVIETAI THR®-1' AUKŠČIAU-
-r-TT................ .  <■; s ;■■:== j ŠIĄ OBSERVATORIJĄ

EUROPOJPINIGŲ KURSAS
užsienio pi

ne mažiau kaip už $25,000 do- 
Amerikos

Vakar, gegužės 13, 
nigų \
leiių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų . 
Danijos, 100 kronų '.. 
Francijos, 100 frankų ....• 
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, tOO zlotų .. 
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų 
Šveicarijos, 100 frankų ... 
Vokiėtijos, 100 markių .’.

....... $4.84

.. $5.08 
.. .$18.84 
.... $5.22 
.... $4.09
. $19.20
. $16.75

. M40.20

.... $2.54 
... $26.80 
... $19.37 
... $23,81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon ptu:1 

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

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

' 1000 litų

TIFL1S, Gruzija, geg. 13. — 
Sovietų Rusija žada neužilgio 
turėti aukščiausią meteorologi
jos stotį Europoj. Kaukazo^ 
kasyklų departamentas ruošias, 
greitu laiku pasiųsti mokslinę* 
ekspediciją į Elbruso kalną, 
aukščiausį visoj Europoj (1$,- 
470 pėdų), įsteigti ten keletą 
meteorologijos stočių.

JARONIJOS LEGACIJA 
KINUOSE PAKELIAMA 

Į AMBASADĄ

Kodėl Per Naujienas .
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 

sėtkus 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 ir 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.
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

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

• Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
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 mi.estų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
į bile vieną sekamų skyrių:

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

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

$5.50 
10.50 

...... 20.75 

...... 31.00 
......  .41.25 
...... 51.50 
...... 61.75 
a..... -72.00
....... 82.25 
......  92.50

102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto ijlaklu už kiekvieną 
aiuntinj. Norint pasiųsti telegramų 

- dar 50 centų daugiau.

litų ...
litų ...
litų ...

litų

Japonija, geg. 13. •— 
valdžia nutarė savo 

legaciją Pekine, Kinuose, pakel
ti j ambasadą. Tatai bus pada
lyta bėgiu mėnesio laiko. Pil
niu ambasadorium veikiausia 
bus dabartinis ministeris Ki
nams, Jošizava, kuris nesenai 
padarė sutartį su sovietų Rusi
ja.

TOKIO, 
Japonijos

)



NAUJIENOS, Ufilclgn, UI.

Draugystė Liet. Vėliava Amerikoje< » *
Rengia ‘

Balių su Dovanomis
Rašomos plunksnos vertes $4.00

x Nerišlioj, 17-tą d. Gegužes-May, 1925
J. ZALANDAUSKO SVET.

1501 So. Hermitage Avė.
Pradžia 6-tą valandą vakare. Tikietas 35 centai.

Visi draugai ir draugės malonėkite atsilankyti.
komitetas.

-■ ■„ Ų ■ ' 1

Jus Taipgi Galite Už
dirbti Didelius Pinigus
Ar jus esate ambitingas, inteligentiškas ir kal
bate angliškai? Ar jus galite matyti tikrą pro
gą? ‘ Ar jus galite sekti instrukcijas kad turė
jus pasisekimą ir uždirbus didelius pinigus?- 
Kiti ta daro. Jus taipgi gAlite. ' ’ “ .

DYKAI LEKCIJOS
Mes kviečiame jumis atsilankyti ant žingeidžių 
visos serijos lekcijų anie salėsmanship. Jos yra 
atdaros dėl visų. Jums nereikia registruotis 
arba likti thpsų saleslnanu, kad lankius lekcijas. 
Ateikite ir leiskite pasakyti jums apie didžiau- 
sį pinigų uždirbimą — apie salesmanship biznį.

Dykai Mokykla Apie Salesmanship 
Vyrams ir Moterims

Del jūsų yra įsteigta dykai mokykla apie Sales
manship musų West Side Skyriuje, 3244 West 
Roosevelt Road, kur mes išmokinsime biznio 
real estate ir kaip ji pardavinėti. Patyrimo ne
reikia.' Mes parodysime kaip. Vyrai kurie 
supranta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavi
nėti žemę JŪSŲ PAČIŲ ŽMONĖMS. Jums 
bus nurodytas trumpiausias kelias prie finan
sinio pasisekimo. Jums bus suteikta neapri-ž 
buota koperacija.
Jums apsimokės apie tai patirti. Atsiminkite, 
kad mokykla yra DYKAI ir jums nereikės tu
rėti jokios atsakomybės.
Mokyklos lankymo valandos galima pritaikinti .. 
dėl jūsų parankumo. Pasimatykit su Mr. Otto 
Erankfort.

KRENN^EATO SCHOOL 8F SALESMANSHIP'
Atdara vakarais.

. VVEST SIDE SKYRIUS
3244 yVest Roosevelt Road 

Phone Van Buren 7074
KRENN & DATO, INC. V 

Vienatiniai agentai dėl Mrs. Rockefeller 
McCorniick Savasčių.

Finai Suvienytose Vals- 
. lybėse

> Pirmieji linai atvyko į Su
vienytus Valstybes 17-taine 
šimtmety su pirmais švedų ko
lonistais.

Nors, be abejonės, daug li
nu atvyko V-tame ir 18-iame 
šimhnety, bet sunku pertikrin
ti sakitlius, nes jie tilo laiku 
buvo skaitomi švedais. Pirma 
gįrnerale linų imigracljn į Su
vienytas Valstybei, prasidėjo 
19-tainė šimtmety, bet hn» tal
ku jie buvo skaitomi rusais.

Sulig 192(1 m. -gyventojų 
skaitliam, finu su pirma gent- 
karte šHiJr šalyje buvo 299,279. 
Jie išsiskirstę sekančiose Val
stijose: 70,395 Miehigan; 01,- 
040 Minnesota, 29,173 Massd- 
ebusetts. 21,053 \Vasbingt<iti, 
1.8,158 New York o, 1 1,981 VVis- 
consin, 12,791 (Hilo, 11,953 
(’alifornia ir 11,398 Oregon. 
Paprastai linai užsiima uki- 
ninkyste. žiemos laiku jie dir
ba prie medžių kirtimo ir ka-

Vilnius
1323-1923

kiekvienam

Parduoda

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva 
s-įprantama kalba pradeda savo raštą:

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

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

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

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

įsigyk Vilnių ir susipažink, » 
Kaina su prisiuntimu $4.00.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Sh\, Chicago, III

’Garsinkities “ Naujienose’

nykiose. Miestuose finui u>.d- 
ImA daiildyste. Ir daugelis jų 
yra mechanikui, mašininiai' nar 
mhdų rakandų dirbėjai ir 
kliaučiai. Yra daug finų jūrei
vių ir Maine, Oregon ir VVash- 
ington valstijose daugelis iš jų 
žuvininkai.

Finai turi 15 laikraščių Su
vienytose Valstijose, apart ke
lių mažų žurnalų ir religiškų 
leidinių. Pirmai finu laikraštis 
buvo pradėtas prieš 12 nu tik

t

Didžiausia finų organizaci
ja Knights H4id Ladtcs of Ka1 
Ieva yra religiškų (irganteacl- 
ja Ir turi skyrius, kur lik fi
nai rahiiasi. K

Yra gerai žinoma, kad finai 
Suvienytose Valstybėse turi 
labai daug kooperalyvių orga
nizacijų. Jie turi daugel) namų, 
kepyklų, restoranų, telefonų 
kompanijų, • elevatorių ir t, I. 
N'.f<w Yorke randasi finų or
ganizacija pagelbėti imigran
tams ir jūreiviams.

Politikei! j jie neslmaišo, Iš
skyrus Michigad ir Minnesota 
vaislijas. Daugelis, šiaurinių 
apskričių t&e valstijose finų' 

valdutnos. Ponus O. Larsoh, fi
nas, yru utstovu kongrese.

Svarbiu usias žmogus finų 
grupėje buvo John Morton 
(Murtonen), kuris turėjo 
sprendžiamų balsą perleidžianl 
Nepriklausomybės Deklaraciją.

[FL1S]

Dzimdzi-Drimdzi 
maršrutas

15 Nevvnrk, N, J. >• t
16 ScraiPobi l’a.
17 VVllkes Kaire; Pa.
10 Pittston, Pu,
29 Shennndoah, Pa.
21 Phllndelphia, Pa.
20 ir 23 Balthnore, Md.
25 VVashIngton. D. C.
26 ir 27 Pittslnirgh, Pa.
28-29-30 Clevealnd,- O. (ant

ru kartu).

Tek Lafayatta 4823

Plumbing, Ilenting
Kaipo ŲMntiatna visados

patarnauju kuogerlluiial.

M. Yufika,
IŽU W. Mth ,11. Ckte.Ro. UI.

^ir .<i ri» <»»■’<»' fj ?■■■■*■ r- ■■ y.y.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

SUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: 
1605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 i ,t 
k SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero «0S)4
■ i.'f iftlut nini fc>i

Babies Lova It
Del skilvio ir Vidurių nešina- , 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 

■. kaip šis saugus Kūdikių
, Laxative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

- -------------  - I ,
- ' y

.—...... —■ .. —4 ■

Ketvirtadienis, Geg. 14, ’25 
-~ î.i 4»i i i ■< i ......... ............................ ...

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MĄI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITAŠ« 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

FflBIONflS C6

809 W. 351h S!., Chicago į 
Tel. Bo' .lcvard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ; 
DAVIMO RASTUSi

Pasekmingai siunčiam pinigus ir * 
Parduodam Laivakortes. • 2

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-Ą
Gyvenimo vieta: 

2323 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■ IIIIIĮ.I ĮIĮ*IIR

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Haisted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismdoM. — Ab
straktai. — Tngaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiči&me.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telfephone Canal 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sa- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teia- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo inorgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS;
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 12001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Haisted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
I’ėtnyčios.

J, P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearhorn\SL
Kambarys 1120/

Telefonas Dearborn 6096

SPECJ AI 18 TAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. /u ............................... J

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. W<ishington St., Room 1310 
Telepkone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600 
>- i................... -- - - -

V. W. RUTKAUSKAS i 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 538 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Haisted StM Chicago
Tel. YaTds 4681

A. E. STASULANI |
Advokatas $

77 W. Washington St. Room III g 
Tel. Central 6280 |

Cicero K et vergo vakare Į 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 f 
Ant Bridgeuorto Seredoj iuo. K 
6-8 v. v. Snoatoj nuo 1-7 v. v. f 
8236 b. Haisted St. T. Boal. 6737

Tai. Daarburn 9067 į

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

f 
Ofi»jks vidur niestyj;

Room
CU.ICAGO TEMPLE BUDG. 

77 W. Wasbingtun SI
(’/>». Wabkingtun A C.'srt

Namą 'Inl.. lijde l’n-i 
.................. ............

f

Ckte.Ro
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I FAŠIZMUOf icialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

May 14,1925
L.S.S. Pildomasis Komitetas

J. .1. ('eponis, 1138 Archer Avc.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelioniene, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Peny Avė.

— visi Chicago, Bl.

L^JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

I irmininkas — J. Viljs, 2135 North 
, Spaulding Avė., Chicago, III. 
Sekretorius — M. G. Mauricas, 1333

S. Fairfiehl Avc., C.hirago, III.
Einahsu sekr. — O. Banienė, 1729 W.’ 

Monrue St., Chivago. III.
Kasierius — J. Kondratavičius, 10011 

Edbrooke Avė., ('hicag<^ III.
Knygius —• M. KrlkAriuuas, 1311 So.

60th Ct., Ciceru, 111. f 
Nariai — A. Kemėža, A. yd**.

LSS. VIII Rajono konfe 
rencijos protokolas

Konferenciją atidarė Rajono 
organizatorius, drg. J. Vilis, 1 
vai. po pietų, gegužės 3 d. “Nau
jienų” name, 1739 S. Halsted

pinigų, kurie randasi LSS. ižde, 
socialdemokratų partijai, kad 
draugams Lietuvoje gerinus 
sektųsi darbas.

Konferencija tapo uždaryta 4 
vai. po pietų.

—N. G. Mauricas,
LSS. VIII Rajono sekretorius.

Anglijos Nepriklausomosios 
Darbo Partijos (Independent 
Labor Party) valdyba priėmė 
šitokią rezoliuciją:

“Nepr i k I au somos i os Darbo 
Partijos valdyba reiškia sa
vo nuoširdžią užuojautą vi
soms darbininkų judėjimo 
dalims, kurios Italijoje, Ven
grijoje, Lenkijoje ir Bulga
rijoje kenčia fašistinių val
džių persekiojimus. Partijos 
valdyba su. pasibaisėjimu iš
girdo apie barbariškas prie
mones, kuriomis Zankovo 
valdžia persekioja savo prie
spaudos politikos priešus, ir 
reiškia viltį, kad visose tose 
šalyse darbininkų partijos 
vienybe greitai sugebės iš
kovoti demokratinę laisvę ir 
profesinio judėjimo laisvę.”

I

sckiojnma spauda, ir kokiomis 
priemonėmis Mussolini “laimė
jo” daugumų parlamente.

Debatai suvažiavime buvo 
gyvi ir vaisingi. Iš jų paaiškė
jo, kad visais svarbesniais klau
simais partijoje viešpatauja 
pilniausia vienybė. Vienu balsu 
priimta rezoliucija, kuri pa
tvirtina partijos nusistatymą 
stovėti opozicijoje valdžiai ir 
paveda bendrajam opozicijos 
komitetui spręsti apie tolimes
nius kovos budus su fašizmu. 
Senajam Italijos socialistų va
dui 'Pūrai i delegatai atkartoti- 
nai kėlė ovacijas.

Rengkitės
Rengkitės

VISI Į NAUJIENŲ

ę
Marquetie Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šiori Apielinkejc

F. A. RAKAS
Registruotas ^Ipttefforius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti W«,t«rn Art.

Phone Republic 5877^583! 
CHICAGO. ILL

T<l Blvd. 3138 
Woitkiewict- 
I’.ANIS 

AKIJfiERKA
Pasekmingai pa-
arnauja mote
rims prie gimdy
ti <> , patarimui 
lykai moterims 
i* merginoms.

3113 South 
Halsted St.

«a-DR. HERZMAN'®*

SOCIALISTŲ PERSEKIOJI
MAS RUSIJOJE.

Gegužio 24 d., 
GALUMET GROVE

Blue Island, III.

MIS. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIEME
AKUŠERKA

į 3101 So. Halsted St., kampus 31 tat.
Tel. Yards 1119 mbmbmmbmm 
Baigusi akuAc’ 
rijos kolegiją;

! ilgai praktika- 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

-IŠ R U S I J O

Organizatorius paskyrė komi
siją mandatų peržiūrėjimui iš 
šių draugų: J. Lapaičio ir A. 
Vilio. Kol mandatų komisija 
dirbo, drg. P. Grigaitis padarė 
pranešimą apie savo maršrutą 
rytinėse valstijose ir apie ben
drą padėti musų socialistiniame 
judėjime. Kalbėtojas nurodė, 
kad tik-ką susitvėrė viena nau
ja LSS. kuopa ir žada neužilgo 
susitverti dar keletas kitų; į 
senąsias kuopas stoja nauji na
riai. Kalbėtojas ypatingai pa
brėžė tą fakta, kad dabar jau 
ūpas miniose pasikeitęs, bolše
vikų jtaka visur nusmukus, ir- 
sąjungiečiams atėjo laikas dėti 
visas pastangas savo organiza
cijos padidinimui.

Po drg. Grigaičio kalbos sekė 
mandatų komisijos raportas. 
Konferencijoje dalyvauja 3 kuo
pos su 10 deleagtų. Du delega-

Remkime Lietuvos Sočiai 
demokratus

ESTIJOS SOCIALDEMOKRA
TU SUVAŽIAVIMAS

kad 
be- 

vic-

įvyksšiandie (14 d. geg.) 
Lietuvos Socialdemokratų Rė
mimo Fondo kuopos Chicagoje 
mėnesinis susirinkimas, 8:00 v. 
v., Naujienų name.

Todėl geistina, kad visi kuo
pos nariai bei narės dalyvautų 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų. Beje, reikia 
prisiminti, kad balandžio mėn. 
kuopos susirinkimais neįvyko iš 
priežasties narių neatsilankymo 
į susirinkimą. Šitoks įvykis ne 
tik nemalonus, bet yra ir peik
tinas. Mat, mes skaitomos Lie
tuves. Socialdemokratų rėmė
jais, o rėmimo dirvą leidžiame 
apaugti usnimis! Pagalvokite 
draugai-ės apie tai!

1 Draugai, negana to, ką per 
draugus užmokame savo duok
les, bet turime ir dirvą išdirbti 
našesniam veikimui; taipgi tu
rime gauti diugiau narių. O 
tam reikia jėgų. Jėgų mes turi
me, tik reikia bendrai veikti vi- 
siems lankyti susirinkimus.

Prie progos reikia prisiminti 
tai, kad musų draugai, rytuose, 
per “Keleivį” pradėjo vajų nu
pirkimui Linotypo Lietuvos So
cialdemokratams. Sumanymas 
auksinis! Daugiau dar. Šisai 
pakeltas klausimas ne vieną mu
sų suramins, kurie tuo klausi
mu Įniks nuo laiko rūpinomės.

Iš Maskvos ateina žinia, 
sovietų valdžia vėl atliko 

tiško smurto darbą su 
nu žymiu socialdemokratu, 
nahašninko Martovo broliu 
O( leri >a um u-Jc žovja. I ’asta r« -
sis gyveno Rašino mieste, Tve
rės gub., kaij>o admiuistratyvis 
tremtinis. Gegužės mėn. pru-

,, M įdžioje jo ištrėmimo laikas tu- Bulandžio 9 ir 10 dd. Ileve- . .. v. . ,, . “. , . ... . rė|o pasibaigti, lik stm kovolyje ivvko Estu socuildemokra- •’ / r ••• J 1 ‘ i i 29 d. valstybine, policija (retų suvažiavimas, kuris kartu B, 4 v • i.i ~i ..ka) suima ji. jo žmoną ir 18buvo Estų Socialdemokratų ' •? . . , . ' _ .1 'metų sūnų ir be jokio pamato,
nurodymo išgabena trejiems 
metams į Minusinską, Jeniseis- 
ko sritį, Sibire. Taip nesielgda
vo su politiniais tremtiniais 
net caro valdžia. Bolševikiški

klausomosios Socialistų Darbi
ninkų Partijos vienybės suva
žiavimas. Dalyvavo 89 delega
tai nuo abiejų partijų. Susi- 
vienvt nutarta vienu balsu. 
Naujoji, suvienytoji partija va
dinsis “Estų įSocialistų Darbi
ninkų Partija.”

Suvažiavimas svarstė klau
simą partijos dalyvavimo val
džioje, kurion socialdemokra
tai įstojo praeitą gruodžio me
nesį po komunistų “pušta”, pa
siųsdami jon drg. Karlą Astą 
ir drg. Karlą Wirmą. Buvo 
priimta keturiais penktadaliais 
balsų rezoliucija, pritarianti 
tam, kad partija ir tolinus pa
siliktų valdžioje. 'Tarpe delega
tų, priešingų dalyvavimui val
džioje, buvo drg. Marina.

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

Pennsyb 
ligon- 
SąžL 

patar- 
vi šokio

se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dor ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 

i ir merginoms; 
kreipkitės o ra
site pagelhą.

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

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

DARBININKU JUDĖJIMAS 
KUBOJE

gui, atlikusiam “bausmę”, iš
tremia jį dar ar.šesnėn vieton.

Vienintėiė tokio barbariško 
pasielgimo priežastis yra ta, 
kad drg. Ježovhs yra brolis 
menševikų vado, Martovo. Mar
tavus jau yra numiręs, bet 
“raudonieji” budeliai keršija 
jam ir po mirties.

Anglijos profesinių sąjungų 
delegacrja, susidedanti iš bol- 
.ševikuo jaučių elementų, nese
nai savų “raporte” tvirtino, 
kad bolševikų žvalgyba netu
rinti galios daryti nuospren
džius politiniems kaliniams. O 
čia matome aiškų pavyzdį, ku
ris griežtai prieštarauja 
tvirtinimui.

Chicagos draugai 
Ir draugystės, 
Kliubai, 
Kuopos 
Ir rateliai, 
Visi susitarę bendrai, 
Į poras susidėję 
Ar po vieną, 
Kaip kam geriau 
Ir patogiau, 
Visi važiuokite 
{ Pikniką Naujienų.

tam

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis 
1Jeigu kenti galvos, skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted S t.

Kuboje daroma pastangų su
kurti darbininkų partiją. Pra
džia tam buvo padaryta šių 
metų kovo 20 d. Habanoje, kur 
tapo įsteigta “Smalistų Sąjun
ga”. Pirmininku išrinkta drg. 
Francisco Domtmech, kuris da
lyvavo, kaipo Kubos darbinin
kų delegatas, paskutinėj t tarp
tautinėje darbo konferencijoje.

LATVIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ SUVAŽIAVIMAS

viam veikimui! Rytiečiai, kai 
kurie musų draugai pasižadėjo 

mieriui net po dvi-

ITALIJOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA

Dtt. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Asbland 2 tabu* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. .

OFISO VALANDOJ
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iri 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

r~" "
Telephone Y arda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 ’ki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

............. .... U.......... ..  . /

neatsilankė.
Tvarkos vedėju konferencijai 

išrinkta drg. F. Skamarakas.
Pereitas LSS. VIII rajono 

konferencijos protokolo skaity
mas. Protokolas priimtas vienu 
balsu be pataisymų. /

Rajono valdybos raportai. 
Davė raportus organizatorius, 
sekretorius ir finansų sekreto
rius. Iš raportų paaiškėjo, kad 
rajonui priklauso 4 kuopos; ra
jono knygos ir finansai vedami 
tvarkoje. Rajono ižde randasi 
apie 13 dol. Visi raportai priim
ti vienu balsu.

Kuopų delegatų raportai pri- Todėl, draugai, suglauskime pe- 
imti vienu balsu. Rajono komi- čius energingam ir konstrukty- 
sija raportuoja apie sėkmingą 
Gegužinės šventes apvaikščioji-
mą: žmonių atsilankė nemažaiaukot tam 
kalbos ir programas labai gra- dešimts penkis dolerius. Ar daug 
žiai pavyko; padengus visas i.š- dvidešimts-penkinių reikia nu- 
laidas, liko $6 pelno. Raportas pirkimui Linotype? Ar mes ap- 
priimtas.

Rajono pramogų rengimo ko
mitetas raportavo, kad vakarą 
negalėjo surengti, nes nebuvo 
galima gauti tinkamu laiku sve
tainę. Soc. apšvietos kliubas 
pasiaiškino, kad nieko neveikė.

Naujuose sumanymuose nu
tarta vasaros / laiku rengti 
išvažiavimą. Pavesta pramogų 
komitetui.

Nutarta rajono lėšomis at- 
spaussdinti agitatyvisko turinio 
laiškus ir duoti juos rajono 

kuopoms. J komisiją išrinkta 
J. lapaitis, J. Mickevičius ir

Kemėža.
Nutarta, jei atvyks drg. Bal

čikonis, paremti jo darbą rajo
no ril>ose. Pavesta valdybai.

Nutarta dalyvauti Socialist 
Party Cook County presos pik
nike. Pavesta delegatams drg. 
A. Viliui ir O. Banienei, susiži
nojus su partija dėl pikniko, 
pranešti rajono valdybai, kad 
galėjus sušaukti susirinkimą.

Nutarta surengti du pramogų 
vakaru, pirmą vakarą — spalių 
mėnesio gale. Paimti Lietuvių 
Auditoriją. Antram vakarui lai
ką paskirs pats pramogų komi
tetas.

Liet. Soc.-Dem. Partijos rei
kalais nutarta pasiūlyti LSS. 
Pild. Komitetui pasiųsti pusę

leisime rytiečius?
* d

Bukite visi ir visos viršmine- 
tos kuopos susirinkime, kuria
me šitie ir kiti klausimai paaiš
kės nuo A iki Z!

— Kuopos pirmininkas. '

Binghamton, N. Y.
Aukos surinktos d. Grigaičio 

prakalbose Balandžio 26 d.,1023 m.

Aukuoja:
M. Čiurlionis ....
S. Martinaitis ..
P. Adomaitis ....
F. Vaitekūnas/..
A. Chamo.........
P. B. Balčikonis
J. Chamo ......... .
J. Bučinskas ....

’ J. Savickas ........
Smulkių aukų ...

?1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
..... 50 
... .50

Komoje nesenai laike savo 
suvažiavimą Italijos, Socialistų 
Jungtinė Partija. Iš atskaitų 
paaiškėjo, kad ji turi 72 pro 
vincijų sąjungas su 32,000 na
rių. Delegatų suvažiaviman at
vyko 107. Iš šitų skaitlinių ma
tyt, kad socialistų judėjimas 
Italijoje sparčiai plėtojasi, ne
žiūrint fašistinės priespaudos.

Partijos stiprumą ypatingai 
vaizdžiai parodo raportas, ku
ri patiekė draugo Treves’o ve
damas centralinis organas, 
“Giustizia”. 1921 metus parti- 

• jos organas užbaigė su pervir
siu savo ižele----ačiū dosnumui
drangų, nesiliovusių remti 
spaudos fondą, laikraščio cir
kuliacija pašoko nuo 30,000 
savaitėje iki 150,000 po drg. 
Matteotti nužudymo; paskui 
dėl valdžios represijų cirkulia
cija sumažėjo, bet 
guliariai išsiplatina
zempliorių. Pernai metais 13 
laikraščio numerių 
konfiskuota ir du kartu buvo 
padarytas užpuolimas ant jo 
spaustuvės.

| Partija per metus laiko iš 
‘leido 17 propagandos spausdi-

dabar
60,000

re-
ek-

2.76

buvo S11-

Viso surinkta •

Visiems aukuotojams tana- kurių paskutinis vadinasi 
me nuoširdų ačiū. Aukos bus “'riešu apie Fašistų Viešpata- 
pasiųstos Lietuvos Socialdemo- ’ vj “ ...
kratams. Tai yra daili auka, ku
rią binghamtoniečiai laiks nuo 
laiko pasistengia sumesti.

P. B. Balčikonis
Už L. S. S. 33 kuopą

! Balandžio 4 ir 5 dd. Rygoje 
įvyko dešimtasis Latvijos 1S0- 

| cialdemokratų Partijos suvažia
vimas. Valdybos raportai rodo 
spartų partijos augimą, šiandie 
partija turi 93 vietines organi
zacijas (kuopas), bei to parti
jai priklauso 5 žydų darbinin
kų sąjungos (bundu) kuopos 
ir 19 jaunuomenes kuopų. /Lat
vių seime socialdemokratai tu
ri 33 atstovų iš 100. Partija tu
ri stiprias atstovybes ir mies
tų bei apskričių savivaldybėse. 
Centralinis partijos organas, 
“Socialdemokrats”, eina kas
dien ir jo cirkuliacija auga. 
Partija taip pat leidžia laikraš
čius, pašvęstus jaunuomenės, 
moterų, profesinių sąjungų ir 
sporto reikalams.

Suvažiavimas plačiai svarstė 
partijos taktiką ir klausimą 
sc-imo i-inlcdroų, Icnr-ie turės 
įvykti šį rudenį. Priimtoji re- 
zoliucija rekomenduoja: 1. Gin
ti demokratinę respubliką, bet 
priešintis visokiems nepapras
tiems įstatymams, varžan
tiems piliečių laisvę; 2. Griežtai 
kovoti prieš fašizmą ir reakci
ją; 3. Vesti neatlaidžią idėjinę 
kovą prieš komunistinę “put- 
šų” taktiką; 4. Stoti už taikos 
politiką ir ypatingai remti tai
kią ekonominę politiką su so
vietų Rusija.

Suvažiavimą sveikino Vokie
tijos socialdemokratų, Rusijos 
socialdemokratų, Lietuvos so
cialdemokratų, Lenkijos, Esti
jos, Švedijos ir Suomijos so
cialdemokratų partijų atstovai. 
Suvažiavimo laiku buvo dide
lis tarptautinis mitingas, ku
riame kalbėjo I Atvijęs ir kitų 

vadai.

Ir jus apielinkių kaimynai, 
Tolimesnieji draugai 
Aplinkui Chicago begyveną 
Pasimatykit su mumis! 
Iš Harvey jus atvažiuokit, 
Iš Chicago Heights garsios, 
Iš Gary, iš Hammond 
Ir iš East Chicago, 
Iš Indiana Harbor, Kanka- 

kee,
Joliet, Aurora, Waukegan, 

Kenosha
Ir iš dar didesnių tolybių, 
Kam tik aplinkybės leidžia, 
Pasimatvkit su mumis!

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

Į S. A. VASILIAUSKU
• 6752 S. Campbell Avc.

'Fel. Roosevelt 8500

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lirų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

k—............. ............................. S

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų
............... ....... ......... ■

varžan-

vimą”. Jame surinkta daūgybė 
faktų ir dokumentų, parodan
čių, kaip fašistų valdžia per 
paskutinius rinkimus vartojo 
terorą prieš balsuotojus, kaip 
buvo ardomi susirinkimai, per- šalių .socialdemokratų

Vietos Piknike Naujienų 
Del žmonių ir dėl mašinų 
Netruks, ir kaip švečiai, 
Ir kaip draugai 
Iš artimųjų ir tolimųjų 
Vietų priimami 
Ir prižiūrimi bus.

LIETUVIAI DAKTARAI
■J ...—■ ........... —- *

Namų telefonas Y arda 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3444 So. Halais M. 

Ofiso valandos nuo 1 Iki t ye 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drer.el 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas Ir CkirargM 
Specialistas Moteriškų, Vyritkų 
Vaikų (r visų chroniškų ligų.

Ofisas: 310.1 So. Dalsted St., Ckicags 
arti 81 it Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Me* 
Imliomis iš šventadieniais 10—11 dien

lei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTH AL

Op tom e t riet
Boulevard 8487 

jĮĮMSųfllk^4649 S. Askland Avė. ; 
MSKSbH&F Kampas 4''-toe aut i

2 lubų I

Čia visi kaip broliai,
Kaip giminės, kaip draugai, 
Susėdę pavėsy medelių, 
Ant kranto upės plačios 
Pasitarsim, pasikalbėsim 
Apie reikalus visokius 
Ir programą išgirsim šiokį- 

tokį
Ir žaismių,
Ir šokly,
Ir fonių įvairiausių,

Prisiloduosim, 
Prisikrausim
Savo pustuščius bagažus 
Ir po pikniko šio, 
Naujos gyvybės įsigiję 
Gyvensim kaip gyvenę 
Ir Įauksini ...

......... -
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos)

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

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

I A. IDAVID0N1S, M. D.
4642 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenvvood 5107
Valandos; nuo 9 iki 11 nu. rytoj 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Pitone 
Prospect 0610. Valandon iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Atsiminkite taipgi, 
Kad yra paskirta 
Už talentą šiokį-tokį, 
Už pasižymėjimą geresnį, 
Už fones ir lenktynes, 
Šokius, bėgimus, imtynes, 
Kaip žinote lygiai

f DR. A. MONTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee AveM Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633
■ , , , ...i—.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Av©.

Tel. Lafayette 4146
V. -- —*

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

$100.00 DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Rėš., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valau- 

^doe 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 

' Nedeldieniais nuo 10 v. 
į ryto iki 2 vai. po piet. į
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Išdavikiška Vokietijos ko

munistų taktika, padėjusi 
monarchistų kandidatui von 
Hindenburgui laimei rinki
mus, iššaukia didelio pasi
piktinimo net protingesnių
jų komunistų tarpe. Duis- 
burgo apygardoje, Hambor- 
no mieste, kuriame iki šiol 
turėjo viršų komunistai, 
penki miesto tarybos nariai 
ir vienas administracijos 
narys paskelbė bendrą pa
reiškimą apie savo pasi
traukimą iš komunistų par
tijos. Ragindami darbinin
kus atsikratyti Maskvos įta
kos, jie viešai praneša, kad 
jie padavė aplikacijas įsto
jimui į socialdemokratų 
partiją.

Tokių neužilgio bus ir 
daugiau, tik tegu Vokieti
jos darbininkai dar truputį 
geriau apsvarsto tą *padėtį, 
kurion juos pastatė Komin- 
terno apaštalų pasidarbavi
mas reakcijai.

Musų klerikalų spauda ne 
kartą gyrėsi ‘ dideliais ka
talikų veikėjais” Francijoje, 
ypatingai jų vadu generolu 
Castelneau. O dabar ve ko
kią žinią paduoda So. Bos
tono “Darbininkas”:

“Paryžius. — Pereitą 
nedėldienį šv. Joanos Ar- 
kietės šventėje rojalistai 
(t. y. monarchistai. “N.” 
Red.) kėlė demonstraci
jas, kurias policija vaikė. 
Apie 12 žmonių suareš
tuota. Tarp maršuotojų 
buvo gen. Castelneau. Ka
ro metu tas generolas bu
vo Francijos vyriausiojo 
štabo perdėtiniu. Dabar 
demonstraciją vaikant 
tas generolas buvo šiurkš
čiai apstumdytai”.
Joanos Arkietės šventę 

lYancijos monarchistai (ro
jalistai) mėgino panaudoti 
demonstracijoms prieš val
džią. Tose demonstracijose 
monarchistai ėjo išvien su 
klerikalais-katalikais. Kleri
kalai ir monarchistai Fran- 
cijojfe yra faktinai tas pats.

Vienas laikraštis rašo:
“Musų pažangieji laik

raščiai jau užvedė ginčus 
tarpe veikėjų dėl Papos- 

lenkų kdnkordato, Vieni 
ragina protestuoti, kiti 
tvirtina, kad ne tik nerei
kia protestuoti, bet net 
visai ignoruoti; nes, sako, 
protestais tik priduoda- 
me Papai didelės svar
bos”. .
Mes tokių ginčų nematė

me. Išskiriant klerikalų ir 
komunistų laikraščius (ku
rių niekas pažangiais laik
raščiais nelaiko), visa mu
sų spauda laikosi tos nuo
monės, kad protestuoti rei
kia. Išėmimą čia sudaro tik
tai “Amerikos Lietuvis”, 
kuris pastaruoju laiku 
griežtai ir aiškiai pasuko į 
klerikalizmo pataikūnų pu
sę. Tas laikraštis nesidrovė
ję net pareikšti, kad Lietu
vos valdžia turinti teisę ne
įsileisti Lietuvon “Tėvy
nės!” Skirti jį prie pažan
giosios spaudos nebėra jo
kio pamatą /

PATYS SAVE PLAKA

“Laisvė“, geg. 11 d., mėgi
na įrodyti, kaip kapitalistinė 
spauda “niehioja”, rašydama 
apie sovietą Busi ją. Ta spau
da, girdi, skelbė, kad Trockis 
esąs suareštuotas, sušaudytas, 
deportuotas, miręs ir tt. O da
bar, štai, ima Trockis ir pasi
rodo Maskvoje —- sveikas ir 
gyvas!

Pasidžiaugusi tuo, kad taip 
lengva sugauti “buržuazinių 
laikraščių melus“, “L.“ lobaus 
rašo:

x “Apdainavę 'Trockį, llaik- 
raščiai dabar paleido melą, 
kad buk d. Zinovjevas išdū
męs *iš Maskvos.”
Tikrenybėje gi pasirodo, kad 

Zinovjevas dabar yra Maskvo
je ir dalyvauja sovietų kong
rese.

kaliai gerai. Bet pažiūrėki
me, ką rašė pati “Laisvė” apie 
Zinovjevą savo geg. (A d. lai
doje. Po aprašymo kaip Troc
kis sugrįžo i Maskvą (1 pusi.), 
Lenai paduodama šitokia žinutė:

“Drg. Zinovjevas, Komu
nistų Internacionalo pirmi
ninkas, išvažiavo iš Maskvos 
tuo pačiu laiku, kaip atva
žiavo Trockis. Sakoma, kad 
Zinovjevas ten keliauja dė
lei sveikatos pataisymo.”
Kas čia ar ne melas? ži

noma, kad melas, — ir tai ly
giai tas pats, kurį skelbė “bur
žuaziniai melagiai!“ Nes Zi
novjevas, kaip aukščiaus minė
jome, yra Maskvoje. Jeigu ji
sai butų dabar išvažiavęs į 
Kaukazą, tai kitaip ir nebūtų 
buvę galima pasakyti, kaip tik
tai, kad jisai “išdūmė“ arba 
lapo ištremtas. Nes jisai yra 
vienas stambiausiųjų bolševiz
mo vadų, o dabar Maskvoje ei
na be galo svarbus suvažiavi
mai: tik-ką pasibaigė Busi jos 
komunistų partijos koju.vencija 
ir prasideda sovietų,, kongre
sas. 'lokiu momentu žymiam 
partijos vadui važiuoti “ant 
vukeišeno“. j Kaukazą visai ne
tiktų.

Taigi nėra . jokios abejones, 
kad TLaisvo“ ne tiktai padavė 
lųflagingą žinią apie Zinovje- 
vo kelionę, bet ir perstatė jį 
pabėgėliu arba tremtiniu, 
reiškia: apmelavo ir apšmeižė, 
nors ir vadindama jį “draugu“!

Vienok atlikusi tatai, ji už 
dvejeto dienų deda straipsnį, 
euriame lokių melagingų žinių 
skelbėjai pasmerkiama ir išjuo
kiama! Tai išeina, kaip toje 
Gojf&lto komedijoje, kur uriter- 
oficierio žmona “pati save nu
plakė“.

Bukaprotėnis davatkoms, ku
rios “redaguoja” tą IJropkly- 
no komunistų šlamštelį, nė j 
galvą neateina mintis, jogęr

gali būt, kad ne ant vienų tik
tai bolševizmo priešų puola 
kalte dėl žinių apie sovietų Ru
siją neteisingumo. Ar nėra de
ltai to kalta pati sovietų val
džia? Kodėl net aklieji Mask^ 
vos garbintojai, net mokamieji 
Zinovjevo čebatų laižytojai yra 
priversti, kaip rodo aukščiaus 
paduotasai pavyzdys su “Lais
ve”, dažnai vadovautis netei
singomis žiniomis apie tą ša-

žinių tikrumas priklauso vi- 
sų-pirma nuo to, kiek yra puri- 
einami žinių šaltiniai. Yra gry
niausia nesąmonė Jflivaizduoti, 
kad . svarbiausias dalykas čia 
esąs gera arba pikta valia ko
respondentų, kurie paduoda ži
nias. Jeigu sovietų Busi joje bu
tų žodžio, spaudos ir judėjimo 
laisvė; jeigu tenai eitų nepri
klausomi nuo valdžios laikraš
čiai ir jeigu į Rusiją galėtų 
laisvai įvažiuot kilų šalių ko
respondentai ir iš lenai be kliū
čių siuntinėt pranešimus, tai 
pasaulio spauda, kad ir čia dar 
taip norėdama, nejstengitų pa
slėpti tiesą apie Rusiją. Nes 
kuomet vieni korespondentai 
mėgintų meluoti, tai kiti ko
respondentai iškeltų tatai aikš
tėn. Pagalios, jeigu visi užsie
nio korespondentai ir susitartų 
skelbti melą, tai butų galima 
surasti tiesą laisvoje Rusijos 
spaudoje.

Melai, žinių neaiškumas ir 
prieštaravimai pranešimuose 
apie Rusiją pareina daugiausia 
nuo to, kad sovietų valdžia yra 
pasmaugusi laisvą spaudą ir 
laisvą žodi Rusijoje ir apsitve
rusi nuo pasaulio kinų sieno
mis. Sovietų valdžia bijo, kad 
pasaulis nepatirtų tiesos apie

ji yra įvedusi po “komunizmo“ 
vardu. Ji žino, kad, jeigu tas 
sukirmijęs bolševikiškų para
zitų lizdas butų išstatytas die

nius šviesai, tai Zinovjevų ir 
Kamcnevų “rojus“, kaip be
matant, pasibaigtų.

Tie, kurie tikrai nori/ turėti 
teisingas žįnias, apie Rusiją, 
privalo protestuot ne prieš už
sienių spaudą, bet prieš bolše
vikų despotizmą, pasmaugus’

Skaitlius laukiančių Ame 
likos imigracijos vizų

Daugelis apsigyvenusių Ame
rikoje žmonių, kuri? laukia at
vykimo draugą arba giminių 
iš Europos, negali suprasti ko
dėl jie negali tuoj atvykti Ame
rikon. Ir kas darosi su Ame
rikos konsulais, ktid jiems ne
išduoda vizų. Buvo pasakyta 
norintiems atvažiuoti, kad jie 
turi laukti motą arba kelius 
melus, kol jų prašymas de 
imigracijos vizos’ bus svarsty
tas. Imigrantai tuoj giminėms 
Amerikoje praneša, kad jiems 
buvo pasakyta laukti, ir gimi
nės mano, kad gal svetima vai 
džia arba koki asmenys sulai 
ko imigranto atvažiavimą, be 
dalykai visai kitaip stovi.

Naujas imigracijos įstaty 
mas paskiria kiek iš kiekvie
uos šalies imigrantų bus įlei
džiama i Suvienytas Valstybes 
ir kiekvienoje šalyje Europoje 
randasi daug daugiau norinčių 
vykti negu paskirtas skaitlius.

Sunku gauti tikras skaitli
nes norinčių gauti Amerikos
imigracijos vizų, bet sekantis 
straipsnis apie įvairias šalis 
yra vėliausias, imtas nuo ra
portų kvotos kontrolės 
rių (Amerikos konsubų, 
prižiūri kvotas) minėtų

čekoalovaik i jo j 40,(MM) 
nių ėmė žingsnius vykti j Su
vienytas Valstybes, bet tos ša
lies metinė kyota yra 3,073.

of ir ir
kime 
šalių: 
žmo-:

vėliausi prašytojai turės lauk-. 
Ii apie 13 medų, kol jų prašy
mai bus svarstyti. Vengrijos 
metinė kvota yra 473, bet tu
ri 60,000 prašytojų, sulig tos 

dabartinės kvotos irus
127 metus visiems atvažiuoti. 
Italijos padėtis irgi panaši. Jos 
kvotų yra 3.815, bet prašymų 
turi iki 300,000. Rusija su kvo-1

šalies

SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
ŠALČIO SUSTABDYMį

Nuo pirmo čiaudėjimo im- 
kit dožą Dr. CaldweH’s Sy- 
rup Pepsin. Prašalinkit už- .£j££^HwEi^ 

kietėjimą ir ai 
nuo ša

Paprasčiausios žmonių ligos yra 
vidurių užkietėjimas ir Šaltis. 
Sujungtos krūvon Šios dvi ligos 

tankiai būna mirties priežastim. 
Kuomet turit vidurių užkietėjimų, 
tuomet lengviau pagaunat šaltį, todėl 
dabokit, kad jūsų viduriai butų liuosi. 

čiaudėjimas yra»pirmutinis perspėji
mas nuo Šalčio. Nelaukite ir nepasi- 
tikėkite, kad šaltis pereis pats. Imkit UP 
Šaukštų Dr. Caldwefl’s Syrup Pepsin, kuris išvalo žarnas ir prašalina iŠ jų 
nuodus, sušildo kubą, ir ant rytojaus šaltis pranyksta, šaltis negali “pasiek
ti savo tikslo“, kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdytojas 
yru Syrup Pepsin.

Geras liuosuotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš 10 milio- 
nų bonkų, tai didžiuma šeimynų privalo pasirinkti jį.

Ir pasirenka, ned per 30 metų būdamas ant marketto jis paliuosavo tūkstan
čius išmonių nuo tokių nesmagumų, kaip viduriu užkietėjimas, raugčiojimas, 
nevirškinimas, blogas kvapas ir šalčiai. Jis paliuosuoja nuo bile ‘vieno ne
smagumo, surišto su vidurių užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir maloniau
sia gyduolėj kokią tik jus galite gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Doza 
kainuoja! jums apie vieną centą.

Sudėtiniuose Dr. Caldwell s Syrup vito/aktac vivivitc
Pepsin nėra jokiu sekretų. Jus rasit KlnYKA^°S
ant pakelio paaiškintą, kad jis pada- IŠBANDYMUI 1 YKAI 
rytas iŠ sunkos Egyptiškos daržovės ra daug žmonių, kūne visuomet 
senna su priemaiša pepsino ir malo- n?1.ety Py*m,au bandyti, negu 
nių aromatų. Liuosas nuo narkotikų pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
ir kitokių svaigalų. Tai yra geriausias prisega jjavo vardą ir adresą ir pa- 
liuosuotojas šeimynoms, saugus jau- ; sllpvn<alM cvdiip compavy 
niems ir veiklus seniems. Apsvarstę rhiblN «IKUr. ui*1 in 
nusipirkite bonką ir jeigu deltai ko- . MonticeUo, UI.
kių nors priežasčių jus negausite to, 0 dykai bonką

ko tikejoties, jums pinigai bus sugrų- weroikulintfį. visiškai dykai.
žinti. „ ----------------------- —J

sisaugokit 
8io

ta iš 2,24# turi 160,000 prašy
tojų. Rumunijos kvota yra 603, 
prašytojų yra 30,000; ims apie 
50 melų visiems gauti imigra
cijos vizas. Lenkijos kvota yra 
5,982, prašytojų 75,000, vėliau
si prašytojai turės laukti 12

vai- 
imi- 
abe-

imigrantai priguli 
classf’, ir su- 
įstatęmo tas 
neištekėjusius 

21 metų,

Lietuvos kvota yra 314, o 
norinčių atvažiuoti išbaigtų se
kančių suvirs 40 metų kvotas. 
Yra šalių, kurių padėtis yra 
geresnė. Vokietijos kvota yra 
51,227, balandžio 1, 1925, 62,- 
700 žmonių prašė vizų. Švedi
jos kvota yra 9.561, bet norin
čių vykti Amerikon yra 20,000.

Jugoslavijos metinė kvota 
yra 671, bet tik 500 •žmonių 
prašė vizų. Jugoslavijos 
džia neduoda pasportų 
grantams, kurių leidimas 
jolinas.

Ndkurie 
prie “preferred 
lig dabartinio 
i ima sekančius 
vaikus, neturinčius 
tėvą, motįną, vyrą arba žmo
ną Jungtinių Valstijų piliečio, 
kuris sulaukęs 21 metus arba 
daugiaus; patyrusius ūkinin
kus, jų žmonas ir nepilname
čius vaikus, jeigu su jais arba 
pas juos važiuoja. Yra kita 
grupe imigrantų, kuri gali va
žiuoti Amerikon, ir nepriskai- 
lyta prie kvotos, 'fai yra Jun
gtinių Valstijų piliečių, kurie 
čionais gyvena, neištekėję vai
kai neturintieji 18 metų senu
mo, žmonės, imigrantai, kurie 
btrvo plriniaus įleisti į Jungti
nes Valstijas, ir kurie grįžta į 
Jungtines Valstijas nuo laiki- klauso.

'Pečiaus ten

k/ <
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ORO MILŽINAS. — Didžiausias Anglijos dirižąbelis R-33, 
kuris per 4 metus neskraidžiojo, prikabintas prie savo muštos 
jesirengiunt į kelionę Indijon. Jis nesenai, laike audros, nutru
ko nuoi maštos, nutruko ir liko nuneštas, kartu su 20 žmonių, 
Holandijon 
Angiijon.

delis. ILabal populari strausų 
ferma su specialiai išrašytais 
iš Pietų Afrikos paukščiais.

iitris

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega $avo vardą ir adresą ir pa
siunčia i

PEPSIN SYRUP COMPANY 
MonticeUo, III.

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

mo užsieny; ministrai, profe
soriai ir jų žmonos ir vaikui 
neturintieji 18 metų senumo, 
jeigu su jais arba pas juos va
žiuoju ir studentai. [FLIS]

Kas girdėt Lietuvoj
Vagystės Lietuvos 

pašte
Chicagietis VI. Dulevičius pa

siuntė savo giminėms į Lietu
vą dovanų — žiedą, laikrodėlį, 
rankžiedį, drabužių, etc. Kai jie 
nuėjo i Vaškų paštą atsiinąti 
siuntinį, tai pastebėjo, jog siun
tinys buvo atplėštas ir dauge
lio daiktų truko. Pašto viršinin
kas pasakęs, kad siuntinys bu
vęs atplėštas muitinėje. Kuriam 
laikui praėjus, pašto viršinin
kas išvijo savo pačią iš namų. 
Pastaroji nubėgo pas. kaimynus 
ir papasakojo, jog jos vyras at- 
plėšinėjęs gaunamus iš Ameri
kos siuntinius ir brangesnius 
daiktus pasilaikydavęs sau. Ta
po pranešta policijai, kuri pa
darė kratą. Pasirodė, jog pašto 
viršininkas iš tikrųjų tokiais 
darbais užsiimdavo. Pas jį su
rasta įvairiausių daiktų. Virši
ninkas išvežta kalėj iman ir lau
kia teismo. P-ui Dulcvičiui laiš
ke rašoma, jog kratą padarius 
pas pašto viršininką rasta ir kai 
kurie jo pasiustieji daiktai. Ne
surasta tik drabužiai, kurie sun
ku pažinti, nes pas pašto virši
ninką jų rasta labai daug. Tad 
sunku atskirti kurie kam pri-

Britu Imperijos Paroda
• . t _____________________

(Tęsinys)

Vidu»y paviljono stovi dide
li Australijos miško ekspona
tai, kurie duoda tikrą suprati
mą apie jf turtingumą ir įvai
rumą. Ten taip pat išdėstyti 
pavyzdžiai visokių vaisių, vy
nų, mineralų ir kitokių pro
duktų. Vaisiai parduodami pub
likai. Ypatingai gardus Aust
ralijos pammaučai. Daugiau
sia žiūrėtojų sutraukiu Aust
ralijos žemėvaizdžio modelis. 
Nuo kalno puola tyškčdamas 
upelis, aplinkui palmos pavida
lo paparčiai, ten, rasit, ir ken
gūrą ir strausą ir arelį ir šiaip 
viską ką matytume Australijos 
lauke. Žiūrėtojus, žinoma, pa
viršutinai žiūrinčius parodą, 
labiausiai pritraukia kalbanti 
ir krečianti šposus dirbtine pa
pūga. Paviljone yra kinemato
grafas su 500 vietų, kur nuo
lat rodomos filmus iš Austra
lijos gyveninio-

Indijos paviljonas savo ar
chitektūra, be abejo, gražiau
sias 
(Bavil. užima 4.9 akrų žemes).

Indijos paviljonas priešingai 
Australijos išsiskirslęs į visas 
atskiras provincijas ir valsty
bes, lodei labai painus žiu'č’i

į kolonijų trobesių.

Raipo tokią, sugauti labai sun
ku. " Labai blogai garmonuoju 
didžiulis begaliniai gražus pa
viljono rūmas su eksponatais, 
kurie labui primena tos šalies 
krautuvėles, su jų visokiais su
venyrais.

Kadangi paskutiniais metais 
Indijoj labai pakilo pramone 
ir prekyba, tai paviljono orga
nizatoriai slenge?’, atvaizduoti 
ypačiai šitą gyveimno 
tiražus arbatos plantacijų 
savininkų ūkių medelis.

Indija svarbiausia iš 
Anglų kolonijų. Užima ji 
773,00 kv. myl. Gyventojų 
ri 320,000,000.

Kanados pavil. užima 5% ak
ro. žemės, 'lai gražus naujo 
graikų stiliaus rūmas.

šio pavil. statytojai turėjo 
tikslą parodyti visą galią ir 
visus neišmatuojamus Kana
dos turtus. Kanada užima 3,- 
603,836 kv. mylių ir turi 8,- 
788,483 gyventojus (1921 m). 
Šiame paviljone atvaizduota 
visa Kanada minijatiuroje. Kal
nai, miškai, slėnys, kriokliai, 
mieslai, farmos ir geležinke
liai. Eksponatų tarpe visi Ka
nadoj randami metalai ir mi
neralai, modeliai darbų ekspe- 
rimentalčse fermose jr t. t. 
Gražiai demontruolas popie
riaus išdirbįmus Kanadoj nuo 
paprasto laikraštinės popie
riaus, ligi jos geriausių ryšių. 
Žymių vietą paviljone užima 
žuvininkystė, ir sodininkyste. 
Prie sodo modelio daugybė vi
sokių marinuotų ir konservuo
tų vaisių pavyzdžių, sulaikiu-

pusę, 
ir jų

visli

tu-

vą. Įdomus vėl eksponatas 
“Wales princas svieste“. lai 
gana didelis modelis fermos, 
kurios viduryje stovi vyriau
sias Anglijos karaliaus sunūs 
su arkliu natūralaus didumo, 
šis modelis padarytas iš svies
to. Visas šis modelis stovi at
skiroje . stiklinėje Troboje ir, 
žinoma, chimiškai yru užšaldy

Pietų ĄfriKoa PUvR. pastaty
tus senovės olandiškam stiliui.

Pietų Afrikos junga 1921 
metais turėjo 7 mil. gyventojų, 
kurių tarpe pusantro milijono
buvo baltųjų- Bendras žemės 
tos sąjungos plotas 473,689 
kv^mylios. J šią sąjungą įeina 
Kapų žeme 276,966 kv. m 
lalis, 35,000 kv. mil 
lis * 
žino laisva valstija 50,339 kv. 
m.

paugiausia žiūrėtojų dūmę

Nu- 
ITansva- 

110,450 kv. m. ir Oran-

Ketvirtadieni* Č/

A. šalčiuvienė-Gustaitytė

Naujosios Zelandijos pavil. 
išdalytas į tris salus. Vienoj iš 
jų išstatyti mėsų pavyzdžiai su 
•parašu “(^ardžiausia pasauly 
mėsa“. Didelis vėl sviestinis 
modelis su natūralaus didumo 
karve ir Didžiosios Britanijos 
ir naujosios Zelandijos žemėla
piai su pažymėjimu skirtumo 
tarp tų šalių gyventojų tanku
mo. Toks viliojimas imigrantų . 
jaučiamas visur. Naujoji Ze
landija užima 103,568 kv. m. 
Gyventojų turi tik 1,218,913 
žmonių.

Mėsa ir pieno produktai sto
vi atskiruose stikliniuose kam
bariuose užšaldyti, čia pat dir
ba šaldomoji mašina. Toliau 
stovi žuvis ir vaisiai, kurie par
duodami publikai. Greta didele 
kavinė, kaip ir prie beveik 
kiekvieno paviljono, duoda pa
ragauti šitos gardžios mėsos ir 
šiaip tos šalies produktų. Ki
tas kambarys užimtas vilno
mis ir jos dirbiniais. Turint 
galvoje tai, kokį žymų vaid
menį vaidina avių veisimas 
Naujojoje Zelandijoje, Aust
ralijoje, Kanadoj ir kitose Ang
lijos kolonijose, nenuostabu, 
k ’d Anglija vilnų išdirbimu se
ną; neturi konkurentų pasauly.

Niūfaundlendas — seniausia 
Anglijos kolonija. Ta sala bu
vo atrasta dar 1 197 m., bet 
sUtematingai kolonizuota tik 
XVIII amž. Žemės'turi 42,731 
su 259,259 gyventojais. Kadan
gi svarbiausias gyventojų ver
slas yra žuvininkystė, lai ir 
paviljone turtingiausia dalis — 
žuvų skyrjaus. Paviljone taip 

neralų ir metalų pavyzdžiai, 
kaip: auksinis kvarcas, sidab
ras, švinas, vario rudis ir kiti. 
Taip pat gausinti iškimšimai 
paukščių ir gyvulių, kurie ten 
gyvena. Įdomus įtaisymo mo
telis išnaudoti4 vandens puoli
mo energijai, kuria naudojasi 
medžio apdirbimui ir elektros 
energijai visoj saloj. Žymią vie
tą užima popieriaus išdirbimo 
modeliai.

Nigerijos pavil. — lai tos 
šalies grįčios kopija. Vidury 
paviljono ir pasieniais dirb
tuvės, kuriose tos šalies vieti
niai gyventojai išdirbineja Įvai
rius dalykus. Ir šiam paviljo
ne svarbiausiais eksponatais ei
na vietines pramonės produk
tų pavyzdžiai. Daugiausia jų 
tarpe matyti augalų aliejai, 
miško pavyzdžiai, švinas, ang
lis ir kailini.

Nigerija užima 335,700 kv. 
mil. plotą su 18,750,(MM) gy
ventojų, kurių tarpe yra apie 
3,200 europiečių.

Vest-Indija. Žymiausi šio pa- 

kuo, labokas, kokoso palmos,

Vietinius gyventojus dirbant 
savo nuolatinį darbą randate 
Malajaus Aukso krantų ir Ry
lų Afrikos paviljone.

šalia daugelio paviljonų yra 
kinematografų ir kavinių.

Kai dėl lankytojų skaičiaus, 
tai Britų imperijos paroda ne
padarė to stebuklo, kurio ti
kėjosi parodos rengėjai. Per 
pirmus tris parodos mėnesius 
perėjo per 8 mil. lankytojų, 
lai per 6 mėnesius (p-ipida at
dara nuo balandžio I ligi spa
lių 1 dĄ lankytojų turėtų būti 
apie 20 mil., tuo tarpu Pary
žiaus parodoj 1900 m. lanky
tojų buvo 39,(M)0,00(l, Paryžiuj 
1889 m. 32,500,000. Rekor
dinis parodos lankytojų 
čĮus Wemlcy — 320,000 
mų per dieną, tuo tarpu 
rekordinis unglų-japonų 
dos skaiičus tam pačiam 
doue 1910 m. buvo 4(i0,000 zm.

Taigi Didžioji Britų Imperi
jos Paroda ar tik neduos nuo-

žirni
ką ip 

|Turo- 
Lon-

(Pabaiga)

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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Gelgaudiškio Dvaras'
r---- -

Lietuvos oficiozas “Lietuva” 
uum. 26 (1822) iš vasario 2, 
1925, paskelbė pardavimui 
(tarp kitų) Gelgaudiškio dvarą 
(šakių apskrityje), kuriame y 
ra Lietuvos Našlaičių Prieglau
da. Jau nuo 1921 metų toj k 
Prieglauda yra vedama-prižiuri- 
ma Uetuvos 
initeto.

prieglaudų dvi uesumokėjimo 
sumos. *

Kada reikia pirkti nuo val
džios vietas prieglaudoms, ku
riose auginami tai valdžiai pi
liečiai, tada kyla klausimas, 
kur mes gyvename — Lietuvo
je lur Komos pupos provincijo-

Moterų Globos Ko-

kad Gelgaudiškio 
neprivatiška nuo-

l'aktinai išrodo, kad Lietu
va yra papos provincija, nes] 
papos komendantai dabar Lie- j 
tuvų valdo, ir mes norėdami i 

turime 
vieta

savo našlaičius auklėti, 
nusipirkti nu<> papos

Lielu- 
tai Gel-

Lietuvos Našlaičių

Nepaisant, 
dvaras buvo 
savybė, bet Lietuvos Valstybės 
turtas, L. M. G. Komitetas nuo
moj o-randavojo tą dvarų ir mo
kėjo valdžiai nuomų-randų. 
Praėjus 4 metams, pasibaigus 
kontraktui, žemės Reformos 
Komisija pastatė Gelgaudiškio 
dvarą
Prieglaudų pardavimui varžyti
nėse už 135,000 litų.

Mikas Petrauskas, musų kom
pozitorius, kovo 1 dieną lankėsi 
pas p. Šleževičienę, L. M. G. K. 
Pirmininkė, khri jam skundėsi, 
jog Gelgaudiškio dvaras išsta
tytas pardavimui, ir Šleževičie
nė su savo vaikais kraustykis 
laukan, jei -biie koks užsivertė- 
lis nupirks dvarą.

Licitacija pai iavimas Gel
gaudiškio dvaro, Našlaičių Prie
glaudos, SI ‘ževičienė 
kaina su 3uC litų 
i uo valdši
c;iaudų už 135,300 !:tų 
530.00

L. M. (i. Komiteto atsišauki
mas tilpo Amerikos lietuvių 
laikraščiuose, kur maldaujama 
aukų sumokėjimui tos sumos 
valdžiai.

Jeigu L. M. G. Komitetas 
Gelgaudiškio Dvare augintų sa- 

wo naudai paršus ar veršius, 
tai pirkimas būt

Bet Gelgaudai 
auginami ir 1nol 
voji našlaičiai — 
liečiai, netekę si 
Didžiojo Karo, |i 
tėvai atidavė savo gyvastis už 
Lietuvos laisvę kovose 
bermontininkais, bolševikais

pa kelia 
ir nuperka 

Našlaičių fr. Pric- 
$13,-

Jeigu (Lietuvoje butų 
vos piiicčių valdžia, 
gaudiškio dvaro pardavimo ko
medija-tragedija nebūtų nei 
sapnuota.

Bet loji tragi-komedija turi 
mus tiktai paskatinti didesnėn 
vienybei! iškovojimui savo tei
sių. Nenuslopino musų lenkai 
per 500 melų, nei vokiečiai, nei 
rusai, kaip pasijutome pupos 
verguvėje per “patrijotingų” 
nuisų “brolių” kunigų ir kilų 
katalikų politika, kuri yra tik
tai laikina.

Taigi visi brangus skaityto
jai, lietuviai, tautiečiai ir vi
sokios organizacijos nepasigai
lėkime dolerio ar pusės dole
rio paaukoti nupirkimui nuo 
vapos luomlaikinės valdžios

. d ' ' • • ' v '
’ >. ,• I . - ’ A »

1 •J; ■ A• '' .V i ;>■ ’ ; 4 ' 1 \ '

ArKeliausi Aplankyti Tėvynės?
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Štai Yra Kelias ir Laikas, ką Duos
Smagumą Kelionėje '

♦

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

io dvare yra 
inami Lietu- 

Lietuvos1 pi-

su
ir

Prieglaudos, kaip maldavo L. 
M. G. Komitetas, kaip neju
tom is sumosime tų $13,530 už
mokėjimui papai už tą prieg
laudų, nes tiktai neleisime pa
pai, kad išmestų musų našlai
čius j orų (ant gatves), kaip 
tai keletą kartų jau išmetė len-i 
kai musų našlaičius Vilniuje.1 
Pinigus siųskite į laikraščių 
redakcijas, kurios pagarsins 
jusu aukas ir surinkę didesnes 
sumas persiųs L. M. G. Komi
tetui j Kaunu.

Pavieniai 
organizacijų 
lt ’kak: . ima,
valdžia, nors 
'0 • (luetų-panaikintų tų parda
vimo sumų naudai Lietuvos 
našlaičių, esančių Gelgaudiškio 
dvare, Kaune ir Vaitkuškyje 
'4 verstai nuo Ukmergės).

P. Mikolainis,

ir susirinkimuose 
visur statykime 
idant Lietuvos 

ir katalikiška,

Lietuvos valdžia negalėjo 
savo turtų; Gelgaudiškio dva
rų — Našlaičių Prieglauda par
siduoti sau, nes visokios vai
kų prieglaudos yra valstybės 
turiu visur pasaulyje.

Lietuvos valdžia turėjo Gel

LIEPOS 9tą dieną, vakare, 1925
( L

$ 186 iš Ne w Yorko Klaipedon ir Atgal
Karo taksai, pagalves ir gelžkelio bilietas ekstra

F. J. Tupikaitis

Naujienų Palydovas, Aptiekorius ir Naujienų . .
Pinigų Siuntimo Skyriaus Vedėjas, Roselande

e

Važiuoja Kartu ir Prižiūrės, kad Kelionėje 
Niekam Nieko Netruktų. •.

N. G. Komitetui dovanai dar su 
paskatinimu — premija, kad 
prieglaudoje vaikai butų kuo- 
geriausiai auginami — moki
nami, kad išaugtų sveiki kimu 
ir protu, piliečiai.

Stebuklai po pat nosia, ku
rie liudija, kaip dabartine Lie
tuvos katalikiška valdžia rūpi
nasi savo piliečiais?

Kada Šleževičienė ir Vencie- 
nė Amerikoje rinko našlai
čiams aukas, tai katalikiškie
ji© “Darbininkas” Su “Garsu” 
žviegė, kad joms neduoti ne 
cento, nes eių L.M.G. Komi lėtus 
augina laisvamanius, kurie te
gul maži numiršta. Lietuvos 
valdžia, matomai, ir pildo tiy 
“gazietelių” feceptų, išplėšda
ma našlaičiams geresnio augi
mo galimybes. Komitetas su
mokėdamas valdžiai tuos $13,- 
530.00 turės sumažinti našlai
tėliams maistų ir drapanėles, 
kad sutaupyti tą sumą ir su
mokėti paskįrtu laiku, ko nc-

188—190 Sands Street, 
Brooklyn, N. Y.

Daktarai išmoksta naujų 
būdų gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dėl silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų.

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptiekorių 
ir gaukite tą naują gyduolę Nuga- 
Tone, ir pabandykite ją. Jus tiesiog 
nusistebėsite, kaip greitai jus pradėsi-^ 
te jaustis geriau. Ji padaro darbą ir 
padaro greitai. Nieko nėra geresnio 
dėl prasto virškinimo, • vidurių ir žar
nų nesmagumo, vidurių užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą ir nesveikų kepenų. 
Ji suteikia gyvenimą ir stiprumą silp
niems ir nuvargusioms nervams ir mu
skulams. Skaitytojai šio laikraščio su
ras, kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė 
tokiuose atsitikimuose. Ji yra tuip 
paprasta, maloni ir veikianti, kad į ke
letą dienų jus busite nustebę kaip 
daug geriau jus jausitės. Jos atnau
jins jūsų stiprumą ir vikrumą ir pa
daugins kraują, nervus ir sustiprins 
kūną greitai, suteiks saldų, gaivinantį 
miegą ir sureguliuos skilvį ir žarnas 
labai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė vi
siems aptiekoriams duoti jumis garan
tiją arba pinigus grąžinti, jei jus ne
užganėdins. Žiūrėkite garantiją ant 
pakelio. Rekomenduojama, garantuo
jama ir parduodama pus visus aptte- 
korius.

\ v. .-.u w *» ' ■ ™
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Nupiginta ten ir ategal kelione

LIETUVON
$203.00 ir augsčiau 

\TA2IUOK per Bremen ar Cherbourg pato- T giose trečios klesos ka j u tose S. V. laivais iš 
New Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S. S. 
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3, 
S. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10, 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visuf faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk į—

United States Lines
45 Broadway New York City

110 So. pearborn St„ C'hicago, UI.

iManaįiug Operalors for U. S. SH1PPING BOARD

----------------------------------- . ............. ’■ ..................................................................... .... ....................................................... ' " C •

Tai yra Milžiniškas White )tar 
Linijos Laivas 46,439 tn. įtalpos

Tuojau Kreipkitės dėl Informacijų ir Laivakortės

„NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois
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Naujausi Musų Raštai

DYKAI LEKCIJOS

t

I

atlėkė

3794—Kaziui Jurkui

sui

visų

sėdi
Yra

22016—Leontii Jakavičiai 
22022—Onai Jotaitienei

būtent tais metais, kai 
Tauta, Didžiojo kuni-

Vytauto vedama, pasi- 
gudus, totorius, no ir

DIt VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

dabino jo 
gražucolė

geria ir ūžia, o

priešo-Kryžuočių.,. 
ateiti laikas ir valan- 
reikės atsispirti prieš 
neva “bičiuolę”, jau 

susidėjusių su Lietuva

v,; ■

IK <4 į * ?

vonų. 
tauto 
ga kryžuočių 
čiai. anglai, prancūzai, ispanai
ir kitų tautų kareiviai. O tuo 
pačių metų, kai kryžuočių tapo 
sutriuškinta galybė, šteinhau-

mėlynakę jaunutę pralošia 
prancūzų riterui De Valua. Ta
sai vyras su ta kunigaikštyte

b*,..?

Šviesa, ir pajiegą suveŲame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant iimokljimų.

Pirmutine IJetuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TU I? BRJDGEPORT ELECTRIC CO,, J n c

a. Bartkus,
io19 W. 47th bt., Tel. Boulcvard 7101, 1892, Chicago

. Krūvos ln-
Didysai mistras Vy-

•nukautas miršta... Bė- 
talkininku liku-

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

McCormick Savasčių

Krenn & Dalo School of Salesmanship
Atdara vakarais Atsišaukit asmeniškai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tol. Kedr.lr KfO?

IMI*.**

>..1 M..... v. . VA,

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gauhami 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. 
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS.

Chruščovas-Sokolninkovas. 
Giunvaldas (Žalgiris). Isto
rinis Romanas. 1922 metais. 
2 Tomai. 311 ir 260 pus. iš
viso 571 pusi, “švyturio” B- 
vės leidinys. Kaina abiejų da
lių $2.30
Musų tauta labai turtinga į- 

vairiais istorijos atsitikimais. 
Ypatingai senų valdovų laikais, 
kaip antai: Gedimino, Algirdo,

NAUJIENOS, Chicago, HL

liernio, musų nelaimės įvykdy
toje — gėdingos atminties Jo
gailos... Tų istorijos įvykių 
tiek daug, tiek juose įdomu
mo, kad musų busimiems bele
tristams ir romanų rašytojams 
bus neišsemiamos medžiagos ii 
giems metams. Apie tuos mu
sų istorijos atsitikimus ir įvy
kius rase ir dabar dar teberašo 
kitų tautų rašytojai: rusai, vo
kiečiai, lenkai... Jų visuomenė 
godžiai skaito tuos veikalus. O 
Lietuviai ar žino juos?... Deja, 
dauguma nežino, o nežino (įei
to, kad tingi skaityti, o ne dėl
to, kad neturi pinigų. Ypatin
gai šis reiškinys jaučiamas 
^Amerikoje. Bet man rodos, kad 
tai tik laikinas toks apsnūdi
mas. Juk kaip tik knyga pasi
rodo knygų rinkoje, tai apie ją 
reikalinga parašyti recenziją, 
kas ji tokia, ko ji verta? Ir ka
dangi toji dirva buvo užleista 
tai aš mėginsiu tą spragą dali
nai užkimšti ir nuolatos duosiu 
pluoštą žinių apie naujai išėju
sias Lietuvoje knygas. Tų ži
nių pasiskaitę galite jau drą
siai pirktis tas knygas, kurias 
paskatinsiu pirkti, nes jos 
visais žvilgsniais bus naudingos 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
daugiau patirti apie musų kul
tūrą.

štai ir dabar turiu rankoje 
naują, gražų, lyringą romaną- 
apysaką “Grunvaldas”. šiame 
veikale prasideda romano pra
džia 1409 ir baigiasi 1410 me
tais, tai 
Lietuvių 
gaikščio 
kvietusi
Jogailą su lenkais, sutriuškino 
Kryžuočių Ordeno galybę. Tik 
deja, ne visai. Jis sutriuškino, 
nes Vytautas, matydamas, kad 
Lenkija gali musų Tautą pa
vergti ir jai trukdyti vystytis, 
nes ji kas kart vis daugiau da
ro įvairių pinklių ir klastingų 
darbų, suprato, kad reikia būti 
atsargiam: nenaikinti galutinai 
žiauraus 
Kad gali 
da, kad 
tą pačią, 
tuomet
—Lenkija. O tam reikalui to
kiais talkininkais ir tegalėjo bū
ti tie patys Kryžuočiai... Ir ta
sai musų genijus Vytautas — 
neapsiriko... Nežiūrint visokių 
sutarčių ir “unijų”, Lenkija bu
vo, yra ir bus musų ahnžinn 
skriaudike ir musų tautos pik
toji dvasia...

Dabar pagvildensiu svarbes
niuosius punktus, kurie įvyksta 
šito “Grunvaldo” (Žalgirio) 
metu ir kaip jie vystėsi.

Ant gražaus Ihibysos kranto, 
ties Vokiečių siena, buvo Vy
tim to brolio kunigaikščio /Vin
geles stipri pilis. Vingėla buvo 
pikčiausias vokiečių kryžuočių 
priešasi. Smagu buvo Vingėlai 
gyventi Eiriogalos pilyje, nes 
jos sales ir sodus 
vienturtė dukrelė, 
Skirmuntė. Visi pavaldiniai ne
gali jąją atsidžiaugti. Ji 
mylima.

Bet šiandie Skirmuntė 
savo seklyčioje nubudus... 
pilyje baisių, nemielų svečių... 
Mozūrų (lenkų) kunigaikštis 
Boleslovas mažas kerėpla, at
važiavo su savo palydovais ir 
kapelionu piršties Skirmuntei... 
Yra ir Kryžuočiai nelabieji. Jie 
baisių dalykų reikalauja... Be
veik pusės Vingėlos žemių rei
kalauja ir kitų privilegijų. Ku
nigaikštis Vingėla vienaip ne
rimsta, gi gražuolė Skirmuntė 
kitaip... Jos tėvas žino, kad Did. 
Vytautas šituo metu kariauja 
su Rusijos valdovais, reiškia ru-

mui atėjo galas, nes Did. W- turi daug, daug visokių nuoti- 
Lietuvos kuni- kių, sunku net* išvardinti. Ir 

nutarė gailų gale - Lietuvos vadas -r~ 
Vytautas atžygiuoja Vokiečių 
žemėn, o Vingėla pirmučiausia 
į šteinhausęn’ą su nelaimingu 
Dovidu ir iškjųioję likučius kry
žuočių, atidaro kalėjimo duris 
bokšte. Kalėjime Skirmantė ir 
kaip šmėkla... Šalę jos — lop
šys... Kas buvo lopšyje —urnai 
tapo gatvėje anka.

O ką gi po tokio įvykio Skir
mantė? Po baisių kančių, sau
lei tekant, užlipa ant didelio 
laužo ir laukia jo padegant 
Ūmai atjoja Vytautas, bran
giausia josios dėdė. Nori ją 
sulaikyti nuo žiaurios mirties, 
liet ji, atmetusi nuo akių gob
tuvą sušuko: «

—“Ne, Dėde, np...' Vokiečio 
kryžuočio meilužė, jo vaiko mo
tina nebeturi teisės gyventi... 
Išgėdinta ir apsivylusi aš nebe
drįstu būti karžygio kniaziaus 
žmona. Viena išeiga— mirtis 
|xt šventąją ugnį...”

Nuo to laiko Vytautas panai
kino paprotį degintis gyviems...

Kas buvo toliau? O kaip su 
lenkais didikais ir jų pastum
dėliu Jogaila? Vytautas turėjo 
didelės bėdos ir kaip ir kada 
jos pasibaigė, kur pagalios din
go Dovydas pasiskaityk, skai
tytojau pats visą “Grunvaldą”, 
nes vienu žodžiu — knyga be 
galo įdomi ir naudinga kiekvie
nam.—Tiuko Tėtė.
Chicago, III. 
20. IV. 1925.

tautas visus 
gaikščius sušaukęs - 
žūt būt pradėti galutinąjį karą. 
Ilga, įdomi ir pamokinanti visų 
lietuvių rūpesčių ir planų isto
rija. Bėgiota į visus kraštus 
šauklių, šaukiančių į kai^.... 
Dėta didelės pastangos. Sukvies
ta gudai, totoriai, na, ir vėl 
susidūrėme su lenkais... įvyko 

negirdėtas iki to laiko
mušis.... Keikia pridėti mušis 
Jęgaila su savo bajorais nūšįų 
klausosi. Kas gi Vytautui l»e- 
lieka daryti? Iškeikęs Jogailą,

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

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

Palengvina akių įtempimą, auria 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivaa akis, nuima katarak
ta, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akiniua. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyde atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir nugižiaa 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. F

1515 West 47th St 
Phnne Pmilevard 75M

Lietuvių Dentistas p a tar
naus geriau.

Traukimas dantų b« skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai- 
stų. Garantuojama visų savo darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sargikita save 
dantis, kad nekenktų jūsų udkata.1

1545 West 47tb Street
Netoli Ashland Avt.

, t . .....----- ---- - —----

*S14-16 Ronneveit RJ. 
\ rti St. Louia Av« 

CHICAGO. ILL.

sai priešai, o čia štai atvyko 
amžini priešai kryžuočiai ir dik
tuoja savo “teises” ir tik tik 
neskelbia karo... Vienatinis kai
mynas šiek tiek dar nors tuo 
tarpu ramesnis — tai Lenkija, 
o ramesnė todėl, kad turi irgi
savo planų. Ir dabar, jeigu ne- baisus 
leisi dukters už to lenkų kerėp
los, tai dar vieną priešą įsigy
si .. Gręsia kraštui pavdjus... Ir 
kunigaikštis Vingėla kalbina
dukrą tekėti už lenkų Boleslo- pats vienas su savo numylėtais 
vo... Skhmuntės širdyje praga- Žemaičiais pradeda kovą. Krau- 
ras... Mat pernai metais buvo jas plūdo graži Grunvaldo (žal
čiu svečiuose Smolensko knia-’ girio) lyguma...
zius Dovidas. Jiedu pamilo viens 
kitą ir tėvui nežinant, Skirmun
tė pasižadėjo būti jo žmona... 
Bet dabar Dovidas' Rusijoj, o 
ten Vytautas lupa jiems kailį... 
Kas daryti? Viso ko moterų 
galvojama. Sugalvojo ir Skir-
muntė prašyti dėdės Vytauto sen’o pilyje dedasi baisi orgija: 
p;igalbos, pasisako mylinti Do- likusieji kryžuočiai vienuoliai 
vidą... 'l ik visi planai pavėluoti, puotauja, mat dar atkeliavo 
Kai kunigaikštis Vingėla galu- talkininkų Lietuvą tenoti, tik 
tinai susipyksta su kryžuočių pavėlavo, tai čia sau ramiausia 
atstovais ir išveja iš savo pi- lošia kaulais,
lies ,tuojau skiria dukters su- kai jau neteko aukso lošimui, 
žieduotuves su lenkų Boleslovu, kryžuočių vadas stato praloŠi- 
su ta mintimi, kad Mozurija pa- mui gražią lietuvių mergelę. Jos 
dės atsiginti nuo kiryžuočių. tėvus, kunigaikščius, kryžuočiai
Viskas prirengta sužiedotu- išžudė o ją paėmė į vergiją ir
vėms, vaidilos dainuoja giesmes, dabar tą gražią geltonplaukę ir 
bajorai papuošia visą pilį. Di
delės iškilmės. O Skirmuntė vis 
laukia savo ištikimos tarnaitės 
sugrįžtant iš Trakų iš dėdės 
Vytauto. Prasideda sužiedotu- 
vės. Skirmuntė mato, kad at
ėjo paskutinis galas... Tėvas 
liepia dukterei prieiti prie Bo
leslovo ir paduoti jam vyno tau
rę. Bet nei trenkęs perkūnas 
nebūtų taip išgązdinęs Vingėlos, 
kaip dukters žygis... Nėra my- 
limo Dovido —nereikia nieko... 
Urnai klaupia prieš aukurą ir 
pasižada būti vaidilute... Ir sto
vi lenkai kaip stabo ištikti, pa
galios tyliai išsidangino, kaip 
šešėliai... Kol atsipeikėjo Vin
gėla, kol pagiedojo deivei Prau- 
rymei maldą, lyg tartum žaibas 
kruvinas, nes pakeliui susikovė 
su grįžtšnčiais iš Vingėlos kry
žiuočiais, kurie uždegė, pakeliui 
Vingėlos vieną pilį
kaip riterius kniazius Dovidas, 
o atlėkė Didž. Vytauto siunčia- j 
mas su laišku į Vingėlą, kad 
Dovidui atiduoti Skirmuntę už 
žmoną... I

Ar jums suprantamas seno 
tėvo ir tų dviejų nelaimingų ' 
jaunuolių skausmas? Dovidas I 
čia pat ir tėvas tik dabar sužino 1 
apie juodviejų meilę. Visai pri-' 
taria, tik deja, jau nėra Skir
muntė.... Skirmuntė prieš kele
tą minučių pasiaukojo deivei 
Praurymai tarnauti vaidilutė, 
privalo keliauti Palangėm ir 
tuos įžadus tik mirtis tegali at
vaduoti...

Dovidas žūt būt nutaria ją iš 
kur nors išvogti: iš pilies ar 
Palangos ar pagalios kelyje už- 22023—Kazimierui šermukšniui 
pulti... Ir Dovidas pasirengė už- 55086—Juozapui Volevičiui 
pulti pakeliui keliaujančius vai- 55091—Juozepai Kreučiunienei 
dilas su Skirmuntė į Palangą. 55099—Kazimierui Šuparui 
Laukia. Naktis.. Likimas kitaip 3745—Edvardui Hermanui 
lėmė. Ne Dovidas ją pagriebė, 11295—Marijonai Mekšraitienei 
bet... vokiečiai ir nusigabeno į 11302—Vincui Puidokui 
Štenhausen’o pilį. Kaip tai įvy
ko pasiįdomauk pats, paskai- 11306—Agotai Juodsnukienei 
tęs tą veikalą, o sužinosi dide-' 3805—Mykolui Vesului 
les dideles lenkų ir kryžuočių 20655—Reginai Zakažąuskienei 
suktybes... 111368—Pranciškui Maisilioniui

Skirmuntė buvo kankinama 11309—Mikolui Masilioniui 
baisiam kalėjime, migdama ant 3764—Dominikai Mikaliunui 
supuvusių šiaudų, nurėdoma( 3789—Kazimierui Simo Alek- 
nuoga ir pririšama už rankų ir
kojų prie sienos, o tai už tai, 11303—Stanislovui Urbanavičiui 
kad nesileido vienuoliui-kryžuo- 
čiui išgėdinti savęs....

Lietuviai buvo atvykę jos iš
pirkti... Nepasisekė. Kryžuočiai 
darė visokių kliūčių: tai šis, tai 
tas ir kai visdelto lietuviai pri
ėjo prie jos į pat kalėjimą, tai 
rado beveik nebegyvą, apgirdy
tą, miego žolėmis? Ilgai nelai- 
nūngos Skirmantės miegota. 
Kai galų gale pabudo, suprato 
kas atsitiko. Ją tuo metu išgė
dino Šteinhauseno vienuolių 
viršininkas....

Tokia tos kunigaikštytės 
Skirmuntės tragėdija tęsėsi iki 
1410 metų. Tais metais kry
žuočių suktybėmis ir nuožmu-55127—Jonui Vainauskui

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
3909—Domininkui Ječiui
3908—Petronėlei Rubazevičie-

/ ne*
22053—Onai Savickienei
55108—Konstancijai Karendz.e- 

vičienei
22068—Jonui Aleliunui 
22070—Jokūbui Janioniui 
22072—Onai Navickienei 
55128—Alizui Bėgailiškiui 
3873—Petrui Mažonaičiui 
3871—Juozapui Gedbutui 

20671—Bronei Jančytei 
3866-—Antanui Skipečiui 
3860—Agotai Pikčiunienei 

20670—Liudvikai Pušinskienei 
3941-—Elenai Užubalaitei

22078—Vaclovui Marcinkevičiui 
2Ž079—Aneliai Daukšas 
55132—Vincentui Rulevičiui 
3902—Juozui Ambrazaičiui 
3914—Onai Pikielienei

24122—Lucijai Jovąišienei 
20690—Elzbietai Gelžinienei 

>o92—Agotai Varškienei 
22083—Onai Pareikiutei 
11128—Juozapui Bunevičiui 
11175—Marei Griškevičienei 
11200—Mikolui Tuminui 
3452—Jurgiui Slavickui 

55065—Antanui Mocevičiui 
3504—Julei Paliokienei 
3507—Kazimierui Ručinskui 
3517—Andriui Spurgai 
3641—Dzionizai Lukauiskienei 

20620—Ignacui Šukiui 
20621—.Tonui Jiiškai

11313—Agnieškai Balsevičienei
3818—Onai Jonutienei
3779—Emilijai Meškauskienei
3757—Palegai Butėnienei . %
3790—Daratai Viličkienei
3831—Marijonai Aleksėj unie- 

nei
75216—Kaziui šuliauskui »
75217—Zofijai Adomavičiūtei
3828—Petronėlei Valiukienei
3850—Jonui Bagdonui

20659—Saliomijai Sukaitei
3827—Antanui Zeniauskui

11325—Viktei Antanienei—Sei- 
liuvienei

3822—Vladislovui Vaitekūnui
22251—Juzefai Danelevič

WEST SIDE SKYRIUS 
3244 W. Roosevelt Rd.

Phone Van Buren 7074

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

L

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jęi reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisų/ kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalfkas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu jžmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištu.

’ Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Phar macai C o., Saint

Kraujo Suirimai
Užkrečiamos 
Ligos

Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

^Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 

_tų ligų, jis galėjo 
Dr. B. M. Ross atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L

1739 So. Ilalsted St

kuri perka
Naujienų 
Persiunti-

Chicavo, IU.

$12.50 iki $5.00 
Delėi pasekmingų rezultatų ir labai 

' žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yr:. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

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

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymas $2 iki $5 
Gydymas Odos Ilgų — Actine Rays, $3.
Kio-Cheinic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygeles dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų 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 Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tai bus didele dainos 
švente

NAUJIENOS, CKlca^O, UI
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NAš- UŽG IRSITE SENĄJĄ NU
• MYLĖTINŲ

DAINUOS VILNIAUS
LAIČIŲ KONCERTE

Temil flfcfif. 17 d. bus visos Chi
cagos lietuviu švente -
niaus našlaičių koncerte

BANCEVIC1US VIS DAR
NENURIMSTA

Del ligos šeimynoje Kuncevi
čius negalėjo sekti sporto. Bet 
sužinojęs apie Požėlos atsaky
mą, jis nori pasiaiškinti.

“Aluty t i, Požėla nesuprato ar 
nenorėjo suprasti manęs,” sako 
Bancevičius. “Sakydamas, jog 
aš sutinku ristis už 
Požėla arba Meyesu, 
jau galvoje lai, jog 
turės sudėti po $500. 
sakant, aš dėsiu $500
la’ turės padėti tiek jau 
gų- 
jam teks mimo pinigais jeigu 
aš jį, — tai jis turės su savo 
pinigėliais atsisveikinti.”

$500 su 
aš turė- 
ir juodu 

Kitaip 
ir Požė- 

pini-
Jeigu jis paris mane, tai

Jau visi žinoti’, kad ateinan
tį sekmadienį, gegužės 17 d., 
Lietuvių /uciitoriįoį bus dide
lis koncertas Vilniaus našlai
čių naudai. Tai bus pirmas to- 
kiš koncertas. Pirmas Vilniaus 
našlaičių naudai, pirmas — 
Vilniaus Vadavimo Komiteto ir 
pirmų sykį pas lietuvius daly
vaus didelis rusų operos cho
ras. Be to šis koncertas bus ir 
paskutinis ii sezoną, nes dau- 

pavnsari koncertų ne*,

DIDELES RISTYNjES INDIA
NA HARBORE •

15 d., Indiana 
didelės ristynės. 
—Turner’s Hali, 
lenkų ir rusų

Kytoje, geg.
Uarbore įvyks 
Ristynių vieta 
Risis lietuvių, 
čempionai.

Tai bus pirmos tame mieste 
ristynės, kurios bus tikrai Įdo
mios visais žvilgsniais  —X.

Liežuvių Rainiuose.
Paroda jau atsidaro

Musu laiku įvykiai Rusijoje

liuli House trio- 
svetainėj (Hal- 

Ir tas vardas pil-

Taip tapo pavadinta paroda, 
kuri atsidarė 
bvsyj Bowen 
sted ir Polk). 
nai tinka.

Paroda pilniausia atvaizduoja 
tai, kas paskutiniais keleliais 
metais vyko Rusijoje.

Ten pamatysite daugybę pa
veikslų iš revoliucijos laikų 
Ypač yra įdomus plakatai. Tai 
įrankis suagituoti mones. Ir 
tuo įrankiu naudojosi kaip bol
ševikai, taip ii- ant i bolševiku i. 
Parodoje pamatysite daugybę 
bolševikiškų ir antibolševikiškų
plakatų.

Tai dar ne visa. Ten yra iš
statyta paveikslas vardu “Kar- 
nilovo mirtis.” lai vienas pui
kiausių dalykų. Žiūrėtojas il
gai atsimins mirštančio Korni- 
lovo veido išraiška. - *

Paroda tęsis iki gegužės 22 
d. Pasistengkite iki to laiko vi
si aplankyti ja.

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta *erV 
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abejonės. kad konceF- 
ir nepaprastai puikus, 

kad šiame

ginu šį 
bebus.

Nėra 
tas bus 
Jau buvo minėta,
koncerte dalyvauja didelis “Bi- 
i utės” choras, o kiekvienas 
jau žino kaip puikiai “Biru
tės” choras dainuoja. fciame 
koncerte choru vadovaus p. 
P. V. Kurpalius. Buvo minėta, 
kad dalyvaus ir didelis rusų 
i’- baltgudžių .operinis choras, 
susidedantis iš žymiausių rusų 
t perų dainininkų. Taipjau bu
vo minėta, kad dalyvaus artis
tas J. Vaičkus ir dainininkė 
Bakauskieno. bet .tai dar

’ Ii l

ginęs įstaigas, čekių numerius 
I antrą dieną vienas jaunas vai
kinas atėjo čekių mainyti į 
Amalgan^eitų banką, 111 Wėst 
Jackson Blvd. ir tuoj aus ant 
vietos, tapo policijos areštuotas. 
Jis prisipažino prieš vnjjystės ir 
kitos išdavė. ' VienaH jri tų 

vagišių buvo su automobiliu tų 
čekių mainyti nuvažiavęs kur 
tai toliau nuo Chicagos, į mažą 
miestukų. Viename Store jau 
buvo išmainęs, bet biznierius, 
matyt, buvo gudrus, ir išėjęs 
užsirašo to vagiliaus automobi
lio numerį, ir kaip tik dažnojo, 
kad tie čekiai vogti, tai tuojaUs 
policijai pranešė to čekio mai
nytojo automobilio numerį. Tai 
policija pagal autoniobilio lais- 
nio numerį susekė kitą vagišių. 
Vėliaus paaiškėjo, kad tas, ku
ris j banką buvo atėjęs, buvo 
unistas. čekiai gi daugumo? 
buvo iš rubsiuvių apdraudos 
nuo bedarbės bedarbiams darbi*- 
ninkama išmokėti. Visi vagi
liai jau yra suimti; visi jie jau
ni vaikėzai, neturintis nė 18 
melų amžiaus. Jie prašo, kad 
juos atiduotų į jaunų nepilna
mečių vaikų teismą.

ONA BIEZIENft

visų numylėta dainininku, vėl 
pasirodys visiems chicagie- 
čiams Vilniaus našlaičių nau
dai rengiamąjį koncerte geg. 
17 d., Lietuvių Auditorijoj.

B. 
ne

šiami koncerte dalyvauja ir 
jauna dainininkė p-nia Z. 
Krasastikicnė. Ji dar nesenai 
) radėjo rodytis musų koncer
tuose kaipo -solistė. Bet ji savo 
{.ražiu balsu, maloniu dainavi
mu ir savo grakštumu, jau spė
jo atsistoti priekinėj eilėj tarp 
musų žymiausių 
šiame gi koncerte 
pasirodyti su 
mis ir jomis kiekvieną

Z. KRASAUUKlENfi
jauna, bet jau spėjusi pasižy
mėti* -dainininkė savo maloniu 
ir gražiu .balsu linksmins susi
rinkusius geg. 17 d., Lietuvių 
Auditorijoj, Vilniaus našlaičių 
naudai rengiamam koncerte.
—-i.-i..., i- mcčių vaikų teismą. Unija dėl 
koncerte. Koncertui nusisekus pavogtų čekių nenukentėjo, nes 
kaip savo gražumu, taip ii> Unijos visas turtas apdraustąs; 
medžiaginiai, kiekvienas gulė- tai unija visą reikalą perdavė 
kime pasidžiaugti, kad kiek- tai apdraudos kompanijai, o 
vienas prisidėjome prie to kon- kompanija veda bylą prieš če
merio pasisekimo. Visi tad į kių vagis. Dar Čepaitis prane- 
lalką! Padarykime šį Vilniaus šė, kad reikalas IlavL’Schaff- 
našlaičių koncertą visos Chica- ner’io kirpėjų su bosais jau iš- 
gos lietuvių didžiąja švente!

' —K. B-nas.

Mes be “Meno“ neapsi
eisi m

Lietuviu Rubsiuviy 269 
Skyriaus susirinkimas

lygintas, užbaigtas abiejų pusiif 
susitaikymu. Su A. Čepaičio 

I pranešimu sutiko ir kiti delega
tai.

Svarstant apie Bendrosios 
Tarybos laiške išdėstytas unijos 
su bosais padarytosios sutarties

Mes tankiai esame girdėję 
niekurius musų artistus išsi
reiškiant, kad mes be meno ne- 
apsieisim. Dzimdziai net ir dai
ną dainuoja apie “Mėną.” Jei
gu jau visi mini meną, tai aš ir 
gi noriu tarti keletą žodžių a- 
pio Menų ir pasakysiu, kad ant 
Bridgeporto mes be “Meno” jau 
ištiesų dabar neapsieisim.

Bet pirm negu aš ką sakysiu 
aš noriu skaitytojus įspėti, kad 
aš kalbu apie gyvą Meną,, tai 
yra žmogelį, kurio vaidas
A. Menas, musų vienintelis lie 
tuvis profesionalia golferis, tu- 
iys savo golfo mokyklą, 
numeriu 3204 Soulh Italsted 

sąlygas, ėmė kilti nariuose tu.š- gatves, 
čios diskusijos, labiausiai mas-j 
kviečiai ėmė termą kelti. Be: 
kaip sykis pribuvo unijos nia-' 
nadžeris Levin ir, ] 
prašomas, paiaškinb, kad bosai 
pasirašė po unijos —
ant tų pačių išlygų. Rubsiu

perspektivų tokiam bizniui. Bet 
po šešių menesių jie jau ste
bėjosi iš kur galėjo p. Menas 
parduoti net 11 porų geriausių
jų firmos golfo įrankių,, kuomet 
viena pora kainuoja 25 doleriai.
; Laike žiemos buvo organizuo- 

j'amatš Kliul>u», išimta Ci.rtei-Į 

po vardu Litliuunian Golf Club; 
pereitų gi trečiadienį jau buvo 
priimtas komisijos patiektas 
konstitucijos projektas ir pra
dėta priiminėti narius ir nares.

, t < • r

Los Amerikos čampijonate
Gegužės 22-28 d. garsiam 

Onvventsia klube atsidaro pirmi 
bandymai j Amerikos čampijo- 
natų. Užsiregistravę yra visos 
Amerikos žvaigždės, skaičiuje 
452 ypatų. Tenai štai randame 
ir viėnintėlį lietuvį, musų Me
nų, reprezentuojantį Lithuanian 
Golf Club. Garbė yra lietu
viams, kad tokiame sporte, kaip 
golfas, gali imti dalyvumą mu
sų Menas. Mes galim juomi 
gėrėtis ir linkėti geriausio’ pa
sisekimo šiame čampijonate. 
Baigdamas gi turiu pasakyti, 
kad mes be Meno neapsieisime.

Nemažai ivarių ligų paiena 
tieeioginai nuo užkietėjimo.

j SEVERA S
BALZOL

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

Kainos: 50/fr 83 centai

Plrmiauoiai kreipki* į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
^CEpAR RĄPlDS, IOWA

yra

DABAR JI DIRBA
... VISį SAVO DARBį

Netilti nugaros skaudėjimo, 
nei blogo jautimo, nes Lydia 

E. Pinkham’s Vegetable 
Compound prašalino 

jos ligą 
. - . -, ■ ■ ■  •

Mihvaukee, Wiseonsin. — “Aš
vau labai blogame sveikatos stovy-

Lai PAIK- 
ekpelleris 

T*l.vfr*VeJa Sk,U,mu,! 
Trinkite greitu taip, k*d (j, 
atebetinaa hnimentaa peraiaunktų 
per odą | pat t, vieų it ku* 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvink kraujo 
ukėpitnn fr atnteigla normali 

krau.o tekėjimą gjslemia.
35c ir 70c vaistlnėte. Tėfnykite, kad butu 
Inkaro vatebaženHia ant pakelio. U 

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & South Sth St». 

Brooklyn, N. Y.bu-
po

Suorganizavo Kliuhą
Lygiai metai tam atgal, mes 

pirmininko patemijom po viršminėtu nume- 
i riu užrašą “Golf School.” Nie- 

sutartimi kas nekreipė domės; praeiviai 
sustoję pasijuokdavo ir tiek;

r, *• ,. , „ A Viai turi* ta pačia už darbą mO- ,Niek«s negalėjo sau jsivaizduo-
e . Ločiunas. . ekretoi uis A. Ked- praeitus me ti, kad ant Bridgeporto gulėtų
•apleidi sel perskaitė skyriaus ir Pddo-7^ kl.iaučia|)lg pake|u alg{į>’gyvuoti tokia įstaiga. Mat p. 

nepavyko todėl, klųd rūbų indus-, , visą dviejų aukš-€
trijoj biznis ,ėmiv'nepergeriau- namą, randa didele, įtaisy
sią. Po agreementu nenasirašė ,nas mokyklos kainavo virš 3,- 
tvvs kompanijos, nes j<\> išėjo’°90 dolerių; nieks nemanė, kad 
iŠ bosų asociacijos, būtent, Al-,bus galimybės išsiversti. Bet 
fred Deker, Cohan Risnmn ir niusų Menas buvo pasiryžęs gol- 
Edvvard Price, -su tomis unija 
aiškyrai ves derybas. ■ 

Nutarta Atmitinių 
Chicagos didžiajame i 
streike, 1910 m., :

je, turėdavau nu
silpnėjimus ir di
delį galvos skaudė
jimą. Aš jaučiau 
taip blogai pernai, 
kad aš negalėjau 
dirbti savo namų 
darbą. Kaip tik ką 
pakaldavau arba 
pasilenkdavau, tai 
man rodėsi, kad 
aš subirėju j šmo
telius. Afi pasakiau 

Kaiininkai kaip aš jaučiuosi, ji pa
sakė. kad I.y<lia E. l’inkham’s V e- 
getable Compound yra tikrai jęera rry- 
duoljB dėl manęs. Tuomet aš išva? to
jau keturis butelius, o rudenį dar 
tris. Aš gydžiausi pa> daktarą, bot 
jis man davė geležies toniko, kuris 
man nieko negelbėjo. Tonikas netu
ri tų geru ypatybių, kaip khd Vege- 
table Compound. Jos suteikė man 
stiprumo ir ambicijos ir aš pradė
jau daugiau sverti. Šį metą, kol pra
dėjau valyti savu namą, aš nusipir
kau keturis butelius Vegetable Conr- 
pound ir aš vartoju jas nuolat. Aš 
pasakiau visoms savo draugėms apie 
tai kiek jos man gero padarė. Jos 
gali pastebėti ir pačios, nes aš dau
giau sveriu. Aš dabar sveriu 118 sva
rų ir dirbu visą namų darbą”. — Mrs. 
Emil O. Brąndcnburg, 651 — 37 St., 
Mihvaukee, Wisconsin.

Wennersten’s
Bohetnian Blend

Penktadieny, gegužės 8 die- 
dainininkių.lną. Unijos svetainėj, 1564 N. 

ji ruošiasi Robey st. ir North Avė., Amal- 
nanjomis dainų- gameitų Rubsiuvių Unijos Lie- 

suža- tuvių 269 skyrius laike mėne- 
Susirinkima 

Per ilgų laiką nebcsirotle atidarė skyriaus pirmininkas J. 
loioų didesniuose koncertuose Bociunas. 
p-ia Ųna Biižienč. Ji H(‘«, 
dainos, bet būdama užimta k i- mosios tarybos susirinkimų 
tais reikalais, r.egalf.io >* loip> protokolus, kurie ir buvo priint- 
ankiai publikai rodytis. Beiti. Buvo skaitomi laiškai nuo?! 

kas jos nepamina? Kas galėjo kitų darbininkų organizacijų, 
užmiršti jos puikias dainas ir Buvo laiškas ir iš Generalės 
jos duetus su p-ia S. čeviene Bendrosios Tarybos, — prane-
((). Rudauskaitės — S. Staniu- Šimas, kad jau Unijos su bo
bulės dildai)? Girdčjuslems sais kontraktas (agreementas) 
jie ir dabar tebeskamba ausy- tapo pasirašytas trims metams. 
«ev. Su džiaugsmu sakome, Visos senosios sutarties sąly- 
kad ir p-ia Ona Biežienė daly- gos, kaip mokestis, taip ir 11- 
vaus šiame konci rle ir duos gumas darbo laiko pasilieka tas 
progą ehieagiečiams dar sykį pats, ką ir sename “agreemen- 
ržgirsti jos puikų ir malonų te” buvo. 1'o.liaus sekė .Bend

rosios Tarybos delegatų rapor-, 
tai, A. Čepaitis pranešė, kad iš i 

‘Amalgameitų raštinės buvo pra- 
Vilniaus Vadavimo Koniite- puolę daugiau kaip šimtas pini- 

tas padarė viską, ką galėjo pa- ginių čekių. Tie. čekiai buvo 
darvli, kad šis koncertas butų astuonių jaunų vaikėzų pavog- 
vienas geriausių. Jis ir įžanga ti iš raštinės stalčiaus. Čekiu 
nustatė visiems prieinamą, suma sieke keletą tuksiančių 
kad nė vienas negalėtų' skųs- dolerių. Dalykas buvo taip, 
fis negalys buli <I(T brangumo. Vienas jaunas unistas, kelinių 
Dabar visų pareiga yra rupin- kirpėjų skyriaus narys, pasi- 
tis, kad šis koncerlas butų se- kvietė sau septynis vaikėzas irs 
kmingas ir medžiaginiai, 
daugiau liktų Vilniaus našiai- pė, 
ėiams. O tai gali buli lik tada, žmonių, tai tie vagys 
Jei bus daug publikos, šio kon- re stalčius ir ] 
cerio pelnas yra remiamas nė Jie turbtit visi gal po lygiai pa 
ant Įžangos brangumo, bet ant 
- kaitlingo

sini susirihkima.
• l

*ENNERST£H5

r«fftrk

Visi talkon.

ja fo sportą praplatinti tarpe lie- 
'. tuvių ir tiek. Spolding Co., di- 

dienoj, 'džiausią pasaulio sporto įran- 
rubsiuviu išdirbėjai nenorėjo musų 

streike, 1910 m., žuvusių lietu- i Menui duoti kredito, sakydami, 
vių Nagreckio ir Lažinskio, pa-i kad toj miesto daly nėra jokiij 
laidotus Kazimierinėse kapinė
se, kapus papuošti gėlėmis.

Ligonių lankymo komisija 
pranešė, kad džiova sergantis 
Jucius randasi pats susirinki
me ir kad jis pats pasiaiškintų. 
Ligonis Jucius pianešė, kad jis, 
daktaro Montvido patarimu iš> 
ėjęs iš prastos ligonines ir da
bar Dr. Mohtvidas stengiasi jį 
patalpinti į geresnę ligoninę. 
Juciui lokalas paaukojo $15, po 
to susirinkimas užsidarė.

. j .. .. i . „ : i- • Susi linkime dalyvavo apiekad ue unijos kambariuose pasisle- . L. . , . ,J v.. ... 150 narių. Komunistai darosiir kada .rastinėj nebuvo . ± , .¥,f . prie lietuvių draugiškesni.
, > aisiuu- __ Darbininkas,

pasiėmė čekius.. \ ,« * « • • _- - - - ------ -------- - - --  - -- --- ---

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennęrsten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesų. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bysteje.

HenningWennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO a

Dft. HUMPHREYS*
LIETUVON

JUNIOR

n t si lankymo. Tad 
AuditOri- 

(> kad tai pada
rius, lai kiekvienas I

I savo draugus 
ijraginkite juo;

J užpildykite Lietuvių 
komC ii ja iki dura, 

rlauaio mattflo?o. Sena?, armonikai ma nou> [ '
j naujas. Mb*i| naujos armonikos garan-1 
tuotoe 5 melams. Reikal <ukite musų kata* • 
logb Šiandien.
North America Accordion M f g. Co. 

•3< So. Ifehled rft.. < |ll.

sfdalino ir tuojads stengėsi tuos 
čekius išmainyti į pinigus. 
Unijos administracija sužino- 

_  r____ jus, kad prapuolė daugybė če- 
kvieskite ąių, greitu laiku telefonu'pra- 

ir pažystamus, nešė į visus Chicagos ir apie-.

,-rasr—

i B b. Naujienų akaiĮ»t l iNaujienų suai-
inn. KJI lytojo* iv skaitytojai

s dalyvauti šiame linkės bankus ir visokias pini-|<^ę

prašomi pirkimų reikalais 
eiti į tas •anlų’ovas kurio* 
skelbiasi Naujienose.

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS- 
BURGIi siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chfeago, III.

PUIKUS naujas mo
delis. Plonas 12-to 
saizo. Jis vertas užsiti- 

kėjimo, kurio visi ieško 
Ingersoll’yje.

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

TA B L ET S

DR. HUMPHREYS* 
U

Greita pagelba nuo'

INDIGESTION• •»

HITT AND RUNN RV HITT
<smu ctuT s ? ? 1— 
INM'11WE Bjtri W0ftTH tWt 

.. TU.\r — YOU 
/IriAKC IT AH Z-^ę

El/fcU DlHC ?/<jL

> HA-MA-'TUC Olb^COuT
i, FąrbjMG my r’AHr^ Į

MUŠT THIUK ['
i Af F y TO 11 AVI AM'Č J 

IN IM-f ’

J - lC>OtTA L X

Dily AtMT iu tue. Ų 1 
f'ctd“ t--ųraTa sr^r.uL 
i op i‘i bu. tmiMcv -

>▼***♦«

< ?R/

:■ * ■'
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NAUJIENOS, Chicago, Dl Ketvirtadienis, Geg, 14,

JiESKO KAMBARIŲ NAMAI-2EME NAMAI-ŽEMEPARDAVIMUIRAKANDAIPranešimai

JIESKO DARBOCALUMET GROVE

MORTGECIAI -PASKOLOJPARDAVIMUI

10(10 w

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Nut

Turtų Rašt. Vin

AUTOMOBILIAI

ISRENDAVOJIMUI
Pagelbininkas, W

RAKANDAI
kamb

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

svarbi 
Rašy-

ir mokyklos 
kas, šaukite

GOJUS 
William 
Paulina 
pagelb.,

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

mus
Avė,

Sides val- 
J. Lidike- 
vice-pirm. 
Wabansia
Lungevič,

PARDAVIMUI GROSERNft 
PARDUODU PIGIAI

DIDELIS bargenas 
vėliausio styliaus rakandai 
gražus fonografas, 
parduota labai greit ir pigiai, 
viskas kaip nauja. Gera proga 
jaunai porai, 1922 S. Kedzie ąv

parduoti.
Naujiena

Halsted Sli

mūrinis
5 Datai

Walančunienė, 
t.; Kontrolės

metams: 
W. (ilsi 
Šimėnas, 
rašt., C.

Blue Islaud, III.
Nedėlioj, Gegužės 24
Pradžia 10 vai. ryto.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

Tel. Lafayette 5153-6438

ATSIGAUKIT
3.336 So. Lowc Avė

I trink Par
geni] vietoj 

priežasties ligos 
prie biznio.

krautuve, ge
nės biznis 

teatras sker- 
3 ruimai ir

Hermitage Avė.;
Cesna, 4501 S. Pau- 

maršalka P. Tiškeviče, 
Francisco A Ve.; ligonių

PARDAVIMUI, 
GROSERNĖ IR BUČERNĖ 
SU 2 ARBA 4 LOTAJS 

Box 633 
Rerwyn, III.

Yra 
dėl grosernės 

$12,000 pirmas

PARSIDUODA 5 pasažierių 
“Grand” automobilius geriau
siame padėjime. Modelis 1922 
metų. Parduosiu už $200.

4410 S. Washtenaw Avė.

kam pi- 
nnnias, lotas 

1 krautuvė 
arba bu- 

morgičius, 
renda,

DRASTĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z 
Motuzas, 4806 S. Wood St.; Pad 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F.' Motuzas, 2811 W. 62 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St.. 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S 
kasierius A 
liną St. 
4612 S.
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallące St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienj, 1 vai. po 
pietų, Davis Sąuare parke] svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTTNG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojarj. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa: pardavimo 
priežastį patirsi! ant vietos.

2119 So. Halsted S t r.

7637 
netoli SV. Sabinos 

\pžiurčkit 
Vincennes 0178

ruojArs
REIKALINGAS bučeris, 

vedęs, geros darbo sąlygos
Atsišaukite

4201 So. California Avė

pasitraukia 
reikalus.

Už $1950 nupliksite viską, 
i. Dalinais iš- 

reikia. Pamatykit

PARDAVIMUI pigiai nauja 
mūrinė rezidencija ant vieno 
augšto, yra skiepas ir 2 karų 
garažas. Svarbi priežastis par
davimo. 1641 S. Rockwell St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybes antrašai: Pirmininkas 
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevk'ia, 
3826 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270; Nut. 
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So. Green 
St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Aubum Avė. ♦

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 

. S. Edbrooke Avė 
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas BalvoČius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadieni kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

PARSIDUODA RAKANDAI (i 
kambariams viskas gentinę stovy
je. Turiu parduoti greitai, nes ap
leidžiu Chicugą ir 'todėl parduosiu 
pigiai. Galima matyti vakarais nuo 
6 vai. subalomis ir nedaliomis vi
są dieną.

2856 W. 39 Plaee 2 lubos 
Tci. Lafayette 1778 <

C. P. SUROMSKIS & CO.
Reni Eatate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halste^ St. 
Tel. Baulevard 9641

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut.° Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. 61 st St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. 
5929 So. Throop t 
Rašt. M? Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Senulienė^ 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Gu
donienė, K. Austrauskienė; Maršai; 
ko P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienj kiek
vieno mėnesio Mark Square svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

PARDAVIMUI, muro bizniavas 
namas geriaiisis kampas ant Rrid- 
geporto -So. Halsted jrt32 gat. tu
riu parduoti greitu 
pas i re n gęs i švaži u o t i 

Savininkas John
’ 6338 So. Mozart St

RENDON 6 šviesus kamba 
riai, guru šildomi, šalę Lietu 
vių Auditorijos.

Kreipkitės:
3129 S. Halsted St.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

lotas 
50x125 pėdu; netoli Archer 
Avė. gatvekarių, kaina $2,500 
su mažu jmokėjimy, o likusius 
kaip rendą.

Taipgi turime bizniavę ir re
zidencijos lotų, 
$150 ir augščiau 
lengvais 
kitę.

5882
kamp.

KAMBARIU cotage 
netoli

u, nes esu 
Lietuvą. 
Bashinski

PARSIDUODA
BUČERNĖ Ir grtosernė, Visokiu 

tuntų apgyvento] vietoj, ant < kam
po ir karų linijos, biznis cash 
Renda nebrangi, lyaas trims me
tams. Viskas geriausiame padėji
me. Atsišaukite greitai

1 E. 103-rd St., Chicago, III.
Tel. Pullman 9522

TIK PAGALVOKITE 
kėjus nupliksite 
galovvs, 4-5-6 
mūrinius namus, 
fėras nuo vid 
geriausioj aplėii 
ir bažnyčių.
THE BLOCH REAL ESTATE CO. 

1200 So. 17 Ave.ų Mayvvood, III
Prieš Aurora ir Elgin. stot}

SURAŠĄS VALDYBAS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu šv. Marijos, 3501 _South 
Union Avė 
ninkas 
Parnell 
Vincas 
ninkas, 
Wallace St 
K. Aišmentas

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 

Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Ijenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. KuprevĘ 
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pet- 
nyčią kožno mėnesio.

St., Phone Lafayette 5211 
Gurskis, Kontr. Rašt 
St.; John Jačkas 
W. Pershing Rd.;
ka ir Ale.x Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldieųj kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Uetuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

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

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

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

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

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

netoli Ashland Avė.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

lysu.
'HARMON BROS. ’ 

5423 So. Halsted Str.

ANTRI MORGIČTA1
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

PA RANDA VOJIMUI 7 kambarių 
Hiatas, netoli Jackson Parko, yra 
vanduo, gasas ir elektra. Renda $33.

Taipgi parsiduoda
renda su ^kambariais dėl gyvenimo 

Atpišaukite
1413 E. 58 Str.

Tel. Fairfax 2619.

tik ką 
baigiamas, 1 blokas iki karų ir 
pusantro bloko iki lietuviškos mo
kyklos ir bažnyčios. Namas randa 
si 4542 So. Fairfield Avė. Atsišau
kite: 4-156 So. Washtennw Avė.

1 lubos

DEL KO GYVENTI dideliame 
mieste kur žmogus trokšta nuo oro 
tirštaus, $25(1. nupirks jums 4 lotus 
gražioj vietoj, kur tyras oras. Yra ir 
bažnyčios ir mokyklos. Netoli miesto. 
North Shore. Kreipkitės laišku 

Naujienos Box 357 
171'9 So. Halsted Str.

$500 jmo- 
moderniškus buiv 

kambarių ir 2 flatų 
, H mylių, 22 min. 1 
ipmi.esčio. Chicagos 
nkej, netoli mokyklų

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

STOGDENGYSTĖ
Jusii stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garuntuoji-.ma.s už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimai Chicajęoj ir upio 
įinkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininke i samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawdale 0114.

VILNIAUS NAš 
CERTUl geg. 17 < 
joj. tikietus gulim

Naujieniose, 
Aušros Knygyiu

PARSIDUODA
Fotografo Studio, įrengta moder

niškai, pagal vėliausios mados, vieta 
graži ręndą pigi, darbo daug, kaina 
žema, pardavimo priežastį 
Randas mieste Račine, Wb 
kitę patf

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 

; * f

mainyti namui, 
farmus, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

VYRAI IŠMOKITE . modemiškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gki išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

REIKALINGAS žmogus su pini
gais dėl prisidėjimo prie naujos iš- 
dirbystės automobilių srytyje. Turiu 
išradęs nauja patentą prie pagerini
mo automobilių. Modelį galit matyti 
ir platesnių žinių suteiks Aušros 
Knygyne. 3210 S. Halsted Str.

Chicago, III. Pirmi; 
Antanas Vaičius, 3623 So. 

Avė.; Vice pirmininkas, 
Pomeraa; Nutarimų rašti- 
M. Ceplinskas, 3533 South 

Mokeščių raštininkas, 
Kasierius, Jonas 

Strązdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašiu.s, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka. William Kuz
ma, VVilliam Butkus; TruSčei, Juo 
zapas Mickevičius, Antanas Vąi 
čius, Jonas Kazlauskas. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antra septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais j 
kleboniją, 8505 So. Union Avė., 
Chicago, III.

TURI BŪTI parduotas 
rds .6 ant 
48x125, 
tinkama 
černės. 
pasibaigs į 5 metus, pigi 
nėra

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

MAX COHEN
Rooni 351, 140 S. Dearhorn St. 

Tel. Central 1191UČIŲ K(>N
Liet. Auditori 
gsudi: t

PARDAVIMUI Locomobile, 
Town Gar, labai pigiai, arba 
mainysiu ant loto, namo ar 
mažesnio automobilio; atsišau- 
kit, 701 W. 35 Str.

PARSIDUODA Soft 
loris. Giras biznis, 
Turiu parduoti iš 
Yra ir šokių salė

Atsišaukite

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras KuČįbskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daužtis, 1966 Canalpora Avp., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckia, 
kasos globėjas Juozapas JusČus, 
kaso^ apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius JusČus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Justus. Susirinkimai atsi
buna kas antra subatą kas mėnesi 
pas JulijonąySavicką, 1900 S. Union 
Avė. \

REIK ALINGAS, blaivas ir teisią 
gas vyras arba moteris diibti krau 
tuvėje. Dalbas nuolatinis, užmokės 
tis gera . Duosiu valgį ir guolį.

Atsišaukite
1458 W. 15 St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3388 South 
Emerald Avė .
Brushas. 3848 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Korftantas Lengvenas, 8353 
So. Lowe Avė.; JControlių rašt. 
Stanislovas Deikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune ii 
Antanas Knistautas; Maršalka 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą su 
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
augštų po 4 kambarius, Brigliton 
Parko apielinkčj, namas f“

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinė bun- 
galovv, vienų metų senumo, pirmas 
flatas karštu vandeniu šildomas, an
tras — pečium, 6-6 kambarių, netoli 
mokyklos, gatve cementinė, platus 
lotas, kaina $15,500, 4229 So. Rock- 
\\cll St., Savininkas F. Simke\vic, 
3238 So. Halsted St., Blvd 9820

DIDELIS BARGENA8, parsiduo
da namas su groserne arba vieną 
bizni, Ųera vieta yra 5 kniuba; 
rii užpakaly, bizfiis ir 4 kambariai 
beisnionle yra vanos ir elektra dėl 
dviejų karų gftradžius. Parduosiu 
arba mainysiu ant kito namo.

Parduodu automobili geram sto- 
vvie. Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite pas savininką 
2245 W. 22 Str. Chicago, III.

Tel. Roosevelt 8606

DELIKATESEN ir maisto krau
tuvė, bekernės tayorai, saldainiai, 
cigarai, ice cream ir tt. Biznis ge
rai įrengtas ir gerai apsimoka, 
\Vest Side. Nėra jokios koinpetici- 
jos. Visa apielinkė atsilanko j šią 
krautuvę. Naujos mados fikČeriai, 
daug šlako, pigi renda už moder
nišką krautuvę su gražiu dideliu 
flatų ir vana. Gera proga uždirbti 
daug pinigų ir gerai gyventi. Šei
myna pasitraukia iš biznio ir turi 
užbaigti reikalus, užtat ir par
duoda, 
verta daug daugiau 
mokėjimais, jei i.l. 
patys krautuvėje.

114 W. Chicago Avė., 
Oak Park, III.

2 blokai į vakarus nuo Austin Bvd

NAUJAS NAMAS. Parsiduoda 2 
flatų po 6 kambarius mūrinis na
mas garu Šildomas. Naujos mados 
įtaisymai. Parduosime pigiai. Na- 

tandasi ant 5304 So. Tahnan 
Paklauskite: 

2542 W. 51 Str. ’
1 lubos

LIETUVIŲ LAISVĖS' KLIUBO VAL- 
...DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 

Antanas J. Zalaloris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallac<y St.; 
Turto raštininkas, G. Parkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kuuneckis; Kon
trolių ♦ rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Julijonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazdausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING A COA1 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3106 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 re.a.

GROSERNft J R PLAYER 
PIANAS

Parsidumla už pirmą pasluly 
arba išinainvsiu ant namo, lo 
arba autrimobilio.

Atsišaukite
524 \\\.33-rd Str.

Kas nori na
rnų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ,ant far-

PARDAVIMUI Ford vieno 
tono trekas, tinkamas prie bu- 
černės ir grosernes. Self star- 

Gerame padėjime. H- 
S. Zabinski 

2256 W. 47 Plaee

PARDAVIMUI t'rmtinis setas 
naujauskhs mados, arba parduosiu 
ir visus fomiČius. Parduodu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą miestą. 
2 lubos iš fronto

Atsišaukite.
1102 So. Cnnipbcll Avenue

*................—j'» ?į — ■■■ -............. DRAUGYSTĖS LIETUVOS
Valdyba ant 1925 metų:
Buishas, Pirm., 3348 So.

Pirm.
John Lauraitis

REIKIA —
Patyrusio jauno vvro i

Hanhvare krautuvę.
Atsišaukite.

3103 So. Halsted Str
Tel. Botilevard 3998

PARDAVIMUI groserne ir kendžlų 
cigaretę ir ice cream 
riuueta šia j upielinkėj, 
tarp trijų mokyklų ir 
sai kelią. Pragyvenimui 
lysas ant 3 metų.

Atsišaukite 
625 Wcst 31 Str

GKO.)ĮKELS PIANAS 
(lėlyje, bus parduota

Naujus kainavo 
keisai ir H8 notų, si 
lietu ir 50 rolių. I 
$10 j mėnesi.

1389 Wilwaukee Avė., Ist Floor

J IEŠKĄ U darbo prie namų 
taisymo, arba pentuvimo; kam 
reikalingas toksai darbininkas, 
tai kivipkitės laišku V. A. B.

1016 W. -56th St. 
('hiaigo, III.

kainos nuo 
Parsiduoda 

išmokėjimais. Maty- 
Mr. UNNERT 
Archer Avenue. 

Central Park Avė. 
Republic 102^S 

J. N. ZEWERT CO.

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

4357 So. Washtenaw Avė. , 
ant 2 augšto

LAISVAS LIETUVIŲ PAfcELPINIO
KLIUBO Valdyba 1925 
Pirm., E. Juzaitienė, 73( 
Artesian; Nut. Rašt. M. 
928 W. 33rd St.; Finansi 
St., Tel. Engle\vood 2083; Pagelbi-

Miškinicnė, 4001 South 
3336 So. Halsted St.; 

rašt., S. Palijanskas; 
L Varnagis. 4051 Ar- 
Kasos globėjas, J. Ja-

REIKALINCrAS patyręs 
ris dirbi i bučernčie.

A įsišauki te:
A. Sucilla,

123(10 Emerald Avė.
Pullman 3990

ninkas, U
P. Pliopli
Kontrolės
Kasierius, 
che r Avė. 
sunas.
Susirinkimai jksibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienj; McKinley Pnrk 
Svetainėje, 39tą ir Wester 
2-rą valandą po pietų.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj, visokių tautų 
lankiai apgyventa, kitos bučernės 
ir grosernėš arti nėra. Biznis daro
mas geras; fixčeriai, gražaus tavo- 
ro daug, lysiis ilgas, renda nebran
gi, ruimai gražus pragyvenimui 
ten pat, turi būt parduota greit. 
Kas norit gerą biznj insigyli, tai 
nepraleiskite šios progas, nes aš 
priverstus esu

Kreipkitės j
1739 So.

Box

REIKIA patyrusių darbinin
kų į geležies atkarpų jardą. At 
sišaukite tuojaus

Steiner Iron and Metai Co. 
1103 So. Washtenaw Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Draftlng, Da- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

24(>7 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managtt

PARDAVIMUI naujas muro na
mus, 2 augštų po 6 kambarius, 
nungalosv stogus, karštu vandeniu 
šildomas, lotas .30x200; minysi.u 
ant loto arba cottage; ateikile pa
matyt ši bargeną.

3992 Archer Avenue
Tel. Lnfayelto 9305

REIKIA merginų darbui prie 
marškinių, putyrusių operatorkų 
nnt 1‘riin presti, paduotojų, sulan- 
kstyto.ių ir prosytojy, nuolat dar
bas. Linden Loundry Co, 

409 N. Laramie Avenue 
netoli Lake Str.

bungalovv.
6 kambarių 

So. Ada 
bažnyčios 

Savinin-

Lietuviškas Teatrališka',
>as Lietuva laikvs savo mėnesinį 
usirinkimą gegužes II d. 1925 m- 

; vai. vai:. Davis Spuare Park.
Malonėkite visi nariai susirinkti. 

—Kviečia valdyba.

PA.IIEŠKAU didelio, švie
saus ir apšildyto kambario pie
tų miesto dalyje. Norėčiau, kad 
butų kur nors švarioj apielinkėj.

Naujienos
Box 538, 1739 S. Halsted St.

lietuvių Amerikos politikos
KLIUBO ant North West 
dyba 1925 m.: Pirm. B. 
vičius, 17U» N. Robey St.; 
Robertas Shaikus, 1750 
Avė.; protokolų sekr. A. 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 16-15 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

PAJIEšKAU savo draugo 
mier» Bobelio. 18 metu 
venų Giasgosv Scotland. 
ar kitas atsišaukite šiuo 

Antanas Judickas, 
3122 Euclid Avė 

Rervvn, III.

Lietuvos Socialdemokratu RėinčjV 
Fondo, Chicagos kuopos susirinkimas 
įvyks ketviitadieny, gegužės 14 die
ną, 8 vai. vakare, Naujienų name. Vi
si nariai ir pritarėjai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą ir užsimokėti 
duoklei. \ aldyba.

Pirm 
St.; John Schultz 
2739 W. 39th PI.; 
Nut. Rašt., 2024 So. I’eoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt., 3043 W. 38th PI.; John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 39th 
Pi.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienį kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-6 kam
barių kampinis narnas, 30 pėdų ki
lus, rulonini porčiai iš fronto, 
miegojimui porčiai iš užpakalio, 5 
metų senumo, kaina $11,500

I.. Kachinskv,
12 PI., Cicero, III.

L. 'I*. Aušros choras kviečia jau
nuomenę dalyvauti dainų repeticijose 
kurios atsibuna kiekvieną ketverge 
vakarą nuo 8 iki 10 vakare. Turime 
daug nauju dainų ir giesmių. Atsi
lankykite 35 St. ir Union Avė., po 
bažnvčia. —Valdyba ir vargonininkas

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

1037 Armitage Avė. netoli 
(’ravvford Avenue.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė maišytų (autų apgyvento] 
apielinkėj. Biznis išdirbtas per 
keletą metų ir eina gerai. Parduo
siu tik už cash.

Atsišaukite.
1235 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU čeverykų krau
tuvę, arba mainysiu ant loto 
namo arba mažos farmos prie
miesty.

Atsišauk i t,
1245 So. Kedzie Avė.

Delroit, Cich. — Gedimino Ci
tizen Kliubo mėnesinis susirinki 
mas įvyks nedėlioj, 17 gegužės 
apie antra valanda po pietų, Liehę 
viu Svetainėje, prie Dix Avė. u 25 
gatvės. Visi nariai malonėkite ai- 
siiankvti ant šio susirinkimo, nes 
šis susirinkimas yra svarbus.

—J. (hėraitis, Užr. Rašt.

REI KALINGA inleligenl iška ypa 
ta: niortfinu arini vyras, kurie mo 
ka korespondencijas vesti. Turi 
gerui mokėli lieluvių ir lenkų ra
šybą. Darbas vakarais.

Naujienos, Box 536 
1739 So. Halsted Str.

sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo- 
met kreipki- 
t8s P®8

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

PHIE1P,
K) Main St. Raeine, Wis

PARDAVIMUI baibernė yra. 3 bal
ti krėslai. Pulrmmio stalas, cigarų 
tabako ir nesvaiginamų gėrimų. Pir
mas flatas gyvenimo. Važiuoju ; 
Europą.

622 E. 67 Str.
’l’el. Eairfay 2836

pučistus san 
s už $110.
$750. Moderniški 
u benčiuini, kabi- 
Išmokėjimats po

Švyturio Knygyne 
j.led SI.

pas V. M. 
Halsted SI.

Parkąuską,
A. Kareivą 
i r pas 

teto narius

40 KARŲ garadžius, prie svarbaus 
kelio ir karų linijos, mūrinis namas,y 
50x12(1, parodymų kambarys, ofisas 
ir 2 fiatai po 6 kambarius ant antro ! 
augšto, gaso pumpa su namu, kaina ■ 
$33,000, cash $7000, kitus pirmais ir I 
antrais morgičiais.

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTĖUV PAš. KLIUBO 
valdymu ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kps Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltiene, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienį, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS Vaidyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 

Ant.
655 W. 18tb 

Kasierius, 2436 
Staponas Mažei-

PAMATYKITE 
'Tai tikras namas 
mūrinis bunvalosv.

PARSIDUODA kandžių ir ice 
cream štoras prie didelės mokyklos. 
Užlaikom tabaką, cigarus, mokyklos 
reikmenis ir (unchius. Ruimai prie 
storo, pigi renda. Turi hvti perluotas 
greitai, nes turiu du bizniu.

657 W. 47 Str.

PARDAVIMUI bdceimė, ge
roje vietoje, lietuvių ir lenkų 
apielinkėj, pigi renda, su gyve
nimui kambariais.

328į W. 51st Street

NAMAI-ŽEME
• Svarbus Pranešimas
Kas turi Lietuvoj namus, li

kęs, arba lotus, norėtų mainyti 
ant Chicagos propertės, taipgi 
perkam ir už cash pinigus, mel
džiu pranešti:

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

LIETUVIŲ SUBDIVIZIJA

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

2031 Wf 35th St.
rFel. Lafayette 0909

AR JUS GALIT ŠUDfiT ŠITĄ?

I L S A I U A

Aukščiau pažymėtos raides 
kuomet gerai1 sudėtos, sudaro 
vardų žymaus miesto Lietuvoj. 
Kiekvienas atsiimlęš teisinga 
sudėjimą ganą puikų lotą, mie
los 25x125 peRų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj \Viscon- 
sin valstijoj.

Standard Land Association
105 W. Monroe St. Su i te 1305 

Chicago, Uis.

LIETUVIAI, ŠTAI JŪSŲ PROGA!

Mes pastatysime jums murini 
bungalow arba 2 flatų namą, prie 
pat trečio didžiausio ir gražiau
sio parko Chicagoj. Gera trans- 
IMirtacija. Yra krautuvės, mokyk; 
iąs. Už $175 galite pradėti slapti 
sau narna. Naujienos, 1739 So. 
Halsted Si. Bpx 539

VEIKITE GREIT. Nelaukit ilgai. 
Naujus mūrinis bungalo\v, $8,000. 
Sutaupyki t 81,000, 5-6 kambarių,
moderniškas, sunparlof, stikliniai 
porčiai. karštu vandeniu šildomas, 
prie 88 St., netoli Cottage Grove 
Gera transpdrtacija, 81,500 cash. 
Matykit statytoją, 605 E. 90 PI.

3 GRAŽIOS krautuvės, $18,000. 
Veikite greit, nes išvažiuoju j Eu
ropą. Neapši įdomios, rendų$2,300 
ir aukščiau, morginčiu. $10,600, 
cash $4,000. geri morgičiv doku
mentai, 26-28-30 W. 75 St. Savinim 
kas cigarų krautuvėj.

IN MOKĖT 81.100 ir |>o $30 i mė
nesi, su palūkanomis, nupirksite 
namą vertės 83,600 ir 1 akrą že
mes, yra elektrą, garažas. netoli 
111 St. karu Unijos. Atsišaukite

Mis. M. Przybylski
10417 Roman Ąvenue

EKSTRA Bargonas, 2 augštu, 
mūriniu frontu, krautuvė ir 4-6 
kambarin fintai, ant 59 Si., 
netoli Raeine Avė. Tikrai geras 
pirkinys, kn.’nn $85Q0, verias $11,- 
000 arba 812J100. rendos $35.

Atsišaukite G, E.
59?3 So. Raeine Avė.

AVenhvorth 1137

REZIDENCIJA, 1 ir nusė augšto, 
1-5 kambariu, garu šildomas, yra 
elektra, karšto vandens apšildylo- 
ias. mūrinis narnėta?, kaina $5,- 
000. cash $2.000

5101 Lonrę Avė. Boul. 6945 
Mary Fair


