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Klerikalų valdžia uždarė 
garsiąją švietimo ištaigą
Priežastis - ne koks nusižengi 

mas prieš įstatymus, tik 
gimnazijos “dvasia”

Kauno Lietuvos Žinios, geg. 8 dieniu praneša štai ka: 
Švietimo Ministeris p. Jokantas nutarė uždaryti Ma- 

riampolės Realę gimnazijų. Apie tai p. Jokantas pranešė 
apsilankiusiam pas jį gimnazijos direktoriui. Vėliau tas 
pats buvo pakartota laikytojų — Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Centro Valdybos atstovui.

Pasirodo, kad vienintelė uždarymo priežastis, — tai 
gimnazijos neklerikalinė dvasia. Gimnazija uždaroma 
birž^dio 30' dienų.

•' Baigiantieji gimnazijų galės dar laikyti brandas kvo
timus. Tikybų gi laikys Valstybinėje gimnazijoje.

Kaip girdėti, klerikalų tarpe didžiausias džiaugsmas, 
kad galų gale pasisekė atsiekti tikslo.

Liet. Mokytojų Profesinė Sąjunga žada protestuoti

Direktorius 
mokytojas 
ta užmušė 
sužeidė

sužeistas, vienas 
užmuštas. G ra na- 
2 gimnazistus, 10

Hindenburgas, naujasis Vokietijos prezidentas, prisiekia parlamente ginti respublikos konstituciją.
__________________________________________ __ __________________________________________________________ _ ____________ ■_______________________________________________J ..................... •:■■■■■■----------- ■ ■ ' .....................

. Kruvinas susirėmimas 
abiturientu su moky

tojais Vilniuje

RYGA, geg. 8 Lžj. — Vie- 
j Vilniaus gimnazijoj nepri

leistų prie išleidžiamųjų egza
minų abiturientų grupė Įsiveržė 
i egzaminacinę salę ir revolve
rio šūviais sužeidė direktorių ir 
nukovė Vieną mokytoją.

Mestoji granata užmušė tris 
ir sužeidė 10 gimnazistų. Ki
lo didžiausįs triukšmas. Gim
nazija buvo apgulta policijos.

Jauty Sąjunga prieš 
tvirkinimas filmas

Visa sodiety miesto vai 
džia prašalinta

Vėl baisus žemės drėbė- Leningradui grėsė tvano į 
jimas Japonijoj

Karalius reikalaująs Gan- 
kovo rezignacijos

pavojus Jei premjeras atsisakysiąs trau
ktis, karalius grasinąs atsisa
kyti sosto

Sąjungos komisija rinks žinias 
apie įvairiu kraštu vaikus pa- 
liečiančius įstatymus

visai atsisakę nuo atlygini- 
Gimnazija laikėsi.

Dabar R. M. gimnazija dėl
Ta

čiau gimnazijos panaikinimas 
neatsieks tikslo, nes dvasia už
mušti negalima. R. M. gimna
zijos dvasia liks gyva.

MASKVĄ, geg. 23. — Telegra
ma praneša, kad Chotano mies
te, netoli 'rui-kestano sienos, tu- 

rinčiame apie 100 tuk«tančių 
gyventojų, visa sovietų miesto 
administracija tapo pašalinta

daryti'dėl apsileidimo savo pareigų 
Paskelbti nauii rinki-

Lietuvos Žinių bendradarbis turėdami dar kitokio darbo bu *V. V. dėl to sako, Į vo
Pagaliau įvyko tai, ko senai mo. 

galima buvo laukti. švietimo |
Ministerija nutarė uždaryti Re- tos dvasios ir uždaroma, 
alinę Mariampolės' gimnaziją.

Quod medicamentH no n sa- 
nant — ferrum sanat.

“Krikščionių” vaistai, kuriais 
jie mėginę “gydyti” gimnaziją 
nepagelbėjo. Valstybinės pa
šalpos atėmimas dar nebuvo pri-

“Ryto,”
ir kunigai 

Nutarta
kaipoc no-

baigęs gimnazijos.
“Lietuvos,” žvalgybos 
sandėliai ištuštėjo, 
gimnaziją panaikinti 
išgydomą.

Gimnazija uždaroma be jokių 
motyvų, nenurodant jokio nusi
žengimo prieš atatinkamus įs
tatymus ir taisykles. 1
tėlė tokio “švietimo

120 Francuzy aeroplanu 
bombarduoja maurus

Prancūzai pradėjo smarku ofen- 
sivą prieš Abd-el-Krimo jė
gas Morokoj.

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 23.
— Tautų Sąjungos vaiku apsau
gos komisija pradėjo 
žingsnių apsaugoti vaikus nuo Sėjime, 
demoralizuojamų krutamu jų 'mat

. paveikslų. Komisija nutarė da-| 
ryti pastangų, kad krutamųjų 
paveikslų vardai butų vienodai, 
nustatyti, idant tuo budu filmu, 
kuri buvo pasmerkta kaipo ne
tinkamą rodyti vienoj šaly, ne
galėtų būt pakeistu vardu rodo
ma kitoj šaly.

Komisija nutarė rinkti doku
mentus, turinčius reikalo su į- 
vairių kraštų įstatymais 
jtčvinimą svetimų vaikų, apieĮnįen,s nietains Sunkiųjų'darbų 
nvvvAili bHVallA IaiotiM/iO iminlIA ' .

prieš 
įvyko 
padu- 
Mies-

< <

KU-KUXAS, Už PUOLIMĄ 
MERGAITĖS, PASMERKTAS 

KALĖTI

TOLEDO, Ohio, geg 23. — 
Percy Parrott, įžymus vietos 

j advokatas, kn-klux-klanietis ir 
»ku-klux-klanivčių kandidatas Į 

Ujkauntės prokuroro vietą, šiandie 
aPieibuvo teismo pasmerktas vie-

PARYŽIUS, geg. 23. — Fran- 
Vięnjn- cijos karo ministerija šiandie 
darbo” oficialiai paskelbė, kad prieš 

priežastis tai gimnazijos dvasia Abd-el-Krimo vadovaujamus 
Kur gi din- maurus Morokoj pradėta smar- 

i tie garbieji R. M. gim-'kus ofensivas. Naujos francu- 
kaltinimai? Kur gi 

‘žiburėlio” bendrabuty 
Rodei net elektros jė-

Keistas dalykas, 
go visi 
nazijos 
kratos 
vaisiai? 
ga nepaveikė?

Mums labai gaila, kad p.p. 
klerikalai taip ilgai triūso, 
stengdamiesi įrodyti R. M. 
gimnazijos kaltę. Juk jie tik 
pakartojo Krylovo pasakėčią 
apie vilką ir ėriuką.

Užuot primetįnėjus 
gimnazijai fantastinius 
mus reikėjo pirmiau 
pasakyti: „Tu kalta tuo, kad k. 
d. blokas nori kiekvieną pažan
gųjį diegų naikinti.” 
perdėm aišku.

Bet čia buvo laukta, 
valstybinės pašalpos, 
klerikalų šmeižiama ir 
gimnazija mirs savo mirtimi, be 
kunigo, kuris iš jos pabėgo, ir 
nesulaukta.

Pažangioji Lietuvos ir Ameri
kos visuomenė, kiek išgalėda- 
inos, rėmė šią švietimo įstaigą. 
Gimnazijos mokytojai dirbo pa
siryžę ir pasiaukavę tik dalį at
lyginimo gaudami. Kai kuine,

R. M. 
kaltini- 
aiškiai

Ir butu

kad be 
nuolat 

gujama

DECORATION DIENO
JE, Gegužės 30 d. Naujie
nos Neišeis. Malonėkite 
visi savo skelbimus pri
duoti ankščiau, kad jie 
tilptų pėtnyčioje. Prašo
me pasiskubinti.

amžių, kuriuo leistinos jaunuo
lių vedybos, ir verstino mokyk
lų lankymo amžių. To tikslas 
yra galų gale sušaukti tarptau
tinę konferenciją tiems daly
kams išdiskumoti.

kalėjimo. Jis buvo kaltinamas 
dėl puolimo ir išžaginimo šešio
likos metų mergaitės.

Daugiau kaip 200 žmonių žuvo;
daujr • sužeistų j visas Tojo- I 
Oka miestai sunaikintai

TOKIO, Japonija, geg. 23. 
šiandie, kaip 11 valandą 
pietus, Sanino apskrity 
baisus žemės drebėjimas, 
ręs. didelės pragaišties,
tas Tojo-Oko beveiks visai su 
naikintas, taipjau nuo žemės 
drebėjimo ir kilusio tuojau gai
sro baisiai nukentėjo garsus Ki- 
nosaki šaltinių rezortas.

Komunikacijos departamen
to pranešimu, daugiau kaip du 
šimtu žmonių yra žuvusių ir 
daugybė sužeistų. . Apie 
tūkstančių žmonių likę be 
togės.

Tsuijama miestas, netoli 
Tojo-Oka, dega.

apskrities

10 
pas-

Del audros ii' sniego Nevos upė į 
buvo pakilus tris- pėdas

' LENINCrKAPAS, geg. 23.
Del staigaus Nevos vandens pa-> 
kilimo Leningradas buvo išsir 
gandęs, kad neatsitiktų vėl tva
nas. Didelis sniegas ir smar
kus vėjas, pučiąs iš Suomių j u- 1 
rių Įlankos, padarė tai., kad u 
pės vanduo urnai pakilo dau-'._ 
giau ne tris pėdas, 
šaudyti iš armotų. 
žmones nuo pavojaus,

‘ | VIENNA, Aut 
į--  £i«. tel«

jos skelbia, kad 

ralius Borisas , pareikalavęs
, premjerą Cankovą rezignuoti. 
Karalius nori, kad butų sudary
tas kcaliteinis ministerių kabine
tas. x

• Reikalaudamas Cankovo re
zignacijos karalius pagrūmojęs. 

Pradėta iei«u premjeras atsisaky- 
Įspėjant a’3s rezignuoti, tai jis, karalius 
?>• .Borisas, atsisakysias sosto.11 III Ico- •

tiečiai, gyveną arti upės, buvo _____ ‘_____

geg. 23

atsisakysiąs sosto.

jau pasiruošę bėgli. Bet ke
lioms valandbms praslinkus au
dra apsistojo, vanduo kiek at-• 
slūgo, ir žmonės vėl nurimo.

nuo'
Kituose dvie-' ' 

juose apskrities miesteliuose. 1 
Kunijamoj ir Kukušy, 
niasdešimt

ŠISTIJ SU NEFAŠISTAIS 
i' AUTYNĖS ITALIJOJ

Naujos francu- 
zų kariuomenės kolonos, gene
rolo ChA’mbruno vadovaujamos, 
visu smarkumu puolė rtfiečius. 
kurie prieš tai buvo stiprios ar
tilerijos ugnies bombarduojami.

Puolime dalyvauja 120 fran 
cuzų karo aeroplanų, kurie iš 
oro priešus bombarduoja.

Pradinė ofensivo fazė esanti 
sėkminga. Francuzai ir sine- 
galiečiai puolė maurų pozicijas 
ir privertė priešą atsitraukti. 
Kova dar tebesitęsia.
Valdžia reikalauja daugiau kre

ditų karui Morokoj
PARYŽIUS, geg. 23. — Kabi

neto taryboj premjeras Painle- 
ve šiandie pranešė, kad jis ga
vęs iš Morokos optimistingų ži
nių. Kartu premjeras pateikė 
kabinetui reikalavimai daugiau 
kreditų Morokos karo operaci
joms vesti. Naujų kreditų rei
kalavimas bus pristatytas par
lamentui ateinantį pirmadieni. 
Kiek girdėt, valdžia tam reika
lui reikalausianti 30 milijonų

frankų (U/2 milijono dolerių).
Pavojus valdžiai

Socialistai, kkip žinia, yra 
priešingi kreditams ir. visai Mo
rokos politikai., o todėl valdžiai 
reikalaujant daugiau pinigų, 
kabinetui gresia kritimo pavo-jlabd cigarų kampaniją, reikė
jus, juo labiau, kad premjeras Jaudamas iš jos 100,000 dolerių 
Painlevė yra jau pirmiau pa- j atlyginimo už tai, kam be jo 
rėiškęs, kad pasitikėjimo balso žinios vartoja jo vardą ir pą- 
iš parlamento dešiniųjų ir cent-j veikslą sąvo tam tikros rųšies 
ro jis nepriimsiąs.

Burmistras bandys soda 
ryt Belgijos kabinetas

k ORAS.
Oficialia oro biuras šiai dienai 

pranašauja: ' , i
Chįcagd ir apielinkė —• Apla

mai gražu; nešilta; 
šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra 
siekė 39° Ę.

I šiandie saulė teka
BRIUSELIS, Belgija, . g. 23. džiasi 8:12 valandą.

Belgijos karalius pakvietė 1 —.....
Briuselio burmistrą Maxą suda
ryti naują ministerių kabinėtą,' 
vietoj

Jo kabinetas neturėsiąs būt su
rištas su jokia parlamento 
politine grupe.

stiprokas

vidutiniai

5:21, lei-

PINIGŲ KURSAS
vietoj vakar atsistatydinusio šeštadieni, gegužės 23, Užsienio pi- 

,1 t. j xr • nigų ne mažiau kaip už $25,000 do- premjero Ąloyso Van de \ y ve- ]eriJ bankų buvo skaitoma Amerikos 
— pinigais šitaip: r 

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 1p0 frankų ... 

Danijos, 100 krbftą .....
Francijos, 100 frankų ......
Italijos, 100 lirų ...............

' Lenkijos, 100 zlotų Norvegijos, 1OO kronų 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ........ 
Švedijos, 100 kronų .......
Šveicarijos, mo frankų .... .
Vokietijos, 100 markių .....

re valdžios/ Max sutiko bandy
ti sudaryt ministeriją, tokią, 
kuri nebūtų surištakuri nebūtų surišta. su jokia 
parlamento politine g^rpe.

VOKIEČIŲ LAKI NAS 
UŽSIMUŠĖ

. .$1.86 
. $5.02

$18.85
$5.18 

.... $4.09
$19.22 . .*16.85 

. .$10.20 
.... $2.54 
.. $26.76 
... $19.37 
.. $23.81MIUNCHENAS, Bavarija, g. 

23. — Nukritęs iš 1,500 pėdų 
aukštumos užsimušė aviatorius' 
Gerst. Jis bandė iš skrendam] 
čio aeroplano nusileisti žemėn Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
su parašiutu, bet parašiutas ne- tant £n’.?.r!k<>s <!olerials yra skaiti,‘ 
j šs iškėtė.

NEW YORKAS, geg. 23. •— 
Žinomas bandmeisteris John 
Phillip Sousa apskundė LoriL

cigarams skelbti.

;• . ’ • ■ • į’ > A

aštuo- 
žmonių užmušta, 

nukentėjęs taipjau 
Fumihama miestelis.

SAKOT NĖRA STEBUKLUS

Tai skaitykit šią žinią 
r*

ROMA, Italija, geg. 23. —
IRovinijoj, Adrijoj, Paduoj ir 
|Brescioj Įvyko kautynių-tarp fa- 

RYGA, geg. 6 i E], — Lat-įšistų ir jų priešų.-
vių spauda pastebi, kad Lenki-i Trys-asmens buyo užmušti ir 
ja ligšiol dar nedavusi atsak> i keletas sužeisti.
mo į Latvijos pasiūlymus dėl I -----------------
prekybos sutarties. Pasiuiy- RUMANUOS SARGYBA V1E- 
mai esą Įteikti dar prieš dvejus! NĄ RUSĄ NUŠOVĖ, DU 
metus. ' SUŽEIDĖ

LATVIJA IR LENKIJA

Į Svarbiausia priežastis, dėl ku
rios lenkai vengią prekybos su-

* o •

.tarties su Latvija, esanti ta, ša, kad Rumanijos .sienos sar- 
kad Lenkai nesutinką su vadi-įgyba netoli Tiraspolio šovus Į 
namaja Rusijos ir Pabaltės vai-j kelis rusus, ėjusius Dniestro 

Istybių klauzula, t. y., kad toms |parų iu, rusų pusėj. Vienas ru- 
valstybėms suteikiamos didės- sas buvęs nukautas, o du kiti 
nes privilegijos, negu Lenkams, sužeisti.

MASKVA, geg. 23. 'rane-

LONDONAS, geg. 22. — Iš 
Kalkutos, Britų Indijoj, prane
ša nuostabią istoriją apie ketve- 
rių metų vaiką, burmietį,- kurį 
buddistai garbina kaipo įsikū
nijusį Buddą. To vaiko tėvai 
yra suvargę kaimiečiai, gyveną 
travadies upės deltoj. Tas vai- į t
kutis, kurio vaidas yra Tun 
Kyine, turi tikrai nežemiškų 
proto jėgų, ir dėl to Į jo tėvų 
namus dabar iš tolimų vietų 
plaukia šimtai maldininkų.

Praeitą šeštadienį tasai kūdi
kis laikė kalbą dviejuose dide
liuose tikinčiųjų susirinkimuo
se. Per pusantros valandos jis 
kalbėjo painiausiais filosofijos 
klausimais. O praeitą pirma- 

i valandas 
kalbėjo tūkstančiams susirin
kusių, iš toli atvykusių bur- 
miečių ir indų,, kurie kvapą už- 
£mę jo klausės.

Tun Kyine fiziškai yra nor
malus vaikas ir mėgiąs žaisti. 
Bet kai jis stoja prieš minią 
kalbėti, jis visai pakinta ir vi
su savo elgesiu atrodo kaip su
augęs rimtas vyras. Jis visai 
lengvai skaito raštus šventai
siais dialektais ir .taipjau .Jeng- 

ivai vercįa juos į paprastą žmo- 
inių kalbą.

Lietuvos Pinigų Kursas d'eni j>s vėl per dvi
Siunčiant pinigus Lietuvon per

inas šitaip:
50 litų ...

100 litų ..
200 ‘
300
400
500
600
700
800
90Q

1000 ,
Prie šitos sumos reikią pridėti 25

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
Utų 
Ntų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.76

centai pa$to .iSląidu už kiekvieną 
siuntini. N Ari n t pasiųsti telegramų 
—- dar 50 centų daugiau.

Į »

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba j bile vienų sekamų skyrių:

. AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 2?3 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,' Chicago, III.
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus
Dvasiškos algos ir rau

donas velnias
(Kauno chronika 1925, IV, 26)

.............     ' 1 ■' _< * 2, jr 'i" - - it -i. ■- .   Iii Mi*" ■■■■ui i i i—iniiMni mnn . h     i ,.w.i

Ar Keliausi Aplankyti Tėvynės?
NORĖDAMI 
Pirkti, parduoti ar mal| 
NYTI VISADOS KREIPKlTftSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT/ NAUDOS. į.

S. L FftBIONflS Cū

V išvien ar vienu kartu mu
ši žmogų, na, kad ir valdinin
ką, arba keliais kumščiais į 
diti.ą, ur dar kitokiu bildu, tai 
visi pripažįsta, jog jam saldu
mo arba kilų ypatybių nepri- 
duosi. Liurbis buvęs, liurbiu 
liks, ’l’as pat bus, jei ji apver- 
sit kojom aukštyn arba nors ir 
ant šono paguldytumėt. Bet 
kada taip išmintingą tarnauto
ją pradeda varyti, tai kiekvie
nas tuoj pradeda ieškoti prie
žasčių, delko. Bet jus nurim
kit, klausykit iki galo: turėjo 
čigonas arklį. Kad pigiau ap- 
&eitų jo maiHnimas, jis ji pra
dėjo atpratinti nuo ėdimo, bu-!, 
tų atpratinęs ir nuo gėrimo, jei, 
nebūtų padvėsęs. Kad pigiau j 
atseitų valdžiai' darbininkai,į 
kol niekas nestoja j jų vietas, 
tarnauti, prižada/ jiems visą; 
minimuin norimi. Bet kada vai-j 

< dininkas pasišvenčia tarnystei, 
pradeda jį valdžia atpratinti, 
nuo algos: pirmiausia atima’ 
vėlini teikiamą šviesą, paskui • 
reikalauja mokesnio už ’butą\| 
reikalauja turėti savo tarnaitę 
ir t. t. I'ik vienas dalykas, 'ko 
neatima, tai maistas.į.Ii tik pa-, 
keičia lokiu... jog valdininkai! 
atsisako valgyti, čia, žinoma J 
ne valdžios kaitė, jei jie patys U 
ųlsisako, užtai jos ir nekalti- | 

tnu, .,>• .
Tekios algos vadinamos dva- A Vąiškemis, skiriamos materia- 

fištanvs dvasinti. Kunigams al-H 
gos nesikeičia jų kursas vai-' 
džius akyse, pastovus. Aš, jei 
bučiau gaspadinė ar gaspado- 
rius. (ai irgi panašiai mokė
čiau: algos duočiau šimtą litų,1 
o man tarnautojas privalėtų 
užsimokėti už išlaikymą 500 
litų. Jei paklaustu! ,del ko taip 
darau, lai visiems liežuvi iški-J 
.šęs atsakyčiau: dabar viskas 
brangu, o tarnas yra tam, kad I 
galėtų poną savo užlaikyti ir j 
mano reikalus prašau nesikiš
ti. Taip ir dabar atsakoma.

Bet kada pradeda raudona- I 
sis velnias stalyti savo ragus I 
ir raityti uodegą api. valsty- I 
bės vežimėlį, kitaip tarus, iždi- I 
nę, tai visa ir valdžia prade- [ 
da raitytis. Tuoj atėmę po ke
letą litų yi alg^os, prideda vi
siems... atimtus. Kartais rau-H 
donasis velnias, arba tikru1! 
vardų, cicilikai, dar Ido nenu-, 
siramina, žinoma, jei cenzūros,Ir 
policijos ai'ba kariuomenės ne-' 
įstengia, nuraminti. Tada lai 
prižada viską padaryti. Bet I 
išpildo tik tada. kada... nė I 
vieno tarnautojo nelieka įstai-;Į 
goję : vi:ni atsiduria kapuose, i | 
kiti gi. laimingesni, atsiduoda* I 
dievo valiai eidami į kalėjimo1 
romus (Bumais dabar vadina-

* . . 11ina visos žymios įstaigos). Kur; 
kili dingsta, nežinia, nes jie I 
išbraukiami iš valstybinės sta-'| 
tislikos egzempliorių, kaipo 
priešingo nusistatymo.

Jei netikit mano kietam lie
žuviui, lai nueiki! Kaune į to
kią ištaigą, kurią ligonine va
dina ir kurioj gydo vaikus. Ji 
valstybinė, supranti?

—šimtakojis*

, 1 , I

1 . / '

Štai Yra Kelias ir Laikas, ką Duos 
Smagumą Kelionėje

Naujienų Ekskursija
LIETUVO

LIEPOS 9tą dieną, vakare, 1925
( h t — V V -- •••-’

f • • ■ 'U. ** * , ĄS/*' ».••. • . V , Ii*'
* »* ' ,» > ;K t '' \ /'.!_»’•< •' > S i c/ '

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

Naujienų Palydovas, Aptiekorius ir Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyriaus Vedėjas, Roselande 
Važiuoja Kartu ir Prižiūrės, kad Kelionėje 

Niekam Nieko Netruktų*

.. : f,' >. v '. x.-« ■-»..............
,...J • . j... .1 , -.A ...J. ....... ............. . ....

■MĖrJ

Wen nėrsten s 
^Bohemian Blend

/*\T \Zl\7TT-^Tr^ Ta* yra Milžiniškas White Star 
' J- 1VxJl 1 KJt Linijos Laivas 46,439 tn. įtalpos

B809 W. 35th St., Clucago
Tel. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir §
Parduodam Laivakortes. • |

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Koom 1111-11! 

Tel. Central 4411. Vai. nuo IM
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulev^rd 1810 

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

Nedeliomie nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St- Koom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Pylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

Jolui Kuchinskas
LA W Y JJR 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. •
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Kuom
Tel. Kandolph 1034—Vaj. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Hulsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pčtnyčios. ♦.

J. P. WAITCHES
Advokatas ,

Tel. Pulhnan 6377 Roseland^Ul.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji 
me abstraktą ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

L—  ..........  —......... —->

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington S't. Ruoni 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Rcpublic 9600

Wennersten*s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO 9

Tuojau Kreipkitės dėl informacijų ir Laivakortės 
*. I 

’ • * r

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois

r V. W. RUTKAUSKAS ’j 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St*, Chicago 
Tel. Yards 4681

-r .. —■*

I
A. E. STASULAN1 !

ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room 111 

Tel. Central 6209
Cicero Ketvergo vakare

, 4917 W. 14 St. TeL Cicero 8223

Ant Bridgenorto Saredoj auo g 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. g 
3286 S. Halsted St. T* Boti. 6787 I

t Tai. Dearborn 9087 >

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

. ' ' Ofisas vidurmieotyji
Room 17B« j

CHICAGO TEMPLE BLDG. z 
77 W. Washington St 

Cor. Wasbington A Clark

Kami Tel.: Hyde Pa A MK

/
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NAUJIENOS, Chicago, III, \ ___________ 3

ir kepk pečiuje, tankiai aplais- 
tydama.

DR. HUMPHREYS'

KĄ IR KAIP VIRTI
Kepta, pripildyta žąsis

Paimk gana riebią žąsį, nu
valyk ir pasudyk. Sudėk i an
tį vieną čielą, bet vietomis 
ipiaiitą orandžį ir vieną nelup
ta obuolį. Padėk į pečiu ir 
kepk 30 minulu. Išimk iš pe
čiaus, išimk orandžį ir obuolį, 
nupilk taukus. Kuomet atauš 
žąsis, sudėk mišinį, užsiūk ir 
kepk.

2 puoduku išvalytų džiovin
tų slyvų.

2 puoduku supiaustytų obuo
lių. • •

2 puoduku baltos duonos 
trupinių.

1 šaukštuką druskos.
{/i puoduko šalto vandens.

*
Kaip kepti obuolius

Nuplauk ir išrink mėlynės. 
Sudėk cukrų ir išlengvo virk 
uogas. Numieruok vieną, puo
duką iškoštų uogų ir %. puodu
ko tų uogų sunkos. Sumaišyk 
viską ir kepk nekarštame pe
čiuje pakol mišinys pasidarys 
tirštas. Paduok karštą su sal
džia plakta smetona.

Rusva obuolių Betty

kiaušiniu.
uncijas karšto šokolado, 
puoduką karšio vandens, 
šaukštuku vanillos.

Persijok visus sausus pri
dėčkus, pridėk rusvąjį cukrų 
ir gerai išmaišyk. Pridėk tar- 
pytą sviestą, rūgštų pieną, ne
plaktus kiaušinius ir gerai iš
maišyk. Virk šokoladą karšta
me vandenyje 
Pridėk vanilių.
blekūse į dvi arba tris dalis 
po 25 miliutas, o vienoje ble- 
keje 45 miliutas. Jeigu varto-

pakol ištirps.
Kepk atskirose

padaugink baking po\vder.
4 šaukštukų, ir sodos visai 
dėk. x

no-

galimu pridėti 
svogūnų.

gerą

Sudanl žuvį 
truputį supiaustytą 
Sovgunai' žuviai priduoda 
skoni, i

Žalią pelrušką geriau 
nuplauti karštu vandeniu, 
tuo budu geriau galima 
plauti, o dar geriau supiauslyti 
bei sukapoti.

f Greita pagelba nuo

(

Marqueite Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Apliekorius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti We«lern Avė.

Phone RepubUc 5877 - 583/ 
CHICAGO. ILL

Tel Blvd. 3138 
Woitkiewicz- 
BAN1S 
U ŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

nu- INOIGESTION ^DR. HERZMAN-^*

6 obuoliai,
(> šaukštai cukraus,
1 puodukas vandens.
Nuplauk, išimk sėklas ir nu

lupk obuolius tik iš viršaus. 
Sudėk obuolius į paplokštą in
dą ir įpilk šaukštą cukraus Į 
kiekvieną obuolį. Supilk van
deni. Jeigu kepsi obuolius ne
karštame pečiuje apie 2 valan
das obuoliai bus labai minkšti 
ir bus panašus i jello. Jeigu 
kepsi vieną valandą karštame 
pečiuje, obuoliai bus pilni sun
kos ir geri.

% iki '/> puoduko cukraus. 
i/fi šaukštuko cinamonų.
i/a šaukštuko nutmeg.
1/h puoduko druskos.
1 puoduką baltos duonos tru

pinių.
1 >/_> puoduko plonais šmotu

kais supiaustytu obuolių.
2 šaukštu vandens. ,
1 iZ. šaukšto citrinų sunkos.
I šaukštą nutarkuolos cit

rinų luobos.
1* šaukštą sviesto.
Sumaišyk cukrų, cinamoną, 

nutmeg, druską vartuojant be
veik visą cukrų, jeigu obuo
liai bus rūgštus. Sudek eilę, 
apie ’Ji duonos' trupinių j i.š- 
sviestuotą indą, obuolių ir 
i/o viršminėto mišinio iš cuk
raus, cinamonų ir kilų dalių. 
Paskui vėl dėk duonos trupi
nius. Sumaišyk vandenį, citri
nų kunką ir luobas ir užpilk 
ant visko. Išpradžių apdenk ir 
kepk pečiuje 25 miliutas, nu
imk dangtį ir vėl kepk 25 mi- 
nutas neperkarštame pečiuje. 
Paduok karštą arba labai šal
tą su saldžia plakta smetona.

—---------
Strawberry (žemuogių) 

Meringue Pajus

1 ’/i puoduko miltų.
1/o šaukštuko baking po\vder 

šaukštuko druskos.
V' puoduko taupytų taukų.
1/i puoduko vlimjens.
Sumaišyk ir Išsijok sausus 

pridėčkus. PadtĮryk tešlą kaip 
dėl pajaus. Pripildyk šiuo mi
šiniu :

l kvortą strtGvberries (žem-

3 Daukšius miltą.

14 šaukštuko druskos.
Nuvalyk uogas. Nemaišyk 

jy, persijok miltus, cukrų ir 
druską per setą a 
maišyk, sudėJ< i 
jau išklota tešla, 
lame pečiuje 45 
denk su sekamu
išplaktu baltymu, 
šaukštuko baking powder ir 4 
šaukštus smulkaus cukro. Kuo
met uždėsi šį mišinį, padėk at
gal į pečių ir pakepink pakol 
viršus paliks rusvas.

pąjaus Lieti 
Kepk nekarš- 
minutes. Ap- 
mišiniu iš 2

/
Paprastos duonos pudingas Velnio pyragas

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

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

A. BARTKUS, Pres.
.nl!) W. 47th St.. Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos irz Turkiškos Vanos
12th STREET

Te). Kedzle KV02

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ixiuis Avė. 

CHICAGO, ILU

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AĘUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat.
! Tel. Yards 1118 
Į Baigusi akuše- 
i rijos kolegiją; 
į ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo..

U& dyką pata
rimas, dar ir H* 
tiekiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site ragei bą.

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

-I š RUS l J O
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.

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

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

į Dienomis: Canal
. J 3110. Naktį

Telefonais: •( Drexel 0950
’ Boulevard 4136

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

Vilnius
1323-1923

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL.’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

*

2 puoduku pieno.
1 puoduką paltus duonos 

trupinių.
1 šaukštu sviesto. . '
3 I šaukštus cukraus.
1 2 kiaušinius.
’/i šaukštuko druskos.
1 šaukštuką va n i los ir tru

putį nutmeg.
Nušutink pieną, sudėk duo

nos trupinius arba gali varto
ti sausą- duoną, supiaustytų ma
žais šmotukais. Tegul duona 
pastovi ir išmirksta piene. Su
dėk likusius dalykus. Supilk 
šį mišinį į išsviestuotą indą, su
dėk indą į bliudą su karštu 
vandeniu ir kepk iš lengvo ne- 
perkaštame pečiuje, pakol vir
šus gerai parus. Kaip bus pe
čiuje 15 minutų, apdenk. Pa
duok i stalą su saldžia smeto
na.

2’/2 puoduko miltų.
3 šaukštus baking powder.
1/2 šaukšto sodos.
1 šaukštą druskos.
2 puoduku rusvaus cukro.
% puoduko rūgštaus pieno. 
>/2 puoduko tarpyto sviesto.

Šeimininkėms Patarimai

MADOS

Duonos pudingas su vaisiais 
---------- A

Gali sudėti 3 šaukštus išvir
tų razinkų, puoduką supiaus
tytų džiovintų slyvų. Gali irgi 
>artoti 14 puoduko jello vietoj 
cukraus.

Duonos pudingas l)e Luxe
Viršus pudingo gali būti ap

dengtas su marshmallons arba 
su meringue padarytu iš vie
no plakto kiaušinio baltymo su 

’/i puoduko labai smulkaus 
cukro. Pakepk pečiuje pakol 
viršus parus. Gali irgi vartoti 
putas'iš obuolių.

Putos iš obuolių

I išplaktas kiaušinio balty
mas.

1/16 šaukštuko cukraus.
VL» upoduko cukraus.
V2 puoduko sutarkuotų ža

lių obuolių.
Įplak cukrų į suplaktus kiau

šinio baltymus. Sodely tarkuo
tus obuolius, jšmaišyk ir už
dėk ant iškepto duonos pudin
go. Padėk į pečių, kad vibšus 
parusiu. Valgyk šaltą arba 
karšta.

Višta, antis arba kalakutas 
tankiai būna labai kieti. Jei-[ 
gu norima, kad mėsa tikrai bu- k I vIii minkšta, >prieš dedant paukš
tį į pečių paimk jį, Įpilk kašto( 
vandenio į puodą ir sudėk( 
paukštį krutinę į apačią, 
denk ir pastatyk puodą ne 
ugnies, bet šalyj ugnies 

tokiu 'bildu, kad 
virtų,lik garudtų.

UZ-, 
ant i r 
ant;

duo ne 
rai suihinkštins mėsą. Po L) 
minutų išimk, apipilk miltais

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba 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 tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių;^) paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti 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 he Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

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

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

• Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

r— 1 .........—---------- ----------------
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

- vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12~ dieną.

Duonos pudingas su

mėlynėmis
1 puodukas mėlynių.
% mėlynių sunkos.
Vi puoduko baltos duonos 

trupinių.
*/2 puoduko cukraus.

No. 2410 Smagi be juostos suk
nelė. Gali jų pasisiūdinti iš šilko ar
ba kitos kokios vasarinės materijos. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3 yardų 42 colių 
materijos. •

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

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

: NAUJIENOS Pattern Dept. !
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

.............1............................... .
• (Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j
JT.----------------------------------------- -.n-r

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOJE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ- 

YO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs pr i siusk ją mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu Telegramų
50-litų ... ................... $5.75 ...... ................ $6.25

100 litų ... ......... a.... . i 0.75 ...... ................ 11.25
200 litų .... ................... 21.00 ...... ................ 21.50
800 litų .... ................... ai.25 a..... ..i............. 31.75
400 litų .... ................... 41.50 ...... ................ 42.00
500 litų ... .............   51.75 ...... ................ 52.25

Paštu Telegramų
600 litų ........... ........ t.. $62.00 ...................... $62.50
700 litų .•........ ............ 72.25 ...... ................ 72.75
800 litų .......... ..... 82.50 ...................... 83.00
900 litų .......... ............ 92.75 .•..... ................ 93.25

1000 litų........... .......... 103.00 ....... ............... 103.50
5000 litų........... ......... 514.01..........................514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių. 
( (•

Visuosp reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

4b

Atydai
Lietuvių

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

I Norintieji užsisakyt kreip- 
! kitės pas
į S. A. VASILIAUSKĄ

6752 S. Campbell Avė.
Tel. Roosevelt 8500

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Binv 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
. Telefonas Canal 1912

Naktinis Tel. Fairfax 6353 
v------------------------------------ —z

/—11 . ............—. ............ ..........................
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
111 1 ""

Namų telefonas Yards 1699 t 
Ofiso Tel. Boslevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 H 
pietų ir 6 iki 8 vakaro

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:38 iki 9:30 vakaro

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.Chicago, 111.^

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

Tel. Kenwood 5107 1
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakaro. .

(DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee AveM Room 209

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

Namų telefonas Spaulding 8683

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avo.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKdL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Ofiso tel. Boulevard 9C98 
Kezidencijoa tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chirergaa 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St.» Chkage 
arti 81at Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—IX dian

Jei abejoji >akimia, pasiteiiaak 
Dr. A. R.BLUMENTHA!, 

Optometriat 
Boulevard 6487 
S. Ashland Ava.

47-tos ant
2 lubų

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

................................................................ ..

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Dr. J. W. Beaudette

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. Į 
Nedėidieniais nuo 10 v. I 

ryto iki 2 vai. po piet. Į
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NAUJIENOS
The Lilhuaniau Daily Nqwi 

Published Daily Except buaday 
by the Lithuanian N«w« 1M>. Ca Ipc.

______
1789 South Halsted Straat 

Chicago, UI.
Talephone Koosevelt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 

,$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.90 per year in Chicago.

8c. per copy.
1 ■■■■"■................................ T ■■■ ■ ■— ■■■■ ■■■

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
■ektnadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas; Koosevelt 8590.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metams ................     $8.00
Pusei metų.... ..............  4.00
Trims mėnesiams -------- —L— 2.00
Dviem mėnesiams ......... „ 1.50
Vienam mėnesiui------------------- .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..............—........ 3c
Savaitei  ------------------- 18c
Mėnesiui ..................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......................... - $7.00
Pusei metų.................. 3.50
Trims mėnesiams _________  1*75
Dviem mėnesiam ....... 1.25
Vienam mėnesiui----- —-----— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......... ................——- $8.00
Pusei metų „...........   4.00r
Trims menesiams....... ......... 2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Moaey 

Orderiu kartu su užsakymu.

talikų reikalavimas yra iš
dėstytas atdaram laiške, iš
spausdintam Reino provin
cijos katalikų dienraštyje, 
“Die Koelnische Zeitung”. 
Laiško autorius sakę, kad 
katalikai privalą remti Hin- 
derburgą ir sudarytąją iš 
dešiniųjų partijų .centralinę 
Vokietijos valdžią. Tokį sa
vo nusistatymą jisai remia 
oficialio Romos Vatikano 
organo, “Osservatore Ro
mano”, žodžiais.

“Daugelis tų, kurie va
kar Balsavo už gerbiamąjį 
Vokietijos Cntro partijos 
vadą Marxą,” rašė Vati
kano organas, “padės 
Hinderburgui pasiekti sa
vo aukštąjį tikslą.”
Ir “IJie Koelnische Zei

tung” korespondentas pil
nai pritaria šitai nuomonei.

PUTOJANTIS ALUS — 
TIK BE “KIKO”..

• I • » v
• ••••••

DEŠINIEJI KATALIKAI 
PRIEŠ KAIRIUOSIUS 

KATALIKUS.

V ATIKANAS SU MONAR- 
CHISTA1S.

MARIAMPOLĖS GIMNA
ZIJA UŽDARYTA

• ••••••

KLERIKALU SMURTAS.

Didžiausia žinia Ameri
kos laikraščiuose praeitą 
savaitę buvo atidarymas 
alaus pardavinėjimo Onta- 
rijos provincijoje, Kana
doje. Amerikos dienraščiai 
milžiniškais antgalviais 
skelbė, kaip ištroškę Jungti
nių Valstijų piliečiai tūks
tančiais keliavo per sieną 

“Kanadon ir tenai per ištisą 
dieną koteliuose ir restora- 
nose gėrė putojantį alų, ir 
kaip daugelis amerikiečių 
paskui pasiliko nakvoti Ka
nadoje, kad da ir sekančią 
dieną galėtų “pauliavoti”.

Tai mat, kaip amerikie
čiai “mėgsta” prohibiciją!

Jisai sako:
“ ‘Osservatore Roma

no” nurody tasai kelias yra 
vienintelis, kurio Vokieti
jos Centro partija gali iš
lipti iš skylės, į kurią ją 
įkišo savo manievravimu 
josios kairysis sparnas. 
Rinkimų daviniai rodo, 
kad ta politika buvo nie
kai ir kad jos tęsimas 
reikštų savižudybę.

“Centro partija jau se
nai yra iripio eigoje. Pa- 
sktinįuose rinkimuose ji 
neteko tiek daug balsuo
tojų, kad jos vadai yra gi
liai nusiminę.”
“Die Koelnische Zeitung” 

korespondentas,pagaliau,aš
triai smerkia kairiojo kata
likų partijos sparno vadą, 
Dr. Wirth’ą, kaipo “sociali
stą”, ir sako, kad jisai įvi
liojęs katalikus į spąstus, 
kuriuos jiems buvo užtaisę 
socialdemokratai.

“Gudrusis talkininkas, 
socialdemokratų partija, 
šildosi sau Prūsų valdžio
je, o katalikų partija pasi
liko su tuščiomis ranko
mis!” piktinasi tas kores
pondentas.

“Lietuvos Žiniose” skai
tome ,kad " “krikščioniško
sios” Lietuvos valdžios.švie
timo (?) ministerija , užda
rė Realinę Mariampolės 
Gimnaziją!

Uždarėme jokių motyvų, 
nenurodant jokio nusižengi
mo prieš atatinkamus įsta
tymus ir taisykles. Vienin
telė to valdžios žingsnio 
priežastis tai — gimnazijos 
“dvasia”.

Vadinasi^ Lietuvos klerL 
kalizmas atliko dar vieną 
begėdišką smurto darbą: 
pasmaugė vieną geriausiųjų 
Lietuvos švietimo įstaigų.

Pirma Lietuvos juodvar
niai mėgino sunaikinti Ma
riampolės Realinę Gimnazi
ją įvairiomis represijomis ir. 
persekiojimais. Jie darė 
Gimnazijoje kratas, suimi
nėjo jos mokinius ir kurstė 
prieš ją fanatikus, skelbda
mi laikraščiuose, kad ji 
esanti “bolševizmo lizdas”.

Paskui jie atėmė jai val
stybės pašalpą ir sulaikė al
gų mokėjimą Gimnazijos 
mokytojams.

Bet visa tai neatsiekė sa
vo tikslo. Kad ir vargda- 
ma, Realinė Gimnazija lai
kėsi, remiama pažangiosios 
visuomenės Amerikoje ir 
Lietuvoje. Taigi, pagaliau, 
nesulaukdami jos galo, kle
rikalai atsiuntė savo žanda
rą, vadinamą “švietimo mi- 
nisteriu”, ir šis ją nugalabi- 
j°!

Ar Amerikos lietuviai ty
lės prieš šitą biaurų klerika
lizmo žygį?

Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
. Nuo Didžiumos Pavojingų Ligų

Gera kūdikio sveikata dau- \ 
giau priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio.

JAUNA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka 

ir kuris maistas ir jo kiekybe kūdikiui 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimų ir simptomus riemens ėdimo. 
Jieškokit pagalbos greitai. ^Duokit pusę 
arbatinio šaukštuko Dr. Cakhvell’s. Sy- 
rup Pepsin ir potam taisykit -maistą.
Syrup Pepsin yra liuosuotojantis ir la
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams,
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.' 
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidė- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
lių,kaip tik Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas. 
Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

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

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticelio, III.

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

Asmeninė Higiena
Rašo Dr. A. J. Karalius

(Tęsinys)

Ką-tik gimęs kūdikis privalo ir išmazgoti kas diena. Sulau-* 
miegoti apie aštuonioliką valan- kus šešių mėnesių vatrojama 
dų per dieną. Už savaitės ki- mažiau muilo (rečiau), bet 
tos, už'mėnesio kito, žinoma, vanduo kas diena. Patartina
jam tiek daug, miego nereikia, vieną kartą per savaitę galvą7
Vienų metų kūdikis bet-gi pri- vazalina ištepti. Plaukai šukuo-
valo miegoti nors penkiolika jama šepetuku, 
valandų, dviejų metų— dvyliką,’
keturių-penkių metų— vienuo-
liką valandų. įteikia pratinti 
miegoti kaS diena tuo pačiu lai
ku. Sveikas kūdikis gerai mie
ga ir naktimis neverkia. Reikia 
tinkamai prirengti prie miego— 
pavalgydinti, apvalyti, apsau- 
sinti ir valandėlę (ramiai palai- 
kyt> kol užmiega. Kiekvieną 
vakarą tuo pačiu laiku kūdikis 
reikia įdėti į lopšelį, nesupti ir 
neišimti: jis pripras ir lengvai 
užmigs. Atidarius langą, užgc 
sinus šviesą, motina privalo ap
leisti kambarėlį.

į Kūdikis reikia maudytis kas 
diena tuo pačiu laiku, prieš 
žindymą arba bent valandą po 
žindymo. Geriausia apie 9—10 
vai. ryto. Apart kasdieninės 
maudynės apatinės dalys reikia 
kęlis kartus kas diena apmaz
goti šiltu vandepiu, ypatingai 
po išvalymo žarnų ir pūslės ir 
apibarstyti talku. Dažnai patar
tina vakare prieš guldymą love- 
len visą kūną šiltu vandęniu 
apšildyti.

i Rankų ir kojų pirštų nagus 
reikia apkarpyti žirklėmis. Ko-

bet svečiai iš Jungtinių 
Valstijų, sako, gerokai apsi- 
vylę Kanados gėrimu. Onta- 
rijos provincijos alus esąs 
skanus, bet žmogaus neap
svaiginąs. Kai kurie detroi- 
tiečiai visą dieną jį traukę, 
bet niekaip negalėję pasi
gerti. “No kiek!”

O tas alus turi 4.4 nuo
šimčius alkoholio, t. y. daug 
stipresnis, negu buvo prieš 
prohibiciją Amerikos alus, 
kuris turėjo tik apie tris ar
ba tris su puse nuošimčius 
alkoholio.

Per septynerius proiiibi- 
cijos metus Jungtinių Vals
tijų gyventojai, reiškia,- iš
tvirko. Dabar jau jie būti
nai reikalauja “štofo”, nuo 
kurio galėtų pasigerti.

■■

Vokietijos katalikams 
grasina pavojus suskilti. 
Reakcinis Centro partijos 
sparnas reikalauja, kad par
tija nutrauktų ryšius su so
cialdemokratais ir dėtųsi 
prie dešiniųjų partijų bloko.

šitas atžagareiviškų ka

Šitie reakcinio klerikalo 
aimanavimai patvirtina tą 
nuomonę, kurią mes išreiš
kėme tuoj po prezidento rih- 
kimų Vokietijoje. Mes nu
rodėme, kad labai kebli pa
dėtis Vokietijoje dabar yra 
katalikų Centrui, nes viena 
jo dalis linksta prie monar- 
chininkų, o kita prie respu
blikos šalininkų. Moiųircis- 
tinis sentimentas kai ku
riuose Centro ’ partijos 
sluoksniuose yra taip stip
rus, kad jie balsavo už pro- 
testoną Hinderburgą, kad 
tik nedavus laimėti respub
likos bloko kandidatui.

Bet tai, žinoma, nėra so
cialistų kalte. Centro par
tijos beda yra tame, kad ji 
vardan religijos sujungė į 
daiktą visai priešingų visuo
menės klasių elementus — 
darbininkus ir fabrikantus, 
dvarininkus ir smulkiuosius 
biznierius: religijos klausi
mams netekus savo aštru
mo, dabar tie skirtingi ele
mentai pradeda eiti vieni 
prieš kitus.

Jeigu Centro partija skil
tų, tai šimtai tūkstančių ka
talikų darbininkų Vokieti
joje prisidėtų prie socialde- 
moratų.

ZECERIS SUKRITIKAVO 
“KRJTIKĄ”.

Puikiausias ir begėdiškiau
sias iš viso durnelių “bun- 
čiaus”, kurie vadina save, “ko
munistais”, yra Strazdas-Ge- 
nių Dėde. Jisai įsivaizduoja, 
kad nuo to laiko, kai jisai už 
dvyleki parsidavė “Darbinin
kų Partijos” mekleriams, tai 
jau visas “proletariatas” su
burbėjo pas “komunistus.”

Aną dieną jisai ryžosi 
Brooklyno “komunistų” šlamš
tely;' “sukritikuot” garsųjį An
glijos socialistą, Bernardą 
Sha,w. Jisai perskaitė paleistą 
iš Burnos klerikalinę “antį,” 
kad Bernąrd Shaw ketinąs 
“pereiti į katalikų tikėjimą, 
ir davai ji pliekt! Pliekė, 
pliekė, o kai pabaigė, lai gale 
jo “krilikos” pasirodė tokia 
paslebėlė:

“Užvakar skaičiau ’Eve.
\Vorlde paties Bernardo 

• Sha\v atsakymų į paskleis
tus laikraščiuose gandus, 
kad jis nemanąs likti Romos 
kataliku. Zec.”•
Zeceris, vadinas, pasodino į 

balą tą smarkaujantį ignoran- 
tą. Bet jisai, žinoma, ir po 
lo msisarmatys ambryli ant 
žmonių, kurie išinano išimtą 
kartų daugiaus už jį. Nes tu6 
jisai atkreipia į save “susipra
tusią j y draugų” domę. Jie ma
no: “Ai Moska! Znat ona sil- 
na, kol lajet na slona!” O jam 
tiktai to ir reikia.

VVORCESTERIEČIAI SAR- 
MATIJASI REAKCIJOS 

TARNO.

“Tėvynėje” vienas Woręcs- 
terio gyventojas išreiškia pasi
piktinimą “Amerikos” Lietu
viu”, kuris nesenai išėjo vie
šai su pritarimu Lietuvos kle
rikalinei. valdžiai,/ ėmusiai ne- 
įslieisti S. L. A. organo ir ki
tų progresyvių laikraščių.

Tas Worcesterietis nurodo, 
kad “Am. Liet.” dabar reda
guoja pats jo leidėjas, p. Pal
tanavičius, kuriam nerupi jo
kios idėjos, o tiktai doleris.

“Mat dabar,” K rašo “Tėvy- 
bendradarbis, “pats p. 

Paltanavičius pastojo redak
torium, tai gal mano gauti 
Lietuvos valdžioje kokio ‘či- 
nauninko’ vietą, tad pataria 
neįsileisti į Lietuvą savo or
ganizacijos organo, kurioj ir 
pats priklauso. Prastas iš p. 
Paltanavičiaus paukštis, kad 
bando savo lizdą teršti.

“Ištikrųjų gėda mums, w‘br- 
cesteriečiams, turint tik tokį 
laikraštį. Šiandien viso pa
saulio žmonija reikalauja žo
džio ir spaudos laisvės, o p. 
Paltanavičius su savo gazieta 
netik worcesteriečius slopina, 
bet pataria Lietuvos valdžiai 
neįsileisti jau net tokių rim
tų laikraščių kaip kad ‘Tė
vynė’.

“Bet žinant ir pažįstant p. 
Paltanavičių ypatiškai, nieko 
geresnio ir negalima tikėtis 
iš jo (mat, broli, “beparty- 
vis”). Tam žmogui yra visi 
mulkiai — ir tautininkai, ir 
socialistai, ir kunigai, ir bol
ševikai. Mat jam doleris — 
tai partija. Jis į savo gazie- 
tos Kalėdinį numerį deda 
šventųjų paveikslus, Velykinį 
— svietiškių, o kituose dar 
kitokius.

“Tas žmogus viskam prie
šingas t— o ypač protesto re
zoliucijoms prieš papos ati
davimą Vilniaus lenkams. Jis 
užtaria net ir pačius lenkus 
(man pačiam sakė: “O kam 
mums reikia Lietuvos —• mes 
gyvename Amerikoje”). Tai 
aišku, kaip ant delno, kas 
yra p.’ Paltanavičius. Dėlto 
mes, worcesteriečiai, visuo
met ir kreipėmės ne į vietinį 
laikraštį, bet t pašalinius: ar 
tai su rezoliucijomis, ar tai 
taip veikime. Kol dar redaga
vo ‘A. L.’ kiti žmonės, m tai 
nors per kovą dar galima bu
vo i susikalbėti. Bet kuomet 
šiandien pats p. Paltanavičia 
su šeimyna užėmė redakto
riais vietą, tai iš jo gazietos 
nieko nebeliko.”

Paskutiniame savo laikraščio 
numeryje p. Paltanavičia jau 
visai pasideda kaukę ir pasiro
do, kas esąs. Tame numeryje 
jisai ne tik dar kartą (ir dar 
šlykščiau) išniekina “Tėvynę”, 
bet ir apdrapsto purvais visus 
klerikalų priešus Lietuvoje, o 
išgarbina valdžią ir klebonus. 
Kuomet jisai buvęs Lietuvoje, 
tai jisai, važinėdamas pro kle
bonijas, matęs “kunigą su lope
ta, ; su grėbliu žemę dirbant, 
daržus taisant”; o kiti "žmonės 
tai ve kokie:

“Liaudininkus sutiksi Kau
ne, pajus (Šerus) bepardavi- 
nėjančius. Bet jeigu užsimin
si apie nakvynę, tai tuoj aus 
pabėgs, sakydami — gudbai.

“Socialistus ir bolševikus, 
jeigu norėsi sueit, tai j ieš
kok vakare, kuriuos atrasi su 
frakais 'apsirėdžiusius ir be
ieškančius darbininkų, kad 
palengvinus - jų kišenių nuo 
kelių centų.”

Lietuvos gi valdžia tai esanti 
amerikiečiams ‘'geriausia užvė
ja”.! • .

- Tą Worcesterio bizmerėlį, ma
tyt, Lietuvoje pasikvietė nakvy
nėn koks prabaščius (kuomet 
jisai važinėjo “pro klebonijas”), 
ii’ dabar jisai rašo savo laikraš
tyje tą, ką tasai prabaščius pri
pasakojo. Jisai taip aklai įtikė
jo kleboniškoms pasakoms, kad 
net įsivaizduoja, jogei socialis
tai Lietuvoje velkasi-- frakais, 
kuomet “vakare ieško darbinin
kų”!'

Pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė numos ranka ant to 
tuščio barškalo. Vienu špitoles 
tarnu daugiaus ar mažiaus — 
koks čia skirtumas!

Pripratimas nešti sunkius 
daiktus .
----------- \

Vaikų laupė, yra papratimas 
nešti sunkesnius pakietus, ne
gu jie pajėgia nešti. Tą faktą 
aiškiai matysime lėmijanl lan
kančius mokyklą vaikus. Vai
kai mėgs 1 a nešti namo kiek 
tik knygų jie turi. Tokis negu- 
liariškas nebojimas sunkių 
daiktų .kenkia sveikatai. Nuo 
pat mažens vaikai pripranta 
nešti visus daiktus ant vieno 
šono, kas gąli blčdingai atsi
liepti nugarkauliui ir tai tik 
pasirodys, kuomet vaikai arba 
mergaitės užauga.

Kuo jaunesni vaikai, tuo (lan
giaus knygų nori nešti, ir pa
prastai mergaitės neša daugiau 
knygų, negu vaikai. Senesnieji 
vaikai nenori save apsunkinti, 
nes prie pirmos progos bėga 
bovytis.

Jeigu mokytojos neįsako vai
kams kokias ir kiek knygų neš
ti namo, tai yra motinos prie-, 
dermė patarti savo vaikams, 
kad kuo mažiausia knygų par
sineštų. Ne dėlto kad nereikia 
namie mokintis, bet dėl svei
katos.

Pritrukus ko” nors beveik 
kiekviena motina siunčia vai
kus į įvairias krautuves dėl rei
kalingų daiktų, ir ypatingai 
toms motinoms patartina atsi
minti neužduoti vaikams dau
giaus nešti, negu jie pajėgia.

[FLIS]

Redakcijos Atsakymas
Lietuviui, Indiana' Harbor. — 

Jupų, pranešimas atėjo pervėlai, 
kada laikraštis jau buvo atspau
sdintas.

Pilniausia garantija 9 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

Iš pradžių kūdikis privalo p1^^. nagus Senausu ap- 
užmigti apie 6 vai. vakare ir kalpytl tles!“> ne apvallab Mat 
atsibusti vienų arba du kartu ,tle^s uagai ™a’ 
naktį kad pažindus. Trijų Naujagimis kūdikis nereikia 
nėšių kūdikis privalo pradėti vystyt1’ tegul Jls spardosl klek 
miegų 7 vai. vak. 10 arba 11nes Jaln reikalinga gim- 
val. reikia pažindyti ir daugiau nast!ka:., Dvlf?ų’ trlJų.. sava‘" 
neduoti žįsti iki 6-7 vai. ryto, čl« kudlkl galima P^esioti ant 
o paskui jis dar gali vėl už- PrieSalvio P° Penkiolikų minu- 
migti. Paprastai kūdikis gė- čių porų kartų per dienų: sū
riau miega, jei nors valandą laukus mėnesio galima panešio- 
prieš gulimų nebūva miegojęs be priegalvio, žinoma, galvu
tei kūdikis daug kartų naktį prilaikant.
atsibunda ir nori žįsti, tai ge- j • Kad apsaugojus nuo stuburo
riausia duoti vandens. Po ketu- iškrypimo, kūdikį reikia nėšio/
rių mėnesių nėra reikalo žin- ti tai ant vienos, tai ant kitos
dyti. rankos. Sulaukus 3—8 mene-

Kelių mėnesių kūdikis pa
prastai miega iš ryto ir po pie
tų; vvėliaus jis iš ryto truputį 
prisnusta, o po pietų užmiega 
valandą kitą. Geriausia kūdi
kį nurengti, kada tiktai jisai 
nori užmigti. Iki dviejų metų 
kūdikis paprastai nori bent po
rą valandų dienomis pamiegoti; 
trijų,keturių metų — jau tik
tai apie vieną valandą temiega.

Reikia pratinti kūdikis mie
goti ant šono arba ant pilvo. 
Kūdikiui miegant reikia sustab
dyti visokis trukšmas. Nereikia 
guldyti į šaltą lopšelį. Kūdikis 
privalo miegoti vienas atskira
me kambaryje. Kai tiktai kū
dikis išmiega, tai geriausia tuo- 
jaus iš lovelės išimti.

Ką-tik gimusį kūdikį reikia 
pirmiausia numazgoti alyvų 
aliejum, ne vandeniu. Nauja
gimio kūdikio kambarėlis turi 
būti šiltas. Pirmą ' maudynę 
alyvų aliejumi kūdikis privalo 
gauti arti krosnies. Veidą reikia 
vandeniu ir muilu numazgoti. 
Akis išmazgoti borinės rukšties 
skiediniu; taip pat ir burną 
reikia iššluostyti. Už kelių die
nų (ketvirtoj-penktoj dienoj) 
kūdikį reikia numaudyti van
denyje. Maudynes vanduo turi 
būti šiltas —100 F. Pirmiausia 
reikia visą kūnelį gerai vande
niu ir muilu numazgoti, paskui 
galvutę prilaikant įkišti j mau
dynę, iki kaklui ir palaikius 
Vieną minutę sausai nušluosty
ti, pirmiausia nugarą, paskui 
vidurėlius. Kūdikiui augant 
maudynės vanduo turi būti vis 
šaltesnis ir šaltesnis. Geriau

siu galima sodinti ant rankos; 
tada kūdikį jau galima paso
dinti, priegalviais gerai apkam
šius. Vėliaus kūdikis gali sė
dėti be priegalvių. Apie devin-^ 
tą mėnesį kūdikis pradeda rėp
lioti. Kokių keturių mėnesių 
kūdikį galima dienomis po tru- 

'putį laikyti ant kietesnių daik
tų (ant matraso, antklodes). 
Kai kūdikis pradeda atsistoti, 
galima jį laikyti kokioj nors 
pintinėj. Vienok nėra reikalo 
pergreitai statyti arba pratinti 
vaikščio'ti.

i

j Kas dieną kūdikį reikia išneš
ti į lauką, jei tiktai nešaltas 
oras, jei tik kūdikis sveikas; iš 
pradžių po penkiolika minučių', 
paskui ilgiau. Iš pradžių rei
kia išnešti, o vėliaus galima ve
žimėly pavažinėti. Žiemos laiku 
geriausia kūdikį visai laukan 
nenešti.

i Vežimėlis turi būti apdengtas 
nuo saulės ir minkštas. Atmin
kite, kad kūdikio akys nemėgs
ta didelės šviesos. Nereikia kū
dikį kelti už rankų, kojų arba 
galvos. Nereikia į jį perdaug 
kalbėti, nė perdaug, su juo žais
ti.

i
| Sulaukus trijų mėnesių rei
kia kūdikį pratinti gamtos prie
dermes atlikinėti tuo pačiu lai
ku kas dieną. Prieš numatytą 
vidurių arba pūslės tuštinimą 
motina privalo pasidėti kokj 
nors indą į -tarpą savo kelių, 
užkelti kūdikį ant jo ir kokiu 
nors budu įdrąsinti kūdikį nu
sišlapinti arba vidurius ištuš
tinti. Kai kūdikis gali i asėdė- 
ti, tai šituo dalyku reikia dar

šia vartoti jninkštą vandenį ir stropiau užsiimti. Regulerumas
castile muilą. Geriausia kūdikį čia labai svarbus dalykas. Vie- 
apsupti skarele kišant į maudy- nų metų kūdikis privalo nusi- 
uę. O jau nuo poršaldymo, tai'šlapinti ir vidurius ištuštinti 
reikia kuolabiausia saugoti. kas vakaras prieš gulsiant. At-

Visuomet pirmiaūsia reikia minkite, kad didesne dalis suši
sušlapinti galva ir veidas. Jei .šlapinusių lovoje kaip tik ir pa- 
kudikis gali pasėdėti, tai užten-'reina nuo šitų dalykų nepaisy
ta prisipilti vandens lki pa- mo. Reikia pradėti mokinti
žastų. Jei karšta^ oras,
Įima šaltoku vandeniu numau- lankus.

tai ga- kol kūdikis dar jaunas ir labai
Kai užaugs su blogais

dyti, žinoma, kūdikį prie to įpročiais, tai paskui bus labai 
sistematingai pripratinus sunku nuo jų atpratinti.
Rankšluosčiai privalo būti min
kšti. Visuomet reikia kūdikį 
gerai nutrinti. Pažastis, riete-' 
liūs ir kitas raukšles reikia tai-' 
ku. išbraukyti..

% 1 n . * I

Boraksu skiediniu reikia kas' 
dieną iššluosti kūdikio burną 
geriausia skarelę pasivilgius. 
Kai atsiranda dantų, tai reikia' 
jie skarele kas diena nušveisti. |

Kai dėl drabužių, tai nėra 
reikalo daug kalbėti. Kūdikis 
privalo turėti šiltus drabužius, 
švariai. užlaikomus, kas dieną 
mainomus. Kojas ir rankas rei
kia visuomet laikyti šiltai, ypa
tingai kojas. Iir nereikia per
daug visokiais skarmalais glam
žyti : kūdikis privalo būti šiltai 
užlaikomas, bet ne peršiltai. h

Galvutę reikia gerai ismuiluoti (Pabaiga)
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Munšaino aukos

Langu plovėjams
Chicagoje prie didžiųjų’ liuo

bėsiu langų plovimo dirba ne
mažai ir lietuvių. Jie yra ne
organizuoti ir bode! turi 'dirbti 
ilgas valandas (po 1.0 vai. ar 
daugiau j dienų) ir jų uždarbis 
yra labai menkas — $20 ar bis- 
kį daugiau į .savaitę. Iš tokio 
uždarbio vienam yra sunku pra
gyventi, nekalbant jau apie šei
myna. Pats darbas gi yra labai 
pavojingas ir nuolatos atsitinka

Del mnšaino penkiadieny vie
nas žmogus nusižudė, vienas pa
simirė, o kitas yra arti mirties.

Clilf hotely, 176 N. Wells St., 
pasikorė George Dahl, 46 m., 
sveriantjs 325 svarus, gyvenęs 
prie 4637 N. Bobey St. Jo kam
bary hotely policija rado septy^ 
yjas bonkas su munSainu.

Policija įsilaužus! Į namą 
prie 2047 W. 21 St., rado Jo 
seph Kilpsa, 50 metų, nebegyvą, 
o Frank Younger, 50 metų gu
linti ant grindų be 
Taipjau rasta kelias
munšaino. Naktį prieš tai 
“baliavojo.” Younger liko 
gabentas pavieto ligoninėn, 
vargiai pasveiks.

sąmonės, 
bonkas 

jiebet

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO \

Darbininkai reikalautų pakė
limo algų, sutrumpinimo darbo 
valandų ir pagerinimo darbo 
sąlygų, bet būdami neorgani
zuoti nieko negali nuveikti: vie-’ 
nas neatsilaikysi prieš 
savininkų associaciją. 
tvirtos darbininkų 
jos, kad galėjus su 
sėkmingai kovoti ar priversti ją 
nusileisti. Kiekvienas pavie-’ 
niui veikdamas čia nieko neat-| 
sieks.

Bet langų ‘plovėjai turi savo 
organizaciją — Window Wash ' 
ers Union, lokalas 34. j— — 
ne visi langų plovėjai prie jos 
priklauso. Dalis jų betgi pri
klauso ir priklausantys jau pri
vertė nusileisti organizuotiems 
darbininkams apie 300 didelių 
triobesių. Ten, kur yra orga
nizacija, kur darbininkai yra or
ganizuoti, ir darbo sąlygos ki
tokios. Organizuotieji 
plovėjai gauna '< 
da mokesties ir

Smulkios Žinios
30
li-

Nepažystama moteris, apie 
metų amžiaus, liko užmušta 

trobesiu pan^ gatvekario prie Montro- 
Reikia se *r Clark gatvių. Jos vaikas 

oroaniy.iei. -liko sunkiai sužeistas. Užmušė 
asodariia'M Marshall Field and Co. tro- 

kas, kuris nesustojo, bet bandė 
.pravažiuoti pro sustojusį gatve- 
I karį, iš kurio lipo žmonės.

Kitas nepažystamas vyras li
ko automobilio užmuštas >prie 
Canalport ir Canal gatvių. Jis 

Bet toli'111*1® Pe°Ples ligoninėj.
I Einant skersai g'atvę prie 912 
* W. Chicago Avė., automobilio 
liko užmušta Mrs. Mary Ciosek, 

Avė. 
užmušė

51 m., 521 VV. Chicago 
Automobiliai šiemet 

jau virš 270 žmonių

. Gaisras penktadienio 
langu panaikino tris aliejaus

vakare
dirbtu-

apie $1 Į valau-ves prie 37 gatves, netoli Ra-
■ dirba 8 

priseina
» gauna pusant-į

valau- ic*ne ^ve- Sproginėjimas dc- 
dirbti gaačio aliejaus neprileido tinka

mai gesinti gaisrą ir todėl gaiš
lį -minkai turėjo tik tenkintis 

įrodymas ne- .tuo,kad rūpintis neleisti gais- 
darbininkams,!1 ll* persimesti į kitas Central 
organozuotis, įManulactuiing distrikto diib- 

jei nori iškovoti tokias pat dai-rllves- Nuostoliai siekią 
bo sąlygas ir mokestį, kokią jau ! 1**0,000 dolerių, 
iškovojo organizuotieji darbi-; •- “
niūkia. Visiems gi susiorgani-i Esv > : • Friovąl, 27 m., 
žavus butų galima iškovoti dar,V/. Noith Avė., pasikabino sa- 
geresnes darbo sąlygas, nes ne-;vo dresę ant gaso triueelėsv Be- 
organizuotieji darbininkai truk-Į kabindama dres? ji netyčiomis 
do kovą ir organizuotųjų. |pusiau atsukę gasą, o pap'at

liksiu išaiškinti neorganizuo-įsigulė į lovą skaityti knygą. Ry
tiems langų plovėjams naudą i te ją rasta nutroškusią nuo ga- 
organizacijos, ką ji gali duoti so, ant grindų gulėjo iškritusi 
darbininkams ir ko galima bu-1 iš rankų knyga, o jos dresė te
tų atsiekti visiems veikiant iš-|bekabojo ant gaso trlubelės. 
vien, unija rengia prakalbas ry-1 ' -------------
toj, antradieny, gegužės 26 d., | Chicagos lenkai rengia didelį 
7:30 vai. vak., unijos svetainėj, apvaikščiojimą pagerbimui savo 
180 W. Washington St., vidur-į darbuotojos — Lenkių Moterų 
miesty, 3 aukšte, kambarys 300. j Susivienijimo prezidentės Emi- 
Bus geri kalbėtojai, kurie nuo-'lijos Napieralskienės. Tai bu- 
dugniai išaiškins bendrus darbi- siąs didžiausias lenkų apvaikš- 
ninku reikalus. Visi langų plo- čiojiiųas Amerikoj.

ros mokesties.

organizuotiems apie
2647

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

Pinigus gavo:
3928—Juozui Locaičiui 

'4368—Franciškui Buitkui 
220^9—Kazimierui Laučiškiui 

3960—Mikolui Labanauskiui 
3992—Juozui Zalpiui 
3989—Petronėlei Šlajienei 
3420—Onai Banevičienei 
3583—Onai Vonsevičienei 
3627—Juozui Patapui * 
3683—Stanislovui Maleckiui 
3694—Adomui Ludkevičiui 

11283—Onai Kacenauskienei 
3734—Jonui Petraičiui 
3726—Bernašiui Sindaravičiui 

55101-—Bronislovai. Vunduraitei 
55106—Marijonai Beresnienei 
3811—Antanui Putrimui 
3802—Paulinai Kondratfenei 
3832—Domicėlei šilkunicnei 
3837—Kotrinai Lukoševičienei 

20684—Onai Juozaitienei 
24124—Franui Urbeliui
3933—Elenai Venckutonaitei 

11364—Valerui Cibulskiui 
22084—Onai Bernotienei, < 
20695—Onai Kvedarienei " \
3972—Onai Trebienei l 
3976—Marijonai Šatkytei 

20700—Uršulei žiedelienei
39(J5—Petrui Zakorkai 

22231—Povilui čereškai 
11221—Aleksandrai GerdVainie

nei 1
20613—Paulinai Straukienei 
3647—Onai Tumaniutei 
3671—Elzbietai Kavaliauskie

nei
22052—Onai šukytei 
22007—Vladui žaguniui 
55088—Uršulei Meškienei 
11300—Kun. Jonui Normontui 
3808—Apolionijai Avižifenei 

24115—Uršulei Buividienei 
3743—Stanislovui Viršilai 

10307—Veronikai Šležienei 
3846—Vincu* Laurinaičiui 

20660—Barborai Liutkienei
3820—Konstancijai Gumbinio- 

' nei
3824—Apolionijai Jurevičienei 

22071—Marcelei Adomavičiūtei 
3857—Daratai Jakaitienei 

11338—Dominikui Gedvilai 
11332—Ma r i j’ o n a i ž enč i u te i 
3886—Elizabeth Matuš 

11339—Martinui Povilaičiui 
55135a Mortai Šluotaitei 
3911—Petrui Babickui 

20686—Onai Stravinskaitei 
11357—Onai Sirminei
3894—Elzbietai Kaulaitienei 
3924—Elzbietai Sokienei

3633—Onai Striogienei 
24096—Vincentui Mėliui 
20622—Kazimierui Songailai
3607—Kaziui Votickui
3652—Liudovikai Ramanau

skienei
3660—Jonui Astupenui

11276—Teodorai Sebeckaitei 
3651—Al virai Andrijaitienei 
3666—Onai Tarvidaitei 
3711—Onai Petruličiai

24107—Rozalijai Katrytei
22043—Juozapui Ignotui
22008—Juozapui Venckui 
11277—Onai šarkauskienei
3742—Veronikai Urbienei
3755—Onai šimkiehei

11322—Antanui Dičiui
3849—Feliksui Miliukui
3834—Juozui Mašidlauskui 

20658—Karoliui Ambrasui
3844—Veronikai Juškienei 

22056—Hilierius Klevinskis 
22066—Juozapui Vaitkui 
55124—Juozui Skaisgiriui
3868—Marijonai Snieskai 
3876-—Dominikui Plauškai

22215—Kaz i m i erų i. Du m braus- 
' kui

22214—Alfonsui Salnoniui
3864—Petrui Bumbliui
3867—Stasei Lipskaitei
3859—Mari jonai Lechnavičie- x

nei
3861—Onai Vapštienei

22076—Viktorui Baltrušiunui 
55135—Juozapui Kapšu i 
55140—J u rg i u i V i zg i rdu i 
<11355—Kajetonui Straupui 
20680—Mikolui Balčiūnui 
22118—Benediktui Z i kui
3919—Vincui Juškenui

11352—Juozapui Gobiui
3926—Salamonui Simokaičiui
3936— Bronislavai Rumbienei
3937— Petrui Jociui
3925—Juozui Simokaičiui
3929—Jonui Laliui

20693—Onai Ginkaitei
11366—Ignui ir Marei Junevič 
3948—Onai Morkunaitei

22094—Adrejui Daugirdui 
55142—Marijonai Buobeniukei 
11376—Teklei šumskaitei
3964—Teklei Norvaišienei
3957— Juozapui žiauriu i
3958— Cecilijai Navickienei 

55147—Jonui Jakubauskiui
3987—Rapolui Navakauskui 
3978—Antanui Paulauskui

20631—Marijonai Juodienei 
11284—Ragaliauskui Matui

/P----------------------------------------------------------------------------------------

VIENYBE I
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. 1

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

t'
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.

V-.......■'------- ------------------------------------- ----------

/

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(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 5ci

NAUJIENOS,
1739 So. Haluted St.. < Chicairo, 1U.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do

Jusy biįvps senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
3127 W. 12th Street

Kampas Troy Street 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

DR. VA1TUSH, O. I).
! LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvinu akiu įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai ūso $4.00 ir sugiėiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 Wcst 47th St 
Pbone Bnulevanl 758#

Lietuviu Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b« fkatumo. 
Bridge geriausio aukso. Si: musų 
pleitom galima valgyti kiažiauaių mai
stą. Garantuojame viaų savo darbų, ir 
žemas musų kainai. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktų ju«ų atkutai.

1545 West 47th Street
Netoli Aakland Ava.

vėjai yra kviečiami ateiti į šias į 
prakalbas. Ateikite tiesiai^iš 
darbo, jei kam tai parankiau, j 
čia bus vieni darbininkai—tau-1 
gų plovėjai ir svarstys vien dar
bininkų reikalus.

—b.

ALs. Ccrtrude Lrotti, 58 m., ; 
antrame aukšte kabino užlai
das. Bestovėdama ant kėdės Į 
paslido ir iškrito gatvėn, ant 
cementinio šalygatvio su visu I 
langu. Ji persiskėlė galvą ir 
neužilgo pasimirė ligoninėj.

S p o r t a si
RYTOJ POŽĖLA RISIS

MlLWAUKEr

R 'toj, ,geg. 26. d., Įvyks Md- 
wauke, £111 pire teatre, ristynės. 
Risis dvi poros: Karolis Požėla 
su Ivan Romanoff ir Hans 
Steinkė su P-ui Paulson.

Geg. 29 d. kenoshiečiai ren
gia dideles ristynės. Smulkme
nos apie ristynės bus pranešta 
vėliau. —Rep,

3756—Apolionijai Karbauskie- 
nei

3775—A1 be r t i na i E ide j y tei
3804—Marijonai Stankienei 

11305—Kazimierui Bakučiui 
20650—Petronėlei Dapkytei 
11289*—Kaziui Didjurgiui
3848—Adelei Daugalevičienei 

22206— Franciškui Marcinkui 
55111—Jonui Mosteikai 
55115— Onai Gaižauskienei 
22067—Juzefai Stonienei
3877—Jokūbui Šlajui
3901—Vladislovui Dovidenui
3900—Uršulei Gilytei
3916—Tamošiui Grigaliūnui

3927—Kazimierui Bartkui 
3938—Agotai Tunaitienei

24126—Stef an i jai B ui vi dž i u kc i 
3930—Agnieškai Beržhiaitei

24123—Juozapui Urbeliui 
22223—Uršulei Kareivienei 
22093—^Aleksandrui Petraičiui 
55143—Onai Rezgienei
3961—Petrui Jokantui
3970—Mateušui Keibal
3953—Povilui Taruliui

22099—Apolionijai Burbaitei
55149—Stanislovai šimkevičie- 

nei
3977—Gasparui Zabelai
3990—Adolfui Navickui

viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai' 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Liptų vos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą,' nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas ^avo kore^pen- 
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo da?> 
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted S t.
Chicago, IIL

NUPIRK1
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryti didelį Kioagumų 
pat* nau, ^avo gbuin&’.os ir drau
gams su kuriais *u*irašuiiji ir 
greičiau galėsi paradyti la'iky ar 

į ką kitą, negu su ranka. Garinu
sia, patuukiauKia ir dalikatruaugla 
maiiniM su h&uuriškunuB raidine* 
pateaulyjn. Galima ir angiikkal rą
žyti.

Gauname*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted

I Chicage, Ui.
V__ ..............- "

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — f
nusipirk typevvriterį.

Hitt and Runn—We Have Since Leanied That Hitt Took First Prize at a» Ivory Exhibit! BY HIJT
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CHICAGOS1

ŽINIOS
Langtj plovėjams

Chicagoje prie didžiųjų1 trio
besių langų plovimo dirbti ne
mažai ir lietuvių. Jie yra ne
organizuoti ir bodel turi 'dirbti 
ilgas valandas (po 10 vai. ar 
daugiau j dienų) ir jų uždarbis 
yra labai menkas — $20 ar bis- 
kį daugiau į savaitę. Iš tokio 
uždarbio vienam yra sunku pra
gyventi, nekalbant jau apie šei
mynų. Pats darbas gi yra labai 
pavojingas ir nuolatos atsitinka 
didelių nelaimių.

Darbininkai reikalautų pake
linio algų, sutrumpinimo darbo 
valandų ir pagerinimo darbo 
sąlygų, bet būdami neorgani
zuoti nieko negali nuveikti: vie
nas neatsilaikysi prieš triobesių 
savininkų associacija. Reikia 
tvirtos darbininkų organizaci
jos, kad galėjus su asociacija 
sėkmingai kovoti ir priversti ja 
nusileisti. Kiekvienas pavie
niui veikdamas čia nieko neat
sieks.

Bet langų ‘plovėjai turi savo 
organizacija — Window Wash- 
ers Union, lokalas 34. Bet toli 
ne visi langų plovėjai prie jos 
priklauso. Dalis jų betgi pri
klauso ir priklausantys jau pri
vertė nusileisti organizuotiems 
darbininkams apie 300 didelių 
triobesių. Ten, kur yra orga-

Munšaino aukos
Del mnšaino penktadieny vie

nas žmogus nusižudė, vienas pa
simirė, o kitas yra arti mirties.

Clil'f hoteiy, 176 N. Wells St., 
pasikorė George Dahl, 46 m., 
sveriantįs 325 svarus, gyvenęs 
prie 4637 N. Hobey St. Jo kam
bary hoteiy policija rado septy-t 
nia.s bonkas su inunSainu.

Policija įsilaužus! J namą 
prie 2047 W. 21 St., rado Jo 
seph Kilpsa, 50 metų, nebegyvų, 
o Krank Younger, 50 metų gu
linti ant grindų be sąmones. 
Taipjau rasta kelias bonkas 
munšaino. Naktį prieš tai jie 
“baliavojo.” Younger liko iš
gabentas pavieto ligoninėn, bet 
vargiai pasveiks.

Smulkios Žinios
Nepažystama moteris, apie 30 

metų amžiaus, liko užmušta li
pant iš gatvekario prie Montro- 
se ir Clark gatvių. Jos vaikas 
liko sunkiai sužeistas. Užmušė 
jų Marshail Field and Co. tro- 
kas, kuris nesustojo, bet bandė 
pravažiuoti pro sustojusį gatve- 
karį, iš kurio lipo, žmonės.

Kitas nepažystamas vyras li
ko automobilio užmuštas >prie 
Canalport ir Canal gatvių. Jis 
mirė Peoples. ligoninėj.

Einant skersai gatvę prie 912 
W. Chicago Avė., automobilio 
liko užmušta Mrs. Mary Ciosek. 
51 m., 521 W. Chicago Avė.

Automobiliai šiemet užmušė 
jau virš 270 žmonių

nizacija, kur darbininkai yra or-i /
ganizuoti, ir darbo stygos ki-|-Gaisras penktadienio vakare 
tokios. Organizuotieji langų ;«unaiknio tris aliejaus dirbtu- 
plovėjai gauna apie $1 i valau- ves P*’e gatvės, neto i Ra
di, mokesties ir dirba 8 valau-icine..Ave- . Sproginėjimas de
das j dieni} jei priseina dirbti ganėio aliejaus neprileido tinka- 
viršlaikį, tai jie gauna pusant-|ma,’ gesinti gaišią, ir tode< gais
ros mokesties. liniukai turėjo tik tenkintis

Tai yra aiškus įrodymas ne-ltu0>kad ''upintis neleisti gais- 
organizuotiems darbininkams,'1'11* persimesti į kitas Central 
kad ir jie turį organozuotis, jManulacturing distrikto dnb- 
jei nori iškovoti tokias pat dar-ruves- Nuostoliai siekią apie 
bo sąlygas ir mokestį, kokių jau! 1^0,000 doleiių.
iškovojo organizuotieji darbi-; ~
niūkia. Visiems gi susiorgani-1 Esv> : • Krienui, 27 m., 2647 
žavus butų galima iškovoti dar;W. Noith Avė., pasikaoino sa-
geresnes darbo sąlygas, nes ne-ivo dresę ant gaso triu:'elėsv Re
organizuotieji darbininkai truk-I kabindama dvės? ji netyčiomis 
do kovą ir organizuotųjų. [pusiau atsukę gasą, o pati ’at

liksiu išaiškinti neorganizuo-įsigulė į lovų skaityti knygų. Ry
tiems langų plovėjams nauda j te jų rasta nutroškusia nuo ga- 
organizacijos, ką ji gali duoti įso, ant grindų gulėjo iškritusi 
darbininkams ir ko galima bu- iš rankų knyga, o jos dresė te
tų atsiekti visiems veikiant iš-[bekabojo ant gaso trlubelės.
vien, unija rengia prakalbas ry
toj, antradieny, gegužės 26 d., 
7:30 vai. vak., unijos svetainėj, 
180 W. \Vashington St., vidur- 
miesty, 3 aukšte, kambarys 300. 
Bus geri kalbėtojai, kurie nuo
dugniai išaiškius-A>endrus darbi
ninkų reikalus. Visi langų plo
vėjai yra kviečiami ateiti į šias 
prakalbas. Ateikite tiesiniais 
darbo, jei kam tai parankiau, 
čia bus vieni darbininkai—įau
gu plovėjai ir svarstys vien dar
bininkų reikalus.

—b.

Chicagos lenkai rengia didelį 
'apvaikščiojimų pagerbimui savo 
i darbuotojos — Lenkių Moterų 
į Susivienijimo prezidentės Emi- 
llijos Napieralskienės. Tai bu- 
Isiųs didžiausias lenkų apvaikš- 
[ėiojinpis Amerikoj.

RYTOJ POŽĖL/V RISIS 
MlLWAUKEr

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

VIENYBE |
Liaudies Universitetas

[ ----------------------------------------

; Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

ALs. Gcitrude Trotti, 58 m., 
antrame aukšte kabino užlai
das. Bestovėdama ant kėdės 
paslido ir iškrito gatvėn, ant 
cementinio šalygatvio su visu 
langu. .Ji persiskėlė galva ir 
neužilgo pasimirė ligoninėj.

It 'toj, .geg. 26. d., įvyks Mil- 
livauke. JEmpire teatre, ristynės. 
I Risis dvi poros: Karolis Požėla 
Įsu Ivan Romanoff iv H.ans 
•steinkė su Pr ui Paulson.

Geg. 29 d. kenoshiečiai ren- 
Igia dideles ristynės. Smulkme
nos apie ristynės bus pranešta 
vėliau. —Kep.

3633—Onai Striogienei
24096—Vincentui Mėliui
20622—Kazimierui Sungailai

3607—Kaziui Veličkai
3652—Liudovikai Ramanau

skienei
3660—Jonui Astupenui

11276—Teodorui Sebeckaitei
3651—Alvirai Andrijaitienei
3666—Onai Tarvidaitei
3711—Onai Petruličiai

24107—Rozalijai Kairytei
22043—Juozapui Ignotui
22008—Juozapui Venckui 
11277—Onai šarkauskienei
3742—Veronikai Urbienei
3755— Onai Šimkienei

11$22—Antanui Ličiui
3849—Feliksui Miliukui
3834—Juozui Mašidlauskui

20658—Karoliui Ambrasui 
3844—Veronikai Juškienei

22056—Hilierius Klevinskis 
22066—Juozapui Vaitkui 
55124—Juozui Skaisgiriui
3868—Marijonai Snieškai
3876- —Dominikai Plauškai

22215—Kazimierui Dumbraus- 
' kui

22214—Alfonsui Salnoniui
3864—Petrui Bambliui
3867—Stasei Lipskaitei
3859—Marijonai Lechnavičie- x 

'nei
3861—Onai Vapštienei

22076—Viktorui Baltrušiunui
55135—Juozapui Kapšui 
55140—J u rgi ui Vi zgirdu i 
11355—Kajetonui Straupui 
20680—Mikolui Bąlčiunųi 
22118—Benediktui Zikui
3919—Vincui Juškenui

11352—Juozapui Gobiui
3926—Salamonu i Simokaičiu i
3936— Bronislavai Rumbienei
3937— Petrui Jociui
3925—Juozui Simokaičiui
3929—Jonui Laliui

20693—Onai Ginkaitei
11366—Ignui ir Marei Junevič 
3948—Onai Morkunaitei

22094—Adrejui Daugirdui
55142—Marijonai Buobeniukei 
11376—Teklei šumskaitei
3964—Teklei Norvaišienei
3957— Juozapui žiauriai
3958— Cecilijai Navickienei 

55147—Jonui Jakubauskiui
3987—Rapolui Navakauskui
3978—Antanui Paulauskui

20631—Marijonai Juodienei 
11284—Ragaliauskui Matui
3756— Apolionijai Karbauskie- 

nei
3775—Albertinai Eidejytei
3804—Marijonui Stankienci 

11305—Kazimierui Bakučiui 
20650—Petronėlei Dapkytei 
11289^-Kaziui Didjurgiui
3848—Adelei Daugalevičienei 

22206-—Franciškui Marcinkui 
55111—Jonui Mostei kai
55115—Onai Gaižauskienei
22067—Juzefai Stonienei
3877— Jokūbui Šlajui
3901—Vladislovui Dovidenui
3900—Uršulei Gilytei
3916—Tamošiui Grigaliūnui

3928—Juozui Locaiciui 
H368—Franciškui Buitkui 
220^9—Kazimierui Laučiškiui
3960— Mikolui Labanauskiui 
3992—Juozui Zalpiui
3989— Petronėlei Šlajienei 
3420—Onai Banevičienei 
3583—Onai Vonsevičienei 
3627—Juozui Patapui 
3683—Stanislovui Maleckiui 
3694—Adomui Ludkevičiui

11283—Onai Kacenauskienei
3734—Jonui Petraičiui
3726—Bernašiui Sindaravičiui 

55101—Bronislovai. Vunduraitei 
55106—Marijonai Beresnienei
3811—Antanui Putrimui
3802—Paulinai Kondratfenei 
3832—pomicelei Šilkunienei 
3837—Kotrinai Lukoševičienei 

20684—Onai Juozaitienei 
24124—Franui Urbeliui
3933—Elenai Venckutonaitei 

11364—Valerui Cibulskiui 
22084—Oriai Bernotienei, .. 
20695—Onai Kvedarienei
3972—Onai Trebienei
3976— Marijonai šatkytei 

20700—Uršulei žiedelienei
3995—Petrui Zakorkai

22231—Povilui čereškai 
11221—Aleksandrai GerdVainie

nei 1
20613—Paulinai Straukienei 
3647—Onai Tumaniutei 
3671—Elzbietai Kavaliauskie

nei
22052—Onai Šukytęi
22007—Vladui Žaguniui
55088—Uršulei Meškienei
11300—Kun. Jonui Normontui
3808—Apolionijai Avižlenei

21115—U ršulei Bu i vidienei 
3743—Stanislovui Viršilai

10307—Veronikai Šležienei
3846—Vincu* Laurinaičiui 

20660—Barborai Liutkienei
3820—Konstancijai Gumbinie- 

nei
3824—Apolionijai Jurevičienei 

22071—Marcelei Adomavičiūtei 
3857—Daratai Jakaitienei

11338—Dominikui Gedvilai
11 332—Marijonai Ženčiutei 
3886—Elizabeth Matuš

11339—Martinui Povilaičiui 
55135a Mortai šluotaitei 
3911—Petrui Babickui

20686—Onai Stravinskaitei 
11357—Onai Sirminei
3891—Elzbietai Kaulaitienei 
3924—Elzbietai Šukienei 
3927—Kazimierui Bartkui 
3938—Agotai Tunaitienei

24126—Stefanijai Buividžiukci 
3930—Agnieškai Beržhiaitei

24123—Juozapui Urbeliui
22223—Uršulei Kareivienei 
22093—^Aleksandrui Petraičiui 
55143—Onai Rezgienei
3961— Petrui Jokantui
3970—Mateušui Keibal
3953—Povilui Taruliui

22099—Apolionijai Burbaitei
55149—Stanislovai šimkevičie- 

nei
3977— Gasparui Zabelai
3990— Adolfui Navickui

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, tuii 
namuose turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistų Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

*'

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dienų. O už juos gausite “Vienybę” kas antrų die
nų ir džiaugsitės kas dienų.

VIENYBE,
l!)3 Grand St., Brooklyn, N. Y.

k-.~........ ....- -- --------  -- ■ ' -.... =
--------—---- . -f ' ~ 7 ~.................... l 
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PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(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 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 10c» 
mo išlaidų 5c.

; NAUJIENOS
1739 So Halsted SL, <

kuri' perka
Naujienų 
Persiunti-

Chicago, 111.

0OV1ERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kili Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do-
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu! 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kuf 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai ’ 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose* tegul keripiasi j Nau
jumų ofisą,v nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas ąavo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 
tne bylas geriausioms savo daly
ko žinovams. e • t

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, UL

H. LEmOWITZ
Persikėle į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėlioinis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
3127 W. 12th Street

Kampas Troy Street 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius. ’

V..—. ■■ ■ ... Į ..............  /

DR VAITUSH, O. D.
) LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir nugUiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. F

1545 Wcst 47th St
Pbone Bnulevard 7W

Lietuviu Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantų b« rkaumno. 
Bridge geriausio aukso. Su mu«i 
pleitom galima valgyli kiaėiauąią mai
stą. Garantuojama viuą saro darbą, ir 
žemas musų kainais. Sargikila savo 
dantis, kad nekenktą iusą sukatai.

J 545 West 47th Stnei
Netoli Aaklflnrt A.e.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėle

Kam $60
Tuorai padaryti didab aroagtinm 
pats huu, ii drau
gams hu kunaia au&iraftūiiii Ir 
greičiau galftai paradyti la'Ak^ ar 

t it kitą, negu su rnnk-a, Ggriau- 
•ia, patunfciuusia ir

mu haoųvitlkomia rnidtaL* 
pasaulyj*. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gauname*

NAUJIENOS
1739 S Halsted 

Chicage, Ilk

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.
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jums galvą?

Pranešimai REIKIA DARBININKU
VYRU

i

NAUJIENOS, Chicago, Dl

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

Pirmadienis, Geg. 25, 1925
Hmiu— ------- - ----------------------- --------------- -

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki II.

!>R. JOHN J.
SiVlETANA

Ashland Avė
npas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15t 16 ir 17

Ant Platt’s Aptiekęs
Pastebėkite mano iškabą 

andos nuo 9 ryto iki 8:30 va- 
e. Nedėlioj nuo 9 iki 1 1 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labui daug sergančių žmonių ken 

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

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
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.

Visų Atydai. Chicagos .langų 
plovėjų unijos skyrius (lokalas) 
31 laikys speciali susirinkimą ge
gužės 26 d. 7:311 vai. vakare, 180 
\V. VVashington St, Room 300. 
Kiekvieno langui plov^jo yra prie
dermė atsilankyti ant šio susirin
kimo. Daug svarbių reikalų bus 
svarstoma.

Kviečia Chicagos Langų Plovėjų 
Unija per Biznis agentą.

—St. Zaharchuk.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJ1E.ŠKAU ONOS ir JULĖS 

Slankiučių ir Julės Stankienes, tu
riu svarbu reikalą. Meldžiu ji.i pu
čių ar kilų jas pažįstančių priduo
ti adri'sa man.

Vincentas Juraška
1722 String Si r.

CJiieago.

RASTA-PAMESTA
Ave ir 
J luošiu 
n ima s.

RADOT akinius ant Western 
21 st., malonėkit 
atlyginimui $5.00,

sugrąžinti.
1 pragyve-

3127 Emerald

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282

BR1DGEPORT PAINTTNO 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handlin^. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Lafayette 5153-6438

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

REIKIA PATYRUSIŲ
SIIEARMENŲ
Į GELEŽIES ATKARPŲ 
JARDĄ.

3651 Normai Avė.

PARDAVIMUI delikatesen.' 
iyra daug stako, geras b zuis, 
■ideališkoj vietoj, nebrangiai.

5625 Wentworth Avė.'

BEI KALINGAS fajernionas prie 
didelio spaudimo boilerio, turi tu
rėti watcr attender laisni ir re
komendaciją. Neturintis laisnio, 
neateikite. Galima matyti nuo 3 
vai. iki I po piety Aušros Knygy
ne. >

3210 Jįo. Halsted Str.

BRIGHTON PARK
Pardavimui bučernė ir groser- 
nė, čia yia labai gera biznio 
vieta, savininkas priverstas par
duoti už pusę paprastos kainos, 

2612 W. 47 St. ■

REIKALINGAS BŲKER1S pir
mos klesos, mokantis kepti juodą 
duoną ir kiksus, Chicagos priemies- 
tyj. Geram darbininkui gera alga.

Atsišaukite . i
658 W. 31 St.

SALDAINIŲ ir visokių maž
možių krautuvė parsiduoda pi
giai. Biznis gerai išdirbti

1112 W. Culerton St.
(20th St.)

63 ST. BARGENAS * 
Našlė turi parduoti 2 aug

štų biznio namą, prie 63 St. 
geriausiame biznio distrik- 
te, krautuvė,, flatai ant vir
šaus ir iš užpakalio, karštu 
vandeniu šildomi, 3 karų ga- 
radžius, taipgi apšildomas 
kaina $25,000. Pirmas mor- 
gičius, $13,000 
įmokėti, kitus išmokėjimais, 
be nuošimčių. Atsišaukite 
tiesiai prie savininko, kad 
gavus šį bargeną.

1750 West 63 St.

Apie $6,000

IETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL
DYBA I925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. Šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Juri jonas. 
Susirinkimai* atsibuna kas pirmą 
suimtos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazejausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS
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; Nut. 
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So. Green 
St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Auburn Avė. k

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA liayrtes alutoino- 

bi'lius 2 mėlti vartotas eina kaip 
naujas, turi būt parduotas į dvi 
savaites, nes reikia pinigų, gali 
matyti vakarais. Subatoj po pietų 
ir nedėlioj.

1551 So. Western Avė.
f'-......... . TT,.‘ ■ ■■ ■

GROJIKAIS pianas, moder
niški keisai, 88 notų, geranie pa
dėjime, paliktas sandėlyj parda
vimui už $100, jei reikia išmo
kėjimais,

1389 Milwauk.ee Avė.

3 augštu mūrinis 
neša $90 j mėnesį, 
$5,5(10 cash. Turiu 
ga.

pirkinys ' Chieagoj, 
mimas, rendos 

parduosiu už 
apleisti Chiea-

nuo 8 iki 10 ių 
, Spaulding 3891.

RAKANDAI
GRAŽUS rakandai, parduosiu pi

giai. Mohair parimo setas, riešu
tiniu valgomo kambario setas, 4 
šmotų miegamo kambario setas, 
skyrium lova, dreseris, liampa, 2 
karpetai, pažiūrėkite, 1014 Byron 
SI.. I blokas j pietus nuo Sheridan

Pardavimui rakandai dėl 3 
kambarių ir dėl 2 kamb. Par 
duosiu už pasiūlytą kainą. Ma
tyti mane galite visada, 
lit ir ruimus rendavoti.

1915/Canalport Avė.

Kas nori pirkti Į
parduoti, 
mainyti. pamuš, 
farmas
taipgi ir viso
kius biznius, vh 
suomet kreip

ki tos pas

NAMAI-ZEME
ariu.

lotus

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė Ir 

visokių smulkmenų krautuvė 
(Ruimai pragyvenimui, pigi ren
da. Noriu parduoti greitu lai
ku.

4609 Wentworts Avė.

Kas nori na- i 
mų pargenu, 
pirkti, j par- j 
duoti 1 a r b a J 
mainyki. Na- ' 
mus ant far- 
mų, lotus, vi- 
sokiusl biznius 
mainytji ant'j 
namų.; Visuo- ■ 
met kreipki- I 
tės pafc

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ' ant. 6% palūkanų. 
Taipgi perkame 'frečius MorgiČius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 15738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn 

Tel. Central 1191

MOKYKLOS

St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJUS
Valdyba ant 1925 metų:
Buishas, Pirm., 
St.; John Schultz 
2739 W

William 
3348 So. Paulina 

Pirm, pagelb., 
39th PI.; John Lauraitis, 

Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr? 
Rašt., 4043 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 tiečią 
nedėldienj kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po. pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

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. 1). Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 
liną St.;,-maršalka 
4612 S. • Francispo 
glob. K. Dauba, 45T4 
ir J. Grudienė, 3218 
Susirinkimai laikomi 
nėšio antrą sekmadienj, 1 vai. 
pietų, Davis Sęuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

4501 S. Pau- 
P. Tiškeviče, 
Avė.; ligonių 
S. Paulina St. 

S. VVallace St. 
kiekvieno mė- 

po

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rąšt. Antanas 
Daujotis, 1955 Cainalpora Avė., 
Centraliniš rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjus Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Bulsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligonio 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėja? 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi
buna kas antra subatą kas mėnesį 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu Šv. Marijos 
Union 
ninkas 
Parnell 
Vincas 
ninkas, 
VVallace St.; 
K. Aišmenta 
Strazdauskas;
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, VVilliam Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antra sentintfi/lieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais į 
kleboniją, 3506 So. Union Avė., 
Chicago, III.

3501 South
Avė., Chicago, III. Pirmi- 
Antanas Vaičius, 3623 So.

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

MokešČių raštininkas, 
s; Kasierius, Jonas 

Kasos globėjai, Jo-

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
1 i jonas 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. 
Zubavičiųs, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienj, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

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 yia priežastimi vi
sokių ligų. žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iŠ- 
:a<lo gyduoles, kurios ičirškiamos tte- 
sipg j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. \’isas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas — gyduo
le. profesoriaus Ehrlicho, G06 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas 
senėjusias ir komplikuotas li^as. nes

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

i CHICAGO.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metu senumo. Di- 
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunna^ 
Roofing Co? 3411-13 Ogden Avė. 
Phone I^avvdale 0114. /

Pardavimui biliardinė, cigarų, 
saldainių, nesvaiginamų gėri
mų, barbernė. Labai geras pir
kinys greitam pirkėjui, 
.šaukit tiktai vakarais.

3656 S. Union Avo.

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

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

M. E. HUTFILZ, Managar
---- J

A tsi- DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų mūrinis 

namas su beisrhantu iš 5 ir 4 kamba
riu. NąuiCcj’š viso«vra

PARSIDUODA Soft Drink Par- 
loris. Geras biznis, geroj
Turiu parduoti iš priežasties
Yra ir šokių, salė prie biznio.

Atsišaukite
1000 W. 20 Place

vietoj.
ligos.

kamba-
6 i rendos.

Rendos neša $115.00 i mėnesį, 
mas randasi 714 W. 21 Place 
savininko krautuvėje.

1733 So'. Halsted St.

Klausk

visi- 
musų 

įstaiga yra prirengta geriausiai* Europiniai/ 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis 

Ligas kraujo, reumatizmų, nervingumą 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau- 
<!ėjirną. galvosūkio, nubėgimą kraujo puė 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema 
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuks 
Šančiams kenčiančių atgauti savo sveiksti, 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute 

DR. GILL, Specialistas 
40 N. VVells St, 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare, 
šventadieniais

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautii- 

keptuvių. Specialis prirengi- 
Sostheim’s labai tvirta dėl 

pigiai. Pinigais arba iš-

vių,
inas 
keptuvės, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS. ,

Malevojame, . popieruojarne ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris 
6698 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

suVa
Nedėlioj i’ 

nuo 10 iki 1 po pietfi. Fa 
dėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
vai vakaia.

MOKU TAISYTI visokius automo
bilius, taisau gerai ir pigiai, 
atvažiuoti j namus, pataisyti.

Kreipkitės
J. RATKUS,

3525 So. Lowe Avė.

Galiu

ŽIŪRĖK kur yra aukso kasylUos. 
Pardavimui bučernė ir grosernė, ge
roje vietoje, viskas moderniška, 
kambarių pagyvenimas, viskas 
duodama už cash, rendos $80 j 
nesį.

4 
par- 
mė-

DIDELIS BARGENAS.
ant pardavimo (hrtj kainbai 
tas triminjyas, 1 jflatas 1‘tirn: 
oru apšildomas.
tuntas ir
apielinkčj
ką.

nu, kie- 
;ice Jiiltii ! 

Beizmanta.- cimen-
Gražioj 

savi n in-
pleisferhiolas. 
atsišaukite pas 

J. Barščauskas, 
5406 So. Richmond S 

pirmas flioras.

F. SKORNA,
927 Main St., Indiana Harbor,

PARDAVIMUI pianas, kainavo, 
$650, žmogus negali išmokėti, gro- 
jiklis pianas, gerame stovyje, vė
liausio styliaus, už $175, benČius, 
muzikos roleriai. $10 į mėnesį.

MELODY MUSIC SHOP 
1722 SoS. Ashland Avė.

PARDUOSIU arba m 
bučernę j namą, 
mašina, geroje vietoje 
tuvių. Pardavimo priežastis—
liga mano moters ,norit 
stf visai bizni, 3781 Are

ainysiu 
nauja lodo 

iel lie-

įer
' Tel. Lafayette 888|0

PARSIDUODA Player Pianas, 
kaip naujas. Taipgi parduodu 5 
kambarių moderniškus furničius ir 
daug kitų dalykų. Pircžastis par
davimo — perskyros.

Atsišaukite:
• . 1611 W. Garfield Blvd.

---------------------- - ---------------------------------------------------j---------------------------------

PARDAVIMUI —
PIGIAI pulruimis, su tabako 

ininktšų gėrimų krautuve; i 
siu visa arba pusę biznio; 
žastis—turiu du bizniu.

Atsišaukite: 
10737 So. Michigan Avė.

parduo- 
prie-

9 fialų mūrinis, 
derniškas 5-5 kambarių, 
vandeniu šildomas, sun par 
navietė, knygynas, 
čiai, lile vestibule ir 
tos vanos, aržuolo 
$14,500.

5749 Whipple 
Tel, Vincennes

gasin 
vana,

Str.

mo-'

■lor, ūg
liai pe- 

įmury-

Tel. Lafayette 4228 ’
Plumbing, Heating į

Kaipo lietuvi?, lietuviams visados 
patarnaiijr kuogeriau^iai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St.. Chicago, Ui.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI grosernė, ne- 
ar-

PARANDAVO.HMUI Ii didelis 
šviesus sii visais paskutinės mados 
įtaisymais kainbaris netoli karų 
linijos. Dviem ar vienam vyrui.

Atsišaukite:
Naujienos 1739 So. Halsted St. 

Box 546

toli lietuvių bažnyčios, 
duosiu pigiai.

Saukime telefonu
h Armitage 5539

DIDELIS BARGENAS 6 
nimų mūrinis namas po 6 
rius garu apšildomas, rani 
didelio parko. Kaina tiktai 
rendos į menesį $450.

Kreipkitės: •
A. VISBARAS,/ 

3204 So. Halsted Str.
Tel Boulevard 6648

pagyve- 
kamba- 
a« prie 
$30,000

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. ŲabaĮ* pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą aiba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit 
ha telefonuokite. >

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE-**
TUVOS Valdyba 1925 metams: 
Frank Bacevičp, 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. Rašt., 655 W. 18th 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South. 
Halsted St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South ’ 
Emerald AVe.; Pagelbininkas, W. 
Bruslias, 3348 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
VVallace St.: Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 
So. Lowe Avė.; Kontrolių rašt., 
Stanislovas Deikus, 28^7 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune ir 
Antanas Knistautas; Maršalka,

Susirinkimai laikomi kas antrą su- 
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

ar-

/IŠMOKITE' DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 

vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 
mėnesi, lengvais išmokėjimais.

CHICAGO BRICKLAYING 
SCHOOLS 

3 didelės mokyklos:
2029 Indiana Avė. kampus 21 St. 

West Side skyrius 1444 W. Lake Str.
netoli Ashland Avė. 
So. Chicago Skyrius,

Kampas Avė. M ir 105 St.

9

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Everjfreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka- 
sierius F. I^enkartas, 3310 Ever- 
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ąnt Bridgeporto Val- 

• dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. Mažeika. 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prėz.. J. Mineikis. 3219 South 
Wallace 3t.; Nutar.-RaŠt., D. Gul
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan. 
Rašt.. A. Lazauskas, 4549 So. Wells 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
3328 Auburn Avė.; Iždininkas, J. 
žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 3236 So. Halsted St.

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

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing-r 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Plot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Tždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.' '

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTĖ 
RUTTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 

'pirm. A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S. 
May St., nut.^raŠt. F. D. Žukauskas, 
4440 So. Whfpple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas,. 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt.. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St^ kasos globėjai P. Mar- 
tinkienė, 2$44 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Blusas.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠS1GYDŲ NUO 

I ŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ , 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

Pasirendavoja ruimas dėl vie 
iib^dviejų arba ir vedusios po
ros, gražus ruimas ir su visais 
tinkamais įtaisais.

6551 So. Talman Avė.....

PARSIDUODA _,soft drink 
parteris;su fixturiais. Matykite 
savininką tam pačiam name iš 
užpakalio arba telefonuokite.

2956 Emerald Ąve.
Tel. Victory 7344

2 fialų medinis nam 
kambarių ir krautuve, 
$87 
taisyta ir išmokėta, 4 
$2000, kaina $7800. Savin. 
2007 W. 70 St., Prospebt 8133

2 karų garažas, gųtvė

as, :>-;■> 
rendos, 

“ iš
mokėt,

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. Glst St., Tel. Englevvood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Marsai; 
kh g. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedeldienį kiek
vieno fnėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
[TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų 
•valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi- 
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. 
Wallace 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 Burtasis.

Kenoshal
Lietuviai

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ANT pardavimo mažas ken- 
džių storas lietuvių ir lenkų ap
gyventa apielinkė. Priežastis 
pardavimo — liga.

3138 West Pershing Road 
(39th St.)

NAŠLĖ turi jiarduoti 6 fialų na
mą, moderniškas, išrenduolas, po 
4 kambarius ,sun puri orai, garu 
šildomas, kampinis namas, prie 
parko,, įplaukų, $5000, galima veik
ti su $12500, kitus išmokėjimais

Atsišaukite geg. 23 ir 24 d.
MORRISON

3906 N. Springfiold Ąve.
Juniper 2585

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmfetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti 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, III. 
(karip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

LIETUVIU AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
WabanE}ia, Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N.' 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi- 
buna pirmą panedėlį.

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

BIZNIS IR NAMAS, $14,000'

REIKALINGAS kriaučius 
I prie vyriško darbo.

Atsišaukite
J. YOKSHAS, 

3437 S. VVallace St.

PARDAVIMUI kriaučių siuvimo 
ir klynijimo biznis. Gražus storas 
ir ruimai dėl gyvenimo. Renda 
pigi, lietuvių apielinkėj. Parduosiu 
už pusę kainos. Pirmas su rankpi
nigiais laimės.

Atsišaukite:
1748 VV. 45 Str.

2 augštų murijiis namas
537 W. 37 St., krautuvė ir 8 kamba- > 
riai, 3 karų garažas ir gerai apsimo
kanti grosernė ir bučernė, reikia, 
$6,000 cash. Klauskite Zicterman, 
Vienatiniai Agentai. .

Guarantee Trust & Savings Bank 
835 W. 68rd St., 
Englewood 4$15

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsite^, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

" 1507 W. Madison St.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ Val
dyba 1925 metams: Pirm., E. Ju
zaitienė, 736 W. 61 st St. Tel. En- 
glewood 2083; Pagelto, U. Miški
nienė, 4001 So. Aitesian; Nut. Raš
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Rašt., S. Palijanskas; Ka
sierius, J. Vamagis, 4051 Archer 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienj; McKinley Park
Svetainėje, 39tb ir Westem Avė., 
2-rą valandą po pietų.

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramones Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
oatarnavimas.'

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha, Wis.
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