
I

1

u*

VOL. Xn. Kala* 8c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Knt«r«d a* Moond Olw* Mattar Mareh 7, 1914, ai tha Poat Offlca Bff fJhtauM HL 
■ndar tha Art af Marah B, 187B.

--------------- --------- ----------------- . --------,,------- 1 . .......—

Chicago, III. Penktadienis, Birželio-Ju ne 26, 1925 .

Policija Lietuvos
Klerikalai smurtą išmetė
iš Seimo Bielinj, Grinių 

ir Lapinską
Po lo klerikalai vieni priėmė kru 
viną “krašto apsaugos” įstatymą

(M. Šleževičiaus kablegrama Bostono Sandarai, 
gauta birželio 23 vakarą).

KAUNAS, Lietuva. — Kovoje dėl spaudos ir 
susirinkimų laisvės Seiman buvo įvesta policija, 
kuri prievarta išvedė iš Seimo salės atstovus 
Bielinj, daktarų Grinių, Lapinskų.

Visa opozicija protestuodama apleido posė
džių salę.

Krikščionys vieni naktį trimis skaitymais 
priėmė spaudos, susirinkimų laisvę varžančius, 
mirties bausmę įvedančius įstatymus.

Kas myli Lietuva, pakelkime protesto balšus 
prieš krikščionių žiaurių reakcijų.

(Pasirašęs) Šleževičius.

Senatoriaus Roberto M. La Follette’o laidotuvės Madisono, Wis., Forest Tlill kapuose. Sce
na ties kapu. La Follette’o našlė stovi ties karstu tarp savo dviejų sūnų, Philipo (kairėj) ir 
Roberto. ’ ’ '

Karas Anglijai, - šaukia 
Pekino kiniečiai •

-LĮ-1-. Į'." ".T- ■ I--' ' . '

Anglija įritaria ginklą 
vimos’apribojimui

Vokiečiai ima nagan sa 
vo rinktus atstovus

20,600 kinų studentų, prekinin
kų ir 
rtruoja 
jai.

darbininkų 
neapykantą

demoh-
Angii-

Chamberlainas linki, kad gink- 
lavimos sumažinimo konfe
rencijų sušauktų Amerika.

Rėmusieji rinkimuose naciona
listus, žadėjusius jiems daug 
gera, dabar kaltina juos už 
prigavimą

Ispanija atsisako leisti 
franeuzus j Rifą

Graikijoj kilo nauja 
. revoliucija

Derybos dėl suderintos armijir 
ir laivynų akcijos Morokoj 
suk Ii u vo

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
25. Nežiūrint optimistingų 
oficialių pranešimų, skelbiančių, 
kad viskas gerai sekas*, fran- 

‘ euzų-ispaąų konferencija abie
jų kraštų kariuomenių ir laivy
nų operacijoms Morokoj sude
rinti yra visai sukliuvus ir gre • 
šia suardyti dagi Algeciraso 
1912 metų konvenciją.

Francija reikalavo, kad Ispa
nija bez niekur nieko leistų 
franeuzų kariuomenei eiti i Is 
panų zoną iki šešuanu, genant, 
atgal rifiečius, o paskui, j>:. 
butų reikalo. eiti per Rifų i 
Agadiią, idant sulaužius Abd- 
el-Krimo atsparumą.

Ispanija tam priešinas, 
damos tuo, kad tai esąs jos 
tektoratas, ir jei ji leistų 

’ timai kariuomenei įžengti 
teritoriją, tatai žalingai 
lieptų į jos teises.

Franci jos delegatai konferen
cijoj įspėjo Ispanijos atstovus, 
kad jeigu nebus prieita prie su
sitarimo, ‘tai Paryžiaus valdžia 
atsižadėsianti Algeciraso kon
vencijos ir reikalausianti nau
jos tarptautinės konferencijos 
dalykams šiaurinėj Afrikoj su
tvarkyti. Tai betgi butų pa 
vojinga ryžtis, kadangi Italija 
irgi nori ten daugiau laimėti, ir 
Jungtinės Valstijos nėra paten
kintos dabartiniu Tanžiro sta
tusu.

rem- 
pro- 
sve-

ats’ -

NAUJAS JUNGTINIŲ VAL
STIJŲ AMBASADORIUS 

BERLINE

BERLINAS, birž. 25. — I)r. 
Jacob Gould Schurman, nauja
sis Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Vokietijai, šiandie atvy
ko j Berliną. Dr. Schurman pir
miau buvo ministeris Pekine.

sukilimo prisidėjo 
kabinetas

ne
nas; kabinetas rezignavo;
įsteigta karinė valdžia.

25. 
mi- 

Michala- 
rezignavo.

LONDONAS, birž. 25. — 
Iš Pekino praneša, kad šian
die ten buvo milžiniška kinie
čių demonstracija, kurioj daly
vavo dvidešimt tūkstančių 
siūdintų, prekininkų ir darbi
ninkų. Demonstrantai nesįė iš
kabas su antrašais: “Skelbki
te karą' Anglijai’”, šaukdami: 
“Mirtis anglų plėšikams!”

Kinų kariuomenė ir polici
ja saugojo svelimšalių namus 
ir krautuves, taipjau visus 
įėjimus į legaciją.

Pranešimai iš įvairių kitų 
neramumo centrų situacijų

ATENAl, Graikija, birž.
Graikijos kabinetas su 

nisteriu pirmininku 
kopuhi priešaky
Naują valdžią apsiėmė bandy- piešia šitaip:

Vuhu, netoli Nankino, kinie
čių boikotas užsienių karo lai
vams tęsias. Kiniečiai atsisako 
pardavinėti jiems maistą.

Svatau’e kiniečių vyriausybė 
užtikrino svetimšalius, kad jie 
busią pilnai apsaugoti.

Amoy kiniečių ir užsieniui vy
riausybes veikia bendrai tvar
kai išlaikyti, tečiau padėtis es
anti labai rimta.

Kantone, dėl stiprios agita
cijos prieš svetimšalius, padė
tis dar labiau įtempta. Buvo ži
nių, kad šiandie vidudienį kinie
čiai ruošėsi pulti svetimšalių 
koncesiją šaminą, tečiau iki 
pietų buvo ramu. Apsauga Bri
tų ir Franeuzų koncesijų dar

ti sudaryt buvęs pirmiau 
premj.ru Papanastasionas, ka
bineto portfelius siūlydamas 
šio.^ dienos revoliucijos va
dams, generolui Pangalui ir 
admirolui I ladzikiriakui.
Kariuomenė reikalauja prem

jero rezignacijos *
SALONIKAI, birž. -2f 

Vietos garnizonas nutarė 
kalanti ūmios premjero 
chalakopulo kabineto 
rijos, kad jo vietoj 
karinę valdžią su 
Dangalu prieky.

Sukilusieji karininkai už
gaidžios Įstaigas ir gelž- 
stotis. Įsteigta aštri spau-
cenzura. Išleista revoliu- labiau sustiprinta. Atvyko dau- 
manifestas. Sukilėliai sa- giau Japonų laivyno kareivių.

rei- 
Mi- 

rezigna- 
sudarius 
generolu

ėmė
kelio 
dus 
cinis
ko, kad visame krašte revo
liucinis judėjimas nesusitinka
pasipriešinimų.

Graikų laivynas prisidėjo 
prie sukilimo

Kariškių pranešimas 
bia, kad revoliucinis 
mas kontroliuojąs jau 
kraštą. Prie sukilimo į 
jo ir Graikijos laivynas.

Kaltina svetimšalius
HONKONGAS, Kinai, birž. 

25. —. Kinų civilis Kantono gu
bernatorius savo notoj genera- 
liam Britų konsului visą kaltę 
dėl, įvykusių praeitą antradienį

judgji/šaudymų Kantone verčia sve- 
( vjs,j1 timšaliams. Jis pareiškia, kad 
prisidė-i kiniečių demonstracija buvus 

ku- jau beveik visai praėjus pro 
riam vadovauja admirolas Ha- koncesiją, kai iš Britų sodybos

nisteris.
Sukilimo vadai

Graikų
tui:

kareiviai ir policija pradėję šau- 
[dyti skersai kanalų. Iš Francu-
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Seime
Meksikos katalikai pro 

testuoja prezidentui
Del Pabaltijo valstybių 

artinimosi
Katalikų D. Federacija smerkia 

kariuomenės žygį prieš de
monstrantus

Ekonomine 
valstybių 
rencija

sutartis. Pabaltijo 
ministerių konfe-

‘ LONDONAS, birž. 25. — Lai
ke debatų dėl saugumo pakto, 
užsienių reikalų ministeris 
Chamberlainas vakar pareiškė 
parlamente, kad Anglija pasi- 
ruošius kartu su kitomis didžiu
lėmis valstybėmis tartis dėl lai
vynų jėgų apribojimo ir saus
iuos armijų sumažinimo. Jis sa
kė, kad tarptautinė ginklavimos 
sumažinimo konferencija ge
riausiai tiktų sušaukti Jungti
nėms Valstijoms, arba pačiai 
Anglijai.

Chamberlainas prašė, kad. 
parlamentas paremtų proponuo- 
jamą saugumų paktą, idant ga
rantavus sienas tarp Vokieti
jos, Francijos ir Belgijos. Toks 
paktas, sakė jis, išsklaidytų 
baimę ir nepasitikėjimą ir butų 
didelis žingsnis į taiką ir nusi
ginklavimą.

Jungi. Valstijų laivyno 
matrosai dezertavo

Amerikos konsulas prašo Mek
sikos vyriausybes pabėgėlius 
areštuoti

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
25. — Telegrama iš Tampico 
praneša, kad plaukiančiam Į 
Panamos kanalą Jungtinių Val
stijų karo laivui Tulsa sustojus 
Tampicoj, daug jo matrosų de- 
zertavo — pabėgo.

Laivo kapitonas ir Jungtinių 
Valstijų konsulas kreipėsi į 
Meksikos vyriausybę prašydami 
dezertierius areštuoti.

^ORFI

TALINAS, birž. 2 [Ej. —Es
tų užsienių reikalų ministeris 
Pusta pasikalbėjime su spaudos 
atstovais tarp kita ko pareiškė, 
kad padarius ekonominę sutar
tį tarp Estijos ir Ijatv.’jos, rei
kalinga panaši sutartis padary
ti ir su Lietuva. Tą mintj Pus
ta jau seniau pareiškęs Lietu
vos atstovui Estijoj, o vėliau, 
viešėdamas Kaune, ir užsienių 
reikalų miništeriui čarneckiui, 
pabrėždamas, kad Estų vy
riausybė pasiruošusi tartis eko
nominės sutarties reikalais.

-| Kadangi šį klausimą reikią 
'■nuodugniai išstudijuoti, tai Pus

ta reiškęs pageidavimo juo grei
čiau sušaukti trijų sakytų vals
tybių ekspertų komisiją, kurios 
darbams pasibaigus, galima 
kviesti visų trijų valstybių už
sienių reikalų ministerių konfe
renciją. Tam 
mui pritarianti 
vija.

Be kita ko, 
Lietuvos užsienių reikalų minis- 
terio pasiūlymą sakytos konfe
rencijos darbų tvarkon įtraukti 
trečiųjų teismo ir susitarimo 
komisijos klausimus. Jei eks
pertų komisija netrukus pradė
sianti savo darbą, tai pasak mi- 
nisterio, galimas dalykas, kad 

j užsienių reikalų ministerių kon- 
tą, sovietų Rusijai diriguojant, ferencija galėsianti įvykti vasa-

MEKSIKOS MIESTAS birž. 9
25. — Nacionalė Katalikų Dar
bo Federacija atsiuntė Meksi 
koš respublikos prezidentui Cal 
lesui protestą, kuriame ji sa
ko, kad Jalisco valstijoj kariuo
menės būrys GuadaljaroJ ke
turis asmenis nušovęs ir keletą 
kitų sužeidęs, bandydamas iš
vaikyti demonstraciją, suruoštą 
protestuoti dėl areštavimo 600 
federaacijos narių.

Proteste sakoma, kad suim
tieji katalikų darbininkų feda-1 
racijos nariai buvę atsisakę - 
klausyti nesenai viename Gua-1 
daljaros fabrike įkurto sindika
to, o dėl to jų paskui nebeįsi- 
leista į dirbtuvę.

•Matyt, kad tie darbininkai 
bandė smurtu įsigauti į dirbtu
vę, ir už tai buvo saugojančių 
triobesį kareivių areštuoti.

BERLINAS, birž. 25. — Vo
kietijos reichstago (parlamen
to) >, rūmuose vakar ĮvyKo ne
paprasta demonstracija.

Delegacija iš apie šimto žmo
nių, atstovaujančių vidurinės 
klasės balsuotojams, —kuriems 
praeitą rinkimų kampaniją vo
kiečių nacionalistai žadėjo viso
kių gerybių, tarp jų ir valioii- 
zavimą karo paskolų ir prieš
karinių taupinių, — atvyko į 
parlamento, rumus ir ėmė vi
saip prikaišioti nacionalistų at
stovams už prigavimą balsuoto 
jų. Būrys įtūžusių vyrų ir mo
tery garsiai rėkdami reikalavo 
grafo Westarpo, nacionalistų 
partijos vado, bet tojo reichsta
ge nebuvo. Demonstrantai dai 
labiau įtūžo ir bemaž nesumu- ’ 
šė vieną Berlino nacionalistų 
atstovą.

Socialdemokratų ir kitų kai
riųjų partijų atstovai šypsojos, 
žiūrėdami j visą tą sceną. Tik 
po ilgų graudenimų galų gale 
demonstrantai pavyko 
binti apleisti parlamento

KALNAS SUVIRTO Į

Pūstos sumany-
Lietuva ir Lat-

Sovietų agentai kurstą 
. revoliuciją Indijoj
LONDONAS, birž. 25. — Pa

sak gautų Londone pranešimų. 
Britų imperija galinti veik su
silaukti' rimtos revoliucijos In
dijoj, kuri gresianti kilti Ben
galijoj ir išsiplėsti po visą kraš-

Sako, kad bolševikų agentai 
turi Įsteigę puikią komunikaci
jų su Indijos revoliucininkais, 
ypatingai Bengalijoj,/ iuo kad 
maskviečiai ' laimėjo dominuo
jančią poziciją Afganistane 
Dabar bolševikai kontroliuoja 
afganų oro jėgas ir artileriją; 
jie įsteigė vieškelius ir telefonų 
linijas. Jų propagandininkai 
stipriai Įsikūrę šalia Afganistn*- 
no emiro.

( PITTSBURGII, Pa., birž. 23.
Iš rūpesčio., kad negali gauti 

darbo, gavęs proto pamišimą 
y kasyklų darbininkas Sterneris 

užmušė savo žmoną ir 11-os mė
nesių dukterį, o paskui pats sau 
galą pasidarė. Jie gyveno 

iWest Newtone, arti Pittsbuią.- 

prikal- h0, 
rumus. ---------- ---------------

Virsdamos uolos nuskynė girią, 
nušlavė galvijų kaimenes ir 
sunaikino triobas

CHEYENNE, Wyo., birž. 25 
— Tetono kalnuose, vakarinėj 

,Wyomingo daly, į Gros Ventre 
upę suvirto visas uolų kalnas, 
risdamos neapsakomu greitu
mu. Tetono nacionalės girios 
dalis buvo sutriuškinta į šipu- 

i liūs. Keletas galvijų kaimenių 
nušluota, taipjau daug’ triobų 
sunaikinta.

Nuvirtęs uolų kalnas užtven
kė upę ir dabar ten pasidarė 
ežeras septynias mylias ilgumo,

ir apielinkei ofi- mylią platumo ir t u r būt šim-

sveikina

ros gale arba vėliausia — ru- 
dens pradžioj.

Be to, Pusta pareiškė, kad ei
linė Lenkų, Latvių, Estų ir Suo
mių užsienių reikalų mlnistc- 
rių konferencija įvyksianti šią 
vasarą Taline.

15 ŽMONIŲ SUŽEISTA LAIVO 
EKSPLIOZIJOJ

KINGSTON, Ontario, b. 24.
Nedideliame motoriniame 

Thousand Islander laive Sv. 
Laurino upėj vakar įvyko eks- 
pliozija, kuri sudraskė laivų ir 
sužeidė penkiolikę pasažierių. 
Kiti dešimt pasažierių išliko 
sveiki, nors visi jie buvo sumes
ti į vandenį. Atbėgę iš Ivy 
Lee miestelio žmones pagalbon 
visus juos išgraibė iš vandens.

Jūsų Pinigai
' Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų f 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
30 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli-. 
kacijų, o vietiniai kreipitės 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, III.

Chicagai 
cialis oro biuras šiai dienai tus pėdų gilumo, kadangi, ties

Ižų sodybos taipjau šaudyta, o pranašauja:
Portugalijos karo laivas pavar-' Galima

Itojęs dagi kanuoles.
“Skaičius užmuštų ir sužęi-

stų kiniečių siekia daugiau kaip
Už bet |kurį 100”, sakoma notoj, “ir šitokia
atsakys ka-|žvėriška žudynė buvo iš anksto

telegrafavo
respublikos preziden-

paskelbiame 
esant.

“Mes 
nuverstą 
kraujo praliejimų 
binetas”. apgalvota ir slapta suplanuota”.

| ta vieta upės krautus sudaro 
laukti giedros ir status kalnų šlaitai.

truputį šilčiau; vidutinis, did
žiumoj vakarų vėjas.

Vakar temperattura viduti Besimaudant upėj vakar prigė 
niškai siekė 610 F.

šiandie saulei teka 5:16, lei-,mergaitės, visi jaunesni kaip 
džiasi 8:29 valandą.

I KANSAS CITY, birž. 24.

*'rė penki vaikai, tarp jų dvi

14 metų.

premj.ru
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftS t 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS;

s

STRAIPSNIS 130

$2.98
r

Mergina apiplėšė šoferį

graži mergina, apie

liet su dideliu revolve-

Sekant Siti

Dept. 6

M«m« akyrluj. mre talka* 

noo įniko cvUdcnalm. rei

kalu. įdomina bOHlan/loma 

motinom. Ir molinom. Jau
ny kddlkly.

KOdlkly aprfiplnlmu ir pe

nėjimą. yra dalyku ayro. 

■virbo* Mmynal ir tautai 

Ir umu jaugiama, kad tai 

yra dalykae. kurj mm tu
rim. regull.rlUai. laiko- 

tarpiai* atvirai Ir laiaval 
P^cvIMmU..

809 W. 351h SI., Chicago į 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR-\ 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus fr S 
Parduodam Laivakortes. • £

KŪDIKIU
^GEROVes skYRIUS

Lincoln r ordson

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA

į 2501-03-05 South Kedrie Avenue, Telefonas Lawndalc 4113-14
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų

Ceverykų Išpardavimas 
DABAR VEIKMĖJ 

t

A. .L Pierzynskio gerai žinomoj 
čeverykų Krautuvėj.

oterų gražus su diržukais čc- 
ai ir Oxfords čeverykai pir- 
ius 85.00. $6.00 ir $7.00 ver- 
, dabai* už

$1.39, $1.98 ir $2.98
Vyrų čeverykai ir Oxfords pir- 
miaus $5.00 iki $7.50 vertes, 
dabar už

Vyių ir moterų veltines namines 
šliures parduodamos už .

59c. ir už 69c.

Vyrų Palm Beach ir Moterų bal
to audeklo čeverykai vertes iki 
$3.50, dabar už

$1.00

Stovyla “Sargyba saugu
mo”, kurios replika bus pado
vanota trims skyriams kasy
klų, kurios turi mažinusį skai
čių iitlaimių.

Jauna,
19 metų amžiaus, gražiui pasi
rėdžius),
riti rankoje užpuolė šoferį ir
davė jam pasirinkti: — ar ati- 
tuoti pinigus ir "taksikabą, ar

Ji j
ne-
gy-

Ateikit tuojau |>akol pasirinkimas dar didelis.

A. J. PIERZYNSKI
1720 VV. 47th St., tarpe Paulina ir Hermitage 

Chicago, Illinois.

likti “negyvu didvyriu.” 
pasirinko pirmąjį ir todėl 
teko kabo ir $12, liet išliko 
vas.
Tuo šoferiu yra lietuvis Alex 

j Burba, 733 W. 17 PI., Premier 
kabo šoferis.

Mergina ir jos kavalierius, 
kuris pagelbėjo šoferį apiplėšti, 
pasisamdė kabą 3 vai naktį 
prie State ir 31 gatvių ir liepė 
juos vežti prie 43 ir Lake Park 
gatvių. Ten mergina paliepė 
jam sustoti, atstatė revolverį.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS,  j^1

Motinos!
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną.

Baudimas
Auklėjant kūdikį reikia vengti žiau

raus pabaudimo, kadangi jie nieko 
nežino kas gera, kas bloga. Kūdikis 
seka savo palinkimus, ir jei jie neve
da jį geron linkmen, tai tėvų pareiga 
yra parodyti 'gerą. Perdaug tėvų 
yra apimti taip vadinamo “nedaryk” 
įpročio. Jei tokie pašvęstų tik pusę 
tiek laiko parodymui kaip nukreipti 
kūdikio noringa domę į kurį nors 
sveiką ir normališką kelią, tai turė
tų kur kas linksmesnius vaikus. Kū
dikis yra opus tvarinys ir turi visus 
suaugusio norus bei palinkimus. Jei 
-ie palinkimai nuolatos yra draudžia
mi, tai jis verstinai turės ieškoti ko
kio nors negeistino kelio ir išeigos.
Pagrindai Prižiūrėti Sergantį Kūdikį*

Jaunas kūdikis, gavęs kaištį, turi 
būti tuoj guldomas j lovų vėsiame ra
miame ir gerai išvėdintame kambary. 
Reikia jam leisti ilsėtis ir miegoti 
kiek tik nori. Kutlįkis, kurs nera
mus, piktas,'turi kok( nors skaudulį, 
bet be karščio, irgi .taip pat lai daro.

Sergančio kambarį nereikia paver
sti j susirinkimų ruimą kūmutėms7 ii; 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesirg
tų limpama liga, liet geriausia' reikia 
ij atskirti nuo kitų vaikų iki liga pa
žįstama. Sekant šita atsargą bus 
galima išvengti daugelio limpamų li
gų plėtimosi.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar ner- 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip, tai 
veikiausia jo maistas jam netinka. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ir jfei 
jis neauga iš krūtų pieno, duog jam 
Borden’s Eagle Pieną — pieną, kuris 
laimingai išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikių. Lengvai pagaminamas — 
tik atmiešk virintu vandeniu kaip 
mokinama. Per 65 metus motinos 
davė Eagle Pieną kaip vieną milži
nišką sveikatos dovaną savo vai
kams. J j gydytojai’ rekomenduoja 
kūdikiams, kurie menki ir sirguliuo
janti, nes jis lengvai suvirškomas ir 
teikia pilno maistingumo.

Belo kad tinka kud kiui jis dar ge
riausia mainas nedapenėtam vaikui. 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklon vai
kų tarpe, rodo, kad vaikai maitinami 
Eagle Pienu padidėjo a bei h a i imant 
septyniais svarais daugiau, negu tie, 
kurie penėti paprastu bonkų pienu. 
Sek savo vaiką atydžiai. Pasverk 
dažnai. Atmink, kad nedasveriąs 
vaikas yra nedapenimas. Jaunas vai
kas turi gauti du šaukštų Eagle Pie
no kasdien atmieštu trimis ketvirta
daliais puodelio šalto vandens. Duok 
paryčiais ir po pietų. .Senesni valkai 
dažnai jį labiau mėgsta su «int<er ale, 
saisių sunka, suplaktų,, kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais 
tai krūvon sudėti. 
Trys gentkartės 
juo išaugo.

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

Jusi gausite 100% gerumo iš to ži- 
l uino Blr.tn. čia yrn 100% mie
žių. grynas skonis — paremtas 75 
metų patyrimu kaipo Mastcr 
Maiste™. Jums yra užtikrintos 
geriausios pasekmes. Bandykit 
Blatr. Orderiuokit jį sau šiandien.

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANC'H 

1500 Holt Street 
Phone: Brunsvvick 3600

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. CanaI 3161

Tel. Lafayatte 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuogoriausial.

M. Yuška, 
3228 W. 38tk St., Chicago, JU.

l

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Room 1111-11! 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

S323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus k« t vargą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:3d iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G-iki 8 vai. 
Ncdėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos tisuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Par
ketą pinigų 1 ir 2 mergišiams.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
r 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

JH

J. P. WAITGHES.
Advokatas

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

Vardas ir pavardė
.. — ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas
(jei norituri gaub Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

Siuntėjo parašas

Adresas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė..

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

dirbimų generatorius, 
magnetos, motorus, 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wahash Avė., 
Tel. Victory 7874

The Guarantee Auto Electric, 
nas Davnis, taisome visokių iš- 

starterius, 
armatūros.

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room *11 
Tel. Central 6210

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto SeredoJ ano 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
3236 8. Halsted St, T. Boal. 6787

-

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON
$186

OLYMPIC
Liepos-July 9, 1925 m

kišenius ir pasiėmusi kabą nu
važiavo su savo kavalierium.

Atėjo KULTŪRA No. 5 
ir 6. Kaina 40c. »

A. A. OLIS
ADVOKATAS

,HS. La Šalie St.. Room (2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Paredelio ir 
Pė-tnyčibs.

1

£451

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St.

Miesto ofisas^

127 N. Dearborn St

i

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ "

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais. 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
# v

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 609G f

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

White 
S ta r 
Lines 
Laivu

Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visą ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

No. 2451. Naujausio styhaus ma- 
tėvijos suknelė. Patogi geriems 
sportams. • (

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per kiūtinę. 36 mie- 
rai reikia 3 .vardų 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
srba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVJ8 ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Koosevelt $090

Namų Telefonas Republic 9600
,h». re- ...

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4G81

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti iuan pavyzdi No................

Mieros ..............per krutinę

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

»
laty kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu Telegramų Paštu Telegramų
50 litų ....................... $5.75 ........ ................ $6.25 600 litų ............. .............$62.00 ... ..................... $62.50

100 litų .......... ............ 10.75 ...................  11.25 700 litų ............ ............ 72.25 .. ...................... 72.75
200 litų .... ......
800 litų ...........

21.00 ...................... 21.50 800 litų ............ ............ 82.50 .. .................  83.00
............. 81.25 ........ ............... 81.75 900 litų ............ ............ 92.75 .. .... ‘...t............. 93.25

400 litų ........... ............. 41.50 ........ ................ 42.00 1090 litų ............. .......... 103.00 ... ..................... 103.50
500 litų .......... ............  51.75 ........ ................ 52.25 5000 litų............. .......... 514.09 ... ....................  514.50

Valet
AutoStrop

Razor
~ Sharpent Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Ražo r s ir Blades

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

{Miestai Ir valst.)

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halstecl St Chicago, Illinois
*
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KORESPONDENCIJOS
Musų Pirmi Morgečiai yra geresni 
nes v ra aosautroti dvieuba ar tri Ratine, Wis.

— ką mes gerbianti, jie neigia, 
tai nuo šiandie ir neberemkinie

M. Kasparaitis.

ŠEŠTĄ (6%) PROCENTĄ
Tokių gerų Pirmų Morgečių mes turime daug, 
ir juos parduodame, galintims įmokėti $500.00, 
$1000.00, $1500.00, $2000.00, ar daugiau.
Tuos Pirmus Morgečius mes parduodame taipgi 
išmokestimis.

Svarbi pasarga vietos lietu
viams. — Piknikai. DM, Mieli,

UNIVERSAL
STATE BANK

3252 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS.

Vhš 160,000 taupymo 
depozi torių, įskaitant di
deli skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, pat ar. 
naviiną ir parankumą Ai<>« 
Bankus.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK oi 
CJ11 If’ACiO. Rankas turi virš $40,000,000,00 kapitalo, surptus ir ncišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau- 
pynių visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Birželio 14 d. veikiantis po 
Sandaros 35 kuopos čarteriu L. 
D. Kliubas, Four Mile Road 
Parke buvo suruošęs pikniką. 
Žmonių susirinko gražus būre
lis. Visi linksmai prie Gumalio 
orkestro linksminos. Matyt ren
gėjams liks ir pelno. 'Varpe visos 
publikos tik vienas “wood poke
ris” tedalyvavo.

Gujami iš visų apielinkių ko- 
lionijų, Maskvos garbintojai ap
sirinko sau vietą Racine sukti 
lizdą. Birželio 7 d., Midway Par
ke, turėjo suruošę pikniką A. 
L.D.L.D. 8 apskrities vardu. 
Žmonių prisirinko ne tuo tikslu, 
ikad juos parėmus, bet pakvė
puoti tyru oru. Mat pas mus 
iki šiol vis buvo nepatogus oras 

|sekmadieniais. Rodo ir sekamas 
faktas, kad lietuviai jų neremia, 

'štai pristato kalbėti tūlą bolše- 
fviką su ilgais plaukais, pas mus 
| vadinama popu. Pamačius pub
lika kas per paukštis kalba, pa
sitraukė toliau nuo jo ir pradė
jo savaip linksmintis, dainuoda
mi liaudies dainas. Likę kelios 

i maskviškės davatkėlės su pačiu 
popu baigė “prakalbą” nei amen 
nepasakę. Reiškią gražiu bud u 

'liaudies dainelėmis apsisaugoja 
nuo keiksmo “spyčio”.

Piknikai, susirinkimai ir kitos 
žinios.

Randasi ant/7 
žemutinio f 1 o r o v!

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

SAUGUMAS
šioje bankoje saugumas musų ko- 

stutnerių pinigų visuomet pirmoje 
vietoje.

Dideli resursai ir labai atsakanti 
direktoriai ir viršininkai, patyrę ir 
gabus padaro saugumą antratiek už
tikrinančiu.

Jūsų Į.'inigai depozituoti čionai bus 
apsaugoti labiausiai žinomais budais. 
Atekite ir pasikalbėkite su Misš Jo- 
nikis, musų lietuvaitė atstovė. Ji 
randasi prie langelio No. 12 ir ma
loniai pasimatys su jumis.

The STOCK TAROS 
TRUST & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

Ir kiek\iename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

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

’Garsinkities Naujienose’

galvojo naują būdą savo ildegį 
■ įkišti į vietos lietuviukas drau
gijas. Padarė didelius plakatus 

’su dideliu antgalviu, kad pri- 
. traukus daugiau publikos ir 
garsina “Suvienytų ‘Draugijų 
Pikniką.” Pažiūrėkime kas tos 

| “suvienytos draugijos.” Ugi iš
skyrus vieną SLA 100 kuopą, 
kuri per klaidą prisidėjo, visos 

; kitos yra komunistų kuopos, ku- 
[ rios per visas turi penkis narius, 
o žiūrėk kaip moka aukštai 

i garsintis.
Gegužės 17 d., vakare, L. D. 

I Kliube buvo susirinkimas dėl to 
paties pikniko. Ant nelaimės į jį 
atėjo keli rimti atstovai nuo 

'Sandaros ir T. M. D. kuopų. Pa
sirodo, kad jau viskas priruoš
ta, bet vieton pikniko ruošiama 
agitatyves prakalbos ir užpra
šytas yra T. Dundulis kalbėti. 
Rimtesni atstovai pareikalavo, 
kad prakalbos butų visai neren
giamos, arba vieton Dundulio, 
kuris mums žinomas kaipo di
džiausias Lietuvos
kviesti kitą kalbėtoją ir persta
toma Dr. Montvidą. Tečiaus 
balsuojant bolševikai palieka 
kalbėti tą patį Dundulį. Tada 
Sandaros 35 kp. ir T. M. D. 121 
kp. vardu M. Kasparaitis pareiš
kia, kad tos dvi kuopos atsisa
ko tame parengime dalyvauti ir 
apleido patį susirinkimą. Tuomi 
ir duodu žinoti Vietos lietu
viams, kas per vieni tie žmones 
ir kokios draugijos ruošia tą 
pikniką. Susipratę lietuviai sa
vo priešų ir tvarkos griovėjų 
neprivalo remti, o be mus para
mos jie nieko negali nuveikti. 
Nereikėtų jų remti nė per na
go juodimą, nes jie mos priešai

Birželio 14 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 52 kp. susirinkimas. Todėl 
čia ir noriu šį bei tą parašyti 
apie šį susirinkimą. Narių bu
vo susirinkime apie 2 tuzinu ir 
tie patys kažin kodėl taip nusi
minę. Matyt iš visko, kad tie 
nariai jaučias pusėtinai suvilti, 
nes jų vadai bevadovaudami or
ganizaciją privedė prie bankro
to. Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad pusėtinai musų organizaci
jai “sekas” ir jei taip seksis 
ateinančiam sezone, tai jau už
sidarę turėsim sėdėti stuboj. 
Nors jie tą slepia ir vis dar ra
mina narius, kad veikimas atei
na į normales vėžes ir tt., bet 
biznio komisijos raportai ati
dengė visas tas pasekmes, kokių 
susilaukė musų organizacija.

Iš paskutinio perstatymo, ra
dos, 26 d. balandžio raporto, ku
rį komisija išdavė, pasirodė, 
kad tas vakaras nedatekliaus 
davė $26 su centais. Ir toks va
karas buvo jau ne pirmas. Jau 
pereitam sezone didžiuma reng
tų vakarų davė tokius pat nuo
stolius draugijoms. O jei išeida
vo kartais ant savo, tai skaity
davo pasekmingu parengimu.

Bet gal kai kuriems bus ne
aišku iš kur padengdavo tuos 
nedateklius. Tai atsakymas 
lengvas. Mat pas mus yra tokia 
komisija, kuri išduoda raportus 
ir užlopo tas skyles, kurias dar-( 
biečiai prakiurdo su “masine” 
partija. Lopus ima iš tam tikrų 
fondų, kaip tai: Lietuvos kali
nių fondo, Rusijos baduolių, 
Fosterip fondo ir kitų. O tų fon
dų yra galybės pas mus, ir jei 
kuris jau nusidėvi, tai tuoj tve
ria naują. Jau buvo manyta, 
kad ir O. Šimuliuniutės su Ra
čių gelbėjimo fondas bus su
tvertas, bet niekurie iš vadų sa
ko, kad jie nemato sau naudos 
iš to.

pirmiaus, kokia yra Ukraina 
Garden. Taipgi parkas ir yra 
švariai užlaikomas. Sąryšio pik
nike žmonių irgi sulig Sąryšio 
buvo nedaug.

Apleidžiau Sąryšio pikniką ir 
važiavau į Hamtramcko Kliubo 
pikniką, kuris nelabai toli buvo, 
pas vieną lietuvį ant farmos^ 
čia tai jau tikrai piknikas. Gir- 
4i vyrai, girtos moterys. .Vienas 
būrys dainuoja užkimusiais gir
tais balsais, o kiti jau rengias 
prie karo ir vieni kitus gązdina 
sumušimu. O girtos moterys ir 
merginos, kurių vyrai ar vaiki
nai apkasus rengia, tai turėjo 
gerą progą meilintis • su sveti
mais vyrais. Mat vyrai girti, tai 
žiaurus, o moterys — tai kas ki
ta; moterys ar merginos kuo 
girtesnčs, tuo meilesnės ir jo
kios gėdos pas jas tada nėra. 
Piknikas labai blogai atrodė 
blaivam žmogui. Tokie piknikai 
bemina lietuvių vardą susipra
tusių svetimtaučių akyse.

Pasisukaliojęs po girtų kliu
biečių tarpą traukiau toliaus, 
nes nenorėjau laukti kol iškils 
karas.
niką, nuvažiavau į Abyšalos 
daržą, kur šv. Jurgio parapija 
turėjo pikniką. Jau čia radau 
ne pikniką, bet tesiog pragarą. 
Girti vyrai, moterys ir net vai
kai. Kur tik nepasisuksi, vien 
girdi blogas kalbas, kurios pas 
tamsius lietuvius jau pusėtinai 
šaknis yra jleidusios. Labai 
negražiai attrodė, kad net dva- 
ios vadovai prie girtybės plati

nimo prisideda. Noroms neno
rams Teikia pamąstyti, prie ko 
tokia girtybe prives tuos žmo-

Ir kur yra tie visi tvar
kos prižiūrėtojai — prohibicio- 
nistai ?

Tokia tai yra mano trumpas 
aprašymas tų visų blogumų, 
kuriuos teko matyti aplankius 
keturius piknikus. Ar nebūtų 
laikas, mesti tas visas blogybes 
ir stoti prie prakilnesnio dar
bo? O to darbo yra daugybė.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
’ AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampan 31
Tel. Yards 1119 , \
Baigusi akute- 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose.v Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nu«
8 ryto iki 1 pi 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIIJ SPECIALISTAS

neigėjas,

’ I

Tą pačią dieną buvo apie pu
sė tuzino piknikų, kuriuos ren
gė įvairios draugijos.

Pirmiausia aš nuvažiavau į 
darbiečių pikniką, kur ir musų 
draugija buvo prisidėjusi. Dar- 
biečiai skelbė, kad tai X apskri
čio piknikas. Piknikas atsibuvo 
Saxonia darže. Vieta labai pras
ta; jokios svetainės dėl šokių 
nėra. Vieton svetainės pamestos 
kelios supuvusios durys, baisu, 
kad šokant kojas neišsisuktum. 
Žmonių buvo visai’nedaug, nors 
buvo garsinta, kad tą dieną For
dą leis ant išlaimėjimo. Kas lai
mėjo — neteko patirti.

Vėliaus važiavau į. Detroito 
Liet. Draugijų Sąryšio pikniką, 
Ukraina Gardenrt 9 Va Mile Road, 
2 blokai po kairei nuo John R. 
St. Čia vieta man atrodė gana 
tinkama. Medžiai dideli ir pusė
tinai didelė svetaine dėl šokių, 
su stogu; Detroite dėl piknikų 
tokios svetaines neteko matyti

Apleidęs kliubiečių pik-
Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti gąlvos skaudėjimą, 

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

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

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

Pa-

nes,

Birželio 21 d. buvo išvažiavi
mas, ekskursija į Thoosnio 
Park. šį išvažiavimą rengė 
daugelis kliubų, SLA. 21 kp. ir 
darbiečių draugijos. žmonių 
išvažiavime buvo neperdaugiau-

Sulig tiek draugijų, tai tu- 
dau- 
kar-

šia.
rėjo būt išvažiavime daug 
giau publikos, kaip kad šį 
tą buvo.

cho-
Uk rainu

prie

d., Ateities 
pikniką 
Mile Road, 
Kiek iš apgarsjni-

Birželio 28 
ras rengia 
Garden, O’/j 
John R. St.
mų matyti, bus didelis progra
mas ir visokios žaismės. Pa
žiūrėsime ateinančią nedėlią ir 
pamatysim ar išpildys ateitic- 
čiai savo prižadą.

Dar buvau pamiršęs, šiomis 
dienomis teko sužinoti, kad vie
ną gyvnašlių “inspektorių” ra
dęs vienas vyras pas savo pa 
čią ir pusėtiną apipiaustymą 
padaręs. A.L.D.L.D. narys.

W. ADAMAWICZIA
Lietuvis Graborius ir Regi

struotas Balsam uotojas 
Seniausias ir pigiausias. Tikras 
rodos patarėjas nubudimo va
landoje. Be žmonių skriaudos— 
važiuoju j toiimesviias vietas už 
tą pačią kainą. Atidarau ofisą 

4340 So. California Avė.
TeL'Lafayette 5083, 

Cfricago, Iii.

BANDYKIT
Bohemian 

Hop-Flavored

PuRllAN
Mait

Teikia geras
• pasekmes

Prašykit groseminkų

h Geriausios Skilvio 
j Gyduoles Šioje va- 

L mF landoje. Prašalina 
užkietėjimą, rugš- 

■■ I tumus, gasus, skau
smus ir t. t.

sekmos garantuojamos. 5G table- 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių arba 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PKP” EARORATORIEg, 
5428 Ao. Ashland Ave„ 

CHICAGO, ILL.

Atydai 
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKU
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonu Yarda 1699 

Ofiso Tel. Bovlevard 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 So. Habted 84.
Ofiso valandos nuo 1 iki S pa 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989 
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos t 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:89 Iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avą^
Netoli 46th St. Chicago, III.

L . -----------

Listo

Pasigailėk manęs, Brangioji „
Kariloff’s Rusiška Orkestrą Balalaikų.

Dydis Kainos
68691 Tėvynės Varpai—«Valcas 

Gegužio Vėjalis—Polka
Sbph’lo Kapelija

12” 1.25

78004 Godeles
Temsta Dienelė

Jonas Butėnas

10” .75

78019 Žavėjantis Mylavimas 10” .75

Vlctrola
Victor Talklng Machine Compapy. Camden.N J.

Vkih T.Uumi MkIum C*, vi CvmJs 1<J. Mv«U.«l

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKU6ERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote
lius prie gimdy
ti o , pataliniai 
lykai moterims 
•r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

M)R. HERZMAN-™
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

| Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAJL 
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 lake* 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų Ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 dis- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare, Nedaliomis nuo 1O iiai 
12 dieną.

DR. M. J. SHEKMAN
Specialistas moterų lirų 

1724 So. Loomis, kampus 18 ir Bi«« 
island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Cana! 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

z■T" ?" " 1 1
Tel. s Boulevard 0537

* DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471* S«.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nae
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Resae Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistai Moteriiką, Vyriiką 
Vaikų ir vlaų chronišką ligų.

Ofisas: S103 So. Halsted SU CNeage 
arti 31 st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—3 vato. Ne- 
diliomią iš šventadieniais 10—Ii diet

Jei abejoji akimi*, pmiitelraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrlat 
Boulevard 6487 
S. Ashland Ava.

W Kampas 47-tca 
2 lubą

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

Francuziškas Daktaras

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave^, Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
T»L Lafayettą 4146

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

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 10 iki 12 d.

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

ryto iki 2 vai. po piet
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relephone Roosevelt 850fl
SuLbcription Ra tesi 

U.00 per year in Canada. 
I.'.OO per year outside of Chicago. 
$8.80 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

Harrh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under Aho act of 
Manh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekuiadieriius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonai: Roosevelt 8680.

Užsimokėjimo kainai 
Ihicagoje — pultui

Metams ..................   $8.00
Pusei metų ....................................4.00
Trims minosiains ........ ...........„ 2.00
Dviem mėnesiams ____ .._____ 1.50
Viuaam mėnesiui ________  .75

Jhicagoje i>er neiiotojuai 
Viena kopija -------------- ----- — 3c
Savaitei ..... ___.... ......—_______ 18c
Mėnesiui —---------------- ----------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama ——-----------------  $7.00
Pusei metų..... ........   3.60
Trims mėnesiams-------------- 1.75
Diiem mėnesiam ........... 1.25
Vienam mėnesiui --------- --- — .75

Lietuvon ir kitur uieieniuoM; 
(Atpiginta)

Matams .......—-...........  18.00
Pusei metų____ -------------------  4.0U
Trims mėnesiams ........   2.tC
Pinigus reikia siunti palu Moacy

‘rderiu karty su uLakyiua.

SURADO “SLAPTĄ 
MITINGĄ”

KLERIKALŲ SMURTAS SEIME.

DESPOTIZMAS PAREMTAS MIRTIES BAUSMĖMIS.

ŽMONĖS NEPAKIS VERGIJOS JUNGO.

Sleževičiaus kablegrama iš Kauno praneša, kad 
krikščionys demokratai su pagelba policijos išmetė iš 
Seimo salės atstovus Grinių, Bielinį ir Lapinską ir po to 
vien savo balsais naktį trimis skaitymais priėmė įstaty
mus, varžančius spaudos ir susirinkimų laisvę ir įvedan
čius mirties bausmę.

Iš to matyt, kad juodieji Lietuvos valdovai pasiryžo' 
eiti Italijos fašistų keliu. Kaip Mugsolini su savo juode 
marškiniais, taip ir Lietuvos klerikalai vartoja smurtą 
prieš opozicijos partijas ir naikina konstitucines piliečių 
teises. Lietuvos opozicijai todėl reikės griebtis tokios 
pat taktikos apsigynimui nuo klerikalizmo, kokios ėmėsi 
Iitalijos fašistų priešai.

lankėsi prieš dvejetą su viršum metų. Tai yra rimtas 
ir visuomenės labui pasišventęs žmogus. Vienok kade- 
mai šaukėsi policiją, kad jį pašalintų iš Seimo posėdžio, 
kuriame buvo svarstomas įstatymas, paliečiąs spaudos 
ir susirinkimų laisvę!

Jie pašalino jėga taip pat ir Dr. K. Grinių — seną, 
netoli šešių dešimčių metų amžiaus žmogų, vieną ramiau
siųjų politikos veikėjų Lietuvoje, buvusį ministerį pir
mininką! 1 , >» £ Jk'

Kuomet ne kokie nors karštakošiai-triukšmadariai, 
bet šitokie rimti ir visuomenei pasitarnavę vyrai yra 
metami lauk iš atstovų posėdžio, tai jau turi būt aiškų 
kiekvienam, kad tenai eina kova ant žut-but. •

Ta kova eina tarpe įsigalėjusio klerikalinio chamo ir 
pažangiosios Lietuvos liaudies. Ji iki šiol reikšdavosi 
tame, kad klerikalai, laužydami krašto įstatymus, perse
kiodavo atskirus darbo žmonių veikėjus, slėgdavo pažan
giuosius laikraščius ir trukdydavo darbininkų susirinki
mus. Dabar jie užsimanė šitą savo smurto politiką lega
lizuoti — paversti įstatymu. Ir tuos, kurie drįs priešin
tis jam, bausti mirtim!

Tai yra pasikėsinimas ant pačių demokratybės pa
grindu, ir todėl tai socialdemokratai ir valstiečiai liaudi
ninkai stojo visu griežtumu prieš tokį klerikalų žygį.

Brutale jėga tuo tarpu davė klerikalams pergalę. 
Vieni opozicijos atstovai buvo išmesti, kiti protestuoda
mi patys apleido Seimo posėdį. Klerikalai, pasilikę vieni, 
padarė tokius įstatymus, kokius jie norėjo. Nesidrovėjo 
jie;į tuos įstatymus ir mirties bausmę įrašyti, nors jie va
dina save Kristaus mokslo pasekėjais!

Bet mes netikime, kad klerikalizmas tuo palenks sa
vo pusėn Lietuvos žmones. Lietuvos darbininkai ir ūki
ninkai dar prie caro valdžios išmoko neapkęsti despotiz
mo. Jie nesutiks kišti sdvo sprandu į naują jungą.

Tars savo žodį ir Amerikos lietuviai. Ne tam jie 
per metų metus dėjo aukas Lietuvos reikalams, kad tenai 
jų brolius ir seseris, kaip kokius vergus, stumdytų ir iš
naudotų Vailokaičio, Petrulio ir Puryckio pakalikai! •

Klerikalų smurtas paskatins Amerikos visuomenę 
visomis jėgomis remti tuos, kurie kovoja už Lietuvos 
žmonių laisvę.

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karieliai, kaina $24.00, dabar ........... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dubai* ........... $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 coliu ilgio,, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 coliu, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SPILKUTES dėl moterų ........................  $1.00
GINTARINI A! KOTELIAI rašomoms plunksnoms ........... $3.00
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ............... $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ................... $1.00

šis išpardavimas tęsis 2 savaites. {
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkitės j

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

tapo patirta, kad ncurosifilis 
gali būti įveiktas tik didelėm* 
dozom, tankiai duodamom, ši
tuo remdamasi žymus sifolo- 
liogas Collins patarė intensy- 
vį gydymų, šita metodą susi
deda iš užplukdinimo kūno 
salvarsanu arba neosalvarsanu 
ir vartojimo gyvsidabrio. 
Įšvikštimai salvarsanu į krau
ją daromi kas antra diena. 
Tarpinėse dienose švirkščia
mos į raumenis gyvsidabrio 
druskos. Jos vartojamos išti
sai per tris savaites. Tuomet 
egzaminuojamas 
stuburo skystis, 
dus, kas toliau 
jie negatyviai, 
traukiamas
po ko gydymo kursus ir eg
zaminavimas vėl pakartoja
mas. Taip daroma, kol tik vi
si tyrinėjimai rodo, kad ligos 
jau nėra.

Intensyvia 
džiuginančių 
kaip ir vien
gydant buvo ir 
nes už tūlo laiko pas dauge
lį ligonių liga vėl pasikarto
jo. Tyrinėjimai parodė, kad 
kraujo užplakdimas salvarsa
nu nereiškia, kad*vaistas pa
siekia stuburo ir galvos sme
genis užtektiname kiekyj. Pa
sirodė, kad ;r plėves, kuriomis 
apdengtos i stuburo smegenys, 

daugelio nuodų, 
ir salvarsano. To-

užpuolikai ir po to neapleido 
buto, į kurį jie buvo neteisė
tai įsiveržę, bet ir toliaus gru- 

1 mojo braugingais ir grubijo- 
1 niškais žodžiais niekino
vą ir jo draugus?

Kodėl net polieistas, 
buvo vėliaus pašauktas 
nojo, kad Galinis yra

atsto-

SveiKatos Dalykai
Neurosifilis. 'įkuris 

ir ži- 
seinio 

narys, puolė jį areštuoti ir 
mėgino jam iš rankų ištrauk
ti dokumentus?

v Jeigu tas užpuolimas butų
. .. . U7;?au. 10 ° įvykęs per klaidą, lai asmens, 

fialinį. . įsai ra-^ j<urjc |)UV0 atsivedę. kareivius, 
/ ; butų mandagiai atsiprašę ir

Galinis sustojo pasitraukę. Taip bent yra da- 
ten atėjo dau- romą visam civilizuotam pa

reiškia įvyko šaulyje’. O čia mes, vietoje to, 
1 ' lą susi- matome, chamišką smurtą ir 

žinoma, daugiaus nieko.
neinate Vienok ’ “Draugas” neturi 

seimavo gėdos tą chamizmą teisinti!

“Draugas” mėgina pateisin
ti Ukmergės “tvarkos daryto
jus”, kurie įsilaužė į privati- 'j 
nio žmogaus butų ir, 
darni brauningu, 
seimo atstovų 
šo:

“Atstovas 
pas draugų, 
giau draugų, 
susirinkimas, 
rinkimą p. (odinis, 
kaipo seimo narys, 
reikalo pranešti, o
net iki vidurnakčiai, kuo
met visi ramus piliečiai jau 
senai ilsėjosi. Taigi nieko 
stebėtina, kad į tokį punk
tų tapo atkreipta domė”.
“Toliaus, “Draugas” dar 

priduria, kad Ukmergė yra 
netoli nuo lenkų užgrobtos 
Vilnijos ribų, todėl kareiviai 
turį tenai saugoti visokius 
“naktinius paukščius”.

šita pasaka yra gryna 
sąmone. Viena, tam bute, 
sustojo drg. Galinis, jokio
tingo nebuvo. Be šeimyninko, 
į kurio butų atėjo svečias per
nakvot, 'tenai dar atvyko dve
jetas ar trejetas asmenų. Va
dinasi, tenai buvo viso kokio 
|M«nki žmonės. Jeigu toks bū
relis, susėjęs privatiniuose na
muose pasišnekėti, butų lygi
namas prie slapto mitingo, į

ne-

mi-

LAIVYNO KOMANDUOTO- 
JAS. — Sainuel S. Robinson, 
kuris dabar tapo paskirtas vy
riausiuoju Jungt. Valstijų karo, 
laivyno komanduotojo ir pradės 
eiti savo naujas pareigas į ru
denį.

kariuomene, tai jau tuomet 
visokiai laisvei Lietuvoje bu
tų galas! Tai butų ne demo
kratinė respublika, bet tokia, 
pat vergijos šalis, kaip bolše
vikiška Rusija, kur čekistai 
kada tik nori ateina j bile ku-j 
rį namų, daro kratas, muša ir 
areštuoja. ,

Tokių ir daug didesnių “su
sirinkimų”, koks įvykų anuo
se privatiniuose narvuose Uk-' 
mergėje, atstovu r GMfniui at
silankius, yni kiekvieną vaka
rą Lietuvos miestuose ir kai
muose šimtai tūkstančių. Pa v. 
atvyksta į kleboniją svečias iš 
kito miesto, užeina su juo pa
sikalbėt vienas-kitas jo pažį
stamas — tai jau reiškia “su
sirinkimas”; vakare pas ūki
ninką suseina keli kaimynai 
pasišnekėt ir* kortoms palošti 
— taip pat . “susirinkimas”; 
po^a inteligentų mieste nuei
na į pažįstamos šeimynos na
mus arbatos atsigerti — vėl 
“susirinkimas*'; būrelis mok
sleivių kurio nors savo drau
go kambarėlyje bendrai skai
to knygą arba rengiasi prie 
ckzameno — taipgi “susirin
kimas” 
apie jaunimo 
mus 
apie baliukus ūkininkų trobo
se ir klebonijose; apie vaka
rienes, į kurias kviečiami' sve
čiai, ir kitokiais skaitlinges- 
nes žmonių sueigas!

“Draugo” logika vadovau
jantis, visa tai yra “susirin
kimai”, kuriuos policija ir ka
riuomene turi budriai saugoti 
ir į kuriuos jiedvi, prie ma
žiausios nuožiūros1, turi lauž
tis su ginklais rankose ir, įsi- 
laužusios, šaukti “rankas auk
štyn!” Visi žmonės, kurie apie 
pusę dvyliktos valandos vaka
ro dar nemiega, turi būt lai
komi pavojingais “naktiniais 
paukščiais”, kurie neturi tei
sės reikalauti iš policijos nė 
paprasčiausio mandagumo, 
kuomet ši užpuola juos!

Bet sakysime, kad tie brau
ningais apsiginklavę gaivalai, 
kurie “šturmavo” butų, kur 
buvo sustojęs drg. Galinis, 
>adarė tatai per klaidą. Saky

sime, kad ji manė, jogei iš 
Kauno atvykęs svečias tikrai 
yra koks tai “]

— taipgi
O kų jau bekalbėti 

šokius, rengia- 
pri vatiniuose namuose;

2450

suknele.mados

40, 42 ir

No. 24.50 Naujos 
Patogi, graži ir madni.

Sukirptos mieros 36, 38, 
44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 4’Za yardo 36 .co
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos' ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No................
Mieros ............................  per krutinę

(Vardus ir pavardė)

(Adresas)
paukštis”, kų- 

•j reikią rsuimti arba bent iš
kvosti. Bet ta “klaida” gret
ai išsiaiškino, nes Galinis, Nėra kito šaltinio, 

nieko nelaukdamas, pasisakė iš kurio plauktų 
cas esąs ir parodė 
mentus! Kodėl gi

(Miestas ir valst.)
MU

davo doku- tiek naudingų žinių, 
ginkluotieji kaip Naujienos.

Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Gyvasis sidabras per amžius 
yra žinomas kaipo priešsifili- 
nis vaistas. Ir šiandien 
svarba nesumažėjo. Seniau 
buvo duodamas ligoniams 
lėse arba skiedinuose gerti, 
to sekdavo 
sudegimai, 
vėjimas ir 
Vartojama

didelis var- 
nesmagumai. 

garinimo me- 
prąsipla tinęs

po valgio po 
daugiau. lodo 
su pienu, van- 
kitu. Geriama

jo 
jis 
pi
ls 

skrandžio ir žarnų
seilių 

kiti 
buvo 

lodą. Labiausiai 
ir iki šiol gyvuojantis būdas
yra gyvojo sidabro trinimas į 
odą. Tinkamos šito vaisto mo- 
sties visas šaukštelis sutrina
ma į odą kas vakaras. Kad 
ji lengviau sėstų, prieš trini- 
ma išsimaudomą šiltame van
denyj. Jei ne, tai bent kas 
ketvirtą dieną imama karšti 
maudyne. Vieną dieną trina
ma į vieną vietą, kitą į kitą, 
kad neužsi^egtų oda nuo tri- 
nimo. Šitaip daroma per 30 
dienų. Paskui duodama sutu
rėtas iodo sodos skiedinys tris 
kartus dienoj 
šaukštelį arba 
soda geriama 
deniu ar kuo
per 4 savaites, po ko ir vėl 
gyvasis sidabras vartojamas 30 
dienų. Vėl grįžtama prie iodo. 
Taip vadinamas maišytas gy
dymas buvo ir yra vartoja
mas nervų sifilyj su neblo
gais rezultatais. Per šešias sa
vaites vartojami abu ir;įyva-» 
sis sidabras ir iodas. Paskui 
leidžiama ligoniui per kitas 
šešias savaites atsigriebti, kad 
butų stiprus sekamam tokiam 
pat kur Ali. Pasilsiu laiku lei
džiama viską ir daug valgyti, 
duodami tonikai, liepiama tin
kamai mankštintis z ir ilsėtis. 
Vėl grįžtama prie gyvojo si
dabro ir iodoiušitokie kursai 
traukiasi bent du metu, ir jei 
kraujas ir stuburo skystis yra 
negatyviai, tolesnis gydymas 
gali būti nereikalingas, vienok 
reikia dar pasilikti gydytojo 
priežiūroj.

Vietoj mosties gyvąjį sidab
rą galima gauti aliejaus rrti- 

jis kiek

pavoju-

šinyj. Šitoj formoj 
parankesnis vartoti.

Jeigu liga grąsina 
m i ir norima gauti
rezultatai gyvasis sidabras yra 
duodamas injekcijomis arba 
įšvirkškimais. Jo druskos įmai
šomos į riebalus arba vande
nį ir švirkškiamos tiesiai, į rau
menis. Šituo keliu doza gali
ma tikrai numieruoti ir vais
tas greičiau patenka į krau
ją, kuris -jį išnešioja po kū
ną. Vienos gyvojo sidabro 
druskos yra tirpstančios, kitos 
ne. Galima vartoti bile kurias. 
Tirpstančiosios urnai patenka 
į kraują ir pasiekia ligos vie
tas, bet jos greitai ir iš kimo 
tampa išmestos1. Jos veikia 
greičiau, bet išvirkškimas rei
kia pakartoti kas diena. Jei 
laikas gydymo nėra svarbus 
faktorius dėlei pąrankumo li
goniui yra vartojamos netirp- 
stančios gyvojo sidabro drus
kos. i 
tas yra ytin plačiai vartoja
mas. Taip vadinamas “pilka
sis aliejus” daro mažiau skau
smo ir kitais žvilgsniais yra 
parankesnis. Šitie vaistai tirp
sta lėtai ir nuolatos eina 
krauju į kūną, kol tik sutirp
sta. Jų užtenka įšvirkšti sykį

nieko, kame gali bu Ii organi
nės ir neorganinės rūgšties. 
Vadinasi, jam yra draustini 
net žali ir virti vaisiai, kad 
neįvyktų seilėj imas ir nerei
kėtų pertraukti gydymo.

Neurosifilitiku gydy
mas salvarsanu.

Salvarsana publika liko 
įpratinta vadinti 606. Esama 
dviejų pamatinių arseniko pre
paratų — vienas vadinasi sal
varsanu, kitas neusalvarsanu. 
Pastarąjame junginy j yra ma- 

mažiau 
daugiau 
arseniko 
panašus

žiau arseniko, ir ji j 
nuodingas. Yra ir 
įvairiai modifikuotų 
preparatų, kurie visai 
salvarsanui ir neosalvarsanui.
Jiems duodami įvairus vardai. 
Visi jie geri ir gydytojo rei
kalas pasirinkti, kurį jis la
biau mėgsta vartoti ir kuris 
jam išrodo duodąs geresnių 
rezultatų.

Apie salvarsano ir neosal- 
varsano vartojimų aplamai si
filio gydyme čia nekalbėsiu. 
Tik reikia prisiminti, kad pats 
šitų viiistų atidengėjas EJ>r- 
lichas pradžioj netikėjo,' jog 
jie veiks visuose sifilio laips
niuose ir formose. .lis ir kiti 
pirmieji tyrinėtojai manė sal- 
varseną esant tinkamu 
ankstyvame apsikrėtime.
vų sifily j jis patarė elgtis at
sargiai ir, jeigu vartoti salvar- 
sanų, tai labai mažas dožas. 
Pradėjo plaukti prasti prane
šimai: — kad mažos dozos dar 
pablogina nervų sifilį: išnykę 
simptomai pasikartoja, nau
ji atsiranda. Tūli ėmė tiems 
patiems ligoniams duoti dide
les dožas

tik
er-

ir pranešimai 
plaukė, kad daugelyj atsitiki
mų mažomis dozomis sukelti 
simptomai sunyko. Tuo pačiu 
laiku tapo pastebėta, kad gy
dymas sykiu salvarsanu ir 
gyvsidabriu duoda geresnių 
rezultatų. Kuomet aplamai į 
sifilį gali veikti mažos dozos,

kraujas ir 
kad nuspren- 
daryt. Jeigu 
gydymas per-

trims mėnesiams,

gydymas davė 
rezultatų, vienok 
gyvuoju sidabru

nusivilimų,

neperleidžia
— vadinasi
dėl pradėta jieškoti budo, kaip 
vaistų įpylus tiesiog į ccntra- 
linę.;nervų sistemų. Gydytojų 
Siwift ir Kilis pasidarbavimu 
ir sumanumu tapo surastas 
būdas, kaip tai padaryti.

%
(Bus daugiau)

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

lės I*

Apsaugoja
ir Prašali
na Gerk-

arpi-
ma. Skau
dėjimą ir
Kosėjimą.

cMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louia, U. S. A.

Gyvojo sidabro salicilą- rinetojas kapt. Donald B. MacMill
•ii vlin vnrfAin.i Simiva Lvvinati niauka lai

.šlimas gali pagimdyti gyvsi
dabrio simptomus, todėl po 8 
dožu yra nebloga duoti ligo
niui trumpų pasilsį.

Laike gydymo gyvuoju si
dabru ligonis privalo laikyti 
burną pilname švarume, Turi; 
šveisti dantis

\ SKRENDA TOLIMON ŠIAURĖN. — Tolimosios šiaurės ty- 
kuris vėi išvyko tolimą 

šiaurę tyrinėti. Išpradžių plauks laivu, o pasiekęs amžinus ledy
nus, toliau skris aeroplanais.

APŠAUDĖ AMERIKOS LAIVĄ. — Amerikos kanuolinis lai

xpo kožilo vai-i
burną listerinu
nes apleidimas1

minėto gydymo vas Pampanga, kuris buvo chiniečių apšaudytas Chinijos vande- 
daug nemalonu-j nyse, ties Kantonu. Apšaudė jį sukilusieji chiniečiai. Laivas at-

ar kuo kitu, 
burnos laike 
gali suteikti 
mo. Be to, jis neturi valgyti sakė savo mažųjų kanuolių šūviais.
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Kodėl Musų Draugijos Jau 
Nebe Tos Ką Seniau Buvo? artimiausiu

Kaso Išminties Mylėtojas.

Mačiau “Naujienose” <(No. 
84) vienų žmogų (M. V.) apie 
musų draugijas kalbantį, ge
riau sakant, stačiai bėdavojan- 
tį, kad musų draugijos, girdi, 
jau nebe tos, ką seniau buvo, 
•—jos mažėja, silpnėja, o jau 
tie nariai, sako, “į susirinki
mus mažai tesilanko, o jei ir 
ateina, tai be iniciatyvoj ir no
ro dirbti.”

Pasirodė, man, kad M. V. la
bai gyvą klausimų pakėlė; kad 
tokį klausimą tikrai 
tai kas plačiau ir 
gvildenti.

veria 
giliau

kur

1. Kokios musų

neižnau; o tai yra 
draugijas daugiau 
metų atgal. Tada

apie 
nei 
dar 

vaikiščųis buvau,
gyvenau. A-

draugijos 
man 

Mat, nuo 15)08 metų 
į pažangiuosius 

ra-
lietuviu Ii- ¥ 

šimtus pra- 
i lietuviškų 

gana

“veikaliukai” butų nustelbę lie
tuvių draugijose kultūros dar
bų, kaip kad šiandie yra. Buvo 
vietos ir baliams, bet užvis 
daugiausiai jos buvo prakal
boms. prelekcijoms ir aplamai 
apšvietus reikalams.

Kode! nariai i susirinkimus 
tuomet gausiai lankėsi?

Nors žmogus ir gali sakyti 
kad doleris yra
jo draugu, vienok savo sielo
je jis visai ką kitų jaučia. Idė- 
alingi siekiai, idealingi darbai, 
jeigu tik žmogus juos pažįsta 
ir prie jų pripranta, visados 
daugiau jį vilioja negu dole
ris. lai žino kiekvienas, ku- 

ir darbų
pagaliau, davinių paragau- 

Kas pripranta iidėalingą

o jau 
darbuoto- 
nė sapne 
už savo 

Amerikos
Dirbo žmonės, 

savo arti-, 
kultūrinimas ir mokslini- 
rūpėjo, o ne pasipinigavi

mų Vaikščiojo po stubas, kai
na u jus narius, aiškino

Ant lietuviškų draugijų vėlia
vų ir konstitucijų dar nebuvo 

užtepta dolerio emblema!
Draugijų nariams, 

ypač žymesniems 
jams, gal bul, visai 
netprisisapnavo, kad 
darbų reiklų gerų 
dolerių gauti,
kad jiems savęs ir 
mo 
mas 
mas. 
bino 
jiems draugijos siekius ne dėl
to, kad užtai riebių dovanų ga
vus, — kaip šiandie kad yra, 
— bet kad apšvietos darbų 
dirbus. Draugijų lyderiai tuo
met dažniausiai buvo idealingi 
žmonės, kurie daugiau gyveno 

dėl sa-

ir nuo

draugi
jos buvo seniau?

Visai neišpuoda man 
kalbėti ir apie lai, ko ir 
gerai 
musų 
16-17 
netik
liet ir Lietuvoj 
merikos lietuvių draugijos man 
visai ne galvoj buvo. Bet užtai 
per 16-17 pastarųjų melų, tai 
čionykštės lietuvių
itin gerai pažįstamomis 
pasidarė, 
čia gyvenau, 
lietuvių laikraščius dažnai
šinėjau, geriausią 
teraturą platinau, ; 
kalbų dėl daugelio 
draugijų pasakiau ir 
daug paskaitų daviau- 
draugijos rengė man prakalbas 
ar paskaitas, aš joms kalbė
jau, jų siekius degčiau ir skel
biau naujus narius traukte 
jas traukiau, taigi, ir 
kos progos turėjau 
su jomis pasipažinti.

nemen-
itin gerai

Vien lik mokesčiais 
dolerių ištinęs draugijos iždas 
labai maža šilumos tų laikų 
draugijų nariuose surasti ga
lėjo. Taigi ir nebuvo bandoma 
naujų narių gauti tik dėl to, 
kad ve draugijos iždų padidi
nus, geriau sakant, į storesnę 
aukso žievę draugijų įvilkus. 
Užvis labiausiai stengtasi nau
jus narius gauti, kad juos švie
sesniais ir kiltesniais žmonėmis 
padarius.

Idealizmo vėliava tada beveik 
ant visų pažangiųjų drau

gijų plevesavo.
Idėalingų žmonių tadat bu

tą. Tai buvo didelio darbo, 
energijos, pasišventimo, žod- 

sakant, gražaus idėalingu- 
žmonės. Nestebėtina todėl, 
apšvieta bei kultūra tar- 
žavėte juos žavėjo. Užtai 

koltai t nei j ošė I

Nė draugijos nė jų nariai 
nebuvo dolerizniu apžėlę.

Iš tikrųjų, tada nė draugijos 
nė jų nariai, o jau itin lyde
riai, nebuvo dolerizmų persi
ėmę, pasiuvę, ot, stačiai žclte 
m/ėlę. Todėl ve daugumos tų 

šiandie 
rankose] 

nie-

“darbuotojų”, kurie 
draugijų vairų savo 
turi, tuomet ir su žiburiu 
kas surasti negalėjo. TTT
liau, kada doleris ant. idėalin- 
gumo viršų ėmė, šitie “dar
buotojai” visuomenės arenoje 
pasirodyti pradėjo. Ir kai šian
die nueini į vienos ar kitos! 
draugijos susirinkimą, tai kar
tais net savomis akimis tikėti 
nesinori. Mat, žmonės, kurie

žiu 
mo 
kad 
tum
netik draugijų 
idealingi žodžiai 
garuodavo, bet ir narių dar
buose visa tai gyvu kimu vir
sdavo. Susieidavo nariai į su
sirinkimus ne vien tik mokes
čius užsimokėti, bet ir svar
biausias gyvenimo problemas] pirmiau į kultūros darbą tik 
aptarti, gerus dalykus užma
nyti ir jų išpildymui budus 
sugalvoti; o susirinkimus ap
leidę, neatidėliojo, kitais neat- 
sidėjo, l>et patys ėjo ir padarė, 
kas reikėjo padaryti.

Prakalbas ir paskaitas tų laikų 
draugijos dideliu daiktu 

laikė.
Kiekviena pažangi draugija 

tuomet kaip įmanydama sten
gėsi, kad kalbėtojų gavus, na
rius ir m narius svetainėn su
kvietus ir jiems visiems dau
giau apšvietos davus. Tiesa, 
tada kalbėtojų mažai tebūta, 
sunkiai juos gauta, bet ir vis 
dėlto kur tai kas daugiau nau
dingų prakalbų ir paskaitų su-i 
rengta negu šiandie, kada kal
bėtojų ir preligentų kupinai 
yra. Ir literatūra visokiais i- 
manomais budais platinta.

Iš tikrųjų, kaip išsikalbi, bū
davo, su draugijų nariais, ypač 
su darlmotojais, lai taip rodos 
ir matai, kad draugingumas, 
apšvieta, savy tarpinė pagalba, 
savęs ir kitų kultūrinimas ir 
mokslinimas, vadinasi, idealin- 
gumas pirmiausių vietų juose 
užima*

užpakaliu žiurėjo ir kiekvie
nam visuomenės švietėjui visa
dos buvo gatavi špygų parody
ti, šiandie, klausykis, visi už 
stalo sėdi ir svarbiausias drau
gijos problemas “sprendžia”! 
Matote, doleris juos čia atvi
liojo. Žinoma, tai nereiškia, 
kad jie už savo darbų daugi 
dolerių gauna, bet reiškia, jog 
jų .siekiai (doleris) su šių die
nų draugijų siekiais (doleriu) 
labai supuola.

biskį pasi- 
faip primy- 
kaip ši an
ka i p mes

Taip vadinami “baliai” ir šiaip 
skysti parengimai buvo tik 
pripuolamu reikalu laikoma • 
lai tiesa, kad ir tuomet 

draugijos rūpinosi baliais ir 
šiaipjau skysto programo pa
rengimais. Tačiaus anaiptol 
segalima sakyti, kad ir tuomet 
baliai ir blevyzgomis ištižę

Tai buvo stačiai gėda vienval 
ergelius susirinkimuose 

varyti.
Ir tada žmonės padiskusuo- 

davo, už principus 
bardavo, bet lik ne 
gtinai ir negražiai, 
dien. Atsimenu,
draugijų susirink imuosi klau
simus svarstydavome, biskį už- 
sikarščiuodavome, na, ir pasi
bardavome, vienok 
viskas tai|> gražiai 
kad visi geriausiais

’ virsdavome. Ir anaiptol 
įima sakyti, kad ir 
d raugi j ų susi ri n kimuose 
planuojama, kai]) čia kitų 
giją skaudžiai įkandus 
ir visai sugriovus, arba 
kių minčių žmones išdergus, 
arba prieš mokslinių paskaitų 
rengimų, — kas šiandię, labai 
dažnai musų draugijų susirin
kimuose pasitaiko, — net abi 
ranki pakėlus, arba ilgai ilgai 
svarsčius, kaip čia balių su
rengus ir daug pinigo į draugi
jos iždų jvarius. i

išeidavo, 
draugais 

nega- 
tuomet 

buvo 
drau 
arba 
kito-

ris idėalingų siekių 
ir, 
ja.
darbą dirbti, to mintyse auk
so veršis lik pasityčiojimo 
vertas.

O tokie tai žmonės seniau 
musų draugijoms priklausė ir 
joms vadovavo. Idėalingumas 
jiems rūpėjo, dėl jo jie dirbo, 
jis juos žuvėjo ir į būrį spie
tė. .Jie nemažai smagumo jierhs 
davė. Todėl nariai ir j susirin
kimus ėjo ir labai patenkinti 
namo grįžo. Ir iš liesų buvo 
kuom pasitenkinti, nes drau
gijų susirinkimuose būdavo 
parodoma, kiek kultūrinio dar
bo nudirbta, kiek baisiai ap
šviestos' reikalaujančius žmo
nes apšvieta sušelpta, etc. Bet 

*iti į šių dienų 
kur

daugiau draugijų 
neparodo, kaip 

balių surengė ir 
aukso veršį nu*

draugijų susirinkimus, 
beveik nieko 
“darbuotojai” 
tik: kiek jie 
kiek daugiau 
penėjo!

2. Kokią draugiją turi
me šiandie; ir kodėl?

drau- 
žydė- 
maža
nevos I 

Pati

Dar ir šiandie turime 
gijų, kuriose idealizmas 
te žydi f tik, deja, labai 
tokių tėra, gal bul, vos 
kelios visoje Amerikoje,
didžiuma lietuviškų draugijų 
jau visai nebe tos, kų seniau 
l»uv<>. Tik vienas labai ryškus 
daiktas musų draugijose pasi
liko; o tai yra labai gražus 
ir kilti žodžiai jų konstitucijo
se, kur apart kitko ir apie ap
švieta gražiai nušnekama ir' 
net dėl jos dirbti daug žada
ma. Tai ir visi palaikai.

Dolerizmas ir pretenzijas 
viską nustelbė

Kaip Ik' jokio idealizmo žmo
nės pradėjo musų draugijoms 
vadovauti, tai sykiu ir dole-

| rizmo labai stipri tendencija 
tonais susikraustė. Dabar di
delė musų draugijų didžiuma 
išimtinai tik dėl dolerio gyve
na. O tai, žinoma, reiškia, kad 
draugijų nariai, o ypač lyde
riai, nors keli susirenka smar
kiai pasitarti, kaip čia balių 
ar šokius, ar pagalinus blcvyz 
gomiis ištižusį Veikaliukų su
rengus, kaip daugiau pinigo 
padarius, kaip čia ir, kitiems! 
pasakius, kad ve musų draugi
jos iždas lyg kokis aitvaras do
leriais išpūtęs, na, ir tik dėl to 
daugiau narių gavus. O ap
švietus reikalai, et, tai yra ne
tik antraeilis, trečiaeilis, bet 
stačiai paskučiausias reikalas 
Kibą jau visai nebūtų kas veik
ti, tai gal būt musų draugijos 
(.iš nuobodumo) pradėtų ir ap
švietos darbų dirbti.

Stačiai koktu darosi, kaip
I žmogus žvilgterėji j šiandieni
nius draugijų lyderius. Žmo- • 
nes mokslo ir noro moky
tis, tik mislija, kad jau viską 
žino, taigi ir nesimokina. O jų 
pretenzijos tiesiog neapsako- 

Įmos! Štai nelabai senai atėjo 
pas mane vienas didelis, rodos, 
apie tuzino ar daugiau draugi
jų lyderis, na, ir pradėjo fizi
kos mokslo problemas aiškinti. 
Viešpatie, žmogelis vos nevos 
savo pavardę pasirašyti galįs,! 
jokios rimtos knygelės savo 
gyvenime neperskaitęs, nes jau 
senai mano, kad viskų žino, 
aiškina man fizikos mokslų. 
Mat, pretenzijų kupinas. O di
delė dauguma musų draugijų 
lyderių, kurie turi draugijų| 
vairų savo rankose, kai] 
tokie yra.

Ar dalia r. stebėtis reikia
gu štai (Jucagoj praeitais me
tais buvo surengta balių ir šo
kių šimtai, p mokslinių prakal
bų ir prelekcijų ves-ne-vos ke
lios. O tas pats galas ir kitur, 
nes kas skaito laikraščiuose

tik

jei-

korespondencijas, tai tas ir ma
to, ką draugijos ir kituose 
miestuose veikia. Jeigu buvo 
gauta naujų narių, tai anaip
tol ne dol to, kad jie ateitų į 
draugijas padėt kultūros dar
bų pirmyn varyt, bet kad tik 
atneštų daugiau dolerių.

Jeigu kas mano žodžiams ne-j 
tikite, tai nueikite į draugijų 
susirinkimus, o tada savo loti
nomis akimis pamatysite ir au
simis išgirsite, kaip smarkiai 
dirbama, kad balių sumigus, o 
kaip visi atlyžta, stačiai snaus
ti pradeda, kada apšvietos rei
kalais vienas kitas narys klau
simą pakelia. O kaip jau ima 
kas ir įnešimų paduoda, kad 
reikia, girdi, kų nors .ir dvi 
žmonių proto sveikatos ir ge
rovės nudirbti, tai draugijų ly
deriai ir jų pasekėjai tiesiog 
rėkte rėkia, 
nebus.

Štai jums
kokių šimtus butų galima duo
ti. Vos' tik kelios savaitės at
galios SLA 226 kuopos susirin
kime kas tai davė įnešimą, kad 
reikia, girdi, nors vienų pa
skaitų per žiemą surengti. Die
vu Įėji tu mano, kad pradėjo ne
tik kuopos lyderiai, bet ir šiaip 
jau “darbuotojai” piestu stoti. 
O kai jau paduota balsavimui, 
tai netik kuopos lyderiai, bet 
ir jų pačios — (visi po abi ran
ki pakėlė. Dėkui dievams, kad
nors tiek sarmatos turėta, kad 
sykiu ir kojos aukštyn‘nepa
kelta, ypač gerai, kad tų “dai^

mokslo darbas visų labiausiai 
rupi, kuris jau nebe pirmas 
metas mokslo straipsnius į 
laikraščius rašo, pre lėkei jas 
duodu ir šiaip jau kultūros 
darbų dirba, legaliau, dar ir 
lai pastebėti 'reikia, kad kai 
pirmiau čia šitas pats preli- 
gentas mokslinę paskaitų davė,

tai tiek žmonių susirinko, kiek 
dar niekados toj svetainėj ne
buvo buvę. Vadinasi, apsimo
kėjo; ir todėl negalima sakyti, 
kad mokslin&s paskaitos me
džiaginę skriaudą kuopai da
rytų.

Tai karti teisybė. Bet tik
tai tokia teisybe ,‘ir priverčia

žmones pradėti protauti. Gali
mas daiktas, kad ji ir musų 
draugijų lyderių dolerizmo ir 
pretenzijų kerpėmis apžėlusį 
protų prie s veikesnio darbo pa
ragins.

(Bus daugiuos)

kad pelno iš to

gyvas pavyzdis,

Ir tai taip smarkiai prclekcijų 
rengimui pasipriešinta akyvaiz- 
doje to, kada buvo numatoma 
prelegentu žmogus ne kokis 
bolševikas, kurs beveik išimti
nai tik politikos darbų dirba, 
bet vienas iš daktarų, kuriam

Prade kit
Savo Dieną 
su Muzika

V OulbrabMn Trad* Mark

Pradėkite savo dieną su muzika ir jus ją pradėsite su šypsą.
Muziką turėsite kada tik norėsite ,
kuomet turėsite savo namuose Gulbranseno Registruojantį Pianą.
Lengva ant jo grajiti, jus patįs galėsite jį operuoti, priduodami jam savo 
išreiškimą ir toną.
Tą galėsite atsiekti ant Gulbfanasen Piano pagelba rolių ir pedalių, ką 
jus darytumėte su ranka grajidami piratais.
Gulbransen yra Chicagos ir visos tautos mėgiamas Pianas. Didelė vietinė 
industrija stovi užpakalyj jos augštos rųšies išdirbimo ir išpildimo.
Mėginkite šiandie. Grajikite savo mėgiamą muziką ant Gulbranseno, 
nebūdami niekam dėkingi.

JOS. F. BUDRI

iš ryto, vidurdienyj ar vakare —

3343 So. Halsted Street Chicago, III.

CULBRANSENThe Tlegistering Piano

Cor. Ashland Avė. and 47th St

DABAR VEIKMĖJ MUSŲ 27 METINIS IŠPARDAVIMAS 
VlSįl VILNONIŲ VYRIŠKŲ

SIUTŲ
šitie siutai yra gvarantuoti paties fabrikanto ir taipgi 
J. Oppenheimerio ir Co.

Daugiau kaip 1000 siutų turinčių “Clothcraft” gvaranci- 
jos ženklą kiekviename siute.
Turime tokį pasirinkimą, kad užganėdinti galime kiek
vieną — dviejų ir trijų eilių guzikų Angliškų modelių, 
jauniems vyrams, dailus, dryžuotų, kletkuotų, powder 
blue ir pilkų, ir daugiau pastovių spalvų iš šilko ir vilnų 
verpto audeklo, pasitiketinų kasmerų ir cheviotų.

PERTAISOME DYKAI ,

SPECIALIS 
PIRKINIS

VYKIŠK1 MAUSK1NIAI

i 'i
Specialia pirkinis Yalc prlady- 
tų gelumbinių marškinių — be 
arba su prijungtais kalniomis, 
balti, gelsvai rudi, pilki ar 
mėlyni. Miera 14 iki 17.

Reguliarė kaina $30—$35 
dabar $ ] g

r" (Elnihrraft (Suarattirc 1
We hereby Guarantee this Clothcraft Suit ij give 
satisjactory u)ear and Service. We stand back o f thc 
retailer in assuring prompt and satisfactory adjustments 
sfiould any cause for complaint ar dissatisfaction c Ise.

The JOSEPH & FEISS CO.
CLEVĖLAND, OHIO
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Svarsto vandens mite- 
riavimą

Aldermanai pradeda bijotis pri
imti vandens miterlavimą

NAUJIENOS, Chicago, HL

Miesto tarybos finansų kom.- 
sija jau svarsto mayoro Dever j 
įnešimą visoje Chicagoje įvesti 
vandens miterius. Tai jau ant
ras toks nevykęs mayoro įneši
mas, kuris siekiasi pasitarnauti 
ne žmonėms, be didžiosioms 
korporacijoms. Pirmas jo ne
vykęs pasiūlymas buvo paimti 
transportacijos Įmones miesto 
nuosavybėn. Pats principas 
nusavinti transportacijos įmo
nes yra geras, bet Deverio są
lygos nusavinimui buvo stačiai 
nepakenčiamos, kurios butų ati
davusios visą miestą bankierių 
kontrolė. Tas pats yra ir su 
vandens miteriais. Vandens 
miterių įvedimas nebūtų jau 
taip blogas dalykas, nes gal su
mažintų vandens aikvojimą. 
Bet Deverio sąlygos yra nepa
kenčiamos.

Miterių j vedimo reikalauja 
karo departamentas, kuris sa
ko, kad Chicago iŠaikvoja per
daug vandens. Už miterius 
taipjau labiausia stoja viešųjų 
darbų komisionierius Spragile, 
kurio kontrolėje yra vandens 
pompos. Jis remia mayoro De
ver pasiūlymą ir sako, kad van
duo busiąs pigesnis. Ar ištik
iu jų taip bus?

KO NE PRASIMANO. — Amerikoj dabar užėjo “cross- 
word puzzle” “krėizė”. P-lė Dorothy Summers, koncertinė dai
nininkė, tiek pamėgo tuos “puzzle”, kad vieną jų pasidirbdino 
sau ant nugaros. O Lucille White bando žodžius išskaityti.

įnešimo ir stoti prieš jį, bet į
įjuos daromas didelis spaudimas 
kitų politikierių. Bet jeigu na
mų savininkai sukrustų ir irgi 
pradėtų aldermanus spausti, tai 

įveikiausia atmestų tą bandima 
■atvirai apiplėšti gyventojus. 
iBet jeigu piliečiai tylės, tai, ži
noma, aldermanai paklausys 
politikierių ir priims Deverio 
pasiūlymą. Tada gyventojai 

•gailėsis, bet būt jau per vėlu

Chicago nori atsiskirti 
nuo Illinois valstijos
Pereitą ketvirtadienį miesto 

tarybos susirinkime buvo pasiūPats Sprague prislpažysta
kad parupinimas 1,000 galionų pyta rezoliucija, kuri stoja už 
vandens miestui kainuoja 3 ir Chicagos atsiskirimą nuo Illino- 
pusė centų, arba apie 26c už iš valstijos ir sudarimą atski-

Baigė mokyklą
Lindbloom aukštesniąją mo

kyklą (High School) baigė ir 
vakar gavo diplomą jauna, bet 
jau pasižymėjusi lietuvaitė — 
Stella Staniuliutė, sesuo žino
mos dainininkės p-nios Salomi- 
jos Staniuliutės-Čerienės. Jos 
sesutė Stella taipjau seka Salo- 
mijos pėdomis, dainuoja musų 
choruose ir, nuliekamu • nuo 
mokyklos laiku, pati mokindavo 
lietuvių vaikų chorus. Ji yra 
duktė nesenai mirusio darbuo
tojo Antano Staniulio.

Daug kitų jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių baigė aukštesnes 
mokyklas. Jų sąrašą paduosi
me vėliau.

Lietuvių Rateliuose.
18 gatvės apielinkė

Prie 19-tos ir Halsted gatvių 
bizniai nemažėja, bet vis daugi
nas. Paul Ruben, buvęs prie 
Klein Bros, pardavėjas per 
daug metų, atidarė čeverykų 
sankrovą prie 1949 S. Halsted 
St. Jis mano, kad turės gero 
pasiskimo, nes turys gerą paty
rimą tame biznyje. Bet ne 
vien patylimas, sako, yra rei
kalingas, liet ir geras ir teisin
gas patarnavimas; jis žada duo
ti teisingą patarnavimą savo 
koštu meriams.

—Vieetinis.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

o I

Penktadienis, Birž. 26, 1925

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių Žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti il- 
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visd 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

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

1,000 kubinių pėdų vandens. 
Betgi Dever pasiūlymas nusta
to vandens kainą po $1.20 už 
1.000 kubinių pėdų, arba veik 
penkis kartus daugiau, negu 
kainuoja vandens pa rupi n imas.

Neapdirbto gaso 1,000 kubi
nių pėdų kompanijai kainuoja 
apie 40c. Kompanija gasą iš
valo, praveda visas gaso perva- 
das savo lėšomis, savo lėšomis 
sudeda miterius ir tai ima pc 
$1.05 už 1,000 kubinių pėdų ir 
dar pelno turi.

Miestas gi už vandenį, kuris 
jam kainuoja 26c, jau viską nu
dirbus, nori gauti $1,20, ir tai 
už visas vandens pervartas, su
ras ir viską kitą turi apmokėti 
atskirai patys namų savinin
kai. Net ir už miterius irgi 
reikia atskirai mokėti. Reiš
kia, miestas neturėdamas jokių 
kitų išlaidų, nori gauti $1.20 už 
tą dalyką, kuris kainuoja jam 
tik 26c. Nė jokia sukčiausia 
korporacija to neįstengia pada
ryti.

Dabar apie miterius. Pana
šus miteriai yra įvesti nieku- 
riuose priemiesčiuose ir jie kai
nuoja tik apie $8 viso, su jų 
įdėjimu. Mayoras Deever gi 
nori gauti $3 į metus už kiek
vieną miterį, kol tik jis bus var
tojamas. Reiškia, nors žmo
gus nevartotų nė lašo vandens 
jis vistiek turės mokėti ma
žiausia $3 į metus vien už mi
terį ir tam mokėjimui nebus 
galo.

Dabartinis mayoro pasiūly
mas nereiškia vandens nupigi- 
nimą, bet didžiausį vandens kai
nos pakėlimą, taip kad vandens 
kaina pakiltų trigubai ar ketur- 
firubai. Tokiu budu iš to pasiū
lymo pelnytų ne gyventojai, ne 

miestas^ bet tik miterių kompa
nijos ir gaujos politikierių, ku
riems atsidarytų naujas platus 
grafto laukas ir attsirastų nau
jų “politiškų džiabų.”

Nestebėtina, kad aldermanai, 
kurie išpradžių girė pasiūlymą, 
dabar pradeda bijotis ūž jį 
balsuoti, nes žino, kad kada gy
ventojai pamatys ką ištikrųjų 
reiškia tas Deverio vandens mi- 
teriavimas, tai pasmerks visus 
aldermanus, kurie už tą pasiū
lymą balsavo. Dabar alderma
nai norėtų atsitraukti nuo to

las “Chicagos valstijos,” kuri 
susidėtų iš Cook pavieto ir gal
būt kelių kitų aplinkinių pavie
tų, kuriems neleidžiama valsti
jos legislaturos turėti už
tektinai atstovų, proporcio- 
naliai skaičiui tų pavietų gyven
tojų. Rezoliuciją pasiūlė alder- 
'manas John Toman ir ji tapo 
I priimta vienbalsiai, įsakant 
miesto advokatui Busch pri
rengti planą visos teisminės 
procedūros, reikalingos atsiski- 
rimui nuo valstijos. Tas pla
nas turi būti priduotas seka
mame mierto tarybos susirinki
me.

Vietinė žinia

Pranešu savo draugams ir pa
žįstamiems, kad aš, Adomas 
Kateliunas vykstu į atostogos į 
Michigan ant mėnesio laiko. 
Sudiev.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

VINCENTAS GALDIKAS

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 3G metų amžiaus, seredoj, 
birželio 24 d., 1925 m., 1:30 va
landų ryte. Paėjo iš Kauno 
rėdybos, Kretingos apskričio, 
Kartenos parapijos, Asteikių 
kaimo. Buvo nariu Lietuvos 
Mylėtojų Draugijos, Cicero, III. 
Amerikoj išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame \ nuliudime 
Amerikoje 3 pusbrolius, Juoza
pų, Ignacų ir Povilų ir dvi bro
lienes Uršulę ir Teklę

Kūnas pašarvotas randasi 
4521 S. Wood St. Laidotuvės 
įvyks subatoj, birželio 27 d., 8 
vai. ryte iš namij 4521 S. Wood 
St. Į šv. Kryžiaus bažnyčių, 
kur įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
ipatarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Pusbroliai ir brolienes.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1740

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Mes duosime šią visai naują 8-nių colių Universalę 
Motor Whirlwind Westinghouse Elektrikinę Vė
dyklę visai dykai kiekvienam, kas* pirks Fcderalj 
Valytoją (Federal Cleaner). Jeigu Commonwealth 
Edison Company jus aprūpina elektra, tai pasi- 
stengkite nusipirkti Federal Cleaner šiandie, 
įmokėdami tik $5.00, tai Cleaneris ir Vedykla bus 
jums pristatyti tuojaus. '

S5.00 Jmdkėjimas Nuperka Federal 
Cleaner Electric Fan Dykai

Užmokėk už cleanerj truputį kas menuo 
primokėdamas mažų huiuu prie mėnesines 
elektros sųskaitos. Priedai prie Cleanerio 
ir maišas duodamas be extra mokesčių.
Šis pasiūlymas apruhežiuotas. Telefonuok j 
musų generalį ofisų tuojaus dėl pilnesnių 
informacijų.
Randolph 1280, klausk Local 535 arba 164.

T7 C0MM0NWEALTH EDISON Q

Electric shopO
72 West Adams Street

3127 Ix>gan Boulevard
2950 East 92n<i Street 
852 West 63rd Street

4562 Broadway
3935 West Madison Street

Visos krautuves užsidaro 1 vai. Subatomis 
Liepos ir Rugpiučio mėnesiais.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

Rankomis dirbtos skrybėles

$2i50| S3, 83i50j $4

Nupirksite gerą šiaudinę skrybėlę ir 
jums daugiau nereikės rūpintis apie 
Stylių.

Stylius Šiaudinėse 
Šiaudinės Stiliuje

ft*'..

Krause - Witt Hat Shop
SKRYBĖLES IR HABERDASHERY GEROS RŲŠIES

1431 Milwaukee Avė.
Prie Evergreen Avė.

“Trade with the Boys” sn

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

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

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

Istorijos apžvalgą parašė'
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kulba pradeda savo raštą!

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir Lelcejo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybes 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 kiekvieną žmogų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, UI.

Vilnius
1323-1923

n

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

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentŽkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas ūbi* 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiai. Europiniais 
ir Amerikonllkais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimą, galvosūkio, nublgimą kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasliinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
Ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. N»- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wells St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba

toj nuo • ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
Iventadieniabi nuo jO iki 1 po pietš. Pa- 
nedėlk. ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
8 vai- vakar*.

NUPIRK
Typewnterj arba • 
rašom* mašinėlę

$60
Tuomi padaryti dideli smagumą 
pat* sau, savo giminėms ir drau
gams bu kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
k* kit*, negu bu ranka. Geriau
sia. parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su listuvilkomia raidėmis 
pasaulyje. Galima ir antiškai ra- 
lyti

Gaunamas

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str, 

Chicag., Iii.

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau« 
j ienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benešios
161G W. 47th Street

. . ---------- *
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Liei’ivių Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

Kemėžams apleidžiant 
Chicago

J \

Pažangieji Chicagos lietuviai 
darbininkai labai pasiges d. d. 
Andriaus ir Pranės Kemėžų, 
kurie su “Naujienų” ekskursi
ja išvažiuoja Lietuvon. Juk ne
teksime savo dviejų uoliausių 
darbuotojų, kurie per daugelį 
metų neatlaidžiai dirbo musų 
eilėse. Jiems išvažiavus jų la
bai pasigesime,-nes ' sunku bus 
užpildyti jų vietą, sunku bus 
rasti tokius žmones, kurie su 
tokiu atsidavimu dirbtų visuo
menės darbą.

Atsisveikinti su musų darb
ščiais d. d. Kemėžais yra Liet. 
Soc. Demokratų Partijos Rėmi
nio Fondo rengiamas didelis iš
leistuvių išvažiavimas ateinan
tį sekmadienį, Beverly Hills 
miške. Bus prakalbų, dainų, 
žaismių, užkandžių ir tt. Kal
bės d. P. Grigaitis, inž. K. Au- 
gustinavičius ir Dr. A. Montvi- 
das. Dainuos Pirmyn mišrus 
choras. Galėsime paskutinį 
kartą pasilinksminti kartu su 
d. d. Kemėžais, atsisveikinti su 
jais ir palinkėti jiems laimingos 
kelionės ir dar laimingesnės 
ir sėkmingesnės darbuotės pa
čioj Lietuvoj. Bukime tad visi 
šiame išleistuvių išvažiavime.

—V—kis.

Town of Lake
Bučerių karas persikėlė į Ton n 

of Lake.

Kada lietuviai laimėjo, taip 
sakant, karą su italais Brighton 
Parke ir italai prakišo, kada jie 
reikalavo, kad visos krautuvės 
užsidarytų nedėldieniais, ir jei
gu jų nepaklausė bei nesirašy- 
davo prie italų unijos, tai anr 
rytojaus jau krautuvininkas 
netekdavo langų — išmušdavo 
langus ir sudaužydavo rakan 
dus. tai lietuviai sutvėrė savo 
asociaciją, kurią pavadino Uni
ted Retail Alerchants Associati- 
on, kuri tuoj ant k rastųjų išė
mė indžionkšiną prieš italus. 
Taip tie italai ir prakišo.

Kad dar pasipelnyti, jie pra 
kišę Brighton Parke, dabar per
ėjo į Town of Lake, kur Jie ir
gi tokiu, pat budu organizuoja 
savo ‘.uniją,” tik reikalauja jau 
nebe $10 įstojimo, bet $15 ir 
$2 i mėnesį, čia ir vėl lietu
vių drąsa kerta italams į akis, 
nes Town of laikiečiai tuoj krei
pėsi pas United Retail Mer- 
chant Ass’n ir toji eina į pagal
bą town or laikiečiams. Šioj 
organizacijoj reikia mokėti tik 
po $5 įstojimo ir kiek ten mė
nesinės. Visi tovvn of laikie
čiai gali kreiptis pas United 
Merchants valdybos šiuo telefo 
im — Lafayette 7581.

G G R B. Naujienų skai
tytojo** iv įkaityto jai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tau sankrovas kiurio* 
skelbias! Naujienose. j!

By Thornton Flsher
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Mr. I. Knowitt 'Anvway, he knew wherc his coal wčjs

KUR LINCOLN LAIMĖJO PIRMĄ BYLĄ. — Senas, bet garsus teismabutis Bloorping- 
ton, Ilk, kuriame prezidentas Abraham Lincoln laimėjo savo pirmą garsią bylą 1858 m., ištei
sindamas Armstrong, kaltinamą žmogžudystėj. Liudytojai prisiekė, kad mėnesienoj jie matę, 
kaip Armstrong smogė kitam žmogui ir jį nužudė. Lincoln parodė kalendorių, kad tą naktį 
nebuvo mėnesienos ir kad liudytojai nepažino žmogžudžio. , •

Brighton Park
Lietuviai gabesni už graikus

Brighton Parke įvyksta keis-,ldt“’ ir imkitfs «eresnių vle 
tų dalykų. Ar tai yra kur gir- ’’’
dėta, kad lietuvis butų geresnis 
biznierius už greką šaltakošės 
apyvartoj? žinoma, kas tik 
kiek bent pažysta šią apyvarta 
pasakys, kad netiesa, kad gre- 
kas visuomet subankrutys lie
tuvį. Bet tikrenybėje yra ki
taip. štai faktas:

Prie 38 ir Kedzie gatvių grė
bis turi “Ice Cream Parlor;” 
kampas yra geras — <ivi gąt- 
vekarių linijos ir kiti patogu
mai, bet vargšas grekas vargs
ta ir kada nenueik, ar tai dieną 
ar tai vakare, visuomet tuščia. 
Prie 39 ir Kedzie gatvių broliai 
(Tamošius, Antanas ir Myko
lą.-) Mažčniai turi savo didžiulę 
“Ice Cream Parloj.” Čia dieną 
pereina ptilkaf vijikų, d 'vdkai’e 
pilni stalai žmonių ir broliai 
Mažėniai džiaugiasi, nes moka 
gerai savo apyvartą varyti. Pa
vyzdžiui, jie kiekvienaam duo
dami bile kokį taip sakant “Ice 
Cream Sunday” prideda dar du 
šmotuku “Srispo Sugar Wafer.”

Ant kiek teko patėmyti, kad 
ir santaika paas brolius Maže
ikius yra kuogeriausia. Turi 
nuosavą didžiulį namą ir dar 
autą i? Lietuvoje namą. Yra 
gera, kad lietuviai stengiasi būt 
nepaskutiniais.

Lietuvaitės biznyje

čia yra keletas didžiulės kom
panijos “National Tea Co.” san
krovų, kuriose beveik kiekvie
noje dirba po vieną lietuvaitę ir 
lietuvaitės užima nepaskutines 
vietas, nors jos tik apie metai 
laiko kaip pradėjo dirbti tose 
sankrovose. Pavyzdžiui “Ru
dolfo“ sankrovoje, 4250 Archer 
Avė., dirba p-le Brone —, kitoj 
p-lės Clark sankrovoje, prie 
4452 So. Kedzie Avė., dirba p- 
lė Onutė — Ir kada reikalas 
būna duoti, kokius užsakymus 
sankrovai tavorų, tai beveik 
tankiausiai manažeriai atsiklau

sia musų \l lietuvaičių, neatsi
žvelgiant, |ad jos dar yra jau
nutės, vos po 17 mettų. Su 
laiku joms bus lemta būti ma- 
nažeriais. Gerai, sesutes lavin-

Ant, kiek teko girdėti, yra 
projektuojama netolimoj atei
tyje sutverti lietuvių vaikų 
draugijų sąryšį. Visas nepri- 
gulmingas-progresyves draugi
jas suryšti į tam penesnį ryšį ir 
daugiau rūpintis vaikų darbuo
te. —Raganius.

Iš* po lietuviškos audros
/ - . - - y

Pereitą sekmadienį tarytum 
butų prabėgusi kokia didelė au
dra lietuvių gyvenime, tiek tų 
įvykių, bet mažai pranešama.

štai ir pradėsiu.
* *

Rivervte\V Parkas

Socialistų Partijos piknikas. 
Publikos šlamšte-šlama; daugy
bė lietuvių. Programe — lietu
viškame — pirmą vietą užima 
drg. P. Grigaitis, Naujienų Re
daktorius. Lietuviškas skyrius 
kupinas lietuvių. Publika klau
sėsi tarptautinio programų ir 
lietuviško. Pirm ir po progra
mo sveteliai linksminosi—šoko 
ir po kalnus važinėjos.

Vienas nesmagumas. _ Drg. 
A. A čius tapo areštuotas už 
pardavinėjimą pikniko bile.tų 
netolimais nuo Rivervievv darže. 
Apart jo buvo areštuota ir ke
li svetimtaučiai.

’Mat pavydas ir plačiuose ru- 
bežiuose negal išsitekti.

* *
Justice Park

Čia buvo piknikas Lietuvių 
Auditorium, daug svietelio, 
daug dovanų laimėta.

*■ * • •

Stiek ney, 111.

Čia Braighton Park Liet. At
letikos kliubas turėjo pikniką. 
Suvažiavo ir kiti kliubai, prigu- 
lintys prie Kliubų Federacijos.

Išauginusiai jaunimas. Vien 
tokiai ir kaip kur amerikonų 
džiaugsmas — dainavimas.”

* *
Beverly Mills.

P-as Cibulskis -turėjo nelai
mę. Bevažiuojant iš Western 
Avė. į 89 gatvę, kad įvažiavus 
į Beverly giraitę iš pietų pusės, 
visu smarkumu atbėgęs fordu- 
kas smogė į p. Cibulskio Hayne- 
s’ą taip, kad gerai aplamdė ant
rą ir lengvai sužeidė p-ią Cibul- 
skienę. Fordukas irgi gerai 
nukentėjo ir jo pasažieriai — 
moteris ir keli vaikai — nuvež
ti ligoninėn. P-ui Cibulskiui 
galbūt šie 1925 metai yra ne
laimingi, nes jau bene trečias 
šįmet toks attsitikimas.
, * ♦

čia irgi daugybė lietuvių, nes 
kalnas yra aprūpintas visais 
parankamais ir patogumais, net 
ir šokių platforma, yra pareng
ta. čia buvo ii- Jihfnojf Birute, 
Joniškiečiai ir ALDLD.

♦ * ♦' Ijc ‘ ‘

Jaunoji Birutė, skaičiuje a- 
pie 40 vaikų, apart jų tėvų, vi
są laiką užkandžiavo, žaidė, dai
navo ir ant galo p,. P. Pučkorius 
paveikslus nuėmė: L čia mažos 
mergaiės pagamino užkandžius, 
o berniukai — minkštus gėri
mus ir šaltakošę.

* #
Joniškiečiai rinkosi, .rinkosi 

ir vos anb galo susirinko. ,0 
kada susirinko, tai pradėjo kal
bėti, kad reikia statyti sveta- 
nes, muzejus ir skaityklas pa
čiame Joniškyje. Bet čia nela
basis papainiojo tą visur įlenda 
mą ALDLD, kurios, kaip ir vi
sada, prieky yra Andriuliukas 
ir Jukeliukas. Ir *čia ALDLD. 
prisišliejo prie musų Janiškiečių 
“dėl bendro darbo” ir sugadino 
dar nestatytus muzejus bei sve
taines. Ko Joniškiečiai norėjo, 
tą Andriuliukas peikė ir kalbė
jo taip ilgai jis vienas, kiek vi
si Joniškiečiai kartu. Jis išpei
kė visus ūžmanimus Joniškie
čių ir tik piršo savo vieros 
“škaplerius” t— ALDLD. Jam 
pabaigus pradėjo Jukeliukas,

<3

žinomas “plipų baidyklė.” Bet 
jis tik pradčjv: “visi kalbėjo, 
Joniškiečiai, dzūkai, o dabar aš 
kalbėsiu, kaip kapsas,” kaip nė 
iš šien, nū iš ten policistas tik 
capt už peties n — “stop:” 
kapso kalba liko nė pradėtu, ne 
pabaigta — gyva palaidotą.

Kada jau sutemo, tai visi 
gryžo namo ir kalbėjos, kad su
gadintas dar ne pastatytas Jo
niškiečių muzejus, o sugadino 
Joniškio gerieji “tavorščiai.”

—Ramutis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TUR8K

Kas sąvnitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spuikoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkcvičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Bridgv-porto lietuviams žinotina. 
Visi norinti nauli "Naujienas” kas
dien unkšti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
"Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitų laikrašti, praneš
kite irgi muias — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tarno darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Draugų Keinežių išleistuves.
Liet. Soc. Dcm. Rėmimo Fondas 

rengia sekmadieųyj, birželio 28 d., 11 
vai. ryto Beverly Hills draugams Kc- 
mežiams išleistuves, kadangi jie vyk
sta Lietuvon. Išleistuves bus šau
nios, dalyvaus Pirmyn Mišrus Choras, 
kalbės organ. P. Grigaitis, K. Augų- 
stinavičius ir Dr. A. Moutvidas. Visus 
draugus ir drauges prašome kuoskait- 
lihgiausiai atsilankyti .

Rengimo Komisija.

Humholdt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj June 26 d., 7:30 vai. vakare, 3310 
Evergreen’ Avė., Chicago, 111. Visi 
nariai malonėkite būti laike, nes tu
rim aptarti gerai apie išvažiavimą 
ant nakties July 4.

— A. Vaiskia, rašt.

Town of Lake, Gvardija J). L. K. 
Vytauto iš priežasties parapijos pįk- 
niko kuris įvyks tą pačią dieną kaip 
musų susirinkimas, tai yra birželio 
28 d.; taigi kad nepakenkus pikni
kui, — susirinkimas įvyks pėtnyoioj 
birželio 26 <1., Š. m. paprastoje svet., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite susirinkti laiku, nes turime 
daug dalykų svarstymui.

— Valdyba,

....Vyrų ir Moterų Apšvietoa draugys
tes susirinkimas atsibus birželio 26 
d., 1925, Ciceros \Lietuvių Liuosybes- 
svet.. 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. vakare, 
todėl nesi vėluokite, nes turime dau
gelį svarbių reikalų aptarti.

— K. Yurgan.

Draugyste Liet. Vėliava Amerikoje 
No. 1. rengiamas išvažiavimas arba 
besket piknikas į Beverly Hills, bir
želio 28 d., yra kviečiami visi drau
gai atsilankyti, pakvėpuoti tyro oro.

— Komitetas.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 

bo ant North Wc.;t .Salos, rengia 
draugišką išvažiavimą birželio 28 
d., 1925 m. j Jct'ferson girias Egbruk 
2, ta vieta lietuviams gerai žinoma, 
p-adžia 2 vai. po pietų. Kurie nori
te ' sykiu važiuoti su autompbiliais 
kad ir ne kliubo nariai malonėkite 
būti ant 1 vai. prie svetainės, 1644 
Wabanfi.;i Avė., dėlto, kad šita.t kliu- 
bus kožną metų su dideliu bunčium 
automobilių pasirodo Jeffcrsone, net 
ir bendras fruntas prakalbas biskį 
;.uti uinpina. Nepamirkite būti delt/i 
kad mažai yru tokių iššvažtuvimų.

— Valdyba.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija i engia šeimynišką išvažiavimą, 
birželio 28 d., 11 vai. ryto j Justic 
Paik, prieš Lietuvių Tautiškas Ka
pines. Visps nares malonėsite susi
rinkti. AtsivcSk savo užkandžius, 
Šeimynas ir draugus. Kad linksmai 
laiką praleidus.

— Išv. Rengimo Komitetas.

Bridge|>ort. Tėmykit nariai Drau
gystes šv. Mateušo -Apašt. Laikysi
me savo pusmetinį susirinkimą suba- 
toj, birželio 27 d., 1925 m. 7:3(1 vai. 
vakare. Liet. Auditorium svet., 31-31 
So. Halsted St. Visi nariai priva
lote pribūti, nes ant minėto susirin
kimo yra daug svarbių reikalų ap
tarti. . — Valdyba.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4806 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
lina St.; maršalka PJ Tiškeviče, 
4612 S. Francisco Avė.; ligonių 
glob, K. Dauba, 4-514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno Mė
nesio 'antrą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuarc parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.11

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIU 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu Šv. Marijos, 3501 South 
Union Avė., Chicago, 111. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
Parnell Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
Wallace St.; Mokeščių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ii 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, Willium Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrą septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais j 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, 111.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STfiS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelbininkas, W. 
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 
So. Lowe Avė#; Kontrolių 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. Aubum Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTE 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pinn. A. Sabaitis, 1947 So. String 
S t., pirm, pag. K. Doveika, 6401 S 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
4440 So. Whipple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St., kasos globojai P. Mar- 
tinkienc, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Bi šas.

DRA UGYSTES ATGIMTIES LIETU 
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungyi- 
nas, 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
VVallace St., kontrolės rašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
Jonas Burtašis.

DRAUGUOS IR
ORGAN 1ZACDOS

SUSIVIENIJIMO LIETI VIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgepoito Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. *Ma:Vika, 3149 Su. Halsted St.; 
Vico-prcZi, J. Mineikis, 3219 South 
W:Tllacc SL; Nutur.-Rašt., 1). Gul
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan. 
Rašt., A. ILazauskas, 4549 So. VVells 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
8328 Aubum Avė.; Iždininkas, J. 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatus, A. E. Sta- 
Julanis, 3236 So. Halsted St.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatori.s, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. VVallace St.; 
Turto raštininkas, G. šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasiepuw, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Jurijonaę. 
Suširinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazclausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

DRA UGYSTES LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: William 
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
GarbašauskAs, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rast., 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.

PRAUGYS/E MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm.. Antanaš Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasės apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas J^nas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi 
būna kas antra subatą kas mėnesj 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

GARFIELD PARK LIE7TUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAš. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
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 Valdyba 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 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rast., 655 W. 18th 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kožno menesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

HUMBOLDT PARKO LFETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kailis, 3233 Cortis Str.; 
Vico Pirm. A. Žilis, 3327 1/emoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenk artas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 344G Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270;

Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Aubum Avė.

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tau bus ‘ *
brangi dovana.
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PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE ĮVAIRĮIS SKELBIMAI REIKIA DARBININKĮJ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

Visi, kurie pirkduvote Nau
jienas ant kampo State & 
Van Buren, šiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė
tas kampas panaikintas dėl 
neatsiskaitymo. Galima 
ant sekamų kampų:

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė
Tel. Canal 4014 Reikia

rasti

VYRŲ

/

PARSIDUODA Player Pianas — 
Gulbransen — 88 note, moderniškas, 
su bcnčiu ir 90 rolls. Kaina $150.00. 
Sąlygos: $10.00 j mėnesį atsakan
tiems žmonėms. Turi butii parduo
tus prieš birželio 27 dieną.

Kreipkitės
812 H W. 63rd St.

Va n 
Van 
Va n

& Wells
& Krankliu
& Markei
Wells

Buren
Buren
Buren
Buren

Madison A
Madison & State

Naujienų Administracija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
I’AJIEŠKAU brolio Jurgio Daii- 

l:o. Paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goj, III. Jau daugiau kaip du me
lai, kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios. Iš Lietuvos paeina iš Meliunų 
kaimo. Šimonių valsčiaus. Turiu la
bai svarbių reikalų iš Lietuvos, 
na gandas, buk jisai yra miręs
dėl prašau atsišaukti, jo paties, jei
gu esi gyvas, arba kas žinote apie jj. 
Busiu didžiai dėkinga. Kas pi 
praneš skiriu tam $5.09 dovanų.

Atsišaukite
BARBORA DAL’KIUTE- 

V1LNON1ENC,
131 Joseph Avė., Rochester, ?

Ei

nnas

P AJ IEŠKAU savo pažystamo 
Pranciškaus Mockaituko. Jis gy
veno St. Louis, Mo., o dabar ne
žinau kur. Iš Lietuvos paeina iš 
Naumiesčio Apskr.. Sudergi) l’arap. 
Ilklrakių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu: Miss Anna Lrka- 
vičiukė, 1112 So. Cicero Avenue 
Cicero, III.

Monikos čiupitės. 
v Ta ženola, po vy 

Girdėjau, 
Iš IJetuvos 

kaimo, 
antrašu: 
po vyru

žinau.
Bostone
Kalnini)
šiuo

ivo pažystamos 
Girdėjau, kad ji 

/ardės ne- 
ji gyvena 
paeina iš

Atsišaukite po 
Marcelė Lckavičiu- 
Krikščiokienė. t 112 

Cicero, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. I afayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

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

PEOPLKS PLUMBLNG & 
HEATING SUPPLY CO.

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

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas i) 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trukų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengime 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dūrine 
Roofing Co.. 3411-13 Ogden Avė. 
Phone l4xwndale 0114.

Tel. Yards 7282 I
BRIDGEPORT PAINTTNG 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojani. Už- 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. s RAMANČIONLS Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING A COAI 

PIANO MOVING FXPERTS ‘ 
I-ong distance handling. • 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 re*

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Dėl grosernių, bučernių, delikate- 
šen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mas Sosthcim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO

PRANEŠIMAS
Pirmos rųšies moterų rūbų 

siuvykla.
K. WITKUS 

2958 Emerald Avė. 
arti 30-tos gatvės

Bench ir floor molderių. 
j Darbas tik nuo štukų. Gera 
mokestis.

Atsišaukite pas
MASON—DAVIS & CO. 

7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir gtoser- 
nė, su namu arba be namo. Geras 
biznis priešais lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos . Priežastį pardavimo paj 
tirsite ant vietos. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiulijimą ir ant 
lęngvų išmokėiimų.

ALEX YUKNIS, 
3225 Auburn Avė., Chicago, III.

TURI BŪTI parduota duon- 
kepykla. Parduosiu pigiai, nes 
vykstu Europon. Didelė vieta, 
gera Rel krautuvės 
wliolesale biznio.

832 No. Ashlanj^Avc.

NAMAI-ZEME

NAMU BARGENAI
arba

ISRENDAVOJIMUI
ItENDON krautuvė tinkama .dėl 

hardware, bekernės ir t. t. Sa
vininkas perdirbs dėl atsakančių 
rendauninkų. Prie vietos yra mo
derniškas 4 kambarių flatas.

-Atsišaukite
3711 So.‘ Halsted St.

REIKALAUJAME 10 buče- 
rių beef boners ir 5 vyrų dirbti 
ant farmos.

II fl.

Pardavimui grosernė 5r 
delikatcssen sankrova. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų ir 
randasi^ lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoje vietoje. Priežastis 

! pardavimo — liga. K. MEŽO- 
NI.S, 2462 W. 45tb Place.

k a 
da.

lENDOJ 4 ruimai, ei 
ir gazas, šviesus. Pigi

3215 So. Parnell Avė.
Tel. Boulevard 1934

ren REIKIA molderių floor ir 
prie benčiaus. Darbas nuo štu
kų, gera mokestis.

MASON & DAVIS 
FOUNDRY,

7700 South Chicago Avė.

PARSIDUODA 3 krėslų bar- 
bernė. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
1711 S>o. Halsted St.

(> ruimai rendai — karštu
. . .... . . ivandeniu apšildomi, geroje 

vietoje. Renda pigi. Randasi 
žemiau pažymėtu antrašu. 
Kreipkitės: 3120 So. Emerald

Yards 2812.Avenue.

JIESKO KAMBARIU.

REIKALINGAS blaivus ir 
patyręs savo amate bučeris 

lietuvys. Gera viela — gc- 
alga.
Atsišaukite:

627 W. 18th St.

PARDUODU bučernę vieną 
iš .dviejų, galėsit pasirinkt ku
rią norėsit, arba mainysiu ant Office; 
automobiliaus.
VVest 31 st St. Kreipkitės: K. 
DANKEVICIA, 4125 Wells St. 
Phone Yards 3906.

Statyk-nusipirk namą
Marųuete Parke, 72 ir Tal

man Avė., gražiausiam lietuvių 
distrikte, pradėjau statyti 2 
mūrinius, 6 kambarių bunga- 
low. Parduosiu pigiai ir darbą 
padarysiu sulig pirkėjo reika
lavimo.

6 kambarių; mūrinė bunga
lovv, moderniškai įrengta ir tik 
ką pastatyta, parduosiu pigiai.

Turiu visokių rūšių senų na
mų, kuriuos gaunu m ai n y da
rnumas ant naujų, todėl par
duosiu pigiai, nes reikia pinigų.

Jeigu jums reikalingas na
mas, tai matyk mane, užtikrinu 
pasisekimą jums.

S. T.Straukas,
General building conuactor

2 FLATAI MŪRINIS NAMAS po 
6 kamb., garu šildomas, 3 karų gara
džius, vienas blokas nuo 63 ir West- 
ern, turime parduoti šią savaitę. Kai
na $13,000, pinigais reikia tik $5,000.

8 KAMBARIŲ BUNGALOW, lotas 
25x125; guru šildomas; aržuolo tri 
mingai, sun parlor, kaina $8300.00 
įmokėti tik $3000 .

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

ra

JIESKAU kambario pas šva- |j(H1 
rius žmones su valgiu, Bright
on Parke arba To\vn of Lake

Geistina, kad bu- 
gatvekarių linijos.

4545 South|
tų netoli 
Praneškite P. A., 
Fairfield Avenue.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA kamba

rys vienam ar dviem vaiki
nam. Kambarys yra geras ir 
moderniškas, su valgiu ar be 
valgio. MR. MOORE, 4011 So. 
Maple\vood Avė., 2-ros lubos.

PABUNDA VOJIMUI kam- 
baris vienam ar dviem vaiki
nams. Gera transportacija, tarp 
12-tos ir Ogden Avė., netoli 
Douglas Parko. Savininkai bei 
šeimynos. 1309 So. Fairfield 
Avė. Tel. Rockwell 2513.

KAMBARYS ant rendos dėl šva
rių vaikinų merginų prie 

Kambarys mo
derniškas. Matyti galima kasdien 
vakarais po 6 valandą, arba Su- 
batoj ir Nedėlioj.

C. A. D.
4519 So, Turner Avė.

PASIBiENI)(TOJ|A kambarys 
su visais parankamais ir šva
riai užlaikomas dėl vaikino ar 
merginos su valgiu arba be 
valgio. Pirmos lubos. 5212 So. 
Troy St., pusė bloko nuo 
Kedzie Avė.

PASKRENDA VO J A ru imas 
dėl vieno arba 2-jų ypatų. Rui
mas labai gerame stovyje, 
naujame name su visais tin
kamais įtaisais. 4417 So. Ar- 
tesian Avė., 2-ros lubos.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA 
moteris dirbti 
Darbas nesunkus, 
geras, (rali gauti
valgį. G. ČIŽANAUSKAS, 1458 
West 15th Street.

vyras arba 
grosernė j e. 
atlyginimas

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Randasi:

Reikia
Moterų korė ' dirbėjų. 

Darbar tik nuo štukų. Gera 
mokestis. I

MASON—D A VIS & CO. 
7740 So. Chicago Avė.

REIKALINGA moteris dėl apžiū
rėjimo namų ir pridabojimo 3-jų me
tų vaiko. Su mokesčiu susitaikysim. 
Kambaris ir valgis dykai. Telefo- 
nuokite po 4- vai. po piet — 

Humboldt 8002 
2044 Carolina St.

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS po 5 
ir G kamb. lotu 30x125, garu šildo
mas, sun parlor, 2 karų garadžius 
mūrinis, netoli G3 ir VVestern. Kai
na $15,400 su jmokėjimu tik $5,000.

2 FLATŲ MŪRINIS namas po 6 
kamb., lotas 30x125, garu šildomas, 
arti- 63 ir Western.' Kaina greitam 
pardavimui $15,500, pinigais reikia 
$5,000.

LOTŲ BARGENAI
MAPLEVVOOD Avė. prie G9, 60x 

125, kaip tik vieta statyti 2 namu. 
Kaina tik $2,500.

TALMAN AVĖ. prie 39 vienas lo
tas 25x110, parsiduoda greitam par
davimui už $750.

5 LOTAI ANT WESTERN AVĖ., 
tinkama vieta statyti garadžių arba 
bizniui, greitam pardavimui, 
duoda už $12,000,

turime taipgi kit'ų 
BARGENŲ PARDAVIMUI 
MAINYMUI.

parsi-

GERŲ
ARBA

Ola yra geriausi tavo proga
PARSIDUODA stebėtina kaina 3 

augštų muro namas; statytas tik 
pusantrų metų 
mados; visas i 
garų šildomas; 
ir augštas 
ant kampo 
on Parko 
to; reikia 
savininkas 
viausiais 
šitą namą, 
kad tai 
proga.

namas; statytas 
pagal naujausios 

išbaigimas aržuolo; 
; Bungalow stogas 

beizmentas; statytas 
3 lotų geriausio Bright- 
lietuvių apgyvento vie- 
pinigais $6,000, o kitus 
duos morgičius leng- 

išmok ėjimais. Pamatyk 
o tikrai persitikrysi, 

yra retai pasilaikanti

GENTAI. Ar jus galite parduo- 
Insmance. Mes turime Protee- 

i at (’.ost posmertinę pųlicy ne 
aukštesnę kaip ant $101)0. 
egzaminavimo, įstojimas tiktai 
Mes mokame joms 80% 

Rašykite Box 395 
Springfield, III. .

REIKIA —
Casting cbipperių.

Atsišaukite
CIHGAęO STEEL 

FOUNDRY CO.
Kedzie Avė. ir 37tb St.

$5.

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas ir eina 
gerai. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos,

4416 So. Hermitage Avė.

5126 Archer Avė.,
Phone Lai'fayettfc 7546 

Rezidencija:
4942 S. Karlov,

Phone Laffayette 6347

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

PARDAVIMUI 2 augštų muro 
namas; 2 flatai po 6 kambarius; 
kieto medžio 
vandenio šiluma su 
yra platus lotas; s 
lai pagal dabartinios mados; 
dasi McKinley 1 
gyvento vieto; 
gi tik $12,500; 
matyk ir nusipirk 
nesigailėsi.

Galima atsilankyti 
karais ir nedėlioms

išbaigimas; karšto 
2 boileriais; 
lytas 7 me- 

; ran- 
Park lietuvių ap- 

kaina stebėtinai pi- 
vertas $15,000. Pa

šilą namą, o

Parduodam ir mainom
2 

rių, 
gas 
Kinley 
$1,000.

VOKIŠKOJ SUBDIV1ZIJOJ 
flatų mūrinis namas, 4-4 kamba- 
elektra ir moderniškas plumbm- 
ii* 2 karų garadžius,' 

Park, kaina $4,000,
netoli Mc- 

cash

ANT PARDAVIMO restau
racija — valgykla, arba mai
nysiu į prapertę.

Atsišaukite:
4648 So. Western Avė.

2031 West 35 St., 
Lafayette 0909

REIKALINGOS lietuvės, pa
tyrusios pardavėjos į Depart- 
mento krautuvę.

PįUINDiER BROS. 
DEPT. STORE

1807 W. 47tb St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodu bučernę ir grosemę la

bai geroje apielinkėje ir labai pigiai. 
Prašau agentų nesikreipti.

Atsišaukite
4201 So. Maplevvood Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI muro namas ir 
krautuvė, grosernė, kendžių, ice 
cream. Labai pigiai. Arba mainy
siu ant privatiško 2 flatų namo, ar
ba Bungalo\v. Biznis eina gerai, 
priežastis pardavimo, važiuoju j Wis.

Savininkas
STEPHAN MESEWI€Z

5334 W. 23th St. Cicero, III.

2 fintų naujas muro namas, gra
žioj apielinkčj, bargenas. 4 fialų 
muro namas, su visais paranka
mais, geroj apielinkčj.

Priimsim į mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

Ant jūsų loto
galime pastatyti 2-jų

AUTOMOBILIAI

ELCAR

KAS KARĄ MANO PIRKTI

mainyti ant seno arba pirkti nau- 
tai mes visokių turime, nes mes 

* L. . .• “Elcar”
išdirba 4, 6 ir 8 cilindertų 

Meldžiu ateiti pamatyti

ar
Jq»
turime naujų karų agentūrą.
kuliuos i 
“8 in line”.
mus, nes musų agentūra randasi di
džiausioj lietuvių kolionijoj ant Brid- 
geporto, greta naujos Lietuvių Audi
torijos. Kas ateis pas mus, bus pil
nai užganėdintas, nes mes patyrę 
esame šiame biznyje.

MILDA AUTO SALES, 
3121 S. Halsted S t.,
Tel. Boulevard 1685

D. KURAITIS ir A. KASULIS

BARGENAS

Nelson I^e Moon 3’/j tono naujai 
perpentuotas, atrodo kaip naujas ir 
visas Express biznis parsiduoda ur
mą mainysiu ant loto, automobiliaus 
ar mažo troko, nei einu j kitą biznį. 
Atsišaukite nuo 6. iki 9 subątoj po 
pietų ir nedėlioj po pietų.

4109 S. Rockvvell St.
Tęl. Lafayette 0002

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai, mažai vartoti, parduo
siu pigiai visus kartu arba at
skirai. Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. P, A. N. D., 
4545 S. .Fairfield Avė., 2 lubos.

PARSIDUODA 3 luimų forničįai 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai. 
Jeigu nori, gali pasisamtyti ir butą 
ant 2 augšto iš fronto. Galima ma
tyti nuo 2 po piet iki 10 vakare.

K 1915 Canalport Avė.
II fl. front

PARSIDUODA 5 kambarių mo
derniški rakandai susidedanti iš 
Player Piano, Console fonografas, 
7 šmotų valgomo kambario setas. 
3-jų šmotų mohair frontinės setas, 
2 miegamų kambarių rakandai, 
nigs, lempos ir daug kitų daiktų. 

1611 Garfield Blvd.

dienoms, va
pas

JOSEPH YUSHKEWITZ
3647 Archer Avenue
Prie Oakley Avenue

PARDUODU 2 flatų medinį namą 
su bučerne ir groserne, biznis daro
mas geras, kas nupirks nesigailės, ar
ba mainysiu ant bungalovv arba 2 
flatų namo.

Savininkas
3409 So. Ashland Avė.

PARSJDUCĮDA grosernė i. 
visokių smulkmenų krautuvėj 
Parduosiu pigiai, nes turiu 
greit parduoti.

Atsišaukite:
667 W. 18th Street

-------- L---- —T—.—----------------
PARSIDUODA restauranas 

labai geroj vietoj, ant biznia
vęs gatvės, ąrti didelių dirb
tuvių. Priežastis, važiuoju Lie
tuvon.

11955 So. Halsted St.

IŠSIMAINO
• Išsimaino 6-ių kambarių 

— naujas mūrinis bungalow prie 
iri vienuolyno. Mąįpysiu ant 2-jų 

flatų muro namo. Del infor
macijų pašauk Lafayette 5107

Pardavimui anglių išvežiosi
mo biznis ir kitus daiktus. Yra 
3 trokai. Biznis smarkiai auga; 
cash arba lengvais išmokėjimas 

3427 WaHace St.

KAS PIRMAS TAS LAIMES
Parsiduoda beveik dykai ice creatti 

parlor ir saldAinių krautuve, su visais 
geriausiais įtaisymais, daroma daug 
biznio. Platesnių žinių kreipkitės pas 

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St,

- Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI grosernė ir Malt 
Hops ir kitų smulkių daiktų sankro
va. Biznis yra nešantis gana gerą 
pelną, nes yra išdirbtas per ilgą lai
ką. Taipgi sykiu yra 5 ruimai gy
venimui. Pasiskubinkite, o pąrduosiu 
pigiai.

3233 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui labai pigiai lunchrui- 

mis, saldainių ir minkštų gėrimų 
krautuvė. Gera proga lietuviui da- 

• ryti bile kokį bizni tarpe lietuvių. 
Pardavimo priežastis svetimtautis.

Į 251 E. U5th St. I

i PARDUOSIU arba mainysiu di
delę grosemę ant loto arba ant 
naujo namo. Biznis eina gerai. 
4 kambariai dėl pragyvenimo už
pakaly. Atsišaukite kaip 6 valan
dą vakart*. o nedėlioj visą dieną.

4538 So. Mozart St.

PARSIDUODA grosernė 
deRcattesen krautuvė su 
mu. 2 karų garadžius.

Atsišaukite
5201 So. Honore St.

ir 
na-

Kotelis iš
Įplaukų $2,-

PARStDlUODA 
110 kambarių.

Į OOO.OO. Renda $525.00. Lysas 
ant 13 metų. Geras partne
riams. $3,000.00 įmokėti, liku
sius ant išmokėjimų. R. M. 
BARSiNES & CO., 127 North 
Dearborn St., Room 911. Pa
klauskite Mrs. Mossatt.

$1000,00 V NUPIRKS naujų, 
dviejų flatų mūrinį namą. Li
kusius pinigus mokėkite kaip 
rendą.

PETRZYLEK BROS. & CO. 
1647 W. 47th Street

Mes „ .
štų muro namą su Bungalow 
gu, cementuotu beizmentu ii 

inais ’už $8,500.’ Arba pastatysi
me 6 kambarių murinę Bungalow 
už $5,950.

Mes sutaupysime jums nuo $1,- 
000 iki $3,000. Pinigu daug nerei
kia, nes mes reikale parupta am 
morgičius lengvais išmokėjimais. 
Patarimai suteikiami dovanai. At
silankykite pasikalbėjimui die
noms. vakarais ar nedėliotus pas 
BRIGHTON REALTY COMPANY 

Geru Namų Statytojai
3647 Archer Avenue 
Prie Oakley Avenue

aug- 
sto- 

gu, cementuotu beizmentu ir su 
visais kitais naujos mados įre'ngi-

ŽIŪRĖK KAS ČIA
Turi būt parduota j trumpą laiką už 
$3000 gryčia 4 ruimai .tvartas dėl 3 
karvių, vištininkas dėl 150 vištų su 2 
lotais, jeigu nori sau ir savo šeimy
nai sveikatos, tai eik į priemiestį gy
venti; visi miesto patogumai, gelžke- 
lio stotis 3 blokai, gatvekario stotis 
4 blokai. Klauskite 11402 Throop St. 
ar telefonu Beverly 5806, E. Pūkas

PARDAVIMUI mūrinis namas da 
naujas 5 ir 5 ruimų ir 2-jų karų ga
radžius ,garu apšildomas, 
siu už prieinamą kainą, 

pirmos lubos.
Kreipkitės

6107 So. Rockwell

Parduo- 
Savininkas

st.

BARGENAS. 2 flatų mūrinis na
mas 6-7 kambarių, garu šildomas, 
2 karu medinis garadžius. Rendos 
neša į mėnesį $170. Kaina $14,- 
500, įmokėti cash $5,000, likusius 
ant moralčių. Pamatyk savininką 

6502 So. Laflin St.
1 lubos

Už $8.500 nupirkite namą, gro- 
sernę, bučernę. 2 lotu, garadžių, 
mėsos rūkymui stuba, pagyveni
mui kambariai prie krautuvės, ve
žimą ir arklį, randasi geroj vie
toj, geras biznis.

MIKE KURONYA 
3657 W. 54th Street

PIGIAI paiVluodn mūrinį 
namą naujos mados, ant dvie
jų lubų, po 5 kambarius, Run
gai ow stogas.

7027 So. Maplevvood Avė.
Tel. Republic 9275

PARSIDUODA didelis 
niavas namas su didele 
ne ant pusantro loto 
$4,800.00.

Atsišaukite 
3647 West 54th St.

biz-
bar-

už

PARDAVIiMUI bizniavai na
mas, 4 pagyvenimų ir biznis, 
taipgi saliuno fikčeriai, visai 
nauji, garadžius dėl 3 karų. 
Viskas gerame stovyje. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 4343 So. Wood St.

PARSIDUODA modemiška 
5 kambarių mūrinė cottagc, 
karštu vandeniu šildomas, mau
dynė ir elektra, cementuotas 
beizmentas, 2 karų garadžius. 
Kaina $,6000. Pamatyk savi
ninką, 3125 Wallace Št.

PARDAVIMUI 6 flatų' 
rinis namas, labai pigiai, 
būt parduotas į 30 dienų, 
keti $3|)(X). Atsišaukite 

1635 So. Jefferson St.
1 fl. rear

mu
turi 

įmo-

PARDAVIMUI medinis namas 5 
ir 6 ruimų, beizmeątas cementuo-' gatvės, 
tas, akmens fundamentas su vi
sais tinkamais įtaisais, kaip tai: 
maudynės, elektra, gasas ir kiti 
patogumai. SekJvčiosė yra ugnia- 
kuros vietos. Kaina tik $7,800; 
įnešti tik $1,700. Namas randasi 
ant 59lh St. ir Lowe Avė. Savi
ninkas gyvena 3619 S.. Lowe Avė.

MAINYSIU nežiūrint apieHnkės 2 
po 6 kambarius naujus mūrinis na
mas, Brighton Parke, pirmas augš- 

Paimsiu 
biznį.

tas vandeniu apšildomas, 
mažesnį namą arba lotą arba 
I tris dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite pas 
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė.
. Yards 4951

PARSIDUODA gazolino stotis, la
bai pigiai, ant 3934 W. Chicago Avė. 
pusė bloko į rytus nuo Crowford Avė.

Atsišaukite pas
JOE. ŠAMET,

4904 W. 14th St., Cicero, III.
Tel. Cicero 8094

PARDAVIMUI — 7124 South 
Maplevvood Avė., naujas, moder
niškas 4 kambarių mūrinis bunga
lovv. Didelis augštas, vietos dėl 
2 kambarių, aržuolinės grindys, 
kieto medžio užbaigimas, karštu 
vandeniu šildoma, didelis lotas, 
atdara dėl apžiūrėjimo nedėlioj 
ir kasdien, savininkas ant parei
kalavimo, kaina $6,600, išmokėji
mais.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimai po 5 kambarius, 
4 automobiliams <garadžius. 
siu arba mainysiu ant kito, 
gražioj 
naujoje 
nijoje.

Parduo- 
Labai 

vietoj. Pagal vienuolyno, 
Lietuvių apgyventoje kolio- 
Atsišaukite pas savininką.

P. ADOMAITIS, 
0630 S. Talman Avė., 

Tel. Prospect 3938 
4 ........  , - ---- -----

PARDUOSIU ar mainysiu į 2 fl. 
namą ar lotą, nauja 5 ruimų Run- 
galow, randasi Marųuette Park 
apielinkėj. 6918 So. Campbell Avė, 

Kreipkitės prie savininko 
CHAS. ŠAUKLY 

*1712 So. Union Avė.
2 fl. front

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas iš 9, 4 ir 4 kambarių. Ga- 
zas, maudynės, elektra ir garad
žius, ant Union Avė., arti 37-tos 

‘ ‘ , $5,000 lengvomis išlygo
mis. 9 kambariai yra ideale vie
ta dėl burdingierių.

GLEESON & O’CALLAGHAN 
654 W. 37th Street

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIĄI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„

Lafayette 6738. »

ANTRI MORGIČIĄI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas. 

S. J. HACHTMAN,
i Room 1142

111 W. Washington St. 
Telephone: Frapklin 3524-3525

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Pardavimui akmeninis namas 
kampinis, 60 pėdų lotas, 7 kam
bariai. Parduosiu pigiai, nes tu
riu apleisti šią šalį. Atsišaukite 
5601 S. Neenah Avė. arti Ar

cher Avė. vakar, tarpe 6- 8 v. •

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam Šioje Salyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai anglie 
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ii greitai 
iSmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose Ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, TU. 
(karnp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)


