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Prancūzai traukia-
si prieš maurus

300 žuvo dėl žemės dre 
bėjimo Japonijoje

Prof. Scopes inkriminuotas dėl 
dėstymo evoliucijos ;

Maurai privertė franeuzus 
trauktis atgal .

300 užmuštų žemės dre 
bėjime Japonijoj

Prancūzai apleido savo vavan- 
postus, konsoliduoja savo li
niją antrapus Uergos upės %

Apie 1,000 sužeistų, daugiau ne 
treudalys Toko ja miesto visai 
sunaikinta

Scopes inkriminuotas už 
mokymą evoliucijos

DAYįTON, Ten n., geg. 25.
Rhea kauntės grand jury šian
die inkriminavo aukštesnes mo
kyklos mokytoją Johną T. Sco- 
pesą, kaltinama dėl dėstymo sa
vo mokiniams evoliucijoj mo
kslo, kas Tennessee valstijoj .ne-1 

' senai tapo įstatymo užginta.
Bylos nagrinėjimas įvyks lie

pos 10 dieną.
Teismo pirmininkas, teisėjas 

Raulston, instruktuodamas 
grand jury, pareiškė, kad lau-! 
žymą Tenness.ee valstijos sta
tuto, kuriuo dėstymas evoliuci-' 
jos mokslo yra užginta visuose 
valstijos universitetuose, visose 
kolegijose, mokytojų seminari-Į 
jose ir viešose mokyklose, jis 
laikąs nusikalstomu darbu., 
atsižvelgiant į to 
stitucingumą ar 
gumą.

Po' to teisėjas
pirmosios biblijos knygos pir
mąjį perskyrimą, taigi pasaką 
apie pasaulio ir žmogaus sutvė
rimą.

Teismo posėdis buvo pradė
tas poteriais.

BĖGSTA Į “SLAPIĄJĄ” KANADĄ .Tarptautinė ginklu preky
bos konferencija

Vokietija' sutinka nebevartoti 
nuodingų 'dujų kaipo ginklu 
karo metu /

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 25.
Tautų Sąjungos tarptautinėj 

konferencijoj ginklų ir karo 
medžiagų prekybai kontroliuoti 
Vokietijos atstovas Eckardt 
pareiškė, kad Vokietija šventai 
norinti pašalinti iš vartojimo 
nuodingas dujas kaipo karo 
ginklą, ir todėl mielai dalyvau
sianti tuo klausimu sušaukto; 
tarptautinėj konferencijoj. .

Reikalauja patvirtinti 8 
vai. darbo dieną

Ženevos tarptautinėj darbo 
konferencijoj Erancijcs at
stovas įspėja <nuo pavojaus 
dėl atidėliojimo

pareiškimas buvo pada- Deįe at 
konferencijos kariuome- 
laivyno komisijos susirin- 
ir komisijos nariai sutiko'

ŽENEVA. Šveicarija, geg. 25. 
— Tautų Sąjungos tarptautinėj 
darbo konferencijoj F.uncijos 
delegatas Jouhaux pareiškė, kad 
visų kraštų darbini ūkams nusi
bodę laukti kada valdžios ir 
samdytojai ratifikuosią kemun
ciją, padalytą prieš šešerius 
metus Was'ningtone, — k mven- 
ciją įvesti astuonių, valau i i dar
bo diena.

TO K J O, Japonija, geg. 25. — 
naktį vėl pasikartojo 

žemės drebėjimas toje 
Tadžiamos srity, kur 
šeštadienį jis padarė 

karta 
ir za-

Praeitą 
stiprus 
pačioje

daug pragaišties. Bet šį 
jis buvo daug silpnesnis 
los daugiau nepadarė.

Vėliausieji pranešimai skel-

Kovojanti su' Abd-el-Krimo jė 
gomis franenzų kariuomenė ap
leido pirmykščias savo pozicijas 
ir pasitraukė antron Uergos li
pūs pusėn, konsolidavus čia savo 
liniją, kad tuo budu galėtų ge 
riau gintis nuo karingų maurų.

Avanpostai, kurie nuolat bu
vo maurų apsupami, ir kuriuo:: bia, kąd įvykusiame praeitą še- 
franeuzams nuolatos reikėjo va
duoti, apleidžiami. Franeuzai 
r»vitai-e, kad treriausia .-sti-atejįi 
ja busianti visai tuos avanpos- 
tus apleisti, idant visos jėgos 
butų galima suvartoti bendroms 
karo operacijoms.

Gen. Chambnin pašalintas
PARYŽIUS, geg. 25. -r- Karo 

ministerija patvirtina žinias, 
kad vietoj iki šiol buvusio vy
riausiojo franeuzų kariuomenės 
vado Morokoj, generolo Cham- 
bruno, tapęs paskirtas genero
las Daugan, pinmiau buvęs Ma- 
rakėso posto komanduotojas. 
Generolas Chambnin palieka
ma komanduotoju vienos fran
euzų kolonos į žiemius nuo Fe

štadienį žemės drebėjime Ta- 
džiames apskrity užmuštų žmo- 
nių in-ti tl-ijų šimtų iv '

i tūkstantis sužeistų. Tojoka I 

miesto daugiau ne trečdalys vi
sai sunaikinta — - dalinai žemos 
drebėjimo, dalinai gi urnai kilu
sio po to gaisro. Lengvi japo
nų mediniai i 
sausos smilgos, o kadangi van-1

Siūlo franeuzams kasyklas
LONDONAS, g. 25. —West- 

minister Gazette Tanžiro korės-* 
pondentas praneša sužinojęs, 
kad franeuzams buvę pasiūlyta 
svarbi dalis Athucema kasyklo
se, jei franeuzai apsiimtų kope- 
ruoti su ispanais kampanijoj 
prieš maurus Morokoj.

Kreditų balsavimas atidėtas
PARYŽIUS, geg. 25. — Par

lamento atstovu butas 312 bal
sų prieš 17-8 nutarė svarstymą 
dėl paskyrimo naujų kreditų 
Morokos kampanijai atidėti at- 
cir .".čiam trečiadieniui.

Britai atmušė kurdus
Kurdai netekę daug savo žmo

nių; britu nuostoliai buvę ne
dideli

BAGDADAS, Irakas, geg. 23.
Gautomis čia žiniomis, tarp 

Britų kariuomenės ir Kurdų Į-

dai buvę nuveikti, netekę daug 
savo žmonių mūšio lauke. Bri
tų nuostoliai buvę nedideli.

Pasak pranešimų, susirėmimų 
tarp britų jėgų ir kurdų pasta- 
ruoni laiku įvyksta nuolatos.

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

* ...-j

Jouhaux įspėju, 
kad jeigu konvencija nebusian
ti urnai ratifikuota, tai neužil- 
gio galį jau būti per vėlu. “Da
bar reikia veikti, o ne kalbėti,” 
sakė Jouhaux. “Tie kur dar- r »
bininkų laimėjimą V’ashingtc- 
ne siekias vėl niekais paversti, 
pamatus, kai darbininku masėsmano, , . . ... ,,'atsisuks pncc juos.

ne- I 
įstatymo kon-Į _____ _ _
nekonstitucin- , " ? * < ......~~ * • ’ 1

Tai “sausųjų” Jungtinių Valstijų ištroškę piliečiai ir pilietės 
pervažo laivu persikėlę per vandenį Ontorijos pusėn, Kana
doj, savo troškulio geltoname putojančiame alutyj skandinti. 
Kaip Jungtinių Valstijų piliečiai per septynerius prohibicijos 
ir munšaino “sausmečius” išsilgę gero, sveiko alaus, numanu 
iš to, kad nuo praeito ketviitadienio, kai Ontarijos provin
cijoj įėjo galion įstatymas, leidžiąs vartoti 4.4 nuoš. stipru- 

irno alų, 'iki piaeito sekmadienio, t. y. per tris-keturias die
nias, iš Jungtinių Valstijų Kanados pusėn buvo atsilankę dau- 

• Igiau kaip penki šimtai tūkstančių amerikiečių.

perskaitė visą

rytas 
nes ir 
kimo, 
jį gausiu plojimu.

Kadangi nuodingų dujų var
tojimo klausimas nėra įdėtas 
konferencijos dieno! varkėn, o 

todėl neįeina į jos svarstymų 
programą, tai komisija
kad reikės sušaukti specialė 
tuo dalyku konferencija.

Bijoma, kad Amundsenasj
Bulgarija nori ilgiau 
laikyt ekstra armiją

G e ii: Ludendorfas nori 
trauktis iš politikos

nebūty žuvęs
žiemiutądien] išskrido .jis i 

ašigalį, nieko apie jį nebegi r 
(C t i

i 3 užmušti, 20 sužeistų 
traukini)] katastrofoj

Šalna padarė daug žalos 
ūkininkams

Prašo aliantų pailginti demobi
lizavimo laiką, kadangi padė
tis krašte nesanti normalė

Prezidentas Hindenburgas atsi
sako priimti ji bijodamas i- 
tai'rno dėl sėbravimo’s su mo- 
narchistais

NEW YORKAS,

BEI LIANAS. Reg. 23. C.e- 
neroias Ludendorfas atgrisęs 
politikos ir norįs iš jos visai pa- 

.lis rezignavo iš na- 
bet jo i’o-

kre i peši 
prašyda- į

valdžia 
valstybes,

Užėjus staiga šalna krašto Bulgarijos 
dalyse į šiaurę nuo Ohio upės santarvės 
padarė didžiausios žalos javams, ma, kad jai butų, leista dar il- 
daržams ir vaisių sodams.

Iš pietinės Illinois valstijos 
dalies praneša, kad ankstyvo
sios bulvės, kukurūzai, tomėtės 
vynuogės ir vėlyvosios žemuo
gės visai šalnos sunaikintos.

Oro atmaina tiesiai nuostabi.
Praeitą penktadieni Chičagoj, 
pavyzdžiui , temperatūra siekė 
94 laipsnius; stipriai kaitino dar 
ir šeštadienį. Tik po pietų ėmė 
staiga atvesti, o sekmadieni

i temperatūra nupuolė iki 37 laip- ambasadorių tarybos nustatyta, 
ši!- kadangi tam stipriai priešinas 
iki Bulgarijos kaimynės valstybės 
iki taip

ta .

B1NGI1AMT0N, N. Y., geg.
125. — Trys asmens buvo- už- 
1 mušti ir daugiau kaip dvidešimt 

— sužeisti, pasažieriniam Erie gel- 
susimušus su 
netoli Camp- 
yra •Jokomoti- 
kurintojas

namai degė kaip^Uęj yjs ^ar nesulaukta jo- žkelio traukiniui 
—— -..................   — jkios žinios apie Anpundseną ir :prekių traukiniu
dens į vados buvo žemės drebe-|Ellswoi‘thą, kurie praeitą ketinės. Užmušti 

virtadienį dviem hidro-aeropla- vo mašinistas,
„ . pašto vagono tarnautojas.

jiino sunaikintos, tai gaisriniu
kai buvo visai bejėgiai, neturė-.’najs išskrido iš Kings įlankos.1
darni vandens. Tuo budu 
degė apie 3,000 namų.

su‘ Špicbergene; į žiemių ašigali 
Bijoma, kad jiems nebūtų ka? 
bloga atsitikę.

įgiau laikyti po ginklu tuos 10,- 
000 nriedinės kariuomenės, ku
rią ambašodorių taryba buvo 
leidus laikui suverbuoti tvarkai 
krašte išlaikyti, bet gegužės 31 

Bulgarija 
padėtis dai

vėl paleisti.

bandė ma- 
Hindenbur- 
atsisakė ji

26 ŽMONĖS SUŽEISTA nesanti

gaisro žmonėms 
Nukentėjusių šel- 
tiek valdžia, tiek 
ir ypač kaimyniai

Vienoj Tokioj tuojau 
20,000 jenų.

Pagalba nukentejusiems
OSAKA, Japonija, geg. 25.— 

Vyriausybė nutarė tuojau pa
statydinti šešis šimtus barakų 
be pastogės likusiems dėl žemės 
drebėjimo ir 
priglausti, 
pimu rūpinas 
šiaip žmonės, 
miestai,
buvo suaukota

Amerikos Raudonasis Kryžius 
taipjau pasiūlė teikti pagalbos, 
bet Japonijos Raudonasis Kry
žius, dėkodamas už gražią šir 
dį, atsakė kablegrainu, kad nu
kentėjusieji busią aprūpinti pa
kankamai pačių japonų dosnu
mu 
šiuo

KOPENHAGA, Danija, geg. 
25. Laikraštis Ekstrabladel 
šiandie išspaudino interviu su 
Dr. Fridtjofu Nansenu, norve
gų garsiu arktinių kraštų tiri- 
nėtoju. Nansenas esąs pasa
kęs, kad Norvegijoj niekas ne
sąs susirūpinęs dėl Amundseno 
likimo. Amundsenas esąs toks 
žmogus, kurs mokąs nugalėti 
visokias sunkenybes ir klintis. 
Tad bijotis dėl jo likimo nesą 
priežasties.

OAKLAND, Cal., geg. 25.
Vakar Idora parke sulužus da
liai platformos beizbolės žiūrė
tojams,, šeši žmonės buvo pa
vojingai sužeisti, o dvidešimt 
kitu lengviau, i -

normalė.
Manoma tečiau, 

nesutiks Bulgarijos prašymo iš
klausyti ir leisti jai <ą ekstra 
kariuomenę laikyti ilginus negu

sitraukti.
ciourfistų partijos, 
zignacija nepriimta 

Geij. Ludendorfas 
tytis su prezidentu 
gu, bet pastarasis 
priimti, pareikšdam;
tų geriau, jei Ludendorfas ne- 

, , .. . . sirodvtu prezidento minuose, kad ahantai' . .* . ' ..... .,nes dėl to galėtų kilti gandu, 
jogei prezidentas sėbraująsis su 
ultra nacionalistais.

ir kad pašalinės pagalbos 
tarpu nereikėsią.

Japonai dagi veteranai 
negali būt piliečiai

OR R S

Propaguoja nuversti Ven 
grijos valdžią

Ragina Amerikoj gyvenančius 
vengrus padėti atsteigai de
mokratinę respubliką 
joj

Vengri-

snių. Pirmadienį buvo kiek 
čiau, bet ir tai termometras 
4 vai. po pietų pakilo vos 
49 laipsniu.

vadinamoji mažoji antan Danijos laivų darbininkų 
streiko išvengta

apielinkė — Ap- 
vidutinis,

vidutinis-

Bandė nužudyti Japonijos m 
generolą Fukuda

bet nekliudyta; šovikas past-įjm;.
| slėpė nesugautas

UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
SUDAUŽIUS AUTĄ

BARTOVV, Fla.,- gegužės 
—Traukiniui sudaužius j 

kryžkelėj automobilį, du 
važiavusiu asmenų buvo *■ <■

užmušti, o vienas pavojingai 
sužeistas. Užmuštų yra viena 
jauna mergaitė.

KOl’hNI 1A( >A,. Danija, geg. 
25. — Grūmojusiam kilti visuo- 

[tinam Danijos laivų darbinin
kų streikui užbėgta už akių 
Laivų savininkai, po ilgesnių de
rybų su darbininkais-jurinin- 
kais ii' kurintojais — susitaikė 
ir pasirašė dvejiems metams 
kontraktą, kuriuo alga darbinin
kams pakeliama 5 nuošimčiais.

Oficialis oro biuras šiai die-' 
nai pranašauja:

Chicago ir 
lamai gražu; šiltėja ;
didžiumoj rytų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 44° F.

šiandie saulė teka
WASHINGTONAS, geg. 25. džiasi 8:12 valandą.
Aukščiausias teismas šiandie 

išsprendė, kad japoniečiai, dagi 
tarnavę Jungtinių Valstijų ka- 
riuomeneėj ir dalyvavę didžia
jame kare, neturi teisės nė pri
vilegijos gauti Amerikos pilie
tybės popierių. i

Šitokį sprendimą Aukščiau
sias teismas padarė byloj vie
no japoniečio, Hidemitsu Toyo-1 
ta, kurs per devynerius metus 
tarnavo Jungtinių Valstijų 
k rašei ų sargyboj. JFs 1921 
tais buvo gavęs jau pirmus 
turalizacijos popierius, bet 
dabar jis padavė aplikaciją 
pilnų pilietybės poieriųr jam 
vo atimti ir pirmieji.

NEW YORKAS, geg. 
Čia laikoma Amerikos ' 
pažangiųjų organizacijų 
vencija, kurion suvažiavo iš vie
nuolikos valstijų šimtas delega
tų, atstovaujančių apie 100,000 
organizuotų vengrų.

Kalbėdamas konvencijoj i Dr. 
Samuel Buchler, kitados buvęs 
Vengrijos justicijos ministerio 
padėjėjas ir didelis grafo My
kolo Karolyi rėmėjas, ragino 
Amerikoj gyvenančius apie tris 

|milijonus vengrų sukelti stiprų jkar siautęs Cherokee miestely 
fondą energingai propagandai,gaisras sunaikino septynis vers- 
už nuvertimą dabartinės dik-.lo namus,

25. — 
vengrų 
i kon-

i 'Lokio, Japonija, geg. 25. — 
Fukuokoj bandyta nužudyti ge
nerolas Masataro Fukuda. Val
gant jam restorane, iš lauko

PINIGŲ KURSAS ,ša'J,ta '.l,et nepn-taikyta, sovikas pabėgo.
Tai yra antras jau pasikėsy- 

mas nužudyti gen. Fukuda. 
Manoma, kad tai dėl keršto. 
Mat po įvykusio 1923 metais 

’ $18^85(baisaus žemės drebėjimo To- 
.... Mokioj, gen» Fukuda, kaipo To- 

$19.22 kl° apskrities karo komendan- 
. .$16.85 tas, karo padėties metu pasi- 

•.......... (žymėjo savo aštrumu. Jo žiau-
.. $26.76 j rūmo auka buvo ir socialistų 

*23 81 vadas, Sakaje Osugi, kurį vie- 
" _  nas generolo Fukuda adjutąn-

Lietuvos Pinigu Kursas tų nušovė.
Į Siunčiant pinigus Lietuvon per j 
Naujienas. Lietuvos litų kursas skai- . 
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: 

50 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

! 800 
900 

pačiame miestelio 1000

Vakar, gegužės 25, užsienio pi- | 
nigų ne mažiau kaip už $25,000 <lo- 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos,
Belgijos,'
Danijos,
Franci jos,
Italijos,
Lenkijos

. pa
me
na - 
kai

bu-

$200,000 GAISRO NUO
STOLIŲ ,

EN1D, Okla., geg. 25. — Va-

sterlingų
100 frankų ...
100 kronų .....
1(M) frankų

100 lirų
, 1(10 zlotų

jis, 100 kronų
• Olandijos, 100 florinų .

Suomijos, 100 markių ............ $2.54 Į
Švedijos, 100 kronų ...............
Šveicarijos, ICO frankų ........
Vokietijos, 100 markių ........ $23.81

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Prie šitos sumos reikia

..... $5.50.
......  10.50
...... 20.75
..... 81.0(1
...... 41.25
...... 51.50 
...... 61.75 
...... 72.00 
....... 82.25 
....... 92.50
.... 102.75 
pridėti 25

2 užmušti, 45 sužeisti 
gazo ekspliozijoj

tatorinės Vengrijos valdžios ir [centre. Gaisro padaryti nuo- J”? u* EvieS
atsteigimą demokratinės respu--stoliai siekia per 200,000 dole- siuntinį, Norint pasiusti telegramų 
blikos. ’rių. — dar D) centų daugiau.

VEBSAILLES, Ky., geg. 23. 
— Praeitą naktį čia vienoj rū
bų valymo įstaigoj įvyko gazo 
mašinos ekspliozija, kurios du 
asmens buvo užmušti, 2fy pavo
jingai, o dvidešimt lengviau su
žeist’.

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 į 20, iki 
30 dienu.c

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

Tenness.ee
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JAI LABAI
SKAUDĖJO BONAS

Sveikatos Dalykai
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Po gimimo kūdikio-mote
rys privalo vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound, kad atgavus normalų 
stovį.

St. I.ouis Missouii. — “Pofgimdau 
mano pirmo kūdikio man labai skau; 

dėjo šonas ir vig 
toliau vis blogiau 
darydavosi. Mart 
buvo labai blogai. 
Aš tankiai turėda* 
vau atsigulti j lo; 
vą, kad gavus pa
lengvinimą. Aš bu1 
vau labai silpna ir 
menka. Ir mano 
šonas skaudėdavę 
ir skaudėdavo. Aš 
taip kentėjau per 

tris mėnesius, paskiau aš paskaičiau 
jūsų mažą knygutę ir tuos paliudy
mus kurie tenai tilpo ir pradėjau var
toti Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Aš pajutau palengvini
mą po vartojimo pirmo butelio ir aš 
suradau visas pasekmes kokias jus 
garsinate. Aš turėjau jas atkartoti 
po gimimo mano antro kūdikio. AŠ 
tikrai rekomenduosiu Vegetable Com- 
pouiul savo draugams“. — Mis. N. R. 
J.ayton, 2726 A Univorsity St., St; 
Louis, Mo.

Jei jus kenčiate nuo kokio nors 
silpnumo kurie turi panašius simpto
mus: skaudėjimą šonų, nugaros, ner
vingumo. tuojau pabandykite Lydia 
E. I’inkhams Vegetable Compound.

Nebūkite ilgai silpna ir pusiau ser
ganti kuomet pagelba yra čia pat. t 

Parduodamos pas aptiekorius visur,

DABAR 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURflAN
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

GYDOME VYRUS
$50 Kr $10

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

Dr. W. K.
Regi.der, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augšta** 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
\ ra pavojiri> 
ga. Ar ser
gate J r esate 
n e u ž g a - 
pėdinti ? Ar 
norite pas
veikti? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikrt- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir 1.1.

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

606 914
TIKRA PAGELBA

(čirškimai tiesiai Į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intcrvenous 
gydymas ((čirškimas gyduolių, j 
gyslas) su revoiiuci jonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
seruin, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi specialej; interve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie leasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:-°0 vakare. Utaminke, seredoj ir 
suimtoj iki 8 vai. vakare. tNeda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO. ILL.
(įnikite elevatorių iki 12 augėto)

GYVENIMO ILGUMAS IR 
PLATUMAS

Taip ^vadinamas Vieno Šim
to (žmonių. A. M.) Komite
tas šalies Sveikatos reikalams 
savo biuktine už 1909 metus 
rašo, kad ^OTenimo ilgumas 
yra tik viena: jo dalis. Antroji 
dalis yra gyvenimo platumas. 
Ir liguistas paliegėlis kartais 
gyvena ilgą amžių, vienok jo 
gyvenimas yra labai siauras, 
.lis nenaudingas visuomenei, 
apsunkinimas giminėms arba 
draugams ir menkai naudojasi 
gyvenimu pats. Vieni ligoniai 
yra amžini invalidai, kiti ser
ga protarpiais. Kiekvienas ap- 
sirgimas yra gyvenimo susiau
rinimas, o kartais ir sutrumpi
nimas. i

Amerikoj nuolatos serga apie 
trys milionai žrponių. Jei įskait- 
thioti menkesnes ligas, ligotų 
ir liguistų žmonių bus keli mi
lionai daugiui. Pagalvokite, 
kiek lai kentėjimo, kiek nuo
stolių! Maž-daug yra apskait- 
liucta, kad iš 100 apsirgusių 
tik vienas miršta. Serga žmo
nės daugiausia plaučių, skran
džio ir žarnų ligomis. Didžiu
ma tu ligų vra tokios, nuo ku- 
rių vi in retas miršta. Sveika-

• ... * tingumo veikėjai' netoli visą 
dailinote kreipia j tas ligas, 
nuo kurių žmonės miršta, tai 
yra jie stengiasi pailginti žmo
gaus gyvenimą. Jie fa k linai 
parodė, kad gyveuiųufs gali bu-, 
ti pailgintas. Taipgi dera abe
jonės, kad jis gali būti papla
tintas. Apsaugojimas gyvento
jų nuo ligų ir pakrikimų, pra
šą Ii n imas jiems atsiradus, pa
darys gyvenimą platų ir sma
gų. Kaip ,apsaugojimui nuo 
mirtinų ligų yra reikalinga 
publiką šviesti, įkurti reikalin
gas agentūras sveikatingumo 
reikalų tvarkymui ir išleisti 
taisykles vr patvarkymus, taip 
ir nuo, liguistumo ir ligotumo 
apsaugojimui ir jų p rasa tini
mui reikalingos įvairios įmo
nės. Sritis tokia plati, kad dar
bo ir išlaidų joje reikėtų žy
miai daugiau, negu gyvenimo 
pailginimo linkmėj. Čia ryš
kiausią uijlę loštų publikos švie
timas sveikatos dalykuose ir 
ekonominio ir socialiu gyveni
nio reformos. Ciniško komer
cializmo gadynė nualino žmo- 
gauŠ jėgas, . falsifikuoja mais
tą ir atitraukia nuo gamtos 
svarbių dovanų, \ pav., saulės 
šviesos, tyro oro ir t. t.

Pastaraisiais laikais daug 
kalbama apie vitaminus. I)a 
ir: visi jie žinomi ir ne viskas 
apie juos žinoma. Kalbama 
apie nekuriu saulės spindulių 
didelę svarby sveikatos išlai
kymui. Mokslas šiluos daly
kus jau įrodė esant reikalin
gais, viendk ekonominis gyve
nimas yra tokis, kad neretai 
ir prieš mokslą eina.

Praplėtimui žmogaus gyve
nime, kaip sakiau, reikalinga 
gerti sveikata. Kad ji butų to
kia. reikia nuo pat mažens ją 
auklėti tinkamu maistu, tinka
mu pasilsiu, tinkama gimnas
tika, tinkamu oru ir šviesa, 
protiilgu patvarkymu Įvairių 
veiklumų, pasisaugojimu nuo
dų ir ligų, išmokimu kaip val
gyti, miegoti ir žaisti, kaip pro
tauti, jausti ir atsinešti į ki
lus žmones. Yra ilga eilė ir 
svarbių ir menkų dėsnių, ku
rie vra . reikalingi sudarymui 
geros sveikatos. Gerai daro tirs’ 
kas sailgojasi nuo mirties ir 
stengiasi ilgai gyventi, bet da 
išmintingesni tie, kas vengia 
n; sveikumo ir naudojasi pla
čiu gyvenimu/ *

Dr. A. Montvidas.
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S. M. Skudas
(tRABORIUS

1911 Canalport Avė.
Patarnauju laidotuvėse kuogeriau- 
siai. Mano patarnavimu buUt už
ganėdinti.
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Istoriškas Knygų Nupiginimas
Aušros Knygynas daro pirmų tokių gigantiškai didelį knygų išpardavimų ir nupiginimų. šitas milžiniškas 
knygų nupiginimas — išpardavimas suinteresuos jyisus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pir
kėjams retai pasitaiko. Per tai nauduokitės šitų progų visi —• pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drau
gus, gimines,* pažystamus, kad ir jie hepraleistų šitos progos. Taipgi nepamirškite nei savo draugybei gi
minių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs lavinimui mažai teturi. Jie pra
šo Jūsų, jie maldauja Jūsų knygų iš Amerikos, per tai nebūkite skųpųs ir jiems. Dar sykį sakome nauduo
kitės proga, kito šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžiausį pa- 
siaukavimų šitame knygų išpardavime, per tai įvertinę tai itelaukdami nieko užsisakykite tuoj, šitas nupi
ginimas tęsis iki Birželio-June 1 d., š. m. Visos žemiau surašytos knygos yra nupigintos taip kaip kad yra 
pasakyta prie kiekvienos knygos. Užsisakykite tuoj,. nelaukite paskutinių diemį.Užsisakykite tuoj,. nelaukite paskutinių dienų.

-4
M
d
H

M d 

M
H 
M
M 
H

M
H
M
M
M
M
M
M 
M

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITfcS 

i- PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS Cb
n

i h

809 W. 35th St., Chicago į 
Tel. Bo devard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir \ 
Parduodam Laivakortes. * įŽINYNAS, šita knyga tai namų pwci- 

klopedija, reikalinga kiekvienam. Rito
je knygoje randasi žinių iš į^aiiių ^ša- 
kų mokslą, taipgi ir apie įvairius nami
nius reikalus kas kiekvienam būtinai 
reikalinga. Pusi. 392.

$2.5'0 iki birželio 1 4. tik $1.00.
SPALVOTAS žlŠMLAttS.
Pilnas naujas visos Lietuvos žėmlapis. 
Verki kiekvienam įsigyti papuošimui 'sa
vo namų bei -raštinių siekų žiniai taVo 
draugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto- 
yr Lietuvos siena ir-tt. - >
Kaina $2.*00 iki bjržeho i d. tik $1.00.
ORAKULAS PILNAS I« NAUJAS. 
Knyg-a iš kurios semia įvairias paslap
tis viso pasaulio burtininkai, ^usl. 414. 
Kaina $3.<H) iki birželio 1 d. tik $1.4^. 
PILNAK LIETUVIŲ ANGINŲ IR ANG
LŲ lAteTUVttj ŽODYNAS, šitas žo
dynas yra būtinai iVeikalingti Svečiu 
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių 
net 1/374, drūtais apdarais.
Kama $10 iki birž. Ų dienai, tik $6<00.
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, 
šitą knygą turėdami kai kuriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. Pusi. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d. tik 50 centų
SEKRETAI MONIN1MO. Jei nori ži
noti kaip žmones galima monyti, įsigy
kite šitą knygą. Pusi. 174. Apd.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Jei Ųietuvos 
tvarką nori pažinti Lietuvos Įstatymai 
būtinai reikalingi žinoti. Pusi. 1,031. 
Kaina $4.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
ŽODYNAS VOKIEČIŲ. RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS. J Pi nori vokiečių ir 
rusų kalbas pažinti — šitas žodynas 
Tamstai reikalingas. Pusi. 303. Apd. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50 
SVARBUS RAŠTAI. Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, žiogo, Saba
liausko ir kitų. Apd.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.00 
•G'EOGRAFUAk Vienintele ir didžiau

sia lietuvių kalboje. Su daug paveikslų 
ir paveikslėlių. Pusi. 469. •
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMAI. Kuriem žingeidus šitas 
mokslo veikalas verta Įsigyti. Su daug 
paveikslų. Pusi.,370.
Kaina $1.75 iki gizelio 1 d. tik $1.00. 
ETHNOLOG1.LV/ Istorija apie tautas 
ir jų įvairybf^i’usl. 667. Su daug pa
veikslų žmonių ir jų šalių.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
— AMERIKOS. Pilna'Amerikos isto
rija nuo jos atradimo iki šiam laikui. 
Pusi. 364.'
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik 80 centų.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai 
yra seniausia svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. Su 
paveikslais ir žemlapiais. Pusi. 305. 
Kaina $1.75 iki birželio l d. tik $1.00.
ISTORIJA ABELNA. Knyga kuriuoje 
rašoma apie visą pasaulio kraštus ir 
įvykins. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.

•LIETUVIŲ PRATĖVIAI. - žingeidi 
knyga apie lietuviii praeitį. Pusi. 283. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d, tik 75 centai.
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausių knygų išmokti an-

Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 835 puslapiai. 
Drūtais apdarais.
Kaina $6.50 iki birželio 1 d. tik $4.00.
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė dr. Jonas Šliūpas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564. x
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LOGIKA. Ar prisilaikai logikos kalbė
damas, rašydamas arba prakalbas sa
kydamas. Logikos pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam minties 
minčių sutvarkymui. Pusi.

-Kaina $1.50 iki birželio 1
GAMTOS REIŠKINIAI.
slaptys kurios mažai kam dar žinomos, 
su paveikslais, dviejose dalyse (nauja 
knyga). Pusi. 151.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
Gerbiamieji:
kia siųsti “čekiais” arba

reiškimui ir 
262. Apd.

d. tik $1.00.
Mokslo pa-

iŠ tAMSIOS PRAEITIES Į ŠVIESIA 
ATEttą. Svarbus mokslinis veikalas 
sti daug ^pavefkslų. Naujai sliauždirttas.

Kama Iki birželio 1 d. tik $1,00. 
KANlHBAS., Garsaus filozofo Vplfero 
veikalas. 8vaVb4ausi vaidylos šitame vei
kale: filosofas Panglosa, grafo -duktė 
Kuniguir Martinas. Pusi. 175;
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
UlLOtoFLMN STRAIPSNIAI. Juk 
svarbu kie'kvfetfiam žinoti filozbfiją ar 
bent pažinti to žodžio definiciją jei ne
daugiau. Pusi. 223. ... ' ;
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas, Išgriovimas miesto Jericho, 
Sūdomo ir Gdmoros išnaikinimas, Mai- 
žiaus stebuklingumai ir tt. Pusi. 148. 
fcaįna 75fc iki birželio 1 d. tik 50 centų. 
SEPTYNf PASAULIO STEBUKLAI. 
Ar Tamsta žinai kas yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai — jei taip, 
tai skaityk šita knyga,-tuoj sužinosi. 
Pusi. 200? A • '■ ,•
Kiiina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
MOKSLINČIUS |TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę, 
kaip jį kankino ir ką jis tiems bėsams 
padarė — rasi šitoje knygoje. Skaityk. 
Pusi. 174.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų. 
ISTORIJA SEPTYNI Ų MOKYTOJŲ. 
Ar žinai kas tie 7 mokytojai, «jei ^dar 
nežinai būtinai sužinok — įsigykite ši
tą knygą. Pusi. 158.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 35 centai.
LYTIES MOKSLAS. Kam žingeidu ži
noti apie lytį ir jos veikmę, tam verta 
įsigyti šitą svarbią knygą. Su daug pa
veikslų. Apdarytas. Pusi. 400.
Kaina $7.00 iki birželio 1 d. tik $3.00. 
Iš GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ. 
Kas nori žinoti apie Lietuvos velnius, 
dūšias, čyčšių, peklą ir kitką, tiems pri
valo įsigyti'šitą knygą. Pusi. 470.
Kaįpa $1.75 iki birželio 1 *d. tik $L00.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug 
žiu užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta įsigyti šitą knygą. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yra tai geriausia Gramatika, joje Vra 
ir Sintaksė. Kas nori lietuvių kalbą iš
mokti gramatiškai, tam būtinai reikia 
šitą knygą įsigyti. Pusi. 280.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. i$rk 75 centai.
LENKIŠKAI, LIETUVIŠKAI, RUSIŠ
KAS ŽODYNAS. Kas nori minėtas 
kalbas pažinti, tiems būtinai reikia ši
to žodyno, šitą žodyną parašė bei su
taisė Ambrazėjus. Pusi. .552. Apdarytas. 
Kaina $5.00 iki birželio 1 <‘tik $2.50. 
LENKŲ UETOVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodyną surengė A. Lalis au
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331. 
Apdarytas.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.
MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. Aprašoma dan
giškos įvairenybės į kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia 
Pusi. 400.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d.
MAHOMETO KEIAONĖ J 
Kas

nusimano.

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS IR 
SINTAKSĖ. Kas nori gilinties i loty
nų kalbą, tiems vbrta įsigyti šitą Jo- 
kanto-DUrio vadovėlį. Pusi. 430. Apd. 
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRI
ŽIŪRĖJIMAS. tGaspadinėms šita kny
ga tai -brangus turtas. Joms ji verta 
įsigyti. P(jsl. 1Q2.
Kaina $1.25 iki birželio 1 d. 75 centai. 
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įdomių pasakų serija su gražiais 
paveikslais. Visai nauji laida. Pusi. 300. 
Apdarytas.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
BUS1LO ARITMETIKA — 3 DALIS. 
Geriausia lietuviu kalbėję aritmetika. 
Pusi. 360.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus kūnas, su daug 
paveikslų. Pusi. -79.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS. Rinkinys 
gražių dainų. Pusi. 107.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 30 centų.
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių 
Lietuvos istorijos lavinimosi. Lietuvos 
mokyklos pripažinusios tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir 2 žemlapiais. Apdary-

• ta. Pusi. 166.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 

♦žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Pusi. 240.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS PASAKOS. . žvaigždės vai
kas ir daug kitų įdomių gamtiškų pa
sakų su paveikslais. Pusi. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centu.
EKONOMINIAI ^RUOŽAI. Naudin
gos žinios apie sutvarkymą visuomenės 
ūkio. Pusi. 84.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik-40 centų. 
RAITAS IR JO MOKYMAS. Raštas ir 
jo mokymo naujieji keliai. Verta įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA, šito svarbaus 
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie 
pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems neteks. Vargiai kas šilo veikalo 
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotu keliolika 
tūkstančių dolerių. Knygos didis 1,100 
puslapių su daugybės paveikslų ir pa
veikslėlių — dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartinė kaina šitos knygos $10.00. No
rinti įsigyti šitą svarbią knygą pasisku
binkite.
Kaina $10.00 iki birž. 1 d. tik $8.00
PAŽVELGUS ATGAL.į Tai garsus ro
manas. Šią knygą parašė Bellamy. Skai
tydamas šitą romaną matysi busianti 
žmonijos surėdymą. Knygoje randasi 
skaičiausių minčių Šaltenis ir sielos 
troškimo tenkinimas. Pusi, 356.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.

SIAUBIMAS LIETUVOS 
Kas buvo Attiki, kas bu- 

; buvo su jais ir kas prieš 
šią knygą, tą viską sura-

tik $1.00.
DANGŲ.

buvo Mahometas, jo tikyba, nuo
pelnai ir mirtis ir tt. Pusi. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai.
KUPRELIS, Puiki I g. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gerėkis. Pusi. 258.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 55 centai.
BŪGOS AISTIŠKI STUDIJAI. Būga, 
garsus lietuvių kalbos žinovas jau mi
rė, bet jo laštai gyvena su mumis. Ver
ta šitą veikalą įsigyti, verta su juo ap- 
sipažint i. Pust. 216.
Kaina $2:00 iki birželiu 1 d. tik $1.50.
120 LAIš-KŲ. (Nedrukuotų) ir 120 
konvertų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konvertų kiekvienoje skry
nelėje. Parsiduoda 5 skrynelės sykiu.
Kaina $ 1.25 iki birželio 1 >d. ’tik $1.75.
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS 11AŠTAS. 
šita Biblija yra naujausios laidos. At- 
spauzdinta Berlyne, 1922 m. Didelio 
formato. Pirma knyga Seno Įstatymo.
Pusi. 818, o antroji knyj»a Naujo Įsta- ' juokų, sveikų juokų. Ligoniai ją skai
tymo. Pusi. 279. Abi knygos vienoje, tydami nuo juoko išgija, o sveiki gau- 
Pusl. 1,127. Drūtais apdarais. na apetitą. Pusi. 144.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50. Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

Nauduodamies proga — užsisakydami knygas musų nupigintomis kainomis — pinigus rei- 
i “montey:^ orderiais”, bet jei siųstiimėt grynais pinigais — 'geriausia laiškų regis

truokite. Laiškus adresuokite šiuo ahtrašu:

AUŠROS KNYGYNAS
$210 South Halsted Street/ CTHCAOO, ILL.

ATTILOS
KRAŠTAIS, 
vo tinai, kas 
juos. Skaityk 
si. Pusi. 208.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centų.
MAGIŠKOS KAZYKOS. Su lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
PASLAPTYS MAGIJOS BEI BURTŲ, 
šitoje knygoje nurodoma kaip galima 
padaryti visokias štukas bei monus. 
Pusi. 262, su paveikslais.
Kaina $L()0 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS, šitą 
garsią knygą parašė kunigas L. Ado- 
mauškas, Lietuvoje. Jis dabar už šitos 
•knygos parašymą ir jos platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. AdoniTniskaš 
kunigavo Lietuvoje per 17 metų ii’ mer 
tė kunigystę liktai 1920 metais, 
lapių 198.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50
MAGARYČIOS. O.I c
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K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-1U 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810 •

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 
. Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 

Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 
Yards O14V

Bylou visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas
LAWXĘR 

Lietuvis' Advokatas 
T 2221 W. 22 St.

arti 1/javitt St.
Telefonas ('anai 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:3(1 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

| A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Saite St„ Room POOl
Rundolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlicr ir 
Petnyčios.

11
Tel.

3211

J, P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, Iii.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1120

Telefonas Dearborn 609G
►SPECIAIJŠTAS egzaminavoji- 

me abstrakti) ir nejudimlino tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

W. VVashington- St. Kuom 131(1 
Telephone Dearborn 8946

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

Namą Telefonas Republic 9600 |

69

—

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Ronm 534 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Cbicago 
Tek Yards 4Q81

A. E. STASULANI l
ADVOKATAS

77 W. Wasbington St. Room 111 R 
Tel. Central G240

Cicero Ketvergo vakare
4917, W. 14 St. Tel. Cicero 822.3 fa 
Ant Bridgeporto Seredoj auo E 
6-8 ▼. ▼. SubutoJ nuo 1-7 ▼. ▼. jg 
3230 S. Hateted St. T. Boa t. 6737 K

T«l. IMarborn 9067

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

/f*.' įOfiiMMi yidurmieelyj:
Rooo 1736

U CHICAGO TEMPLE BLDG.
( • 77

Cor.
Danu

VA VVaskintton Si 
VJcthington A Clark

Tel.: Hyde Paifc m/

I

I

ETHNOLOG1.LV/
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t Tel’ Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKUŠEKKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Newarko kronika
Rašo Pi pi ii nekis

Gegužio 15 d. čia turėjo įvyk
ti jau paspejusių pagarsūt tar
pe lietuviu Amerikoje Dzimdziu 
Drimdzių spektaklis. Išskaitęs 
Naujienose, kad Dzidmdziai tik
rai tą dieną atlankys musų su
rukusį Nevvarką, aš nusitariau

truks laikys —Dzimdzius pa
matyti. Pabaigęs vežioti kiau* 
šinius su smetona, galvotrūk
čiais parsiskubinau namo ir vos 
kvapą atgaudamas sakau savo 
Prigytai: “Žinai ką Brigytėl, 
parūdyk visus , devynius musų 
vaikučius ir pati pasirodyk; ei
sime šį vakarą į tokį “show’’ 
kokio dar svietas nėra matęs..”

Ir koks jau ten bus tas ta
vu “sho\v” — rūsčiai, su nepasi
tikėjimu burbtelėjo Prigyta.

Brangioji, argi nežinai? 
Dzimdziai iš Chicagos atvažia
vo!

— Dzimdziai — šuktelėjo pa
šokusi Prigyta — na tai skubi- 
kiva!

Ir virtuvėje viskas sudulkėjo. 
Aš griebiausi muilo, abruso. Nu
siskutau, nusiprausiau, susišu
kavau plaukus, išsiprosinęs apsi
moviau kelinėmis, susijieškojęs 
užsirišau dar šliubihį kaklaryši, 
užsidėjau pauderio ir jau buvau 
bemėginęs prisėsti, kad truputė
lį atsikvėpus, tik čia mano Pri
gyta, kuri baigė rėdyti iš eilės 
jau penktą boisiuką ir klausia: 
“O kokioje salėje Dzimdziai vai 
dins?”

— Koki o j e sa I ė j e ?
—Na to tai dar nežinau, sa-;

Graborius keistai pasižiūri į 
mane ir sako:

Ne, lokio sutvėrimo dar ne
su pailaidojęs ir negirdėjau, kad 
butų miręs.

—Tamsta! — aiškinuosiu. — 
Aš ne apiejiabąšninkus klausiu. 
Dzimdzi Drimdzi — tai aktoriai. 
Ar neturi kartais jų spektaklio 
garinimo plakato?

—Ne, — atšovė graborius. 
Mes tik numirėlius garsiname. 
Gyvus gi žmones paliekame ra
mybėje. kš jų vistiek jokios 
naudos nėra... 1 •

Prakaitas per mano kūną jau 
čiurliais bėgo, kuomet uždusęs 
atsidūriau lietuviškoje aptieko- 
je. Na, manau sau, čia tai jau 
tikrai plakatą gausiu. Pasirodė 
už baro trumpas, storas aptie- 
korius, labai mėgstąs tituluoti 
save neužtarnautais titulais, pa
žvelgė į mane pro viršų akinių 
ir paklausė ko noriu.

Tamsia, „ sakau,— ar ne
turi Dzimdzi Drimdzi plakato?

—Mes turime lietuviškos tra- 
jankos iš Klaipėdos, ramunėlių 
iš Nemuno klonių, tikrų meš
kos, zuikio ir uodo taukų, o jei
gu sergi, tai ir burnelę sutei
kiam... bet tokių žolių, kaip ta- 
mista nori, mes nelaikome...

Durniau laukan. Laikrodis 
rodė lybiai dešimts. Visas dvi 
valandi išbėgiojau be naudos ne
pasiekęs tikslo. Ir ką dabar 
pasakys mano Brigy.ta? —bai
mingai dūmojau bėgdamas na
mų linkui... Tik žiūriu, eina šali
gatviu bespiaudydamas mano 
geras prietelis.

—Na, ką tu čia dabar taip 
smarkiai spiaudais?—klausiu.

Ir kaip gi nesispiaudyt, —

—Argi jau nebegąlejo Dzim
dziai rast sau kito rengėjo? Juk 
turime laisvas draugijas, 
laisvą Chorą, laisvus kliubus?

'Taigi ii- aš sakau, kad ga
lėjo. Galėjo rast ir rengėjus ir 
patogesnę salę. Ir kas šiandien 
bepanorės eiti į bažnytinį uryą, 
kuomet visi padoresnieji pilie
čiai net iš tolo apsilenkia to 
kampo, kame klebonija stovi. 
Juk las pals kunigas dar nese
niai skunde policijai nekalčiau
sius lietuvių mitingus. Argi ga
li nors vienas savi* gerbiąs pilie
tis i'it i pa rengi man, kur vy
riausiu šeimyninku butu lietu
višku reikalu išdavėjas?

- Žinoma, kad ne! Ir Dzim
dziai negalėjo to nežinoti. .Tuk 
laikraščiai plačiai apie tai rašė. 
Kunigo ir davatką suvilti jie ' 
neturės moralės teisės ant new- į 
arkiečių daug rugoti. Jie patys 
kalti, kad nedavė spektaklio, pa- ■ 
nešdami nuostolių, spiandyda- 
mj turėjo išvažiuoti...

Aš dar norėjau 
ginti, bet įsitikrinęs, 
prietelio argumentai 

narni, atsisveikinęs 
namo/ Per g 
inios mintys.,
ta pirma paleis; 
ką ar suodiną puodą?..

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

$186.

Marųuelie Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptie/forius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street

( arti VMeotern Avė.

Phone Kepublic 5877 - 5831 
CHICAGO. 1LL

l;

*rDR. HERZMAIH*

Dzimdziu s 
kad mano 
nesugriau- 
nudulinau

va slinko nera- 
Kažin ką Brigy- 

nuo pieno hon-

Mrs. MIGHNIEVIGZ - ViDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdyma: laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Ųž dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose ’ moterim# 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site nagelbą.

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

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

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

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

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

1 Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard . 4136

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

Telefonais:

kati. Tu pabaik rėdyt vaiku-} 
eitis, o ašį tuo tarpu bėgsiu į ko- Į 
kį nors lietuvišką biznierį ,bene | 
rasiu Dzimdziu plakatą.

Pasigriebiau kepurę ir išbė
gau. Bėgu pirmiausia j lietu
višką saldainių ir laikraščių 
pardavei j.

-Ar nematei Dzimdziu pa-! 
garsinimo? — klausiu. — Ar j 
nežinai kokioje salėje vaidins? I

—Ar tai jie šįvakar bus NeW- • 
arke?— paklausė manęs krau-I 
tuvninkus .

Taip, šį vakarui; argi neži-, 
nai? — sakau.

-Ne, nieko nežinau. Palauk I 
pažiūrėsiu.

Pasiimam “Tėvynę”, “Vieny
bę”, perverčiam nuo pirmo pus
lapio iki paskutinio, jokio pa- 
garsinįmo. Mane jau pradeda' 
mušti prakaitas. Besišluostyda-' 
mas nušluostau pauderį ir bėgu j 
pas lietuvišką graborių. Įbėgęs l 
graborio ofisan klausiu:

wl
—Ar nežinai tamsta, kamę šį j 

vakarą bus Dzimdzi Drimdzi?

sako mano prietelis. ‘ visą 
mėnesį rengiaus pamatyt Dzim
dzius iš Chicagos, o tas jonvai
kis paėmė ir viską sugadino.

Koks jonvaikis, kas suga
dino? — akis išpūtęs klausiu. 

—Nagi, ar nežinai? Kunigas! 
Pažadėjo Dzimdziams su rengt 
spektakli, paraudavo bažnytini 
urvą, c kad užkenkus* artis
tams, plakatų nė neparodė...

Naujos nupigintos, kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.
’ GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 

įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę' 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti« 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip j 
MA.IESTIC, didžiausias pasauly,1 
OLYMPIC, LAPLAND, P ITT S- ‘ 
BURGU siūlo greitą kelionę į Cher-. 
boug, Southampton, Antvvėrp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai; 
gauna atskirus kambarius dviems, j 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa-, 
togumai, puikus maistas ir manda-! 
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba
WHITĖ STAR LINE

RED STAR LINE j
127 So. State St., Chicago, lll. j

OLYMPIC
------ 1---- ------------------- -----;----------

Liepos-July 9,1925 m.

White 
Star 
Lines 
Laivu

DR. SERNER, 0, D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

OT1S38
4729 So. Ashland Atc„ 2 labo# 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
, Vaikų ligų.

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

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

tų

NORT
LLOYD-*

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
Į LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

RMĄN

Svetimšaliai grįždami į 12 Į 
mėnesių neturi jokių kliūčių Į

i
i
I

Tel. Mfavette 4223
* k

Humhing. Heating ’
K»np<; lietuvi#, lietuviam? vi#»do» j i 

pa tarnauju kuogeriau#iai.
M. Yuška. . Į| 

I J22H‘V^. 38th St., Chu-ago, III ’ i 
l--------------------------------- ;-------------/

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

•Naujienų palydovas prižiūrės ir’tvar
kys visa ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

Turėk švarias, sveikas ajds
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę., silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dy£ai.

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

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

Atydai
Lietuvių

Rusiškos- ir Turkiškos Vanos
121h STREET J____

Rooscveli*I»i 1-16
Arti St. Louis A*e. 

chicaGo, jlu

'y

tik
BĮ®

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENU

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

Telephone Yard# 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Vienuolyno arbif Marųuet- 
Įte Parko ir Brighton Parke 
iapielinkių puo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip-
' kitės pas
I S. A. VASILIAUSKĄ

6752 S. Campbell Avė.
Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—S A SS

1707 W. 47tl# St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Kezidenci jog tel. D r ei ei 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirargaa 
Sjiecialistag Moterišką, Vyriški# 
Vaikų ir vigų chroniškų ligų* 

Ofiimn: 3103 So. Halsted St., Chlcage 
arti 81#t Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—11 dled

100 N. LaSalle St., Chicago, (ii. 
arba prie vietinių agentų

Vilnius
1323-1923

ris

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 lae- 
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, šeimai, meškos, 

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

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik- 
ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra tintas, ku
tinėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III

Vardas ir pavardė

Namų telefoną# Y ar d# 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki S >9 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr0 A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-to# ant

2 lubų

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos!
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:39 iki 9;30 vakaro

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

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Av©. 

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

. nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Paštu
50 litų ....................... $5.75

100 litų ,...K................  10.75
200 litų .......... ............ 21.00
800 litų .......... ............ 31.25
400 litų .......... ............ 41.50
500 litų ....................  51.75

Telegramų 
.......  $6.25 
........ 11.25 
....21.50 
....... 31.75^ 
....... 42.00 
....... 52.25

600
700
800
900

1000 litų
5000 litų

litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
$62.00

72.25
82.50
92.75

103.00
514.01

Telegramų 
.. $62.50 

....... 72.75 ' 
83.00 

....... 93.25 1 

...... 103.50 

.... . 514.50

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

TeL Lafayette 4140
* - ■ —

Dr. Benedict Aron
Ofisą# 3801 S. Kedzie Avė. ..Phona 
Lafayette 0075. Valando# 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valando# iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 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, 
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdatas kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Eoosevelt 85*0.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams .......................  $8.00
Pusęi metų.............. ................4.00
Trinta mėnesiams *—................ 2.00
Dviem mėnesiams...........- 1.50
Vienam mėnesiui _ __..75

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija .......-......3c
Savaitei _______   18c
Mėnesiui .................. —......................75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

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 .......... 4.00
Trims mėnesiams................... 2.M
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

Orderiu kartu su užsakymu.

Įstatymų kišimąsi į šitas 
sritis žmonės jaučia, kaipo 
bereikalingą priespaudą, de
spotizmą, ir jie priešinasi 
jiems.

Francijos valdžia gali kri
sti dėl karo Morokkoje. So
cialistų partija yrą labai ne
patenkinta tuo, kad Paine- 
levė kabinetas įsivėlė į gink
luotą konfliktą su Abd-el 
Krimu; nepatenkinti ir dau
gelis radikalų.

Antra vertus tečiaus, yra 
pavojus, kad, jeigu socialis
tai nuvers Painelevė kabine
tą, tai valdžia gali patekti į 
dešiniųjų rankas. Jei ne ši
tas pavojus, tai dabartinės 
valdžios likimas jau butų> 
nulemtas.

Kaip socialistai pasielgs 
šitoje keblioje padėtyje, sun
ku pasakyti. Geriausia butų, 
žinoma, kad jie griežtai nu
sistatytų, jogei valdžia turi 
arba likviduoti karą Morok
koje, arba trauktis iš savo 
vietos.

TIKĖJIMAS ĮSTATYMŲ
VISAGALINGUMU

• • e •
• • o •

PROTO IR SĄŽINĖS 
LAISVĖ

PAVOJUS FRANCUOS
VALDŽIAI „■ .

4 ' *
• • • •

pavergtos tautos

Del dabartinės franeuzų 
avantiūros Morokkoje labai 
daug šūkauja komunistai: 
“imperializmas”, “tautų pa
vergimas” ir t. t. Bet kad 
komunistinė Rusijos valdžia 
yra užkariavusi ir pavergu
si Gruziją, apie tai jie visai 
neužsimena.

Gruzinų reikėtų daug la- 
biaus gailėtis, nes jie yra ne
palyginamai kultūringesnė 
tauta, negu morokkiečiai.

Amerikos žmones labai ti
ki įstatymų galybe. Jie ma
no, kad įstatymais galima 
visa kų padaryti. Kad pada
rius žmones blaivais, tapo 
išleisti įstatymai, drau
džiantys svaiginančiųjų gė
rimų gaminimų ir pardavi
nėjimą. Kad sulaikius žmo
nes nuo “bedievybės”, Ten- 
nessee valstija priėmė įsta
tymą, kuriuo ginama evoliu
cijos teorijos dėstymas mo
kyklose.

Bet gyvenimo praktika tą 
naivų tikėjimą nuolatos su
muša. Prohibicijos įvedimas, 
pav. atnešė Jungtinėms Val
stijoms visai ne blaivybę, o 
tiktai “munšainą”, “bootle- 
ggerius” ir baisią korupciją 
policijoje bei valdžios įstai
gose.

Anti-evoliucinis Tennes- 
see valstijos įstatymas irgi 
veikiausia duos rezultatų, 
visai priešingų tam, ko no
rėjo jo autoriai.

Kad įstatymas turėtų pa
sisekimo, reikia, kad jisai 
butų išmintingas. To nega
na, kad įstatymą priima 
dauguma parlamento narių 
arba net dauguma visų pi
liečių. Dauguma gali klysti 
taip pat, kaip ir mažuma. 
Istorija žino nemažai pavyz
džių, kur vieno žmogaus 
nuomonė pasirodydavo tei-. 
suigesnė, negu miliomi žnto-f 
nių. Didžiausieji atidengi
mai moksle būdavo dažnai 
žmonių laikomi “herezija” 
arba “nesąmone”, ir tų ati
dengimų autoriams tekdavo 
iškentėti pajuoką ir perse
kiojimus.

Proto ir sąžinės srityje 
įstatymų leidėjas elgiasi juo 
išmintingiaus, juo jisai į tą 
sritį mažiaus kišasi. Tą pa
tį reikia pasakyti ir apie pri
vačią žmogaus gyvenimo 
sritį: juo įstatymai mažiaus 
ją varžo, juo geriau.

ŠLIUPO 50-METIN1S 
JUBILEJUS

“Šiaulių Naujienose’’ tilpo pa
garsėjusiojo Amerikoje darbuo
tojo, Dr. Jono šliupo, straipsnis, 
iš kurio mes patiriame, kad šie
met sukanka 50 metų nuo to 
laiko, kai jisai pradėjo dalyvauti 
visuomenės judėjime. Tame 
straipsnyje autorius trumpai 
atpasakoja savo gyvenimą ir 
n įsisuko, kaip ketinąs toliaus 
darbuotis. Del straipsnio įdomu
mo perspausdiname žemiaus jį 
ištisai. Kartu norime čia išreik
šti savo linkėjimą, kad senam- 
jam Amerikos lietuvių švietėjui 
nepritruktų jėgos ir energijos 
kuoįlgiausius metus darbuotis 
Lietuvos liaudies labui! %

Dr. J. šliupo straipsnis skam
ba taip:

“Še jums špygą, bedieviai!“
Taip seniai rase “Permazo- 

ne“ Dr. St. Matulaitis, kurios 
tai špygos ne jam nė man nė 
keliolikai kitų senų darbinin
kų klerikalinė Lietuva nešyk
štauja. Mat, klerikalai, lyg 
šėtohas Kristų, dabar išmėgi
na musų patriotizmą. Net tū
li Amerikos lietuviai, ypačiai 
į mane, atsižiūri, ką sakysiu, 
kada Lietuva taip skaudžiai 
myli mano 50-metini pasi
šventimą jos šviesai, gerovei 
ir laisvei. Mat, svajoti apie 
Lietuvos vargus ėmiau tais 
laikais, kada Mintaujos gim
nazija šventė/savo IpO-metinį 
jubilūjų (1875 m. sulietuvi
nau tūlą Hoffmano apysakė
lę, kuri deja dingusi yra), ir 
dirbau nuo to laiko vis inten
syviau, iki dabar, kada senat
vė pradeda mažinti'jėgas, ne
atsižvelgdamas į lenkų, vo
kiečių ir rusų persekiojimus. 
Bet ir klerikalų persekioji
mas tap-gi lydėjo mane i>er 
visą gyvenimą su nefnažesniu 
įtempimu, o dabar bene pa-' 
siekė savo čiukurą.

šiauliškiai laukia mano 
raštų. ĮĮet ar jie žino, kad 
už mano raštus “Š. Naujie
nos” verčia ir valstybės gy-

ne ją i į,' policiją dirbti daug 
bereikalingo darbo? Kiek'jau 
protokolų sustatyta už tą ma
no neapmaldomą laisves žo
džio mylėjimą? Rodsi “Ry
tas” rašp, kad Lietuva man 
per daug laisvės duodanti; 
suprask, dar kalėjime neatši- 
duriau! Tatai jau bus galuti
nu Lietuvos laisvės prirody
mu.... Bet klerikalams pasa
kau, kad aš nebijau nė jų in
kvizicijos', nė kalėjimo; prieš 
spėką ir smurtą aš nesispir- 
siu. Aš “materialistas”, ide
alą šviesos, geroves ir laisvės 
augščiau statau už savo as
meninį komfortą. Klerikalai 
sakosi “galandą ginklus, kalą 
šarvus“, aš gi kito ginklo ne
vartoju kaip vien gyvą ir ra
šytą žodį. Man geležiniai gin
klai, inkvizicijos ir kalėjimai 
ne svarbus “argumentas”.

Karo metu leidžiausi į poli
tiką; Rusijoje agitavau už 
Lietuvių-Latvių nepriklauso
mą respubliką. Anglijoje var
dan amerikiečių atstovavau 
Lietuvą. Po karo dirbau Ry- 
goję, ir potam mečiau politi
kos darbą. Dirbti ėmiau eko
nominį Lietuvoje darbą, tvė
riau bendroves • ir pats prie, 
esamųjų dėjausi. Laikai bu
vo sunkus, pereiginiai, ir dau
gelis mano darbų nepavyko, 
pats geroką dalį savo Ameri
koje uždirbtų pinigų priki
šau. Laikiausi prie banko, ku- 
rin nemaža pinigų buvau įdė
jęs. Bet ir čion valdyba, re
gimai augštesnių ponų sle
giama, 6-II-25 man palinkė
jo, kad “be valdybos leidimo” 
ne šventadieniais aš nedrįs
čiau, nors ir savo lėšomis, at
sitraukti iš vietos,... Atėmė 
automobilį (Fordą), gražiu, 
budu uždraudė paskaitas lai
kyti, ir skersavo už įsteigimą 
“Š. N.” Tatai nedaug gelbėjo, 
kaip negelbi gymnazijų di
rektorių mokiniams draudi
mas eiti mano paskaitų klau
sytis (už tai jaunikaičiai net 
mergaitėmis ėmė rengtis, kad 
tokie paidagogai jų nepažin
tų!). Apie universitetą nė 
kalbos nėra, ten mano žodis 
drugiu pakręčia musų Fribur
go daktarus ir profesorius. 
Liko dar spaustuvė; bet pub
lika ne ką žino, kaip šiandien 
varžomos Lietuvoje spaustu
vės! Nesistebėsiu, jeigu 
“griežtesnes priemones” kle
rikalų ir tą nuo manęs iš- 
veržš.

Likau proletaru, kaip kad 
esmi juomi pradėjęs savo gy
venimą. Jeigu turiu kur gal
vą priglausti, tai ačiū žentui, 
kurio ūkyje dabar laikinai 
gyvenu, o ant kurio žemės 
sklypo Kaune dabar statausi 
bakūžę. Kur čia bakūžė! Anot 
krikščioniškųjų seimo narių, 
tai juk palocius! Regimai 
jiems malonu butų, kad aš 
pelių urve gyvenčiau! Ir rim
ti tie seimo ponai... Jie mane
“vyskupu“ apkrikštijo, nors 
man vyskupo algos nemoka, 
Kad bent konsekventiški bu
tų, tai juk nepykestaučiau nė 
už titulą... (nors negražų),

Įsteigiau ethinės kultūros 
draugiją. Rodos dorovė turė
tų būti visiems maloni? Bet 
tiems, kurje dovanai dvarus 

„ įsigijo, žemėmis pasidalino, 
sinekuras įsigijo, gerai apmo
kamose valdžios vietose šil
dosi, neleistinomis spekulia
cijomis pralobo, tiems ethinė 
draugija pasibjaurėjimu kve
pia. Jiems civilių aktų nerei
kia, nes mažina pajamas šven
tos bažnyčios; laisvamanių 
vaikus mokyklon neįleidžia, 

. kafl neužkrėstų šviesos mik
robais klerikalų augintinius. 
Sulyg jų — iš mokyklos rei
kia z Išleisti davatkas, kad 
gerbtų senus prietarus, raga
navimus, burtus.,.,. Užkliuvo 
carizmų garbintojamsi net ma
no svetur gautas mokslo ti
tulas, mano išeitos mokyk
los..

Lietuvos šiądykščiai peni
miai ir alintojai laukia, ar ži
note ko? O-gi atsidarymo sie-: 
nų į Rosi ją, Lenkiją, Ameti-

mų literatūrų dėstymų ir ma
ne (gražiu budu) pavarė: vis 
tie šviesos mikrobai kalti, ar 
ne bjaurybės!

Aš tuoml didžiuojuosi, kad 
manęs kunigai ir ponai neap
kenčia, kad jie mano žodžio 
lyg botago bijo. Ir mirti no
riu baidykle tamsos ir vargo 
platintojams ar palaikyto
jams. —J. šlp.

Lietuviška blaivybė

Ratilas Kemeklis.

Kaip pasiklosi, taip ir miegosi

NAUJAS KARINIS IŠRADI
MAS. — Nauja gasinė maska, 
kurią išrado karo chemikalinis 
departmentas. Prie maskos yra, 
prijungtas telefonas, tyuriuo ka-j 
rėivis lengvai gali girdėti ir lai
kė didžiausio kamuolių šaudimo.

T*

aikštėn raitas respublikos gynė
jų būrys. Išbarto pajutau, kad 
toji pilkai-bėra jėga atsistojo 
mano, Raulo Kemeklio, pasker- 
dusio penėtą paršą, pusėje. Sa- 
vaimi sušukau savo širdy: valio, 
demokratinė respublika! ir kerš
tingo išdidumo jausmas pakėlė 
man galvą aukštyn.

Savo akimis mačiau, kaip 
narsus būrio vadas, turėdamas 
bent po 40 priešų kiekvienam 
karžygiui, nė valandėles nesvy
ravęs puolė nuo bažnyčios nusi
gręžusią minią.

Girdėjau, kaip suklyko pultie
ji išgąsčio ir pasipiktinimo bal
sais. Girdėjau, kaip spraktelė- 
jo šaltam ore šautuvai. Mačiau, 
kaip pasvyro priešų eilės ir išgąs
dintos pabiro bėgti gatvėmis į 
visas puses. Mačiau, kaip tei
sėtos tvarkos dabotojai šautu
vų buožėmis įtikinėjo nepalan
kius, kad greičiau bėgtų. Ma
čiau, kaip policininkas, bėglius 
besivydamas, raitas įjojo baž
nyčion ir bematant išvijo gat
vėn ten susibrukusius žmoneles.

Nepraėjo nė penkių minučių 
ir Rotušės aikštėje vėl buvo ra
mu, tuščia, kaip pridera senam 
musų Kaunui.

Ramumas grįžo palengva ir 
mano sielon. Ramumas, pa
grįstas valstybiniu išdidumu,— 
—va kaip sutvirtėjo musų de
mokratinės respublikos pama
tai!

Buvau besiruošiąs '.toliau eiti 
savo keliu, kaip mano pašonėj 
staiga suklyko jaunas balsas.

—Oi, tūtele! Oi,, mamele! Oi, 
vei mir!

Pasisukau ir pamačiau: jauna 
žydei kaitė, beveik lepdama, plas
nojo ore rankomis, o čia pat ve-

Jei esi visuomenei žmogus ir 
pasiskerdei kiaulę, valgyk deš
ras su kopūstais susivaldyda
mas, ypač prieš naktj.
’ (Raulo Kemeklio patarimas).

Aš nevedu dienyno, bet sau
sio 19-os dienos mano pergyve
nimuose turiu pažymėti du ly
gios svarbos įvykiu: aš pasker- 
džiau kiaulę ir aš gavau būt liu
dininkas, kaip narsi musų sosti
nes policija apmalšino pavojingą 
drumstą Kauno ^bedarbių tarpe. 
Abudu įvykiu ne tik supuolė 
chronologiškai, bet ankštai susi
pynė mano sieloj ir buvo prie
žastis tolimesnių keistų jos per
gyvenimu. Todėl turiu dėl kiek
vieno jųjų tarti nors porą žo
džių.

Kiaulių skerdimas Kemekliuo
se visuomet buvo skaitomas ne
paprastu atsitikimu ir prilygda- 
vo šeimyninei iškilmei. Kiaulės 
paskerdimas pas mane, Raulą, 
jau nuo mažų dienų žadina min
tį apie juką, vėdarus ir dešras, 
palaikydamas mariyje geriau
sias Kemeklių tradicijas. Kalba
mas atsitikimas dar ir tuo pažy
mėtinas, kad manasai paršas Bu
vo aukštos kilmės svetimtautis, 
su kuriuo tėvynė Lietuva jau 
senai ieško draugingų santykių: 
jis buvo jorkŠiras.

Patekęs į demokratines musų 
gyvenimo sąlygas, jis visą laiką 
rodė gilios melancholijos. Išau
gintas kitokiose tradicijose, jis 
nesislėpė niekinąs esamąją pas 
mus tvarką ir nepraleisdavo 
progos išversti išdidžiu snukiu 
pamazgų lovio. Mano tarnaite 
Domicėlė, —aktingoji zitietė,— 
neapkentė parše jo puikybės ir 
nekartą mokino jį lazda, kaip 
reikia gyventi Lietuvoje. Jork- 
širas visuomet balsu protestuo
davo prieš/ smurtą ir kiekvieną 
kartą sutikdavo įeinančią Domi
cėlę pasipiktinimo žodžiu: fui!

Aš pats, nusimanydamas už
sienio politikoj ir žinodamas, 
kiek sveria mano Domicėlė mu
sų vidujiniuose santykiuose, 
niekuomet neleisdavau tiems 
konfliktams peržengti, kiauli
ninko slenkstį iy tik laukiau, kol 
jorkširui paadgs lašiniai bent 
per du pirštu, kad padėčiau pa
galios galą tiems nuolatiniams 
nesusipratimanis. Galas atėjo 
19 dieną.

Musų krašte labai plečiasi 
blaivybe, susiremianti .su savo 
priešais. Valdžios “valytoja” 
valo kiek tik nori, privatinių 
įstaigų Valfy & Go. ir kilų gy
va pekla. Tik turiu priminti, 
jog čia ir blaivybė katalikiška, 
taip sakant, kaip nekaltas au
gę liuRas. O būdami lokiais ne
gi gers dainuodami paprastas 
talaluškas arba blogą gėralą, 
o viską paremia šventais 
siais. lifausykit, duokit 
tyliai tarsiu, mat, dėlto 
riu balsiai, kad apie tai 

j tylima: yra organizacija, 
l rios obalsis “\ 
I Kristuje”. Toj 
atsinaujinusių 
yra daug abstinentų. Na, ir jie 

jog kartais

obal- 
ausj 

neno- 
visur 

ku-

organizacijoj

j.... Romos politiką jie arti atsinaujina taip,
širdies turi (t ai "kas kad pats nebegali ir ant kojų nustovėti.
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ką

papa jiems įspyrė į viešai ne-1 Bėri blaivininkai, ižinoma,. ne
sakomą vietą!), nes su phpos 1 8erja valdiškos, nors jr kažin 

, pagalba jie gali ir toliau mul- i 
kinti tamsias kaimo minias.
Bile naujiemsiems ponams ir 
kunigams gera ir šilta, kam 
čia galvas laužyti už skur-1

i>. v»r„s..af Nemanykit, kad visados taip
j klojasi: kartais ima valsčius ir 
! uždaro traktierių ir baigtas 
reikalas. O kur daugiau žmo
gus lysi. Na, paėmęs žąsį, po
rą krepšių kiaušinių, dar šio 
to, iki vežimu • priseina vežti, 
na, ir pasileidi pas kleboną. O 
klebonų tokia dalis, kad už pa-

: kiek kartų valytos, bet artina
si prie buteliuko mišaunos ar
ba jeruzolimiškos ir maukia 
susičiaupdami kleboniškais stik
lais.

džius ir vargšus! Mums — ; 
proletarams — tur-but gėrės- ■ 
nė gadyne virs tik tuomet, i 
kada visi gaudagrašiai, aris
tokratų mėgdžiotojai, cenzū
rų garbintojai, inkvizicijų ir 
plėgų mėgėjai Vėl gaus išsi
kraustyti iš Lietuvos, geres
nėms progoms atsidarius Ro
si joje ir Lenkijoje.

Tokiose aplinkybėse aš 
švenčiu savo 50-metinį jubi- 
lėjų. Del Lietuvos, neprikau-' 
somos ir laisvos, mečiau liuo- Visados 
ną gyvenimą svetur ir parva- priekines’

įsteigia
ninku draugiją.
geriau,'
apmonyli kaip tai daro žydai.

traktierių per blaivi- 
■cia, mat, tuo 

jog saviškiai nenori

lokiam t t’a k tie r v v ra 
ir užpakalinės du

rys. Per prišakines gėda daug 
o per antrąsias snickas

žiaVęs tėvynėn ketinau už- į.yS , j 
baigti amžjų tarpe vargšų ir ne^(įs 
skurdžių, dėl kurių esmi gan ! nemato. Na, ir včl žmogus gy- 
ilgokai dirbęs. Vargšų likimas Veni, pastoji i blaivininkų drau- 
yrą mano likimu. Ir Lietuva' gikad gražiau Imlų lanky- 
tuomet taps laisva ir neprik- i 
lausoma, kada dings skurdas 
ir tamsa po visų piliečių pa
stoge ir padange. Praeitąjį 
metą klerikalai turėjo didelį 
džiaugsmą ir šnekėjo, kad jų 
Dievas mane nubaudęs esąs, 
mat sunkiai įšlrgęs buvau ir;
mane, kad mirsiu. Bet kada 
sveikata ėmė grįžti ir ketinau 
vėl gymnazijoje mokytojauti, NaujienV kabl'ėgramiĮ 
tai pakėlė klegesį prieš sveti- i gistem9

lis į savo įstaigą. O obalsiai 
taip gražus, vilioja: išsigerti, 
pavirsti, užmigti!

—Šimtakojis.
1925 V 5.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

*
Tą pačią dieną likimas pano

rėjo ,kad pamatyčiau dar antrą 
atsitikimą. Mano Domicėlės į- 
sakytas, bėgau i Senąjį Miestą 
nupirkti, kas reikalinga dešroms 
dėti. Bėgau pakeltu upu, kaip 
žmogus, kurio sieloj yra idealas. 
Bet yos'pasiekiau katedros var
tus,'kaip viskas manyje suslu- 
go. Rotušės aikštėje, tarp je- 
zavitų bažnyčios ir rotušės rū
mų, stovėjo nesuskaitoma žmo
nių pinia, —viso apie 200, —pa
niurusi, nusistačiusi prieš esa
mą tvarką ,ginkluoki špatais ir 

rodė

susmukęs, išbalęs žmogelis, iš 
kojos, per skarmaluotą di’abužį 
palengva čiurleno jam kraujas. 
Supratau: vadinasi, šautuvas ir 
Lietuvos policininko rankose 
pradėjo žudyti. Vėl pažiurau į 
sužeistąjį: iš išblyškusio vargų 
suraižyto veido, iš pusiau pri
vertų akių, iš visos pastyrusios 
ir bejėgės žmogelio staturos 
šaukte į mane šaukė: esu tavo 
alkanas brolis.

Dauguma Kemeklių turi “dur
ną” širdį ir nepakenčia kraujo. 
Gal ir aš, Kaulas, nebūčiau išsi-' 
laikęs valstybinio nusistatymo 
aukštumoje, jei tuo pačiu me(u 
gaivūs viduriu nebūtų pasirodęs

jo jaunas herojus, būrio vadas. 
Jo veide reiškėsi rimto pasiten
kinimo. į pusiau apsigandusius, 
pusiau pasipiktinusius piliečius

galvų jo arklio kol 
ir tartum sakė:

—Taip turi būt!
—'Taip turi būt

vado netartai! žoi

virš minios

X JŲ APSIVEDIMAS NUSTEBINO VISUS. — Edward Coch- 
rane iš Long Beaeh, Gal., apsivedė. Tai nieko stebėtino, nesi tai 
yra ^paprastas dalykas. O betgi jo apsivedimas visus nustebino. 
Tai dėlto, kad jam yra tik 23 m. amžiaus, o'jo pati, buvusi Mrs. 
Mary Maginnes,\iąu sulaukė 69 m. amžiaus.

.. F -s '

geležiniais mietais. Minia 
bažnyčiai savo nugarą.

Tai buvo bedarbiai.
Raidas Kemeklis nemėgsta 

žmonių susibūrimo? Kiek viena 
minia turi tūkstantį akių; kiek
viena žmogaus akis yra pavydi 
ir linkusi pasijuokti iš artimo, 
žmogaus akis — begėde. Nera
dus prie ko prikibti iš oro, ji 
pasigėrėdama išrengs tave iki 
gyvo kūno, vagim įlys tavo sie
lon ir su didžiausiu smagumu 
vilks iš tavosios sielos pasaulio 
aikštėn mažiausią nešvarumo 
šapą.

Pikčiausia yra alkano žmo
gaus akis. Ji, kaip aštrus durtu
vas, perveria net į taukus įklotą, 
ramią širdį ir sužadina sielos 
kirminą —sąžinę. Ir dėlto aš iš 
karto sustyrau. Tų visų bedar
bių akys tartum vieną mane te
matė, tartum visos-viena sakė: 
Kaulas1 Kemeklis: paskerdė par
šą, o mes alkani.

Neapkenčiu jų!
Ir aš apsidžiaugiau geru šir

dingu jausmu, kai man netikė
tai iš už rotušės rūmo įpuolė

vado eilėje jojo jau pagyvenęs 
karžygys, laikydamas kairiąją 
ranką už pajuostės ir reikšda
mas veide pakrikusio ūpo.

—Ar nesužeistas? — dinkte 
Įėjo man galvon. Bet įsižiūrėjęs 
nurimau, nes supratau: tam ka* 
riui ištruko apatinio, dvišakio

nežiūrint visuotino pakilimo, 
reiškė noro smukti žemyn.

Ir trukusi sagute buvo vienin
telis mūšio nuostolis visam bū
ry. Tu, Raidai, turi būtinai sa
gutę surasti — pasakiau sau, — 
ir paaukoti busimam musų po
licijos muzėjui, kaipo pirmutinį

Alane, Rauki Kemekli, visuo- 
met stebino mano Domicėlės 
sielos turtai. Ji, kaip ta šb- 
puotais kantais stiklinė, saulės 
spinduliais paverta, miolat kei
čiasi, nuolat mirguliuoja diig- 
nies spalvomis, visuomet vieno
dai skaisti, ir dėlto Domicėlė 
yra taip aikštai iškilusi zitiečių
tarpe.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
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Maiy. Lavinier, 64 metų, kuri 
sirgo vęžiu, užsimušė iššokda
ma iš šešto aukšto pavieto ligo
ninėj.

Joseph Nelson, 20 metų, vie
lų tiesėjas,, dirbdamas Oak, Par
ke prie pratiesimo telefono vie
lų, iškrito iš stulpo ir nukrito 
ant smarkios jėgos elektros vie
lą. Jis liko elektros ant vietos 
užmuštas.

Lietuvių Rateliuose.
Naujienų piknikas 

neįvyko
negus, saitis ir 
taikyti pikniką Piknikas
atidėtas rugpiučio 9 d.

Pereitą sekmadienį turėjo 
įvykti Naujienų piknikas. Visi
eliicagiečiai rengėsi* į ji važiuo
ti. Bet oras viską sugadino. 
Netikęs oras jau per kelis me
tus kenkė kaip 
nikams, taip ir

(kuopoms ir nariams pareiškim

H

DR. VAITOSI!, O. D. 
LIETUVI*;' AKIU SPECIALISTAM

šviesą ir pajiegą suvedame I senus ir naujus namus, taipgi dirb- 
' tuvis. Cash arba ant i&mokčjimų.

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

a*' Bartkus ptcs.
iy»19 W. 47th Si,, Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Pataisoma pasek
mingai žino m o 
franeuzo S'peciali- 
to, be skausmo, be 
randą, be bandažų.

DAKTARAS FERNEL
63 Bellevue Place 
(Netoli North State St.) 
Valandos nuo 10 iki 4.

Tek Superior 6763

LEIB(IWITZ
Persikėlė j 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 Trov Street 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina.vyrų ir moterų 
drabužius.

k' —

NAUJIENOS, CHcagO, UI

buvęs labai gražus ir linksmas, kas ir sekretorius) tapo paduo

ardė šį
sniegu \ ir iš- 
pikniką, bet 
vistkk turės 
piknikas- da-

,vėl gry.žo namo.
Nors šaltis su

Naujienų
šiemet

pikniką. Naujienų
bar įvyks rugpiučio (Augusi)
9 d., tame pačiame darže. Ga
lima tikėtis, kad tada bent jau 
sniego nebebus ir naujienie-
čiai ir jų draugai galės gražiai LA. kuopų raginųną remti, kur 
pasilinksminti. —b

tas skundas SLA. centro valdy
bai.'

Išklausius raportus ir apsvar
sčius neužbaigtus reikalus, ei
nama prie kuopų įnešimų. 
North Sidčs SLįA. 226 kuopa 
įnešė, kad butų atšauktas perei
tos konferencijos tarimas apie 
prie apskričio priklausančių A.

Tvers naują apskirtį.
Išėję iš bolševikiškos konfe/ 

rencijos delegatai susirinko ki
toj svetainėj ir toliau svarstė 
apskričio reikalus. Jie rado, 
kad bendradarbiavimas su bol
ševikiškuoju apskričiu yra t to
liau negalimas ir todėl nutarė 
tverti naują SLA. apskritį. Jie 
taipjau nutarė išleisti SLA

—paaiškinimą kodėl jie turėjo- 
pasitraukti iš bolševikiškos ap
skričio konferencijos ir iš pa
ties apskričio ir kodėl rado rei
kalingu tverti naują apskritį.

Tapo išrinkta ir laikine nau
jojo apskričio valdyba, kurion 
įėjo: pirmininkas Dr. A. Mont-

Josy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

t.ląsa ant O-to pusi.
įjos yra, bolševikiškas Ateities 
'žiedo draugijėles, o kur jų nė
ra, tverti liaujas. Iš įnešimo 

i ir iš pačios kuopos pradedamą 
Į visaip tyčiotis, o kuopos delega 
tams neduodama balso pasiaiš
kinti. Bolševikų arogantišku
mas darosi stačiai nebepaken
čiamas. Jie jaučiasi didelėj di
džiumoj, todėl nieko nepaiso ii 
savo kalboms “padailinti” žo
džių nesirenka — pliauškia kas 

• jidms ant seilėj užeina. Bet 
j kada perskaitoma antrą tos kuo- 
;pos įnešimą, kad sekretorius;
turi pasitraukti iš vietos, nes jis 
nebuvo net delegatu kada jį iš
rinkta,, tai komunistų aroganti
škumas perėjo visas rybas. ty
čiojimasis iš jų kuopos, tos 
kuopos delegatams pasidarė 
stačiai nebepakenčiamas ir visi 
tos kuopos (SLA. 226 kp.) de
legatai, išėmus vieną komunis- 

„ .. >. _ n . k ta, pakilo ir apleido konferervtos konferencijos jie rengėsi jau , TZ . . . ,v_. . ... n sCija. Kartu su jais išėjo ir ke-nuo pereitos konferencijos. Pe- ? .x. , , , . .v . ., ,.... f ......... , • u kiti delegatai is kitu kuopti,reitoj konferencijoj jie padarę i. . .. “ ,.v,.. . . , _. ■ .vv i kuriems bolševiku arogantisku-tokiu tarimų, kurie turėjo issaul . . . . .mas irgi pasidarė nebepakenčia
mas, taip kad ^konferencijoj pa
siliko vieni bolševikai seimavo- 
ti. Ir jie seimavojo. Bet tai bu
vo jau nebe SLA. konferencija, 
o tik vienų bolševikų.

SLA. 2-ro Apskričio 
konferencija skilo

Lai pain- i
EXPELLERIS I

Praveja Skausmus! , • 
Trinkite gieita.1 taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per od;j j pat tą vietą, iš kur 
iiacina nesmagumai.
’ain-EKpellcris palengvina kraujo 

sukepimą ir atsteigia normali
kraujo tekėjimą gįslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Te myk i te, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO.. 
. Berry & South 5th St8.

Brooklyn, N. Y, iDalis deelgaty, nebegalėdami 
pakęsti bolševikų arogantiš
kumo, apleido konferenciją ir 
nutarė tverti atskirą apskritį. 
— Laikinė valdyba jau išrin
kta ir bus šaukiama nauja 
konferencija

Pereitą sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, įvyko Susivieniji
mo Lietuvių. Amerikoje 2-to ap
skričio konferencija. Dalyva
vo daugiau septynių desėtkų de
legatų nuo keliolikos kuopų. 
Bolševikai jau nup senai valdo 
šį iipskritį ir kiekvieną > kartą 
darėsi arogantiškešni. Prie ši-

ujienų pik-.kti kivirčių kuopose, kaip tai 
koncertams. ’ kad §LA. kuopos remtų bolše- 
:o išardytas vikiškas “Ateities Žiedo” drau- 

nepapraslai smarkaus lietaus, gijeles, išrinkę apskričio sekre- 
bet dar niekad nebuvo tokio!toriu visai ne delegatą, t. y. to- 
keisto oro, kaip pereitą sek-jkį, kuriam pati kuopa išreiškė 
madienj. Vi»ą savaitę buvo gra^ nepasitikėjimą, nerinkdaima jo 
žus oras, penktadieny karštis yda ugiau delegatu), jie pasinipi- 
siekė 91 laipsnius rekordas j no apskričio pirmininku išrinkti 
gegužės mėn. šeštadieny buvoĮžinomą arogantą Pelronį, kurio!

karšia ir viskas pra- 'arogantiškumo nė savo kuopos j 
gražiausią piknikui nariai negali pakęsti ir kuris! 
k urnai apie ketvirtą i laikosi tik pagelba bolševikiš-Į 

vai. po piet papūtė šaltas vejasJ<6s diktatūros ir dėl kurio aro- 
>» netik atvė-igantiškumo yra paduotas net jo I , - ialo. Visa ta;kuopos narių 
u> į poros .centro valdybai.
Sekmadienio visose kuopose pasirūpino per

rinkti delegatus, kad tik kuo- 
i daugiausia bolševikų patektų, 

\ isi.škai arti šalinio. į kad jie ir ant toliau kuostip- 
pasidėti plonesnius ap-iriausia apskritį valdytų. Ir iš

siaustus ir vilktis žieminiais [tikrųjų ši konferencija buvo 
kailiniais ir tai dar jausti šal-’greičiau panaši i kokios bolše- 
tį. O paskui pradėjo ir snigti.įvikiškos partijos konferenciją, o 

ne į SLA. apskričio konferen-

našavo AI A

Petras Budrik
ūsų mylimas persiskyrė su šiuo pasauliu sulau

kęs 27 metų amžiaus, gegužės mėn. 25 dieną, 1&25, 8' vai. 
vakare. Paėjo iš Skuodo miestelio, Kretingos apskričio,

Kūnas pašarvotas randasi 3319 S'o. Auburn Avė. bai
dot v vės įvyks seredoj, gegužės 27, 2 vai. po pietų, bus nu
lydėtas1 j Tautiškas kapines. m

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiamjam 
paskutinį patarnavimą. *

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartoš liekame, 
Brolis, Sesuo ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika

mm perinai
sekundų lai
ryte buvo tikras, žiemos oras 
termometras 
sniięs

skundai SLA.
Be to jie veik

ir

sniegas get.ii--

bar mažai leatleido.

tęsėsi iki vi-' Bolševikai visą konferencijos 
is .dar ir da- laiką laikėsi labai arogantiškai.

Ypač arogantiškumu pasižymė
jo pats pirmininkas Petronis ir 
tūlas Šarkiunas, buvęs bolševi- 

|kų “spykeris.” Per visą kon-
aujienų pikniko

sto ku darvti. 'fereiicijos laiką aiškiai buvo pa h
'l — X • i i W M / 1 IV • 1 • \

įėjėjo mudon 
žiemą, nors tai ir bu- 
goi gegužės. Nors ir

1 . .ibrėžiama Jus (ne bolševikai)nga, lail. ,. „ .. .. u ,.. ir mes (bolševikai), (traukli laikv- .,, . (( . „ - . . .. - gai ir ponai. Jei kada gau- 
. . . davo balsą is jus puses, tai 

<, tam buvo daroma didelė malo- 
nė, bet ta malonė buvo gana rė

nemažai 
smagumas

ži nonnj, Konferenciją atidarė bolševi-

niam laikui, 
nebus galima

čiau nors 
tikėtis.

:us ir
komi-j
visai

Kreivos 
“Nosys . \
Kreivos 
Akys 
Veido 
Iškraipymui

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
ta, 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 augkžiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. r-

1545 West 47th St
Phone i Bnnlevard 75KSKraujo Suirimai

Užkrečiamos 
Ligos

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
“Dirvos” Knygą ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

.«> formato, visuomenės laikraštis.

Slaptos 
Ligos ••

Gydomos geriausiu ir pasekiningiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gyx 
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau,

Traukimas (išritą b« rZcunmo. 
Bridge geriausio aukso. Eit muių 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojamo visą naro darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikito savu 
dantis, kad nekenkt* jūsų svsikataL

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Paminėjimui metinių mirimo 
sukaktuvių musų su naus ir 
brolio, kuris persiskyrė su šiuo 
pasauliu gegužės 26 dieną, 
1924 metais, 11 vai. vakare ir 
yra palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Atminčiai metiniu su
kaktuvių, pamaldos Įvyks 10 
dieną birželio, Šv. Jurgio bažny
čioj, 8 vai. iš ryto.

Visus gimines, draugus ir pa
žystamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti pamaldose. e

Mes visi liekame didžiausia
me nubudime netekę tavęs, 
brangus musų Petrai. Mes ta
vęs niekad neužmiršime. Mes 
tavęs daugiau nesulauksime, 
bet tu lauk musų atkeliaujant.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

Tėvai Marijona ir Jonas 
Drukteiniai brolis 
Jonas ir sesuo 
Marijona.

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

•u*

Pinigai Išmoksti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

$12.50 iki $5.00
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai dalug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALUS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai Įrengtų institucijų 
dcl £>lymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatines prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti goriausi gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemus kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lyinpl; 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulu Kat/mciu.i ir Nervų (.ydymns $2 iki $5 
Gydymas (Moi< ligų — Actiuc Rnys, $3. 
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygeles dėl Specialių 

Ligų. Duodamos* vėlini.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

teifiu $80
Tuonn pmia yni didal; smagumą 
puls auu, rrvo ginrintuMi ir drau
gams au kutiaio ousiraftintiji ir 
greičiau galėui parufiyti laiiką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, ipaxahkiauaja ir čia l įkalnę iak» 
raa&inaU au imtuV|i&komL xai-lūiiu» 
pGMiuiyja. Gmima Lr anslHkMJ ra- 
•fti.

^aanamos

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

Pinigus gavo:
3996—Stamsiovui Binkiui 
3986—Onai Zakšauskienei
3980— Andriui Povilaičiui
3981— Jonui Zavist

20697—Tadeušui Š1 i a t a r u i
11387—V i k tori j a i I vanau s ki enei 
4006—Julijonai Jekstienei 

20703
20706—Teodorai llimkevičienei

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų V edėjai

iševikus mandatus peržiūrėti. ; 
Tvarkos vedėju tapo išrinktas 
tas pats Petronis. įnešimų ir

I rezoliucijų komisijon įėjo irgi 
^ ’Įbolševikaį iš mandatų komisi-i 

jos, vadovaudami aroganto Šai;-1' 
Valdyba savo raportuo- lį 

se pasigyrė neva nuveiktais i 
darbais, bet visai užtylėjo tą 
faktą, kad už jos netikusį ir ne- • 
tikslų veikimą‘Roselando kuo-

nežiurint k i tino, 
atvažiavędaržą buvo 

ris šimtu automobilių
pikniko nebuvo, ta 

patrepsėję, padrebėjęžmonės
pasiskundę ant šalto oro, kadlpoje (kurios pirmininku ir sek ' 
jis išardė pikniką, kuris butųlrotorius yra apskricoi pirminiu-1

Didysis Ofisas: 
1605-07 S. Mei mitage Avė. i 

Tol. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4147 So. 'Fairfield Avė.
Tel. Luruyette 0727

. SKYRIUS
4904 W. 14 th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094 Kazimieru i Antanaičiui

3531—Marijonai Barąvičienei
20571—Motėj n i Kvetkauskui
3766—Stanislovui Zaukevičiui-
3795—Kazimierui Dočkui
3819—Marei Maslauskienei

11324—J uoz u i B azm i n u i
3881—Jievai šluotaitei

22212—-Petronėlei Ručinskienei I skaityk Naujienas

DR. B. M. ROSS-
35 S. Dcarborn St., kam p. Monroe, 

Chicago.
reliktas aukštas, Crilly Namus

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

Pauedėly, Sbredoj ir Subatoj nuo 10 
k ryto iki vakare.

.NAUJIENOS
1739 S Ralstedfitr^ 

Clncag«,Ilt

Jei nori turėt
■ nuolatinį draugą Jei nori išmoktu 

gerai rąžyti — 
nusipirk typewriterį.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Antradienis, Geg. 26, 1925

Lietuvių Ramuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

mininkas

kp. ir iždininkas M. Vaidyla iš 
SLA. 36 kp. Iš bolševikiškos 
konferencijos pasitraukė ir da
lis Jlarvey, III., kuopos delega
tu.

Laikinajai valdybai pavesta 
sušaukti naują apskričio kon
ferenciją liepos mėnesy. Vietą 
ir laika paskirs valdyba.

fl Užkietėjirtio
■1O

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

Taigi bolševikų aroganti.šku- 
hnas ir pirnion vieton statymas 
savo kromelio reikalu ir to sa
vo k romelio nuolatos kišimas į 
SLA. reikalus, suskaldė konto 
renciją, suskaldo apskritį ir įve
dė savitarpinę kovą tarp, pačių 
SLA. narių. Ta kova ėjo jau 
ųuo senai, bet dabar ji pasida
rys dar aštresnė. Nežiūrint 
skilimo, ta kova butų ėjusi aš
tryn, nes jau daugelis kuopų 
grūmojo pasitraukti iš apskri
čio ir tik kentė jame dantis su
kandusius, laukdamos, kad gal 
Inilševikai susipras ir paliaus 
kenksmingą organizacijai “grę
žimo iš vidaus” veikimą. Bet 
greičiau seną mešką išniekinsi 
naujĄ triksų, negu bolševiką 
pripratinsi prie pozityvaus vei
kimo. Nejšvąngtinas dalykas 
todėl jau įvyko: apskritis skilo, 
skilo dėl bolševikų arogantišku
mo.

Pranešimai BEIKIA DARBININKŲ
BridgeporLi lietuviams žinotina. 

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

VYRŲ
KEIKIA PATYRUSI V 
SHEARMENŲ

JARDĄ.
3651 Normęl Avė.

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

Atsišaukite

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

APSIVEDIMAI
be skirtumo, mergina ai- našlė, nei 
senesnė kaip 40 metų ir geistina, 
kad hutų nebažnytinė . Aš esu vai
kinas, 38 metų, darbininkas. Dau
giau žinių apie save suteiksiu hiiš- 
ku.'

F. A. ROOS,
2219 — 4th Avė., Dėtroit, Mich.

RE1KAUNGAS laikrodinin
kas (vvatch maker). Turi turė
ti patyrimą ir gerą rekomenda
ciją.

Atsišaukite
4632 So. Ashland Avė.

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

Kainos: 50 ir 86 centai

Pirmiausiai kreipkis į uptieką.

SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

ir lengvių 
armonikų 
Jungt. Val
stijose. Mes 
nevartotame 

importuotų ar
monikų : visi 
musų i 
mentai 
padaryti 
nai, 1 
goj. 
darbas 
karnas 
komis i 

fenas armonika* muinoio 
• nujos armonikos garan- 
Keik atauk i te musų kata-

instru- 
yra 

i čio. 
Chiea- 

Vif>m< 
atlie- 
ran- 

iA Ke-
riausio materiolo. 
j nauja*. Musų 
tuotos 5 metam*. 
Ioro šiandien.
North America Accordion Mf>?. Co.

926 So. St.. Chiearo. II)

Dft.HUMPHREYS*
^899

TOWIC 

TABLETS 
BU lttĮ YOU U p

Pagelta Del Sergančiu

M r. Frank Dugovic, 5426 West 
24th St., rašo: “Aš kentėjau pei 
šešis mėnesius nuo skilvio ii’ žar
nų ligų ir negavau pagelbės nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau į 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du mėnesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

Aš rekomenduoju gydymą Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrą gydymą.

•Nora skirtumo kokia liga jus 
sergate ir kiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 
kraujo, odos ir socialės ligas vy
ru ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma,*piles, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį. Prisidėkite prie buri o už
ganėdintų pacientui kurie atsilan
ko į musu gydymo kambarius kas-

Musų pilnas išegzaminavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovi, kaip knygą.

Musų praktika didelė, musų kai
nos žemos. Jei norite greitų pa
sekmių, atsinešk šj skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
vertą $10 už $1.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. CbngresB St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš I>either krautuvę.

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

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

ATIDUOSIU savo pusę in- 
vestmento ant gerai įsteigto 
restaulano biznio. Turiu apleisti 
miestą ir turiu važiuoti į Penn- 
sylvanios valstiją prie savo biz
nio. Atsišaukite ir klauskit^ Mr. 
Andrew, 1745 So. Halsted St.

BEKERIŲ ATYDAI
Pardavimui labai gera beker- 

nė, West Sideje, prie 21st St., 
iš priežasties ligos. *

JOS. STREŠKA
2310 So. Central Park Avė.

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETI VIV LAISVĖS KLIIIBO V M.
DVBA 1'925 melams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 83r<l 
St.; Pagelbininkas, ,V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereekis, 3331 Ko. 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 Jurijonaą. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

Bet ar iš to bus naudos 
žinoma., kad ne, ir tai 

dėl kaltės bolševikų, kurie sten
giasi irSusivienijime varyti sa
vo ardimo politiką.

Bolševikai linksmai plojo ka
tutėmis, kada dt 
konferencijos.
kad jau nebebus kas kritikuo
tų jų veikimą ir jie galės vie
ni, niekieno netrukdomi, ir to
liau varyti savo pragaištingą 
darbą. Bet jie apsiriks. Tas 
jų džiaugsmas nebus ilgas. Vis
gi pritruks nariams kantrybės 
kęsti bolševikų diktatūrą, o ta
da bolševikams užeis nesmagios 
dienos, nes jie su savo krettne- 
liu turės nešdintis iš SLA. kuo
pų Chicagoje, kur jie dabar jau
čiasi kaip 
viešpačiai.
pajudins SLAl narius labiau rū
pintis SLA. nariais, o ne palik
ti jais globoti vylingam patė
viui — bolševikams. O kada 
patys nariai rūpinsis savo rei
kalais, tai, žinoma, ir jų dar 
bo pasekmės bus kitokios. Rū
pinkimės visi, kad tai greičiau 
įvyktų. —Delegatas

kokie nekarunuoH
Gal šis atsitikimas

M. Yuozavito mokiniu 
koncertas

(icgužės
įvyko mums gerai 
Yuozavito mokiniu cžinomo M. 

koncertas, i kurį susirinko su
virs 200 publikos. Plojo jam, 
plojo jo studentams, kurie bu
vo apdovanoti pavasario gė- 

ibžsita r-
buvo pažiūrėti ir 
kaip apie trisde

šimt' studentų, įvairaus ūgio, 
stengėsi atiduoti visa 
jo arba jos jaunutė

lėmis, kurių jie 
navo. Gražu

sieki 
juos

ir

profesorius prirengė.
Tarp to didelio būrio moki

nių buvo keletas, kurie jau 
antru kartu p. Yuozavito pa
našiame 1 koncerte dalyvauja 
ir gerą progresą padarė. Jie, 
žinoma, ir buvo, taip sakant, 
palikti ant pabaigos pasaldini
mui viso koncerto. “Fdelxveiss 
Glide’’, niuzikalį kūrinėlį, kuris 
reikalauja gana geros tekni- 
kos, gerai išpildė Rakauskiutė, 
duktė gerai žinomo kornetis- 
to. “A day 
A. Alba ir
ro-sa, visiškai patenkinančiai 
išpildė aukštesnės mokyklos 
studentė Vanda Micevičiutč.

panelė Emily Ko-

i n Venice”, komp. 
(L Cansone i Amo-

Po jos sekė

įspūdingai 
ekspresijos

RASTA-PAMESTA AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA
ir Grosernė.

' ir kendžių.
■ pagyvenimui
I krautuvės.

5346 Wentworth Avė.

pelicattesen 
Taipgi Ice Cream 

Kaina tik $950. 4 
kambariai prie

I >A VASABINIS 1S PA RI) A VI MA S
KAS RADOT akinius ant Western 

Avė ir 21 st., malonėkit sugrąžinti. 
Duosiu atlyginimui .$5.00, 1 pragyve
nimas.

Atsišaukite «
Emorald Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PA1NTING 
& H!)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS Prez..

BAGD&NAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

, PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handlinę.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St. •

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Tel. Lafayette 5153-6438 .

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue

CHICAGO.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvdale 0114.

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

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

S. Jakubauskas ir J. Moegeris
6608 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 22 kambariai, ren- 

dos $150 
į mėnesį,

R. M.
127

į mėnesį, įplaukų, $400 
garu šildoma. 
BARSNES and CO. 
No„ Dearborn St.

Room 911

1921 F.ssex coach 
Dodge sodan 
Studebaker sėdan 
Moop touring slarl 
Essex coach 
Chandler touring 

karai gerame stovyje 
pardundame kaip I 

* naujų karų 
nes visi kni’iii 

anl Elcars “8 in line’’ tint 
cilinderių didelių sėdimų. 

Mainom ir parduodam

1923
1923

Visi 
Minu 
luriine

PARSIDUODA grosernė puikioj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyvento] 
apielinkėj. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto. 4 kambariai 
prie krautuvės. Remia pigi. Par
davimo priežastis, einu i kitą biznį.

4422 So. Honore St.

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571 ,

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJUS 
Vaidyba ant 1925 metų: VVilIiam 
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm. paKelb., 
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rast., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt., 3043 W. 38th PI.; John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 39th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
ŽiČkus, Durti Sargas.

• Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedeldienį kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po pietų,, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

pilnas tikrumo ir 
Viktoras Šuolis, 

paskambindamas Barcarolle — 
“Talės of Hoffman’’.

M. Yuozavilas ne tik kad 
pasitarnavęs musų 
o ypatingai buda- 

pirmininku, ir

pi- 
nes, 

agentūrą 
išmainyti 
astuonių

naujus 
karus ant lengvų išmokėjimų.
tižiu ateiti ir pamatyti musų 
jus ir senus karus.

' MILDA GAR AGI:
3121 So. Halsted SI r.

Phone Boulevard 1685

Mel- 
n:m-

PARDAVIMUI, — turiu vieną iŠ 
dviejų bizni. gTOsernę 3 W. 137 Str., 
Riverdale. III.; arba iee creaminę 
13543 Indiana Avė. Riverdale, III.

Privažiuoti galima Michigan 119 ir 
nuo ten imti Riverdale kaius.

BIZNIS IR NAMAS, $14,000

2 augštų mūrinis namas
W. 37 St., krautuvė ir 8 kamba-
3 karų garažuH ir gerai apsimo- 

grosernė ir bučernė, reikia, 
Klauskite Zicteiman,

Už $150 arba už geriausi pa
siūlymą nupirksite mano Ford 
1 tono troką, labai gerame pa
dėjime ir jus turėsite tokį užsi
ėmimą kur 
daug pinigų. 
Phone Canal

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokiu 
tautų apgyvena; pardavimo 
priežastį patirsit ant vielos.

2119 So. Halsted St

537
riai
kunti
$6,000 cash.
Vienatiniai Agentai.

Guarantee Trn'st & Savings Bank 
835 W. 63rd Su, , 
Englewood 4$ 15

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
juigis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičių,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi
buna kas antra subatą kas mėnesj 
pas Julijoną Savicką, ft)00 S. Union 
Avė. v

galėsite uždirbti 
MRS.*KRAUSS, 

6178.

PlARDAVIMUI Keo special 
trekas ir Ford trekas. 1 tono.

Kreipkitės

RAKANDAI
giai. Mohajr parloro setas, • riešu
tinis valgomo kambario setas, 4 
šmotų miegamo kambario setas, 
skyrimų lova, "dreseris; liampa, 2 
karpetai, pnžiurėkiteį 1014 Byron 
St.. 1 blokas i pietus nuo Sneridan 
’*L” stoties.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė Ir 

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

1 4609 Wentworts Avė.

PARSIDUODA Soft 
loris. Geras biznis, geroj 
Turiu parduoti iš priežasties 
Yla ir šokių sale prie biznio.

Atsišaukite 
1000 W. 20' Plaee

Drink Par- 
vietoj. 
ligos.

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

MF.LODY MUSJC SHOP 
1722 SoS. Ashland Avė.

PARDAVIMUI delikatesen. 
yra daug’ stako, geras biznis, 
ideališkoj vietoj, nebrangiai.

5625 Wentworth Avė.

BRIGHTON PARK
Pardavimui bučernė ir groser
nė, čia yra labai gera biznio 
vieta, savininkas priverstas par-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ J’ "‘i
ANT rendos kambarys dėl vai

kinų arba .2 merginų, su valgiu 
arba be valgio; prie laisvos ir 
švarios gaspadinės. M. Planis, 
1630 W. Monroe St., Tel, Seeley 
10415. Matyt galima visada.

SALDAINIŲ ir visokių maž
možių “krautuve parsiduoda 
giai. Biznis gerai išdirbta.

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

Pi-

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

PARDAVIMUI barberne, 2 krėslų, 
2 ruimai pagyvenimui, 
ta. 
tj

išdirbta vie
Renda 20 dol. į mėnesį. Priežas 

pardavimo patirsite ant vietos.
Atsišaukite.

4629 So. Paulina Str.

LIETUVIŲ SUBDI VIZIJOJ
5 kamabrių murinę cottage, elek

tra, moderniškas plumbingas, furnace 
šildoma, 
Kinley 
$1,000. 
teatro .

gasas. 1 blokas nuo Mc- 
Pa'rko, kaina .$3500, cash, 
Netoli naujo miliono dolerių

2031 W. 35 St.
Tel. Lafayette 0909

PARDAVIMUI pigiai restau-j 
rantas, visokių tautų apgyven-■ 
toj vietoj J Ant didelio kelio. 
Turi būt parduotas šia savaitę 
nes apleidžiu miestą.

6343 Western Avė.

MAINYMUI mūrinis namas, yra 
i elektra, moderniškas plumbingas, 2 
karų garažas. Taipgi yra bučernė 
ir grosesrnčs stakas, geri fikčeriai, 
kaina, $$,000. Mainysiu į cottage, 
bungalow\ai ba 2 flatu namą.

J 2031 W. 35 St.
Vėl. Lafavette 0909

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

PARDAVIMUI bučernė, 
toli lietuvių bažnyčios, 
duosiu pigiai.

Šaukite j.p|p|QRu:
Arinitage 5539

NAMAI-ZEME

ne-
Par-

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas 5 kambarių su hardware Sto
ru. Galima pirkti vieną namą arba 
vieną Storą. Namas yra gerame sto
vyje. Pardavimo priežastis — savi
ninkas važiuoja Lietuvon.

Tel. Lafayette 3094

DIDELIS BARGENAS
Parsidubda dviejų aukštų mūrinis 

namas su beismantu iš 5 ir 4 kamba
rių. Name iš viso yra 6 rendos. 
Rendos neša $115.00 į mėnesį. Na
mas randasi 714 W. 21 Place. Klausk 
savininko krautuvėje.
* 1733 So. Halsted St.

__ ___________________________________ t_____

6 KAMBARIŲ NAMAS, $4250 
Pastatysime ant jūsų loto, mažesni 
namai, $3450, tile vana, su lie
taus lašais, gražus fikčeriai, cementi
nis skiepas, lengvais išmokėjimais, 
reikalaukite planų, statytojas,

17 N. La Šalie St., 
Room 720

MŪRTGECIAI -PASKOLO!

yra labai 
rateliuose, 
mas “Birutės” 
užsitarnauja pagarbos nuo mu
sų, bet da daugiau jis vertas 
paramos ir užuojautos už tokį 
idealį ir gražų darbą. Platin
damas ir kartu prirengdamas 
ateičiai scenos puošėjus,
pats kartu yra studentas gar
siojo pianisto Spencerio, o tarp 
musų lietuvių pianistų užima,! 
be jokio perdėjimo, pirmų gar-| 
bingą vietą. Todėl reikia jį tik rai 
pasveikinti, ir palinkėti jam .vi
so gero. —A. ir A.

REIKIA merginos prie abelno 
namų darbo ir gaminimo valgių. 
Skalbti nereikia. Turi turėt pa- 

jis Jiudyjimą. Gera alga.
Tel. Canal 2294

GROJIKUS pianas, moder
niški keisai, 88 notų, gerame pa
dėjime, paliktas sandėly j parda
vimui už $100, jei reikia išmo
kėjimais,

1389 Milwaukee Avė.

EXTRA BARGENAS!!

Išvažiuoju j Lietuvą. Parduosiu bu- 
_______________________________ _ čeruę su gyvenimo rakandais arba 

! a t TNTr a____________________^ora vieta v^okių tautų apgyventa,
• cash biznis. Kiek biznio daroma tai

Patyrus veiterka. Mokanti ge- bankos knygos gali matyti, mes če- 
I o neri 11 kfllhn ^*ais k>znį valdom,i angių Kainą. Nepermiegokite progos, nes pirma

Atsišaukite kas daugiau pasiūlys, tam ir teks.
2227 Caliimet Avė Geras Iisas» pigi renda‘uaiumei Avė. 1840 w 35 str

PARDUOSIU z arba mainysiu | 
bučernę Į namą, nauja ledo 
mašina, geroje vietoje dėl lie
tuvių. Pardavimo priežastis— 
liga mano moters ,noriu aplei
sti visai bizni, 3781 Archer A v 

Tel. Lafayette 8880

NAUJAS, 2 flatų mūrinis, mo
derniškas 5-5 kambarių, karštu1 
vandeniu šildomas, sun parlor, ug-; 
navietė, knygynas, 
čiai, lile vestibule ir 
tos vanos, aržuolo 
$1 1,500.

5749 VVhipple 
Tel. Vincennes

gasiniai pe- 
vana, įmury,- 

užbaigimo,

5914

2 fialų medinis namas, 5-5 
kambarių ir krautuvė, rendos, 
$87, 2 karų garažas, gatvė iš
taisyta ir išmokėta, įmokėt, 
$2000, kaina $7800. Savin.
2007 W. 70 St., Prospect 8133

NAŠLĖ turi parduoti 6 flatų na
mą, moderniškas, išrenduotas, po Į 
i kambarius ,sun parlorai, garu, 
šildomas, kampinis namas, prie 
parko, įplaukų, $5000, galima veik
ti su $12500, kitus išmokėjimais 1

Atsišaukite geg, 23 ir 24 d.
MORRISON

3906 N. SpringfieJd Avė. \ 
.Juniper 2585

PARDĄVIMUT muro bizniavus 
namas geri ausis kampas ant Brid-| 
gėporto So. Halsted ir 32 gat. tu-j 
riti parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski 
. 6338 So. Mozart St.

PUIKI ŪKĖ parsiduoda, pigiai, 40 
akerių geros žemes, visa dirbama, 
aptverta visa dratinėmis tvoromis. 
Puikus bildingai geri Įrankiai dėl ap
dirbimo ūkės. Dailus sodas visokių 
vaisių, medžių taipogi daug orinžių 
medžių, 3 geri dirbami arkliai, 12 
galvijų, 17 kiaulių, 200 vištų. Ūkė 
stovi tarpe dviejų miestų, Foley ir. 
Summerdelle,’ po 3 mylias j abudu 
miestu. Parduosiu arba mainysiu 
ant miesto prapertės. Plačias infor
macijas suteiksiu per laišką.

JOS.- GUDAS, 
R. 1, Box 32, Foley, Ala.

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

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Cenfral 1191

MOKYKLOS
> I .11 III \

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

THE MOLER SYSTEM OF
• COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230
IŠMOKITE DĖTI PLYTAS

Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 į 
menes}, lengvais išmokėjimais. .

CHICAGO BRICKLAYING 
SCHOOLS

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

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

Kampas Avė. M ir 105 St.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1925 metams: 
Frank Baceviče,-Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. 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 
nedeldienį kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

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 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. 'S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius' F. I^enkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearc'e Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1929, m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt.. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtii Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Ralvočius, 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.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grįgonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. Glst St., Tel. Englevvood 2088; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M, Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Šenulienč, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienj kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ 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 
Ave.L protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų seki-. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

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


