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Perversmas Ecuadore

Seimo Prezidiumui Soči
aldemokraty Frakcijos
. pareiškimas

No. 163
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Senoji valdžia nuversta be krau
jo praliejimo.
Prezidentas
pasislėpė Columbijos legacijoje
v

Seimo Prezidiumui

UŽUOJAUTOS TELEGRAMOS.

D-rui Griniui, s— Priimk, ne
nuilstamas musų tautos laisvės
kovotojau musų užuojautą dėl
prašalinimo policijos pagalba iš
Seimo posėdžio be£i,,ant kons
tituciją spaudos laisvę.—Lietu
vos
Universiteto
Studentai
Kregždienė, Barzdžius, Kregž
dė,, .Povilonis, Kubilius, Vitkau
skas. Kaunas, 21. VI. 25 m.

NEW YORK, liepos 12.
Seimo posėdy birželio 20 die
Ecuadoro, Pietinėj Amerikoj
ną iš ryto įvyko atsitikimas, ne
valdžia liko nuversta, viršinin
paprastas . net dabartinės Sei
kai liko užo.aryti kalėjimai! ir
mo daugumos praktikoj. Sei
'sudaryta karinę valdžią, kurios Gerbiamasis!
mo Prezidiumas rado reikalo
galva yra gen. Francisco Go- 'Priimk, Varpininke, musų
pasiūlyti, o Seimo dauguma nu
užuojauta dėl policijos prievar
inez de la Torre.
balsavo pašalinti iš posėdžio
Perversmą įvykdinta greitai ta pašalinimo iš Seimo posėdžio
atstovą Bielinj tik už tai, kad
ir be jokio kraujo praliejimo. beginant Konstituciją ir Spau
jis dėl krikščionių demokratų
Sukilimą parėmė sostines ir ki dos laisvę. — P. J. Janulaitis,
partijos pasakė: “Gėda bus Lie
P. Kregždė.
to didelio miesto garnizonai.
tuvos visuomenei, jeigu ji ne
Kablegramos sako, kad valdi
D-rui Griniui, Bieliniui, La
našiuos to šlamšto, kuri krik
ninkai sostinėj Quito liko už
pinskui. — Laisvės kovotojams
ščionys demokratai ir klebonija
daryti kalėjiman, jų tarpe ir
reiškiame •gilios užuojautos de*
įvedė...”
prezidentas Cordova, kuris užklerikalų pavartoto prieš Jus
Kuomet atstovas Bielinis,
•ėmė vietą pereito rugp. 31 d. smurto. — Studentų Varpinin
gindamas neteisėtai įžeistas sa
Tapo sudaryta militarinė junta, kų grupė.
vo teises, atsisakė geruoju ap
kuri valdys šalį iki bus sudarys
leisti
posėdžių
salę,
Seimo
Pre
ią civilinė valdžia. Perversmas
Abi šalis sutarė viena kitą gel Tarp teisiamųjų yra ir gen.
PROTESTĄ S.
zidiumas
atkvietė
Seiman
poli

Heidemann.
esą padarytas delei netinkamu
bėti kovoje su sukilusiais
cijos būrį, įvedė ją'' ginkluotą
mo senosios valdžios, bet suki “Skaitlingas mitingas Kazlų
rifais
Seimo
posėdžių
salėn
ir
polici

STOCKIIOLMAS, liepos 12.—
Rudoj 1925 m. birželio 21 d,.
lėlių tikslų nepaduodama.
| (Lima, Peru, žinia sako, kad išklausęs pranešimų apie kadePARYŽIUS, liep. 12. —Fran Iš Darpato gauta žinia, kad už ninkams buvo įsakyta jėga iš
vesti
atstovą
Bielinį.
N
oksi
at

prezidentas Cordova rezignavo mų įneštuosius Valstybės apcijos ir Ispanijos valdžios su vakar ten prasidėjo karo teis
stovas
Bielinis
nemanė
jėgai
ir pasislėpė Columbijos legaci 'saugos, spaudos ir susirinkimų
sitarė kooperuoti savo karinia mas, kuris teisia 75 komunis
priešintis ir apie tai pareiškė
įstatymus ir žiaurų pasielgimą
me veikime prieš Abd-el-Kri- tus.
joje.)
Seimo
Pirmininkui,
policininką
su opozicijos atstovais Seime š.
iną, sukilusių rifų vadą. Spren . Tarp teisiamųjų yra gen. Heim. birželio 20 d., pasipiktinęs
džiama, kad Ispanijos pastan demann, kuris bandė sudaryti įkibo j atstovą Bielinj ir ėmė jį KUR DAUG ŽMONIŲ ŽUVO BOSTONE. — Griuvėsiai Pickvilkti.
reiškia savo griežtą protestą.
gos bus daromos mažoj skalėj, komunistų grupes tarp Estoniwick k Ii ubo namo, Bostone, Mass., kuris sugriuvo daugeliui
Pats
Seimo
Pirmininkas,
maJis buvo pabė
Tie įstatymai kademų įnešti
liet tikimasi, kad jos duosian jos kareivių.
žmonių besilinksminant Nepriklausomybės šventės naktį. Atomai
užgautas to šlykštaus pie 3 vai. nakties, kai daugelis linksminosi kliubo salėj sulau
gęs į Rusiją sausy, 1924 metų,
tam, kad apsisaugojus savo bu
čios gerų pasekmių.
vaizdo,
šoko
liuosuoti
atstovą
simuose Seimo rinkimuose ir
Francijos karo . ministerija kada suimta kitus komunistus,
kus liepos 4 dienos, urnai įgriuvo lubos ir sienos ir visas pen
Bielinj
iš
įširdusių
policijos
vėl
nutarė pvinvivi
perkelti jĮ .Morokko
pereitą
rugsėjo> mėn.
iiuiaic
uujvbau tris
vi 10bet
-----t---------- r
------- .
.
kių aukštų namas pavirto krūva griuvėsių.
šokiai ėjo ant- Kivirčiai iškilo delei abipusių smurto keliu vėl Seiman praveBet tuomet raine aukšte ir daugelis šokėjų buvo palaidoti griuvėsiuose. I
divizijas kolonijų kareivių, ku- sugryžo Estonijon, kur ir ta- aĮ?entU rankos.
dus savo daugumą. Tie įsta
puolmėjimų per sieną
jų
aklam
uolume
stūmė
ric dabar randasi Ruhr distrik l'° areštuotas.
Jis yra kalt’- vienas
tymai griauna visą demokrati
Iki šiol iš griuvėsių išimta jau 44 lavonai.
j vARšAVAjiepos 12.
alkūne
patį
Seimo
Pirmininką,
nę tvarką ir skelbia krikščionių
te ir Francijoj. Naujasis ko- namas špionaže ir kurstymu
.t
—
.
t,i ...... . .
--------- 8
tarųjų
dienų
Rusij6s-I/enJdjos
kad
netrukdytų
ekzekucijos.
diktatūrą. Kada Seimo opozi
manduotojas Francijos spėkų prie sukilimo.
pasieny
incidentai
iššaukė
apsi
Kai
pasibiaurėjimo
pagauta
obyloje
nebūtų
statoma
liudyti
cijos atstovai nori aiškiai nu
Morokkoje turės 14)0,000 karei Piokuroro pareiškimu, kali
mainymu
keliomis
notomis
tarp
pozicija
pradėjo
balsiai
protes

jokių
mokslininkų.
Išpradžių
šviesti jų tamsiuosius tikslus,
vių liepos 18 dieną, kada jis niai prisipažysta, kad jie sutei
tuoti,
kitas
policininkų,
mato

Bryanas
pasisakė,
kad
čia
bus
kdavo Rusijos delegacijai Tali
krikščionys su porcijos pagalba
perims komandą.
Rusijos
valdžia
savo
notoje
mai
išmokintas
kaip
reikia
mokslo ir religijos kova, o da
ne (Revely) visokių žinių ir už
žiauriai juos iš Seimo išmeta.
Anglija negelbės Ispanijai
Lenkijos
pasiuntiniui
Rusijoje
triukšmus
tildyti,
stvėrėsi
šau

bar
jau
reikalauja
užčiaupti
tą gaudav.o pinigų. Jiems bu
Tūkstantinė minia griežtai
pasiūlė
sudaryti
maišytą
komi

tuvo
ir
visų
aplinkinių
akyse
Tamsus
farmeriai
turėsią
sprę

mokslui
burną.
Mat
jis
žino,
prieš tai protestuojame ir rei
LONDONAS, liepos 12.—Au vę užtikrinta, kad Rusijos ka
siją,
Kuri
ištirtų
Lenkijos
ka

užtaisė
jį
pilnu
šoviniu,
reng
i
sti apie sunkius mokslinius kad kada teks susiremti su mo
toritetingai sužinota, kad Ang reiviai laukia pasieny, kad įsi
kalaujame,, kad tie įstatymai
durnasis
pavartoti
šaunamąjį
reivių
sudeginimą
Rusijos
pa
klausinius
kslu,
tai
Bryanas
liks
tik
svie

maišius
ir
pagelbėjus
padaryti
lijos atsakymas į Ispanijos pa
| butų atšaukti ir reiškiame užuo
ginklą.
sienio
sargybos
būklės.
to
pajuoka.
Todėl
prokuroras
siūlymą kooperuoti Morokkoje. bolševikišką perversmą.
jautos nukentęjusiems opozici
veik-1 DAYTON, Tenn,, liepos 12.— sako, kad čia dalykas einasi
Visam
tam
įvyky
labai
Einantis
Lenkijos
užsienio
pašalina galimybę tokio koope- ■ Jury “evoliucijos bylai” jau ta vien apie tai, ar Scopes kalbė reikalus ministerio pareigas jos atstovams.”
liai
dalyvavo
Vidaus
R
(Ši rezoliucija buvo priimta
ravimo. Anglija Tanžiro zone
po
sudarytas.
Clarence
DarMinisteris p. Endžiulaitis, atjo mokykloje apie evoliuciją, Morovvski (ministeris Skrzyns- vienbalsiai tūkstantinės minios,
laikysiantis neutralumo, nes
row
sudarė
gerinusį
galimą
kviesdamas policininkus Seimo
ar ne. O aiškinimas apie evo ki yra išvažiavęs užsienin) pa nes tą dieną Kazlų Budoj buvo
Anglijai negęsia jokis pavojus,
prie
esančių
aplinkybių
jury,
posėdžių
salėn ir duodamas
liuciją, ar tai sutinka su bib reikalavo sugrąžinti Įeit. Ro- atlaidai ir daugybė žmonių bu
o kooperavimas su Ispanija bu
bet
vistiek
jury
yra
tokis,
prie
jiems jsitkymus. kas daryti.
tų tik nrovokaci jn.
lija. ar religija sutinka su mo domanskį, kurį Rusijos karei vo suvažiavę iš apylinkių.
Tik
kurio
jis
hiiitioLi
nefruli.
Panašių
atsitikimų,
kiek
netoli sienos ir nuPARYŽIUS, liep. 12. —Frankslu, ir t. t., neturi
svarlios, viui
ar
pora
federantų
nedrąsiai
paTą pranašauja visi, kas tik pa
bausti
tuos
Rusijos
kareivius,
mums
žinoma,
nėra
matęs
nei
nes įstntyinas aiškiai pasako,
cijos premjeras. Briand ir pre
kėlė prieš savo rankas, bet pužysta
vietos
gyventojus.
Bet
vienas
parlamentas
kultūrin

kybos ministeris Chaumet ir
i kad mokykloje negalima skelb- kurie sumušė kitą oficierių, blikai pasipiktinus tokiu jų pagal I)arrow ir nenori byla šia-L. ....
• \ i •
2
.
Iti
kitaip,
kaip
kad pirmas zmo- įeit. Terenovvicz. Taipjau pri sielgimu ir šie nuleido savo
Vokietijos ambasadorius von gam t*pasauly. Reikėjo tik mame
teisme
laimėti,
nes
tuo
nie

Iloesch ir eksporto ir importo žo neatsargumo, kad Seime bu
gus lapo nulipintas iš molio. menama ir apie Rusijos pasie rankas.
ko
nebūtų
atsiekta.
Byla
tu

Prie siauro sprendimo, ar tas nio sargybos nužudymą Lenkikontrolierius Trendelenburg va tų prasidėjęs policijos šaudy
Protestai gaunami iš įvairių
BOSTONAS, Mass„ liepos 12. kar pasirašė sutartį apie preky mas ir gal net kraujo pralieji- ri daug didesnę reikšmę, negu įstatymas yra konstitucinis, iš jos korporalo.
vietų.)
Trys ašmenys liko grand jury bą tarp Saar baseino ir Vokie kluotos jėgos pavartojimą Sei išteisinimas ar • nukaltinimas pat pradžių ėjo kaltinamosios
Nebuvimas tikros sienos tarp
apkaltinti už baisią nelaimę sa tijos (Saar baseinas yra fran- mo, atstovų ir paties pirminin mokytojo Scopes. čia dalykas puses advokatas, bet Bryanas Rusijos ir Lenkijos ir priveda
ko išniekinimą, už brutalūs gin- einasi apie pryicipus,, o ne apie ir kiti to nenorėjo, bet dabar tankiai prie panašių incidentų
lej, kurioj žuvo 44 žmonės. Jie euzų okupuotas).
PARYŽIUI, liepos 12. — Lutapo atiduoti teismui, kur prie
siūlo įsteigti cien Jusseaume,
žymiausias
Sutartį jau yra ratifjkavęs kluotos jėgos pavarotjimą Sei-,asmenis. Kova eina už laisvą patys jau nusigando ir bylą Lenkija dabar
mo
vidujiniame
gyvenime,
užl
mo
kyklą»
kurioj
mokslas
galūkaltės neprisipažino.
Nelaime Francijos parlamentas ir ji lei
bando apryboti.
Bet gal jau nuolatines arbitracijos komisi Francijos dekoracijų ir scenerijtų
būti
liuesai
skelbiamas,
o
ne
įvyko Pick\vick kliube, kurio džia eksportuoti iš Saar į Vo smurtą prieš drg. Bielinį mes
pervūhi, nes liudyti sutiko žy jas palei sieną, kurios pačios jų piešėjas nusižudė pasikarda
suvaržytas
prietarų.
Laimėji

sienos sugriuvo, palaidodamos kietiją mplio išdirbinius, par- dedame Seimo Prezidiumui ir
miausi ' šalies
mokslininkai, rištų panašius incidentus, ap mas ant vienos sceneįijų savo
mas
bylos
reikštų
tik
Scopes
iš

44 žmones.
Kaltinami yra celianą, stiklą ir metalo išdir Seimo dabartinei daugumai,
studijoj.
kurių prokurorams, kurie va sieinant be diplomatijos.
teisinimą,
o
pralaimėjimas
reik

George C. Funk, archi lektorius. binius, o Saar gali importuoti smurtu pripildžiusiai ne tik Sei
dovaujasi šioje byloje vien po
Timothy J. Barry, kliulni pre iš Vokietijos maistą ir tokius mo darbus, bet ir visą Lietuvos štų, kad byla bus perkelta į litiniais išrokavimais, kad ga
šalies aukščiausį teismą, kuris
zidentas ir Hyman Bloomberg, dalykus, kurių Saar negli gau gyvenimą.
vus daugiau balsų nito tamsių
namo persamdytojas. Jie visi ti Francijoje. Metalo industri leikšdami savo pasibiaurėji tada turės išspręsti ar tokie gyventojų, žinoma,’1' nepavyks
kaltinami užmušėjistėj.
ja galės eksportuoti iš Saa? į mo panašiais įvykiais, mes įstatymai, kurie draudžia mo atremti.
protestuojame kyklose skelbti evoliuciją ii ;
Vokietiją apie 800,000 tonų iš griežčiausiai
(Istorikas ir rašytojas
Dr.
verčia vaikus mokinti, kad
prieš jų kaltininkus.
dirbinių.
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
Pasirašė: S. Kairys L. Purė- žmogus yra iš molio nulipintas, ;i Ilendrik Willem Vau Loon ati_
|
vyko
į
New
Yorką
ir
sako',
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
nienė, J. Plečkaitis.’ Daukšys, ’y™ konstituciniai. Jei jie nė
1.../1
juokiasi
iš
MASKVA, liepos 12. — Piet
ra konstituciniai, tai jų negali-' kad visa bairopa
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per
V. Galinis, J. Markelis.
rytinėj Rusijoj 13 žmonės pa
ma butų pravesti ne vienoje! amerikiečių delei tekios bylos.I'
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies
Jis
esą
važiuotų
pasiklausyti
i
simirė nuo buboninio maro,
SEATTLE, Wash., liepos 10 mokykloje.
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
pradėjus ten pereitą mėnesį
Todėl Daytono byla bus tik *os ^ylos
nagrinėjimo, jei ji
— čia atidaroma Vokietijos
• Del didesnio greitumo siųskit telegra
siausti epidemijai. Ikišiol ma RYMAS, liepos 12. — Vati konsulatas, vienas iš penkių jos farsas. Jury
susideda
iš
11
but
’
J
“
civilizuotoje
šalyje
”
,
bei
__ „
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų;
‘ į Tennessee jis
ras palietė 18 valsčių žemutinė kanas pavirtina Pragos žinias konsulatų Jungtinėse Valstijo-Ifarmerių ir vieno buvusio vai-J necivilizuotą
išmokami į 6 iki 10 dienų.
šeši
iii
vr,>
bantislai
•
nevažiuos,
nes
byli}
kontroliuose Volgos srityse.
Konsulu paskirtas D-ras * dininko. šeši jų yra baptistai,
, Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
apie didelius nesutikimus tarp se.
ja
partijų
politika
ir
žmonių
Čechijos ir Vatikano.
Ūmus Frohwein, prieš karą buvęs vo- keturi yra metodistai, vienas
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki
tamsumas.
kiečių
konsulu
New
Yorke
“Disciple of Christ” ir vienas
sugryžymas papos nuncijaus
20 dienų.
'
Keli
mokslininkai
pasiūlė
— nepriklausantis jokiai bažnyj Prahoje arcivyskupo Marmaggi
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
fi čiai. Vienas farmeris yra, ku niekuriems universitetams ne
buvo protestas prieš tarimąsi
TenuesseC)
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į mūšų
ris nemoka nė skaityti, nė rašy-. pripažinti kreditų
iškilmingai apvaikščioti Jono
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
ti. Ir tokie žmonės turi spręs- universiteto, nes jame varžo
lllusso gimimo sukaktuves!, kam
ti apie, sunkius mokslo ir religi mas yira mokslas).
Su šiuo numeriu prade
norima priduoti tautinės šven
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
Chicagai ir apielinkei oficia jom klausimus! Savaimi yra
tės pobūdį (Ilussą inkvizicija ydame spausdinti visą eilę
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
ra sudeginusi ant laužo už skel lis oro biuras šiai dienai pra- aišku, kad tokis jury nieko ne-, MANILA, Filipinai, liepos 8,
paveikslų iš įdomios bylos
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
galės išspręsti. Ir nėra abejo- Shiarkus1 ii’ nepaliaujamas lie
bimą “herezijos”). Taipjau yra našauja:
apie evoliuciją, kuri dabar
kad jie Scopes neišteisins, tus taip patvindė tyanilos gat
Giedra; nedidelė permaina
daug kivirčių delei tvėrimosi
yra nagrnėjama Dayton.
kaip jie neišteisins nė vieno, ves, kad sutrukdė visą komu
čechijoj tautinės bažnyčios. Ga temperatūroje.
Tenn.
Bus gal kiekvie
li prieiti prie nutraukimo ry Vakar temperatūra siekė vi- kuris nors kiek prasiįlenkia su nikaciją. Kai kuriose Luzono
nam įdomu pamatyti nors
biblija^
šių su Vatikanu.
Praga sako, dutiniškai 73° F.
paveiksluose svarbiausius
dalyse lietus išplovė kelius, nu
šidndie saulė teka 5:24, lei- Prokuroras, o paskui jį ir nešė tiltus ir daug žalos pada
kad ryšiai nutruks čechijai aftos bylos dalyvius.
1739 So. Halsted St.,
< Chicago, III.
JJ 'skyrus bažnyčią nuo valstybės, ažiasi 8:26 valandą.
Bryanas reikalauja, kad šioje rė plantacijoms.

Estonija teisia 75 bolševi
kų vadus

Lietuvos socialdemokratų pa
reiškimas Seimo prezidiumui
Francija ir Ispanija išvien Estonija teisia 75 bei
ševiky vadus
puls maurus

RusijosI ■ ir• v Lenkijos
•
kivirčai
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Iš “monkiy bylos” išeisiąs
“monkeybusiness”

Francijos ir Vokietijos su
tartis dėl Saar prekybos

3 kaltinami už baisia nelaimę Bostono salėj

Jūsų Pinigai

fotoninis maras Rusijoje

Čechijos nesutikimai su
Vatikanu

Evoliucijos
Byla

ORR
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Sveikatos Dalykai

NORĖDAMI!

Užbaiga Ekskursiją
Lietuvon

NEW YORKO VALSTYBfi
TURI MAŽIAUSIAI RAU
PAIS SERGANČIŲ
"f

Yra puiku
$1.25

šiandie maudynėse

Važiuokite taip tan
kiai ir tai toli kaip
jus norite per visą
savaitę už dolerį ir*
kvoterj. Pirkite “L"
Pasą — jus arba jū
sų šeimyna gali jj
vaitoti bilo kada ir
bile kur. Pamatysi
te kaip jiš sumažins-'
kainas besi važinė
jimų po miestą, į
darbą ir vakarais.
Chicago - Evanston
-Niles Center Pasas
$2.00. Bile kokioje
“L” Stotyąp.

Pasilinksminkite maudynėse jus
patys šį vakarą — nė^a didžiau
sios linksmybės vasarą, kaip mau
dytis ežerfc.
Chicagos maudynes
yra žinomos visame pasaulyje —
jos yra jūsų dėl pasilinksminimo,
jei jus norite. Kaip toli jus gyve
nate nuo jų ? “L” visuomet pasi
rengė jumis nuvelti į arčiausią
maudynę patogiai ir greitai. Jei
bus šiltas' vakaras šj vakarą, nu
važiuokite į maudynę, at\ ėsite.
Imkit su savim maudynes siutą —
arba parenduokite už mažą atlyginimą miesto maudynėse.

CHICAGO RAPID TRANSIT

SjĮ

VIENYBE
Liaudies Universitetas
Tas, kuria turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią

< pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo
Į ? universiteto prof. pagelba.
Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas dii dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš
visų pasaulio kraštų ir Uetuvos.
Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai

centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

:

VIENYBĖ,

■ 193 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(ShOping Bags)
Šie krepšiai krautuvėse parsiduoda po
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus *
susidėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St„

Chicago, III.

Vilnius
1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos ^rašytojai, lengva ir kiekvienam

ruprantama kalba pradeda savo raštą:

i

’/
'

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos,
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

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

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!
Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.,

Chicago, III.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I
NYTI VISADOS KREIPKITftS I
PAS MUS.
TAS JUMS BUSi,
ANT NAUDOS.
į

Dr. Mattbias Nicoll, .Ir.,
Valstybės Sveikatos Komisijonierius, kalbėdamas apie rau
pų ligą, kuri pasirodė rytinė
se valstybėse, ir labai žymiai
Philadelplrijos ir Washingtono miestuose, pasakė, kad ši
liga karts nuo karto pasirodo
Rytinėse Valstybėse, paprastai
ateidama iš Vakarų ir Pielų,
bet skaičius ta liga sergančių
ir nuo jos mirštančių per pa*staruosius mėnesius parodo,
kad nebuvimas tam tikro pri
vertimo jsičiepyti ta liga gra
sina New> Yorko Valstybes
žmonėms.
Ačių New Yorko Valstybes
jčiepimo įstatymui, kuris rei
kalauja, kad visi N mokyklos
vaikai butų įčiepyjami, New
Yorkas atsižymi luomi, kad iš’<
dvidešimties valstybių, jis tu
rėjo mažiausia nuo raupų mir
ties skaičių per 1915—1920
metų laikotarpį.
Neatsižvelgiant į tai, kad
yra aktyve bet
labai maža
grupė žmonių ir organizacijų,
kurios per negalėjimą ar ne
norėjimą ’ * suprasti faktų lie
čiančių
čiepijimą,
abelnai
imant Nvw Yorko valstybės
žmonės nesiduoda save suklai
dinti, ir net tie, kurie iš prie
žasties tikybos čiepijiniui yra
priešingi, vienok sutinka su
čiepijimo įstatymu.
Kad kontrioliavus raupų epi
demiją reikia jsičiepyti.
Kad išvengus raupų — įsičiepyk ir laikotarpiais vėl įsičiepyk.
Įsiuiepijlimo -apsisaugojimas
yra visuomet geras.
K varant inos protekcija yra
skiriama ypatingam atsitiki
mui ir brikui.
Visi progreso budai, kurie <
ilgina žmogaus gyvenimą yra
priduodami > tų,
«ino,
kad jčiepijimas apsnigo nuo
raupų, ir nei vienas sanitarių
mokslo žingsnis, nei naudin
gas patarimas
prailginimui
žmogaus gyvenimui, yra buvęs
padarytas to, kuris yra prie
šingas tam žingsniui.
[EL1SJ

S. L FABION AS CO.
809 *. 3Sth SI, Chlcap

Liepos-July 25,
1925

Tel. BoHevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Šią Ekskursiją' remia U.
S. Lines autorizuoti agen
tai ir NAUJIENOS.

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU R<>om 1111-1P
Tai. Centrai 4411. Vai. nuo *<M
Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nediliozni.o nuo 9 iki 12 ryto.

Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus,
artistas, dainininkas ir
gimnazijos mokytojas.

LEVIATHAN

K. JURGELIONIS

U. S. Lines
Laivas

ADVOKATAS
Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Al>s traktai. — IngaUojimai. —Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgitiams.

Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon ..
Karo taksai ir gelžcklio bilietas ekstra

$107
Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal........................
Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra
$186

Kas dar mano šių vasarų keliauti
geliui amerikiečių žinomas žmogus
Lietuvon ir turėti kelionėje . smagu
— veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At
mų ir malonumų, kokį galima turėti
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs
tiktai keliaujant su gerai organizuo
už Klaipėdos atvadavimų, mokytoja
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
ekskursija, lai nepraleidžia šios
tiniu laiku įsteigįs Šiaulių Naujienas.
progos.
Su šia ekskursija kviečiame keliauti
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie
Lietuvon dar labai puikiame laike,
dar šiais metais rengiasi keliauti.
kada žmones šienauja, piauja rugius;
Patarnavimų ir išrengimų maloniai
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
suteiks NAUJIENOS visiems kas
sių vaisių, laukai pilni uogų; ir kctik prie jų atsikreips. Ar keliaunin
liai sausi ir geri keliauti iš vietos į
kas gyventu jirie pat Naujienų durų
vietų. Paviešėję trejetų mėnesių
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
Lietuvon galite sugryšti atgal, kaip
tik tuo laikų, kai čia prasidės darbai, « nės reikalus gali atlikti per Nau
jinus. $ ; . ■
Šių ekskursijų
P. Rimkūs,
y \ veda
vw
Kadangi laikas yra trumpas, patartina pradėti rengtis tuojaus neatidedant
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reikaluose maloniai jums patarnaus

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,
•

John Kuchinskas
, LAWYER
Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLlF
(m r

11 S. La Šalie SU R'*»m 12001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-0
Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

.
.
.
Chicago, Illinois.

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

J. P. VVAITCHES

ų SAKO ŠV. PETRAS
APIE RUGPIUCIO 9 D. Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
šiomis dienomis, vidurnakty,
specialia komitetas Naujienų
Piknikui rengti gavo iš Dangaus
sekamą Radiogramą:
“Pasakykit visiems mano pa
sekėjams, kad yra dedama visos
pastangos duoti gražu orą rug
pjūčio 9-tą. Tegul gatavoj asi
visi prie jūsų' didelės šventės,
kuria ketinat tą dieną apvaikš
čioti. Viešpats Dievas įsakė iškalno visiems oro angelams iš
vaikyt visus debesis bepasirodančius tą dieną Chicagos pa
dangėje.”
“Aš ir Viešpats Dievas didžiai
apgailestaujame, kad aną kartą
įvyko toksai didelis nesusipra
timas. Užtikrinu jus, kad tai
nebuvo taikoma į jus.”
Prašau priimkit mano gilios
pagarbos žodžius.”

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais.

SPECIALISTAS egzaminavojlme abstraktų ir nejudinamo tur
to teisčse. Taipgi veda visokius su
dus.

Telefonas Dearborn 6096

PINIGUS LIETU VOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė.................................................. —............. •.................. -............ -

Kaimas............................ ........—....... —- Valsčius ................

-

Apskritis............................................. —

Paštas ........................................

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais.....................

(jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton Jitų.
M

'

I

Siuntėjo parašas.........................

•'.......................................-

Adresas .............. .................... *—....................................

-..................... —

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.

r-

Louis Musil

5340 W. 22nd Place
Phone Cicero 1801

_

,

Ln

b..,1.,

...

l

. j

.

JOHNB.BORDEH

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn H946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Rousevett 9090
Namu Telefonas Republic 9600^

^’v. W. RUTKAUSKAS '

ADVOKATAS

i
Paštu
litų ........................ $5.75
Iii ii
10.75
........ 21.00
litu
81.25
litu ...............
lifii
41.50
........................
51.75
500 litų

50
i no
200
300

Telegramų
........................ $6.25
_______ __ 11.25
____________ 21.50
........................ 81.75
........................ 42.00
........................ 52.25

Telegramų
Paštu
........................
$62.50
600 litų ....... ................ $62.00
........................
72.75
700 litų ..... ................. 72.25
83.00
800 litų ..... ..............„.. 82.50 .....................
98.25
900 litų ..... .................. 92.75 ....................
................ 108.00
1000 litų -....
514.01 ........................ 514.50
5000 litų .................
.......
- ...................

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kokaos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St

-------------------

29 So. La Šalie St., Room 539
Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago
Tel.’Yards 4681

A. E. STASULANI

/

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Cicerus ir apielinkės lietu
viams, kad mes atidarėm
automobilių
pentavimo
šapų. Atliekame aukštos
rųšies darbų, teisingom j
kainom .
WEST T0WN AUTO
PAINTING AND
TRIMMINGCO. ,
Simonas Kėliny

b jt

Advokatas

N

c

10717 Indiana Avė.,

Kambarys 1420

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Automobiliu Pentinimo
Šapa

Roscland, 111.

127 N. Dearborn St.

prie šios Ridio-

.. ................................. ■■ .....................

Tel. Pullman 6377

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

gramos, manome, nereikia.
>■■■■ "

Advokatas

Miesto ofisas:

“šv. Petras.”
Paaiškinimų

ADVOKATAS

Chicago, Illinois

77 W. Washington St. Room >11
Tel. Central 6210
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj ano
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼.
8236 S. Halsted St. T. Boal. 6787

NAWJTENUS, Chicago, III.

Pirmadienis, Liepos 13,1925

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

Ledai iš vaisių.

MUSŲ MOTERIMS
*...........

■

— Veda Dora Vilkienė ■ ■■■■■■

Paimk avienos kepsnį, su me
diniu plaktuku pamušk, pasudyk
ir patrink česnaku.
Plonai supjaustyk kopūstų,
morkvų, burokų, petruškų, svo
gūnų selerių, visų kartu apie 3
puodukus. Pakepink puode 2
šaukštu sviesto, sudėk mėsą, už
dek daržoves, apklok puodą ir
virk. Jei nebūtų pakankamai
sunkos dapilk vandenio.
Kuomet daržovės pasidarys
minkštos, mėsa bus gera. Ne
reikia ilgiau virti kaip 1 arba
l</2 valandos. Paduok į stalą
ant didelio torielio su virtomis
bulvėmis.
Tomato Canape.
6 riekutės pakepintos baltos
duonos (toast).
6 gražias tomates.
1 puoduką virto vėžio mėsos.
4 šauktus mayounaise.

Paimk, nulupk tomates, nu
pjauk viršų, išimk vidurius. Su
maišyk vė'Zio mėsą su mayonnaise dažalu ir sudėk išimtus iš
tomates dalis. Paskui uždėk
viršų nupjautą nuo tomates.
Padėk pripildytą toniatę ant rie
kutes duonos, padabink plonai
supjautytais salotų lapais.
Kosettos arba Timbalęs.
1 puoduką miltų.
14 šauktuko druskos.
1 šaukštas riebalų.
1 puodukas pieno. „
1 kiaušinis.

<■■■*

Meringue Lukštai.

Kį IR KAIP VIRTI
Aviena su daržovėmis.

■

14 puoduko kiaušinių bal
tymų (3 kiaušinių baltymai).
>/h šaukštuko druskos.
1/2 puoduko cukraus.
14 šaukštuko vanillos.
Sudėk druską į baltymus ir
plak pakol pasidarys tvirtos pu
tos. |plak vieną šaukštą cuk
raus, paskui antrą ,trečią, vis
plakdama pakol putos pasida
rys taip tvirtos k*ad galėsi be
veik pjauti su peiliu. Paimk tų
putų ant šaukšto, padėk ant
lentos ir kepk nekarštame pe
čiuje pakol išdžius, ir viršus pa
Paprasti ledai.
sidarys truputį rusvas. Kaip
bus iškepę, išimk neiškeptą dalį
1 puodukas pieno.
ir padėk lukštę atgal į pečių.
1 puodukas saldžios Smetonos. ‘
Paimk du lukštu dėl kiekvienos
1 šaukštukas komų krak
ypatos. Sudėk į lukštę ice
creamą, padėk plaktos Smetonos molo.
% puoduko cukraus.
ant viršaus lukšto ir padabink
1 šaukštukas vanillos.
uogomis arba vaisiais.
Sumaišyk krakmolą su cuk
rum supilk karštą pieną ir vigk !
Pairtai t.
dvigubame puode 5 minutes.
1 puodukas cukraus.
Atšaldyk, supilk smetoną, vanil
1 puodukas vandens.
lą ir atšaldyk.
3 kiaušinių baltymai, išplakti.
14 kvortos suplaktos, saldžios
Smetonos.
1 šaukštbkas vanillos arba ki
tokio prieskonio.
Didi lietuvių šventė ir iškil
Virk cukrų su vandeniu pakol mė, kur draugas su draugu supasidarys kaip siropas, kokias 5 seiti galės ir kur žaidimuose,
minutas. 'Užpilk ant išplaktų lenktynėse kiekvienas pasižy
t
baltymų nuolat maišydama. Iš- mės. į Tai bus iškilmė, kurios
lengvo sudėk išplaktą Smetoną visi čiĮkagiečiai jau senai laukia
ir vanilių. Sudėk j blėkinį indą ir, kuri tik retkarčiais įvyksta,
— apdėk ledais sumaišytais su visi kviečiami dalyvauti.
y
druska ir tegul taip stovi 4 va
NAUJIENŲ PIKNIKAS
landas.
Rugpiučio 9 d., 1925,
ŲALUMET GROVE,
BĮ u e Island, III.

8101 So. Halsted St., kampas 81 tat.

Te]. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijos
ligonbučiuoM. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo Ir pc
gimdymo.

ATEIKITE pas mus, o mes su
teiksime informacijas veltui <lel
saugių investmentų savo taupiniams.

Kapitalas ir
Perviršis

NUOŠIMČIAI
LIEPOS.

$300,000.00

NUO

1-MOS

Pinigai dabar padėti ant taupy
mo neš jums nuošimtį nuo LIEPOS
1-MOS. 1

TRIJŲ MILIŪNŲ

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydyto jaz,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisag ir Labaratorija: 1025 W
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą
.. nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
,r , ,
.
lelefonais:

3333 So. Halsted St.

Praktikuoja 17 matai
Ofisas
~
4729 So. Ashland Ave^ Z IbBm
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos

Akiniai $5 ir augščiau

Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėlioinis nuo 10 iki 1.

2201 West 22nd, kampas
Leavitt Street

Lincoln

Telefonas Midway 2880

Specialistai
užsisenėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir
vaikų. Daktarų Medikalė Laboratorija.

Telephone Yardz 0994

DR. MAURICE KAHN

Aye., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8
kasdien., Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Fordson

FRANK BRESKA

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

M
|

PUBLIŠKA KLINIKA

Telefonas Lawndalc 4113-14 ~

2501-03-05 VSouth Kcdzae A venų e,

4631 So. Ashland Ava.

u

Cars-Trucks-Tractors

Pasinaudok $5 planu

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio
Reikia lietuvių salesmcnų.

Del sergančių žmonių
Nereikia daktarui mokėti

DR. M. J. SHERMAN ’

AR JUS ESAT ISSIGYDĘ NUO
UŽSISENEJUS1U LIGŲ
Specialistai kraujo lięrų

$

Kraujo ir šlapumo egzaminaciįa
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus,
čėpus ir gyduoles
Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai -r
moksliniu Hudu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą Ir
visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai
a

TuKstančiai Žmonių
■

p_______■_______________________ *

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

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

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami
pinigus Europon ir j kitas pasaulio daljs, ka
dangi musų kainos ant foreign exchange yra
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.

Greitas pyragas iš rūgusio pieno.

Musy Laivakorčių Skyrius

1 puodukas cukraus.
2 kiaušiniu.
1 puodukas rūgusio pieno.
1% puoduko miltų.
1/8 šaukštuko sodos.

Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimą
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų
bagažu ųuo pradžios'jų keliones iki pabaigai.
Informacijas suteikiame veltui.

2 šaukštuku baking powder.

4136

DR. CHARLES SEGAL

Turėk Svarias, sveikas akis

Po Valdžios, ir Clearing House
priežiūra

Bculevard

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

L

METROPOLITAN
STATE BANK

Dienomis: Canal
3110.
Naktį
Drexel 0950

3235 S. Halsted St.
, . ....... . ..
■

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. , Patarimai dykai.

(
J
•<

(

DR. HORVAT, DR. XVILL1I\G
1347 W. 18 St., kampas Blue Island

M A D O S

_________ I

—IŠ RUSIJOS—

DR. SERNER, 0. D,'

Siųskite pinigus i Lietuvą per
šią stiprią įstaigą, kur busite vi
suomet užganėdinti, musų patar
navimu. X

Banko Turtas
Virš

MR. HERZMAN^

Už dyką pat*
rimas, dar ir M
tokiuose reika
luose moterim*
Ir
merginome
kreipkitės o ra
nite pagelhą.
Valandos nu<
8'ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Jeigu jus norite perkelti savo
pinigus iš kitų bankų j savają
banką, atneškite savo bankinę
knygutę pas mus, o mes jūsų pi
nigus perkelsime su nuošimčiais.

JAU ARTINASI

Sumaišyk sausus dalykus. Su
maišyk suplaktą kiaušinį, rieba
lus ir pieną. Sudėk sausus da
lykus ir išplak su tam tikru
kiaušiniams plakti prietaisu.
Ištepk taukais tam tikrą formą
timbalems kepti ir virk giliuose
taukuose 3 minutes. Jeigu for
mos ir taukai bus karšti, tešla
ne prisisunks taukais ir bus gar
di. Paduok su virtomis uogo
mis arba vaisių koše.

AKUŠERKA

Padėkit Savo Pinigus
ant 6 Nuošimčio

3 juodukai vandens.
U/2 puoduko cukraus.
Sudėk spkamus vaisių sunkas;
arba vaisius: 1'/j puoduko su- Į
virtų aprikotų, 3 bananas, 3
apelsinus, 3 citrinas arba U/2
puoduko jupdų uogų sunkos ir
i/j puoduko citrinų sunkos arba
% puoduko citrinų sunkos, ar
ba 2 puoduku apelsinų sunkos ir
2 šaukštuku tarkuotų apelsinų 1
žievių, ir V; puoduko citrinų
sunkos, arba 2 puoduku sutar
kuotų pineapple ir 6 šaukštus
citrinų sunkos. Padaryk siropą
iš cukraus ir vandens, virk 10
minutų. Atšaldyk. Sudėk vai
sius arba sunkas. Supilk į tam
tikrą indą, apdėk ledais, tegul *
stovi pakol nesušals.
I

Tel Blvd. 3138
M. WoitkiewiczBANIS
AKUŠEKKA
Pasekmingai pa
tarnauja
mote
rims prie gimdym o , * patarimai
dykai moterims
ir merginoms.
3113 South
Halsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE

T

\

Specialistas moterų ligą
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blaa
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vak a ra.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

*

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS '

National Health Clinic

1707 W. 47tk St

1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 8 iki 12 dianą, nua
6 iki 8 vai. vak. Nediliomis nua

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki t
k...........

- -

-

-

—

8 iki 2 vai. po pietą.

--- ----------------------------------------------------

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tai. Drezal 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas
Specialistas Moterišką, Vyrišką
Vaiką ir visą chronišką ligą.
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieage
arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—9 vak. Mo
daliomis iš šventadieniais 19—11 diasi

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą tolafonaa Y arda 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
S464 So. Halsted Si.

1 šaukštukas vanillos arba ci
trinos ekstrakto.
1/2 šaukštuko nutmeg.

Kaspar American State Bank

TURTAS

Sumaišyk cukrų su išplaktais
kiaušiniais. Persijok miltus su
soda ir baking powder, ir įdėk į
kiaušinius. Sudėk prieskonį ir
viską gerai išmaišyk. Kepk
mažose blokinėse karštame pe
čiuje 15 minutų. Iš šito miši
nio išeis 18 pyragaičių.

|

Jei abejoji akimis, pasltelraek

Dr. A. R. BLUMENTHAL
O>toaa«trlst
^MES^Tal. Boulevard 6487
S. Ashland Avb.
Kampas 47-toa ant
2 lubą

Telefonas Boulevard 1939

1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves

$20,000,000

Ofiso valandos nuo 1 Iki I H
pietą ir 6 Iki 8 vakare

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:89 iki 9:80 vakare

CHICAGO, ILLINOIS

Dr. Benedict Aron

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

™E NEW

Imbiero pyragaičiai.
No. 2442 Mažai
panelei patogi
suknelė. Prisižiūrėk j paveikslą ir
pamatyk kaip nesunku yra pasiūti jų.
Galima vartoti bile kokių materijų.
Sukirptos ,mieros 6, 8, 10, 12 ir 14
metų amžiaus mergaitėms.
8 metų mergaitei reikia 1V6 yardo
32 colių materijos ir % yardo skir
tingos materijos,
taipgi 5V4 yardo
aksominių stugelių.
Norint gauti vieną ar daugiau viri
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
paduotą blank u tę 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., 1789 So.
Halsted St, Chicago, III.

1/2 puoduko riebalų (taukų ar
ba sviesto).
1 puodukas cukraus.
1 kiaušinis.
1 puodukas sirupo (molasses).
,
1 šaukštą rūgusio pieno arba
Smetonos.
4>/j puodukus miltų.
1 šaukštuką sodos.
1/2 šaukštuko cinamonų (mal
tais).
1/2 šaukštuko gvaizdikų (mal
tais).
1/2 šaukštumo imbiero (mal ^NAUJIENOSPatternDept.
tas).

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

Gerai ištrink riebalus su cu
krum. Pridėk gerai išplaktą siųsti man pavyzdį No________
kiaušinį, molasses ir rugus| pie MIeros ................
per krutinę
ną arba Smetoną. Persijok mil ________ ;___ »... -L*..
tus su soda, cinamonais, gvaz
(Vardas ir pavardė)
dikais, imbieru. Sumaišyk vis •••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Adresas)
ką gerai paimk su šaukštu ir
dėk mažus pyragaičius ant ble(Miestas ir valst.)
tos, kepk nekarštam pečiuje. <
ii -

■ — 11
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Mums
Reikia

AGENTŲ

VAIDE EVER OfFEREO

Tobuliausis Rašymui Instrumentas^
gg
Galite liuosai rašyti su rašalu kaip., sų I
, paišeliu, be braižymo ir bę liejimo. |
•
Vienodas bėgimas rašalo pataiso
■k
> Jūsų rankos raštą. < Netepa, rankų,
|L J. nebraižo, nebėga. , A ? * č

Pardavinėti Inkograph
galit uždirbti daug pinigų
be jokių investmentų. GreiS
tas komišinas, populiares kai
nos, nėra kompeticijos.. Reika
lauk Inkograph ar specialių pla

... Bk

'

Ema

— ————

INKOGRAPH CO., Ine
29—153 Centre St.,
New York, N. Y.

Specialistas kraujo, odos,
chroniškų ir slaptų ligų

DR. A. MONTVID

Gydo su pagelba naujausių metodų

kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswick 4983
Namų telefonas Spaulding 8638

X-Ray Spinduliai
Ofisas

*

1800 So. Ashland Avė.

Dr. A. K. Rutkauskas

Patent Automatic
14 kt. Gold Feed
apsaugoja
užsikimŠimą.
Padarytas geriausios rųšies, gerai pališiotas kie
guma, augšČiausios rųSies darbas.

Francuziškas Daktaras

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee Ate„ Room 209

Bile kas gali rašyti su tuo Inkograph,
joks styliujs rašymo arba spaudimas
negali sulenkti, sugadinti jo 14 kt.
auksinio smaigalio .

Užmokėk paštoriui $Ų50
ir už persiuntimų. Metinis garantuotas certifikatas užtikrina užganėdinimą. Rašykit aiš
kiai vardą ir adresą.

Ta apskrita daili " galvutė’’kSip
smailumas, kuri slidžiai eina per
popierą, kas padaro greitą rašy
mą taip kaip su minkštu paišeliu.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
v
—

Padaro 3 arba 4 Carbon
kopijas su juodyla

Nesiusk pinigą
.f

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

s >

Jus nebevartosite fontaninės plunksanos kaip tik pabandysite Inkograph.
Nekomplikuota*
mechanizmas išva
TheVVritms '
pataisymui

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. _Pbona
Lafayette 0075. Valandos 2—9 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St.
Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki '8:30 vakare.

A. L. DAVIOONIS, M. D.

F FILLER

IMPROVEO

Chicago, III.

ant viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10,
Nedėlioj^nuo 2:80 iki 4:80 po piet.

4442 So. Westem Avė.
Tol. Lafayatts 4149

'

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 S. Ashland, Tel. Boulevard
7820. Rcsm 6641 S. Albany AveM
Tel. Prospect 1939. Ofiso valandos 2-4, 6-8. Nedllioj 19 iki 12 d.

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

Dr. J. W. Beaudette

■ ,7

■■ ■

j
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f ■— --------------------- Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas- kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums
pagelbėti • jums nubudimo valan
doje.
Tel. Canal 8161

--------

y

-
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NAUJIENOS

Metams ............... ;------------------------ $H.()0
Pusei metų______________________ 4.00

The I <thiiHnfon Daily biovra
F'nt’lshed
Daily
Eioept >iMdaj
bi U« Lithiuuuau N«wi Pun. C®. Uc.

Subscription Rateai
per year in Canada.
per year outaide of Chlcago.
per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Clasa Matter
Marrh 17th, 1914. at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
March žnd 1879.
Naujienos eina Kasdien, išskiriant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Behdrovi, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Ui. — Telefonas: Rooeevelt 8H0.

labui stambus žinksnis prie so-

Trims mėnesiams ___ ______ _ 2.00
Dviem mėnesiams ----------- --- „ 1.50

_______ Vienam mSnaaiui .75
Chicagoje per neiiotojuai
1719 South Halsted Stamt
Viena kopija________________ 3c
Chica®*, III.
Savaitei-------------18c
Talephoca Kep—velt 85(M
Mėnesiui ........................
75c

$<.00
$7.00
jb.tO
8c.

Įvykinus šitą La Follette’o remiant La Follette’ą, visai ne
paltformos dalį, butų padaryta reikėjo eiti iš kelio.

Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — paltui

SuvienytoseValstijose, ne Chicagoje,

paltui

Metams ------- ------ -------------- „ $7.00
Pusei metų____________________ 3.50
Trims mėnesiams--------------- . 1.75
Dviem mėnesiam ___________ 1.25
Vienam mėnesiui —.75

Lietuvon ir kitur uialaniuoso:
(Atpiginta)
Metams--------------------- '------- $8.00
Pusei metų
4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.t0
Pinigus reikia siųsti palto Moaey
>rderiu kartu su ulaakyrmi.

cializmo.
KOMPLIMENTAS KAIRIOMSIOMS PARTIJOMS

Ktąi. F. Kemėšis, rašydamas
So. Bostono “Darbininke” apie
Lietuvos ekonominius ir kito
kius reikalus, sako:

“Lietuvos t. v. kairieji: įvairųs socialistai, liaudinin
kai ir k. pasirodė daug uo
lesniais kooperatininkais, de
mokratijos obalsių nešėjais.”

Kuomet klerikalai steigė Lie
tuvoje visokius privatinius biz
nius,, tai socialistai ir liaudinin
SPAUDOS SUVARŽYMO ĮSTATYMAS.
ką organizavo kooperacijas.
Kemėšis tečiau randa pus
VIRŠININKAI GALĖS PASMAUGTI KIEKVIENĄ
kairiuosius tą ydą, kad jiems
rupi “kova prieš Bažnyčią.”
LAIKRAŠTf.
Bet kaip jiems gail nerūpėti ta
kova, jeigu bažnyčia, t. y. ku
KADEMŲ PARTIJOS CENZŪRA,
nigai, visur kiša savo nosis ir
viską nori pasigrobti į savo
“VISAGALINČIOJO DIEVO” VARDAS
rankas?
Pats Kemėšis prisi
pažįsta, jogei kunigai ir jų sėb
KONSTITUCIJOJE.
rai šitaip daro, ieškodami sau
Reikia stebėtis, kaip besąžiniškai apgaudinėja savo privatinės naudos.
000000
000000

O

O

O

O

O

•

o
o
o
•
•
o
000000

skaitytojus klerikalų spauda. Pirma ji rašė, kad “val
TIKRAI KEISTA
stybės apsaugos įstatymas”, kurį krikščionys demokratai
buvo įnešę į Lietuvos seimą, esąs visai nepriešingas Lie “Tėvynė” perspausdino iš
tuvos konstitucijai. Dabar ji taip pat meluoja apie tuos “Liet. Žinių” pranešimą apie
despotiškus įstatymus, kurie kademai pervarė smurtu tai,, kad Lietuvos universiteto
humanitarinių mokslų fakulte
birželio 20 d.
tas rado, jogei statyt fizikos ir
Vienas tų biaurių įstatymų paliečia spaudos laisvę. chemijos institutą Linksmadva
Chicagos klerikalų organas tečiaus sako, kad jame nesą ry (kur žemę universiteto tro
nieko blogo. Visa atmaina, kurią jisai įveda, susidedanti, boms padovanojęs p. Vailokai
girdi, tiktai iš to, kad laikraščių leidėjai turėsią dabar pri tis) netinka.
Šituo klausiniu buvo kilę aš
statinėti apskrities viršininkui pa aštuonis ekzempliorius trių ginčų tarpe l)r. J. Šliupo
kiekvieno išleisto numerio . Iš tų egzempliorių vieni tek ir prof. Čepinskio. SLA. orga
sią viršininko kanceliarijai, vidaus, reikalų ministeriui, ir nas dabar sako, kad tame gin
če, vadinasi, paėmė viršų šliu
valstybės gynėjui, o o kiti “centraliniam knygynui”.
Išeina, vadinasi, taip, kad visas to naujojo įstatymo po nuomonė, ir stebisi, kaip
galėjo tai nuomonei priešintis
tikslas yra tiktai — “skleisti apšvietą” Lietuvoje, duodant Čepinskas,, “pats save skaityda
progos kai kurių kanceliarijų valdininkams ir knygyno) mas net socialdemokratu,” it.
lankytojams dykai skaityti laikraščius!
kaip galėjo “Naujienos” “tei
Jeigu šitoks butų to patvarkymo tikslas, tai ir mažas sinti” Čepinskio žygį. Tai esą
vaikas.gali suprasti, kad jokio triukšmo prieš jį seime labai “keista.”
Taip, keista — tik ne tas, ką
nebūtų kilę. Bet tame ir dalykas, kad tikslas yra visai nurodo
“Tėvyne.”
kitoks, ir klerikalai mėgina jį paslėpti.
Į ginčo esmę, kilusio tarpe

Štai kuriuo tikslu reikalaujama, kad laikraščių leidė
jai pristatinėtų apskrities viršininkui po aštuonis ekzem
pliorius kiekvieno savo spausdinio: viršininkas, perskaitęs
juos, galės savo nuožiūrą uždėt laikraščiui areštą, t. y.
sulaikyt jo spausdinimą.
Sulaikęs laikraštį (vien savo nutarimu!), apskrities
viršininkas turės pranešti apie tai taikos teisėjui, kuris
spręs, ar areštas teisingai uždėtas ar ne. Jeigu teisėjas
ras, kad areštas uždėtas netesingai, tai viršininkas už taf
nebus baudžiamas, o tiktai nuims areštą ir leis sutrukdy
tąjį numerį spausdinti.
Taigi, kol eis byla pas taikos teisėją, laikraščio nu
meris negalės būt spausdinamas. Jeigu toje byloje laik
raštis ir laimės, tai sulaikytasai numeris jau bus pasenęs
ir nebus jokios prasmės į spausdinti. Nuostolių gi, kurie
deliai to pasidarys laikraščiui, nei viršininkas, nei valdžia
nepadengs.
Aišku, kad prie šitokios tvarkos, apskrities viršinin
kas galės pasmaugti kiekvieną laikraštį, kuris jam nepa
tiks arba kuris nepatiks jo bosams!

Šitokio begėdiško spaudos suvaržymo’ nebuvo net
prie Rusijos caro Mikės.*
Reikalavimas, kad leidėjai turi pristatyt viršininkui
aštuonis pirmuosius kiekvieno laikraščio ekzempliorius,
aiškiai rodo, jogei tai daromame tam, kad aprūpinus laik
raščiais “centralinį knygyną”. Jeigu knygynas turi gauti
laikraštį ,tai kodėl jį reikia nešti apskrities viršininkui?
Kodėl laikraštis negali būt pasiųstas knygynui tiesiog iš
spaustuvės? Ir kodėl jam turi būt duodama pirmieji
ekzemplioriai, kol laikraštis dar nėra pabaigtas spaus
dinti?
*
Kauno savaitraštis “Lietuvis” šitą misteriją su as
tuonių ekzempliorių pristatinėjimu aiškina taip: apskri
ties viršininkas bus tiktai oficialis laikraščių cenzorius, o
tikrieji.cenzoriai bus kiti asmens, veikiausia — valdan
čiųjų partijų vadai; viršininkas siuntines jiems po keletą
ekzempliorių, o jie nurodinės jam, ar sulaikyt laikraštį
arnei. » 1114 A

Šliupo ir Čepinskio, “Naujie
nos” nesigilino (nes amerikie
čiai apie tai vis viena negalė
tų spręsti, nežinodami visos pa
dėties). Jos palietė tiktai gin
čo formą, kuomet kai kurie
Amerikos laikraščiai (pav. “Tė
vynė”) ėmė vienpusiškai smer
kti prof. Čepiąską už jo neva
“nekultūringą” atsakymą Dr.
šliupui.
“Naujienos” pastebė
jo, kad polemikoje reikia atsi
žvelgti į abi pusi,'jeigu norima
bešališkai įvertinti straipsnio
autoriaus etiką.
,
Dabar klausimas: ar huma
nitarinių
mokslų
fakultetas
svarstė Šliupo-Čepinskio polemi
kos budus ir darė į tuo dalyku
kokį nors nutarimą? Ne. Ji
sai svarstė tiktai, kame yra
geriaus statyti tam tikrą triobą. Jeigu fakulteto nutarimas
šitam reikale sutinka su Šliupo
nuomone, tai tatai dar visai
nereiškia, kad fakultetas užgy
to ir šliupo “taktiką” minėta
me ginče.
Keista, kad “Tėvynė” ' nepa
sistengia tų dalykų atskirti.
SOCIALISTŲ “MĖTYMAS!”

“Dirva,” matoma, norėdama
“atsilyginti” “Naujienoms,” nurodžiusioms nuomonių skirtin
gumus tarpe sandariečių, rašo
apie socialistų “mėtymąsi.” Sa
ko:

“...Principais Sundariečiai
dar nesimėtė tiek, kiek mė
tėsi socialistai.
Jie norėjo
pasirodyti labai reikšmingais
ir ėjo remti visai ne socia
listą La Follette’ą, ant galo
nieko nepešę vėl gryžo į sa
vo guštą, o gal laukia ko
nors naujo tokio kaip perei
tas žygis su La Follette.”

Nėra mažiausios abejonės, kad šitas šlykštus planas
yra sugalvotas prieš opozicijos spaudą — prieš darbinin Ųlevelando laikraštis, matyt,
kų ir šiaip demokratiniai nusistačiusių visuomenės sluoks nežino, kad “visai ne-socialistas
Iai Follette” stojo už kai ku
nių laikraščius.
Lietuvos valstybės konstitucija, kuri prasideda “Vi- riuos labai svarbius “visai so
cialistinio” programo punktus,
sagalinčiojo Dievo” vardu, teikia piliečiams tarpe visokių pav.: už visuomeninę susisieki
laisvių ir spaudos laisvę. Bet krikščionių demokratų blo mo priemonių ir gamtos turtų
kas seime tą laisvę sutrempė! Kur jų sąžinė ir gėda? 1 šaltinių kontrolę.

r—-......... -

Todėl

Jeigu sandariečiai tiktai‘tiek
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Rašo Dr. A. Montvidas
(Tęsinys)

kartoja keliais pastaraisiais mė
nesiais arba metais. Tuomet jis
Dūlei parankumo visas džiūs kreipiasi į gydytoją. Skaudėji
nos kursas yra dalijamas į tris mai yra aštrus ir raižanti, atsi
laipsnius: 1) prieš-ataksinis, 2) randa ir dingsta, pradžioj pri
athksinis ir 3) paraiy žinių. Pa- klauso nuo oro atmainų, paskui
ralyžas paprastai siekia tik že darosi nepakenčiami. Liftai pro
mutinę kūno dalį, retai kada au gresuojant ligonis gali pastebėti
keblumą šlapinimo, tai yra tik
sis, akis ir veidą.
Ataksija vadinamas tokis sto stenėjimu galima ištuštinti pūs
vis, kur koordinacija arba susi- lę arba šlapimas gali varvėti,
klausimas veikirhe ir jautime ypač po alkoholinių gėrimų ra
yra dingę, suirę. Liga net ir gavimo. Tankiai šitame laike
viduriai
vardą lokomotorinė ataksija ga nusiskundžiama, kad
vo dėl joje pasireiškiančių simp kietėja ir vyriškumas nyksta.
tomų, kurie rodo, kad tūlų kūno Laipsniškai inkoordinacija pasidalių judėjimai yra pairę, vienas ' reiškia. Ligonis gali jaustis lig
su kitu nesutaria, nors ištikrųjų ne ant savo kojų, kada tamsoj,
nervai, vandanti judėjim., retai arba gali svyruoti, kada prau
tampa paliesti šioje ligoje, arba siasi veidą ryte ir prisieina už
paliečiami jie tik tolesnėj jos ei simerkti. Kiek vėliau daugelis
ligonių jaučia kojose arba ran
goj.
Pirmiausiai apie šituos tris kose kokį tai keistą užtirpimą.
laipsnius trumpoj formoj, o pas žemė, ant kurios ligonis stovi,
kui grįšime prie simptomų jam jaučiasi keista, tartum jis
ant vatos vaikščioja arba kas tai
smulkesnio suminėjimo.
Priešataksinis periodas pasi minkšto yra tarp padų ir jo le
žymi aštriais, šaudančiais skau tenos. Gali būti pirštų galų uždėjimais, kurie jaučiami
tan tirpimas. Tankiai nusiskund
kokis tai
kiausiai nugaroj, kojose, kartais žiama, kad jaučiasi
ir rankose, šitie skaudėjimai veržimas lig juosta. A. M.) per
paaištrėja su oro atmainomis ir liemenį arba aplink pilvą ir kal
ligonis mano gavęs reumatizmą. tė metama ant vidurių nevirški
Jis gydosi visokiom žolėm, ko nimo. Šitie simptomai gali tęs
kias tilAbobutės pataria, perka tis įvairų laiką, kol pati liga paVėliau pasireiški^
iš aptiekų išgarsintus patentuo tūmijama.
tus vaistus, vartoja kaitinimus. objektyviai džiūsnos ženklai,
Viskas šitas jo neišgydo, tolyn dingimas arba sumažėjimas re
skaudėjimai eina < aršyn ir oro fleksų keliuose, refleksų dingi
A.
atmainos nieko
nebereiškia. mas riešuose (prie kulnų.
Kentėjimai verčia jį kreiptis į M.)„ Argyll Robertsono akių lė
gydytoją,
kuris jei tinkamai lutė (kuomet ji nesusitraukia
neištirineja, irgi sutinka, kad šviesoj ir užtirpimai ir apmiri
tai reumatizmas arba paprastas mai, Rombcrgo ženklas. (Ligęnou ritas ir klaidingai gydo. At nis sudėjęs kojas arti viena ki
sargesnis patirinėjimas neretai tos ir užsimerkęs sviruoja arba
parodo, kad apart kalbamo skau negali pastovėti. A. M.), stovėji
dėjimo akyse jau yra įvykusios mo ir judėjimo pairimas. Be to,
mažos atmainos, kad regėjimas gydytojas gali surasti atmainas
viendj akyj arba abiejose yra regėjimo nerve — pradžią šito
sumažėjęs, kad skrandyje yra nervo sumažėjimo. Retuose at
pairimai, kad stokoja koordina sitikimuose gali būti skrandžio
cijos. Ligonis pats pastebi, kad krizas, kuris pasireiškia skaudė
tamsoj keblu yra surasti toiletą, jimu ir vėmimu, bet po tūlo lai
kadmmas sukimąsi aplink nėra ko dingsta ir vėl gali grįžti. Ši
lengvas. Šitie simptomai lėtai tie simptomai gali progresuoti
eina aršyn ir nauji prisideda ir sparčiai arba lėtai, laikui bėgant
penketas metų ar daugiau išsi darosi aršyn ir galų gale baigia
vysto žymi inkoordinacija arba si žemutinės kūno dalies paralyataksija. Ji gali pasireikšti lai žu, kuomet ligonis visai suira ir
nebegali
vaikščioti. Mėšlinės
psniškai arba urnai.
Ataksinis periodas tik tuomi žarnos ir pūslės simptomai tę
ir skiriasi, kad apart skaudėji siasi kol tik jos netampa pilnai
mų ir kartais suirimų skrandyj paralyžiuotos, šitose vėlesnėse
judėjimų normalė
harmonija fazėse skaudėjimai gali dingti,
dingsta, atsiranda ' permainos už tat apmirimai ir užtirpimai
akyse, temdomų arba raikščių kūno dalių ir visiškas gėlesnių
refleksuose ir tt.
Apie šituos jautimų dingimas užima jų vie
simptomus pakalbėsime1 toliau. tą.”
Gali būti tik skrandžio suiri
Paralyžas žemutinės kūno da
lies yra trečias laipsnis.
Kiti mas, regėjimo nervo sumažėji
simptomai šitame laipsnyj gali mas, opos ant kojų, sąnario
pablogėti, pasilikti kaip yra ar (tankiausiai kelio) umus padidė
ba net dingti. Ligonis nebegali jimas, iš kurio sunkiasi vanduo,
kontroliuoti šlapinimo, laukan kaipo vienas simptomas. Kartais
ėjimo ir lytinių funkcijų. Kojos tik vienas simptomas tęsiasi ke
jo irgi nebeklauso ir jis turi visą lis metus, kol kiti prisideda, bet
laiką gulėti arba sėdėti. Oda da tankiausiai liga seka viršuj ap
rosi trapi ir neretai atsiranda rašytą kursą.

Džiūsnos simptomai.

opos ir pūslės. Jis tampa palan
kus ligoms, ypač pūsles įdegi
mui ir pneumonijai. Paprastai
nuo kokio nors apsikrėtimo gana
greitai* ir mirštu, vienok tūli
išgyvena du ilgus metus.
Reikia tečiaus pasakyti, kad
ne visi tabetikai pereina visus
tris ligos laipsnius. Tūli ataksi
jos laipsnyj vaikščioja per visą
amžių.
Kad 'skaitytojas aiškiau su
prastų apie tabes, norisi čia pa
duoti Dr. Grinkero aprašymą
tipingos jų eigos.
“Visapusiai
sveikas žmogus gali imti skųstis
turįs taip vadinamus reumati
nius skaudėjimus”, kurie pasi

JOHN THOMAS SCOPES

biologijos mokytojas
Dayton,
Tenn., augštojoj mokykloj, kuris
dabar yra teisiamas už skelbimą
evoliucijos mokykloje ir kurio
byla yra susidomėjusi visa Ame
rika. Byla turėjo būti draugin
ga, išbandymui konstitucingumo Tennesses įstatymų, draud
žiančių viešose mokyklose mo
kinti evoliucijos. Bet prokurptai
pasirodė esą fundamentalistai ir
byla patapo labai svarbia, kurioj
dalyvauja žymiausi Amerikos
advokatai.

Dr. Georgse W. Rappleya, ku
ris pradėjo Scopes bylą. Jis yra
smulkus fabrikantas ir pamoks
lininkas bažnyčiose, bet tikys į
evoliuciją. Už skelbimą evoliu
cijos jis buvo sumuštas ir tas
paskacino jį pakelti teisine evo
liucijos mokslą ir išbandyti konstitucingumą Tennessee įstaty
mų, kuriais draudžiama viešose
mokyklose skelbti evoliuciją. Jis
prikalbino biologijos mokytoją
J. T. Scopes i>erskaityti mokyk
loje lekciją apie evoliuciją, pas
kui pasiduoti areštui ir iškelti
bylą. Byla turėjo būti draiigiška, American Civil Liberlies
Union sutinkant pakelti abiejų
pusių lėšas. Bet prokurorai pasi
rodė esą griežti fundamentalis
tai ir byla priėmė

visai kitokį

pobūdį. Ji pavirto aštria kova
tarp mokslo ir prietarų ir abe
jose pusėse dalyvauja žymiausi
šalieą advokatai — Wm. J.
Bryan, Clarence Darrow ir daug
kitų. Bryan jau paskelbė, kad
bus mirtina religijos kova, su
mokslu, į ką Darrow atsakė, kad
^ei Bryanas tiki, jog intektualinė pasaulio ateitis bus išrišta
Tennessee teisme, tai “jis (Bry
anas) yra didesnis ignorantas,
negu aš maniau.”
Scopes bylos nagrinėjimas
jau prasidėjo ir ją atidžiai seka
visa Amerika, nes tai yra kova
tarp evoliucijos ir biblijos, moks
lo ir prietarų. Tai tęsinys tos
mokslas jau per
biologijos profesorius Ohio Wes- kovos, kurią
leyan universitete, autorius šimtmečius veda su prietarais,
“Darwinas ir Bryanas”, kuris ir visur juos atmušdamas ir blaš
kydamas.
gi liudys Scopes byloje.

Pasalink Kosulį, Šalti/ GaL
vagėle, Ramatizma ir Visas
Gyląs ir Skausmus

Visoao nptiekoM—3Sc Ir Uc puodukas Ir
dudtU, ChUdran** Muatarofo
res
ni forma) Mc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto,
kad pačios Naujienos
yra naudingos.
.

\
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biologijos mokytojo John T. Scopes byla, kurią su dideliu įdomumu seka yisa Amerika,
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baigusiems mokyklą. Dovanas DR. VAITUSH, O. D.
aplaikč berniukai: Pranas Kon- LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
tenis ir Vincas Zapelis, baigę
Kiekvieno pažangaus lietuvio Public School, ir mergaitė Bronė
v /
pareiga matant kaip siaučia Lie Šležiutė, baigė dviejų metų High
tuvoje kademų reakcija, nesėdė School kursą.
Aldermanas kaltina kitus aiti rankas sudėjus,
bet padėti
derinantis, kad jie norėję
Liepos 2 dieną
p-nios M. Lietuvos gyventojams ginti Lie Jaunuolių Orkestras įteikė Palengvins akių įtempimą, kuris
gauti kyšių.
Dundulienės name,
1256 N. tuvos laisvę, daryti viską, kad viršminetiems savo nariams po esti priežastimi galvos skaudėjimo,
Wood gat., susirinko gražus Lietuva pataptų laisva, demo- auksinę lirą, muzikališką emble svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso,
Aldermanas Arthur Albert
mą su įgreviruotu Jaunuolių Oi kreivas
būrelis
dr-gų
Kemežų
draugų
akis, nuima kataraktą, ati
kratinga respublika, nes tik lai stro vardu. Į minėtą išvažiavi taiso trumpregystę
pranešė prokurorui Crowe, kad
ir toliregystę.
žmonių, sva šalis gali kilti apš vietoj e ir
niekurie miesto viršininkai ban viso apie dvidešimt
Prirenka
teisingai
akinius.
Visuo
mą matytės atsivežė pilnus kre se atsilikimuose egzaminavimas
lai visi buvę
draug-dalyviai
da
dę išgauti iš cemento kompani
ekonominiai.
pšius
maisto,
ypač
tuo
pasižymė

romas su elektra, parodančia ma
Apnuodijo ją jos
vaikinas, jos 50,000 dolerių kyšių. Jis artistai, kurie veikė per keletą Pirmas darbas gynimui Lietu
žiausias
Speciulė atyda at
jo p-ios Sireikienė,
Šležiene, kreipiamaklaidas.
scenoje.
prieš kurį ji liudijo teisme sako, kad kompanijos atstovas metų su Kemožais
į mokyklos vaikus. Aki
vos laisvės yra bend® pažan
Kad tinkamai atsisveikinti su
Trainienė ir Grušienė, surengi niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10
gulėdama lovoje.
teiravosi kaip galima butų gau
giųjų
Chicagos
lietuvių
masinis
buvusiais draugais, p-ia
M.
me išvažiavimo tikrai < gerai iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p.
ti
miesto
tarybos
leidimą
var

susirinkimas
liepos
17
d.,
Lie

Į South Chicago teismą liko
1545 West 47th Street
Dundulienė sukvietė visus pas
pasidarbavo kom. p-ios Šležienė,
poti
Portland
cementą
budavo

tuvių
Auditorijoje.
Kiekvieno
Phone Boulevard 7589
atgabenta gulinti lovoje graži
Sireikienė ir Dareškienė. Emb
save ir prirengė puikiausią va
jant
sieiijs.
Jam
pasakyta,
lietuvio, kuris stoja už laisvą lemas supirko orkestro vedėjas
lietuvaitė Francis Nacaitč, 22
karienę
su
gardžiais
užkand

metą, gyvenanti prie 3549 So. kad galima butų pravesti tin žiais, kuriuos pati p-ia Dundu Lietuvą, priedermė yra netik J. Grušas,
v
l’nion Avė. .Ii buvo atvežta į kamą patvarkymą, bet tai ce lienė pagamino. Linksmai be- pačiam ateiti į šį susirinkimą,
Pagirtini tėvai ir motinos,
teismą liudyti prieš savo vaiki mento kompanijai kainuotų 50,- žaisdami ne nepajutome kaip bet taipjau atsikviesti savo
|
draugus ir pažystamus ir ben kad nesiskiria nuo savo vaikų,
ną Stanley iMarcin, grosernės 000 dolerių.
pražaidėme
net
du
“
žingsnius
klerką. 215 E. 107 St. Pastara Aldermanas Ąlbert taipjau po gaidžių’’.
Mat visi links drai visiems užprotestuoti prieš ale sykiu su jais dalyvauja. Jau
pareikalavo,
kad
prokuroras
pa

klerikalų reakciją
Lietuvoje, ni visad ir visur gražinus elgia
sis yra kaltinamas, kad jis ba
mus,
visi
kai
vienos
šeimynos
landžio 28 d. apnuodijo mer sišauktu Illinois Brick Co. ir ki nariai, viskius vis dar norisi prieš kunigų sauvalę ir prieš si prie tėvų akių. Kartu būnant
gaitę, įduodamas jai chlorofor tų plytų kompanijų viršininkus, >ažaist nors valandėlę ilgiau su kademų miidžiojimą Lietuvos tėvams prie savo vaikų ne tik
kad vaikams yra linksmiaus, bet Lietuvių Dentistas patar
mo ir lajaus.
Fra neės po to kad sužinojus ar jos turėjo ko savo buvusiais draugais ir vi žmonių teisių.
kiu
biznio
ryšiu
su
miesto
vir

iki gcg. 28 d. išgulėjo ligoni
siems gaila atsiskirti- per tiek Kas gali sėdėti rankas sudė jie iš jaunų dienų išmoksta gra
naus geriau.
šininkais.
Mieste
neleidžiama
jęs
ir
ramiai
žiūrėti
kaip
kuni

nėj, bet po to atsisakė priimti
žiai
apsieiti.
Tokiems
tėvams,
daug metų veikus1 su tokiai*
Traukimas
dantų be skausmo.
medikalinę pagelbą ir įvirina, vartoti čerpių budavojant na maloniais draugais, kaip dr-gai gų gaujos' mindžioja žmonių nereikia raudot dėl vaikų, kad Bridge geriausio aukso. Su musų
mus, nors tas ateitų daug pi
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
kad ji vien tik nori mirties. Ir
Kemėžai,
kurie buvo draugiš teises ir stengiasi išplėšti pa“ jie eina “sau,“ nes, kaip sakiau, stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
giau
ir
reikalaujama,
kad
butų
daktarai sako, kad ji to susi
ki ir meilus su kiekvienu. To matines1 laisves, tas negali skai iš jaunų dienų bus įpratę būti žemas musų kainas. Sergėkite savo
vartojamos
plytos.
TeČiaus
pažangiu
susipratusiu būti su tėvais. Tai visi tėvai turi dantis, kad nekenktų ju&ų sveikatai.
lauks, jei ir toliau neprisiims
8 tytis
budavojant Bradley apartmen- dėl ir nepailgo laikas nuo
jokios pagelbos.
v. v. iki 2 vai. ryto; visi dar žmogum. Pažangus ir susipra gerai įsidėmėti nes neišauklėti
1545 West 47th Street •
tinį
namą
specialiai
leista
var
tęs
žmogus
yra
tik
tokis,
kuris
Teisėjas Schulhnan atidėjo
tinkamai vaikus, reiškia netekti
gailėjos, kad naktis taip trum
Netoli Ashland Avė.
gina netik už savo teises, bet geriausių savo draugų.
Marcino bylos nagrinėjifną iki loti čerpes. Jis sako, kad nie pa.
ir visų žmonių ir drąsiai ir at
rugp. 5 d., kad davus policijai kučius aldermanus tankiai ma
“REUMATIZMAS PRAŠALINTAS
—Jaunuolių Draugas.
tyta
plytų
kompanijų
raštinė

Kiek
man
žinoma,
'
tai
pir

I VIENĄ ĮMENĄ”.
kakliai kovoja su priespauda, iš
daugiau Idiko viską
ištirti.
se,
o
plytų
kompanijos
kaip
tik
mos tokios smagios išleistuves kur ji nėpaeitų.
Marcino kaucija liko nustatyta
ir
neprisileidžia
budavoti
na

H. B. Stone Surado Pastebėtiną Budą
draugų, kurie vyksta tėvynėn
$10.000 ir kol jos neužsistaty(Tąsa ant O-to pusi.)
I’rašalinimui Reumatizmo Staug
Todėl
visi
ginkime
Lietuvos
mus ir čerpių, kas butų daug (Lietuvon. O p-ni M. Dundulie
smo į Vieną Dieną. .
ta, jis sėdi kalėjime.
Visi dalyvaukime lie
pigiau, o gerumas tas pats nė, kaip visuomet, taip ir tame laisvę!
Esą iš čerpių galima pabudavo- vakare, linksma pilna gyvumo pos 17 dieną susirinkime ii
Reumatizmas, Neuritis ir begali
niai
skausmai, kurie apsireiškia nuo
pasmerkime
klerikalų
reakciją!
ti namą už 7,500 dolerių, kuris ir energijos: tai žaislus pra
sustyrusių
sąnarių ir raumenų, dau
—K. Virsnis.
kainuotų iš plytų budavojant mano, tai užkandžius nešioja,
giau jau nebereikia bijoti kaip yra
Netoli savo namų, po porcinis 12.000 doleriu.
išrasta Kurex Gyduoles. Dabar yra
tai kitaip vaišina svečius. Tokį
Bohemian
Blend
galima dėl tų kurie kenčia nuo reu
namo prie 5731 South La Šalie
(Miesto taryba svarstė leidi būrelį draugų aprūpinti žais
matizmo ir negali miegoti .ųaktimis,
St., rasta nužudytą . Modeline mą budavoti namus iš čerpių, lais'ir valgiais — reikia padir
prašalinti tuos skausmus į vieną die
ną. Tai yra pareiškimas vieno, ku
\\”hite, 16 metų, 6015 S. La bet paskui visi aldermanai su bėti, bet dėl p. M. Dundulienės
ris vartojo tas gyduoles . Tos pa
Šalie St. Ją pirma išgėdinta, tiko tą klausimą atidėti toli tai niekis — ji įstengia viską
stebėtinos gyduolės atnaujina sveika
o paskui pasmaugta. Tuoj aus mesniam laikui — mažiausia iki padaryti. Turiu pastebėti, kad
tą ir suteikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems kitos
tapo suimti trys vyrai, kurie ateinančio mdens).
gyduolės nepagelbėdavo.
toli gražu nevisi draugai, ku
galėjo būti tą vakarą su ja ir
Jaunuolių
Qrkestro
nariai
tiek
“Aš noriu pasakyti, kad mano Re
tNNERŠTf^J
rie kartu dalyvaudavo scenoje
umatizmas
pranyko į vieną dieną”,
vienas jų, Rayinond Costello,
su d-gais Kemėžais po p. M. yra veiklus, kad neboja nei žie
sako H. B. Stone. “Aš kentėjau nuo
21 metų, 5620 S. Wentworth
Reumatizmo per metų eilę ir aš ban
Dundulienės vadovyste
susi- mos šalčių, nei vasaros karščių;
džiau daug visokių gyduolių* bet nie
Avė., prisipažino, kad jis buvo
jokia
oro
permaina
jų
nesulai

i inko; mat tiek tik galėjo su
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau varto
kartu, kada mergaitė pasmau
ti Kurex iš ryto ir vakare jau nebeCicero jau valoma#. Morga sirinkti kiek telpa į namą. Be- ko nuo lavinimosi, visad regulia
gta. Bet jis sako, kad ją pa
,
turėjau skausmų. Į savaitį laiko
riai
kas
seredos
vakarą
susiren

no sumušimas ir gyventojų už- abejones, kad svetainėje, butų
' pranyko sutinimas ir atsileido mano
WENNERSTEl(S
yra
labai
smaugęs tūlas \Villiam Mulholsispirimas, o taipjau paviete visi susirinkę, bet nesant laiko ka savo paprastoj Mark VVhite
sustyrę sąnariai. šiandien aš jau
lengvas prirengti, kadangi Malt
land, kurį jis susitiko gatvėje.
čiuosi
/taip sveikas kaip dar niekad
svetainėje,
ir
mokinas
groti
ant
valdžios prigrumojimas, kad ji
ir Kops sujungti. Bandyk jj!
pirmiau — pasidėkavojant jūsų pui
Jis nusitempęs mergaitę į elę pati pasiims valyti Cicero, pri surengti svetainėje, turėjome įvairių instrumentų, kad butų
pasitenkinti namais.
kioms gyduolėms Kurex”.
ir ką jis ten daręs jis nežinąs,
ateinantį sezorią, kuo prieš pub
puikios gyduolės yra prireng
vertė ir vietinę valdžią pradėti
H
enning Wennersten Inc. tosTps
tik paskui jie atnešę mergaitę
didelės
labaratorijos ir abelnai ži
Pažaidę,
pasišnekučiavę,
tu

liką pasirodyti. Ir jie pasirodys,
veikti ir štai Cicero policija,
2960 LAVVRENCE AVĖ., CI1ICAGO
nomos
kaipo
Kurex, jas lengva var
po porčiais ir ten ją padėję; ji
toti namuose ir jos veikia kaip ma
vadovaujama paties ’ mayęro rėjome skirstytis kas sau, link- nes yra nutarę surengti eilę kon
buvusi be sąmonės. Bet polici
gija žmonėms visokio amžiaus ir
Kenna ir policijos viršininko kėdami dr-gams Kemėžams lai certų, koncertukų ir tt.
lyčių.
ja tam netiki ir mano, kad jis
Svoboda., taipjau dalyvaujant mingos kelionės ir linksmo gy Jaunuolių Orkestras liepos 4
Nežiūrint kaip sunki yra jūsų liga,
Phone Canal 1713-0241
pats bus išgėdinęs ir nužudęs
venimo
Lietuvon
sugryžus.
Į
nežiūrint
kiek jus turite amžiaus aršerifo pagelbininkams ir Crovve
d., griežė St. Pauls ligoninėj.
Res. Midvvav 5512
j
ba
užsiėmimas,
nežiūrint ką jus iki
mergaitę, kuri smarkiai gynė
DR. RALPH CUPLER, M. D.
policitams, padare puolimus ant
Turėjo
du
kartu
jau
išvažiavi

Beje,
draugas
J.
Auryla
su
.
šiol
esate
vartoję,
jei jus kenčiate
savo garbę ir gyvastį.
Gydytojas ir Chirurgas
nuo
Reumatizmo,
Neuritis
arba su
keturių gembleravinio įstaigų ir savo sesute tuoj iš vakarėlio mą į maudynes. Liepos 5 d. tu
Kampas Oakley ir 24 St.
stingusių
sąnarių,
mes
esame
pilnai
valandos nuo 2 iki 4 kas
įsitikinę,
kad
Kurex
gyduolės
praša

TONY GENNA PALAIDOTAS suėmė apie 60 žmonių, taipjau leidos automobiliu į vakacijas rėjo besketinį išvažiavimą, kur Ofiso
dien.
Panedely ir ketverge nuo
daug munšaino ir gembleriavi- pas savo tėvus,
lins
skausmus.
Mes
atsiųsime
di

Springfield, buvo įteikta dovanos nariams,
3 iki 8 valandai vakare.
delį butelį gyduolių už $1.95 dėl 14
mo
įtaisų.
Puolimas
buvo
pa

Tony Genna, trečias Genna
III. Mes kiti to vakaro daly
dienų išbaųdymo. Jei pasekmės ne
brolių, kuris liko užmuštas sa darytas ant šių gembleriavimo viai ir vėl renkamės pas dr-gę
bus užganėdinančios Ir jus nebūsit
patenkintas,
jums nekainuos nieko.
vitarpinėj munšainicrių kovoj, urvų: The Ship, 2129 S. Cice M. Dundulienę, bet jau ne sve
Nesiųskite pinigų — tiktai savo
liko laikiniai palaidotas Monnt ro Avė., “Scarface“ Al Brown čiuotis, o lavintis: repetuojame
vardą pas R. A. Harmon, 623 A & R
place,
4818
W.
22
St.,
LauteBldg., Kansas City, Mo. ir gyduolės
(Laimei kapinėse. Palaidota jį
“Šėtono Karalystė“. Nors ir su
bus
atsiųstos tuojau.
Tiktai užmo
be jokių ceremonijų, tik pote bach, 4819 W. Roosevelt Road šilę, bet dirbti reikia, nors bu
kėsite laiškanešiui ir dar už pašto
ženklelius kaip/atneš. Vartokite jas
rius kunigui sukalbėjus. Nie ir Central Inu, 5534 W. 22 St. tų gerai pavėsy; bet rezisorė
pagal nurodymą. Jeigu į pabaigą 14
prieš visas p. Dundulienė neleidžia.
kas jo kūno nelydėjo, išėmus Bus stengiamasi
Bet
dienų jus negaunate puikaus pasitai
keletą moterų; kapinėse gi pa šias įstaigas gauti injunetioną, jau dr-gų Kemežė daugiau ne
symo ir nepasiliuosuojat nuo Reuma
tizmo, tiktai atsiųskite atgal, o jūsų
sitiko jo broliai. Po laidotuvių kad jos nebegalėtų daugiau be- matysime savo tarpe ir jų la
pinigai bus grąžinami atgal be jokio
vėl skubiai visi apleido kapi- atsidaryti.
bai pasigesime.
Mes tikimės
klausimo.
(Apskelbimas)
nes. Tik vienas grabas buvo
betgi, kad ir Lietuvoj jie tiek
puošnus: jis kainavo apie $11,pat nuoširdžiai ir uoliai dar
------------------------ -- ------------a
000.
buosis ir kad jų darbuotė ten
NAUJIENŲ
j
gal dar sėkmingesnė bus. Lai
Pinigu Siuntinio Sky- |
12th STREET
Tei. Lafayette 4228
|
mingos jiems kelionės.
Rugpiučio 9 d., 1925
’ląi. Kadrie 8M2
Plumbing, Heating
— Svečias.
riui atdaras kasdien nuo |
SALUMET
GROVE,
Kaipo lietuvi*, lietuviam i viiadoi
i 8 v. ryto iki 8 v. vakare. ’
Blue Island, III.
patarnauju kuoreriauafaL
8*14-16 Roosevelt Rd.
Siųskit Naujienas
i Nedeldieniais nuo 10 v.
Arti St. Louia Ava
M. Yuska,
Visi kviečiami dalyvauti pik Lietuvon — tau bus
CHICAGO, ILL.
ryto iki 2 vai. po piet
3228 W. 38tb St,
Cbteago, 111. nike ir lenktynėse.
brangi dovana.

CHICAGOS
ŽINIOS

Gali kilti skandalas
miesto taryboje

Lietuvių Rateliuose. Ginkime

Lietuvos /laisvę!

Skauda jums galvą?

Kemėžg išleistuvės

Apnuodyta lietuvaitė vien
i mirties trokšta

»

Ar turit silpnas akis?

Jauna mergaitė nužudyta

Wen nėr sten’s

Iš Jaunuolių orkestro
darbuotės

Tai yra paprasti simptomai, dėl
kurių matymas reikalauja pagelboH. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čielų akinių stiklų.
Nedelioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, «3-čias augštus
kambariui 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptickos
Pastebėkite mano iškabą
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedelioj nuo 9 iki 11 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos

priežasties, kad pametė įsitikėjimą į
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.
Mes todėl pasiryžome gydyti visai
dykai kiekvieną sergantį kurie pas
mus atsilankys laikė šešių savaičių
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių. (V>
Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs
jūsų ligą l>e spėliojimų su pagelba
naujausių ir geriausių Europinių ir
Amerikoniškų metodų kuriuos mes
turime pas save:
Musų/^wa'y» 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 atsibuna jums dar ten būnant.

Jau valo Cicero

NAUJIENŲ PIKNIKAS

t

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

riTrirnif "

r

n uA

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 jčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai
greitai. Visas tas gyduoles serumą
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914,
kuomet yra reikalas, ( vartojame jas
gerai ir be skausmo. *
Tas nenusilpnina sveikatos, galite
40 N. Weil6 SI.,
,
kampas Washington Si.
Ofiso valandos: ketverge, svrtdij »r eubatoj nuo W ryto iki 8 vakare. 14e<iėlioj ir
Šventadieniais nuo 10 iki 1 pu' pietft. P»nedčly, ketverge ir pčtnydioj nuo k ryti iki
6 vai vakare. x

The Pcoples Health
Institute
DR. G1LL, Specialistas
eiti į darbą arba į biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
nekentėkite ilgiau.
Gydome labai pasekmingai ir visas ut»Lsenėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais
ir Amerikoniukais (taisymais ir gyduolėmis.
Ligas kraujo,
reumatizmą, nervingumą,
oikietėjimtj vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimų, galvosūkiu, nubėgimų kraujo pučkus, slinkimų plaukų, prakaitavimų, nema
lonų kvapų ir kilos ligos yra musų specialumaa i>er 28 metus.
Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisų ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdų tonsilų,
kurie greitai
atima spėkų ir energijų. Pageibėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatų
Ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Naatidėliokite, atidčliojimae yra nelaimingas.

By Thornton Flsher
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Pirmadienis, Liepos 13,1925

KAHJ1BN03, Chleip, UI

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)
“NORA” SU TRIMIS Iš
SMART SĖT” GRAŽUO
LĖMIS ATOSTOGAUJA

PASIRiENDAVOJE

Kas, ką, kur, kaip
kada rengia, veikia
ar kviečia.

iš savo pėdės ir paNidėk į
vo atostogauti rytuose, o per Naujienų
Spulką. Čia jūsų .
nai pcaleido visą mielą vasarė pinigai dauginsis kas mė

lomi ja čeriene, l)ra n gebenė, p.
p. Mieevičių ir Rernotaičių šeimynės. Gi po Noros
apieka
randasi trys musų gražuolės
būtent p-lės Aldona ir Vanda
Bernotaitės ir iš garsaus Cice
ro (kiti ją vadina “Venas”)
p-lė
JoMephina
Rašinskaitė.
Tiek tik galiu pasakyti, kad su
Noros pavelijimu su jomis ga
lima kartu maudytis, o kadan
gi tai privatiška vieta, tai vi
sos trys panelės
dėvi pasku
čiausios mados šilko siutelius,
kurie šlapi nesveria dauginus,
kaip pusę svaro, kaip matot
mane gyvą, nemeluoju.
—A. ir A.

nuo ir kas metai, uždirbdami
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas
ir visiška garantija, nes
dar nesame girdėję, kad apulkoj
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti hite
kada ir bite kokiam reikalui,
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spuika yra po valdžios
kontrole: o jos viršininkais
yra atsakondngi ir sąžiningi
Žmonės:
?rezidentu: J. ŠMOTELIS
Naujienų biznio vedėjas.
Sekretorium: V. Mišeika
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas.
Iždininku: T. Rypkevičius
Naujienų knygvedis ir kreditų
užveizda.
Kali prisirašyti kasdieną
nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Jono Mežlaiškio ir jo moters,
7026 S. Artesian Avė., su uošviuviu A. Kaloskiu.
Teismas
Joną Mežlaiškj ir MežlaiŠkienę
rado kaltais.
Bet tai dar ne
Mežlaiškiai dat
bus teisiami už gruodžio 18 d.,
1924 m., išvogimą A. Kaloskio
iš pastarojo buto 2123 \V. 23
St., 2:30 vai. nakties ir ne
teisingai atidavimą Kaloskio į
silpnapročių namą Elgin.
IŠ
vogti Kaloskį pagell>ėję namų
savininkas Jonas Knistautąs n
Juras Neverauskas.
Taipjau
bus nagrinėjamos bylos už pa
siglemžimą A. Kaloskio tu rto,
išviliojimą iš jo pinigų, už pa
s įsavinimą nejudinamo tarto,
už suklastavimą parašų, už pakenkimą A. Kaloskio bizniui ir
išvogimą iš šapus įrankių ir iš
seifo $1,200 pinigais, kada Kaloskis buvo išsiųstas į Elginą.
—R.

ATVIRAS LAIŠKAS
Chicagos Vilniaus
Vadavimo
Komiteto Valdybai ir na
riams.

Šito laiško

apačioje pasira-

?. viešai pareiškia, kad nuo
šio laiko, nuo Cbicagoje pasi-

šviej

3717 So. Parnell Avė.

Bridgeporto, geru šviesa, venteliacija!
ir karšias vanduo pačiame kambary
PARDAVIMUI grosernė ir
PARDAVIMUI 4 ir 4 kamje. Atsišaukite j Naujienas, 1739 S.
Halsted St., Telephono Rooseveltl bučerne iš priežasties išvažia barius, medinis namas, 9 me
8500, Bok 566.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ
REIKIA vidutinio amžiaus
merginos prie namų darbo,!
Maža
šeimyna,
privatiškas
kambarys. Reikia paliudijimą
turėti.
3259 W. 66tb St.
. .. i' .■=.—i.. -_..L

REIKIA DARBININKP
VYRŲ

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaiu.
Už
laikėm malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

The Guarantee Auto Electric,
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbiniu generatorius, starterius,
magnetos, motorus, armatūros.
Darbas garantuojamas.
1840 S. Wabash Avė.,
Tel. Victory 7874

vimo iš
Chicagos. Kas nu tų senumo. Randasi 4062 So.
pirks, tas laimės.
Maplewood Avė. Kaina $4,800.
4600 So. Sacramento Avė.
Tel. Lafayette 3723
PARDAVIMUI nauji namai
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti
PARSIDUODA
3
kėdžių pagal vėliausios mados, neto
barber shop.
li mokyklų, parkų ir ~ biznio
Atsišaukite*
praperčių, ant 66-tos ir FairNAUJIENOS
field Avė. %
1739 So. Halsted' St.
Box 569
PARDAVIMUI 6 ir 6 kam
barių nauji namai, dabar tik
FARDAV1MUI barbernė, yra 3 bal tbudavojami,
įtaisyme
pagal
ti krėslai, biliard^stalas, cigarai, ne
svaiginami gėrimai. Turi būt parduo tamstų reikalavimo. Mes šitus
tas šitą savaitę jūsų pačių kaina.
visus namus parduosime kaip
Savininkas apleidžia miestą.
pigiausiai galime, arba mainy
622 E. 67 Sti.
sime ant senų namų ar lotų.
Fairfax 2836

FISHKR Budy Corp. Reikia!
PARSIDUODA labai geroj
plieno finišerių prie bodies,
d uru ir liuosų pa neis. Ateiki vietoj Ice Cream Parlor su mote pasirengę darban, Samdy derniškiausiais įrengimais.
1733 S. Halsted St.,
mo Dept., No. 8. Harper and
Hastings Sts., Detroit.
Tel. Canal 5904
aš

RAKANDAI

šio įlelegatij susirinkimas. Delegatai
ir delegatės atsilankykite paskirtu
laiku, nes bus švaistoma Sąryšio
PARDAVIMUI 3 kavalkų parlos
svambus reikalai.
setas, mahogany skurinis apmušalas,
J. Tamašauskas, sekr.
viena geležinė lova, spiingsai ir matrasas.
Parduosiu už tiek, kiek kas
duos.
Savininką galima rasti visą

Tel. Lafayette 5153-6438

3101 Sd. Morgan St.
Aptiekoje

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai ge
ras ir gražus automobilius
“Coupe”.
Tai yra buvęs
milijonieriaus* karas. Tas
karas- labai tinka tokiam
žmogui, kuris nori pasiro
dyti kuom jis esęs! Par
duosiu labai pigiai lengvais
išmokėjimais, arba mainy
siu ant lotų. Jeigu nori
gauti geriausj “bargain”,
nes dar tokio nebuvo “Nau
jienose” garsinta, tai nepra
leisk šios progos. Atsišau
kite ’j “Naujienų” office,
1739 So. Halsted St., Box
565, Tel. Roosevelt 8500.

PARDAVIMUI naujas bizniavas namas, Storas, 4 kam
bariai iš užpakalio štoro, 6
kambariai flatas, karštu van
deniu apšildoma,
gera vieta.
Brighton Park. Mainysiu ant
PARSIDUODA
Restoranas mažesnio namo ar lotų.
pigiai, nes savininkas turi du
bizniu.
NAUJAS mūrinis, bizniavus
Klauskite
kampinis namas, didelis Sto
STENLEY SIMON
ras, 6 ir 6 kambarių flatai, tik
Tel. Pullman 6995
3 metų senumo, įtaisytas pa
gal vėliausios mados.
Biznis
GULBRANSEN Grojiklis Pia yra bučernė ir grosernė; biz
išdirbtas
ir
geriausias
nas, 88 notų, moderniški keisai, nis
Park.
Atvažiuokit
su benčiumi ir. 50 rolių, kaina, Brighton
Parduosime
$160.
Išmokėjimais atsakan pamatyti patys.
tiems žmonėms. 812^2 W. 63rd ar mainysime ant private na
mo.
Street Ist floor.
JOKANTAS BROS*
4138 Archer Avė.
PARSIDUODA grosernė ir bučer

nė labai pigiai tik' už $1400.00. Tu
Lafayette 7674
riu dvi krautuves nepajiegiu tvarkyti
abiejų. 4 ruimai' pagyvenimui, vie
ta apgyventa visokių tautų; biznis
DU LOTAI ant 65-to St., tarpe
caSh.
Hamlin ir Springfield Avė. Parsi
Atsišaukite
duoda labai pigiai.
Lotų priekis į
2958 Lowe Avė.
pietus, visi įtaisymai. Laukiama di
delio kainij kilimo toj apielinkėje.
GERA PROGA pirkti krautuvę, Galima budavoti tuojaus ar parduoti
grosernę, ice cream; saldainių, papso, vėliaus, kada kainos pakils. Savinįn’igarų .tabako, rųolto. Biznis geras, kas parduoda todėl, kad reikalingi pi
Galima pirkti
renda $45.00, ilgas.tysas, 4 kambariai' nigai kitam bizniui.
su
mažu
įmokė,įimu.
gyvent ir maudynė; turi būt parduo
Klauskit šmotelio
ta į tris dienas,
' 1739 So. Halsted St.
5702 So. Racinč Avė.
Telefonas Wentwųrth 2475
LABAI pigus bargenas. Parsi
duoda mūrinis namas, 10 fintų po
4 kambarius su lovomis sienose,
Štymu šildomas,
rendos neša į
metus $7,500. Namas randasi tar
3 FLA'l'Ų kampinis rtiuro namas, po pe Racine ir Halsted gatvių; ma
savininkų po (i vakarais. Sa
6 kambarius ant 66 prie Halsted St., tyk
vininkas
priims
2 fintų namų,
rendos $120 į mėnesį, priverstas grei kas turi cash.
1022
W. 77th St.
tai parduoti, kaina $10,000, cash
$4,000.
Ofisas atdaras kasdien iki
PARDAVIMUI 2 augštų mu9 vai. vakare, šventadieniais nuo 10
rinis namas, yra skiepas, 6-6
ryto iki 3 po pietų.
JOHN J. LIPSKI AND CO.
kambarių, elektra, vanos. Ge
4650 So. Western Avė.
ras bargenas.
Tel. Lafayette 1914

NAMAI-ŽEME

DIDELIS BARGENAS, pinigų ne

reikia dauft, parsiduoda 5 ruimų na

mainys melis ir 4 lotai, kas pirmas tas lai
miii ant loto naujas Oakland mes, nes priežastis pardavimo yra
skelbusio Vilniaus Vadavimo
svarbi, galima,karves laikit; darbi
Komiteto atsiskiria ir vienkart MOVING, EKPRESSING & COAL automobilius, 1925 modelio.
ninkui žmogui didelė pagelba čionais
PIANO MOVING EXPERTS
gyventi.
Vieta randasi Clearing mie
Atsišaukite
atsisako nuo visokių nuopelnų
Ix>ng distance handling.
stelio. Atsišaukit pas J. Laurinaitis,
4511- So. Kedzie Avė.
ir garbės...
Turime daug metų patyrimą.
6100 W. 64th St., Chicago, 111.
Apačioje pasirašiusiojo, per
3446 So. Halsted St.
Phones:
Yds
3408 — Blvd. 1969 rea.
metus, bandyta darbu ir pavy
2’/a augštų narnas, akmeni
zdžiu neįkirti j in j veikimą įvy
TURI BtJTI greitai parduo-l niu frontu, lotas 37’/a, 6-6
Mes parduodame olselitf* kainomis
kinti, bet tos pastangos
augštas, 3
visiems,. Dasižinokite pas mus tas automobilius Jevvet Sedan, kambarių, didelis
apie
jūsų
plumbingą
ir
namų
ap

gėrėtis
netobulos, kad jomis
karų garažas, uždaromi poruž $675.
J,
šildymo
reikmenis.
negalima. Gi dirbti be pasekčiai. Savininkas H. W. H.,
PEOPLES PLUMBING &
mių — neverta.
HEATING SUPPLY CO.
Galima matyti visada.
6441 So. Morgan St.
.■ f
.*
♦
490
Milwauke
Av.
Haymarket
1018
Antanas K. Rutkauskas, M. D
3343
So.
Halsted
St.
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
PARDAVIMUI medGiiis na
mas, cementiniu pamatu, yra
BRIGHTON PARK DECORATOR
skiepas, 4 flatai po .5 kamba
Už popieravimą 1 kambario $5.00,
rius, kaina <$8,800. Reikia cash
taipgi atlieku visokius malevojiPARSIDUODA 3 kėdžių bar.
$1,500. Arba mainysiu ant lo
mo darbus,
Dekoruoju pagal
3 tauring karai su “self starte naujausią
berne.
Biznis
išdirbtas
ir
ei

madą.
to. 14511 So. Kedzie Avfnue.
riu” ir 3 touring karai su
4105 So. Maplewood Avė.
na gerai. Balti fixtures. Pigi
Tel. lafayette ,6271.
Tel. Lafayette 7799
“krenkeriu'’.
renda.
Parduosiu pigiai, tik
už $550.00.
PARSIDUODA 10 kamba
KRAUTUVIŲ
ĮRENGIMAI
Tai bus didelės Fordų lenkty
Del grosernių, bučernių, dellknterių namas. Rendos neša $53
3433% So. Halsted St.
J
nės, kokių Chicagoje dar nėra sen, restauracijų, saldainių krautuį menesį. Namas naujai per
buvę. Norintieji dalyvauti tose vių, keptuvių. Specialis prirengimas Sostheim's labai tvirta dėl
PLAYER ’PIANAS, vartuos taisytas. Kaina $4,600.
lenktynėse prašomi tuojaus at keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
tas 3 savaites, 25 .rolės, benAtsišaukite
sišaukti į Naujienų raštinę ir mokėjimu.
1912 SO. STATE STREET
3717 Parnell i Avė.
čius, už $165.00. Ant lengvų
užsiregistruoti,
Laimėjusieji ALHAMBRA STORE FIXTURE CO. išmokėjimų.
>
lenktynes bus gausiai apdovaNEPAPRASTAS
bargenas.
3343 So. Halsted St
noti.
6-6 kamb. naujas muro namas.
Parodykit ką gali jūsų ForVandeniu
šildomas,
gražioj
PARSIDUODA restauracija
dūkas!
PARENDAVOJUMUI
krauSoutb Side apielinkėj. Parduo
ir lunch ruimas, Yra išdirbTos dideles lenktynės įvyks
:uvė ir 4 kambariai pagyve
siu arba mainysiu ant mažo
gerą
pel-j
tas
biznis,
duodantis
Rugpiučio 9 d., 1925
nimui. Didelė vieta, 1tinkanti
namo ar loto. Ateik ir pasiną. Parduosiu, nes išvažiuoju*
Calumet Grove,
rile bizniui.
matyk, nas nesigailėsi. Savi
kitan
miestan.
Blue Island, III.
Atsišaukite
ninkas, J. VILIMAS, 4405 So.
NAUJIENŲ PIKNIKE.
626 W. 18th St.
919 W. 20th St.
FąirfieĮd Avė.1

BAGDONAS BROS.

PARDAVIMUI

arba

A

PARDAVIMUI

REIKALINGA 6 FORDAI

IŠRĖKDAVO JIMUI

PARDAVIMUI medinis na
rnai 8 metų senumo, 4 ir 4
kambarių, ir 3 kambariai pa
stogė. Aukštas Beizmentas, 2
karų garadžius. Viskas paisy
tas pagal vėliausios mados.
Randasi Brighton Park.

_ _ _ MOKYKLOS
SPECIALISNUPIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl
prafting, Deslgning i£ Dressmaking. Atsišaukite prie musų atba rašykite dėl tolimesnių infor-.
macijų.

SIŪLYMAI KAMBARIO

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 6 kamb., beveik
nauji rakandai. Dining room”
setas, fronto sėtas, karpetos ir
daug kitų dalykų.
Roseland. Liepos 14 <1., 8 vai. vą6421 So. Rockwell St.
kare Aušros kambariuose 10900 So.
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
Kalbame lietuviškai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-2EME

TAJERŲ taisymo ir vulcaVALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
nizing šapa, pilnai prirengta,
PARDAVIMUI dviejų famiparduosiu pigiai.
lijų namas, 4 ir 4 kambarius. 2407 W. Madiaon, Chicago, III.
1643
IŠRANDA VOJIMUI
labui puikusĮ
Atsišaukite
Aukštas beizmentas, graži vie Phone Seeley
M.
E.
HUTFILZ,
Manager
kambarys, tinkantis vienam arijai
. 1603 So. Halsted St.
ta.
Randasi
Brighton
Park.
b
......
...
—
...........
I /
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant;

■

Protesto mitingą rengia Chicagos
lietuvių progresyvūs visuomenės Ben
dras Komitetas, penktadienyje, liepos
17 (I., 1925 m., Chicagos Lietuvių
Auditorijoj. 3135 So. Halsted St.,
Chicago, III. Pradžia 7 vai. vakare.
Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes
jau esam girdėję iš laikraščių prane
šimų, kas dabar darosi Lietuvoj. Val
dančioji partija (krikščionys demo
kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
ciją, suvaržė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo
tris opozicijos atstovus ir įvedė mir
ties bausmę.
Mes, Amerikos lietu
viai, negalim ramiai į tai žiūrėt, bet
turime pakelti savo balsą, šituo tik
BYLINfiJIMĄSIS SU SAVO slu ir yra rengiamas šis masinis
ŽENTU
orotesto mitingas. Bus geriausi kal
bėto iai, kurie visą reikalą geriausia
išaiškins. Taipgi bus ir gražus mu
Prieš teisėją M. Erwen liepos zikalus programas.
Kviečiame kuoskaitlingiausiai su1 dieną buvo nagrinėjama byle.
Bendrasis Komitetas.
sirinkti!

4

PARDAVIMUI arba mainy
sus kambariai, naujai ištaisy* mui ant loto arba mažo na
klesos bučernė,
ti, mažai šeimynai l>e vaikųĮ mo pirmos
ant Kedzie Avė. A įsišauk i t
Renda $12.00 į mėnesį.
z
d
4511 So. Kedzie Avė.
Atsišaukite
Tel. Lafayette 6271

TAUPYK IR TURĖK

Visuomet vasaros metu mu Kas sąvaitę, kas dvi
sų p-n i Nora Gugienė mėgda ar kas mėnuo, atskirk dalelę
lę net Lietuvos žemelėj.
šie
met gi ji nutarė praleisti vasa
rą su savo draugais,
nuomoti paėmė visą vasarnamį ant aukšto kranto Fox Lake ežero, kur randasi visi patogumai maudynės kuopuikiausia, o gamta da gražesnė!

PARDAVIMUI

Pranešimai L ISIIENDAVOJIMUI J

f

Atsišaukite
730 W. 19tb PI.

EXTRA BARGENAS!

ŠTAI JŪSŲ LAIM®
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; augštesnj į dvyliką
mėnesių. .Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių
įgijo mokslus, — šiandie jie yra
laimingi! čia kiekvieną žmogų
kad ir silpniausio proto padaroma
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensington Avė.; Padėjėjas Antanas Dobravalskis, 338 E. Kensington Avė.;
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831
Sj Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargia, 10520 So. State St.;
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadieni kiekvieno
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.. 341
E- Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo
18 iki 40 metų.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736
W. 61st St., Tel. Englewood 2083;
Finansų Rašt. A. Walančunienė,
5929 So. Throop St.; Kontrolės
Rašt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35
PI.; Kasierius P. Šenulienė, 3405 So.
Union Avė.; Apekuna kasos A. I)udonienė, K. Austrauskienė; Maršalko P. Grigonienė. Susirink imai
atsibuna kas antrą nedėidienj kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet.,
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS
KLIUBO ant North West Sidcs val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. LidikeAmerikos Lietuvių Mokykla
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm.
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas,
Robertas Shaikus, 1750 VVabansia
3106 S. Halsted
Chicago, III.
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič,
1719 N. Robey St.; financų sekr. F.
Harmonas, 1712 N. Marshficld Av.;
kasierius Willem Nausėda, 1645
DRAUGIJOS IR
Wabansia Av.; iždo globėjas J.
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
ORGANIZACIJOS
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N.
Marshfield
Av. Susirinkimai atsi
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS
buna
pirmą
panedėlį.
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, LAISVAS LIETUVIŲ PAftELPINIO
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ Val
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt.
dyba
1925 metams: Pirm., E. Ju
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams
zaitienė,
736 W. 61st St. Tel. EnSt., Phone Columbus 5270;
glewood 2083; Pagelb., U. Miški
Kasierius S. F. Martinkus, 3237
nienė, 4001 So; Artesian; Nut. Raš
Aubum Avė.
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J.
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ
Plaplis,
3336 So. Halsted Str.;
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
Kontr. Rašt., S. Palijanskas; Kadyba ant 1925 metų: Prezidentas, »sierius, J. Varnagis, 4051 Archer
S. MažJka, 3149 So. Halsted St.;
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas.
Vice-prez., J. Mineikis. 3219 South
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
Wallace St.; Nutar.-Rašt., A). Gul
skutinį nedėidienj; McKinley Park
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan.
Svetainėje, 39th ir Westem Avė.,
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Wells
2-rą valandą po pietų.
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas.
3328 Aubum Avė.; Iždininkas, J DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue;
TUVOS Valdyba 1925 metams:
Maršalka, W. Shulčius, 8122 South
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. StaSo. Peoria St.; Antanas Tumkevisulanis, 3236 So. Halsted St.
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.;
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas,
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank
DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM.
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z.
St., Phone Lafayette 5211; Ant.
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Fad.
Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W.‘18th
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.;
St.; John Jackas, Kasierius, 2436
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt.
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St.,
ką ir Alex Mamonas, Kasos ApeWest Pullman; kasos glob. D. Mo
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Monedėidienj kožno mėnesio, 1-mą vai.
’ tuzienė, 4317 S. ''Hermitage Ave<;
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South
lina ^t.; maršalka P. Tiškeviče,
4612 S. Francisco Avė.; ligonių
Halsted St.
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St.
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.:
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.;
pietų, Davis Sųuare parko svet.,
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne
St.; Nut. Rašt. A. VValskis, 3341
prie 45 ir So. Paulina gatvių.
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ
green
Avė.; Maršalka J. Kuprevi
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
čius,
3446
Pearce Avė. Mėnesiniai
po vardu Šv. Marijos, 3501 South
susirinkimai
įvyksta paskutinę pėtUnion Avė., Chicago, 111. Pirmi
nyčią
kožno
mėnesio.
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So.
Parnell Avė.; Vice pirmininkas,
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met.
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South
pirm.
Antanas Margevičia, pagelb.
Wallace St.; Mokeščių raštininkas,
Kazimieras
Kučinskas, prot. rašt.
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas
Jonas
Guzauskis,
fin. rašt. Antanas
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
Daujotis,
1955
Canalpora Avė.,
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir
Centralinis
rašt.
Franas
Baksinckis,
Vaineikis; Maršalka, VVilliam Kuz
kasos
globėjas
Juozapas
Jusčus,
ma, William Butkus; Truščei, Juo
kasos
apiekunas
Vincentas
Greitzapas Mickevičius, Antanas Vai
jurgis,
kasierius
Petras
Paulauskis,
čius, Jonas Kazlauskas.
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu
sio, antrą septintadieny. Kviečia
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas
me lietuvius kreiptis su reikalais į
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi
kleboniją, 3505 So. Union Avė.,
būna kas antra subatą kas mėnesį
Chicago, III.
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union
Avė.

Pardavimui medinis, vieno meto
senumo, 5 kambarių bungalow, su
visais paskiausios mados įtaisymais.
MYLĖTOJŲ DRAUGY GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
Savininkas priverstus apleisti mie LIETUVOS
STĖS VALDYBA 1925: . Pirminin
RŲ ir MOTERŲ PAS. KLIUBO
stą.
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South
valdymą
ant. 1925 m.: pirm. Napa1418 — 51st Avė.
Emerald
Avė.;
Pagelbininkas,
W.
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas
Cicero, III. z,
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut.
Gabrėnas, raštininkė Marijona MaRašt., K. J. Demereckis, 3331 So.
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas,
Wallace
St.;
Turtų
rašt.,
Petras
kasos globėjai, Teofiliją Saltienė,
PUIKUS karčiamos namas su vie
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasienuolika ruimų ir visais rakandais
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
rius, Kostantas Lengvenas, 3356
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe.
(Fixtures) parsiduoda visąi už žemą
So.
Lowe
Avė.;
Kontrolių
rašt.,
Zubavičius,
maršalką Antanas Ru
kainą, afba ant rendos, labai geroje
Stanislovas Deikus, 2857 Emerald
dis. Susirinkimus laiko kas antrą
vietoje, Lietuvių apgyventoje KolioAvė.; Kasos globėjai, F. Kaune ii
nedėidienj, John Engels svetainėj,
nijoje, Kenosha, Wisconsin.
Antanas
Knistautas;
Maršalka,
3720 W. Harrison St.
WM. BELINSKI,
Adolfas Augulis.
905 Wictory Street,
Susirinkimai laikomi kas antrą su LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL
Waukegan, III.
batos vakarą, Antano Urbono sve
DYBA 1925 metams: Pirmininkas,
tainėje, 3338 So. Aubum Avė. Na
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 38rd
riais priimami j Draugystę nuo 18
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas,
ligi 40 metų senumo.
930 W. 38rd St.; Nut. Rašt. K. J.
Demereckis, 3331 So. Wallace St.;
Turto raštininkas, G. šarkaitis, 708
ANTRI MORG1ČIAĮ
W. 17th St.; Kasierius, Jonas MaTEAT. DRAUGYSTĖ
Suteikiami ant 6% palūkanų. LIETUVIŠKA
zelauskas, 3259* So. Union Avė.;
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.:
Taipgi perkame Trečius Mbrgičiui
Maršalka,
Petras Kauneckis; Kon
8irm. A. Sabaitis, 1947 So. String
iv* Irnvi
Irtu a
trolių
rašt.,
Sta...skvas Grikštas,
t., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S.
INTERNATIONAL INVESTMENT
Kasos
globėjas,
Jonu' Julijonas.
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas,
CORPORATION
Susirinkimai
atsibuna
kas pirmą
4440 So. Whipple St., fin. rašt. J.
3804 South Kedzie Ave^
subatos
vakarą,
kožno
m*
nėšio, Jo
Razmėnas, 1840 So. Halsted St.,
Lafayette 6738.
no
Mazelausko
svetainėje,
3259 So.
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West
V... . ...........‘.U
H
...................................... —
Union
Avė.
Nariais
priimami
nuo
Hasting St., kasos globėjai P. Mar18
iki
40
metų.
tinkienė, 2844 W. 38 St., kasierius
J. Vilis, 838 W. 33 St., durų mar DRAUGYSTES’ LIETUVOS GOJUS
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.
Valdyba ant 1925 metų: William
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina
St.; John Schultz, Pirm, pagelb.,
Praktiškos Automobilių
DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis,
Instrukcijos
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A.
Yra svarbu dėl automobUių me
valdyba 1925 m.: pirm. K. LungviGarbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S.
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi*
nas, 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas
String St.; Juozapas Rudis, Kontr.
rengę pradėti. Pagal musų naują
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut.
Rašt., „3043 W. 38th PI.; John
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
rašt. A. Malinske, 56J. W Dekoven
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 39th
jus išmoksite j kelias savaites, kaip
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3538 S
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gaiatlikti didelius darbus. Darbas ko)
Wallace St., kontrolės rašt. J. Mike
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas
jus niokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. JocŽičkus, Durų Sargas.
dar geresnis.
kUnas, 561 W. Dekoven St. Kasos
Susirinkimai laikomi kas • trečią
Dienomis ir vakarais klesos.
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted
nedėidienj kožno menesio, l :30 vąl.
FEDERAL AUTO ENGINEERING
St. Ir durų sargai A. Frajonis ir
po pietų, A. P. Bagdono svetainėj
1507 W. Madison SL
Jonas Burtašis.
je, 1750 So. Union Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOL

"mokyklos

