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Reikalauja baigti 
karą Morokoj

Iamundeseno hidro-ąeropi.anas, kuriuo jis IŠSKRIDO J ŽIEMIŲ AŠIGALI

Siekiasi nuversti Calleso 
valdžią Meksikoje

52 darbininkai žuvo North 
Carolinos kasyklose

Francijos socialistai rei
kalauja baigt kara

Huerta siekias nuverst 
Calles’o valdžių

Ginčui ir triukšmas parlamente, 
valdžiai paprašius nauju kre
ditų karui Morokoj

Siuntinėja Meksikos karinin
kams laiškus, kviesckumas pri
sidėti prie maišto

... ...
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Danijos fašistą su komu 
nisfais muštynės

Batalijoj dalyvavo apie 500 
menų; keletas sužeista; 
tuoniolika areštuota

$548,810,639 gaisru 
nuostoliu 1924 m.

NEW YORKAS, g'eg. 28. — 
Nacionalės ugnies draudimo ko
misijos šiandie paskelbtais skai
tmenimis, gaisrų padaryti Jung 

1924 metais 
Praeitą vakarą Konpen-'nuostoliai siekia 548,810.639 do- 

liki tarp danų lerius. Komisija savo praneši- 
stiĮv Fašistai’me sako, kad nuo 1916 metų 

išleidę savo buvę tardyta 4,170 įtariamų gat 
ir kuopelėmis sro Atsitikimų, 2,032 asmenų 

buvę areštuoti kaipo įtariami 
dėl padegimų, ir 995 pasmerkti.

as- 
aš-

KOPENHAGA, Danija, geg. tinėse Valstijose

PARYŽIUS, geg. 28. — Fran
cijos valdžiai vakar paprašius 30 
milijonų frankų kreditų karui 
Morokoj, parlamente buvo dide
lių ginčų ir triukšmo, pasibai
gusių “komunistų “internacio
nalu” ir posėdžio nutraukimu.

Debatus parlamente pradėjo 
socialistu atstovas, Pierre Re- 
i.audei, interpeliuodamas va. 
džią dėl jos kampanijos Moro-J 
koj. Renaudel pareiškė, kad 
socialistų partija laikanti padė
tį labai pavojingą, gresiančią 
tarptautinėmis komplikacijomis 
Nuo pat Morokos. okupavimo 
socialistai nuolat Įspėję valdžią 
nuo pavojaus.

“Socialistai nereikalauja eva
kuoti Moroką,” sakė Renaudel, 
“bet mes norime, kad karas dei 
prestižo butų pabaigtas, ir pa
liautas krašto jaunų vvrų žudy
mas. Kuomet Francijai ir taip 
stoka vyrų, ar reikia dar aukoti 
savo jaunikaičius Morokoj? 
Kuomet finansinė Francijos pa
dėtis ir taip pavojinga, ar rei
kia dar aikvoti milijonai Moro
kos kampanijoms!”

Socialistų atstovas reikalavo, 
kad valdžia tuojau darytų tai
ką su. Abd-eĮ-Krimu, pareikšda
mas, kad Francija esanti pakan
kamai didi, kad turėtų bijotis 
pasiūlyti taiką mažos tautelės 
vadui. O jeigu esą sunkumų 
pradėti derybas su Abd-el-Kri- 
mu dėl to, kad jis yra ispanu 
teritorijoj, kodėl tad nepasi- 
kvietus tam Tautu Sąjungos.

Kom unistai

MEKSIKOS MIESTAS
28. — Karo ministeriui prisiųs
ta keletas egzempliorių laiškų, 
pasirašytų Adolfo de la Huer- 
tos ir kitų ištremtų Meksikos 
maištininkų vadų. Tais laiškais 
jie kviečia kariuomenės vyires- 
ninkus prisidėti prie judėjimo 
tikslu nuversti prezidento Cal-1 
...................  Laiškai karė m ii ’fensivą 

.nisteriui buvo priduoti asmenų, Į ______
i kuriems jie buvo atsiųsti.
I Vyriausybė pasiruošus pavar- 
Itoti aštrių priemonių, prieš są
mokslininkus, jei jie i 
savo planus vykinti.

'les’o valdžia.
ii- u?

sukėlė skandalą
parlamente betgi 

Jų kai bet o- 
visai dai

smerkdamas

Skandalą 
sukėlė komunistai, 
jas, atstovas Doriot, 
jaunas vyriukas,
valdžią dėl Morokos kampani
jos, pagaliau pareiškė, kad jis 
turįs laišką iš vieno francuzų 
kareivio Morokoj, kur tasis nu- 
siskiuidžiąs, kad pulkininkas 
neleidžiąs jiems dainuoti ‘Inter
nacionalą’ barakuose.

Kiti parlamento atstovai iš 
karto manė, kad Doriot juokau
ja,, bet kai jis nesiliovė ginči
jęs, kad kareiviams turi būt 
leista dainuoti komunistų him
nas, parlamente kilo triukšmas, 
pasiekęs čiukuro, kai
komunistų atstovų .sustoję ėmė 
dainuoti ‘Internacionalą.’

Posėdis buvo nutrauktas.

Reg.

Paveikslėly parodyta vienas i-5 dvieju Dornier \Val konstrukcijos hidro-aeroplanii, kuriais ka- ! 
pitonas ItoaldiŲs Amundsenas gegužes 21 dieną išskrido iš Kings įlankos, Spiecbergene, j žie
mių ašigalį. Apie Aįmundsenoir jo bendrakeleivių likimą iki šiol nieko negirdėt.

mat ką tik buvo 
'naują laikraštį, ir kuopelėmis 
leidosi gatvėmis jį pardavinėti. 

IPasiekus jiems Rotušės aikštę, 
jie susitiko su būreliu komunis
tų, su kuliais ėmė kivirčytis. 
Netrukus prasidėjo ir mušty 

.nės, kuriose dalyvavo jau apie 
keturi ar penki šimtai asmenų. 
Keletas dalyvių buvo stipriai 
sumušti. .Policija turėjo darbo 

i ligi riaušės likvidavo. Aštuo- 
’niolika asmenų buvo areštuota. I e

12 ŽMONIŲ sužeista N. V. PO- 
ŽEMINIAMS TRAUKINIAMS 

SUSIMUŠUS

Ispanijos aviatoriai bom 
barduoja rifkabilus

Fronto linijon siunčiama naujų 
jėgų; francuzai planuoja

Atlantai apleisią Kelną Sovietai niaująs su Kinais 
prieš rugsėjo 1

Dešimt žmonių užmušta 
traukinio katastrofoj

Požeminiame gelžkely ties 177- 
jtos gatves stotim šiandie susi
mušė du elektriniai traukiniai, 
vienas iš šešių plieninių vago
nų antras iš dvieju. Dvylika 
žmonių buvo sužeista. Tik ačiū i 

.tam,, kad vagonai buvo plieno, 
išvengta didesnės nelaimės.

dėl gelžkelio
Dvidešimt kitų pasažierių su

žeista; įtariamas gelžkelio 
iešmininkas areštuotas

LONDONAS, geg. 28. — Bri
tų užsienių reikalų ministeris 
šiandie pareiškė, kad aliantai'nesusipratimų 
apleisią Kčlno apskritį dar prieš gelžkelio. 
šių metų rugsėjo mėnesį — jei kas kinietis 
tik Vokietija patenkinsianti vi- ko ruso' 
sus reikalavimus 
greičiau.

-j Anglija ir Frakcija, pasak už-

| MELILLA, Ispanijos Moroka, 
įgeg. 28. — Ispanų karo aeropla
nų eskadros koncentruoja savo 

pradėtu puolimus ant Tizzi Azza ir kitu 
sukilėlių centrų. Jūrių .aero
planai mėto bombas iš oro ant sienio reikalų ministerio, jau 

.. i i r a i- j • ■ ■ . mažesnių priešo grupių susitarusios dėl notos tekstoMailOj kad 52 OaiulHinkai Į Kariuomenė, laikančioji pir^Vokietijai nusiginklavimo daly- 
mą ispanų 'frontų liniją, tapo ku. Ambasadorių taryba, kuri 
pavaduota naujomis jėgomis.

. - .....Prancūzai planuoja ofensivą

PARYŽIUS, geg. 28. — JJif- 
kabliai nepaliauja savo puoli
mų, ypač vakaruose, bet apla
mai padėtis nepakitėjus.

Už Uergos upės francuzai tu
ri 60 tūkstančių kariuomenės iv 
pasiruošę ofensiv.ui, jei butų 
reikalo. Evakuavimas francu
zų postų iš vietų į šiaurę nuo 
Uergos upės eina savo keliu, 
nors nuolatiniai Abd-el-Krimo 
burių puolimai tą darbą labai 
sunkina.

MASKVA, geg. 28. — Tarp 
sovietų valdžioj ir Kinų, įvyko 

dėl Rytų Kinų 
Komisijos pirminiu- 

atšaukė pirminiu-
įsakymą paleisti iš 

įmanomai j tarnybos 200 gelžkelio tarnau-

SOFIJA, Bulgarija, geg. 28.
Trylika mylių nuo Sofijos 

vakar susikūlė pasažierinis trau 
kinys, ir toje katastrofoj dešimt 
žmonių buvo užmušta, o dvide-

NAUJAS PASIKĖSINIMAS
PRIEŠ SAVIVALDYBES IR

TAUTINES MAŽUMAS

KAUNAS

žuvę kasyklose
Iki vakar pavakario iš kasyklą 

išimta viso dvylika žuvusiųjų 
lavonų

susirinks penktadienį ' ir šešta
dieni, patvirtinsianti do’cuiben- 
tą ir jis tuojau busiąs pasiųstas 
Berlinui.

tojų dėl to, kad jie esą kontr
revoliucininkai. Sovietų amba
sadorius Pekine, Karachanas, į- 
teikė Kinų vyriausybei formali 
protestą, pareikšdamas, kad 
gelžkelio komisijos pirmininkas 
kinietis laužąs sutartį dėl gelž
kelio administracijos.

_______________i._

. COAL GLEN, N. C., geg. 28. 
— Carolina Coal kompanijos 
viršininkai, 'sulyg savo sąrašais, 
sako, kad laiku, kai vakar įvy
ko kasyklose ekspliozija, urvuo
se dirbę išviso penkiasdešimt du 
darbininkai.
kario išimta iš kasyklų dar ke
turi lavonai, taip kad 
jau žinomų užmuštų darbinin
kų skaičius siekia dvyliką.

užverstųjų 
Gelbėtojai 
rasti ku-

Ju nuomo- v

užmušti

59 angliakasiai sugrusta 
į kalėjimą

i 6 Afganistano maistiniu-, 
ky sušaudyta,

šiandie iki pava-

Teismo buvo pasmerkti už lau
žymą “indžonkšeno, 
kasyklų kompanijai

duoto

iki šiol

nieko nežinoma, 
maža beturi vilties 
riuos jų dar gyvus, 
ne, jei kurie nebuvo 
ekspliozijos, tie veikiausia žu
vo nuo sprogimo pagimdytų 
kasyklose nuodingų garų. Ne
žiūrint tokio įsitikinimo, gelbė
tojai deda visų pastangų 
griebti prie užverstųjų.

Graiku su Pietyslavija 
derybos sukliuvo

28. 
d e-

prisi-

Anglija nejsileisianti sve 
timy komunistu

AIENAI. Graikija, geg.
Graikijos su Pietųslavija 

rybos sukliuvo. Graikijos prem
jeras tečiau pareiškė, kad bus 
daroma pastangų derybų nenu
traukti. Jis tiki, kad Pietųsla* 
vija galų gale atsisakysianti 
nuo savo reikalavimų dėl Salo
nikų geležinkelio ir laisvos zo
nos.

FAIRMONT, W. Va., geg. 28. 
šiandie tapo kalėjiman sukiš

ti penkiasdešimt devyni kasyk
lų darbininkai, teisėjo Meredi- 
tho pasmerkti už laužymą/‘in
džonkšeno,” kurį jis. buvo davęs 
New England Fuel & Transpor 
tation kompanijai. Tuo “in- 
džonkšenu” streikuojantiems 
angliakasiams buvo griežtai už
giri la pikietuoti ir atkalbinėti 
kitus darbininkus nuo darbo.

Be kalėjimo, kur'jie turės sė
dėti dešimt dienų, pasmerktie 
ji turėjo dar užsimokėti po do
lerį piniginės pabaudos ir teis-

• 1 X • 2. •trisdešimt i z

LONDONAS, geg. 28. — Vi
daus reikalų ministeris Joyn- 
son-Hicks šiandie pareiškė par
lamente, kad svetimų kraštų 
komunistai nebusią įsileisti An- 
glijon dalyvauti Anglijos komu
nistų metinėj konvencijoj, kuri 
ateinantį sekmadienį prasidės 
Glasgove, Škotijoj.

MIRĖ BUVĘS PORTUGALIJOS 
PREMJERAS CHAGAS

LJSABONAS, Portugalija, g. 
28. — šiandie mirė buvęs Por
tugalijos premjeras, Joao Cha- 
gas. Jis buvo vienas vyriau
siųjų vadų judėjimo, . Įvykinu
sio pervartą Portugalijoj — nu
vertimą monarchijos ir įsteigi
mą respublikos. <

. EIDINBURGAS PAGERBĖ
RAMSAY MACDONALDĄ

EDINBURGAS, Škotija, g. 28. 
— Su didelėmis ceremonijomis 
šiandie suteikta buvusiam dar- 
biečių premjerui, R’amsay Mac- 
Donaldui, Edinburgo miesto lai
svė. Ceremonijose dalyvavo į- 
žymiausieji piliečiai.

PER DIDELJ MALDINGUMĄ 
PAMIŠĘS NUŽUDĖ SAVO 

SŪNAITĮ

UŽ SAVO MANDAGUMĄ GA- 
TVEKARIO KONDUKTORIUS 

GAVO 4,000 DOLERIUViso užmuštų francuzų esą 400, 
sužeistų fi 1,100

PARYŽIUS, geg. 28. — Gin 
damas valdžios politiką Moro 
koj, Francijos premjeras Pain 
leve šiandie pasakė parlamente Į to dievotumo gavęs proto pami- gatvekario konduktoriui, Jame-
kad Morokos kampanijoj prieš Šimą pasmaugė savo dvejų me- ~ " 1 AnA
Abd-el-Krimą iki šiol iš viso .tų sūnaitį. Vietoj į teismą dėl 
400 franluzų kareivių buvę už- žmogžudybės, jis buvo pasiųstas
mušta, 1,100 sužeista, o 35 ne- į proto ligomis sergančių ligo-
žinia kur ir kaip prapuolę. ninę.

NANAIMO, B. C., geg. 28. — 
Leslie Dickie, jau senyvas žmo
gus, buvo labai dievotas, ir iš

CINCINNATl,. O., geg. 28.— 
Mirus čia Mrs. Mary VVard sa
vo testamente užrašė vienam

fcORH
Oficialis oro biuras šiai die

nai pranašauja:
Chicago ir apielinkė — Apla

mai gražu; šiltėja;
sui Gray, 4,000 dolerių — už’mainąsis vėjas.
jo mandagumą. Kai Mrs. VVard| Vakar temperatūra 
tekdavo važiuoti gatvekariu, tas (kai siekė 68° F. 
konduktorius visados padėdavo 
jai įlipti į gatvekarį ir išlipti.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:15 valandą.

vidutinis

5:19, le;-

Katastrofa įvyko dėl gelžke 
lio iešmininko padarytos klai
dos: neužsuko kaip reikiant bė
gių. Įtaria,. kad jis tyčia, pik
tais tikslais, tatai padaręs., bet 
labai gali būti*, kad tai įvyko tik 
per jo neapsižiūrėjimą. Iešmi
ninkas vis dėlto areštuota.

ROMA, Italija, geg. 28. —Da
rant kasinėjimus

Indija, taip vadinamoj
geg. 28. — Emiro įsakymu ta
po sušaudyta šešiolika maišti
ninkų, dalyvavusių nesenai įvy
kusiuose Chosto apskrity, Af
ganistane, neramumuose.
tininkų vadas,' pramintas 
basis muilą,

LŽ]. — Balandžio 
29 d. Seimo švietimo Komisija 
priėmė III skaitymu Pradžios 

i mokyklų įstatymų pakeitimą.
Esminės reikšmės yra §11. 

kur suredaguotas naujai šiaip: 
Valstybės ir savivaldybių laiko
mose mokyklose dėstomoji kal
bą yra lietuvid kalba. Tauti
nių mažumų kalba jose gali bū
ti dėstoma atskiru dalyku. Or- 
ganizkciiu ir atskiru Lietuvos 

i piliečių pradžios mokyklos gali 
: būti steigiamos ir atskiroms 

POMPĖJOJ RADO BRONZINĘ tautinėms mažumoms tų mažu- 
APOLLONO STOVYLĄ Imu dėstomąją kalba. I šios rū

šies mokyklas gali būti priima
mi tos tautinės mažumos vaikai,

Pompėjoj, kurios mažumos yra dėstomoji 
Gausybės Gat- kalba.

vėj” \akar netikėtai buvo ąt-} Šiose mokyklose lietuvių kal- 
kastas nuostabus archeologijos ba dėstoma atskiru dalyku ant- 
radinys — puikiausiai išsilai- rame, trečiame ir ketvirtame 

skyriuje. Jai skiriama po 6 pa
mokas savaitėje. *

§12 redaguotas šiaip: Apskri- 
kurs buvo laiko- vyla, kuri yra šešių pėdų aukš- ties švietimo Komisija sudaro

mas Kabulo kalėjime kaipo į- tiųno, esanti neįkainojamos ma: 1)v švietimo Ministerijos 
kaitas, tapo taipjau sušaudytas, vertės ir gražiausias graikų dai- skirtas tos apskrities pradžios 

mokyklų inspektorius, 2) Visos 
{apskrities mokytojų išrinktas 
vieneriems metams atstovas, 3) 
Savivaldybių atstovas Apskr. 
Tarybos išrinktas 1 metams. 
Švietimo' Komisijai pirminin
kauja pradžios mokyklų inspek
torius.”

Britu

Maiš- Viedąs kasinėjimo darha prote-1 
“šlu- sorius Maiuri sako, kad ta sto-j

lės meno pavyzdys.
TVANAS AUSTRALIjOJ

150 šeimynų liko be pastogės; 
penki asmens prigėrė

SYDNEY, Naujoji Pietų Va
li j a, geg. 28. — 
distrikte, į pietinėj 
Pietų Vali.pBs daly, 
potviniai, darydami

AUSTI N, Tex.., geg. 28.—Del 
nežinomos priežasties Camp 
Mabry preitą naktį sudegė Te- 
xaso nacionalės gvardijos san
dėliai. Nuostoliai siekia apie 
200,000 dolerių.Queanbeyan 

Naujosios 
kilo dideli 
daug pra- 
pranešimų,

kiek iki £iol esą žinoma penki 
asmens prigėrė ir apie 150 šei
mynų liko be pastogės. Esą 
pavojaus, kad vanduo neužlietų 
Vaga-Vąga miesto.

RUSIJOS” NĖRA

Adresuojant siuntinius, vietoj 
“Rusija” reikia rašyt “USSR” 
ar kitaip

Chicagos pašto viršininkas 
gavo iš Leningrado oficiali pra
nešima, kad laiškui ir visokį 
siuntiniai butų adresuojami ne 
“Russia,” bei “USSR.” Kraš
to, kurs piiTniaci buvo žinomas 
vardu “Russija,” dabar oficia
lis vardas yra “Unija Socialisti
nių Sovietų Respublikų,” o su
trumpinus iniacialais bus 
“USSR.” Tečiau vietoj sutrum
pintos formos geriau esą rašyti 
pilnu vardu, kad tuo budu iš
vengus neaiškumų ir trukdy
mų. >

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



Penktadienis, Geg. 29, 1925
—

[KORESPONDENCIJOS IU

Detroit, Mich.
Liet. Pitiet. Kliubo atsa

kymas

susitve- 
m.; tai

Naujienų 40 num. tilpo ne
tesinga J. Naujoko korespon
dencija apie Lietuvių 
Kliubą.

Minėtas kliubas yra 
ręs sausio 14 (L, 1910
yra pašelpinė draugija, prie ku
rios gali priklausyti kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė, nežiūrint 
jo pažiūrų, nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus, sveiki kurni ir protu 
ir doraus pasielgimo, {stojimas 
pagal metus; mokesties gi iš- 
pradžių buvo 25c, o pašelpos $5 
į savaitę ir pomirtinės $25. J. 
Naujokas sako, kad nupuolus 
pinigų vertei liko sumanyta 
kelti mokestis, pašelpą ir 
mirtinę. Tai padaryta ne dėl 
nigų vertės nupuolimo, bet 
pa

pa
po- 
pi- 
del

įėjimo paties kliubo stovio, 
it kliubui gerame stovyje, 

kliubiečiai ir sumanė pakelti mė
nesinę mokestį, kad galima bu
tų duoti didesnę pašeipą ir po
mirtinę. Tas sumanymas narių 
liko priimtas ir įėjo galėn gruo- 

3 m. Nustatyta li- 
sį mokesties, o £a- 

$100 po- 
Sl nuo

džio 9 d., 1 
ko 50c į m ė 
šelpa.$9 savaitėje i 
m irt i nes 
kiekvien 
neteisingai pažymėjo 
mirtinos).
. Sausio 13 d., 1924 

rinkime buvo svarst; 
symašSy. raikai ingu 
konstitucijoje. Susirinkimas 
tarė, kad visa konstitucija

_ ? H* 
taipjau po 
nario (.1,

m.

laikoma senosios konstitucijos, 
nupiginti per pusę įstojimus vi
sokiuose parengimuose. Naujai 
konstitucijai Įėjus į galę nega
lima naudotis senąja, nes seno
ji konstitucija lieka panaikinta;- 
įstojimas per balius ir parengi
mus priklauso nuo pačių kliubo 
narių nutarimų.

Toliaus J. Naujokas sako, 
kad valdybon įėjo kokie ten 
“apšvietiečiai”, kad įvedus kliū- 
be savo diktatūrą ir pagal savo 
madą padaryti naują konstitu
ciją. Valdyba yra tokia, kokią 
išrenka nariai, ji pati išsirink
ti savęs negali. Kai dėl konsti
tucijos taisymo, tai juk pats 
Naujokas buvo komisijoje ir da
bar pats Kliubą šmeižia. Kon
stituciją irgi turėjo priimti pa
tys nariai. Kai dėl konstituci
jos priėmimo, tai rūgs, m., 1924 
m. susirinkimas, išklausęs ko
misijos raporto, nutarė sekamą 
susirinkimą šaukti per atviru
tes, kas ir buvo padaryta. Su
sirinkimas įvyko rugsėjo 14 d., 
1924 m. Naujokas bara, kad at
virutėse nebuvo pažymėta, kad 
susirinkimas šaukiamas naujos 
konstitucijos priėmimui. Tiesa, 
to nebuvo, pažymėta, bet buvo 
pažymėta, kad susirinkimas bus 
labai svarbus iv kad kiekvienas 
ąąrys privalo dalyvauti paskir
tu laiku. Per atvirutes šauktas 
gi susirinkimas visuomet skai
tosi pilnas. Pasibaigus papras
tam susirinkimui buvo skaito
ma nauja konstitucija pagal pa-

"dėl AI’OOPINIMO
MOTINŲ IR JŲ ’ 

‘KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-fj' 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS P 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. t,

paragrafų 
nu
bū

tų pertaisyta. Tame pačiame su
sirinkime liko išrinkta ir komi
sija tą darbą atlikti. Ton komi- 
sijon įėjo ir pats J. Naujokas. 
J. Naujokas -betgi sako, kad 
gruodžio 9 d., 1923, susirinki
me nutarta pakelti mokestis ir 
kartu išrinkta minėta komisija, 
kas yra netiesa, nes komisija 
liko išrinkta tik sekamame su
sirinkime. J. Naujokas toliau 
sako, kad komisija sausio mėn. 
susirinkime buk išdavus rapor
tą, įteikdama reikalingas patai
sas su perdėm 
įstojimo lentele, 
likusios priimtos,
tos į protokolą. Komisija negaJ 

priduoti jokių pataisų, nė- 
susirinkimas jas priimti, 
tik tame susirinkime pati 

žino
ma, tą pačią dieną jokio rapor
to išduoti negalėjo. Nauja gi 
L. P. K. Įstojimo lentelė liko 
priimta ne sąusy, bet birželio 8 
d., 1924 m., kaip rodo protoko
lų knyga. Tą dieną liko nutar- 

kad įstojimo lentelė prade- 
veikti nuo liepos mėn., 1924

sipriešind, kad nėra 
narių konstitucijos 
ir sukėlė triukšmą, 
ninkas pareiškė, kad 
užtektinai. Toliaus

užtektinai 
priėmimui 
bet pirmi- 
narių yra

padvigubinta
Tos pataisos

vė įnešimą suspenduoti trims 
mėnesiams .1. Naujoką ir patys 
parėmė. Ne apšvietiečiai jį su
spendavo, bet visas susirinki
mas atėmė Naujokui balsą trims 
mėnesiams už ardvma tvarkos 
ir priešinimąsi kliubo tarimams. 
Netik kad Naujokas susirinki
muose betvarkę kėlė, bet dar ir 
laikraščiuose kliubą šmeižia, to
dėl kliubas savo susirinkime ko
vo 8 d., 1925 m. Naujoką su
spendavo dar šešiems mėne
siams. \

Įėjo 
gi 
nes 
lįomisija buvo išrinkta ir,

J. Naujokas taipjau sako, 
kad komisija pranešė susirinki
mui, kad pasiuntusi net kelioms 
spaustuvėms paklausimus kiek

(Seka ant 3-ėio pusi.)

ta, Neleiskite
Pleiska-
noms
Sugadinti

ŠIum skyriuje HM laiku 

nuo taiko yvlldnulne r«i* 
kalva (domius btaianfloms 

motinoms ir molinoms jau
ty kMiklą/

KAdlklų aprApinimaa ir pe

nėjimas yru dalykas »y»oa 

svarbos kaimynai ir (aulai 

ir ums jaučiamo, kad tai 
yra dalykas, karį mas tu
rimo reguMariikais taiko- 
tarpiais atviraj fr tatonl 
psrgviHsalL 1

126STRAIPSNIS 
įpratimai

Įpratimai yra pasekmė atkaitotinų 
veiksmų. Kadangi kūdikis neatski
ria blogo nuo gero įpratimo, motinos 
privalumas butų daboti kad tiktai ge
ri įpročiai butų užvedami ant min
ties, kadangi labai sunkų atmokinti 
kūdikį kuomet jis jau pramoko kokio 
įpročio.

Reguliariškumas yra keltinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymą, miegojimą, 
ėjimą lauk. Reguliariškumas reiškia 
sistemą, ir jei motina tikisi gauti 
šiek tiek pailsio ji turi sistematizuoti 
kūdikio priežiūrą.

išfcuštin- 
anksti. 
naudo-

Vidurių Į mokinimas
Kūdiki gali’m<| pramokinti 

ti vidurius tinkamai gana 
Jauniausias kūdikis pramoks 
tis puoduku jei jis bus ant jo paso
dinamas reguliarišku laiku kasdieną. 
Reguliariškumas yra pirmos svarbos 
dalykas. Goriausias laikas yra po 
pusryčių, ir nereikia paisyti jokio 
darbo ar smagumo, kuris kliudytų Ši
tam. Iš pradžių iš motipos bus rei
kalaujama begalinės kantrybės, bet 
rezultatas gerai apmokės pastangas. 
Motina turėtų jsitėmyti valandą ka
da kūdikis pridirba palą . Sekančią 
dieną ji tą pačią valandą turi palai
kyti kūdikį ant puodo. Puodą gali
ma laikyti ant kelių taip, kad kūdi
kiai atsisėdus jo nugara remtųsi į 
motiną. Jei reikalinga,- tai laikyti 
penkias ar dešimtį minutų . Pailgė
jus, kūdikį galima pramokinti mykti, 
stenėti ar kitu kokiu budu duoti žinią 
kad laikas atėjo. Motina turi -būti 
kantri, bet galų gale daug laiko bus 
sutaupoma. Perdėti svarbą šito įpra
timo negalima.

Nors daugelį sykių normalus ,svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
prie kūdikio, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs . Jeigu kūdikis nesi
jaučia gerai, arba nesiplėtoja taip, 
kaip reikia, motina neturėtų vilkinti 
pasitarimo su gvdytoju 
sės, normalus I 
nos priekiu 
npiistu, ar ] 
tai iš Bor<U 
motinos pi e 
ti tiesiai į sveiką .normalų vaikiuką. 
Miliūnai ii' milionai kūdikių išaugo Į 
drutus berniukus be 
kombinavimo geros 
žiūrės ir drutinančio maisto, kurį su
teikė Borden’s Eagle Pienąs.

i . 19 kitos pu
lt udikis su gera moti- 

rupesniu ir tinkamu 
,i iš krūtų, penėjimo ar 
’s Eagle Pienių kuomet 
Is išsenka, turėtų išaug-

mergateš iš su- 
motiniškos prie-

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit .ateičia.

Prakalbos
lemoje: Naujas Pąsatilis

• Steigiamas 
todėl, mylijonai dabar gyven- 

nančiu nebumirs”c

Subatoj, 30 d. Gegužio

S. L. FABIONAS CO’t

IT ŲDIKIO sveikata 
ir ūgis remiasi 

daugiausiai ant val
gio, kurį jis gauna. 
Kūdikis turi l^ūti nu; 
praustas ir papenėtas 

reguliariška. Jei nega 
Ii žindyt kūdikio, tu*» 
rėtumėt ^vaitot 
Borden’s Eagle Pieną

ūžtai, kai per virš 
tris gentkartes užau
gino daugiau kūdikių 
į stiprius ir sveikus 
vyrus ir moteris, ne
gu visi kiti kūdikių 
maistai kartu sudėti. 
Jei Jūsų kūdikis ne
miega nakčia, yerkia, 
ir nerimauja,

THE BORDEN COMPANY

Borden Bldg., Nev’York

NES
Borden’s Eagle Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary 
tas iš tyro karvės 
pieno ir cukraus. Jį 
rekomenduoja gydy
tojai iš priežasties jo 
gerumo, vienodumo, 
ir lengvo suvirškini
mo savybių

jei kūdikis neauga j 
svorį, gal pienas nėra 
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle 
Pienas išriš klausimą, 
taip kaip tūkstantims 
motinų, kurios nega
lėjo žindyt savo kūdb

KUPONAS
Pažymėkit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Vaikams Knyga
Vardas 
Adresas

13-TAS DIDELIS APVAIKŠGIOJIMAS

(Lithuanian

xxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxx

809 W. 351h SI., Chicago i
Tel. Be levard 0611 ir 0774 )

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir L 
Parduodam Laivakortes. • J

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St, Room 1111-1C 

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
I I. . . n..................................

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. Halstęd St. / 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
atraktai. — Ingaliojhnai.
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Ab-

John Kuchinskas
LAWYĖR

1»p
Lietuvis Advokatas

“ 2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

li
Tek

S. La Šalie St., Room JZ0U1 
Bandolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel Yards 0062

TautiškuKapiniu
Subatoje, Gegužio 30-tą dieną

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti j šitą didelę iškilmę.
Šioje iškilmėje dalyvaus daug- įžymių kalbėtojų. Programas bus 

iš muzikos ir dainų. Iškilmė prasidės kaip 11-tą valandą iš ryto.

TAp McCOVVAN
Qyj0 Hemorhoidui be Peilio 

be Skausmo Neišgydys Nemokėk.
6301 So. Park Avė.

3241
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PitnyČibs.

J. P. BAITCHES
HOUSE OF HEALTH Advokatas

Blatz stovi už gerumą 
ir yra vartojamas per 
75 metus. Kiekviena
me kiane yęą 100% 
miežių, skonio ir gry
numo — geriausias ta- 
voras išdirbtas Vyriau
siu Salyklininkų. Ban
dykit dėl gerų pasek
mių. Gaukit šiandien.* 
V A L BLATZ 

BREVVING CO.
C'hicagoe Skyrius 
1500 Holt Street 

I’hone Brunswick 3600

Chicagos Lietuviu 
Auditorijoj

3133 So. Halsted St. Chicago, 
III. Pradžia lygiai 
po pietų. Kalbės

nuo 3 vai 
geras kalbė

Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau- < 
jaustos mados aprėdalai ne- ų 
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite. kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Kųffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y,

Geriausios Skilvio 
Gyduoles šioje va
landoje, 
užkietėjimą, 
tumus, gasus, 
smųs ir t. t. 

sėkmės garantuojamos. 50 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių 
atsiųskite $L už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABORATORIES, 
5428 So. Ashland Avė., 

CHICAGO, ILL.

Prašalina 
rugš- 
skau- 

Pa- 
table- 

arba

iš Detroit, Mieli.
įžanga liuosa, nėra kolektų.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

*i*i*!# ♦,*į,*i♦;*:*!*

Ekstra Išvažiavimas
Lietuvių tanios vyrų ir mote
rų buvo sumigtas išvaziavi- 

1925 m., betmas 2 l

gegužes,atidėtas ant
1925 m. Lcafy (irovė, prie Tau
tiškų kapinių, šitas skirtingas 
yra išvažiavimas, nes 5 metų 
draugystės sukaktuvės; bus 
priimama nauji nariai uždyką 
nuo 18 m. iki 35 m. Kviečia 
lietuvius ir lietuvaites praleis
ti linksmai laiką prie 
Bartkaus muzikos.
10:30 vai. ryto ir bus 
su išlaimejimais.

'Krokas išeis 9 v<tl.
3533 So. Wallaee St.

Kviečia Komitetas

geros 
Prasidės 
bazaras

ryto

PO PROGRAMUI BUS PIKNIKAS
Naudai Lietuvių Tautiškų Kapinių

A. BLINSTRUPO DARŽE
JUSTICE PARK, ILL.

Kviečiame Draugijas prijaučiančias dalyvauti į Corpore su 
vo vėliavoms.

Kviečia KOMITETAS

EXTRAI! EXTRA’I
>. DEL LIETUVIŲ

Lietuvių Tautos parapija ant 35 ir Union Avė. šaukia susirinkimą į 
savo svetainę‘Gegužės 29 <1., 1925 m., pėtnyčioj, 7 vai. vakare, de1 pa
rapijos reikalų, .yęa didelė priežastis, kuri mits nedaleido sulaukti 
pusmetinio, susirinkamo. Bus perinkta ir pertikrinta parapijos val
dyba, apsvarstyta šiandieninis ir ateinantis parapijos stovis. Pri
klausanti ir m.tž daug atjaučianti ant šios Lietuvių Tautos parapijos, 
.malonėkite visi atsilankyti, nes bus daug’ svarbių ir negirdėtų 
apsvarstymų. Kviečia KLEBONAS IR PIRMININKAS.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

VIENYBE, 
Brooklyn, N. Y.

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

tikro diagnoze
Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. • Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOS’ dėl PILNO 
minavimo 
po ................

Ligos teisingai suprastos 
išgydytos. Jei "jus kenčiate, 
daugiau kentėti nuo pažadų ir 
jančių” daktarų. Ateikite j HOUSE 
JIEALTH dėl pilno Fizinio 
torijos Egzaminavimo, čia 
jllsų sveikatos stovį kaiji knygą.

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dcarborn St

Musu
KA1-

$3
yra purinų 
atsižadėkite 

lio- 
OF 

ir Labora- 
atsk leisime

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S't. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 VV. 22 St. nfio 7 iki 9
Telephone Rooscvelt 9090

Namu Telefonas Republic 9600

V. W. KUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Va k. 3223 S. Halsted StM CHcago 
Tęl. Yards 4681

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus”
:i Stryczek, 1781 l’enn /Avė., Gary, 
sako: “Virš dviejų metų aš ken- 
nuo pušku ir kraujo trūuelių. Bu- 
iplčtoju-.ii po visą mano kūną 
praradęs v.ltį. šešios 

i atsilankiau pas jus. 
naujas žmogių 

kiekvienas kenčiantis 
kentėjimą. Kiekvienas 
prie manęs.”

Mes Darome Kitoms, 
Galime Padaryti ir Jums 

atsilankyti 
skirtumo. Į 

negalėjo 
įsas chroniška: 
kūne 

h liga: 
Ncurit 

. Skilvio, f 
forąia:. kataro, 

sunkias

Ind., 
tėjau 
va išs 
buvau 
gal aš 
jaučiuosi kaip

maro 
kreipti

Kii

Aš 
at- 

Siandien aš 
.. Aš noriu, 
žinotų apie 

gali alsi-

Tą Mes

kviečiame 
dykai 

yra 
gydome 
žmogaus 
ir’ Speciale 

Reumatizmų, ] 
Kepeni 
Visas f , 
gydome visas 

negalėjo išgydyti.

jumis 
nėra 

k a

Mes 
pasitr.r'mo 
ligą jūsų 
Me: 
šame 
Odos 
rų. 1 
čių, 
gas. 
džiu, 
kiti

Musų štabas yra patyrę gydytojai, 
teiks jums didelę pngelbą pasita

išgydyti. 
igaa vi- 
Kraujo 

Vyrų ir Mote- 
A c klosis. Plati 

i, Inkstų Ii- 
Dusulio. Žo- 
ligas, kurių

, 8U- 
pasitarimeteiks _ ___ ___________

sunkiose ligose. Ateikite šiandien, 
saugokit savo sveikatą. Valandos: 
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare, 
mnke, Seredoje ir Subatoje iki 8 ’ 
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

Housę^Health
įfl nolDUTIOM BU1LD1MU t*>

164 W. VVashington St.

Ar>- 
Kas- 

Utar- 
va-

Garsinkites Naujienose

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Koobj 111 
Tel. Central 62IG

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj euo 
6-8 ▼. ▼. .Sitbatoj nuo 1-7 ▼. ▼. H 
3236 S. Haleted St. T. BomI. 6787 g

Fonrai

Tel. Dearborn 9017

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Otigas vldurmieatyj i
Room 17(26

CH1CAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cot.
W. Wa8hington SL 
Watikrin£ton A Clark

Namą Tel.: Hy<i« Purk 8AM



Penktadienis^ Geg. 29, 1925

I

l TAUPYMAS
t

aupymo
Turtas virš Trijų Milijonu Doleriu

c;

C;

C

V

r

r,
Randasi ant
žemutinio f 1 o r o

Kenosha, Wis.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumų, patar
navimą ir parankamą iioa 
JEtankos.yra tai pamatas žmogaus pasisekimo, pamatas ant kurio 

yra budavojami dideli darbai . Todėl tuojau* pradėk tau
pyti reguliariškai saugiame METROPOLITAN STATE 
BANKE. Išsiimk šio banko knygelę padedamas nors 
$1.00. Mokame 3% i metus ant visų padėtų pinigų.

KORESPONDENGIJOSI
NAUJIENOS, Chicago, UL

f-Tlą M11 rtL ti crTT

Keliaukite j LIETUVĄ. METROPOLITAN STATE 
BANKAS sutvarkys Jūsų kelionę ant geriausių ir pato
giausių Laivų* ir parūpins visus reikalingus dokumentus 
dėl išvažiavimo ir sugrįžimo, ir geriausiai patarnaus dėl 
pe įkėlimo pinigų. j Lietuva ir iš Lietuvos.

jos skaitytų už konstitucijos 
atspausdinimą, bet atsakymo 
dar negavusi. Reikia žinoti, kad 
komisija veikė kuogeriausia ir 
iš savo veikimo davė raportus; 
ji pasiuntė paklausimus ke
lioms spaustuvėms ir kuri pi
giau apsiėmė spausdinti tai ir 
atidavė, visos gi spaustuvės sa
vo atsakymą davė. Kasi ink sem- 
pelią, apie kuriuos mini J. Nau
jokas, tai gavus juos iš spaus
tuvės jie buvo pristatyti susi- 
rinkiman, o klaidas pataisyti su
sirinkimas pavedė pačiai komi
sijai ir užbaigti visą darbą. 
Darbas liko, pabaigtas ir visi 
LPK. nariai yra patenkinti, iš
ėmus tik vieną J. Naujoką.

— L.*P. Kliųbo valdyba: 
Pirm. D. J. Kasparka, 
Sekr. K. Staraitis.
Ižd. (parašas neįskaitomas)

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas

’ šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

$ C
g Marquefie Phąrmacy £ 
$ Vienatinė Lietuviška Aptieka $ 
U šioje Apielinkėje

| F. A. RAKAS |
Registruotas Aptiek orius

♦ ir Savininkas $
1 2346 We«t 69th Street g 

arti We»tern Ava. S
Phone Republic 5877 - 583/

CHICAGO. ILL

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERRA 

3101 So. Halsted St.,< kampas 31 fat.

rel Blvd. .1138 
M. Woitkiewici« 

BANIS 
AKUŠEREA

Pasekmingai pa-* 
.arnauja mote
rims prie gimdy- 
-n o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas 'ir akušeris.

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

Ofisas >r Labąratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal 
m . J 3110. Naktį 
Telefonais: < Drexel 0950

( Boulevard 4136

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra 

2201 W. 22nd [S ST. 
CHICAGO.

Lietuvos Balso Draugijoje

TORANADO

PASKUTINIS tornado pietinėj Illinois 
valstijoj, pamokino mus keletą bran

gių lekcijų. Pati svarbiausioji yra tai ta, 
kad svarbus dokumentai namų skrynutėse, 
ant lentynų ir stalčiose, nėra saugu laikyti. 
Absoliutišką apsaugojimą jus galite suras
ti musų Apsaugos Skrynutėse už mažiau ne
gu 1c dienai. Ar jus galite būti be to apsau
gojimo?

Mes kviečiame jumis apžiūrėti musų Ap
saugos Skrynutes. Daleiskite parodyti jums, 
kaip privatiškos Apsaugos Skrynutės pa- 
liuosuos jumis nuo visokio pavojaus ir rū
pesčio apie jūsų brangenybes.

DEPOSTIORS 
STATE B ANK

Ashland Avenue prie 47th Street

Bal. 26 d. įvyko Draugystės 
Lietuvos Balso susirinkimas ir 
vakarienė. Ta draugija yra ne
partinė ir pigiausia Kenoshoje, 
todėl daugelis laukė progos įsto- * 
ti į ją. Draugija matydama, kad 1 
nebus nuostolių, jei nupigins j 
įstojimą, todėl vienam mėnesiui. 
ir nupigino įstojimą ir bal. 26 1 
d. susirinkime prisirašė 31 na- j 
rys, kurie ir liko priimti. Taip- ( 
jau tapo nutarta, kad ir tie, ku- ( 
rie prisirašys vakarienėje, taip- ( 
jau turės tą pačią progą. To
dėl laike vakarienes prisirašė 
dar 21 narys. Dabar Draugyste 
Lietuvos Balso viso narių turi 
209. Tai yra didžiausia ir tur
tingiausia draugija Kenoshoje.' 
Draugijos įstatai labai gražus 

— apšvietą ir mokslą platinti,' 
;ęikti pagelbą savo nariams; 
draugija yra tautinė ir nevar- 
žo savo narių, taip kad prie jos 
kiekvienas gali priklausyti; o 
ir įstojimas nėra brangus.

Bal. 19 d. persiskyrė su šiuo 
pasauliu šios draugijos narys 
Mikolas Nakrašas. Liko nuliūdi
me žmona Domicėlė ir trys duk
terys — Stanislava, Bronislava 
ir Jaęlviga ir viena sesuo Ame
rikoje, o Lietuvoje liko dvi se
serys ir giminės. Palaidotas li
ko šv. Jurgio kapinėse. Draugy
stė Lietuvos Balso pasiuntė 
gražų vainiką.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets*

Jus Esate Kviečiamas
Atsilankyti/j r pamatyti istoriš
ką kambarį musų naujame ban
ko name.
Tame kambaryje randasi daug 
brangių dalykų iš Revoliucijos 
laikų ir jie yra žingeidus jau
niems ir seniems.
Du tūkstančiai mokyklų vaikų 
jau matė šitą parodą.
Musų naujas bankinis namas 
pattf per save yra reprodukcija 
Independence Hali, Philadelphi- 
joj. Istoriškas loj^ys Amerikos 
neprlgulmybės.

The STŪCK VARŪS 
IRUSI & SAVINGS 

BANK
4150 South Halsted St.

Su Naujienų Ekskursija

Nariai Federales Rezervo Systemos 
PASTEBĖKITE PERMAINĄ BANKINIŲ VA
LANDŲ — Pradedant nuo panedėlio, birželio 1, 
1925, šios bankos valandos bus sekamos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 3:30 vai. po pietų. — Suba- 
toj, nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nebus daroma biznio 
ketvergi) vakare.

LIETUVON
$186

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
niėių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbų ir ma
terijoj garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Truputis apie šv. Petro lietu
vių svetainę.

Per daugelį metų nebuvau 
toje svetainėje, nes nebuvo pro
gos. Bet prisirašęs prie Ameri
kos Politiško Kliubo nuvykau 
užsimokėti savo mėnesines duo
kles. Ir ką aš radau svetainėje! 
Krėslai ir stalai sulaužyti, sie
nos išbadytos, vienos skylės. 
Jėjęs jauties kaip kokiame “už
burtame urve”. Pirmiaus gi sve
tainė buvo gana graži. Kodėl 
gi ją dabar taip apleista? Ar 
jau visos avelės išsiblaškė ir ne
bėra nuo ko vilnų kirpti? Ko
dėl tie muši] bažnytininkai to
kie. vienupusiški; išvarinėjo pa
žangias draugijas, o juk iš jų 
sėmėsi gana gerą pelną. Už su
rinktus už nuomą pinigus galėtų 
gražiai užlaikyti svetainę. Ten 
visados yra rengiama įvairiau
sių pasilinksminimų, bet kaip 
žmonės gali jaustis tokioje sve
tainėje? Sarmata parapijos ko
mitetui, kad taip apleido tą sve
tainę.

— Kaz. Brazevičius.

Pašalink Kosulį* Šalti* Gal- 
vagele* Ramatizma ir Visas 

. Gyląs ir Skausmus

’Garsinkities “Naujienose’ Geresnis nei Mustard Plaster.

OLYMPIC White 
Star 
Lines 
Laivu

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

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visų ekskursijų iš Chicagos.Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

Tel. Yards
Baigusi a 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
Juose moterim; 
ir merginome 
kreipkitės o re 
site pagelbą.

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

kolegiją

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži 

patąr 
visokio

ir p<
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lebee 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Daktaro pa
ta rnaviflUL ty
ra gydyti jūsų 
ligą arba 
taikinti 
nius.
27 metai
State gatvės 

Akiniai taip 
Galvos skaudė-

, nemigė Ir 
tankiausiai yra

Už-

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfąx 6353

pri- 
aki-

prie

pigųs kaip $5. 
jima.s, nervingumas 
nevirškinimas, 
priežastis akių įtempimo.
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Frankįin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago. j—

Vienos durys į šįXuro nuo 
Chicago tdatro 

Valandos nuo 9 ryto iki G vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17071 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 
—

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boelevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted 8L 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 1 )Hi 

pietų ir 6 iki 8 vakaro
■ - -- —

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:31 iki 9:30 vakaro i*

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

r“ DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Are., Room 209 

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

Namų telefonas Spauldin^ 8633

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westetn Avė. 
Tol. Lafayotte 4146

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

X —"I ... ........................    ■■■■■! I I S. /

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
RasAs Gydytoja* ir Cbirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyriškų 
Vaiką ir visų chronilkų Ilgų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Cbicaąe 
arti Slat Stiaet

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. We- 
dėlioniis ii Šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, pasltelraek
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrist
Tel. Boulevard 6487

ant
2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phona 
Lafąyette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos 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 Avef
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

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

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet
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vamanijos . spauda” “šituos1 Klerikalai sugeba tiktai J 
gerus dalykus ignoruojanti,' spaust ir slėgt, kaip kitą- 
parodo, Jogei jisai užmiršo 
tą “Dievo prisakymą”, ku
ris draudžia neteisingai kal
bėt apie savo artimą.

Gerumų Lietuvoje yra, 
tatai visi žino. Bet klausi
mas, ar už tuos gerumus 
reikia tarti ačiū kademų 
valdžiai? Kiekvienas pro
taująs žmogus pasakys, kad 
ne. i

syk Rusijos caro činovnin- 
kai. Carizmo galybė tečiaus 
susmuko. Susmuks ir dabar
tinių Lietuvos liaudies pri
spaudėjų jėga, kadangi gy
venimo progresas yra nesu
laikomas.

•Tauragės Mokytojų semi 
narijos skandalas

LietuVoje ir vargamis- 
trai reikia ranką 

bučiuot

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
tekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8510.

Užsimokėjimo kainai
Ohicagoje — paštui

Metams...................—_________  $8.00
Pusei metų____ ___ - ------ 4.00
Trims mėnesiams —... ............. 2.00
Dviem mėnesiams ----------------- 1.50
Vienam mėnesiui ——.75

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija ________ —_____ 3c
Savaitei ____________________  18c
Mėnesiui ................—__ .«...____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ................................ —<- $7.00
Pusei metų............... ....................... 3.50
Trims mėnesiams.............—■■■■ 1.75
Dviem mėnesiam _____ 1.25
Vienam mėnesiui  .76 N

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) »

Metams ............................ — $8.00
Pusei metų ...... «...__________ _ 4.00
Trinu mėnesiams------------------ 2.lt)
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakyme.

KADEMŲ ADVOKATO 
PRASIMANYMAI

e • ••
• • ' 3 1 * • •

GERUMAI LIETUVOJE
'♦ • • i •

KAM PRIKLAUSO 
KREDITAS?

• • •

MOKYKLOS IR KLE
RIKALIZMAS

Imkime valiutos klausi
mą.

Chicagiškis kademų gar
bintojas rašo: “Jau metai 
baigiasi, kaip Lietuvos vy
riausybės priešaky dirba 
krikščionių demokratų arba 
ka‘demų bloko ministerių 
kabinetas”.

O kiek laiko gyvuoja Lie
tuvoje pastovi valiuta? Apie 
treji metai. Aišku todėl, kad 
pastovios valiutos įvedimas 1 
nėra kademų bloko nuopel
nas.

Litai tapo įvesti Lietuvo
je ne ačiū kaderpams, bet 
nežiūrint kademų. Klerika
lų bosas Vailikaitis juk 
stengėsi kiek galėdamas il- 
giaus sutrukdyti naujos va
liutos įvedimą Lietuvoje, ir 
deliai to Lietuvos žmonėms 
pasidarė baisiai didelių nuo
stolių.

BOLŠEVIKIŠKAM 
.'“ROJUJE”

mos. Pedagogų Tarybos posė
dy j mokytojai nutarė, kad su 
dideliais formalumais ir atsipra
šymais prašalintieji mokiniai 
paliekami. Mokiniams teko su
žinoti apie pašalintųjų nuo
sprendį. Tada susirinkę Salėje 
pareikalavo perskaityti protoko
lą, bet direktorius pareiškė, kad 
posėdis nebaigtas ir protokolo 
neskaitys.

19-111 iš ryto seminarijos sa- 
iš “ambono” Įėję direktorius paskelbė moki- 
dievobaimin- niaw pedagogų

bet taip pat stengias užkimšti 
burnas ir tiems jaunuoliams 
mokiniams, kurie stengiasi su
pranti tikro mokslo tiesas.

—Juodas Varnėnas.

“PRARASTA JĖGA AT
Policininkas GAUNA 124 VA

KLERIKALINIAI IR 
PAŽANGIEJI LIE

TUVOS MOKYTOJAI

Marijonų laikraštis išdid- 
žiėii mokina socialistus ir 

‘‘laisvamanius” rimtumo. 
Jie, girdi, visai nesugebą pa
stebėti pačių svarbiausiųjų 
dalykų Lietuvoje, o tiktai 
iešką tuščių priekabių prie 
kademų valdžios.

“Sveika ir visapusiška 
kritika”, sako tasai laikraš
tis, “šalę smulkios rųšies 
blogumų, turėtų paminėti ir 
pabriežti nors stambiuosius 
gerumus valdžios kreditan. 
1) a b a r - g i laisvamanijos 
spauda vienbalsiai šaukia, 
buk Lietuva ant pražūties 
kranto!”

Tai yra prasimanymas. 
Kademų valdžią kritikuo
jančioji spauda taip nešau
kia. Ji nurodo, kad Vailo
kaičio diriguojamoji Petru- 
lio-Krupavičiaus valdžia da
ro labai daug žalos Lietu
vai, bet kad Lietuva jau 
esanti netoli pražūties, to ji 
nesako.

Pažangioji visuomenė yra 
įsitikinusi, jogei Lietuvoj 
organizmas yra taip svei
kas, kad jo neįstengs užmu
šti nė klerikalizmo paviet
rė!

Panašiai yra ir su kitais 
gerumais Lietuvoje. Pavyz
džiui, mokyklos:’ jų Lietu
voje tolyn atsiranda vis dau- 
giaus, bet tai tiktai dėlto, 
kad kademai neįstengia nu
slopinti Lietuvos žmonių 
troškimą apšvietos. Lietu- 
vds miestų ir sodžiaus gy
ventojai šiandie nori, kad 

jų vaikai gautų mokslo; pri- 
sieina ir klerikalams skai
tytis su tuo žmonių noru. 
Jie šiandie jau negali saky
ti, kad mokyklų nereikią, 
nes, jeigu jie taip sakytų, 
tai sukeltų prieš savo žmo
nes. Už tai klerikalai sten
giasi paimti mokyklas savo 
kontrolėm ir kiša į jas pote
rius, katekizmą ir kitokius 
dalykus, neturinčius su mo
kslu nieko bendra.

Kuomet klerikalai negali 
kurią mokyklą paversti da
vatkų “rasodninku”, tai jie 
stengiasi ją pasmaugti — 
kaip jie padarė su Realine 
Mariampolės Gimnazija.

Paliuosavus Lietuvą nuo 
klerikalinio slogučio, tenai 
atsirastų dar daugiaus mo
kyklų, negu dabar yra, ir 
— kas svarbiausia — jos 
butų daug geresnės.

* . . . DPilietinis karas, kontr-revo- 
liucinių generolų kampanijos 
prieš sovietų valdžią ir užsienių 
intervencijos jau senai — dau- 
giaus, kaip ketveri metai — pa
sibaigė. Bet teroras ir politinės 
žvalgybos siautimas bolševikų 
karalijoje tolyn eina aršyn.

Kruvinoji črezvyčaika (dabar 
vadinasi “Gosudarstvennoje Po- 
litičeskoje Upravlenije” arba 
Ge-Pe-U) dūksta. Juo labiaus 
Maskvos diktatoriai likviduoja 
komunizmą ii4 daro kompromi
sus su užsienių ir savo šalies 
kapitalistiniais interesais, tuo 
pikčiaus jos cerberas, čeką, kan
da Rusijos darbininkų avangar
dą, socialistus.

Pirma bolševikai teisindavosi 
tuo, kad “pavojus revoliucijai” 
reikalaująs griežtų priemonių. 
Jie meluodavo, kad “menševi
kai” padedą kontr-revoliucionie- 
riams, kuomet iš tiesų socialde
mokratai 
bolševikų 
Kolčaką, 
Bet koks 
irimas, kuomet pati sovietų val
džia yra padariusi taiką su 
kontr-revoliucionieriais ir kapi
talistais?....

savanoriais -eidavo į 
armiją kovoti prieš 

Denikiną ir Vrangelį. 
yra šiandie pasiteisi-

Vrangelio ir Denikino armi
joms amnestija, o socialdemo
kratams ir socialrėvoliucionie-

Yra melas, be to, .kad Lie
tuvos kademų kritikai ne
matą ir neminį jokių geru
mų Lietuvoje. Atvirkščiai, 
socialistų ir šiaip pažangių
jų žmonių spaudoje nuola
tos kalbama apie tai, kad 
Lietuvoje nėra bado arba 
maisto trukumo, kad jos pi
nigų valiuta yra pastovi, 
kad jos mokyklų ir mokinių 
skaičius auga, kad jos gy
ventojų ekonomine padėtis 
taisosi, ir t. t.

Marijonų organo redakto
rius, sakydamas, kad “Jais-

Vienok, kaip sakėme, kle
rikalinė priespauda ne- 
įseongs pražudyti Lietuvą. 
Klerikalizmas yra praeitų, 
atgyvenusių amžių liekana. 
Jam tarnauja tiktai tamsuo
liai arba dvasios vergai. Su 
tokiais tarnais daug atsiek
ti negalima. Sakysime, kad 
ir aukščiaus minėtoje švie
timo tsrityje: ką gali kade- 
mai padaryti, kad nežiūrint 
visų savo pastangų jiems 
iki šiol tepavyko pritraukti 
prie “katalikiškos” mokyto
jų sąjungos vos apie treje
tą šimtų mokytojų (neskai
tant kunigų - kapelionų) ? 
Tuo tarpu kad pažangiųjų 
mokytojų ’susivienyme — 
Lietuvos Mokytojų Profesi
nėje Sąjungoje — randasi

Užsienių kapitalistams koncesi
jos, o susipratusiųjų darbinin
ku vadams kalėjimas, ištrėmi
mai ir katorga.

xVisagalingoji čeką, neįstengi 
dama išnaikinti i 
tus, yra tarytum 
terikos apimta, 
smaugia, kas tik 
pakliūva. Ji jau 
trėmimais; ji kiša savo aukas 
į kalėjimus “su aštria izoliaci
ja”. Jai išrodo per maža savo 
teisės bausti jidministracijos 
keliu (t. y. be teismo sprendi
mo) iki trejų metų; ji sodina 
penkeriems, septyneriems ir net 
dešimčiai metų!

Kartu su socialdemokratu Ku- 
činu, kuriam Čeką nesenai “da
vė” 10 .metų čeliabinsko kalėji
me, išgrūsta ten .pat draugai 
Bielenki, Ladyžensky, Michels 
ir Pavlov, gavę po 6 ir 7 metus 
su aštria izoliacija.

Čekos puolimai paskutiniais 
mėnesiais pavirto kokia tai pa
siutimo orgija. Kratos ir areš
tai nesibaigia. Krečiama ir areš
tuojama tremtiniai, kalinių ir 
tremtinių gimines ir net jų pa
žįstamieji.

Rusijos Socialdemokratų Dar
bininkų Partijos užsienių dele- 
gačijai pranešama iš Maskvos 
šie nauji nuosprendžiai sdc.- 
dem. bylose:

Kaganova (s£i kūdikio)—> iš
trėmimas į Uralą; Treckunov — 
ištrėmimas į Sibirą; Glikrnan — 
ištrėmimas į šiaurinę, Aziją; 
Kac, Ašpis, Kliaus, Karolinski
— į koncentracijos stovyklas.

Butyrkų kalėjiman (Maskvo
je) per spalių-gruodžio mėne
sius atgabenti šie asmens, kal
tinamieji už. priklausymą social
demokratų partijai:

Iš Ekaterinoslavo — 10 žmo
nių, jų tarpe Lieberman ir Šif- 
ęin; iš Charkovo — du garve- 
žimiu dirbtuvės darbininkai ir 
Liza Moldavskaja; iš Poltavos
— Vitnek; iš Odesos'— mate
matikos mokytojas Odesos Po
litechnikos Institute; iš Kijevo

socialdemokra- 
i pasiutimo is-

Ji griebia ir 
jai po ranka 
nebesitenkina

daugiaus kaip 2000 narių! — du Arsenalo darbininkai.

Tauragės Mokytojų, Semina
rijoj “vargamistra” duoda dai
lių pamokas. Patsai budamąs 
“klerikliškai kultūringas” ir ga
vęs vietą ne sulig savo nosies, 
pradėjo su mokiniais elgtis vi
sai “klerikališkai”. Kaip dvasiš- ’ 
kas tėvelis kai 
savo parapijonus
gai graudina bedievius, cicilvi- 
kais, velnio tarnais| ir t.t., o die
vobaimingi žmoneliai, parpuolę 
ant kelių, kumštimis daužo sa
vo krutinės ir gailisi už nuodė
mes ,girdėdami “šventus” žo
džius. Taip ir vargonininkas 
nemokėdamas pats tinkamai sa
vo autorito mokykloj apginti ir 
neįstengdamas mokinių kritikos 
atsilaikyti, pradėjo mdkinius 
koliojti asilais, buliais ir pana
šiais žodžiais.

Mokiniai (aišku kairesnieji) 
tokiam koliojimui pasipriešino. 
Jie pareiškė, kad šiais laikais 
nėra apaštalų ir stebuklingai 
negalima išmokti ,kad visą laiką 
neaiškinus pamokų, o gale ber- 
tainip reikalauti atsakinėti. Mo
kyklą tai ne bažnyčia ir moky
tojas neturi taip elgtis su moki
niais, kaip klebonas su davatko
mis ir seserimis. Mokytojų Se
minarijoj mokiniai beveik visi 
pilnamečiai ir yra mokinių, ku- 
riė gali mokytojauti ir supran
ta kas. tai yra mokytojas ir kas 
mokykla. Mokiniai nenusilen- 
ke vargonininkui taip, kaip fa
natikai žmoneliai kunigui, bet 
pareikalavo aiškinti pamokas.

Tuomet vargonininkas perpy
kęs pradėjo varyti iš klasės su 
juo kalbančius mokinius. Du 
mokiniai buvo beišeiną, bet kiti 
juos sulaikė. Pastebėjęs vargo
nininkas, kad didesnė dalis mo
kinių priešingi jo nuomonei, 
patsai išbėgo dienyną po pažas
ties pasibraukęs ir, lyg 
vaikas tėvui, pasiskundė 
narijos direktoriui.

Direktorius, pakvietęs

mažas 
semi-

tuodu 
mokiniu, liepė atsiprašyti vargo
nininko. Tie mokiniai priversti 
ėjo atsiprašyti tris kartus, bet 
vargonininkas atsiprašymo ne
priėmė. O čia klebons-kapelionas 
diktuoja vargonininkui ir pats 
padeda įgyvendinti jo kerštą. 
Neatieidus vargonininkui, moki
niai Blinstrubas ir Augaitis ta
po prašalinti iš seminarijos.

Mokiniai paduoda prašymą 
Pedagogų Tarybai ,kad paliktų 
kaltinamuosius mokinius, o var
gonininką pakeistų Ritu moky
toju. Nors mokiniai ir aiškiai į- 
rodė vargonininko netaktą lai
ke pamokų, bet prašymas bUvo 
atmestas. Del šventos ramybės 
ir dėl seminarijos “labo”1, ma
tyti ,pats direktorius kartais 
nesulaiko vargonininko kolioji-

tarybos nuo
sprendi, kuriuo vienas pašalin
tųjų mokinių, sulig paties var
gonininko patiektos Atsiprašy
mo formulės, paliekamas, o ant
rasai pašalinamas. Pedagogų 
tarybos sprendimas mokinių ne
patenkino. Jie išrinko; tris de- 
legatus ir išsiuntė Švietimo Mi
ni steri j on teisybės ieškoti. Di
rektorius mokinių delegatams 
nepritarė, bet greičiausiai iš
siuntė į Kauną pedagogų tary
bos atstovą užkirsti mokinių de
legacijai kelią. Kol negrįš , de
legatai iš Kauno, mokiniai nu
tarė nelankyti mokyklos ir nuo 
20-111 paskelbė mokinių streiką.

švietimo Ministerija mokinių 
delegacijos nepriėmė, bet peda
gogų tarybos atstovui įteikė in
strukcijas: paskelbt mokiniams, 
kad visi privalo stoti mokslai! 
24-111, kas tą dieną nestos, tas 
bus paliuosuotas ir kad neužil
go atvažiuos iš Kauno švietimo 
revizorius.

Kol mokinių ir pedagogų ta
rybos delegatai važinėjo Kau
nan Juo laiku direktorius ir ki
ti mokytojai ieškojo streiko kai 
tininkų. Matyti Juo tikslu di

rektorius dažnai matydavosi su 
apskrities viršininku, klebonu, 
seminarijos kapelionu Dichavi- 
čiu ir politinės policijos agentu. 
Net ir direktoriaus žmona pra
dėjo pliotkus kalbėti, kad* ji 
xrirdejusi vieri'iį mokinę, iš Klai
pėdos krašto kalbant, kad moki

niai prašalysią vargonininką, o 
paskiau kun. Dichavičių ir di
rektorių.

Toms žinioms patikrinti kar
tą direktorius įėjo iš kiemo į 
virtuvę tūlos valgykla. kurioje 
valgydavo įtariamos streiko da
lyvės ir klausinėjo tarnaitės, ar 
ne kursto įtariamos mokinės 
mokinius prieš mokytojus. Vie
na mokinė užklausė 
riaus, kiek pagrindo 
naitės kalba?
sakė,, kad ne jo dalykas sekti 
mokinius, kad tam yra politinė 
policija. Prie kitko direktorius 
pasakė ,kad apie mokinių strei
ko suokalbius jam pranešęs kle
bonas.

> 23. III. mokiniai susirinko 
seminarijos salėn ir vienas mo
kinių delegatas norėjo pranešti 
apie jų kelionę Kaunan. Direk
torius neleido ir pradėjo kartu 
su kitais mokytojais varyti mo-

direkto- 
turi tar- 

Direktorius at-

f

NEPAPRASTAS PILVAS. — Frank Richards, buvęs jurininkas, 
turi nepaprastą “gumini” pilvą. Jo pilvas yra tiek stiprus, kad

daryti tvarką.

Pastebė- 
mokinių liko 
užrakino sę- 
Seminarijos 

darė tvarką,

LANDAS”
Prikėliamoą jūsų gilės ir nervai 

ir atgaunama jaunystės jėga

kinius j klases. Kadangi moki
niai nėj'o tai direktorius varė 
mokinius-iš seminarijos rūmų, 
bet iri vėliaus mokiniai neklau
sė, tai mokytojas A. S. pakvie
tė policiją.

Afyyko seminarijos salėn po- 
icininkai. Direktorius tuoj lie
pė policininkui išmesti iš salės 
moknį Alf. Mažeikį ir Alek. Au- 
gaitį, kuriuos nesenai peidagogų 
;aryba pašalino,
išmetęs laukan tuodu mokiniu 
sugrįžo padėti 
Mokinys VI S. nusistebėjęs po
licijos šeimininkavimu semina
rijos salėje, pabrėžė, kad ne po
licijos reikalas kištis į seminari
jos reikalus. Policininkai įsakė 
mokiniui VI S. uždaryti burną 
ir pradėjo vaikyti mokinius lau
kan iš salės. Direktorius kai 
kuriuos mokinius 'sulaikydavo 
salėje ir taip pasisekė padalinti 
mokinius į dvi dalis, 
jęs,. kad ne daug 
salėje, direktorius 
minarijos duris, 
kieme policininkai
o užrakintieji mokiniai, pradėjo 
iš salės šokti pro langus lau
kan. Pastebėta, kad mokiniai 
nufotografavo seminarijos kie
mą su policininkais tvarkda
riais.

24-III susirinko pamokų be
veik visi mokiniai. Tą dieną ma
tyti buvo laukiama didelės revo
liucijos, nes ties seminarija vai
kščiojo keletas policininkų, ties 
mokinių bendrabučiu ir gatvė
mis dar daugiau. Tą dieną at
silankė seminarijos rumuosna 
apskrities viršininkas ir tik pa
mokoms užsibaigus policija pa
sišalino iš seminarijos rūmų.

Visą laiką politinė policija 
šnipinėjo ir stengėsi sužinoti, 
kas pirmininkavo streikuose, 
kas prašymą rašė ir kokius pla
nus seminarijos mokiniai yra 
pasidarę prieš pedagogų tarybą 
kovoti. Tauragės politinė poli
cija mandagi: ne pas save kvie
čia ,bet pati atsilanko pas atski
rus mokinius. Politinė policija 
ir, ' matyli, patsai direktorius 
tos nviomouof-:, kad iš inokiniij 
streiko padaryti didelę politinę 

bylą. Direktorius savo inicia
tyva tyrinėja mokinius ir jeigu 
pasisektų įrodyti, kad buvo pa
šalinės įtakos, tai turėtu nuken
tėti daug mokinių ir net gali 
būti kalba apie teismą.

Vargonininkas, direktorius ir 
“kapelionas” jaučias nugalėto
jais ir ieško« kaltininkų. Mokinių 
lipas pakeltas, visi susierzinę 
laukia bausmių, ypač baugina 
politinės policijos veikimas. Su
sinervavę mokiniai negali mo
kytis, jų vaizduotėj ^stovi kalė
jimas su visomis baisiomis prie
monėmis.

28. III. daugumas mokinių 
buvo pakviesta policininko į ap
skrities viršininko raštinę, kur 
tardė politinės policijos viršinin
kas. Klausinėjo apie pinigus, 
kuriais delegacija apsimokėjo 
kelionės išlaidas, kas rašė pra- 
žymus ar ankščiau buvęs numa
tytas streikas. Surašė vieniems 
ilgas bylas, o kitiems nieko ne
rašė, girdi, esą tas pats.

Tiesą pasakius, kurie moki
niai veiklesni, kuriems daugiau 
rupi mokslo dalykai ir kurie ne
siduoda mulkinti kapelionui, ir 
vargonininkui nesutinka rankas 
bučiuoti, tuos numato baisiais 
kurstytojais. Direktorius po 
kelis kas vakaras pasilieka po 
pamokų ir klausinėja po vieną 
atskirai: užsirašydamas gal 
kaip jo nuomonei tinka. Keletui 
mokinių patsai direktorius pra
nešė, kad pasišalintų iš semina- 
rijosunes vistiek busią pedago
gų tarybos pašalinti.

Tie mokiniai, kurie tiki kleri
kalų skelbiamam fanatizmui ir 
puola prie kapeliono rankų lai
žyti ir Vargonininkui neatsisako 
nusilenkti, tuos netardo politi
nės policijos viršjninkas ir jei 
ką ir užklaustų, tai tik dėl į- 
skundimo jiems tiesą įrodančių 
asmenų.

Skubinas Lietuvos [klerikalinė 
valdžia nelik tuos Į mokytojus 

: persekioti, kurie susibūrę į Pro-

Prarasta jėga, nusilpusios gi
lės ir nervai, silpnumas ir vos 
tik jaučiamas gyvenimas,'nerei
kia daugiau nuo jų nusigąsti, 
kaip tapo atrasta Lifex Coni- 
pound. Dabar jau yra galima 
dėl, tų kurie jaučiasi “senais,” 
pasidaryti vėl “jaunais” ir at
gauti savo “jaunystės stipru
mą” net i .vienos dienos laiką 
su Lifex Compound. štai yra 
žingeidus pareiškimas vieno, 
kuris vartojo Compound. Tas 
žinomas išradymas atgaivina 
“prarastą jaunystę” ir “jėgą” 
tūkstančiams kur kitos jokios 
gyduolės nepagelbėjo.

“Jėga mano jaunystės liko 
atgaivinta pirjną dieną” sako M. 
L. Ebstone. “Man pasirodė, 
kad mano aljaunėjimas pasida
ro umus. Aš vartojau com
pound per visą savaitę. Mano 
nei vai dabar yla normalus, kaip 
pridera būti. Skilvio neveiki 
mas, nuo kurio aš kentėjau 
nuolat per daug metų prany
ko. Aš dabar jaučiuosi geriau 
negu prieš dešimtį metų. Aš 
buvau išleidęs šimtus dolerių 
ant gyduolių praeityje, bet aš 
galiu tikrai .pasakyti, kad 
geras bompound padarė 
daug daugiau gero, negu 
gyduolės.” '

“Aš turiu pasakyti, kad
gyduolės kokias aš iki šiol var
tojau, nei vienos negali susily
ginti su Lifex. Del atbudavo-

jūsų 
man 
kitos

visos

sios(,” rašo J. M. Day. "Aš 
bandžiau daug /gyduolių ir jos 
negali būti lyginamos su Lifex. 
Lifex yra vienatines gyduolės; 
taip aš ‘manau' apie Lifex ir 
aš pasakysiu visiems savo drau
gams apie jas, nes aš manau, 
kad kiekvienas turėtų žinoti a- 
pie — Lifex. Aš jas girsiu Ir 
rekomenduosiu kol tik gyven
si u, nes jos man daug gero pa
darė, aš esu 60 metų amžiaus. 
Mano patarimas žmonėms, pa
bandykite jas.”

šis puikus Compound yra 
prirengtas’ vienos didžiausios 
laboratorijos pasaulyje ir abel- 
nai žinoma kaipo Lifex, yra 
lengvai vartojama namuose ir 
ji veikia kaip magija ant žmo
nių visokio amžiaus ir lyčių.

Nežiūrint kaip menka butų 
jūsų sveikata, koks jūsų amžius 
arba užsiėmimas, nežiūrint, ką 
jus iki šiol esate bandę, jei 
jums stoka “jėgos” ir “jaunys
tės stiprumo,” mes .esame pil
nai Įsitikinę, kad Lifex Com
pound atgaivins jumis, 
pasiūlome atsiųsti jums
pound gyduolių už $2 pabandy
mui 14 dienų. .Jei pasekmės 
nebus užganėdinančios, jums 
nekainuos nieko. Nesiųskite 
pinigų — tiktai savo vardą ir 
adresą pas Gordon Laborato
ries, 706, Jenkins Bldg., Kau
šas City, Mo., gyduoles bus at
siųstos tuojau. Tiktai 
k ėsite laiškanašiui taipgi 
štampas, 
atsiųsti 
Vartoki!
nurodymą, 
dienų nebus 
pasitaisymo” 
tiktai atsiųskite j 
sų pinigai bus grąžinami be
kio klausimo. Tas pasiulyma

coni-

arba jei norite 
$2 kaip užsis 

jas pagal

jis gali leisti daužyti pilvą su klijų ir jo viduriai nuo to nė kiek fesinę Mokytoju Sąjungą sten-
nenukentia. giasi pakelti Lietuvoje mokslą,

uznio- 
ir už

ikyši t. 
paprastą

ženklų "puikaus 
ir -“atjaiinė.inmo,” 

ir j li
jo-

las
puikias gyduoles.

Tie,, kurie gyvena no Jungti
nėse Valstijose, su užsakymu 
turi prisiųsti pinigus.

(Apskelbimas)



ant tikrai naujo apartmentinio namo Logan Sųuare, Lavvndale 
Distrikte, North Side, Northwest Side 4- apsaugota namu, 
kuris yra antratiek vertas kiek paskola išieša.

8500 AUKSINIAI BONAI 
61/2% NUOŠIMČIŲ

Per dvidešimtį metų bankinio ir investmentų biznio dar 
nei vienas kostumeris nėra pražudęs nieko šioje bankoje.

Sumanus investoriai pasimatys su mumis pirmiausiai.
“Senausias bankas ant Northwest Sides”

| Voel Ritate B auk
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NAUJIENOS, CEIčIgo, IB.1
tynės. Tenai risis geriausieji 
čempionai: Plėstina, pasauli
nių čempionas, Getsbn’as ir ki
ti. Tarp jų dalyvauja ir Karo 
lis Požėla.

Šii diena yra tam, kati gali- 
špo- ma butų nusverti, kas yra šių

. Jie yra 
kad jis statomi ir atstovauja savo1 tau- 

parodytų.1 tas, kutiij tikslias yra apginti ir 
Kodėl ne, six>rtininkasf tam ir išlaikyti savo tautos garbę, 
yra, kad parodyti ’ ką gali.

K. Požėla nuvažiuoja į iMil- 
waukee, Wis., o tie jį nuvedė 
j Empress teatrų. Pasibaigus 
teatrui', patiesia rnatrasą ir per
stata Požėlų, kaipo geri ausį lie
tuvių ristika. Prieš jį išveda 
Ivan’ų Romanov’ų, rusų dra- 
piežnų ristikų. Stovi Ivanas iš
sižergęs ir šypsosi žiūrėdamas

“Rusiška pirtis

Mihvaukės piiliečiai antradie-' 
ny,\gegužčs 26 d., sumanė mu-| 
sų Požėlai iškirsti “gražų” f 
sų. Užsikviete Požėlų pas save čempionų čempionas, 
į svečius ir paprašė, 
jiems kokį “šou”

Susikibo. Rusas, kaip pasius 
tęs Hutas, stvėrėsi už Požėlos. 
Kaip Jivnks, tai Požėla ir gu
li, rodos, kad jau liks musų 
Karoliaus vainikėlis 'Mihvau- I 
kėje. Įsipyko Požėlai ta “ru^iš-l 1 •» 1 • 9 9 1 1 _ 1ka pirtis”, nors kentėjo, kentė
jo, bet sugriežė dantimis ir 
kaip trenks Ivanų, tas ir. prili
po pilie matraso. 25 minutės 
Požėlai buvo blogiau, negu pa
lubėj tupėti rusiškoj pirty.

Antras susikirtimas buvo 
da baisesnis, bet po 12 min. iš 
Ivano pasidarė tik Jonukas.

Hans Stenke, vokiečių Ynil- 
žinąs lengvai apsidirbo su Paul 
Paulspn’u, švedų čempionu. Pir
mų ir antrų kartų nukryžiavo- 
jo nabagų į 11 minutų.

MiilNvaukės Tietuviari ir vo
kiečiai pakelė didžiausias ova
cijas Požėlai ir Stenke i.

—Milius.

■r

I—Kenošiaus Pilietis.

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerą 

ir lengvią 
armoniką 
Jungt. Val
stijose. Mes 
nevarto jame 

importuotų ar
moniką ; visi 
musų instru
mentai yra 
padaryti čio
nai, Chica- 
goj. 
darbas 
karnas 
komi*

VtBM 
atlie- 
ran- 

ii ge
riausio materlolo. Senas armonikas mainom 
| nauja*. Muaų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo tiandien.
North America Accordion Mfg. Co.

$26 So. Halstad St.. Chicago. III

Roosevelt 7532

S. M. Skudas
GRABORIUS . • 

1911 Canalport Avė.
* 

Patarnauju laidotuvėse kuogeriau- 
siai. Mano patarnavimu busit už
ganėdinti.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

akių įtempimą, kuriaPalengvini akių įtempimą, kurti 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama | mokyklos vai
kus. Akiniai nąo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >.

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 7S89
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Didelis Išpardavimas
AUGŠTOŠ RŪŠIESLEDAUNES

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ VISAM MIESTE
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be Skausmo* 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktą jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Ir daugybes kitokių madų, mierų ir baigimų už veik pusę kainos.

Paminkite vardų ir krautuvių adresus

• y
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Su 3 durim, per šo
ną ledas dedamas

M
H 
H

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
Bankas atdaras subatomis iki 8 vai. vakare. 

Kįtomis dienomis iki 4 vai. po pietų.

Del apsaugojimo šilumos ir išlaidų ant 
šalto oro viduje. Vidus yra senitariškai,

VIEŠA PADĖKA DR. ŠIMAIČIUI

Su 2 durim, per viršų $9.651 
ledas dedamas J

The Famous Paints

nnū'di

: Pi 1 šen

M

M 
M

Slaptos 
Ligos

Gydomus geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

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

Hop-Flavored

fijrniTURL ro”

Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas inateriolas
Prašykit groserninkų

1

PILSEN
holdfast

PETER 
PILSEN 
SAKO:

Šios ledaunes padarytos iš arzuolo medžio, dailiai ir tvirtai, 
ledo kiekviena turi 7 sieųas ir geriausią insoliaciją dek užlaikimo 
baltai enemeluotas ir padarytas per pagarsėjusius le daunių išdirbėjus Amerikoj. a

Reikalaujanti geros ledaunes atsilankykite i musų krautuves tuojaus ir pasinaudokite šia negirdėtai že
ma kaina.

V CEMENT^ Laiko Tvirtai — 
Laiko Tvirtai — 
Laiko Tyirtai —

CEMENTAS tikrai laiko

POŽĖLA RISIS KENOSHOJE
Fėnktadicny, gegužes 29 d., 

Gcirman American Hali, ant 
Grand Avė., įvyks didelės ris- SI8.85 ?u,2pcrprie' S24.75ki ledas dedamas

II9IBIIBMISSSIBIIIĮ

Reumatizmas sausgėlų ■
Nesikankykite savęs skaus- B 

m ai s, Reumatizmu, Sausgėla, B 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- B 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- B 
stis lengvai prašalina viršmi- I 
nėtas ligas; mum-s šiandie dau- • 
gybė žmonių siunčia padėka- • 
vones pasveikę. Kaina 60c per I 
paštą 56c arba dvi už $1.05.

Knyga; “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais sydytiea, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis ;
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

PILSEN LINOLEUM
tvirtai. Jis laiko linoleum karpetą tvirtai prie 
grindų. Didžiausis pagerinimas 
mai linoleum. Kaip tik 
mot vartosit.
Prašykite savo
Paslaptis geros
ŽINOMI MALĖ
Kiekvienas išdirbinys yra geras ir garantuotas, 
kad suteikus užganedinimą.

užlaikyti tinka- 
kj p;;bandysit, visuo-

krautuvin; ko šiandien.
malcvo.s yra grynumas. PILSEN 
VŲ PRODUKTAI YRA GRYNI.

Distributed bu

CHAS SON
Paiinterst Supplies

1652-54 Blue Isiand Avenue
Telefon CANAL 0732.

į— NESVAIGINK SAVO KUDIKIŲ.<=^
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji bu narkotiSkaisi nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmu jpaeinantj nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi . '

tyriausio, saldausskonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kurį pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta Jį. Jie net prašo daugiaus. <•

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.K

Lincoln Fordson

Cars-Trucks-Tractors į
FRANK BRESKA f

2501-03-05 South Kedzde Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 $ 
Pasinaudok $5 planu 

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

Šviest ir pajiegą suvedame | senus ir nauju* namui, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų. 

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

1L BARTKUS, Pre*.
lul 9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Suirimai
Užkrečiamos 
Uigos

UŽ I/.GYRYMA
Aš Aleksandras Žunsitis, čia ma

tote mano paveikslų, 
-nų skaudėjimu — 
per tryliką metų strėnas i 
ypatingai oro permainose, 
kad iš negalės likdavau nuo dar
bo namie, imdavo keliolika dienų 
net ir savaičių iki praeidavo gėli
mas kryžkely. Turėjau daug dak
tarų jųjų liekarstos tik tam sykiui 
inačydavo. Ėjau ir į ’“dispensary’, 
tenai ėmė cx rey spindulius, egza
minavo, surado dvi ligas vadina
mas “Lumbago ana Scyatica” ir 
gydė gyduolėmis, o bet pagydyti 
negalėjo. Aš sužinojęs apie gerbia
mų Daktarų Šimaiti pašaukiau .ji 
į namus. .Jis padarė Naprapatišką 
ištyrimų*ant manio strėnų — kry
žkaulio — ten surado mano ligų 
vadinamų — Baikščiai laiki už
veržia — Scyatica nervus, tą ligų 
gydė Naprapatijos bildu pasidariau 
liuosesnis, skausmai sumažėjo, nei 
oro permainose jau strėnas nebe- 
gelia. dabar galiu dirbti kožnų die 
nų; jaučiuos taip kaip ii* niekad 
neturėjęs kryžkaulio skausmų.

Dabar esu sveikas per Daktarų 
P. Šimaitis storonę jis laiko ofisų* 
po nr. 4652 So. Ashland Avė. Dė- 
kavoju jam už išgydymų manęs, 
iojd gydymai buvo be skausmo ir 
be jokio kentėjimo, i 
ingi teikė. Patariu su 
savo draugams ir visiems 
kurie! sergat eiti prie joi 
tie kurie abejojate teisingumų 
padėkavonės laiško, ateikite 
manęs pirma, delei persitikrinimo 
teisybes po mano numeriu 4635 S. 
VVood St., Chicago, III.

Aleksandras i

sirgau strė- 
neigalėjau 

geidavo, 
, taip

et malonu- 
širdinguniu 

tiems, 
gydytis, 

i šio

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

PuriTan
Malt

M 
XXXXX

4177-83 Archer Avenue
M. KEZES’, Vedėjas

1922-32 South Halsted Street
J. NAKROŠIS, Vedėjas

M K 
M
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DIDELIS SUTAUPYMAS
ANT PLUMBINGO IR APŠILDYMO REIKMENŲ

Jeigu pirksite pas

SOL
\

Sinkos
Vanos
Toileto Outfitaš
Lavatories
Landres loviai

ELLIS & SONS., Ine

Radiatoriai 
Boileriai 
Landres pečiai 
Tankos 
Heateriai

Paipos ir Fitingai 
Elektrai prirengimai 
Brasinis tavoras 
Cininis'tavoras 
Plumberių įrankiai 
Stogų Popiera ir t. t.

TIK PAGALVOKIT 
APIE TAI!

Turime pilnų stakų ir pa
rodymų1 kambarį augš- 
čiau paminėtų tavorų to
kiomis kainomis kurios 
jumis nustebins!

ŠTAI KAS DAR DAUGIAU —

Dastatome dykai į visas dalis miesto ir priemiesčių. 
Greitas patarnavimas suteikiamas ant orderių gautų 
laiškais.

Atdara vakarais iki 8 vai. vakare. Nedėlioj iki pietų. 
Atdara Decoration dienoje il$i pietų.

Sol Ellis & Sons
2118-22 South State St. vakarinėj pusėj gatvės

Telefonai: Victory 2454-4356
Sekamų savaitę mes paskelbsime atidarymų krautuvės skyriaus prie 4600 W
22 St., kur mes turėsime viskų dėl plumbingo ir apšildymo reikmenų

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

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

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

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervcnous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymas $2 iki $5 
Gydymas Odos ligų — Actinc Rays, $3.
Kio-Chemic Kraujo Seruni Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

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

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

, Chicago.
Penktas aukštas* Crilly Namas

25 metai tame Name 
VALANDOS: !

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

Pauedely, Seredoj ir ’Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

a a.— %

G E R B. Naujienų skai
tytojo* iv skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai* 
eiti į tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose* |



NAUJIENOS, Chicago, I1L Penktadienis, Geg. 29, 1925
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BARBORA PEPKIUTfi

Musų mylima duktė ir sužieduotinė persiskyrė su 
šiuo pasauliu sulaukus 17 irtfetŲ amžiaus, Gegužės 26 d., 
9:30 vai. ryto, po labai trumpos ligos. Sirgo išviso tik 
vieną dieną. •

Gimė Indiana Harlior, Indiana. Gegužės 31 dieną. 
1925 turėjo įvykti jos vestuves.

Paliko dideliame nuliudime tėvus Kazimierą ir Marci- 
joną Pepkius ir savo sužieduotinį Povilą Vaišnorą.

Kūnas pašarvotas randasi 3611 Izy str., Indiana Har- 
bor, Ind. Laidotuvės įvyks penktadieny j. Gegužės 29 d., 
1925 m., 9 vai. iš ryto iš namą 3611 Izy str. į Sv. Pran
ciškaus Bažnyčią, 3901 Fir str., o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero Kapines, Forrest Park.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartos liekame,
TĖVAI IR SUŽIEDUOTINIS.

, i , „Simpatiškass-Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

/

Nuotakos Pianas

CHICAGOS 
ŽINIOS

*F| -- ------------
Ekspliozijoj restauracijoj 

žuvo du žmonės
Vakar chiniečių restauracijoj 

prie Va n Buren ir State gatvių, 
vidurmiesty eksplodavo karšto 
vandens kubilas, kuris tuo lai
ku buvo tuščias, kas ir pagim
dė eksplozija. Eksplozija buvo • 
tiek smarki, kad supurtė visą 
šešių aukštų namą, o viršuti
nius tris aukštus apgriovė. Eks
plozijoj žuvo du restauracijos 
darbininkai t— negrai, kurių 
vienas liko išmestas į gatvę per 
ketvirto aukšto ' langą. Keli 
žmonės gi liko sužeisti. Dide
lė panika buvo kilusi elevato
riaus stoty prie pat restauraci
jos, bet sužeistų nėra.

Bukit prisirengę dėl birželio mėnesio nuotakos! Suteikit jai dovanų dovaną — Gulbransen Re
gistruojantį Pianą, Gi and arba Upright. #
Su tuo instrumentu jus suteiksite nuotakai netik gerą pianą, bet ir galimybę groti juomi su as
meniniu išreiškimu, be daugelio metų mokinimo s ir praktikavimo.
Štai kas dar yra gero apie Gulbransen: dešimtį metų atgal nuotaka ir dabartinė nuotaka, ABI
DVI galės džiaugtis iš Gulbransen. Jauni ir seni — tėvas, motina ir vaikai, visi suras didžiau
sio pasilinksminimo iš Gulbransen.

<rr«>wM.d co-siua-Mm

CULBRANSEN K_jThe Regis tering Piano
JOS. F. BUDRIK

3343 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.
, • .D

Įspėjimas anglių pirkė
jams

Žymesnicyii \inglių pinkliai 
įspėja anglis pAkančiąją pub
liką, kad niektume magesnieji 
anglių pirkliai duoda mažą 
svarą. Tas priiga odinėj ima s da
bar yra vedamas diaug plates
nėj skalėj, negu kad buvo ka- 
da-nors praktikuojamas per 
pastaruosius dvejetą metų. 
Miesto svarstyklių prižiūrėji
mo raštine yra labai apsunkin
ta delei menkumo jos galių ir 
delei stokos inspektorių. Todėl 
patariama pirkti anglis pas ži
nomus ir jau gerai isigyvenu- 
sius anglių pirklius. |

Ant kiek tas prigaudinėji- 
mas yra išsiplėtojęs rodo kad 
ir tai, jog tik vieną dieną ir 
prieš vieną teisėją liko pasta
tyta 18 anglių pirklių, kaitina
mo davimo mažo svorio. Ketu
ri jų liko nubausti $25 jr teis
mo lėšas užsimokėti; trys tu
rėjo užsimokėti vien tik teismo 
lėšas, o 11 byla liko atidėta. 
Viena kompanija jaui penktą 
kartą liko nubausta už mažą 
svorį. Pas visus kaltinamuo
sius trukumas svory pristaty- 

. tų anglių siekė nuo 209 'svarų 
iki 1,115 svarų.

Nubaustos šios kompanijos 
po $25: Commonweallth Coal 
Co., 4549 Vi neonuos Avė. (tru
ko 600 svarų), Beiner Coal Co., 
1804 W. 59 St. (penkta kartą; 
truko 1,115 sv.), G. E. John
son Coal Co., 4511 W. Harri- 
son St. (truko 210 sv.), Carl 
Sfrassheim Coal Co., 6601 Irv- 
ing Purk Blvd. (truko 315 sv.). 
Teismo Jėšas '.užsimokėjo 
($7.75): / Jampoliis Coal! Co. 
(IrAo 975 sv.), Wagner Coal 
Co. (truko 200 sv.), Frank 
Egnicr Coal Co. (truko 800 
sv.)

A. F. CZFSNA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome mlnera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo in t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko, arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų-skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552
k -  .............. 11 u .- ■„/
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PRANEŠIMAS
Pranešu “Naujienų” skaityto

jams, kad aš perkėliau savo biz
nį malevojimo ir popieravimo kam
barių į naują vietą.

t Vladislovas Vaitekus
5739 So. Washtenaw Avė.
Telephone Prospect 7413

Arha Prospect 4345

•• — O ■ II—R>T   X. 1—^—1——

Tel. lafayette 4228 |

Plumbing, Heating Į
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

i M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago, III. 
\-----  --------------------- -... .■ >

PUBLIšKA KLINIKA 
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT ISSIGYDĘ NUO 

UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už .serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

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

Valandos nUo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1 i ► ■ ' v-- —---- 2

Pagelba Sergančiu

(Tąsa ant 7-to pusi.)

JONAS KAŠKELIS

Gegužio 28 dieną 10:30 v. 
vakare persiskyrė su šiuo 
pasauliu po ilgos ir sunkios 
ligos Oak Forest, III. sulau
kęs 38 metų. Paėjo iš Vizi- 
gionių palivarko, Linkuvos 
parapijos, Šiaulių apskričio, 
Kauno vedybos.

Laidotuvės atsibus .panedė- 
ly, birželio 1, 10 vai. ryto į 
Lietuvių Tautiškas kapines. 
Kūnas pašarvotas pas Geo. 
Cizinauską, 1458 W. 15 Str. 
laidotuvėse patarnauja ponas 
Badžius.

Meldžiame visus gimines ir 
pažystamus atiduoti paskuti
nį patarnavimą A. A. Jonui

Nuliūdę draugai:
G. Cizinauskas, 
Alf. Kvedaras.

Mr. Frank Dugovic, 5426 West 
24th St., rašo: “Aš kęntėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ii- žar
nų ligų ir negavau pagelbos 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 dęl visų įmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrą gydymą.

Nėra 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 socialūs ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, 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 būrio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko j musų gydymo kambarius kas
dien.

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

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

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

Privati s įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

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

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nėdėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.
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Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no
riu apsaugoti svei
katą šios Šalies 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ži
nau, kad aš galiu

Dr. J. R. Mabee suteikti jums ge
rinusi gydymą, koks 

yra žinomas me-dicinos moksle.

606 “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

Jčirškimai teisiai j gyslas dėl kraujo 
suirimo. {Čirškimai tiesiui j Rysiąs pa
darė. tikrą revoliuciją medicinos’ prak
tikoje ; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumu Šie
pus, antitoksinus, speciales jčtrškimui 
pry<iuol<»H, vėlinuHiiii išrastus ir geriau* 
snis įrengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1 
Chicagos gyyentojas suteikia 

savo patarimą
"Chicago III. 

"Gerbiamas Dr. Mabee,
"Aš noriu jums tarti daug sykių 

ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kur| aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo . 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo. Ėjau 
nuo vieno daktaro prie kito, paga
liau atsidūriau sanatorijoj, Rattle 
Creek, Michigan. Ir tai dar nega
vau pagelbos.

"Aš praktiškai buvau visai bejė
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas ir kaip /'naujas žmo
gus.

"Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba,

"FRED WAGMAN,
4338 Bosworth.” v

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas "pep” ir vikrumų? 
Ar jds esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. Aš 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa-, 
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 va!, vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subatoi nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison St., Chicago, III. 
___________________________________________ )

GYDOME VYRUS '
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti ? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

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

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

kaina kaip $10.

Dr. W. R.
Register, 

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

“606” » “914
TIKRA PAGELBA

Jčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

■■■" .................... ——ą

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

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

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

Kampas Troy Street 
CHICAGO, ILL. 

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

—   ......... —-
Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9’ iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

,z. . * - ------ -J

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laike šešių savaičių 
nuo Šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

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

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

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

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vlsaa ufait- 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais (taisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir ionų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos į i gos yra musų specia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai Ir motervs, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų .ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pageibėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Well8 St, 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge) seredlj ir suba

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po įpietri. Pa- 
nedčly, ketverge ir pčtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakare.
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Del inunšaino
Gertie Getson, 27 m., pame

tė savo vyrą ir vaikų, nuėjo 
gyventi su kriminalistu ir da-z 
bar atsidūrė kalėjime, kaltina
ma apiplėšime ir pasikėsinime 
nužudyti žmogų. Ir dėlto ji vi
są lai padarė? 1X4 munšaino.

“1X4 munšaino, eiga retų ir 
kabareto '—< taipjau diel buvu
sio kalinio, — aš apleidau ge
rą vyrą ir puikų vaikų”, sako 
ji.

Jos meilužis kriminalistas 
yra John Notfan, kurio policija 
dabar ieško.

Dar pereitą mėnesį ji gyve
no su savo vyru ir gyveno gra
žiai ir sutikime. Turėjo ir kū
dikį. Tik vienų dieną susipaži
no su tuo Nolanu, pametė vy
rą ir nuėjo su juo gyventi ir 
su juo kartu apiplėšinėti žmo
nes. Vienų dienų ji pasisamdė 
kabą, nuvažiavo paskirtoji vie
ton, kur jų laukė Nolan ir ban
dė šoferį Stanley No vak apip
lėšti. Novuik užprotestavo ir 
Nolan įsakė jai šauti, nes ji 
laikė rankoj revolverį. Ji ir 
šovė. Kulka perėjo per Nova- 
ko vidurius ir manoma buvo, 
kad jis mirs. Policija gal butų 
ir neįs-tenugM susekti plėšikų, 
bet nėtinia kas juos išdavė. Get
son tapo aivšlpotaš savo gimi
nių namuose. Ji tuojaiis, prisi
pažino prie pašovimo Nova k o. 
Apie savo puolimą gi ji taip 
pasakoja: ’•*,

“Aš nežūtai! kas su manim 
atsitiko. Vieną popieti aš susi
tikau Nokiną jo sesers namuo
se. Jis pasisakė, kad jis buvo 
išvažiavęs biznio reikalais. Vė
liaus aš betgi sužinojau, kad 
tas biiznisT buvo sėdėjimas ka
lėjime.

“J'eciauš aš į ji įsimylėjau. 
Mes gėrėm kartu per kelias 
(fįęnas. Aš užmiršau apie savo 
vyrą ir vaiką. Mes išėjome’ gy
venti Į lietelį. Jis tada pradėjo 
mokinti mane tikrojo gyveni
mo, gyvenimo plėšiko.

“Tada jis mane nugirdė ir 
mes apiplėšėm Joe Markow 
aptieką, 1900 W. Division St. 
Jis laimėjo $200 ir 3 keistis 
degtinės. Jis man davė $10.

“Kita karta sutarėm, kad 
aš pašauksiu taksikabą ir nu
važiuosiu į Winnebago gatvę! 
iki nepamatysiu Nolano. Kada1 
mes sustojome, aš laikiau re
volverį atkišus į šoferį. Aš ne
šinau kodėl aš šoviau, kada 
Nolan liepė man. Aš buvau gir
ta. Aš nenoriu nė vieno sužeis
ti.”

Dabar ji, žinoma, gailisi. 
“Gailisi katė pa liejusi pieną”, 

bet jau pervėhi .gailėtis. Ir 
kaip visados: ji nekalta, kal
tas kas kitas. Ji irgi jaučiasi 
nekalta, kaltas gi vien Nolan, 
kuriam ji dabar visaip grūmo
ja.

“Jeigu aš nueisiu katėj iman 
ir man reikės nors ir 15 metu 
iš jo išeiti, tai aš vistiek susi
ieškosiu. lą Nokiną ir pati atsi
lyginsiu už manęs sunaikini
mą”, sako ji. Bet tnomi savo 
suardyto gyvenimo nepataisys; 
reikėjo apie tai pirmiau pagal
voti, nebūtų reikėję gailėtis 
paskui.

Nušovė sena moterį
\\ diliam llauke, buvęs kali

nis, vakar nušovė Mrs. Isabells 
Schneckley, 60 m., 1405 Mar- 
ųuette Road, kada toj’ negalė
jo pasakyti kur yra jo pati. Jos 
sūnūs Louis, kuris banęic savo 
motiną ginti, liko pašautas.
' Ilauke pati pasišalino- nuo 

savo vyro kiek laiko atgal ir bu
vo apsigyvenusi pas Schneck
ley, bet mėnuo atgal juos aplei
do, nepalikdama savo naujo ad
reso, todėl ir senutė negalėjo 
pasakyti kur 1 lauke pati dabai 
yra. Delei to Mauke tiek įsiu
to., kad išsitraukė revolverį ir 
senutę nušovė, o jos sūnų su
žeidė. žinogžudis pabėgo, bet 
policija jo stropiai j ieško.

Ieškojo vienų žmogžudžių, 
sugavo kitus

Paicija ieško j o Bocco M a-' 
gio, 33 m., 1523 S. Saj\vyer Av.! 
ir Joseph Backley, 28 m., 13071 
W. 13 St.. kuriuos kaltinama, 
nužudyme Lamaccia. Vienas' 
jų rėbras, Paul l)e Krank, jau 
sėdi kalėjime iiP. tą žmogžu
dystę.

Abu teškamieji jau liko su
imti. Kartu su jais liko suimta 
ir Mrs. Raffaleas Albrigo D‘e- 
vito. Bet juos suėmus, Bocco 
•Magio liko apkaltintas nužu
dyme Deviticnės |>irmo vyro 
Joseph Al’brigo, kurį jis užmu
šęs dar 1922 m.

Smulkios Žinios
Miesto taryba priėmė rezo

liuciją, raginančią valstijos le- 
gislaturą padaryti ncif erėm to
mą dėl 3 n u oš. alkoholio alaus.

Michael KrastuloviclV, 2 irus
iu, 3123 Shields Avė., nukrito 
nuo trečio augšto porčių ąnt 
cementinio tako, bet tik leng
vai susižeidė. \.

John Bridd’le, 21 m., 1915 S. 
LaAvndale. Avė., liko užmuštas 
ir jo du draugai sužeisti, .auto
mobiliui prie 71 ir ĮSouth Park 
Avė. susidūrus su gatvekai’iu.

Kivirciąi miesto taryboje 
trukdo priėmimą. projekto pa
baldavo! i. Caluinet prieplauką, 
kuri padarytų pietinę miesto 
dalį gal didžiausiu industriniu 
distriktu pasaulyje.

Mrs. Lizzie Gore, 21 m., 
2911 Ef 78 PI., liko nuteisia 
penkioms dienoms kalėjiman ir 
užsimokėti $25 pabaudos ir 
leismo lėšas už važiavimą auto
mobiliu giriai esant.

- r

Prieš federalinį teisėją ClilTe 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
12 vyrų ir 1 moteries, kaltina
mų suklastavime daugiau kaip 
už $1,(100,000 karo taupymo 
ženklelių. Tarp teisiamųjų yra 
žymių politikierių.

Lietuvių Rateliuose.
Baigė muzikos konser

vatoriją
Kvotimai Becthoveno Muzi

kos Konservatorijoje įvyko tre
čiadieny, gegužio 27 d. Teisė
jai buvo p.p. Sorge Boro\vsky, 
L. V. Saar, A. S. Pocius*. Kvo
timus išlaikė ir mokytojų sky
riaus diplomus šiais metais 
gaus sekantieji: iš piano — 
Ona Shiriuis, Joseph ine Schultz, 
Laura Desimpel, iš harmonijos 
— Stanley Montvydas. Baigu
sieji diplomus gaus laike meti
nio koncerto, birželio 5#d., 
Mark VVhite S<|uare svetainė
je, 29 ir Ilalsted gatvės. —A.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Gari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

3 Baltrusatis Krisi yna
5 Bilaskis Petras
7 Burnicka Stef
8 Butkus V

11 Čepulis Veronika
12 Chepanis R '
18 Dominas Teapla
26 G i bu ta Stanį slaw
34 Kavalauskas S
46 Liubąrtaitia Anna
55 Monovitch J
56 Misurka John
60 Penkovvskas Adam
68 Saulis John
73 Urbaitis Kazymeras.
79 \V pnekus Joseph
89 Zubaucini Juozapui

Užkietėjimo
Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

H
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS, IOWA

ATMINIMŲ DIENA

Paprotys “atminimų die
nos” šventės, apvaikščioji- 
mo, kad papuošti kapus ka
reivių žuvusių laike civilio 
karo, tas paprotys pirmiau
siai įėjo unadon pietinėse 
valstijose. Remianties pas
kutiniuoju raportu J. V. 
Karo Departmento, viso už
muštų Union armijoj laike 
karo buvo 359,528. O iš ki
tos pusės, Confederate ar-, 
mijos rekordai parodo, ku
rie yra itetikri, 134,451 už
muštų . .arba mirusių nuo 
žaizdų. Tai buvo, pasekmės 
4 metų karo, 1861-1865. Be
veik pusė miliono sykiu. Bet 
oficialė statistika parodo, 
kad‘1923 metais 1,647,084 
žmonių mirė Jungtinėse 
Valstijose nuo visokių ligų, 
daugiau negu 45,000 nuo 
skilvio ligų, žarnų ligų ir t. 
t. Daugelis tų mirusių žmo
nių butų išlikę gyvais jei jie 
butų vartoję Trinerio Kar
tųjį Vyną, kuris yra labai 
geros gyduolės nuo skilvio 
ligų. Jis išvaįg^žaTP^, Pade
da suvirškinti, prašalina už- 
kietiejimą vidurių; pagelb
sti geriau veikti kepenims 
ir inkstams ir sutvirtina vi
są kūno sistemą. Jei jūsų 
kaiminystėj aptiekorius ar
ba gyduolių pardavinėtojas 
neturi jų, tada rašykit pas 
Joseph Triner ’ Company, 
Chicago, IĮJL

------- I — .   -—

Pranešimai
13 DIDELIS APVAIKŠČIOJ1MAS 
Tautišką kapinių subatoj, gegužės 
30 dieną. Kviečiame visus lieUi- 
vitis atsilankyti į šitą didelę iškil
me. ’ Dalyvaus daug įžymių kalbė
tojų. Taipgi muzikalis programas. 
Draugijos yra kviečiamos daly
vauti in corporc. Programas pra
sidės 11-la vai. iš ryto.

I —Kviečia Komitetas.

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas 30 gegužės neįvyks iš 
priežasties papuošimo dienos (l)e- 
eoralion Day).

Su pagarba, —Vafdybji.

Nori hsidieči ų Domei, kurie už
sirašę ir norit važiuoti su . troku 
į Tautiškas kapines Papuošimų 
Dienoje, malonėkite susirinkti 8:30 
vai. ryto, subatoj, gcg. 30, į Liuo- 
svbės svet. 1822 NVabansia Avė.

I _________
Humboldt Parko lietuvių Pt 

Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 29 d., 7:30 
vai. vak. 3310 Evergreen Avė. 
Chicago, UI. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra svarbus apkalbėji
mas, — A. Walskis, Ba.št.

Pranešimas *iš Kengslingtono 
Draugijos I). L. K.’ (iedemino. Su
sirinkimas atsibus pėtnyčioj, gegu* 
žio 29 d. kaip 7:30 vai. vak. pap
rastoj svetainėj, po nr. 341 Ken- 
sington Avė. Nariai malončkile ai- 
kilankyti paskirtu laiku. Sekrete
rus P. Grigula, 251 W. 100 PI.

Šv. Augustine Vyskupo Draugys
tės. So. Englewood, susiriąkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 29, 8 vai. 
vakare, 51|5 VV. 81 St. Mąlonėkile 
visi nariai dalyvauti susirinkime.

— A, Gabalas, Sekr.

Norlh Sidės Vaikų draugijos 
Bijūnėlio choro ekstra repeticijos, 
įvyks Įieųktadieny, gcg. 29, 6;30 v. 
va k a re J

Visi malonėkite susirinkti.
—Komitetas.

Draugystės .Mgimties Lietuvių 
Tautos vyru ir moterų bus išva
žiavimas ' 31 ! d. gegužės 1925 in. 
5 melų spHakluvią Ims priimam! 
nauji nariai uždyką nuo 18 iki* 
35 metų. Kviečia Komitetas.

PRANEŠIMAI ,. ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIU Seno RYMO KATA-( 

LIRŲ širdies Jėzaus parapijos pa
maldos įvyks Nedėlioj, 31 tl. ge-, 
gūžės, 1925.

K. P. Svetainėje
110 Broadvvay St. Melro.se Purk, 111

Kaip 10:30 prieš piet, | 
MINIMAS pamaldas: I. y. šv.

Mišias laikys, ir pamokslų sakys, 
katalikų kunigas

E. A. MIKALAUSKAS
Visus geros valios lietuvius ma

loniai užkviečiame
Klebonas ir Komitetas.

Nortli Sidės Vaikų Draugijėlė 
Bijūnėlis nutarė važiuoti ant Tau
tišką kapinių 30 gegužės. Važiuos 
su troku, todėl Bijūnėlio nariai ir 
tėvai turite dalyvauti katrie dar 
nepridavėt savo pavardžių, malonė 
kitę priduoti penktadienio vakare 
29 gegužės į Liuosybės svetainėje

Katrie važiuosit turite susirink
ti sukatos ryte aštulną ’ valandų į 
Liuosybės svetainę ant Wabansda 
Avė, — Komitetas. i ą , <•

Brighton Park —- Lietuvių Lais
vės PaŠelpinio Kliubo susirinki
mas sekmadieni, gegužės 31, 2 vai. 
po pietų McKiriley Park salėj, J9 
ir VVestern Avė. — Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, yra svarbių 
reikalų svarstyti. —Valdyba.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Sidės, įvyks mėne
sinis susirinkimas Birželio 1 d., 1925, 
8 vai. vakare, Parapijos svet., 11)44 
Wabansia Avė. Gerbiamieji kliubie- 
čiai, malonėkite būti ant šito susirin
kimo, dėlto kad bus laitnėjimas, tik • 
dėl tų narių, kurie bus ant šito su
sirinkimo. Taipgi ir kitokių reikalų 
bus. ’ — .Valdyba

Roseland. — Sekantį panedėly, bir
želio t d., 7:30 vai. vakare, K. Stru- 
milo svetainėje, 158 E. 107-tos gat
vės įvyks Lietuvių Darbininkų Namo1 
Bendroves šėrininkų susirinkimas.- 
šerniukai, kiirife <lai’ neatsiėmčte 
certifikatus, ’ Utėjkite atsiimti, o ku
rie persikėlęte gyyeAti kitur, paduo
kite tikrus antrašus. Šerirnnkai ir'šė- 
rininkės atsilankykite į šį susirinki
mą paskirtu laiku, nes yra daug svar
bių reikalų, kurie turi būt apsvar
styti.

— J. Tamašauskas, Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo sūnaus* Juozo 

i.apinskio, prieš karų gyveno, 13 
Charles PI., Atlro'l, Mass. Jis pats 
ar kas žiąote, malonėkite pranešti, 
busiu labai dėkinga.

Petronėlė Lapinskięnė, 
lulžiolų kaimas, Kaltinėnų paštas,

Tauragės apskr. Lithuania.

PAJIEŠKAU savo draugo,' Ane- 
kleto Rjmdziaus, kuris, pirmiau gyveno po šitokid antrašu; 2712 
So. I-'merald Avė. Ar jis pats ar 
kas ji žino, teiksitės man pranešti.

D. RADVILAS
70«8 \V. 17 Pi. Chicago^ III.

PAJIEŠKAU draugo Kazimiero 
Jurko, paeina Tverų parapijos} 
Dalgų ka imo, kas žinot ar pats pra 
neškite man už kų busiu dėkingas.

x S SURAS
915 West 31 Ptace

Chicago, III.

APSIVEOIMAI
P A J IEŠKĄ U apbj ved i m ui 

drauges merginos mylinčios 
gražų gyvenimą ne senesnes 30 
metų. Aš esu vaikinas 30 me
tų darbininkas, žinias suteiksiu 
per laišką. Naujienos' 1739 So. 
Halsted St. Box 519

ĮVAIRįS SKELBIMAI
r—........... -—r.. .

Tel. Yards 7282
BKIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Matevojam ir popieruojaiu. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
j. S. RAMANčlONIS. Prez..V... ................. /

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą, 
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas’užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
įinkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J,- J. Dunne 
Roofipg Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Pitone :Lawdale 0114.

IGNAS BAGAŽ1NSKAS
Taisau senus mūrinius ir medk 

nius namus, įdedu šalygatvius, 
mūriju pamatus, pakeliu namus. 
Darbą atlieku gerai, teisingai ir 
pigiai.

918 W. 35-th l’lace,
1 lubos priekis /'

..............      M .

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACOKATOKS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patai- 
nuvimas.

S. Jakubauskas ir J. Mos gėris 
6608 So. Tai man Avė., 
Phone Hemlack 1292

■ - ............................-

LIETUVIS ix>pieruotojas ir 
maliorius. Turu 15 metų’paty
rimo šiame darbe. Darbą atlie
ka greitai gerai ir pigiai. 616

Garfield Blvd. Yards 5951

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

>- - ■ ..................... .. —

krautuvių įrengimai 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, rdstauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia, prirengi- 
njas Sosthcim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1012 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

MOKU TAISYTI visokius automo
bilius, t.ąisau gerai dr pigiai. Galiu 
atvažiuoti į namus pataisyti.

Kreipkitės , ' 1 > -
- ‘ J. KATKUS, f
3525 So. Lowe Avė.

Reikalingas, dtei groser- 
nčs arba dell'j3ųčenię,$.< Kas tu
rit, malonėkit pranešti laišku į 
Naujienų skyrių, Bqx 222

3210 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
PASIBiENDUOJA 2 nauji 

storai 6912 Western Avė. gera 
vieta bile bizniui. Savininkas 

A. Rozgus 
6052 State S>tr.

ANT RENDOS 4 šviesas 
kambariai. Elektra ir gazas. 
JRenda pųfi,;tik $18.00 į mene
sį.

938 W. 31'st PI.

BENDON ELATAS, 6 kmbarįų, 
šiltu vandeniu šildomas, kambariai 
dideli ir šviesus, labai gražioj ir 
ramioj vietoj, prie parko, galve- 
kariai ir bus transportacijn.

5533 So. Claremont Avė, 
Tel. Repub]ic 9059

1 blokas į rytus nuo Western Avė.

RENDAI 5 kambariai, ant 2 
lubų, elektra maudynės,’ namas 
kampinis. Gera vieta dėl gydytojo, 
akušerkos, arba real estate.

Rauda pigi.
J. A. Miscikaitis.

3121 So. Morgan Str.

RENDON didelis storas, Cicero 
Lietuvių Liuosybės name, yra ge
rinusi vieta Ciceroj, tinkamas dėl 
visokio biznio, kampinis,/ Storas, 
reikalaujanti atsišaukite:

-1913 W. 14 Str.
CICERO, 1LL.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT rendos kambarys dėl 

vieno arba dviejų vaikinų, su 
valgių ar be valgio.

929 W. 33rd Sč.
•PARENDAVOiJlMUl kambarys, 

šviesus guru apšildomas ir visoki 
paskutinės mados parankuinai, 2 
blokai nuo eleveitcrio ir 2 blokai 
nuo gatvekarių. Be valgio ar su 
valgiu.

Tel. Cicero 9053 /
1810 So. 49 Ct. P. L.

1 lubos prieky.

PARENDAVOJIMUI— 
KAMBARYS

Patogus gyvenimui 
vienam vaikinui prie 
mažfos šeimynos.
Atsišaukite:

1646 N. Lincoln Str. 2 lloor

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
.įtaisytas,- su elektroš šviesoms, ge
riausią vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio,. $3 ir $4, $8 i 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1G06 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK. Pasiren- 
duoja: šviesus, patogus kamba 
rys su valgiu ir apskalbimu, 
vienam arba dviem vaikinam.

4107 So. Sacramento A Ve.

ANT RENDOS ruimas dėl 
vieno ar dviejų vaikinų ar mer
ginų, su valgiu ar be valgioj 

4410 So. Washtenaw Avė.
2 floras J į

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys vyrams ar

ba merginoms arba vedusiai porai. 
Kambarys didelis ir šviesus. Ar su 
valgiu ar tie valgio arba patys pa
sigaminsite valgį. Gali urane matyt 
subatoj ir nedėlioj 3 lubų iš’priekio 

,11703 W. 21 st C:hicago

PARDAVIMUI karas priren
gtas dėl pop corn, Ice Cream ir 
Inesvaiginamų gėrimų. Pirmos 
klesos padėjime, pabudavotas 
pereitą rudenį, geros konstruk
cijos, bargenas. 1628 W. 33 St.

Rendai kambariai dėl vaikio 
nų. Kas reikalingas meldžiu 
kreipties: /

2113 So. Halsted St.

Ant repdos šviesus kambarys 
vienam arba dviem vaikinam, sli 
valgiu ar be valgio, mandynė. 
Randasi netoli karų linijos. 2 
aukštas. ’,

739 W. 33 St.
I \ , 1 f * ' s < ' ’

ANT rendos kambarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų, su 
valgiu ar be valgio.

2 fl. iš fronto
929 W. 33rd St.

19111 DARBININKŲ-
VYRŲ ir MOTERŲ

VIDURM1ESČIO bankas reika
lauja keletą vyrų ir moterų ant 
lauko darbui, kurie kalba angliš
kai’. 'Gera mokestis. Atsišaukite 
puo 11 iki 2 po pietų.
: Peoples Life Bldg. Room 311 

130 N. Wells Str.

REIKIA ŪARBININKŲ~~
MOTERŲ ’ { r

REIKALINGA veiterka į Res
toraną; turi būti patirusi savo 
darbe.

1947 S. Halsted St.

~ REIKIA MMliiir
VYRO

RICIKAILiINGAS btičeris mo
kantis savo darbą

Kreipkitės:
1980 Canalporl Avė.

DABBAS su1 investmentu. 10 
vyrų, kurie nori važinėtis auto
mobiliais j Los Angeles ir atgal, 
malonus atvirame ore darbas, al
gos 8150 ir išlaidos, $1,000 arba 
$3,000 cash arba real estate in- 
vestmentas, atsišaukite asiąeniš- 
kai, 2050 Archer Avė., nuo 9 ryto 
iki 9 vakare, nedėlioj 10 iki 4 po 
pietų.

REIKIA pardavinėtojų Eord ka
rų, turi mokėti keletą svetimų kal
bų, gera proga geriems ir smar
kiems vyrams.

Pasimatvkile su
, M R. WAI!L 

KRALOVIC MOTOR CORP„ 
2017 So. I.aflin Str.

KEIKIA automobilių sales- 
menų, pardavinėti Ihipmobik- 
Flint, Slar, Durimi, gera alga. 
Galima mainyti į namus arba 
parduot lengvais i.šmo! '“įimais 
Atsišankit, 5237 S. Halsted SI.

Tel. Yards 1050

Rėikia Stako salesmenų — 
patyrusių vyrų reprezentuoti dL 
dėlę korporaciją. Gera proga 
vyrams kurie gali gauti biznio.

3210 So. Halsted St.
Box 221

REIKIA darbininko prie bai
lioj imo arklių; turi būt nevedęs, 
duosim kambarį. Darbas . ant 
visados; gera mokestis. STOCK- 
MEN SADDLE HORSE LIV
ERY, 4129 So. Emerald Avė.

THE NEW YORK LIFE rei
kalauja keleto inteligentiškų lie
tuvių kaipo savo atstovų. Gera 
proga.

Mr. Peterson,
Room 620, 39 S. La Šalie St. \ ✓

REIKALINGAS vaikinas dir
bti valgykloj? Geistina, kad 
mokėtų 'veiteriauti. Meldžiame 
kreipties:

2113 So. Halsted St.

Reikalingas patįręs ir mokąš 
angliškai kalbėti 'bučeris. Ge
ram darbininkui, gera alga.

5700 So. Morgan ’Št...
Tel. Wentworth 2988

AUTOMOBILIAI
PA VASA RIN1S 1 š P A R D A VI MA S

1924' Essex coach
1923 Dodge sėdau
1923 Studębakcr sėdau
1923 Moon tąuring slart
1.023 Esscx coach
1921 Chandlci- toiiring
Visi karai gerame stovyje ir pi

giau parduodame kaip kili, nes 
turiųie naujų karų agentūrą 
“Elcars” nes visi karai išmainyti 
ant Elcars “8 in line” ant astuonių 
cilinderių didelių sedanų.

Mainom ir parduodam naujus 
karus ant lepgyų išmokėjimų. Mel
džiu ateiti ir pamatyti musų nau
jus ir senus karus.

MILDA GARAGE
’ 3121 So. Halsted Str.

Phone Boulcvard 1685

NAUJI liupinobile-Flint parda
vimui, paimsime namus mainais, 
lengvais išmokėjimais.

BUICK, touring, 1920 metų, kaip 
naujas. $125. ♦

ELGIN touring 1922 metų, per- 
malevotas, $175.

DODGE touring 1922 metų, va
žinėtas 10,000 mylių, $285.

I-'ORD touring, 1922 metų, kaip 
naujas $125.

(lakland' sodan, 1922 metų, ge
rame stovyje, $245.

Nauji Ilupmobiliai, Flint, \Star, 
Durant, lengvais išmokėjimais.

5237 So. Halsted St.
Tel. Yards 4050

% PARDAVIMUb • 7 pasažierių 
Paige automobilius, gerame padė
jime, geri tajerai, kaina $150. At
sišaukite vakarais arba nedėlioj 
rytą. '

2011 W. 18 Str.
2 flatas, frontas

PARDAVIMUI arba mainy
mui automobilius. Nash Rod- 
ster ant loto ar ant ,kito kokio 
dalyko. Matyk Kostantą.

8Š() W. 35th St.

PARDAVIMUI . HvdsOn sodan, 
1924 metų $1)2,5, Wehton Six sė
dau $850. Jackšoii 'Touring, 1921, 
$175. Seril)so(>jh 4922 metų tou
ring car $155.

Dodge* W22 metų touring $250 
( .Kteipkitės:
d 1123 W. 18 SI r.

PARDAVIMUI Rco Jociai 
t rokas ir Ford t rokas, 1 tono.

Kreipkitės
6336 S. iLiincoln SI.

PARSIDUODA automobilius la
bai geras atrodo kaip naujas buvo 
mokėta 5000 dolerių, parduosiu už 
tei?ringą jiasiulymą, kam reikia 
geros mašihos gausite labai pigiai. 
Atsišaukite ant 2 lubų

6342 So. Sacramento Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI sportiškas auto
mobilius, arbik mainysiu ant ma
žesnio. Automobilius atrodo kaip 
naujas ir bėga kaip naujas. Maty
ti galima vakarais ųuo 7 iki 9 v. 
2 floras.

S. W .
2214 I'nicrald Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kamb. rakan
dai labai pigiai, iš priežasties 
vestuvių ji r iširimo. Taipgi par
davimui pianas pigiai. 5046 S. 
Koliii Avė. Tel. Lafayette 2928 

prie Archer Avė.

DIDELIS baigomis. Parduosiu 
pigiai mohair parloro setą, riešu
tini valgomo k<mibario setą, 2 
miegamo kambario setus, liampa, 
2 karpei us. Apžiurėkit. 101 I By- 
nen St. 2 blokai j pietus nuo Ir
vinu Vark bulvaro, netoli Sheridan 
“L” stoties.

PARDAVIMUI I kambarių ra
kandai, galima ir ruimuos gy
venti. Remia pigi, karštu vande
niu apšildoma.

Kreipkitės. ' i
3232 So. Halsted Str.

Phone Boulcvard 3029

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, fronto ir vidurines setas, 
2 lovos. 4 komodos, karpetas, yikt- 
rolas. 2 siuvamos mašinos Singer 
ir^Vvhite ir rašoma deska. VYsi kaip 
nauji. Parduosiu visus ar po vie
ną. /Bumus apleidžiu 2 lubos.

822 \Vest 37 Place

PARSIDUODA rakandai 5 
ruimų, visi kartu ar po vieną. 
Perkant gali ten pat gyventi.

J. B.,
3337 Auburn Avė.

2 aukštas nuo užpakalio

PARDAVIMUI
ATIDUOSIU savo pusę in- 

vestmento ant gerai įsteigto 
restaurano biznio. Turiu apleisti 
miestą ir turiu važiuoti į Penn- 
sylvanios valstiją prie savo biz
nio. Atsišaukite ir klauskite Mr. 
Andrew, 1745 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė Ir 
dsoktų smulkinėnų krautuve 
Ruimai pragyvenimui, pigi ren- 
da. Noriu parduoti greitu lai
ku.

■1609 Wentworts Avė.

Melro.se
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA grosernė 

ir delicattesen krautuvė 
maišytų tautų apieiinkėj. 
Biznis išdirbtas ir cash. Yra 
4 kambariai prie krautuves. 
Lysas galima gauti ant kiek 
norima laiko. Krautuvė ran
dasi ant 1458 W.*15 Street.

Taipgi parduodu Malt, 
Hops ir Bottle supply krau
tuvę. . Biznis gerai eina. 
Krautuvė randasi ant 3553

PARDAVIMUI 
sėmė geroj vieloj, 
per daugelį melą, 
tas laimės. Priežastį 
lirsite ant vietos, 
gini.

Kreipkitės:
Phone Yards

bučernė ir gro- 
iiznis išdirbtas 

Kas nupirks, 
pardavimo

TIKRAS, TEISINGAS 
NAS NUO RUBIN

BARGE
BROS.

0711

pa- 
pi-

Avė. du

davimo turiu du bizniu — 
negaliu apsidirbti viena.

Klauskite Boulevard 2851

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu gerų kostu- 

Ateik persi-merių apieiinkėj. 
tikrinti kaip biznį darom.

PARSIDUODA krautuvė cigarų, 
cigaretą ice cream, ir grosernė. 
Labai išdirbta biznis’ per (laugelj 
metų.

1609 So.

labai pigiai, .'.u namu 
u n Jtaipgi storus 

barbernei.
A įsi šauki te

ar įie namo; 
rendos, tinkamas

W.
savininką:.

17 Str.

BARSI DUODA grosernė ir deli- 
katesen su krautuve su buėernės 
“fistures”. Išvažiuoju ant farmos 
ir lodei norėdamas greitai parduo
ti leisiu labai pigiai. 5 kamba
riai užpakaly osKMvvenimui.

2939 Wcst 38 Str.

BRIGHTON PARK —Parsiduo
da didelė bučernė ir grosernė, pi
giai. lietuvių ir svetimtaučių apgy 
venta vieta. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką. Lisas ant 4 metų dėl 
? karų garage ir su troku. Pigiai, 
bo apleidžiu miestą.

2438 W. 45 Place
Tel. Lafayette 8654

PARSIDUODA grosernė mai 
šylu tautų apgyvento) apielin,- 
kėj. Geras cash biznis išdirb
tas per keletą melų. Turiu du 
bizniu negaliu apsidirbti.

1011 W. 19 Str.

PARDAVIMU 3 krautuvės 
prie Western .Avc., netoli Mar- 
(juette Rd. Gera vieta bile ko
kiam bizniui. C. A. Masulis 
and Co. 6611 So. Western Avė.

Tel. Repubiie 5550

PARSIDUODA grosernė ii' viso
kią saldainių storas, atsišaukite 
tuojaus, kas Ims pirmesnis, tas 
ir nupirks Pigiai; yra reikalas 
parduoti tuojaus.

K rei likitės:
4 156 So. Hermitage Avc.

PETER MISEVIČIA

EXTRA!!J!
PARDAVIMUI bučernė grosernė 

Biznis eina gerai, remia pigi, lysas 
virš 3 metų, 4 ruimai pagyvenimui. 
Lietuvių apgyventa kolonija. Biznis 
pamokysiu jai bus reikalinga. Parduo 
siu pigiai. Telefonuokite Boulevard 
8758 arba atsišaukite į Naujienas

3210 So. Halsted Str. Bo.\ 219

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui delikatesen ir confec- 

tionary krautuvė. Senas biznis, gerai 
išdirbtas, priešai mokyklą, ruimai 
gyvenimui, garadžius, pigi renda. 
Daugiaus patirsit ant vietos.

3518 So. Wallace Str.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyventoj apie- 
I i rikėj. Biznis yra cash ir gerai iš
dirbtas per daugelį metų. Yra kam
bariai urie krautuvės.

Atsišaukite: ,
5700 So. Morgan Str.

PA RS1 DUODA ros t (>ra n as.
Turiu parduot greit d'cl ligos 
parduosiu pigiai. Vieta gera 
apie restoraną daug dirbtuvių 

3711 So. Kedzie Avc.

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

1389 Milvvaukee Avė.

PARSIDUODA grosernė puikioj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyventoj 
apieiinkėj. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto. 4 kambariai 
prie krautuvės. Renda pigi. Par
davimo priežastis, einu į kitą biznį.

4422 So. Honore St.
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė, maišytų tautų apgyventa, apielin- 
kė. Biznis išdirbtas per keletą me
tų ir eina gerai užpakalyje štoro di
delis kambarys sudėjimui ir 4 kamba
riai pagyvenimui.

4285 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI kliaučių biznis prie 
šais šv. Jurgio bažnyčią. Gera vieta. 
Išdirbta per 15 metų. Kas nupirks, 
tas džiaugsis.

Pardavimo priežastis iSvažįuoju i 
Lietuva.

911 W. 33-rd Str. ♦

DYDELIS BĄRGENAS
Pardavimui pigiai grosernė ir 

automobilius 1923 m. Priežas 
tis pardavimo — važiuoju i Lie
tuvą.

3321 So. Morgan St.

4525 So. California 
po 6 kambarius, apartnientai, 
karštu vandeniu šildomi, ant 
pirmo aukšto, naujas namhs.

ktra, vana, gasas,} garažas dėl 
2 mašinų, netoli AVestern Avė. 
ir 34 gatvės. Kaina $4,550, 
įmokėti, $1,000, o kitus kaip 
renda.

Išpardavimas lotą
Archer Avė. ir 55 

netoli karų linijos, 
teatrų, labai gražioje

PARDAVIMUI BrtAUTY PARLOR 
labai pigiai. Visi vėliausi įtaisymai. 
Renda [ligi.

Priežasįis pardavimo, liga.
Kreipkitės:

5745 So. Ashland Avė.
Phone Prospect 3246

5815-5817 S. Sacmnento Avė. 
naujas namas, du po 6 kamba
rius apartnientai, karštu van

deniu šildomi abudu flatai, mo
derniški, Ugniavietė, knygynas, 
bufetas, prosinimui lenta, gasi«- 
niai pečiai, ice baksiai įmūry
ta vana, lietaus lašai ir tt.

| 4 KAMBARIŲ medinė cotta
ge, elektra, gasas, furinace šil
doma, netoli Halsted ant 51 St. 
Kaina $3,850, įmokėti $1,000. 
o kilus kaip rendą.

PARSIDUODA 
ir Grosernė. 
ir kendžių. 
pagyvenimui 
krautuvės.

5346 Wentworth Avė.

Delicattesen 
Taipgi Ice Cream 

Kaina tik $950. 
kambariai

3119-21 W. 60.St., naujas na
mas, 4-4 l/ambarių apartmentai, 

4 uždaromos lovos dėl kiekvieno 
prie flatu ekstra, moderniškas visais

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 
dėl 4 šeimynų po 4 kambarius, 
viškas, skiepas, priešais $v. 
Jurgio bažnyčios ant Bridge- 
porto, lotas 27>/iX150, rendos 
neša $85 Į mėnesį, kaina $8,500, 
įnešti, $3,000.

atžvilgiais.

PARDAVIMUI kniuluvė ir 5 
kambarių fialas, kaina $11,1)00, 
yra bekernės fikčoriai, 2 karų ga
ražas ir ekstra lotas, galima sulik
ti kas turi $3,000 cash. Tas yra 
didelis liargenas.

5600 W. 63 SI.
I'el. Repubiie 322'

flatų
gerame

4352 St). Wood St., 4 
medinis namas, labai 
padėjime, įaina $6800, įmokėti 
$1000,

2 FLATŲ medinis namas, 4- 
5 kambarių, augštas, 
skiepas, elektra, vanos 
medžiais apsodintas 
rendos neša, $45 į 
kaina $4,250, įnešti $750 
tus kaip rendą

. 4723

kitus rentininis jus gau
namo.

didelis 
gasas, 

namas, 
mėnesį,

I. ki-

Ed. W. Raks Go.,
3146 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775 
Prie Mildos teatro.

Bulvaro, 
mokyklų 
naujoje kolonijoje.

2 lotai, 60x125, vanduo, 
elektra, $575

4 lotai, 120x133, dideli me
džiai, $1200

Kampiniai 2 lotai, 50x125,
1 blokas nuo ikarų, $575

Didelis lotas, 40x125, puse 
bloko nuo karo, $.375

2 lotai, 60x125, puikioje 
vieloje, $525'

Kampiniai 2 lotai, 51x125,, 
vanduo, 'elektra, $650 .

4 kambarių namas, 
lotas, vanduo, elektra, 
$2500, cash $500

5 kambarių namas,
puikioje vietoje, kaina, $3800, 
cash, $700.

3.3 lotai Clcaringe, netoli 63 
Si. yra visi įrengimai, kaina 
$500 kiekvieno. ,(

Kas nori na
mų Pargenu, 
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

Extra Mainai
IŠSIMAINO 2 fialų puikus na

mas, po I ir 5 kambarius parduo
siu už $9,500 arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, buėernės, 
Dry G-'oods štoro, namas randasi

didelis 
kaina

2 lotai,

IŠSIMAINO 5-ių kambarių bun
galovv su 7 lotais, bungalovv ran
dasi netoli Kazimierinių kapinių, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant didesnio namo, arba buėernės, 
minėti namai turi būt parduoti ar
ba išmainyti į trumpą laiką atsb 
šaukite pas.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayetle 5107
Visi tie bargenai 

duoti subatoje ir 
Ateiikile anksti. f

bus par- 
ncdėlioje.

Imkit

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

MDRTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

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

CORPORATION
' 3804 South Kedzie Are.,

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearhorn St.

! Tel. Central 1191

PARDAVIMUI nauji muro na
mai Brighton Parke už, labai žemą 
kainą. 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius. vandeniu apšildomi, kaina 
$15,500, 2 pragyvenimų po 5 kam
barius, kaina $12,500, 2 pragyveni
mų po 4 kambarius, kaina $10,000. 
Viši šie namai yra pastatyti 
30 pėdų Joto ir bungalovv 
Už pirma įmokėjimą 
1us už pilną jų vertę

' Kuris manot 
Ii. tai ateikite šiuos bargenns.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305 
Pardavėjas Jos. Augaitis

Atsineškite depozitų.
Archer Avė. karų iki pat galui

A. W. Komarekand Co.
5209 S. CICERO AVĖ.

So. Karlow Aive., pen- 
i stucco cottage, 

aukštas skiepas, labai gerame 
labai modemiškas, 

kaina, $5000, įmokėti $1000, ki
tus kaip rendąl

‘ pnrsiduo- kjų kambariu ino. Biznis * ,.BUČERNĖ ir grosernė 
da arba mainau ant namo.............
visas cash; visokią tautą apgyven
tu; parduosiu už pirmą pasiūlymą?'padėjime,

Greitam išpardavimui
ant 

slogai, 
priimsiu lo-

šaukit:
'I'el. Mayvvood

PARSIDUODA Ice cream parlor. 
Saldainių ir cigarų krautuvė. Li
sas ant 4 metą. Galima dėti bile 
kokį biznį. 3 kambariai pagyveni
mui' su visais rakadnhis.

Parduosiu pigiai.
Jurgis Šimanskis, 

3806 So. VVallacc Str.

BUČERNĖ ir grosernė su namu 
7 kambariai iš užpakalio. 1 ... 
ce šildomi. 8 pėdą baismenlas 
metai kaip laikome šį biznį, 
uis eina gerai. Mainysiu ant 
namo geromis išlygomis. 

7044 Archer Avc.

3 Cotage, 1-4 kambarių, lo
tas, 125x150, kampinis, visi' į- 

taisymai sudėti, kaina $3850, 
ę $500 įmokėti likusius po $25 į 

mėnesį. Randasi netoli Kedzie flatu . . * ... i.ir Archer karu linijos.

DIDELES DOVANOS
pirkti a iniiiny- 

pamatyt i,

4420-4428-4432-4434 S. 
fornia Avė., 4 namai po 2 .. . . . . .... _ . 'ir Archer Karu unijos,ir kiekvienas Datas po .5 kam-i ,, . . ‘ . . .| Gera vieta dėl auginimo vis

tų.
t- 4 kambarių Cottage, didelis 
lotas, randasi >/2 bloko nuo ka
rų linijos, visi įtaisymai sudėti 
ir apipokėti. Kaina, $3250, na
mas tik 1 meti kaip statytas, 

vius išmokėjimus ir pasakysime ffalima nupirkti /Su mažai pini- 
jums labai žemas kainas.

barius, nauji namai, labai mo-

Furna-t Apžiūrėkite tuos namus Ir pa- 
. 8 skui atsišaukite į musų ofisą 

nuįz(j ir mes išaiškinsime musų leng-

PARDAVIMUI arba -mainymui 
•farma 45 akrų, prie gražios upės, visi 
budinkai nauji, yra visos reikalingos 
mašinos ir stakas. Viskas pirmos 
klesos padėjime. Tą farmą galima 
padaryti j vasarinį resortą, pardavi
mo priežastis, savininkas našlys, per
daug darbo dėl vieno žmogaus. Arba 
mainysiu į nedidelį namą mieste, kur 
nėra daug morgičių. Del daugiau in
formacijų rašykite tiesiai savininkui, 
P. Jarvis, McNaughton, Wis. z Arba 
atsišaukite prie Mrs. T. Radavičienė, 
94 W. 4 St., St. Charles, III. Phone 
St. Charles 451.’

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant ir 
patogaus 
komiso

GROSERNĖ IR PLAYER PIANO
PARSIDUODA už pirmą pasiūly

mą. Arba mainysiu ant namo, lo
to arba automobiliaus.

Atsišaukite:
521 \Vest 33 SI r.

PARSIDUODA grosernė 
dykį. Arba mainysiu a 
loto arba automobilio, Iii 
dasi Brighton Parke.

Atsišaukite.:
J. Lopo 

722 \V. 35th Str.
Phone Boul. 3219 <i 

Repubiie 10363

už pus- 
I namo, 
uis ran-

Rubin Bros.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 S. Kedzie Avė. « 
Tel. Lafayette 5153 and* 6438

gų. ’
| 7 kambarių mamas, visi įtai
symai sudėti iir apmokėti, yra 

* elektra, vanos,* gasas, randasi 
ant Archer Avė., prie karų lini- 

!jos, kaina $3500, Įmokėti 
likusius morgičiais. » 

I Dar turim pardavimui 
.ton Parke gerų lotų;
$550 ir brangesnių; $75 

’ti, likusius po $6.50 į mėnesį

$1000.

Brigh- 
kainos 
įmokč-Statyk-nusipirk narna

Martjuete Parke, 72 ir Tal- 
man Avė., gražiausiam lietuvių | įtaisymai, šalygatviai, su 

ros, vanduo, gasas, elektra įves
ta ir apmokėta.

NAUJAS,’ 2 flatų mūrinis, mo
derniškas 5-5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, sun parlor, ug- 
navietė, knygynas, 
čiai, tile vestibule ir 
tos vanos, aržuolo 
$14,500.

5749 AVhipple 
Tel. Vincennes

gasiniai pe- 
vana, įmury-

Užbaiginio,

Str.
5914

LIETUVIŲ SUBD1VLZIJOJ
5 kamabrių mūrinė cottage, elek

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

gasas, 1 blokas nuo Mc- 
Prrrko, kaina $3500, cash, 
Netoli naujo miliono dolerių

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. H lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. • 7—9 v. v.

i apart Panedėlio ir Pėtnyčirts.
Rezidencija Lawndale 7960

ŠTAI TAVO GERIAUSI PROGA!
PARDAVIMUI puikus 2 augštų 

muro namas 2 flatai po 6 kamba
rius; visas įrengimas pagal min
ios mados; 7 metai budavotas; kar 
šlu vandeniu šildomas su 2 boile
riais; vieta lietuviais apgyventa; 
savininkas eina į biznį parijuos už 
$12,500 įmokant, pusę kitus leng
vais išmokėjimais; namas 
ra i vertas $15,000.

PARDAVIMUI 2 augštų 
'muro namas 2 fialai po 4 didelius 
kambarius ,'yra cimentuotas 
Das ir nastogė; vieta 
Parko lietuviais apgyventa; 
$2,000 įmokėt kitus rendos 
kės; kaina $11.000.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
Bu.ngiilo\v; visas iš 
žuolinis; randasi I 
lietuvių apgyventoj 
$7,80.0; pusę įmokėti 
renda 
ši na i;

VIRšMINĖTI 
bargenai ir savininkai turi geras 
pardavimo priežastis lodei parduo
da pigiai. Atsilankykite diena ar 
vakarais pas:

Joseph Yushkewitz
3617 Archer Avė., prie Oakley Avė.

MOKYKLOS
naujas

skle- 
Birighton 

reikia 
išino-

Brighton 
vietoj;

i kitus
> ra taipgi garadžius 
yra tikrai veria $8,500.

namai yra

muro 
ar-

Park 
kaina 
kaip 

1 ma-‘

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
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

2031 W. 35 St. 
>1. Lafayette 0909distrikte, pradėjau statyti 2 

mūrinius, 6 kambarių bunga
lovv. Parduosiu pigiai ir darbą 

i reika-PARDAVIMUI garadžius, pi-j padarysiu sulig pirkėjo 
pačiame vidury iavjmo.

6 kambarių, nutrinė Ininga- 
low, moderniškai įrengta ir tik 
ką pastatyta, parduosiu pigiai.

Turiu visokių rusių senų na
mų, kuriuos gaunu mainy.da- 
mamas ant naujų, todėl par- 

. Parduo- duosiu pigiai, nes reikia pinigų.
Jeigu jums reikalingas na

mas, tai mątyk mane, užtikrinu, 
pasisekimą jums.

giai, 40 karų, 
lietuvių kolonijos, gera proga

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer Avė.

W. kampas Archer ir Kedzie

2207-9 So. Halsted St.

Pardavimui 
mašina, mažai 
siu už pirmą 
mą. 1 lubos užpakaly

mėsai pjaustyti 
vartota
teisingą pasiųly-

946 W. 31 PI.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI muro bizniavus 

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

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

S. T. Skatikas,
General building coniractor 

Office:
5126 Archer Avė.,

Phone Laffayette 7546
Rezidencija:

4942 S. Karlov,
Phone Laffayette 6347

MAINYMUI mūrinis namas, yra 
elektra, moderniškas plumbingas, 21 
karų garažas. Taipgi yra bučernė ir bučernė, nauja ledo masino 
ir grosesrnės stakas, geri fikčęriai, 
kaina, $9,000. Mainysiu į cottage, I 
bungalovv arba 2 flatų namą. 

2031 W. 35 St. v 
Tel. Lafavotie 0909

MANO BARGENAI

40 akrų 
pa rsiduoda 

ant 
ir 

na-

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
' namas 5 kambarių su hai(|ware što- 
' ru. Galima pirkti vieną namą arba 
i vieną Storą. Natnas yra gerame sto

vyje. Pardavimo priežastis — savi
ninkas važiuoja Lietuvon.

Tel. Lafayette 3094
DIDELIS BARGENAS 

farma su budinkąis 
labai pigiai arba( 
mažesnio namuko, 
juodžemis ....... . ........., ....
'liukas 5 kambarių tarp 4 didelių 
kliavų ir yra mažas saidokas nuo 
vieno miesto 2 mylios lig antro 3 
mylios ant cementinio kelio ant 
pardavimo prisas 2500.00 ant 
mainymo $3,000.

Į, Del platesnių informacijų krei- 
' jikitės pas savininką kas vieną 
j vakarą 7 vai. ateinantį nedėldienį 

nuo ryto lig 6 mane matysite.
W. Kazlauskv

1939 W. 21 Str. ‘ 2 lubos 
Chicago, III.

Pardavimui 2 aukštų namas.

’,ir puikus trokas, geroje vietoje 
jdel lietuvių. Pardavimo priežas- 
Itis —. liga mano moters, noriu 

.apleisti biznį, 3781 Archer Avė.
Tel, Lafayette 8880

Parduodu muro namus, 6 ir ‘ 6 
kambarių, 5 ir 5. taipgi turiu bun- 
galew 5 ir 6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildoma, kieto medžio 
frimingai, viskas naujausios ma
dos. Namai randasi ant Brighton 
Park, Marq net te Manor.

N. Bado savininkas, 
5300 S. Tumer Ase.

Phone Repubiie 2319
-----------------

BARGENAS 
inas, 4 ir 5 
įtaisymai, geroj vietoj 
re. karštas 
džius, kaina 
kia $2500, kitus

Savininkas turi parduoti 5 kam
bariu bungalovv, 
31x125. furnas šildomas, kieto me 
džio užbaigimas. yra vis 
mai, kaina. $7500. įmokėti 
išmokėjimais. Imkite 
lem karą iki Temple 

6910 b’ullerton

5 RUIMŲ MŪRINIS namas, kar
šiu vandeniu* šildomas, du garad- 
žiai; parduosiu labai pigiai.

3313 So. Leavitt Str.

Tel. Lafayetle 0016

mainysiu 
žemė molis 

maišytas su i 
kambarių tarp 

mažas saidokas

PARSIDUODA 7 kambarių pato
gus medinis namas, cemento pa
matas ir beisinentas, furnice šil
domas. e’ektra, gasas, etc. Gražioj 
apieiinkėj, prie pat gatvekarių lini
jos. 50 pėdą dideliais medžiais ap
augęs lotas. Vien lotai verti $4.000. 
Kaina $6,500 išmokėjimais. Savi
ninkas.

8605 iSo. Marshfield Avė. 
Phone Beveriy 6389.*

17 KAMBARIŲ namas, atneša 
rendų, $260 į mėnesį. turi būt
parduotas ' tuojau už $14,500, gra
žio jei vietoje, netoli Fordo dirbtu-
vių. išvažiuoju Europon. Veikite 
greitai.

533 Went’\vorth Avc.
Calumet, III.

2 flatu mūrinis na- 
kambarių, yra visi 

Mont Cla- 
vand.no. 2 karų gara-| 

$10,500 i mokėt i rei- 
išmokėjimais.

kampinis lotas

$1500.
Granrl-Har- į

Realty (To., j
Avc.

SAVININKO!
medinis mimas, 

vėliausios mados, 
arti prie vienuolyno, f urnas .šildo 
mas, turi būt parduotas greitai.

PIRK NUO 
PARSIDUODA 

5-6 kanlbarią, 
arti prie

D. Brazauskas, 
2611 \V. 69 SI r. 2 lubos

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 flatų, 5—p kambarių. 
Pardavimo priežastis — einu į 
bjįnį. Namas randasi Brighton 
Parke. Atsišaukite bile kada dieną 
Savininkas

4538 So. Mozart Str.

bungalovv 
Inmokėti $800, o 

Antras 6 
kampo 

’^500, kitus 
.J'e bargenai 

būt parduoti į 10 dienų. 
Perskaitęs apgarsinimą šauk 

Boulevard 8032 
G. Zaksas, 

3325 So. Lowe Avonue ------- L—/--------------------------- 
PARSIDUODA naujas mūrinis 

namas su visais naujais įtaisymais 
2 gyvenimai po 6 kambarius. Taip-j 
gi mūrinis garadžius. Aržuolo Iri-Į 
mintos ir 
vandeniu 
namas randasi ant Emerald 
tam 33-ios ir 34 gal. 

Kreipkitės pas savininką 
Petrulevičių

3344 So. Emerald Avenue

PARDAVIMUI naujas 
lik už $3.800. 
kitus ramiom išmokėsi, 
kambarių ir lotas ant 
už 3,500. Inipokčti ~ 
giau negu randa. Si*., 
ri

tik 
m-; 
tu-

2 boileriai su karštu 
— ilaisai pirmos klesos, 

Avė.

TURI BŪTI PARDUOTAS į 
liMimpą laiką naujas 2 'aukštų 8 ir 

okamlfarių bizniavus namas ir 
bučernė ir grosernė, elektra, mau
dynės. fornis apšildomas. Daro
mas didelis biznis. Inmokėti reikia 
$4,000, o kilusi ant lengvo išmokėji
mo. Priežastis nardavimo aplei
džiu miestą. Atsišaukite tuojaus, 
gausite bargeną.

5306 So. Union Avė.
Phone Yards 1321

PARDAVIMUI Bizniavi Lotai 
ant, W. Grand Avė. greitai augan
čioj kąlonijoj Mont Clare. Geras 
Investmentas. Atsišaukite pas Ka- 
mmerling Bros. 6920-22 
Avė. Imkite Grand Avė. 
Mariem Avė. važiuokite.

Grand 
karus

dėl rendos.
įrengti 

Gera
Biznio. Kreipkitės prie

KAMMERLING BROS. 
6920-22 W. Grand Avė.

STORAI ir. fialai 
Naujai moderniškai 
Clare ant Grand Avc. 
dėl

HALSTED ST. KAMPAS

Mont 
vieta

Ant Jūsų Loto
Mes pastatysime dviejų 

muro namą su Bungalovv stogu, au- 
gštu ir cinientuotu skiepu, drabu
žiam plovyklas ir su kitais vė
liausios niados įrengimais už $8,500 
Pinigų daug nereikia, nes ,mes rei
kale parūpiname morgičius leng
vais išmokėjimais. Arba pastatysi
me 6 kambarių murinę Bungalovv 
su vėliausios mados įrengimais už 
$5,950.

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
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- 

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 /

augsią' bą arba šapą,

Del platesnių paaiškinimų atsi
lankykite pils mus dieną ar vaka
rais. o mefj parodysime jum kaip 
galite sutaupyti nuo $1,000 iki 
$4.W00 ir tapti savininkas sau 
patinkamo mlnio su mažai pinigų. 
BRIGHTON REALTY COMPANY I

Gerų Namų Statytojai ' 
3647 Archer Avė., prie Oakley Av.

PARDAVIMUI mūrinis namas bi-j 
zniavas. 2 fialai ir storas, kaina 
$15000 rendos į mėnesį $1'50. Mai-! 
nysiu į privatinį namuką ar j bun-Į 
galow, namas randasi 69 ir Wcnt- 
worth Avė. \

J. Balchunas 
3200 Lowe Avė. 

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI mūrinis biz
niavus namas 3 augštų, ant 
westsidės. Krautuvė ir du flatai 
po 6 kambarius. Maudynės, elek
tra ir nauji įtaisymai. Savinin
kas parduoda labai pigiai, 
mainysiu ant bungalow arba

S. W. kampas 53 ir Halsted St., 
lotas 82x130, 1 augšto mūrinis na
mas, 2-6 kambarių flatai, ganu 
šildomas, pamatas dėl 3 augštų 
namo, dabar yra departamentinė. J 
krautuvė, kaina $45,000, cash( j tų ant South Sides. 
*20,000. Savininkas painu morgi-, Yards 4641 arba 5879 
čius kaipo įmokėjimą. Pasimaty-I 
kit su Zicterman, vienatinis 
gentas.

’ARANTEE TBl’ST and 
SAVINGS BANK

835 W. 63-rd Str.
Englcvvood 401'4

PARDUODU medini namą už 
cash arba mainau į Bekernės, bu- 
černės loto, arba automobiliaus.

Kreipkitės pas savininką.
3829 So. Rockwell Str.

Užpakaliniame name 1 lubos

ar
lo-

NAšLĖ turi parduoti 6 fl. apt. 
namą, išrenduotas po 4 kambarius 
ii’ sun parlorai garu šildomas, 
kampinis namas, prieš parką, įplau 
kų $5000, galima pradėti su $12,500 
kitus išmokėjimais, atsišaukite 
gūžės 30-31. MORRISON 
, 3906 N- Springfield Avė.

Juniper 2585

ge-

DIDELIS BARGENAS 
už $4,500 2-jų pagyvenimų 
namas, elektra, gasas, mau
dynės. Namas labai geram 

ims, kaina $6900 įmokėti $1000 ir padėjime. Kas pirmas, tas 
1,0 9431 'So-Sp'TUi Avė 4 blokai',aimės- Matykite savininkę, 

i rytus nuo Kalstė Štr. 621 W. 48th St., 2-rOs lubos.

6 KAMBARIU mūrinė cottage, 
3 melų senumo, cementinis skie
pas, elektra, garažas, didelis sod-

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

3106 S. Halsted SL, Chicago, III.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kar.ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madisoni St.

vand.no

