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Nori taikos su Angliakasiai reikalauja 
pripažinimo unijos

morokiečiais Reikalauja taipjau didesnės al
gos ir kontraktu dvejiems 
metams

Amerika už Kinų sutar
cių reviziją

Sovietai esą nusistatę nešimai 
šyt į Kinų dalykus

Nori taikos Morokoj
Ispanija su Francija ruošias 

pasiūlyti Abd-el-K rimui tai
kos sąlygas

Sovietų politika - nesi 
maišyti j Kiny reikalus

PARYŽIUS, liepos 2. —Fran
cijos užsienio reikalų \ ministe 
rija šiandie gavo žinių, kad 
francuzų-ispanų konferencija 
Madride ruošia taikos sąlygas, 
kurios bus pasiūlytos Monikos 
karingų rifkabilų vadui Alxl-el- 
Krimui. %

Taikos sąlygos bus pasiūlytos 
Abd-el-Krimui Ispanijos vardu, 
nors jos filis kartu ir Franci jos 
sąlygos. Kokios tos sąlygos 
yra. dar nežinia, o todėl sunku 
spekuliuoti, kaip jos bus rifka
bilų vfylo priimtos.

Madrido konferencijos tikslas 
yra nustatyti bendrą programą, 

• kuriuo Francija ir Ispanija ga
lėtų pabaigti karą Morokoj.

Amerika nori Kiny sutar 
nių revizijos

Pritaria, kad tuojau 
šaukta tuo reikalu 
nė konferencija

butų su- 
tarptauti-

čičelinas pareiškia, kad rusai 
simpatizuoją Kinams, bet 
simpatija tai ne intervencija

SCRANTON, Pa., liepos 2. — 
Kietųjų kasyklų angliakasiu 
skalės komitetas šiandie patei
kė trijų distriktų angliakasių 
konvencijai patvirtinti sekamus 
reikalavimus kasyklų savinin
kams dėl atnaujinimo kontrak
to, kurs pasibaigs rugpiuČjo 31 
dieną. L
• 1) Kontraktas dvejiems nle<. 
tams;

2) pilnai pripažinimas unijos 
ir įvedimas check off sistemos;

3) 10% algos priedo 
darbininkams ir 1 dolerį 
dienai darbininkams 
niams;

4) ekvalizavimąs dienos mo
kesnio normų;

5) mokesnis nuo 2,240 svarų 
tono, o ne nuo vežimo, kaip kad 
dabar buvo tūlose kasyklose 
mokama;

6) greitesnio išlyginimo skun
dų;

7) pagerinimo gyvenimo są 
lygų kompanijos butuose; -

8) ekvalįzavimo kasyklų dar- 
betgi j)0 ]aiRe anglies pramonės su-

tonažo 
priedo 
padįe-

Gen. De Bono - Italijos 
gubernatorius Tripoliui

Kauno lentpjoviu ir ma- 
luny darbininku streikas

ROMA, Italija, liepos 2. — 
Ministerių taryba paskyrė gene
rolą de Bono gubernatorium 
(Tripoliui, Italijos teritorijai Af
rikoj.

Gen. de Bono buvo fašistų I I *1 *
milicijos vyriausias vadas. Jis 
buvo kaltinamas kaipo dalyvis 
socialistų atstovo Matteotti nu
žudyme, tečiau fašistų teismas 
jį išteisino.

lentpjūvių 
uždarbis iki 
centai. Jie 
pudus rugi- 
kvielinių ir 

Už 
jiems 

centus iš 
Tiek teuždir- 

su 
Tokia

TELŠIŲ “SAULĖS” GIMNAZI 
.JOS SENOJO REŽIMO 

DERžlMOPDOS

MASKVA, liepos 2. — Sovie
tų užsienių reikalų ministeris 
Oičerinas išleido pareiškimą, 
kur jis sako, kad, nors rusai 
simpatizuoją Kinams, kovojan
tiems už visišką išsivadavimą iš 
svetimųjų dominavimo, sovietų 
valdžios politika esanti I 
vengti bet kurios akcijos, kuri 
galėtų būt įtarta kaipo maišy- 
mos į vidujinius Kinų dalykus. 
Simpatija gi tai dar nereiškia 
intervencijos.

šitą čičerino pareiškimą iš
šaukė nuolatiniai Anglijos laik- ku 
rašeių • atakavimai sovietų Ru- r^a 
sijos ryšy su dabartine situaci
ja Kinuose ir nesenai lordo 
Birkenheado? pasakyta Lough- 
borough’e kalba, į kurią žiūri
ma kaip į oficialį tų atakų pa
tvirtinimą.

Sovietų užsienių ministeris 
sako, kad dėl nuolatinio pilieti
nio karo Kinuose kaltė krintan
ti svetimoms valstybėms, ku
rios duodančios savo paramos 
tai vienam tai kitam Kinų ka
riuomenių vadams. • čičerinas 
pilnai sutinka su Jungtinių Val
stijų senatoriaus Borah nuomo
ne, kad jeigu svetimšaliai la
biau gerbtų kiniečių |ėises, tai 
Kinuose jokių neramumų nebū
tų.

— Washingtono valdžia taria 
kad turėtų būt urnai sušauktas 
tarptautinės- komisijos, numa
tytos Washingtono nusiginkla
vimo konferencijos, susirinki
mas, kurs išnagrinėtų budus 
pakeisti svetimšalių ekstrateri- 
torines teises Kinuose tokia kj- 
nų teismine sistema, kuri beša
liškai žiūrėtų ir svetimų piliečių 
teisių.

Washingtono ' administracija 
stoja už ekstrateritorinių su
tarčių reviziją, ir tokrf jos nu
sistatymas pareikšta ne tik Ki
nu ministeriui \Vashingtone, 
D-ru i Sze, bet atatinkamos ins
trukcijos bus duota ir .Jungti
nių Valstijų ministeriui Ki
nams, Johnui MadMurray, kurs 
pasieks Pekiną apie liepos 4 
dieną.

Fengas nor,‘ karo
^AN II A JUS, Kinai, liepos 2. i

— Kinų “krikščionių“ genero-'pilnai priruoštuos 
tas Feng Juhsiangas atsiuntė j pašaukimui tvarkai daryti. Mu-

agentus agituoti, Isulmonų iškilmės prasidėjo

f

Bijo atsikartojimo riaušių 
Britu Indijojf

DELIU, Britu Indija,, liepos 
2. — Britai, bijodami, kad ir 
šiemet neatsikartotų tokių jau 
riaušių tarp indusų ir musulmo
nų, kaip kad pernai laike meti
nių musulmonų iškilmių, mies
te visur pastatė ginkluotas Sar
gybas, gatves patronuoja šar
vuoti automobiliai, o tvirtovėj 
laikoma kavalerija ir artilerijai 

kiekvienam

šanhajų savo f 
kad Kinai tuojau paskelbtų ka
rą svetimoms valstybėms, ypač 
Angpjai ir Japonijai. Sklei
džiamoj telegramoj sakoma:

“Aš noriu karo. Kati gali 
neboti šanhajaus, Hankovo ii 
Šamino įvykių, bet aš, Feno, 
Juhsiangas, ir mano kariuome
ne prisiekėme mirti už savo 
kraštą.“

šiandie.

DU BERNIUKAI TRAUKINIO 
SUVAŽINĖTI

Delei Nepriklauso
mybės šventės rytoj 
Naujienos neišeis.

Naujienų ofisas rytoj 
bus uždarytas visą die
ną.

SPRINGFIELD, Mo., liepos 
2.. — Netoli Ash Grove, Mo., 
vakar vakare greitasis St. 
Louis-San Franciscoj traukinys 
suvažinėjo du berniuku, Ernes
tą 121 m ore, 19 metų, ir vieną 

l kurčią, grįžusiu namo iš Fulto- 
tno, Mo., mokyklos.

PASITIKĖJIMAS BELGIJOS 
MINISTERIŲ KABINETU

BRIUSELIS, Belgija, liepos 2.
— Parlamento atstovų 
šiandie 123 balsais prieš 37 pa 
reiškė naujam premjero Poul 
lėto kabinetui pasitikėjimo.

butas

KAUNAS, birž. 11. [Lž]. — 
Kauno malūnų ir 
darbininkų dienos 
šiol buvo 5 litai 35 
gaudavo natūrą 2 
nių miltų, 1 pūdą
4 kil. cukraus, mėnesiui, 
gaunamus produktus 
atskaitydavo 95 
dienos uždarbio,
bdami darbininkai gyvena 
šeimyriomis pusbadžiai, 
padėtis privertė juos pastatyti 
darbdaviams tokius reikalavi
mu®:

1. Pakelti užmokesnį iki tos 
normos, kuri mokama Solovei- 
čiko ir Ožinskio įmonėse, t. y. 
iki 5 littji 85 centų, ir nuo šios 
sumos pakelti 50 nuoš. (kitose 
dirbtuvėse mokama 5 litai 35 
centai);

2. DuoŲ kiekvienam darbinin
kui dviejų savaičių apmokamas 
atostogas vasaros metu;

3. Apmokėti visas šventes, 
švenčiamas ir apmokamas vals
tybinėse įstaigose J>ei įmonėse;

4. Apmokėti už šių metų ko
vo men. 25 dienos šventę;

5. Duoti medicinos ir vaistų 
pagalbą ne tik darbininkams, 
bet ir jų šeimų nariams;

6 Darbininkams, kurių šei
myna susideda iš 5, 6 ir 7 na
rių, duoti 50 nuoš. padidintą 
produktų poriną; tiems gi, ku
rie savo darbu išlaiko virš 7 
šeimos narių — dvigubą pro
duktų normą.

7^ Produktai turi būti pirmos 
rųšies ir už tai negali būti ima
ma atskiro, atlyginimo.

Šiuos darbininkų reikalavi
mus darbdaviai atmetė. Tada 
darbininkai buvo priversti grie
btis streiko. Birželio 5 dieną 
streikui prasidėjus darbdaviai 
kreipėsi prie darbo inspekto
riaus IJutermozo (darbo fede
racijos lyderio) pagalbos ir tuo- 
jaus pribuvo policija vaikyti

Tačiau tas ne- 
Streikas tęsiasi,

Telšių “žemaitis“ rašo:
Telšių “Saulės“ Valančiaus 

gimnazijos mokytojas p. Kry- 
žanauskas birž. 4 d. paklupdė 

‘J^'ivisą ketvirtą klasę dviem va- 
a* Jandom ant kelių. Dvi mergai- 

ti paklupėj usios., pasisakė ne
sveikos ir negalinčios klūpėti. 
P. Kryžanauskas liepė atnešti 
Jiudymus muo gydytojo. Gim- 
įnazijos gydytojas p. šimkevi- 
jčius sužinojęs nuo mergaičių 
reikalą, pasiskubino gimnazijon 
|ir radęs beklūpančius., ėmė mo- 

LISABONAS, Poirtugalija, kytojui išmėtinėti. Pasibarus 
liepos 2. — Praeitą antradienį ir jiemdviem išsiskyrus, vaikai, 
sudarytas naujas Portugalijos klupuoję virš valandos, buvo 
ministerių kabinetas tapo vakar paleisti sesti. Be to p. Kryža- 
dalinai pakeistas. Ministeris nauskas koliojosi ^‘svoloč,“ bal- 
pirmininkas .Antonio de Silva bies ir tt. Lenkai mokytojai 
pasiėmė ir karo ministerio port- nebaudžiami tyčiojasi iš musų 
felį; Germano Maitins tampa jaunimo. Sako net jokiai baųs- 
vidaus reikalų ministerių, File- mei pamato nebuvę. Tokių pc- 
mon Almeida kolonijų ministe dagogų reikėtų patikrinti svei 
riu, o Lago Cerųueira darbo katą, vėliau ir pedagogines ži- 
ministeriu. nias, ir būtinai čia turi įsimai-

"Rekonstruktuotas kabinetas šyli švietimo ministerija, nės 
prisistatys parlamentui ateinan- mokinius demoralizuoja ir p.

Labutis.

co triobesys, kurio ligriuvėsiuose žuvo keli žmonės, 
veikslėlis gautas Chicagoj telegrafu< [Atlantic and Pacific
Telepix Photo]. į

Tvanai piety Lenkijoj
Daug kaimų užlieta; pasėliai 

sunaikinti; tūkstančiai žmo
nių be pastogės

Pakeitimas Portugalij 
ministerių kabinete

VIENNA, Austrija, liepos 2. 
menkėjimo. -— Del nepaliaujamo lietaus

Konvencijai patvirtinus, šitie u0ės ir kalnų upeliai pietų Len- 
reikalavimai bus ateinančią sa- kijoj taip patvino, kad virto ju
raitę įteikti kasyklų navininkų’rėmis. Užlieta kaimai, sunai- 
ikomitetui Atlantic Cityj. Pri-.kinta javų laukai, vanduo gre- 
ėmimas ar atmetimas darbiniu-’sia užlieti miestus.

reikalavimų nulems, kas 
sekti: taika, ar streikas.

Francuzų-Vokiečių 
derybos

tu-

Francija įteikė galutinus pasiū
lymus dėl prekybos sutarties

PARYŽIUS, liepos 2. — Fran
ci jos prekybos ministeris Chau- 
met šiandie įteikė Vokietijos 
delegacijos pirmininkui, D-ru 
Trendelenburgui, galutinus 
Franci jos pasiūlymus dėl pre
kybos sutarties. Jo įteiktas 
muito mokesnių sąrašas, tai 
esąs paskutinis Francijos nusi 
leidimas, ir Vokietija turinti 
arba visą ji priimti, kaip yra. 
arba visą atmestu

Premjeras Grabski pasiuntė 
100 tūkstančių zlotų pašalpos 
keliems šimtams tūkstančių 
žmonių, kurie liko be jokios pa
stogės.

Kariuomenė pagelbon
J tvanų ištiktas vietas pasiųs

ta kariuomenė gelbėti žmo- 
ĮiėmA, atsidurusiems pavojin
goj padėty, ir saugoti apleistą 
mantą.Nuo išsiliejusios Vislos 
ir jos- jmeupių daugiausiai nu
kentėjo Galiciją ir Mažoji Len
kija.

Netoli Krokuvas užlieti mil
žiniški plotai, dagi Krokuvos 
priemiesčio Urohobičo apskri
ty užlieti penki kaimai. Daug 
namų nunešta. Vietomis 
plauti gelžkeliai ir nunešti 
tai.

tį pirmadienį.

J. v, laivyno kareiviai 
apleisiu Managua

KOMEDININKAS UŽSIMUŠĖ

iMILWĄUKEE, Wis., liepos
2. — Virvių laipiotojas Harry 

lie- Rich, rodydamas savo štukas, 
ži (nukrito nuo aukštai ištemptos 

lai-

MANAGUA; Nikaragua, 
pos 2. — Vietos laikraščių 
niomis, Jungtinių Valstijų 
vyno kareiviai bus 'ištraukti iš-----------------
Managuos rugpiučio 4 dieną. (------ ---

Pirmas laivyno kareivių sky- Aiiiundseno ekspedicija

virves ir užsimušė.

PRAPUOLUSI profesorių 
RADO NEGYVĄ

Grinnell jis

MANISTEE. Mięh., liepos 2. 
— Vienoj grintelėj netoli Port- 
age Point šiandie ra-sita negyvas 
Grinnell, Iowa, kolegijos profe
sorius Walter Scott Hendrix-. 
son, 66 metų,
buvo prapuolęs prieš porą sa
vaičių, ir niekas nežinojo, kur 
jis dingo. Daktarai apžiūrėję 
kūną pripažino, kad jis jau bu
vo apie dešimt dienų negyvas, 
miręs nuo kraujo prasimušimo 
viduriuose.

DVI MERGAITES SUDEGS 
AUTOMOBILY

KANSAS CITY, Kas., liepos 
2. — Gazoliui stoty, pompuo- 
jant automobilin gazoliną, įvy
ko ekspliozija ir automobilis už
sidegė. Automobily buvo dvi 
mažos mergaitės, 4 ir 7 metų. 
Jos žuvo ugny.

UGNIAKALNIO IŠSIVER
ŽIMAS

BOGOTA, Kolumbija, liepos 
2. — Galeras ugniakalnis vakai 
pradėjo smarkiai veikti. Iš kra- 
tero verčias tirštų garų debe
siai ir metamos uolos ir pelenai, 

•kurie apdengė visą apielinkę.

iš
tik

Aštųoni kaimai užlieti
Patvinę kalnų sriautai šiau

riniame Karpatų šlaite nunešė 
malimus. Krokuvos linkui, apie 
čerminchovą, užlieti penki kai
mai, Brjevsko apygardoj van
dens apsemti trys kaimai.

Ties Zarzeče Visla išsiliejus 
daugiau kaip mylią, o kai kurio
se vietose apie dešimt myliu 
pločio. Peremislio miestas ir

OSIX), Norvegija, liepos 1. — 
_________  __ r___ „j į.žie- 

rius buvo čia išsodintas trylika mjų ašigalį grįžta garlaiviu iš 
metų atgal revoliuciniam jude- Špicbergeno ir ateinantį sekma- 
įimui patrempti, ir nuo to lai- (jjenį tikimos, bus Osloj. Jam 
ko jie čia buvo laikomi kaipo ruo§amas iškilmingas priėnd-
Amerikos legacijos sargyba. mas karaliaus rūmuose.

pagelbėjo, 
streikuojantieji kreipėsi j visas 
profesinė**, sąjungos prašydami 
medžiaginės ir moralės' para
mos.

LEDAI. x
ŠILĄ VA (Raąe^nių ap.). — 

Pašakarriio palvarke ledai nu
kirto Norvilo rugius. Ledų butą 
obelio didumo ir tiek daug, kad 
dar ant rytojaus apie 10 vai. 
k r u vos stovėjo neištirpę. Geres
ni rugiai išrodė lyg nupjauti, o 
blogesni smėliu užnešti ir prie 
žemės pritraukti.

BERLINAS, Vokietija, liepos 
2. — Berhno mieste yra 317 

1 kru tarnų jų paveikslų teatrų tu- 
(rinčių bendrai 124,000 sėdimų- 

“Dr.“ W. B. Riley iš Minneapo- 
lio kalbėdamas čia pareiškė, kad 
jau esą įkurtos Washingtono 
valstijoj, Minnesotoj, Kaliforni
joj ir Oregone organizacijos,

DEMONSTRUOJA SAVO 
SKURANTIZMĄ

SEATTlI], Wash., liepos

OB-

jų vietų. šiuo tarpu statoma 
dar penki filmų teatrai.

daug mažesnių miestelių liko (kurios vesiančius energingą pro- 
i i y i • — v • ii • nnrrnnrla ir riti pvcionpinc vigobe elektrinės šviesos, kadangi 
vanduo užliejo jėgos stotis. 
Tvanuose keletas žmonių žuvo.

pagundą ir darysiančios visą 
idant visų valstijų legislaturos 
priimtų panašų, kaip Tennessee 
valstija yra priėmus, įstatymą 
prieš evoliuciją.

LONDONAS, liepos 1. —Be
darbių skaičius Anglijoj nuolat, 
didėja, ir dabar pasiekęs 1,250,- 
000. Per praeitą tik savaitę tas 
skaičius padidėjo 19,000 bedar
bių.

CAILLAUX ATVYKSIĄS Į A- 
MERIK^ TARTIS DEL 

SKOLŲ FUNDAVIMO

ORH
- riChicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana- 
šauj a:

Gražus, nors dalinai apsi
niaukę; nedidelė atmaina tem
peratūroj ; vidutinis, 
vasaros rytų vėjas.

Vakar temperatūra 
kili siękė 73° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:29 valandą.

'PARYŽIUS, liepos 2. —Fran
ci jos valdžia žada netrukusi pa
skirti komisiją, kuri vyks j 
Washingtoną tartis dėl karo 
skolų fundavimo. Komisijai 
vadovausiąs finansų ministeris 
Caillaux.

UžTVANKAI PRATRUKUS 
TRYS MOTERYS ŽUVO

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

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

didžiumoj COLUMBUS, Ga.„ liepom 2. — 
Trys moterys prigėrė, pratru 

vidutinis- kus ežero, kuriame jos maudė
si, užtvankai ir smarkiai prasi- 

5:19, lei- įpušusiam vandeniui nunešus 
' jąs patvinusiu sriautu. s

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



Pirkite pas aptiekorius.

FordsonLincoln

Linksmas 
mislis

ir ūpas yra ženklai tobulas ma
limas. Jei maistas yra blogai 
virinamas, tai jums yra reika
lingas stiprintojas kuris atitaisys 
virinimą. ^Vartok

SEVERA’S BALZOL
Ji* virinimą atgaiviną sustiprina vidurius ir suteikia 
palengvinimo nuo dispepeijoe. Jie yra nepaprastai 
geras nuo užsieenėjucio užkiete|imo.

Ka na 60 ir 85 centai.

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAP1DS, I0WA

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedne A venų e, Telefonas Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu |

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 0
k Reikia lietuvių salesmenų. v ■

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi^karieliai, kaina $24.00, dabar  ......... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar ..........   $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 coliu ilgiu, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SP1LKCTES dėl moterų'.........................................................JI.00
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms ............r$3.00
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ............... $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ................... $1.00

šis išpardavimas tęsis 2 savaites. v
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Kreipkite^ į

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

5000 naujų skaitytojų Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
— vieninteliam puikiai paveiksluotam savaitraščiui Lietuvoje,

greitu laiku susiras,
kai tik kiekvienas mylintis tokį laikraštį, kuris vienodu įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoj, 
Amerikoj ir kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimie
siems Amerikoje, Lietuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras 
skaitytojų,, kad didesniam ir 
skaitytojų buliui po visą ] 
skaityti.

dar po penketą — ar kiek tik gali —- naujų 
• vis didėjančiam to puikaus laikraščio 

pasaulį esant butų jį smagiau visiems

pasiųskite tam paštui perlaida lygiai 15 litų ir aiškų atnrašą tų kam 
užsakote laikraštį, ir “Šiaulių Naujienos” bus jiems siuntinėjamos 
per visus metus.

Kaina: Amerikoj “Šiaulių Naujienų”, metams 3 dol., pusei metų 
1 dol. 50c.; Lietuvoje — melams 15 litų.

Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų” platintojai.

“Šiaulių Naujienų” antrašas: 
Šiauliai, Bažnyčios gt., 58. Lietuva.

Penktadienis, Liep. 3, 1925

S. L FABIONAS CO.

Lietuvių Vyrų ir Motery P-ašelpos Kliubas rengia

Nedėldienyj, Liepos 5 d., 1925
ryto.
cigarų ir

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i

STRAIPSNIS 131

Z

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Urpiato atdnJ (r Ūmi

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė., 
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Pagedėlio ir
Pėtnyčioa.

Toms motinoms

b

DEL APRŪPINIMO
MOTINU IR JU «

KM*l« tMeUriMirp’ 

MJImm yra dalyku gyvo, 
•▼arto. Mmyitai Ir laalal

Pasirodavyk su.Gydytoju Greitais
Susirgus kūdikiui, reikia gydytojui 

tuojaus duoti žinią, o motina turi tu
rėti raštišką rekordą jo temperatū
ros, pulso, kosėjimų, verkimo, skaus
mo ženklų, ir ubelnos kūdikio išvai- 
.los. Ji turėtų atžymėti kiek ir ko 
kūdikis valgė kiek vandens gėrę, kiek 
-sykių ėjo lauk ir kaip, kiek šlapino
si- ,ką vėmė, Ir bile kitus nepaprastus 
apsireiškimus. Reikia palaikyti dalį 
šlapumų ir išmatų dėl gydytojo na- 
lizės. * ‘ • i

Gydytojui ką įsakius, reikia tas 
pildyti tikrai griežtai. Motina turė
tų užrašyti kada ji išpildė ir ką pate- 
mijo.

Jei gydytoją negalima greitai gau
ti, tai reikia prisilaikyti sekamų daly
kų. Kūdikį teikiu laikyti tavoje kol 
tik rodys temperatūra virš 99.5 laips
nių F. Jei liga buvo sunki,'tai rei
kią jj palaikyti lovoie ir dar trį,s ar 
septynias dienas po To, kaip jo teih- 
pėratura paliko normalė (98.6 \ iki 
99.5 F.) ir laikėsi tokia 21 valandas. 
Galima išvengti daugelio ligų pasek
mių, pailginant Šitą laikotarpį pa
sveikimo.

Turi savo kūdikį laikyti sveiku 
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivys
tymas priguli daugiausia ant priežiū
ros ir pieno, kurį jis gauna. Kūdikį 
reikia kasdien maudyti ir regulianš- 
kai penėti. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, pabandyk Borden’s Eagle Pie
ną. Tai yra pirmaeilis kūdikių penas 
— pagamintas iš riebaus karvių pie
no ir kruopšto cukraus — ypač kūdi
kiams. J j gydytojai visur rekomen
duoja dėl jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Amerikos motinų išauklėjo savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos t:; 
darė dėlto, kad Eagle Pienas buvo 
ioms rekomenduotas draugų ir dėlto, 
kad jos rado jj užganėdinančiu.

Yra faktas, kad vaikai dažniausia 
būna nedapenėti tuo metu kada jie 
sparčiausiai auga. Regis jie valgo 
užtektinai, bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties. Ne
senai vesti tyrimai mokyklos vaikų 
tarpe parodė, kad Eagle Pienas yra 
pasekmingas taisant nedapėnėtus vai
kus. Kiekvienas vaikas turi turėti 
Eagle Pieno suteikiamųjų energiją. 
Jaunas vaikas- turi gauti kasdien po 
du šaukštu Eagle pieno atmiežt? tri
mis ketvirtadaliais puodelio .salto 
vandens. Duok paryčius ir po pietų. 
Senesni kūdikiai dažnai labiau jį mėg- 
stu. hu ale, 'vainiij Ftunlca, su
plaktu kiauliniu ir skanskoniu. -

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.'. 
Visi linksmi!

Vilnius
1323-1923

DR. HUMPHREY5*

IKDIGESTIOI
lei Ieškai bargenų 
skaityk Naujiena skelbimui).

THE SAFETY KAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas sulfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Bladeu

Istorijos apžvalga parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

'Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
rupraritama kalba pradedu savo raštą:

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

o
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

Įsigyk yilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4-00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str. Chicago, III

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iŠ namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmų ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsąkė jai tuojaus nueiti į aptiekę, 
nusipirkti už 35c. bbnką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
.Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų .savininkas ištraukė bylą ir 
Visi sau linksmai gyvena.

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus! »

(Paskelbimas)

Greita pagelba nuo

UOMET motina turi laimės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė

bu Įgimta teise gauti geriausią globą ir geriau-
Bi galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo-
tinu» kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti
jiems atsakantį maitinimą, reikalingą ju pil
nam vystymuisi

daktarai rekomendavo
ir išraše Borden s Ea
gle Pieną per virš 65
metų, .kaipo vienatini
saugų ir išbandytą pa
vaduotoją mot i n o s
pieno.

Valet
AutoStrop 

Razor
~ Sharpent Itself

809 W. 351h SI,, Ghicago 
Td. Bo ievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IIU PAR
DAVIMO RAŠTUS?

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Kadangi
Eagle Pierias yra len- 
'gvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maistingą 
|>eną, kuris nenuvar- 
jgins jo švelnaus skil- 
Me ir žarnų

Jeigu
įjūs norit gauti dyka? 
nurodymus jūsų kai- 
įboje, kaip maitinti kū 
dikj su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį 
(tvirtu ir sveiku, išpil- 
Idykit sekantį kuponą 
fir prisiūskit mums,

Jūsų kūdikis
dėl palaikymo atsa>*
kančios sveikatos, tu-»
ri būti maudomas kas
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis
ir valgydinamas mais
tingu penu,

THE BORDEN iCOMPANY
Borden Building New York

of The Uokom1 į

KUPONAS
Pažymėkit, katrą Norit

Penėjimo Kūdikių Kūdikių 
Instrukcijos Valgiai Knyga
VARDAS 
ADRESAS

PIKNIKĄ
’ T* 4 /

Bergman Grove, Riverside, III.

įžanga 35c. ypatai. Pradžia 10 vai.
Užkviečiam visus gerus žmones atsilankyti musų piknikan, bus gerų užkandžių, skanių 

kitų gerų dalykų pasilinksminimui. Muzika bus K. POCIAUS, gerai žinomo visiems lietuviams.
Kviečia KOMITETAS.

Draugiškas Išvažiavimas 
.. Rengia Draugystė Atgimties Lietuvi v Tautos Vyrų ir Moterų 

Liepos 4 dieną, 1925 m., 1
JUSTICE PARK, ILL., PRIE TAUTIŠKŲ KAPINIŲ MIŠKE

Pradžia 11 vai. ryte
Užkviečiam visus, senus ir jaunus, vyrus ir moteris, nes turėsite progų pra

leisti linksmai laikų, nes turėsime visokių žeidimų, taipgi bus puikus bazaras, kur 
bus progos įsigyti visokių daiktų, taipgi gaus dovanas už lenktynes. Bus gera 
muzika. Norintieji važiuoti su troku, pribukite kaip 9 vai. iš ryto, 830 W. 36 St.

Kviečia KOMITETAS.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room HIJ-IP 

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevarn 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844

( ,Tfel. State 3225
Valandoj nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylog vteucfie teismuoia. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičtami.

John Kuchmskas
LAWYER

Lretuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

L P. WAITCHES
Advokatas

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 609G

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

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Wašhington S't. Room 1310 
Telephone Dearburn R946

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

Namu Telefonas Rcpublic 9GOO

A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

77 W, VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6293

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Td. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj auo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T, Boal. 6737

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų

Kraujo ir šlapumo egzammacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas liftas. “V *■ 
Kalbame lietuviškai , .

National Health Clinic ’ ?
1657 VY. Madison St.
Kampas Paulina St.

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrine verte atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybes” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniorpis iŠ 
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos.

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

' VIENYBĖ
193 Grand St, Brookiyn, N. A

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chloro
Tel. Y arda 4681

MM
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NAUJIENOS, Chicago,, III.

(Prisiųsta)
Klausimas

(išrinktas

X

Telefonais:

7

LIETUVIAI DAKTARAI:

diliomis ii šventadieniais 10—IX dlen

Randasi ant
žemutinio f 1 o r o

j

Tūkstančiai Žmonių
t

to, kad tos 
nebuvo lai-

Deatborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

DR, SERNER, 0. D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vr» aaudingn*.

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė. 

Tel. Roosevelt 8500

3654 
pliiu,

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas motery ligų 

1724 So. Lodmis, kampas 18 ir Bi«« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfarc 6353

Namų telefonas Y arda 16M 
Ofiso Tel. Boelevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki S yo 
pietų ir 6 Iki 8 vakaru

PRISIDEKITE PRIE SVAR
BAUS DARBO

A. L. 0A VIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 6:80 iki 7:80 vatam.

Jei abejoji akimis, paalteliask
Dr.A. R.BLUMENTHAI 

Optomctrbi
Tai. Boulevard 6487 
*049 8. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs a»t 

2 lubų

Virš 160,000 taupynjo 
dępozitbrių, (skaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar- 
navimą ir parankamą šios 
Rankos.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. Vak. Nedėliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Telefcnas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:31 iki 9:80 vakare

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

Ofisas 3801 S. Redzie A>»s. _Phons 
Lafayettė 0075. Valandos 2—6 vali. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospoct 0610. Valandos iki 10 ryte, 
7 iki 8:80 vakare.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, • moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalS Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WILLING ’ 
1347 VV. 18 St., kampas Blue lalanti 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

metanas praslin- 
išpildyti 

Darbas 
metus. 5( 

lietuvių
ir Vyskupo

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.

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. llalstcd St. I

Jei ta rųšis kurių as
rukau yra padaryta is
paprasto tabako, tai
kodėl masės ruko ji?

Masės visuomet žiuri
daugumos. Tie kurie
protingesni, pasiren
ka gerumų.

Rūkytojo
paprastų cigaretų

11

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Helmarai kainuoja bisk)
daugiau negu paprasti ci- 
garetai, todėl, kad jie turi

Turkišką ta-visą gryną 
baką, bet ne tabaką mai
šytą visokiu naminių ry
šių. Tai todėl ir yra toks 
didelis skirtumas skonio
Helinarų.

•y

KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

IS AMALGAMEITŲ UNIJOS

De|ko komunistai klastavo nu
tarimus.

Laikraščiai kartoja tą faktą, 
kad Brooklyno komunistai, bū
dami siuvėjų unijos valdyboje, 
klastavo skyriaus tarimus. Bet 
kaip jie buvo klostuojami, ant 
kiek buvo klostuojami ir delko 
buvo klostuojami apie tai aiškiai 
nebuvo, rodos, niekad nurodyta,

menkniekiu. Reikalinga apie tai 
plačiau paaiškinti.

ries

Protokolas suklastuotas iš 
rugsėjo 25 d. 1922 m. Tame pro
tokole yra įrašyta, kad skyriaus 
valdyba turi būti renkama
Kalėdas, t. y. gruodžio mėn. Ro
dos, menkniekis. Ir kiti gali 
manyti, kad tokis nutarimas ir 
galėjo būti padarytas. Pagalios, 
kokia čia bėda ar komitetas bus 
renkamas gruodyje ar sausyje. 
Ant galo, kaip Brooklyno kriau
šiai galėjo atsiminti, kad tokio 
tarimo nebuvo niekad padaryta 
ir dar svarbiau — kaip tai galė
jo būtį prirodyta. Tuojaus pri
eisime prie aiškumo — kokia 
tame svarba ir kai)) ta)>o suras
ta, kad tokis užrašymas netei
singas.

Komunistai valdė skyrių per 
kokius 3-1 metus. Jiems norėjo
si pasilikti valdyboje ir ant to
linus. Bet jie pradėjo nujausti, 
kad skyriuje auga opozicija ir 
ateinančiais komiteto rinkimais 
jie gali būti sumušti. Jie taip 
pat žinojo, kad rinkimai Komite
to atsibuna metiniame susirin
kime, kuris visuomet būdavo lai
komas sausio mėn. O kadangi į 
metinį susirinkimą atsilanko 
daug žmonių, tai jie čionai ir nu
jautė, kad gali rinkimus pralai
mėti. Ir kad išvengus pralaimė
jimo jie nusitarė turėti skyriaus 
valdybos rinkimus ne metinia
me susirinkime, bet mėn. pir
miau. Taip ir padarė. Sušaukė 
susirinkimą prieš Kalėdas ir ka
dangi žmonės buvo užsiėmę pri
sirengimu prie švenčių, tai ir i 
susirinkimą atsilankė vos apie 
17 žmonės. Ačiū tam, šitame su
sirinkime komunistai išsirinko 
patys save į skyriaus valdybą. 
Tuojaus po to narių tarpe prasi
dėjo kalbos, kad komitetas, nele
galiai išrinktas, nes valdybos 
rinkimai visuomet būdavo meti
niame susirinkime, bet šiais 
metais padaryta kitaip,

Sausio mėn. įvyksta 1 metinis 
susirinkimas. Susirenka apie 6-7 
šimtai narių. Perskaičius praei
to susirinkimo protokolą, tuo
jaus padaroma pastabos, kad 
praeitame susirinkime padaryti 
rinkimai yra nelegališki 
kad rinkimai visuomet 
metiniame susirinkime; 
šita taisyklė nėra 
Komunistai aiškinosi,
darė tai delei praktiškumo. Vie
nas komunistas 
šita taisyklė 
1922 metais, 
ko dviejų
skyrių suvienijimas, 
jama peržiūrėti to laiko proto
kolą, bet sekretorius J. Manelis 
pasakė, kad jis neturi su savim 
tos knygos. Tačiau ėmė aiškinti, 
kad tokis rinkimų taisyklės at- 
mainymas yra užrašytas nepa
prastų susirinkimų protokolų 
knygoje. Iš kitos pusės buvo 
pastebėta, kad jeigu tokia taisy
klė butų buvus kada nors pada
ryta, tai ji butų buvus if’ prak
tikuojama nuo to laiko. Bet ka
dangi rinkimai visuomet būdavę 
metiniame susirinkime, tai su
sirinkimas pasiliko neįtikintas 
ir apie tokios taisyklės buvimą. 
Susirinkimas pripažįsta gruod
žio mėn. rinkimus nelegaliais ir 
daro kitus rinkimus ir komunis
tai pralaimi.

Tuo viskas dar neužsibaigė. 
Komunistams rūpėjo įrodyti 
apie tokios taisyklės buvimą ir 
kad jų laikyti skyriaus rinki-

dėlto, 
būdavo 
ir kad 

atmainyta, 
kad jie

įrodinėjo, kad 
yra permainyta 

kuomet įvy- 
ir 3s) 

Reikalau-

mai gruodžio mėn. 1924 m. buvo 
Jegališki į nežiūrint 
taisyklės pirmiau ir 
kytasi.

Naujas komitetas
gruodžio mėn.) užima vietas ir 
įvyksta knygų peržiūrėjimas. 
Knygų perž. kom. užeina ir ant 
tos vietos, delei ko buvo ginčy
tasi metiniame susirinkime. Ko
munistų teisybė! Protokole iš 
25 d. rugsėjo, 1922 m. randa už
rašyta, kad skyriaus, valdyba 
turi būti renkama ne metiniame 
(sausio) susirinkime, bet gruod
žio. Vadinasi rinkimai iš gruo
džio mėn. pasilieka legališki, o 
rinkimai iš sausio mėn. (meti
nio) nėlegališki. Bet knygų per
žiūrėjimo k. atrado, kad kas tai 
nelabai toje vietoje švaru ir 
pradeda ginčytis, kad toje vie
toje yra taisyta. Pagalios eina 
žiūrėti į kitas knygas, kad sura
dus kokiu laiku įvykę rinkimai 
skyriaus valdybos 1923 m. ir 
suranda, kad rinkimai įvykę ne 
gruodžio, bet sausio mėn. Va
dinasi ne sulig to, kas yra “nu
tarta” nepaprasto susirinkimo 
ir kas sekretoriaus yra užrašy
ta. Čionai pradeda aiškėti pro
tokolų klastavimas. Komisija 
sumano ieškoti skyriaus kores
pondencijų iš to susirinkimo. 
Korespondencijose apie tokį nu
tarimą nieko nėra rašoma. Da- 
k* iština, kad korespondentas 
galėjo pamiršti ir neparašyti 
(jeigu atmesime tai, kad po to 
linkimai neatatinka tam nutari
mui). Bet korespondencijoj ran-, 
da kitą tarimą, kurio nėra užra
šyta protokole. Aišku, kad jei
gu nori įdėti ką nors naujo į 
vidurį protokolo, tai turi padary
ti tanu ir vietą. Atrodo, kad taip 
ir buvo padaryta.

Toliau dar bus aiškiau\ Iki 
1922 metų rugsėjo mėn. Brook- 
lyne buvo du lietuvių Unijos 
skyriai — 54 iir 58. Rugsėjo 25 
d. 1922 m. tampa suvienyta tie 
du skyriai j vieną. Iki to laiko 
abudu skyriai laikydavo atski
rai susirinkimus. Bet kuomet at 
sirasdavo reikalų, kuriuos abu
du skyriai atskirai negalėdavo 
išspręsti, tai šaukdavo specialį 
abiejų skyrių susirinkimą ir to
kiame susirinkime būdavo ren
kama susirinkimui pirmininkas. 
Kada abudu skyriai tapo suvie
nyta, tai buvo padaryta ir nau
jas patvarkymas: kad kožną ne
paprastą susirinkimą vestų nuo
latinis skyriaus pirmininkas. Ir, 
šitos taisyklės ir po šiai dienai i 
yra laikomasi ir tai randasi ko- ' 
respondencijoj iš to susirinki- ' 
mo, kuri yra tilpus “Darbe“ 
1922 m., rodos lapkričio mėn. 
Bet šitokio tarimo nėra užrašy
ta tame protokole, apie kurio 
klastavimą eina ginčas. Gali kas 
sakyti, kad tokio tarimo nebuvo 
padaryta, o tik kai kas’ galėjo 
jį prasimanyti. Bet kad jis ran
dasi korespondencijoj ir kad tas 
nutarimas yra praktikuojamas 
jau nuo 1922 m., tai čionai nesi
ginčysim. Dabar aišku, kad ši
tas nutarimas buvo “išvašytas“, 
o jo vieton įrašytas tokia “nu
tarimas”, kuris legalizuotų gruo
džio mėn. ’24 m. rinkimus, ku
riuose buvo pilnai laimėję komu
nistai.

Tai šitaip kalba apie protoko
lų klastavimą tie faktai, kuriuos 
mes vadiname “juridiniais“. Ir 
šitą klastavimą patvirtina eks
pertas, kuris bežiūrėdamas į 
visą protokolą apsistojo kaip tik 
toj vietoj, apie kurią kilo gin
čas ir surado, kad iš 6 eilučių 
85 nuoš. yra taisyta.

Trumpai sakant: iš 25 d. 
rugsėjo 1922 m. nutarimų tapo 
išimta nutarimas, kad nuolati
nis skyriaus pirm, privalo vesti 
ir nepaprastus susirinkimus. O 
jo vieton įdėta, kad skyriaus 
valdyba turi būti renkama ne 
sausių, bet gruodžio mėn. Tas 
buvo padaryta tam, kad legaliza
vus tuos rinkįmus, kuriuos pa
darė komunistai gruodžio mėn., 
1924 m. ir kur jie buvo laimėję.

—A. P. Serbas.

Saugumas dėlo

“Žvaigždės“ leidįėtjams per
nai sumanius išleisti tam tik
ras sudėtines knygas 
m. spaudos 1 
vėms paminėti 
sumanymas musų 
nes

20 
laisvės sukaktu- 
i —' nekaip tas 

šviesuonie- 
priimta. Darbais apsikro

vę ne visi musų rašytojai dar 
ir šiandien, 
k us, tegalėjo 
prižadu 
1925 
Amerikos 
tės 
mirties sukaktuvių 
sinauduodami ta 
pradėtą darbą* ryžomės baig
ti nevien spaudos laisvės, bet 
ir Amerikos lietuvių organi
zuotas sukaktuves* minėdami. 
Litcratinės medžiagos turime 
j valias. Leidėjai reikalingi 
visuomenės prisidėjimo prie 
išleidimo lėšomis, kad rengia
mas veikalas išeitų tobules
nis. Greitesniam darbo užbai
gimui dar reikia nuims taipgi 
šiek tiek išmokslintų asmenų, 
kurie rinktų medžiagą Ameri
kos lietuvių organizacijų 
(draugijų) istorijai, taipgi is
torijai žymesnių ir prasisie
kusiųjų bet kokiose gyvęnimo 
sąlygose asmenų.

Taigi šiuo kreipiame# į mu
sų besimokinančia jaunuome
nę, kad vasaros atostogų lai
ką sunaudotų padėdami mums 
šiame darbe. Duodame labai 
geras sąlygas gražiai atostogų 
aiku susirinkti taip jiems 
reikalingo skatiko ir kartu 
naudingą visuomeninį darbą 
dirbti. Atsišaukite j knygų 
leidėjus, “žvaigždės“ redakci
ją, arba į generalį musų įga- 
iotinj šiame reikale, p. Vy
tautą Banaitį, Lietuvos Uni
versiteto 'studentų organizaci- 
os buvusį atstovą,, o dabar 
sietuvos Karo Valdybos leidi
mu einantį mokslą Pennsyl- 
vanijos Universitete, Philadel- 
iliia, Pa.

Julė Pranaičiutė, 
Kun. A. Milukas, 

3654 Biclimond St., 
Plbiladelplna, Pa.

Banaičio adresas irgi 
Richmond St., iPhiladel- 
Pa,

savo 
nusitęsė į 

-ties metų 
organiziio- 
Valančiaus 
metus. I\i- 

proga savo

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., štampas 81

Tel. Yards 1118 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterim* 
ir mergindYns 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

Valandos nu» 
8 ryto iki 1 pc

kolegiją.

Pennsyl- 
ligon> 
Šąli- 

patar- 
visokio- 

>riei 
aike

— I, M. MUMlM 

J

3

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 .South 
Halsted St.

«-DR. HERZMAIh*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisai ir Labaratorija: 1025 W 
181h St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
3110., Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VA LANDOS j
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Atydai 
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631* So. Ashland Ats.

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

MARJAMPOLfc. — Gegužės 
24 d. 10 vai. vakare užsidegė 
klebonijos bei vienuolyno tvar
tai, sandėliai ii\tt. Išdžiuvę tro
besiai supleškėjo, kaip balana. 
Sudegė apie desėtką kiaulių, vi- 
ištų ir kitų smulkių gyvulių, pa
šaro, rakaųdų, .daug statymui 
medžiagos. Gerai, kAd nebuvo 
vėjo, tai liepsna dangų laižyda
ma nešė karštį ir kibirkštis į 
aukštybes.

aupymo
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, surphis it neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

TURTAS
$20,000,000

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligų. 

Ofisas; 8103 So. Halsted 8tn Ckleags 
arti 81st Street

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudojp musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į kitas pasaulio dalįs, ka- • 
dangi musų kainos ant foreign exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.
/ \ Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin- , 
čiais vyrais 'gvarantubją geriausį patarnavimą 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American Stale Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves

CHICAGO, ILLINOIS

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave„ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8688

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Alhany AveM 
Tel. Prosjiect 1931. Ofiso valan
dos 2 4, 6-8^ Nedalioj 10 (kd 12 d.

I II » .... !■■■■—

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464 
• >

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

Dr.’J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet i
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TARPTAUTINĖ DARBO KONFERENCIJA 
GENEVOJE.

LIETUVOS VALDŽIOS PASIŪLYMAS 
SOCIALDEMOKRATAMS.

SOCIALDEMOKRATŲ ATSAKYMAS VALDŽIAI.

FEDERANTO AMBROZAIČIO PAŠALINIMAS Iš 
KONFERENCIJOS.

IŠMETIMAS FAŠISTO ROSSONFO.

Nesenai kilo įdomus Lietuvos valdžios susikirtimas 
su socialdemokratais, atkreipęs į save ir užsienio domę.

Gegužės 19 d. Genevoje atsidarė septintoji Darbo 
Konferencija, kurią sušaukė gyvuojąs prie Tautų Sąjun
gos Tarptautinis Darbo Biuras. Konferencijoje daly
vavo 308 delegatai iš 42 valstybių.

Lietuvos valdžia norėjo} kad tenai butų delegatai iš 
Lietuvos, kadangi Lietuva" yra Tautų Sąjungos narys. 
Bet čia ji susidūrė su keblumais, iššauktais jos pačios

Delegatus į tarptautines Darbo Konferencijas renka 
vienus valdžios, -kitus darbininkų organizacijos, trečius 
darbdavių organizacijos. Jeigu kurios nors šalies darbi
ninkai neturi savo delegatų Konferencijoje, tai, žinoma, 
nustoja vertės ir valdžios bei darbdavių delegatai. Nes 
tų Konferencijų tikslas yra svarstyti reikalus, kurie pa
liečia kartu darbininkus, darbdavius ir visą kraštą.

Darbininkų delegatus į tarptautines
tencijas skiria kiekvienos šalies profesinį sąjungų (uni
jų) centrai. Tuo tarpu Lietuvoje tokio organizuotų dar
bininkų centro nėra. Tat kadenių valdžia sumanė tą klau
simą išrišti savotišku Hudu. Ji pasiūlė siųsti delegatus į 
Genevą klerikalinei Darbo Federacijai ir Socialdemo-

rbo Konfe-

Federacija' nudžiugo, gavusi tokį “garbingą” pakvie
timą, ir jos vadas, p. K. Ambrozaitis, tuojaus nutabalavo 
į Genevą. Bet Lietuvos Socialdemokratų Partija val
džios pakvietimą atmetė.

, Socialdemokratų Partija atsakė valdžiai, kad ji ne
sutinka padėti jai laužyti Tarptautinio Darbo Biuro sta
tutą, kuris nustato, kad darbininkų delegatai tarptauti
nėse Darbo Konferencijose turi būt išrinkti nuo profesi
nių, o ne nuo politinių organizacijų. Socialdemokratai 
pareiškė, kad jie neketiną uzurpuoti profesinių organi
zacijų teises, ir užprotestavo prieš tai, kad tokią užurpa- 
ciją atlieka krikščionių demokratų dukra, Darbo Fede
racija, kuri yra politinė partija, o ne profesinė sąjunga.

Savo atsakyme valdžiai Lietuvos socialdemokratai 
pasinaudojo proga išdėstyti visus kademų griekus apsiė
jime su darbininkais. Jie nurodė, kad klerikalai sistefna- 
čiai trukdo visas Lietuvos darbininkų pastangas susior
ganizuoti ekonominės kovos reikalams. Valdžia uždarė 
1921 m. profesinių sąjungų Centralinį Biurą. Ji uždarė 
geležinkelio darbininkų profesinę sąjungą ir paskui tris 
kartus atsisakė ją’iš naujo užregistruoti. Ji neregistra
vo Miestų ir Pramonės Darbininkų Profesinės Sąjungos; 
du kartu atmetė metalo pramonės darbininkų profesinės 
sąjungos registravimą; neva užregistravo, bet tuojaus 
vėl uždarė maisto pramonės darbininkų sąjungą; iki šiol 
neregistruoja Lietuvos darbinįjftų ir tarnautojų profesi
nės sąjungos Centralinio Biuro įstatų, kurie buvo įteikti 
valdžiai 1924 m.

Toliaus, socialdemokratų atsakyme nurodoma, kad 
valdžia nuolatos trukdo profesinių- sąjungų susirinki
mus': “Drąsiai galima sakyti, kad daugiau, kaip $0% 
šaukiamų profesinių sąjungų susirinkimų yra nelei
džiama !” f

Rezultate šito socialdemokratų < protesto turėjo iš 
Genevos konferencijos pasitraukti ir federantas Ambro- 
zaitis. Pirmame konferencijos posėdyje jo vardas figū
ravo darbininkų delegatų sąraše, bąt paskui jisai iš tenai 
tapo išmestas. Kartu su Ambrozaičiu atsisakė nuo dele
gato teisių ir valdžios atstovas, p. Zaunius.

Užsimokėjimo kainai 
;hicugoje — paltu* 
Metams......... -.................____  18.00
Pusei motų-------- _,--------- ^../4.00
Trims mėnesiams ......  2.00
Dviem mėnesiams —____    1.50
Vienam mėnesiui _ ___________ .75

Jhicagoje per nešiotojus* 
Viena kopija ___ _______ ... 3c
Savaitei ___________________ _ 18c
Mėnesiui ---------- r------------------ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago je, 
paltu:

Metams —........«...
Pusei metų ..... 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ________   >8.00
Pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams .....................  2.00
Pinigui reikia siųsti palto Moiey

$7.00
3.60
1.75

. 1.25
_ .75

r

Bet to dar negana. Darbininkų grupė konferenci? 
joje pakėlė klausimą apie darbininkų persekiojimus Lie
tuvoje Grupės pirmininkas Mertens (iš Belgijos) pasakė:

“Aš turiu kalbėti ir apie Lietuvą, apie valstybę, 
kuri neatsiunčia į konferenciją darbininkų atstovų 

• neva'dėl to, kad tame krašte nesą darbininkų orga
nizacijų centro. Bet jeigu mes arčiau pažiūrėsime, 
kas dedasi tame krašte, tai mes turėsime pažymėti, 
kad ten (Lietuvoj) jau buvo Prof. Darbininkų Są
jungų Centro Biuras, bet valdžia jį uždarė. Praei
tais metais ne vieną kartą organizuojamos darbinin
kų atstovybės buvo valdžios neįresgistruojamos. 
Darbininkai įteikdavo prašymus įkūrimui centrali
nio darbininkų organo, t kad galų gale butų galima 
paskirti atstovus į darbo konferenciją, bet valdžia 
atsisakydavo tvirtinti įstatus. • Darbininkai tame 
krašte negali orgadizuotis, nežiūrint kaip jie norėtų.” 
Darbininkų grupei pareidavus, ir minėtasai fede

rantas Ambrozaitis buvo išbrauktas iš delegatų skaičiaus.

Genevos konferencijoje darbininkų delegatų grupė 
“nušluostė nosį” dar ir kitos šalies darbininkų priešams. 
I grupės posėdį atvyko Italijos fašistų atstovas Rossoni. 
Jisai norėjo tenai kalbėti Italijos darbininkų vardu, bet 
kitų šalių darbininkų atstovai tam pasipriešino. Austri
jos darbininkų delegatas Hubers pareiškė, kad visai ne
senai fašistų sąjungos nariai Boeenoj sudegino darbinin
kų liaudies namus ir sunaikino prof. sąjungų turtą. Po 
šito pareiškimo vienas delegatas davė įnešimą išmesti 
Rossonį iš posėdžio, kad ir buvo vienbalsiai nutarta!

Lietuvos federantai, vadinasi, kartu su Italijoj fašis^ 
tais tarptautinėje Darbo Konferencijoje gavo* antausį. 
Prieš viso pasaulio akis tuo budu demonstruota, kad Lie
tuvos klerikalizmas stovi ant vienos lentos su Italijos 
fašizmu.
...  .-... ....... V- —.. —...... .. .——

Šis Tas Iš 
Lietuvos

Kaunas 1925 VI 1

Nuo to laiko, kada reikėjo 
smagiau bolševikams, lenkams 
ar kitiems kardu užsimoti ir 
jau nebūtų buvę musų vald
žios, kada apginti savo noru 
kareiviai, skaičių labai mažai, 
ar kaimuose šauliai stojo, 
daug kas atsimaipe. Nebuvo 
griežto priešaky einančių ker
što ar didelio griežtumo, kad 
neatstumti nuo savęs ir taip 
menkas tautos pajėgas. Pir- 
miaus traukė į tautos darbą 
visus, kas ėjo, dabar traukia 
tuos, kurie patinka, o kitų ne
prileidžia ir atstumia* Vieš
pataujantieji nori dar dau
giau valdžios įgauti, kad at
eitis butų visiems amžiams 
užtikrinta. Balsavimo gi re
zultatai parodo, kad klerįka- 
lai priešų turi nemaža, kad 
yra ir kita srovė su kuria- rei
kia skaitytis lybiai. kaip su 
savim. Bet jie nenori skaity
tis. Tai įgimta viešpataujan
tiems. Žmonės, kurie galėtų 
objektyviau tvarkyti įiurin- 
tieji lygiai visų reikalus arba 
nepri leidžiami, arba jų dar 
musų krašte tiek maža, jog 
ir sugraibyti sunku. Užtai mu
sų kraštas su# jo atsakančia 
tvarka dar be pamato, dar ore 
tebekybo, nors jau per septy
nerius /nepriklausomybės me
tus daug khs septyneriopai 
apsivertė, ir nusistovėjo. Bet 
reikiant sakyti apie nusistovė
jusius reikalus Vos, dulkeles 
sugraibai.

Lietuva kitų vadinama šven
ta, gal dol jos šventinimo pa
mirštama visi gyvieji reikalai 
ir įvaroma relikvijų paveik
slam Relikvijos šiandien žmo
nių netraukia ir nemaitina, 
b'et visa atlieka' mokslas ir 
duona. Ne tie jau laikai, ka
da Jonai su Onytėms sūrėsi 
po. pečka nematydami pasau
lio. Pažengę žmonės nori dau
giau pramonės, dailės, mok
slo ir kl. klėstoj iniė. Seni ir 
bemoksliai dar ilgai bambės 
rožančius ir skęs degtinėj, 
bet jaunimų reikia išvaduoti. 
Del jaunimo šiandien eina ko- 
vos: visus nori sugriebti į sa
vo skraistę p klerikalui, kad 
jiems tarnautų, mokslininkai 
gi nori išvaduoti patys turė
dami uždarytas burnas. Užda
roma pažangios mojcyklos- 
pažangus mokytojai pėi,'sūkio- d« iš visų pusią 
jami. Nuo to gi kaip žmonės cenzūra neįveikia

tymas, kuris verčia visus* įtar
ti komunizme... ir... nutildyti. 

nivn«nn7o, Cenzūruoti netaip smagu, ka- 
mokytojai persŪKio- da iš visų pusių ujami ir 

organizaci*

viską supras ir galvos prigu
lės šalies gerovė. Jeigu ' bus 
išauklėti žmonės — pasirodys 
ir jų tokie pat darbai, bet 
jeigu jaunimas bus pririštas 
prie rožančiaus i» vienuoly
nuose už rak y tas, tai matysim 
griūvant nepriklausomas pa
žangias mokyklas, \ o jų vie
toj statuąt naujas bažnyčias 
ir klebonijas. Bažnyčios šian
dien inteligentų nevilioja, — 
jie ieško atilsio bendruose 
teatruose, čia gi nėra skirtu
mo tarp “mano ir tavo” ti
kybos ir žinoma - heprisieina 
dėl tokių menkniekių peštis. 
Bažnyčia gi auklėja “dvasios 
ubagus”, kurie kasdien prašo 
atleisti.

Musų tautai nėra tvirto pa
mato kur galėtų alsispyrus 
šaipytis, nėra pramonės ir 
prekybos. Pramonle silpna, 
kuriasi. Prekyba gi dar te
bėra svetimtaučių rankose. 
Ilgainiui įvyks, bet dabar ^ten
ka dėl to žmonėms nukentė
ti — skursti. Skursta visi. 
Išrinktųjų dar maža. Provin
cija tai labiausia atjaučia.

Kaip supras ir kaip galvos 
žmonės, tokia bus tvarka ir 
gyvenimas, šiandien dar dau
gelis nesupranta kaip pasista
tyti geresnę trobą ir šviesiau 
gyventi. Kulturėjimo • obalsiai 
eina iš lupų į lupas ir spar
čiai jie gaudomi... bet užtai 
tokias įstaigas, kurios pa
skleidžia naujas idėjas, var
gina ir... uždaro. Norima, kad 
žmonės valdančiųjų protu gy
ventų. Jie laiko juos ant vir
veles ir tampo sulig savu rei
kalu.

Nesilaikoma 'konstitucijos ir 
įstatymai keičiama kada už
eina ant seiles. Visi pasiraitę 
kelnes privalo įmerkti uode
gas į valdančiųjų vandenį ir 
(ižsiinerkus žvejoti sulig jų 
noro. ;

Domėsis atkreiptas viduje 
daugiau ieškant savo priešų 
negu draugų. Dėlto ir kaimy
nų ar draugų kai|h ir nėra. 
Lenkai priešai, — įlavini, es
tai, suomiui, prancūzai su jais 
draugauja, vokiečiai ir be 
draugystė* prieš mus nusista
tę^ Kartais laikraštis pasklei
džia žinias, kad Australijoj ar 
kitur pilna musų draugų, ku
rie... nori, apie juąs. neprisi
minti, nes nepasiekiama. Da
bar išleidžiama apsaugos' jsta- 

jų. Na, žinoma, ir klebonui 
su gaspadine nebeina biznis.

Mokslas reikalauja bendros 
(objektyvūs) valdžios visiems. 
Dabar artinantis rinkimams 
visi laukia perversmo, po ku
rio galėtų atsikvėpti. Laukia 
pažangieji, kurių skaito Lie
tuvoj į 100,000 su virš. Kita
tikiai daugiau • bendrauja su 
pažangiaisiais. Mat, jie neturi 
celibatų jr kitų “cnatų”, ku
riomis galima žmonėms už
spausti burnas ir vadžioti už 
nosies silpnesnius. Sudėjus į 
kupetą susidaro stiprus ak
muo, j kurį gali atsidaužti iš- 
įsibūgejilsieji. • Aiškiai patvirti
na ir pirmasis seimas, kur 
klerikalų buvo lygiai su opo
zicija. Dabar visi snapus at
kreipę į Klaipėdos pusę išsi
žioja, mat ten išrinks kelAų 
atstovą seiman,| kurie gal ir 
nenorės cimbolais “Dievų gar
binti”. O gal... bet kas juos 
žino. Dabar seimo sąstatų pa
keis ir didesnis žmonių nuvar- 
gimas, nes iš kaimų ir dirb
tuvių girdėti tik atdusiai, 
bet ne pasiryžimas.

Kaunas labiau 'praturtėjo 
likęs laikinu tautos tašku, 
kur randasi visos krašto įstai
gos. Dailinama visi pakraš
čiai, grindžiama purvynai. Tai 
senoviškas , miestas su gražia 
apylinke. Apriečia jį Mickevi
čiaus plėnis, Jesės upelis su 
kalniu bįipoleono kalnas ir t. 
t. Kurweini —T visur gražu, 
bet' grįžęs į miestą eidamas' 
gatve turi suraukti burną nuo 
dulkių arba pakelti skvernus, 
kad neaptėkštų purvais. Pa
ėjęs ant kampo randi duobę, 
kur žydas iškrapšto smirdan
čių sąšlavų • — purvo ir su
meta ten pat. Ir vėl rau'ky- 
kis. Kanalizacija vedama, su
sisiekimas gerinamas. Auto
busais visur gali išvažiuoti. 
Visados pilni žmonių.

Inteligentų susikimšo nias.
Studentai, profesoriai, artistai, 
karininkai ir kiti priduoda 
žydiškam miestui ’ kitokių dva
sių. Čia rančiusi ir lietuviškų 
įstaigų, bet dart maža. Pilna 
bankų. . Rūmas, šiek tiek di
desnis, dygsta ir dygsta. Val
stybės spaustuvė baigiama, fi
nansų ministerijos rūmai pra
dėta, teisingumo min. pra
dedama ir t. t. Bet ^Laisvės 
Alėjoj prie muro namų pri
siglaudę mediniai laužai. O 
jei įeitum į kiemą —- tai dar 
aršiau “akį veria” laužų kam- 
šynė. Kitur dar blogiau. Kau
nas švaresnes gatves turi tik 
tris: Laisvės Alėja, Duonelai
čio, Kęstučio ir jas kertan
čias. Kitur daugiau nešvaru
mų ir kt.

Prostitutės “valdo” Klaipė
dos gatvę ir ILlaisvės Alėjos 
alėjų. Kitur taip pat jų yra, 
bet Klaipėdos gal. jų centras. 
Čia jos palaidos,, kaip karvės, 
gaudo praeivius. Alėjoj suo
lai nusėdę “žiovaujančių” mo
terų. Doresni žmonės vengia 
tom linijom sliiy<ti.

Vasarų inteligentai (daugu
moj) apleidžia Kaunu. Lieka 
nelietuviškos dvasios vilksti
nių vilkstinės.

Čia išeina visi laikraščiai, 
knygos prie to pridėjus dar 
menkesnius provincijos laik
raščius, arba retus knygų lei
dėjus — bendroves.

Vietinės šiokios tokios dirb
tuvės išdirbą blogus išdirbi
nius. čia priskaitoma batų 
dirbtuvės, nes daug batų įve
žama iš užsienio kaip 
“Union”, “Salamander”, “Mer- 
erede” ar kitų firmų.

Prekyboj žydai tankiai už
prašo net dvigubų kainą. Nu
deri gerokus nuošimčius. Pre
kybininkai '(žydai) nori daug 
pelnyti iir įkištį. kuo menkes
nę prekę. x

Pažvelgus pifovincijon ma
lonia didelis skurdas. Toles
nėje provincijoje sutankinę ję 
žmonės. I)el skiirdoųdaįig 'kas 
neskaito laikraščių ar knygų. 
Atsilikę nuo miestų pažan
gos, fanatikai. Visur slankio
ja f vagišiai. \ Nepasidėsi nieko 
kur atviriau -- viską paims. 1

Maža miestuose yra pirčių 
ir tos pačios tokios, jog žmo
gus greičiau eitum pasikarti, 
negu į pirtį. Valdžia ar savi
valdybės neturi supratimo jas 
steigti. Net mokiniai kartais 
nesiplauna pusmečiais ar me
tais. Maudyklių (ežerų, upių) 
nevisur yra. Taip ir stingsta
mą amžius.

Miestukuose sueigos namų 
retai kur užeisi. Visi lx*ndrai 
eina lik bažnyčion, toliau kas 
į aludes ar vakarėlius, kurie • 
labai, net perdaug paplitę. 
Vakai'ejiai — tai organizacijų 
pelno šaltinis ir kartu palei- 
stuvystes pradžia. Tos reikš
mės, kokią pirmiau jie turė
davo žadindami lietuvius da
bar neturi. Sužadina gyvuliš
kus jausmus ir veda išdykau
ti.

(’iirdžiasi ir kiti obaisiaj. 
Jaunimas vietomis vikrėja už
siėmę sportu ar darant kitus 
patogius žaislus, lik mažam 
maštabe.

Pasakoj, kada pakinkytas 
šuo nenorėjo važiuoti, ant bo
tago pakabino mėsos gabalų 
ir laikė prieš jo dantis. Šuo 
norėdamas pagriebti bego ir 
kartu trauke vežimą. Arkliui, 
žinoma, butų užtekę papliek- 
ti. Lietuvis to paties budo: 
kad išjudinti į darbų reikia 
bizūno arba prieš snapų pa
kabinti gabalų mėsos. Kitaip 
nesiskubina. Jisr dirba tik kL 
tam, o ne sau.. Užtai ir šajis 
be apdirbimo skursta, kaip 
skurdo bąudžiavos laikais.

Pliauska.
■ ’/ f

Kaip gauti advokato 
patarnavimą

Viena iš sunkiausių proble
mų žmogui, kuris nesusipaži
nęs su šios šalies tvarka, tai 
— kur gauti patarimą. Jei 
patarimas rišasi su įstatymu, 
tai tinkamiuusias žmogus tam 
Jungtinėse Valstybėsie yra ge
ras advokatas. Kur ir kaip 
gauti gerų advokatų, yra da
lykas, kuris turi būti aprū
pintas pirm i laiko. Jei žmo
gus lauks tol, kol bėda jį už
klups, tuomet gali būti per- 
vėlu.

Jungtipių Valstybių advo
katai yra susiorganizavę į Ad
vokatų Sąjungą (Bar Associa- 
tion). Kiekvženoje Valstybėje 
randasi Valstybės Advokatų 
Sąjunga, šios advpkalų sąjun
goj susideda iš organizuotų 
advokatų, kurie maždaug kon
troliuoja tuos, kurie prie jų 
sąjungos , nepriklaiiso. Geriau- 
sis būdas gauti gerų advoka
tų yra per tą advokatų sąjun
gų. Pirmininkas ar raštinin
kas tokios draugijos gali pa
tarti.

Reikia atsargiai advokatų 
išsirinkti, nes los profesijos 
pašaliais yra susigriųxivę žmo
nės, kurie • nėra advokatais. 
Kartais nekurie iš tokių pre
tenduoja prie advokatyslės ir 
užsiima ta profesija savo nau
dai. Tokie žmonės save pava
dinti sutvarky tojais, paieško to
jais, agentais ir t. t., ir t. t. 
Kita grupė susideda iš nota
rų. Jungtinėse Valstybėse no
taras neturi tos galės, kokių 
jis turėtų kitose šalyse. Ne- 
visuomet jis žino ir supranta 
įstatymus, ir savo pastango
mis pagelbėti gali pridaryti 
daug blodies. .Paieškotojas par 
prastai suranda advokatams 
darbą ir advokatai su juo pa
sidalina pelnų per pusę. To
kiame atsitikime, ypata, kuri 
turi pavedus savo reikalus ad
vokatui, turi 'jam atiduoti 50 
nuošimčių visų pinigų, kuriuos 
jis atgaus, ir tokiai ypatai ma
žai telieka naudos. Jei žmo
gus negali iškalno advokatui 
užmokėti, * yra daug teisingų 
advokatų, kurie sutiks ant 
užmokesnio mažesnio negu 50 
nuošimčių. , •

Jei ypata, turinti reikalus 
su advokatu, įsivelia į kokių 
nors keblių padėtį su juo, rei
kia kreiptis prie Advokatų

Sąjungos, ši pųjunga turi Ko
mitetą (Skundų Komitetų), 
kuris tokiais dalykais užsi
ima, i "

Neturtingas žmogus, kuris 
ncišgalj apmokėti advokatui 
lėšas, gali kreiptis prie Regai 
Aid Draugijos civiliuose atsi
likimuose, ir prie viešo apgy
nėjo kriminaliniuos atsiliki
muos. Dauguma advokatų są
jungą dabar turi komitetus, 
kurie tokiuos reikalus aprūpi
na ir pasiteiravus prie tų są
jungų galima gauti visų in
formacijų. Vienų dalykų rei
kia atminti, kad advokatas, 
kuomet jis advokatu patampa, 
turi prisiekti, kad jis neužtęs 
jokių reikalų, vienlik dėlto, 
kad jokio užmokesnio negau
na. Taigi bile advokatas ir vi
si geri advokatai yra pasiren
gę pagelbėti žmogui, kuris ją 
pagelbės reikalauja nežiūrint 
ar jie už tai gaus užmokėti 
ar ne.

Gavus gero advokato pa
tarnavimų, reikia juomi pro 
tingai naudotis. Prieš perkant 
namų, žmogus turi su advo
katu pasitarti. Prieš darant 
kokių nors sutartį, reikia su 
advokatu pasitarti. Abelnai 
kalbant, visuose dalykuose, 
kurie tik įstatymų liečiasi, rei
kia su advokatu pasitarti.

Jei Advokatų Sąjunga nega
li advokato patarti, galima 
kreiptis prie kokio kito atsa
ke mingo žmogaus. Visuopąjt 
reikia remtis ant kitų patari
mų, norint gerų advokatų gau
ti. *

[FLIS]

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

MADOS.

« /
No. 2263. Kimono styliaus sukne

lė. Labai patogi vasarai.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 

40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 yardų 36 colių ma
terijos.

* 4
Norint gauti vieną ar daugiau viri 

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.
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sta arba liga užsitęsia. Bei- minti šiuos apsisaugojimo bu
kta tūmyti, kad neatsirastų dus:

PATOGIAUSIS
© z

LAIKAS

Sveikatos Dalykai
SKARLETINA

DR. VAITUSH, O. D.
uždegimo vidurinėj ausy. To 1. Kad vaikai, kurie yra sir-
uždegimo simptomai yra skau-’ gę skarletina, neturi eiti mo-
smas ausy ir norėjimas mie- kyklon mažiausiai šešias 
go. Ligonis gali dejuoti mie- vaites. x

Be

DABAR YRA PATOGIAUSIAS LAIKAS 
PERKELTI PINIGUS IŠ KITŲ Į LIETU
VIŲ BANKĄ — UNIVERSAL STATE BANK. 
Šitas bankas su patenkinimu tarnauja desėt- 
kams tūkstančių klientų ir yra pasirengęs tar
nauti desėtkams tūkstančių daugiau.
Yra tai puikiausiai įrengtas lietuvių bankas ir 
jo tikslas yra patapt vienu iš didžiausių bankų. 
Lietuviai! Perkelkite savo pinigus j savo ban
kų ir tegul pasaulis pamato jūsų galybę!
Atsineškite savo iš kitų bankų knygeles, o mes 
partrauksime jums veltui visus jūsų pinigus, su 
pilnu procentu iki liepos pirmos dienos, į ta 
puikų lietuvių bankų.

UNIVERSAL
STATE BANK

Skarletina yra užkrečiama 
liga, kurios ženklai yra karšr 
tis, skaudanti gerklė ir išbė
rimas. Jų lengva ' gauti, bet 
sunku išgydyti. Ima nuo dvie
jų iki keturių dienų jai įsiga
lėti.

Keikia žinoti, kaip pažinti 
skarletiną. Prasideda su gal
vos skaudėjimu, vėmitau, silp
numu ir kartais su įmomaru, 
ypač vaikuost. Vaikas \taigu 
pasijaučia pavargęs. Burnh ir 
gerkle prisipildo scilių. Ąm- 
čiama skausmas, kuomet rija
ma ar kalbama. Oda pasidaro 
labai sausa ir karšta. Liežu
vis apsidengia ir pasidaro 
raudonas ir ištinęs. Uždegi
mas siekia nuo gerklės iki 
ausų. Karlais kaklo gįslos iš
tinsta. Paprastuose atsitiki
muose šių ‘ pirmų ženklų 
už dienos ar kitos pasirodo iš
bėrimas. Lengvuos atsitiki
muos išbėrimas pirmiausiai 
pasirodo. Raudoni taškučiai 
krūvose pasirodo ant kaklo ir 
krutinės, ir išsiplėtoja po vi
sų kūnų. Po keturių ar pen
kių dienų skūra pradeda lup
tis. Kartais lupasi didelėmis 
lupynoms. >»

godamas ir sunku yra jį išbu
dinti. Jei ausies plėvelė trūk
sta, pūliai išbėga, ir jei užde
gimas lengvas, — ligonis ei
na geryn, kitaip atsiranda vo
tis kauluotose ausies dalyse. 
Jei ši votis nepraduriama, ji

2. Kad vaikai, kurių oda 
dar lupasi, tebeturi skurleli
ai-

3. Kad gydytojas yra rei
kalingas. Širdis, inkstai ir au
sys daugiausiai nukenčia nuo 
skarletinos ir ligonis turi bu-

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Padvigubinkit Savo 
Pinigus

VIENATINIS tikras būdas padvigu
binti savo pinigus, tai investavimas 

į gerus, saugius investmentus kurio nuo
šimtis vis dauginasi.

Pinigai investuoti į Depositors State 
Bank 6% Pirmus Morgičius ir Bonus pasi- 
dvigubins patys per save į 12 metų.

Šis mėnesis yra kuriame nuošimčiai mo
kami už taupymų sąskaitas. Dabar yra , 
laikas investuoti visus atliekamus pinigus 
apart būtinai reikalingų, į Pirmus Morgi
čius ir Bonus.

Atsineškite pas mus savo Taupymų Są
skaitos Knygutę, o mes paskiau pasirūpin
sime apie visus kitus reikalingus dalykus. 
Rašykite arba reikalaukite musų naujos 
knygutes:

JULY INVESTMENTS
Naujos bankines valandos: Kasdien nuo 9 ryto 
iki 3:30 po pietų. Subatoje nuo 9 ryto iki 8 vak.

DEPOSITORS
STATE BANK

1701-3 South Ashland Avė., kampas 47th Street
Pinigai padėti į musų taupymo *departinentų prieš arba
20 liepos, nuošimčius gaus nuo pirmos dienos liepos.

—>

Po skarletinos kariais gali 
atsirasti uždegimas ir kitų 
kūno dalių. Gali būti plaučių 
uždegimas, krutinės plėvės už
degimas, gerklės puliavimas, 
votis kakle, ir uždegimas šir
dies pievelės. Inkstų uždegimas 
kartais ' pasirodo nuo antros 
iki ketvirtos savaitės. šiame 
atsitikime paakiui išplinta, 
rankos ir kojos ištinsta, ir 
dažnai prieinama prie van
dens ligos. Gali pasirodyti nuo
maras ir ligonis gali užsibaig
ti mirtimi. Kituose atsitiki
muose ligonis arba pasveik

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU * Chicago, III.

’Garsinkities “ Naujienose’

išsiplėtoti j', ti gerai prižiūrimas.
4. Reikia išpildyti visus gy- 

□ mirtis dytojo reikalavimus , ir palie- 
neatsitinka,1 Į’’11’.’18 kaslink valgl° ir dra-

Nežiurta t to, kad jis ir atro
do sveikus.

Viešos Sveikatos Biuras yra 
išleidęs daug knygelių apie 
įvairias ligas ' ir apsisaugoji
mų nuo jų. Galima jas gau
ti veltui kreipiantis prie Sur- 
geon General, United States 
Public Health Service, Wash- 
ington, D. C. Viešos Sveika
tos Biuras' noriai patarnauja. 
Naudokitės juomi.

[FLIS]

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso, 
kreivas* akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregy.stę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da-* 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

kad

gali trukti arba 
kaklą.

Reikia žinoti, 
nuo skarletinos
jei ligonis tinkamai prižiūri
mas, nors daug žmonių mir
šta nuo ligų, paeinančių nuo 
skarletinos, ir kartais palieka

bužių.
5. iReikia gerai prižiūrėti 

ligonį pasibaigus odai luptis.

Hemorrhoidai
laibai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.

liga galvoje, ausyje ir inkš-j 
tuose. Skarletina labiausiai 
pavojinga vaikams, neturin
tiems šešių metų amžiaus.

Kaslink apsisaugojimo nuo 
skarletinos, reikia žinoti, kad 
visi žmonės ta liga serganti 
turi būti atskirti nuo kilų. 
Žmogus, kuris prižiūri ligonį, 
neturi su kitais maišytis ir 
visi indai, kuriuos ligonis var
toja, turi būti plaunami ver
dančiu vandeniu. {Ligonis turi 
turėti sau kambarį. Seilės ir 
išmatos iš ligonio burnos, no
sies, gerklės ir ausų turi bū
ti suimamos su popiera ar li
no šmoteliais, kurie turi būti I 
Juo j aus* sudeginami. Visi dra- Į 
bužiai, kuriuos ligonis 
turi būti dizinfekluojami. 
kuomet nereikia ligonio

dėvi, 
Nie- 
<1 pa
kilų.

Ligoniui turi būti duodama 
lengvas valgis ir daug vaų- 
dens gerti, ypač jei yra van
denines ligos ženklai.

(lydytojo priežiūra yra bū
tinai reikalinga. Ligonio ne
reikia skaityti pasveikusiu tol, 
kol dar oda lupasi ir pūlių 
bėgimas neužsibaigęs.

Jungtinių IValstybių SViešos 
Sveikatos Biuras prašo alsi-

MUSŲ
V AKACIJŲ 

KLIUBAS
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.

Dabar yra atdaras dėl jūsų. 
Prisidėkite prie jo ir iki kitų va- 
kacijų sezono jus galėsite išva
žiuoti iš miesto ir džiaugtis, 
kaip daugelis kitų daro.

• Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visų savo Jarbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Ąve 

CHICAGO
Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

štai Kodėl

Malt 
Synm

Pirmiausiai visko stovi vardas 
Blatz 75 metų patyrime kaipo 
Pirmutiniai Salyklininkai. Per 
tuos 75 metus Blatz išmoko kaip 
išdirbti 100% skonį — gerumų ir 
grynumų. Tik pabąpdykit Blatz. 
Jus irgi pasakysite, tai 100%.

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGOS SKYRIUS 
1500 Holt Street 
Phone Brunswick 3600

forbestivsults
/MADElINMILWAUKEE
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nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių dietų 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 iškabų

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

PARDUODAMAS 
VISOSE 

KRAUTUVĖSE

Town of 
Lake

»

Priima paskelbimus Nau- 
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
161G W. 47th Streel

UarsinkitbE Naujienose
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Dabar Geriausia Laikas
Nuo LIEPOS 1-MOSy yra Jums geriausia 
sutvarkyti savo pinigus — nesugadinus 
nuošimčių — perkeliant iš visų bankų į sa
vąją Pirmutinę ir Didžiausią Lietuvių Val- 
stijinę Banką /Vmerikoje. --Tam 

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street
Kampas Leavitt Street 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00 
Banko Turtas Virš Trijp Milijonų

Atneškit savo bankines knygutes bite ko
kios bankus. Šis bankas partrauks visus 
pinigus su visais nuošimčiais.
Už pinigus perkeltus arba padėtus iki Lie
pos 15-tai dienai, mokėsime nuošimtį nuo 
pirmos dienos Liepos.
Siųskite pinigus ĮJetuvon per šią stiprią 
įstaigą, kur patarnavimas yra kogeriau- 
sias ir pigiausias.

Bankos valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare. 
‘Vtarninkąis ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Elevatorių darbininkai at
metė kompanijos pa

siūlymą
—— 4* ......  III IMI HM ■■ — —-... . ■— ———

Elevatorių darbininkai jau 
antru kartu atmetė Rapld 
Transit Co. pasiūlymą atnaujin
ti kontraktą esamomis sąlygo
mis, paliekant ir senąsias algas.

Organizuota opozicija sako, 
kad ji atmes ir visas unijos vir
šininkų pastangas išrišti algų 
klausimą aryitracijos keliu. To
dėl dabar kalbama apie galimy
bę elevato/ių darbininkų strei
ko.

Gatvekarių darbininkai kiek 
laiko atgal jau susitaikė su 
kompanija, atnaujindami kont
raktą senomis sąlygomis.

Policistai pakliuvo
Policistas Harry Miller, jo 

brolis David ir dar du poli- 
cistai liko suimti, kada juos 
sugauta imant kišius nuo ko
kaino pardavinėtojų. Broliai 
Miller kaltinami tiesioginiai 
ėmime kyšių, nes pas juos ir 
rasta įduotuosius pinigus, o 
kiti du policistai kaltinami, 
kad jie nors ir žinojo apie 
kyšių ėmimų,”^Jjet nepranešė 
savo viršininkams*

.. .1 „■ —II. I ■ I I ■

šeši žmonės sužeisti

Pasibaidęs arklys su veži-( 
mu prie Wood ir Division 
gatvių užšoko ant šalygatvio 
ir būrį stovėjusių žmonių ir 
keturios vaikus ir dvi mote
ris sužeidė. Arklys pasibaidė 
trokui užgavus vežimų.

ODINĖS LIGOS
N

yra 
gali

tankiai nepakiančiamas; 
būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
AntlseptlSkas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Automobilius užmušė vaiką 
ant šalygatvio

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
8228 VV. 381 ii St„ < Ckicago, III.
----- - - -/

Kraujo Suirimai

SAUGUS
Pirmi Morgičiai ir Auksiniai Bonai

8 metų vaikas, kuris ėjo1 
šalygatvio kartu su savo mo
tina, liko užmuštas prie 3215 
Broadfrvay, kada greitai va
žiuojantis automobilius pasi
darė nebesuvaldomas, užšoko 
ant šalygatvio ir jj užgavo.

Automobiliu važiavo kon- 
traktorius Charles Janisch, 40 
m., 5117 N. Winchester Avė. 
.Jis greitai lėkdamas .aplenkė 
Broadvvay gatvekarj, bet už
gavo ledininko vežimą ir jį 
apvertė. ' Jis tiek nusigando, 
kad neįtiko kontroles ant au
tomobilio, kuris pasileido 
skersai gatvę, užbėgo ant ša
lygatvio, paskui vėl į vidurį 
gatvės, kur dar du automobi
lius sudaužė ir tik tada su
stojo. Janisch tapo areštuotas; 
Užmuštasis vaikas Seymour 
Weil ėjo kartu su motina, ku
ri taipjau vedėsi vyresnių duk
terį ir važimuke vežėsi kūdi
kį. Motina ir kiti vaikai išli
ko nesužeisti.

Tarpt> šauniausių ir geriausių apsaugų yra Pirmi Morgi
čiai ir Auksiniai Bonai išduoti ant Chicago* savasčių. Jus ne
galite padaryti klaidas pasirenkant savo investmentui Pirmus 
Morgičius tokių namų kaip čia yra parodoma.

Mes taipgi šiuo laiku galime jums pasiūlyti lahai gerus 
Split Loan .Morgičius, kurie siekia $100 ir daugiau, kurie atne
ša nuošimčių f> ir 6* 2%.

“Seniausias Bankas ant Northwest Side”

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu- 

įropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina j vyriausjjj paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio' kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame saraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo* pa
skelbimo.

901 Aurslikaluis Ona
902 Banaiti*? Antanas "
903 Bolakauskas Frank 
901 Kanas K lemens 
905 Baksaitis Juzepb
911 Cepulionis Antanas 
915 Dembnnvski Liemens
920 Gabraite Ona
921 (lurcvitz Mrs R
930 Jaskevieus 11
931 Jolowitz
932 Juknevičių Anton
915 Kubilis Emilijai
940 Kimiskene Domicėlė
918 iLivkevicius Juosapas

'951 iMakiewicz Jozef
957 Norkus Juzupas
960 Pagonis John
961 Petru levic Jonas
963 Poeis W
967 Rimkus Antanas
969 Budriene Locyje
986 Stankevici Frank
988 Urban A n na
991 VVaisgita Alex

DABAR 1^3
BANDYKIT

Bohemian
Hop-Flavored

PURIIAN
Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
j Pagrąby Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4901 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau* 
siu metodu

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

M. Ross atpiginti kainas
35 S. Dearborn St nuo

Užkrečiamos 
Ligos

Dr. n.

$12.50 iki $5.00
I Delei pasekmingų rezultatų ir labai 

žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių y r;, pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau-

Į ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
i 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., kamp. Monroe, 

Chicagb.
Penktas aukštas, Crillv Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakarė.
Nedalioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10

Kodėl Nebūti 
Sveiku?,

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro
pio ji škame-Amerikoniškame svei
katoj institute;. Beveik visos liges 

,---------------------- dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog j 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

dančia jėga, daugumas jų yra 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek pp kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių- abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 pp pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nodėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Jos 
ne-* 

ir 
gy- 
im-

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro
ryto iki 8 vakare.

“BANKAS VISIEMS ŽMONfiMS”

Vienas doleris jūsų pinigų Ir viena minutė jūsų laiko, tai 
viskas kas reikia, kad pradėjus taupyti pas mus. Tau- 

, pymai padėti prieš liepos 16 dieną, palūkanas gaus nuo t 
liepos 1 dienos. e

<__________________________ a.______________ ą_____________________________J
Atdara subatomis iki 8 vai. vakare. Kitomis

dienomis iki 4 po pietų.i

Bandė kalėjime nusižudyti

Walter Kranser, kuris yra 
nuteistas visam amžiui kalė
jimai! už policisto užmušimų, 
bet kurio bylų augščiausias 
teismas įsakė išnaujo nagri
nėti, bandė nusižudyti pavie
to kalėjime, uždegdamas savo 
matrasų. Jis uždegė savo ma
trosų penkiose vietose ir atsi
gulė lovon, bet kada liepsna 
pradėjo jį patį- deginti, jis iš 
skausmo pradėjo šauktis pa- 
gelbos. Kol ugnį užgesinta, 
jis gerokai apaegė, tečiaus pa
sveiks. Dieną prieš tai jo ma
trose rasta paslėptą peilį.

Savaitę atgal jis peiliu su
pjaustė ir nužudė savo drau
gų Bernard Grant, kuris už 
tų pačių piktadarybę buvo nu
teistas pakorimui. Dabar Krau
stų nuduoda beprotybę ir kad 
kiekvienas daro suokalbį jj 
nužudyti.

xxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

PU ANŲ
Išpardavimas

Kainos labai nužemintos ant naujų ir 
vartotų Pijanų

MATYKITE SUJOS BARBENUS TUOJAUS

Valys Maxwell policijos 
.stotį

------------
Susekus, kad Maxwcll poli

cijos distrikte- munšainas kuo
ne upeliais teka ir kad poli
cija nieko neveikia munšai- 
nerių skaičiaus sumažinimui, 
policijos viršininkas Collins 
ketina tų policijos stotį apva
lyti ir pastatai naujus virši
ninkus. Jis jau buvo pasišau
kęs pasiaiškinti apie pusę tos 
stoties policistų.

Smithard Barnes 
vartotas
Everett Cabinet Grand C7O
vartotas M* ■ W

vartotas

$165
Pijanas

$195

r ..i.{
GulbranspąJ^ Grojiklis Pijanas 
vartotas tiktai 1 mėnesį; groji- 
ja ir atrodo taip 
kaip naujas VfcVV
Vurlitzer Elektros Pijanas, tin
kamas vintoti biz-
nyje, vartotas . MrVfcM

J. P. Seeburg Elektros Pijanas 
mažai var
totas $375

Stark Cabinet Gfand 
mažai, atrodo ir gro- 
jina kaip naujas
Kerzheim Grojiklis 
mažai var
totas
Kimball Grojiklis Pijanas, demonstratorius musų krau
tuvėse, pilnai gvarant,uotas

Ir desėtkai kitokių bargenų
į

Priimam senus Pijantis i mainus.

$395

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

! MutūmCo., Dp«.H. S..9B. OhioSt. ,Ch*

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Padidino kapitalo perviršį

Noel State Bank, North 
West Sidėj, paskelbė, kad jis 
padidino savo kapitalo pervir
šį (surplus) nuo $150,(XX) iki 
$250,000, Tas $100,000, ku
riuo įiadidinta banko kapita
lo perviršį, tapo paimtas iš 
banko pelno.

Vientik Lietuvių Krautuves Chicagoje Parduodančios 
KIMBALL PIJANUS.

-''SuRNrTURL ro” KTTERHOMI
4177-83 Archer Avė

M. KEZES Vedėjas
1922-32 So. Halsted St

J. NAKROŠ1S Vedėjas.

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 . serganti kurie pas 

1 mus atsilankys laikė šešių savaičių 
I nuo šios dienos iki pat užganėdinan- 
į čių pasekmių.

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

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

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
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 serums 
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 viaaa uisb 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
{staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir AmerikoniAkaia Įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingurtią, 
uftkietėjimą vidurių, krutinės Ir 4onų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgiiną kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos Hgoa yra musų apeeia- 
lumaa per 28 metus.

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

The PeopJes Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N- Wclls St., 

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

toj nuo l» ryto iki 8 vakare. Nedčlioj ir 
tventadieniais nuo 10 iki 1 po pietA. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakarą.

GYDOME VYRUS ' 
$50 X”- $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža

Aptikite šian
dien, neatidi- 
1 jokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e už g a - 
nėdinti ? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir 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. Jeig^u 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
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 914‘

Dr. W. Ę.
Register,

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

TIKRA PAGELBA
{čirškimai tiesiai į gyslas laike 

užsinuodijimo krflhijo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir gerisoisius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve- 
nou^ gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartojo 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 
dykfti pasitarimo.

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas. i
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Smulkios žinios Lietuvių Rateliuose
Vakar pradėjo veikti naktinis 

oriL paštas tarp Chicagos ir 
New Yorko. Nauji dalykai

btaujienus, chcip, m 
( m— ■ b.rn.. n .j . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
■kalbėti. Kalbėtojas^pažymėjo, nariai, kurie susirinkime i
kad.Lietuva da nesanti laisva/daug kalbėti, visuomet pirm., 
kunigai dar slopina laisvę žo-'gterai pamąstytų ką kalbėti, kad 

*džio, spaudos ir susirinkimų; kartais su savo kalba n^pada-i 
Ijis užbaigė savo kalbą su liuke- rius sau ar kijahi nesmagumų, maisto ir reguĮiaris veiki- 
Ijimuis p.p. Balsiams laimingus (Taip elgiantięs butų galima mas vidurių yrė' svarbiausi 
kelionės. P-nia Bakienė pade- daug kivirčių išvengti, kurie da- dalykai vasaros laiku. Jus 

'kavojo renkejoms už surengi- bar susirinkimuose tankiai at-| negalite jadstis vėsiu ir pa-

myli KAIP PADAUGINTI VA- 
irimų saros Patogumus.

Lengvas suvirškinimas 
ir reguŲaris veiki- 
iirin vtht svarbiausi

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
rfW**S**^*****>*** 5^*%*W*^*WW*rfW^<*W^***^********«***'

176 kp. S. L. A. laikys mėnesinį 
susirinkimą July 3 d., 7:30 vai. vak. 
Jokantų name, 4188 Archer Avė. 
Priklausanti prie minėtos kuopos mą- 
lonėkite atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų, kuopos, ir Centro aptarimui.

J. Povilaitis, rašt.

Tel. Lafayette 5153-6438

I1UBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzfe Avenue
CHICAGO.

I “Kur buvę—kur nebuvę”
Chicaga yra tokia maloni,'kad mą šios vakarienės ir dovanas, sikartoja ir tai tik dėlto, kad 

vienam ar kitam 
kios rūšies žmonės, prigulintie-' są, kurį lietuviai padarė ]5agerb- nariui bekalbant, mintis su žo- 
ji visokiose draugijose. Yra vi- darni vienas kitą, rengdami at-(džiais susikerta ir jis pasako 
šokiu dratigijų, bet “Kur buvę sisveikinimo vakarėlius1. Ant tą, ko jis ir nenorėtų,pasaky- 

kur nebuvę” tai da nebuvo, galo pirmininkė, p-ia Daraškie-Ji; užtai kartais tenka ir po 
žemės gyventojai jau nuo nė atsisveikinimui su savo teismps tąsytis.

Kur draugais Balsiais pažymėjo jųl Susirinkimui einant prie už- 
bet veikė kelionę, gyvenimą Lietuvoje ir baigos, Jonas Kondrošku atsi- 

nebutų.'palinkėjo jiems geriausios klo- 'stoja ir sako, kad “korespon- 
pasi- ties jų gyvenime. 'dentas, A. Jusas rašinėja į Nau-

. j ienas negeras korespondenci
jas.” Ir išsitraukęs iš kišenes 
seną “Naujienų” numerį (už 
gegužio 4 dieną) pradeda skai
tyti, bet į jo skaitymą niekas 

į nekreipia atidos. Vienas iš su\ 
sirinkusių pastel)ėjo, kad Kon- 
droška vėl nežino ko nori ir už 
tai turėtų būti jam balsas su
spenduotas (susirinkime)/. Li
ko didžiuma balsų nutarta ko
respondencijos neliesti; reiškia 
korespondencija yra gerai veda
ma.

Reikia pažymėti, kad šio su
sirinkimo eiga buvo vįena rim- 

Butų gerai, kad ir se
kantys šio kliubo susirinkimai 

i Įvyktų tokie tvarkus, tuomet 
patiems’ nariams ir kliubui bu
tų sveikiau.

Sekantis susirinkimai bus 
septintadieny, liepos įt dieną, 
McKinley Parko lvet„. pirmą 
valandą po pietų, šis •tsu^Irin- 
kimas bus. pusmetinis ir reika
linga, kad visi nariai susirink
tų ir tuomi įrodytų, kad jie ger
bia savąjį kliubą.

Ant. Jusas.

George Montgomery, 20 m.,
7431 Dante zAve., nusišovė, ka
dangi jo merginu atsisakė už jo josjos skliautuose sutelpa viso-'J. Jankus kaliojo apie progre- pavyzdžiui,
tekėti.

LIETUVOS ČEMPIONAS šie 
senai yra susiorganizavę ‘ 
buvę—kur nebuvę,” 
slapta, kaip jų visai 
Dabar per “for džiulajų 
rodys viešai, bet *ir tik saulei 
nusileidus, ant Beverly kalno. 
Tenai jie turės savo pirmuosius 
manevrus. šie manevrai ren- • 
giami slaptai, kad nesužinotų* 
visos merginos ir kavalieriai. 
Pradžia šio purinio busianti 
saulei nusileidžiant ir mėnesiui 
užtekant, o baigsis mėnesiui nu
sileidžiant ir saulei užtekant.

Šios vakarienės surengimui 
pasidarbavo p-ios Miklušienė ir 
Jurefa Kuncienė. Juodvi su-1 
rinko iš draugu po tris dole- j 
rius už įžangą, iš kurių apmo Į 
kėjo visas lėšas ir už 40 doleriu | 
nupirko Balsiams dovanas, —p. i 
Balsienei ant rankos aukso laik-1 
rodėlį, o p. Balsiui — auksines I 
sagutes. Laike vakarienės dar
bavosi: p. Kuncienė, p. Miklu-j 
šiene ir p-iė Fausta škudaitė. Į 

■Josios gamino valgius, nešė įl
Kunigų suvažiavimas

Lietuviu Tautos Kauumtf( . . .z.v v. o. j - išlala ir pnziurejo bei vaisinoBažnyčios Synodas sumanė su-. /,. / . J .. . svečius,tverti visų savo parapijų susi
vienijimą. Tuo tikslu Synodo 
komisiją išsiimti nėjusi 
tautiškiems kunigams užkvieti- 
mus, net ir vyskupui Gritėnui, 
kurį lenkai paskyrė lietuviams, 
kad visi suvažiuotų trečiadieny, 
liepos 8 d., į Lietuvių Tautinės 
Katalikų Bažnyčios Synodą, 
Ashbury Bažnyčioj, prie Par

| Balsiai buvo geri žmonės, tąd 'm . 
.,.n t jiems ir draugų nestygo, kūne;

iškilmingai atsisveikino ir'gia-l 
žiai išleido Bals į savo tėvynę. 
Balsiai yra Velykių parapijos, 
Panevėžio apskričio. Amerikoj 
išgyveno 13 metų. —Rep.

togiu jei jūsų viduriai ne
veikia gerai arba turite už
kietėjusius vidurius. Trine- 
rio Kartusis Vynas išvalo 
jūsų žarnas ir užlaiko jas 
švariai, pagelbsti suvirški
nimui ,suteikia sveikų ape
titą ir sustiprina visą jūsų 
kūno sistemą. Liepos ir 
rugpiučio mėnesiuose jus 
privalote turėti pas save 
butelį Tijinerio 
Vyno ir jų 
jį kuomet 
ei jų. Jus _ 
vio nesmągumus ir džiaugę 
sites ’vasai os grožybėmis su 
dideliu malonumu ir džiaug
smu. Jei jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių neturėtų pas save stake 
tų gyduolių, tuomet rašyki
te pas Joseph Triner Com- 
pąny, Chicago, III. Del nu
ilsusių kojų bandykite Tri- 
nerio Liniment, o del kornų 
ir sumuštų kojų bandykite 
Trinerio Corn Gyduoles. Jus 
nusistebėsite kaip greitai 
gausite pasekmes nuo tų 
gyduolių!'

Karčiojo 
.8 turite pasiimti 
važiuojate vaka- 

prašalinsite skil-

Rockford, III. »S. L. A. 77 kp. pus
metinė susirinkimas įvyks nedėlioj, 
2 vul, po piet., liepos 5 d., Lietuvių 
neprigulmlngoj bažnyčioj prie Island 
Avė. Visi nariai yra kviečiami atsi- 
ankyti, nes kadangi pusmetinis, tai 
lūs daug svarbių dalykų tariama.

S. L. A. 77 kp. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
lendroves Direktorių ir draugijų at

stovų mėnesinis susirinkimas jvyks 
pirmadjenyj, liepos 6, 8 vai. vakare, 
Auditorium svetainėj, 3133 South 
{alsted St. Gerbiami direktoriai ir 

atstovai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo. Rašt. K. J» Demereskis.

RoKeland.' Liepos 6 d. 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilo svetainėj, 158 E. 
107 gatvės kampas /Indiana Avė. 
vyks Lieluvių Darbininkų Namo 
Bendroves šėrininkų susirinkimas, 
šėrininkai ir šėrininkės atsilankyki- 
,o į šį susirinkimą paskirtu laiku, nes 
yra. daug svarbių reikalų, kurie turi 
jut apsvarstyti.
' J. Tamašauskas, sekr.

šiuomi pranešam lietuviams, kad 
Illinois Baptist State Convention, ati
darė Lietuviška Baptistų Bažnyčią 
St. Charles,' III., kampas Walnut ir 
4 gatvių. Susirinkimai prasidės ne
dėlios dieną, liepos 5 d., 7:30 vak. 
Kviečiame visus lietuvius j šįuos 

'susirinkimus, tenai išgirsite daug 
naudingo, prie to bus giesmes ir mu
zika. Kviečia Komitetas.

STOGDENGY8TE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 

. garantuojamas už $4. Automobilių, 
i trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj, Įstaiga 34 metų senumo. Di- 

I (Jžmusia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., ' 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPGUT PAINTING 

& HDW. CO.
Malėvojam ir popieruojarj. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS.t Prez..

BAGDONAS BROS.
M1OVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 rea.

bai- 
Jis 

pas • 
bai-

Dar mokiniu būdamas jis
Mo- 

Sanitas”

Sporto mėgėjams bus įdomu 
sužinoti, kad* Lietuvos čempio
nas yra ne kaš- kitas kaip tik 
Petras Požėla, Karalio brolis.

Petras Požėla karo metu 
gė Petrograde gimnaziją, 
buvo įstojęs armijon, bet 
kui tapo •grąžintas mokslus 
gti.
pamėgo ristynių sportą, 
kino jį ristis Karolis 
kliube.

Karui pasibaigus Petras ka
rtu su Karoliu važinėjosi po 
Rusiją ir Sibirą. Petro vyriau 
sias užsiėmimas buvo rengti ris 
tynęs. 1919 m. juodu išsiskyrė 
— Karolis patraukė toliau į Si
birą, o Petras- grižo Lietuvon. 
Grįžęs Lietuvon jis pradėjo tei
ses studijuoti. Sekamais me
tais Lietuvos universitete jis 
baigs .teisių skyrių, o vėliau ža
da važiuoti Paryžiun tolimes
nėms studijoms.

Praeitą metą Kaune buvo su
rengtas ristynių čempionatas, 
Petras Požėla su visais “apsi
dirbo” ir tuo-budu kurnėjo Lie
tuvos čempiono vardą. šiais 
metais tarptautinėse rungtynė
se Petrui teko antra vieta.

Petras yra jaunesnis už Ka
rolį keliais metais.

Taigi iš to matyti, kad tvir
tumas ir miklumas yra įgimta 
ypatybė Požėlų šeimynoje.—N.

Musų mylimas tėvelis parsi- 
skyrč su šiuo pasaulin sulaukęs 
60 metų amžiaus, liepos 1 die
ną, 1925 m., 9 vai. vakare. Pa
ėjo iš Merkeliu kaimo, Plungės 
valščiaus. Amerikoje išgyveno 
15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
savo moterį Agniešką, sūnų Va
clovą, sūnų Bronislovą ir dvi 
dukteris Agnieška ir Stanisla-

Kūnas pašarvotas randasi, 
1946 String St. Laidotuvės 
jvyks liepo s 4dieną, 9 vai. iš 
ryto iš namų 1946 String St. į 
Apveizdos Dievo Bažnyčią, 18 
gatve, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero Kapines.

VLus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris, Sunai ir Dukterys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Badžius. <

The Guarantee Auto
Jonas Davnis, taisome 
dirbimų generatorius, 
magneto*, motorus, 
Darbas garantuojamas,

1840 S. Wabash Avė., 
Te). Victory 7874

Electric, 
visokių iš- 
starteriųs, 

armatūros.

Brighton Park
Kliubo susirinkimas

Pranešimai

Pranešimas Jaunuolių Orkestro na
riams. Liepos 4 d,, 7:30 v. v. turime 
grojit St. Pau’l Hpspital, 818 W. 35 
Placc, o nedėlioj Liepos 5 d. Jaunuo
liai turės išvažiavimą j Jackson Par
ko Beach. Yra nutarta besketinia iš
važiavimas ir bus įteiktos dovanos 
tienąs nariams, kurie užbaigia mo
kyklą. Komisija.

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

PEOPLES PLUMB1NG & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av, Hayniarket 1018 
461 N. Halsted Si. Haymarket 4221

džia 10 vai. ryte.
Kunigai parapijų delegatai ir 

svečiai, kurie užsiregistruos Sy- 
node, turės sprendžiamąjį bal
są. Vakare, toje pačioj vietoj 
įvyks prakalbos su muzikaliu 
programų.

Tikslas šiame suvažiavime
Lūs sutverti vyskupiją ir turėti hlivo priimami hauji na
šavo lietuvį vyskupą; leisti laik
raštį ir daugelį kitų jiems 
kalingų dalykų apkalbėti ir 
tvarkyti.

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo susirinkimas įvyko bir
želio 7 d., McKinley parko sve
tainėj. Pirmininkui J. Alek
sandravičiui susirinkimą atida-

Atskaita

Džiaugsmo bankietas

PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE

BRIGHTON PARK DECOR^TOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokįus malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą. ''

4105 So, Maplcwood Avė.
Tėl. Lafayette 7799

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta
dieny, Liepos 4, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3135 So. Halsted St. • Visi kliubiečiai 
malonėkite dalyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, l‘ašt.Visi, kurie pirkdavote Nau
jienas ant kampo State & 
Van Buren, šiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė
tas kampas panaikintas de 

rasti

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, bučernių, delikatc- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
mus Sustheim’s labai tvirta dėl 

. keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- 
1 mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

Ar jus žinote, kad
Klaipėdoje, vienas kaimietis arda

mas žemę surado labai gerą rūšį an
glies. Ar jus žinote, kad 20 Helma1 
rų reikia suteikia jums gerumą, 
paprastų cigaretų suteikia jums dau
gumą. Kurios jus pasirinksite? I™ 
na abiejų beveik ta pati.

Vilniaus Našlaičių koncėrto ge 
gūžės 24 d., Lietuvių Audito
rijoje

neatsiskaitymo. Galima
ant 'sekamų kampų:

Van
Van
Van

" 'Van
Madison &
Madison & State

Naujienų Administracija.

riai. Piįsirašė viso trys,' — 
viena moteris* ir dvi panelės. 
Tai, rodos, pirmas , toks įvykis 
šio kliubo istorijoj, kad bent 
kuriam susirinkime butų prisi
rašę tik moterys,,..o nė vieno 
vyro. Labai gerai, kad mote
rys rašosi prie šio kliubo, bet 
taipjau neturėtų ir vyrai 
likti nuo jų, nes čia visi 

savo lygios progos priklausyti, 
jr vyrai taip ir moterys, nuo 

inga kiolikos iki keturiasdešimt
kių metų amžiaus. Protokolas 

■ 'skaitytas ir priimtas be patai
symo.

Valdybos ir įvairių komisijų 
raportai. — Spulkos komisijos, 
Lietuvių Auditorijos delegato, 
Dramos Skyriaus komisijos, A. 
A. žemaitės paminklui komisi
jos, Kontrolės komisijos, val
dybos,, knygiaus, raportai pri^ 

iuuvv. imti. Surengto vakaro komisi-
Ateinantį rude-bos raportas atidėtas sekamam

• ’ ['susirinkimui. Raportai apie Ii-

rei
su-

Kai-

vakare, birželio

savininkė Brighton Park vaisti- 
nyčios, 42$4 Archer Avė., 
namuose, savo giminėms

atsi
turi 
kaip 
pen- 
pen-

Koncertas buvo rengiamas 
Vilniaus Vadavimo Komiteto, 
maloniai pritariant ir dalyvau
jant žymesniesięms musų artis
tams, “Birutės” chorui

Įplaukos:
Tikietų/ parduota' ....
Baras • ....... .....J....
Garderobas t..........

ir k.

$694.25
61.80
13.70

Buren
Buren
Buren
Bttrėtf

& Clark
& Wells
& Franklin
& Market 
Wclls

TAUPYK IR TURfiK

Lietuvių Laisves Kliubo mėnesinis I
susirinkimas neatsibus jnrmą subatą I STATAU naujus, taisau SC- 
i§ prlėžaStfes 4-to July . Kliubo susi-1 nus • namus }r dirbu visokį 
rinkimas atsibus antrą subatą liepos I •
11 d., Šių metų 7:30 vai. vak. prie namų tajsymo darbą, uz

Auditorijos Namo Valdyba. Į la|)aj pįgję kainą.
J. BALČIŪNAS

4509 So. Albany Avė. >
Lafa/ettc 6867

ban kietą. ' i
šiuo bankietu. buvo reiškia-!

mas džiaugsmas savo dukterei 
Marijonai Zimmerman, kuri 
šiais metais užbaigė Eberhait 
viešą mokyklą. Marijona yra 
gabi moksle ir ji mokinasi su 
džiaugsmu, kad visada būti pir
mutinė mokykloje. Ketvirta
dieny, birželio 26 d. buvo gea- 
duacija, kurioje buvo net dova
nos pateiktos.
n j, Marijona pradės lankyti
Lindbloom aukštąją mokyklą, gonius parodė, kad šiuo laiku 
Jos mokytoja p. Fitzpatrick di- ra“das\<ti^z trys sergantys na- 
dei pamylėjo Marijoną, kad netL’iai:
dalyvavo šiame džiaugsmo ban- go apie keturias savaites ir jau

M. Kasparaitis, kuris si r -

Viso įplaukų buvo 4^769.75 
•m, r Išlaidos: \

• Salė /...........    $105.00
Muzika ir kitos progra-

mo (koncertinės) išlaidos 109.00 
Spauda ir garsinimai 69.95
Baras ............. :....  30.30

North Side SLA. 226 kp. susirinki
mas jvyks nedėlioj, liepos 5 d., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia kaip 930 vai. iš ryto. Visi 
nariai susirinkit, neę daug svarbių 
reikalų turim aptarti. — Valdyba.Kas sąvaitę, kas dvi 

ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam {reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole;' o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir (sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

ISRENDAVOJIMUI
Draugystė Atgimties Lietuvių Tau-1 --------------------------

tos Vyrų ir Moterų laikys susirinki-1 PASIRENDAVOJA krautuvė, tin- 
mą nedėlipjj, liepos 5 d., 1925 m., 1 Į ka grosernei arba dėl šiaučiaus žu
vai. po piet. bažnytinėje svet., 3501 Į pos, su ruimais pagyvenimui. ši 
So. Union Avė. Malonėkit būti ant I Krautuvė buvo per 4 metus vartota 
pusmetinio susirinkimo. | groserio bizniui.

— K. J. Mekelis. JOHN KARNELSKY,
—-----------  ’j 4601 So. Hermitage Avė.,

Tel. Yards 3333.Humhold Parko Lietuvių Politiško 
Kliubo naktinis išvažiavimas įvyks 
liepos 4, 1925 m., Fpx River už St. 
Charles, išvažiuos mašinoms, iŠ p.. T*nmTn.VAni<TTT xj jLinkarto svet., 3310 Evergreen Avė., I IŠK1'.NI)A\ O.TIMUI Storas > su 4 
9 vai. iš ryto. Todėl malonėkite kambariais, geroj vietoj, antVas nuo r 
kliubiečiai ir pritaiėjai į laiką pribūti I kampo pue 22. n- Leavitt St., tinka-

Kviečia Komitetas. (Jcl restaumcųos dry goocls
, _________ I storo, ceverykų arba geležinių ir t. y.

\ I Kreipkitės pas saVininka
Chicajtos Lietuvių, Pašalpas Kliubo 2200 W. 22 St.

draugams, mėnesinis susirinkimas tu- Į rpep Canal 2281
rčjo Įvykti liepos 4 d., bet dieną I I-----------------------------
yra Amerikoniška šventė, t ui čj mė- PIEKARNŪ ant rendos Cicero
nesi susirinkimo nebus . I , , .. ,

Nut. rašt. J. Bogvilas. arba kam reikalingas duonos 
n ■ -. .....................  , -................—.........— Į kepamas pečius, parsiduoda pi

giai,
Telefonuokit ; , ’*

Boulevard 9641 *

Viso išlaidų buvo $314.25
Gryno pelno liko $455.50 

Pinigai jau pasiųsti telegra
mų tiesiai Vilniun, J)r. D. Al
seikos, Vilniaus Lietuvių Komi
teto pirmininko, vardu.

Ąčiu visiems
Koncerto rengimo komisija 

ir visas Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas šiuomi taria nuoširdų 
viešą ačiū musų artistams, ku
rių malonus dalyvavimas ir pa-

pasveiko, pareiškė, kad pašėl
tos neimsiąs, — palieka kliu
bui. ' -

Nutarimai. — Nutarta, kad.- c ------- T- —------------- r-
del ištraukimo kliubo pinigų iš darė galimu tokį sėkmingą, kaip 
miesto banko butų J. Aleksan- artistinių, taip ir materialiniu 
dravičiui apmokėta už jo sugai- žvilgsniu koncertą: “Birutės” 
štą laiką. Nutarta surengti iš- Chorui, p-nioms S. Krasauckie- 
važiavimą ir 
ta komisija.
rygipiuičo 30 dieną, buvusiame 
Černausko darže, dabar Forest 
Preserve. Nutarta ir išrink
ta komisija kliubo pusmetiniam 
knygų peržiūrėjimui. Nutarta; 
ištraukti tam tikrą sumą pini
gų iš spulkos ir apmokėti kaip ir tuo parėmė Vilniaus našlai- 

dos svet. susirinko apie šešias- kurias bilas. čius ir taipjau visiems tiems,

kieta. Ji išmokino Marijoną 
sugrajinti keletą kavalkų ant 
ukulėlės, kurią su savo drau
gėm gražiai skambino bankiete. 
Marijona gražiai skambina pia
nu. Už jos sėkmingą mokslą 
ir gražų vedimąsTp-lė Marijona 
aplaikė tris didelius gėlių ku
kėtus.
m i nosį, delei Marijonos gęru 
mo ir gabumo su vilčių susilad 
kti motinai, p. Zimmcrman 
gelbą jos gyvenime.

Visi džiaugėsi ir links-

pa-

tam darbui išrink-(nei, M. Rakauskienei O Biežie- 
Išvažiavimas bus nei, p-lei V. Bigeliutei, p.p. J.

Vaičkdi, M. Yiozavitui
Vorobiovui ir visai 
rusų-lietuvių artistų
Taipjau tariame nuoširdų ačiū
ir visai publikai, kuri taip skai
tlingai dalyvavo šiame Koncerte

ir M. 
jo didelei 

trupei.

9
Draugystė Lietuvos Sūnų No. 1. 

Susirinkimas atsibus liepos 3 dieną, 
8 vai. vakare, 1925 m., paprastoj sve
tainėj, P. Lukeševičio. Už nepribu- 
vimą aut susirinkimo bausmė pagal 
jstatus. Atvirutę turit sugrąžinti 
raštininkui ant prieštnetinio susirin
kimo.

J. Klimas, pirm., W. Sharka, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugų Kazio, I 

Igriaco ir Anupro Ivaškevičių, karėsi* 
laiku gyveno Chicagoje. Turiu svar-1 
bų reikalą. Prašau jų pačių arba I 
kas apie juos žino man pranešti, bu- 4 kambariai, šviesus, pigus, 
Siu dėkingas. (rnapą ploVtrnKARSOKEVIčIUS pra ?asas» elektra.
7027 S. Washtenaw Avė., Chicago, III. I Atsišaukite '

Išleistuvių vakarienė 
šeštadieny, birž. 27 d., Mil-

dešimt ypatų į išleistuvių va
karienę, kuri buvo parengtą pa- sprendimas.

194 kp. S. L. A. laikys svarbų mė
nesini susirinkimą nedėlioj, liepos 5, 
1:30 po pietų, A. Tamolonienes svet., 
1447 So. 49 Avė., Cicero, III. Visi 
nariai ir narės privalo būtinai atsi
lankyti ,nes daug svarbių dalykų ta
rimui. Nut. rašt. H. Labanauskas.

, čius ir taipjau visiems tiems,
Skaityta trečiųjų teismo nu- kurie šiokiu ar tokiu būdu pri

sidėjo prie šio koncerto suren-

PAJIEŠKAU Marijonos Rašimie- 
nės, gyvena Chicagoje. Turiu svar
bų reikalu. Atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisą,

Box 562 
arba /telefonuokite 
tHaymarket 4509

----------- . . y.--------------------------------------------------

938 W. 31 PI.

Mat J. Aleksand-
gerbimui Mykolo ir Ivanos Bal- ravičius buvo patraukęs Joną gimo ir jo pasisekimo, 
šių.
čiais, liepos 6 dieną apleidžia
Chrcagą, o liepos 9 d. — Jung
tines Valstijasrir keliauja į Lie
tuvą.

Kol išvirė lietuviškos dežros 
ir “chap suey,” svečiai šoko lie
tuviškus šokius,, kuriems grie
žė du lietuviški' muzikantai, 
Po vakarienės prasidėjo prakal-,ranką, 
bos. 
vo

te i sman, UŽ tai, Turime pastebėti, kad visi arBalsiai, "su 3 savo vaiku- Kondrošką
A ’• ........ ‘kam jis (Kondrošką) bereika-, tįstai šiame koncerte dalyvavo

lingai Aleksandravičių 
pasiglemžime kliubui priklau- 
sančįo komiso apie 50 dolerių: 
Teisėjai' didžiuma balsų nu
sprendė, kad dėl šventos ramy
bės atleidžiama kaltė ir lai 
pasiduoda viens antram savo kenčiančių 

Teisėju nuosprendis, li-
P-ia Ona Darn.škienė bu-!ko susirinkimo priimtas, šiame 

pirmininkė programo, kuri dalyke korespondento nuomonė 
nirmiansin n. Ralčiuna yra tokia, kad visi tie gerbiami

kaltino be jokio atlyginimo, visą savo 
triūsą .aukodami Vilniau* naš- 
laičiams. Mes kviečime visus 
ir toliau rejnti Vilniaus Vadavi
mo Komiteto darbuotę perse
kiojamų ir lenkų priespaudą 

Vilniaus lietuvių
naudai.

Koncerto
K.

rengimo komisija.
Baronas, šekit.,

Atsisveikinimas/ sportų.
Penktadieny, liepos 3 d., 6 vai. 

kare visi Universal Atletų Kliubo 
riai, draugai, pažystami ir sporto 
mylėtojai rengia savo mylimam drau
gui čempionui Augustui Freimontui 
atsisveikinimą. Požėla paskutinį kar
ią su Freimontu persiris, kad sutei
kus daug Europiškų triksų dėl nau
dos Freimonto.

Universal Atletų Kliubas ir 
čempionas K. Požėla.

' —f——
Svarbus pranešimas lietuviams. 

Lietuvių Tautos K. Bažnyčios'naujai 
susitvėrus pašei pino draugystė vyrų 
ir moterų, šaukia susirinkimą pčtny- 
čioj. liepos 3 d., 1925 m., 7 v. vaka
re, Bažnytinėje svetainėje, 3591 So. 
Union Avė. Kviečia narius ir sim
patizuojančius j šį susirinkimą, nes 
daug yra svarbių reikalų.

va- 
na-

PASHIENPAVOJA flatus iš 
5 kambarių, vandeniu šildo
mas jr miegamasis porčius, 
rcnda $60 į mėnesį. K

' pa iirau a it -d *2519 —- W. 71st St.PAJIEŠKAU savo pusseserių
Marcelės Gendvilienęs ir Kotry-| fPros]>ect 5801
nos Kaminskienės, paeina iš Tel
šių miesto. Prašau jy pačiu arba 
kas apie jas žino man pranešti, 
btusiu dėkingas.

STANISLOVAS TARKAUSKAS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU drauges dėl apsive- 

dimo, mylinčios gražų šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu dvidešimties as
tuonių metų amžiaus ir baigiu advo
katūros mokslą. Pirnlu laiškučiu 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą.

Mano antrašas:
H. GARSAS, 

1739 So, Halsted St., ’ Chicag

PASIBENDAVOJA kampi
nis fintas, 3 ofisai tinkanti dėl 
daktarų, dentistų arba advo
katų. Labai patogioj vietoj; 
naujoj kolonijoj. 51(11 Archer 
Avė. Tel. Lafayette 2014. ♦

Ant rendos bekernė, tfera 
vieta. Lietuvių ir lenkų apgy
vento] vietoj. Rcnda pigi. At
sišaukite Uiojaus.

4530 So. Houore St.
St.
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URENDAVO JIMUI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
GASOLINO STOTIS RENDAI VYRŲ
Norinti rendavoti gazolino stotį, 

prieinamomis 
kitos žemiau 
Geras biznis

2423

sąlygomis — kreip- 
pažymėtu antrašu, 

geram žmogui.
MICKEVIČE, 

W. 63rd St.

REIKALINGAS —
iPorteri* į refiUturanlą. Turi 

būti patyręs tame darbe.
* Atsišaukite*

7359 So. Western Avė.

PARSIDUODA valgykla ir 
ice cream parloris. Biznis iš-y 
dirbtas per 15 metų, randasi 
ant kampo kur sustoja karai.

2149 So. Halsted St.

PĄRDAVIMUI bučerne; vi
sokių tautų apgyventoj koloni
joj; geroj vietoj ,biznis cash.

i Naujienos,
1739. So. Halsted St., 

Box d64
6 RUIMAI dėl rendos. Geroje 

vieloje, šviesus, renda nebrangi ir 
iMiulasi 711 W. 30 St. netoli Hal- 

Paiiui'ėjinmi ruimų kreip- 
rŠ pažymėtu antrašu, o jri 
ruimai, tai telefomiokite

k i t r

Ph< no Dorchester 0401

SIŪLYMAII KAMBARIŲ
RENDON kambarys, f arba 

2 vyram; yra maudyne, taipgi

Atsišaukite

ri;uisi:»
gyventi, vyrams
valgiu arba be

’ELIS naujai 
šviesoms, ge- 

apsi- 
sil 

$4,

su elektros 
ela dėl darbininkų 

arba moterims

su valgiu.
GADEIKO

1606 So.

PASIRENDAVOJA kamba
rys, kuris yra tinkamu ypa
čiai dėl vedusios poros ir su 
vaiku, nes galima išėjus į dar
bą pridabuoti vaiką arba ųaš- 
liui, kuris yra su šeimyna. 836 
\V. 33rd St., 1-mos lubos. .

dėl vieno švaraus vaikino, prie 
mažos šeimynos, be valgio. 
Elektriku ir maudynė. Gali
ma matyli vakarais. 827 \V. 
3llh PI. 1 aukštas iš fronto.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų indų plovėjų, $17 
į savaite. 4 merginų prie dešrų 
darbo, $17 į savaitę. Į dirbtuvę, 30c. 
j valandą, 2 virėjų, $25 ir $30 į sa
vaitę. Merginų prie kaunterio, 6 
dienas, $16 į savaitę. Janitorkų. 
naktimis arba dienomis, $65 iki $75 į 
mėnesį. Merginų liandres darbui, 
$18 j savaitę. Taipgi turime daug 
kitokiu darbu. Atsišaukite

SOUTH PARK EMPLOYMENT

419! 2 fl.

Reikia —
« Dešrų prikimšėjų, nuolat 

darbas. t
■ DAVID BERG & CO. 

Cor. 37th & Normai Avė.

PARSIDUODA malt, 
ir battle aupplV storas, 
apielinkėj nėra panašios 
tuves.

3553 VVallace St.

h op 
Toje 

krau-

A

AUTOMOBILIAI
DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ 

ANT VARTOTŲ KARŲ ŠIĄ 
SAVAITĘ

Mes turime didelį pasirinkimą. Se
kami yra vartoti karai kuriuos turi
mo pas save tokių žinomų išdirbys- 
čių kaip: '

AUBURN, DORRIS, MOON, 
CHANDLER, COLE, OAKLAND, 
FORD ir daugelis , kitų. Atdari ir 
uždaryti modeliai.

Bus parduoti labai žemomis kaino
mis, kad padarius vietos. Kainos 
nuo $175 ir augščiau.

UN1VERSAL AUTO SALES CO.
5001-7 SO. WESTERN BLVD.

PARDAVIMUI trokas, 11/2 
tono su ex press body, pigiai, ar
ba išsimaino ant loto, mašinos 
arba piano.

1315 S. 50 Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 2091

PARDAVIMUI pigiai Cata- 
log karas, > gerame padėjime. 
Noriu parduoti greitu laiku, 
nofi apleidžiu miestą. 2 aukš
tas iš fronto, 3343 So. Union 
Avė. Phone Boųlevard 8067.

PABDAVIMUI 
ram stovyj. Ni 
560, o dabar 
teisingą pasiūlymą
11 vakarais |x> 5,
12 vai. dieną ant 
pakalio.

4435

automobilius ge
nijus kainiavo $4,- 
bus parduotas už 

Galite matv- 
nedėlioinis iki 
3 lubų iš už-

Wood Street

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4-riems ruimams 

rakandai-forničiai, parduosiu visus 
sykiu ir už gana pįgią kainą. Taipgi 
nupirkę rakandus galės čia pat ir gy
venti, ruimai gražus. Kreipkitės 
nuo 6 va).,,vakaro, taipgi tuo pačiu 
laiku ir per šventes. Priežastis par
davimo — apleidžiu Chicagą, 3236 S. 
Emerald Avė., 3-čios lubos ir šono.

PABDAVIMUI pigiai 5 kamba
riu rakandai, fronto setas, karpe- 
tas, 2 lovos, 4 komodės, 2 siuva
mos mašinos, Singer ir Wh1fe. 
Visi kaip nauji. Parduosim kar
tu arba atskirai. Kreipkitės 

822 W. 37th Placę 
2-ras floras

PARDAVIMUI
I PARDUOSIU savo modeNiįš- teikia — Įkais keisais grojiklį pianą, 88

PatvrudM moterų dešrų su. notų, už $125, dėl atsakančių 
junsimo. Nuolat darbas. žmonių išmokėjimais.

DAVID HERG & CO. Į 812‘/* W- 63rd St-

Cor. 37th & Normai Avė. I “
_  ___ I PARSIDUODA grosernė se- 

RFIKIA —_________________ Iniai išdirbtas biznis. Lysas ant
Moteries' naktinės virėjos. 1 metM- Turiu parduoti greit; 

šešias naktis į savaitę. todėl leisiu pigiai.
Atsišaukite 4617 So. Honore St.
1169 So. Halsted St. I —------------

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RESTAURANTAS ir Rooming 
House. Gera vieta dėl patyrusio vi
rėjo, galima pirkti pusę biznio arba 
visą . Pardavimo priežastį patirsite 
int vietos.

Atsišaukite ' ,
2227 Calumet Avė.

REIKIA vyrų automobilių mašinis-1
tų, 75c. į valandą. Vyrų prie cinas, I PARDAVIMUI barberių kolegija, 
75c. į valandą . Prie medžio darbo lyra 12 krėslų, uždarbio $60 iki $75 į 
mašinistų, $35 į valandą, kabinot I savaitę . I lgas lysas. Savininkas 
dirbėjų, 70c. į valandą. Prie bački; I turi 3 biznius, vieną nori parduoti* 
dirbimo, 80c., į valandą . Porterių! Mes taipgi mokiname barbetystes 
$24 į savaitę. Mašinistų, 80c. j va-1 amato, $35 kursas.
landą. Elektrišenų, $40 į savaitę. I 106 So. Halsted St.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 S. Halsted St., 2 fl.
PARDAVIMUI cigarų, ' soda fon

tanas, kendžių ir visękių smulkmenų 
krautuvė, gyvenimui ruimai užpaka- 

REIKIA agentų dėl gavimo moki-|ly» turi būt parduota pigiai iš prie- 
nių į muzikos mokyklą. Turi butipasties ligos.
inteligentiški ir gerai apsirengę. I Atsišaukite .
Turi mokėti kaip apseiti su žmonė-1 Tel. Coiulnbus 8859
mis. Alga arba komišinas. I------------------------------- -—?—i----------

4265 Archer Avė. I KAS pirks šią sfcvaitį gaus pigiai
Klauskite I krautuvę saldainių, groserio, cigarų ir

M R. I)ERENGOWSKI j visokių smulkmenų. Parduosiu pi- 
---------—— ----— ______ -------------- -—**|giai už cash, nes reikia pinigų, per- 

---_______ |ku namą. ’
Kreipkitės šiuo adresu:

3518 So. Wallace St.REIKIA —
Vyrų darbui i geležies atkar

pų jardą.
Atsišaukite
WARSZAWSKI AND CO.

1915 So. State St.

PARDAVIMUI pigiai bučer- 
nė ir grosernė, nes turiu du biz
niu, tai vieną turiu gerit par
duoti.

2958 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI — 
Grosernė ir bučerne. 

mainysiu į namų. } 
Atsišaukite

8257 Archer Avė

Arba

PARSIDUODA grdserne 
delicattesen krautuve su 
mu. 2 karų garadžius.

Atsišaukite
5201 So. Honore St.

ir 
na-

PARSIDUODA groserne ir 
minkštų gėrimų ir ice cream 
įstaiga, senas biznis, išdirbtas.

Atsišaukite .
613 W. 14 PI.

DIDELIS bargenas, parsiduo
da ice cream, cigarų, cigaretų ir 
kitokių mažų daiktų, biznis se
nas gerai išdirbtas, renda ne
brangi, 5 kamb. dėl pagyvenimo 

1437 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI krautuvėj cigarų, 
cigaretų, kendžių, ii e cre.1^ ir gro
sernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastis pardavimo, liga, 
parduosiu pigiai.

Atsišaukite
1734 S. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, biznis gerai išdirbtas, renda pigi, 
lysas ant ilgo laiko, lietuvių apgy
ventoj kolionijoi, parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite per telefoną 
Boųlevard 7858, arba yaptiškui 

3300 So. VVallace St.

PARSIDUODA —
Grosernes ir lunch room

fikčeriai.
Atsišaukite

1457 S. Sangamon St.
PARSIDUODA čeverykų tai

symo šapa. Geras ir išdirbtas 
biznis, geroj apielinkėj. Paau
kausiu už mažą kainą, — nes 
apleidžiu Chicagą.

2530 W. 47 St

EXTRA PARSIDUODA 
grosernė ir automobilius, 
norėsi, 
kinsiu. 
dirbti, 
ant loto a rnamo.

Atsišaukite
Naujienos, 1739 

Box

pienine, 
sykiu jei 

Renda pigi, nemokantį išmo- 
Biznis 

Parduosiu

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 į 
savaitę. Atsišaukite pas-.

MILLER BROS. 
11241 S. Michigan Avė,, 

Roselaud

PARDAVIMUI barbernė, tris 
baltos kėdės ir fikčeriai. Kaina 
450, cash $250, o kitus ant iš
mokė j imo.

6249 So. St. Louis Avė.
PhonerProspect 5277

BARBENAI
2 flatų mūrinis namas, 

5-6 kambarių, aržuolo tri- 
mingai, garu šildomas, stik
liniai pročiai, mūrinis gara
žas dėl 2 karų, > kaina, tik
tai $15,000.

3 krautuves prie Western 
Avė., j pietus nuo 63 St., kai
na, $22,500, cash, $8,000.

Krautuvė rendon ant 
VVestern, netoli Marąuette 
kelio, tinka dėl bile kokio 
biznio.

A. N. Masulis & Go.
6641 So. VVestern Avė.

Tel. Republic 5550
DIDELIS BARGENAS. Par

davimui namas ir lotas, įplau-
PARSIDtmDA restauracija kų, $46.00 į mėnesį, kaiha, tik- 

ir lunch ruimis. Biznis išdirb- tai $3500.
tas ir neša gerą pelną, arba 
mainysiu ant njažo namo, ar
ba loto, Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju į kitą miestą.

2008 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, geras kampas. Par
duosiu ’ greit, nes aple,k|žiu 
miestą.

4600 So. Sacramento Avė.
Tel. lafayette 3723

REIKIANT MUMS PINIGŲ MES 
TURIME ANT RARDAVIMO 

šį mėnesį pastatytą 4 pagyveni
mų namą ir štorumas skiepe. Me
ilinis namas, randasi geroje vieto
je, apgyventa lietuvių, neša gerą 
nuošimtį. Rendos neša $115 į mė
nesį. Morgičių pats savininkas ga
li duoti, kaina $8,000, cash įmo
kėti 
341 h

reikia $3,000. Namas, 933 
PI. Savininkas

S. PETROŠIUS 
3237 Aubum Avė. ' 

Blvd, 6094, 1-mos lubos

W.

PARDAVIMUI naujas mfirinis 
namas 4 pagyvenimai po 5 kam
barius, 4 automobiliams garad
žius. Parduosiu arba mainysiu ant 
kito .namo. Labai gražioj vietoj. 
Pagal vienuolyno. naujoje Lietu
vių apgyventoje kalionijoje. Atsi
šaukite pas savininką.

z P. ADOMAITIS
6630 So. ’ Ta I man Avė.

Tel. Prospect 3938
<?

PARSIDUODA 
ja. (Parduosiu visą 
Biznis išdirbtas ir 
gą pelnų.

Atsišaukite
6343 So. AMcstern Avė.

restauraci- 
arba pusę, 
neša neblo-

ANT Bridgeporto parsiduoda 
mūrinis namas. 6 pagyvenimų po 
5 kambarius. Yra po 3 miegamus 
kambarius, frontinis kambarys ir 
virtuvė. Didelis namas, 10 metų 
senumo, pastatytus ant l’/i loto. 
Skiepas cementuotas ir pleisterio- 
tas, . savininkas gyvena tame pa
čiame name, 1 fl. iš fronto. Ga
liniu matyli subatoje ir nedėlio
ję ligi pietų, ’ Agentai neatsišaii- 
kite.

3139 Sr>. Emerald A ve.

PARDUODU muro namus, G ir 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bun- 
galow 5 ir G kambarių, karštu van
deniu apšildoma, kieto medžio tri- 
mingai, viskas naujausios riiados. 
Namai randasi ant Brighton Parko, 
Marąuette Manor. N. Dado savinin
kas, 5305 So. Turncr Avė. Phone 
Republic 2319.

DIDELIS BARGENAS SOUTH SIDE 
6-d kambarių ,naujos mados muro 

namas, Bungalovv stogas, abu flatai 
vandeniu šildomi, kieto medžio tri- 
mingai. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu ant lotų ar mažo namo.

JOE. VILIMAS,
4406 So. Fairfield Avė.

909 W. 19 PI.

PARSIDUODA bučerne ir 
groserne pigiai; turi būt grei
tai parduota, pigi renda. Prie
žastį patirsit ant vietos.

071 W. 14tli Place 
Kampas Union Avė.

PARSIDUODA 40 akrų farma. 
Gera žemė, prie pero kelio, miško 2 
akrai, sodno 10 akrų, 2 arkliai, 1 kar
vė, 40 y^štų. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti.

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

Box 560

PARDAVIMUI 2-jų aukštų biz
nio namas. Rendos neša $120 į 
mėnesį. Yra gana gerame stovy
je, eleklra, maudynės, “Furnace 
heal”, garadžius dėl 2-jų automo
bilių. Biznis, grosernės ir bučer- 
nės yra nešantis gana gerą pelną. 
Kaina namo su bizniu $12,750 
Įmokėti tiktai $4.000. Kito lokio 
Riargeno nesiranda South Sidėje

* par-

PARSIDUODA labai pigiai mūri
nis namas 2 aukštų 4 ir 4 kambariai 
su sun parloru, randasi netoli West- 
ern Avė Blvd ir 46 St., reik įnešti 
$2.806. Atsišaukite vakarais iki 8 
valandai arba šventomis dienomis 
nuo 10 iki 3 po piet.

2416 W. 45 PI.

PARDAVIMUI > grosernė ir 
bučerne lietuvių ir anglų ap
gyventoje kolonijoje, “cash 
biznis ir yra nešantis gerą pel
nų. Priežastį pardavimo patir
site vietoje. Lysas dar 6 m. ir 
renda pigi. 6801 So. Artesian 
Avė. Republic 5618.

PARDAVIMUI 6 flatų mūri
nis namas, labai pigiai, turi būt 
parduotas į 30 dienų, įmokėti 
$3500. Atsmaukite

1635 So. Jefferson St.
į 1 fl. rear

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2 
po 6 kambarius naujas ~k
mas, Brighton Parke, 
tas vandeniu apšildomas.' 1 
mažesnį namą arba lotą arba 
Į trjs dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite pas
LEON R. JARUfZ, 

4245 So. Kedzie Avė.
Yards 4951

mūrinis na- 
pirmas augš- 

Paimsiu 
biznį.

NAMAI-ZEME
Ekstra Bargenas

Ekstra Mainai

Pardavimui akmeninis namas 
kampinis, 60 pėdų lotas, 7 kam
bariai. Parduosiu pigiai, nes tu
riu apleisti šią šalį. Atsišaukite 
5601 S. Nėenah Avė. arti Ar
cher Avė. vakajr. tarpe 6—8 v.

BARGENAS NUO SAVININKO
Parsiduoda 2 augštų medinis na- 

mas po 4 kambarius su maža groser
ne. Biznis išdilidlis" per ilgą laiką, 
nesą neblogą pelną.

Atsišaukite
834 W. 53rd PI.

, Tel. Yards 5953

PARSIDUODA 
ir 3 kambarių ant 2 lotų. 
30x125,

geras, kas i^yli 
cash ar mainysiu

S. Halsted St.
563

EXTRA! EXTRA!
DIDELIU BARGENAS.

Pardavimui arba mainymui gro
sernė ir delikalesen j lotą arba auto
mobilių. Parduosiu už pušį kainos. 
Biznio daroma $60 į dieną.

KECHIK,
1407. W. Adams St.
Tel. Lafayette 6271

PARSIDUODA grosernė ir kitokių 
smulkmenų krautuve Jockšon parko 
apielinkėj. 7 kambariai dėl gyvenimo, 
rendos $60.00. Iš priežasties savi
ninko sunkios ligos turi būt parduota 
į dvi dienas. t

Atsišaukit greit
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619

PARSIDUODA restauracija 
ir lunch ruimis arfi naujo tur
gaus. Parsiduoda, nes savinin
kas susirgo.

1 920 W. 14 St.

PARSIDUODA 2 kėdžių barber 
shop su visais kitais įrengimais, tik 
$200.00. . Savininką matyti galima 
nuo 6 iki’ 8 vai. vakare. Priežastis 
pardavimo išvažiuoju į Kanadą.

Atsišaukite
1707 W. 45th St.

ANT pardavimo Storas, ice 
cream soda, cigarų, tabako, no- 
tions ir groseris. Parsiduoda 
labai pigiai už $900.00.' Pi
giai. Atsišaukite

' 7008 So. Paulina St.

~___ i nesiranda
t— tikras bargenas! Priežastis
davimo — apleidžiu Chicagą.

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

> JIFŠKOT NAMO? Matykit ma
ne. Aš pastatysiu ant jūsų loto, 2 
pagyvenimų mūrinį namą, po 4 di
dėlius kambarius, Bungalovv sto
gas, su visais vėliausiais įrengi
mais už $8.100. Arba 2 pagvveni- 
mu po 6 kambarius tiž $11,500. 
Reikale statymo 
mane.
$1.000 iki $3.000. Pampinsiu mor- 
gečius. JOHN PAKEL, Generalis 
kontraktorius ir statytojas. 3120 
W. 53rd PI. Tel. Hemlock 0367.

BUNGAL0W
G kambarių bungalow, pat duosiu p|- 
fjiai, galiu priimt ir lotą kaipo inmo- 
kėjimą, Viskas naujos mados intaisy- 
la, gatves ištaisytos, Vienuolyno 
apielinkėj. .

Savininkas
•• 6948 So. Artesion Avė.

namų matykite
Tamstos sutaunysite nuo

PARDAVIMUI. 2 augštų 
medinis namas, 5-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas.

Atsišaukite
5352 So. Campbell Avė.

GERA PROGA ūkininkui. Parsi
duoda 30 akrų farma, prie gerų kelių 

y , ežero su visais gvvu- 
budinkais, 

nuo Chicajęos, Palos Pari^, 
arba mainysiu ant miesto

ir prie mažo 
liais, mašinomis ir gerais 
20 mylių 
Parduosiu 
prapertes.

J. VILIMAS, 
4405 S. Fairfield Avė.

EKSTRA. Parsiduoda pi
giai biznio namas, 4 gyveni
mų, geroj vietoj, svetimtaučių 
apgyventa, labai gražioje vie-* 
toje, turi būt parduotas greit, 
Savininkas, A. LUTKUS, 1421 
So. 49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinė bungalaw, elektriką, 
gazas ir vanduo.* Pigi kaina.

Atsišaukite ’e .
4919 So. Kolin A y c.

MORTCECl Al -PASKOLOS
ANTRI MORGlčIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičių# 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
, CORPORATION 

8804 South Kedzie Are 
Lafayette 6738.

iiiiniiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir • 
patogaus 
komiso

PARDAVIMUI kampinis 8 
apf. namas, moderniškas, 2-5r 
6-4 kambarių, sienose lovos, 
f urnas ir pečiufn šildomas, 
box, gasiniai pečiai, labai 
ras pirkinys. 1 apt. 1635 
57th St. Prospecf 3922.

medinė cottage 3 
luotas 

Taipgi parduodu du lotu 
be namo 30x125, taiype 48tos ir 49tos 
ir Kostner Avė. '

Atsišaukite
416 Hart St., 

tarpe Lincoln ir Robey

ice
ge- 
W.

ir 2 
medinis 
$1,500.

gyvenimų i
vanos, elektra* sk 

namas, tik už $5,600, 
Npmu.^ randasi ant 81st St., neto
li Union Avė.

6 ruimų medinis narnos, yra 
vana, elektra, .skiepas, kaina $3,000 
cash $1,000. Randasi ant Bridge
porto.

2 pagyvenimų namas 6-7 kam
barių, yra' vanos, elektra, skiepas, 
medinis ant cementinių blaksų 
pamato, kaina $7,700, cash $4,000. 
Randasi prie 33 St. ir Union Avė.

Mainymui
4 gyvenimų namas, po 4 kam

barius, 2 mašinų garažas, savinin
kas nuiinys ant bungalovv.

• 2 flatų namas, po 6 kamba- > . . ,
rius, 2 karų garažas, maino ant rių pantas ir dviejų karų ga- 
bučernčs arba grosernės. • '

Mainau, perku, parduodu, na- '
miLs, lotus, automobilius ir vi^o-' 6156 S. Wood St. 
k’its biznius. Visokiais biznio rei
kalais visuomet kreipkitės pas;

K. Valaitis Co.,
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571

4,
4 namas ,2 po 5 

4 skiepas, 
, cash

po

, NETIKĖTINAS BARGENAS
Parsiduoda 6 menesių senumo 2jų 

pagyvenimų namas ir 3jų karų ga
radžius. Rendos j mėnesį $174, arti 
63čios ir Kedzie. Bus parduotas 
pirmą pa'siulymą. * . r,

rentai nereikalingi
6217 South Albany Avė.

1 flatas •

už

BARGENAS
Parsiduoda arba . išsimaino 

ant loto medinis 5 ir 6 kamba-

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow Marąuette Manor, 
arba mainysiu ant lotų ar 2 
flatų namo. Atsišaukite grei
tai. JOS. AUGiAITIS, 3992 Ar
cher Avė. Tel. Lafayette 9305

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

PARSIDUODA 8 ruimų me
dinis namas, elektros šviesa, 
maudynė randasi. Taipgi. yra 
garadžius dėl 2-jų automobi
lių. Kaina $4,500.

3352 So. Emerald Avė.

MOKYKLOS

McKINj.EY PARK DISTRIKTAS
2 flatų, 4-4 kamabrių, moderniš

kas narnąs, yra elektra, % bloko nuo 
McKinley Parko, netoli naujo vieno 
miliono dolerių teatro, 2 karų gara
žas, kaina $8806, cash $1000, išmo
kėjimais pagal sutartį.

GUĄRANTEE CUT RATE 
REALTY CO. 

2031 W. 35 St. 
Tel. Lofayette 0909

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų, 
6-7 kambarių, mūriniu pamatu, 
gasas ir elektra prie 4414 So. 
VVallace St. Klauskite informa
cijų pas F. L. Majka, 2705 So. 
Kolinz Avė.

MAINYMUI geras mūrinis 
namaą, 5 ir 6 kambarių ir maža 

i krautuvė ,tinkama dėl saldainių 
krautuves, 2 karų garažas. Pa
imsiu mažą coitage arba lotą j 
mainus, 2705 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI lotas ant 
Artesian Avė., netoli 70th St. 
30x125. Pirk nuo savininko, 
nes parduodu pigiai.

šaukite
Phone Fairfax 8977

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

. M. E. HUTFILZ, Manager

PIGIAI

PARDAVIMUI 4 apt. namas, 63 
St. ir Kedzie apiejinkėj, įplaukų, 
$3600, 5 kambarių, stikliniai .porčiai, 
reikia cash $13,000. Atsišaukite 
prie savipinko. .

SCHUĖET
3227 W. 62nd Place 

Republic 0073

Parsiduoda gasęlino stotis South 
Side — prie didelės gatvės kam- 
io. Visi įtaisai ■ pirmos klesos. Ma
sas įmokėjim&s, geras biznis.

Z. S. MICKEVIČE, 
2423 < W. 63rd St.

PARDUOSIU už pirmą gerą PARDAVIMUI namas 3 gjx 
veninių namas, 2 po 6 kamba
rius ir Vienas 4 kambarių, 2 ka
rų garadžas.

4554 S. VVestern Avė.

pasiūlymą gasolincP stotį, igit 
Western ,Ave. Lysas ant 10 
metų. Pigi renda. Priežastis 
pardavimo liga. 3303 So. Mor
gan St. Phone Boųlevard 7027

•PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., gai’u 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo-

PARDAVIMUI nauji ir, vartoti 
Storo fikčeriai. Musų kainos labai

fikčeriai da- bai*tas bus Jul* arba mainVslu lvinėjiino kambarį, mes jumis per 
tikrinsime. Specialiai 
romi ant orderio. Išmokėjimais 

cash.
JULIUS RENDER, Ine.

901-905 ' W. Madison St4

PIGIAI atiduosiu 2 flatų mū
rinį namą, 5-5 didelį kambariai, 
ugnavietė ,knygynas, ledaunė, 2 
karų garažas, netoli mokyklos ir 
karų linijos, kąjna, $12,600. 

3345 W. 65th St.

BARGENAS. 2 flatų mūrinis na
rnąs 6-7 kambarių, garu šildomas, 
2 karų medinis garadžius. Lotas 
25x125. Bendos neša į mėnesį $176. 
<aina $14,500, įmokėti cash $5,000, 
ikusius ant morgičių. Pamatyk 

savininką *6502 So. Laflin Street, 
-mos lubos.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų 
namas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garadžius. Narnai 
randasi’ ant

6404' South Campbell Avė. 
Netoli Kazimicrio vienuolyno.

Chicago, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Ne
toli bažnyčios Brighton Park,, kam
pinis 3 flrftų naujas muro namas, 
2 karų garadžius, Bungalovv sto
gas. Pirmas florąs vandeniu šil-

PARDUOSIU ar mainysiu į 
bungalovv ar vieno pagyvenimo 
namo, 2 fialai po 4 kambarius, 
naujas ( muro namas. Viskas įtai
syta pagal naujos mados; įmokė- 

i $2,000, kibus lengvais išmoks
imais.

J. KEZIS
4626 So. -Albany Avė.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui 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 StM Chicago, III.

doinas.v Savininkas parduos labai 
Kas 

greitai.

4405 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA 2 augščių medi
nis namas po 5 ir 6 kambarius. 
Saujos mados įtaisymai. Bcizmen- 
as cementuotas, skalbykla. Dide- 
i porčiai, mainyčiau ant gerų 
otų.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl autombbiHų me
chanikų ir šofenų. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į 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. Madison St.
4509 So, Albany Avė.

Lafayette 0867

lotą.
Savininkas

6338 So. Mozart St.
pigiai. Cash reikia * *$6,-000.
norite laimėti skubėkit 

J. VILIMAS


