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Sustabdė Jugo Slavi
jos karingus žygius

šiuose abi puses aplaiko dide
lių nuostolių.

Ruhr distriktui grę 
šia badas

Rusija priešinasi interna 
cionaliniam teismui

Nedalyvaus to teismo sprendi
muose Korelijos 'klapsime.

300 chiniečiy prigėrė 
kasykloje

Kareiviai sustabdė kasyklos 
pompas.

Austrijai grysia streikas
Valstybės darbininkai reika

lauja pakėlimo algos.

6,000 žmoniy žuvo 
Persijoj

Balkanų karo pavojus Francuzai atkirto . gabenimą 
maisto į okupuotąjį kraštą, 
šaukiasi Amerikos pagelbos.

Ruhr distriktui gręsia badas
Sustabdė mažosios enten 

te karingą žygį
Rengėsi paduoti Bulgarijai ka

ringą ultimatumą, bet Ang
lija ją sulaikė. Karo išveng
ta, bet gal tik laikinai.

lijos įsimaišymas, padedant 
Jirtigt. Valstijų ambasador/ui 

Bielgrade, ketvirtadienio vi
durnakty, privertė mažąją en- 
tente (Jugo Slaviją, čechiją ir 
Rumuniją) permainyti savo 
karingą ultimatumą Bulgari
jai ir bent laikinai išgelbėjo 
Balkanus nuo įsivėlimo į dide
lį karą.

Amerikos ambasadorius Per- 
cival Dodge prisidėjo prie An
glijos ir Italijos reikalavimo, 
kad Jugo Slavijos valdžia at
šauktų savo mobilizacijos pa
skelbimą ir sulaikyti pienus 
Bulgarijos okupacijai.

Anglijos ambasadorius Al- 
ban apsilankė pas preinierą 
Pačič ir pranešė jam, kad jei 
ultimatumas bus paduotas* tai 
Anglija ir Italija įsimaišys. To
kį pat įspėjinią Anglijos am
basadoriai padavė Pragos, Bu- 
charesto ir Athenų valdžioms 
ir delei to Jugo Slavijos vald
žia žymiai sušvelnino ultima
tumą. Įteiktoji Bulgarijai no
ta buvo tik gražus pakvietimas 
į pasitarimus.

Mažoji entente aiškinasi pu
blikai, kad jie permainė savo 
nusistatymą todėl, jog Bulga
rija tuojaus demobilizavosi.

Jugo Slavijos ambasadorius 
Viennoje paskelbė, kad mažo
ji entente mano pasiųsti į So
fiją kontrolės komisiją .pri
žiūrėti Bulgarijos nusiginkla- 

vimą. Ikt Bulgarijos ambasa
dorius Viennoj paskelbė, kad 
Bulgarijos valdžia tokios kon
trolės komisijos prie jokių a; 
linkybių nepriims.

Sofijos žinios sako, kad Bul
garijos kabinetas nutarė at-

šaukti buvusį Bulgarijos ka
ralių Ferdinandą, kuris dabar 
gyvena Vokietijoje, bet galu
tino nuosprendžio apie tai dar 
nėra padaryta.

Gal atsikreips ‘ į tautų 
sąjungą.

LAUSANNE, birž. 17. — 
Jugo Slavijos ir Rumunijos 
delegacijos akylai seka Balka
nų padėtį ir ketina kreiptis 
prie tautų sąjungos, jei tik 
Bulgarijos naujoji valdžia pa
darys kdkį netinkamą žingsnį. 
Jugo slavai netiki Bulgarijos 
valdžios tvirtinimams apie 
StambuHinsik'io užmušimą.

Stambulinskis siekėsi 
respublikos.

SOFIJA, birž. 17. — Oficia- 
linis laikraštis tvirtina, jog ta
po surasta archivai ir proto- 
ka)i pas^iiausio Stambulinskio 
kabineto susirinkimo, kuria
me Stambulinskis su savo mi- 
nisteriais tarėsi apie panaiki
nimą Bulgarijoje monarchijos 
ir paskelbimo joje respublikos, 
kur prezidentu butų buvęs 
Stambulinskis.

Nėra abejonės, kad Stambu
linskis mąstė apie paskelbimą 
respublikos, nes jis nekartą 
apie tai užsiminė seime, bet 
apart jo pareiškimų seime, nie
ko tuo klausimu nebuvo 
kiama.

Balkanams gręsia 
didelis karas

Pačios Bulgarijos žygiai 
to veda.

vei-

prie

De-

Tavo Namas

vardu

namus kiti 
ir kiek mo-

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis 
“NAMAI-žEMfi”.
čia surasi kokius 
parduoda ir perka
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

ATMENAT, birž. 17. — 
lei Bulgarijos sukilimo gręsia 
iškilti Balkanų karas. Pasiro
do, kad sukilimas, kuris nu
vertė Stambulinskio valdžią 
yra aiškiai militaristinis.

MakedonieAiaJ suorganizavo 
tautinį judėjimą ir reikalauja 
Makedonijai autonomijos. Ko
kis nors bandymas paskelbti 

: Makedonijos nepatik lausotinybę 
privestų prie Balkanų karo. 
Graikija, Jugo Slavija ir Ru
munija susivienys, jei make- 
doniečiai paskelbs autonomi
ją

Daugelis iš 20,000 sutartimi 
demobilizuotų oficierių sugrį
žo į kariuomenę ir dabar Bul
garijos kariuomeifė yra daug 

didesnė, negu jai leidžia lai
kyti Neuilly sutartis.
Mūšiai Bulgarijoj tebesiaučia.

Civilinis karas Bulgarijoj 
tebesuauč^a. Telegrafinis susi
siekimas su Bulgarija yra nu
trauktas ir todėl susižinojimas 
su ja yra labai apsunkintas. 
Bet atvykstantys pabėgėliai 
praneša, kad visur veikia val
stiečiai ir vietomis aplaiko 
pergalių.

Valdžia deda visų pastangų, 
kad numalšinus valstiečius ir 
tuo tikslu sumobilizavo armi
ją iš 70,000 kareivių, 
valstiečius veikia ir 
partizanų bandos.'.

Esamomis žiniomis, 
čiai bando prieiti prie
ir karalius 'Borisas yra prisi
rengęs bėgti aeroplanu. Mų-

DORTMUND, birž. 17. — 
Francuzai vakar užėmė Dort- 
'mundo centraltinę gĮefležinkelių 
stotį, tuo įgydami kontrolę ant 
geležinkelių linijų, einančių iš 
anglių kasyklų į Rust gilumą.
Maisto gabenimas atkirstas.

BERLINAS, Birž. 17. — 
Dortmundo vaikų šelpimo di
rektorius Gildmesster prisiun
tė sekamą telegramą:

“Užėmus Dortmundo stotį, 
Bochum pasiliko be pieno ir 
reikalingiausių maisto dalykų. 
Ar negalima butų gauti ko- 
kios-nors pagelbos iš Jungt. 
Valstijų ar Anglijos?”

Penki vokiečiai kasyklų di
rektoriai liko nuteisti pen
kiems metams kiekvienas už 
atsisakymą pristatyti anglių 
okupantams. Jie taipjau turės 
užsimokėti pabaudą, kuri sie
kia 1,431,000,000,000 (apie 
$14,310,000).

Badas darosi neišvengtinas.
DUSSELDiORF, birž. 17. — 

Delei paskiausių franeuzų pa- 
sigriebimų geležinkelių, vokie
čiams beliko tik viena gele
žinkelio linija, vedanti iš Ruhr 
į neokupuotąją Vokietiją. Tik 
tuo geležinkeliu ir galima pri
statyti maistą į dalį okupuo
tojo krašto. Paskui maistas iš- 
vežiojamas motoriniais tre
kais. Iš kitur maistas įveža
mas ingi tik automobiliais ir 
vežimais.

Esant tokiai padėčiai, jei ir 
viskas butų sunaudota prista
tymui maisto, tai ir tada oku
puotasis kraštas negalėtų gau
ti užtektinai maisto.

Kadangi Ruhr distriktas im
portuoja, apie. 70 muoš. mai
sto, tai trukumas jo jau jau
tėsi per keletą savaičių. Esse- 
,ne jau nebegalima gauti mė
sos.

Duonos svaras kainuoja 18,- 

000 jnarkjų, arba tiek, kiek 
bedarbiai gauna iš valdžios pa- 
šelpos į dieną. 100 svarą ang
lių kainuoja 65,000 markių.

Kainos kįla delei stokos mai
sto ir delei nuolatinio markės 
puolimo. Maistd gi dar labiau 
truks; o taipjau puls ir pati 
markė. Be to gyventojus la
bai vargina šaltas ir lietingas 
oras. Tokios biaurios vasaros 
nepamena ir seniausi gyven
tojai.

LONDONAS, birž. 17. — 
Rusija atsisdkė dalyvauti inter
nacionalinio teismo svarsty
muose Korelijos klausimo.

Teismas pranešė Rusijai, kad 
jis mano svarstyti Suomijos 
atsišaukimą išaiškinti Rusijos- 
SUomijos 'nutartį apie Rytų 
Korelijos autonomiją. Rusija 
atsakė, kad ji negali dalyvau
ti tuose svarstymuose.

čičerinas savo atsakyme sa
ko, kad Korelijos klausimas 
yra Rusijos vidurinis klausi
mas, be to Rusija negali ti
kėti, kad tautų;'sąjunga ar in- 
tlernacionalinlis teismas galėtų 

išnešti bešališką nuosprendį.

SHANGHAI, birž. 17. — 
Trys šimtai, chiniečių anglia
kasių užvakar prigėrė Tsao- 
Čuang kasykloje, įlesikivirčian- 
tiems kareivua'mš ai atrauk u s 
elektros vielas ir sustabdžius 
kasyklos pompas. Nelaimė iš
tiko antroj didžiausioj kasy
kloj Chinijoj. Ji yra valdoma 
ir operuodama vienų ch|in|ie- 
čių.

Pasigriebė Turkijos p're 
kybos monopoli!

Prieš 
įvairios

valstie- 
Sofijos

Suokalbis Rumunijoje
I—..... 4-----

Vengrai siekęsi išžudyti 
Rumunijos dinastiją.

visų

VIENNA, birž. 47. — 
chareste susektas yra Transyl- 
vanijos vengrų maištininkų 
suokalbis nužudyti Rumunijos 
kbonprincą Karolį. Maištinin
kai taipjau pienavę išžudyti 
visą dinastiją ir taipjau žy
mesniuosius armijos 
rius. Desetkai žmonių 
tuota.

Bu-

oficie- 
areš-

OHICAiGO.
Taylor per pastaruosius 12 
metų išleido $50,000 pataisy
mui savo sveikatos. Bet jos 
vistiek neatgavo, o kentėjimai 
buvo tokie dideli, kad ji nu
siskandino Michigan ežere. Jos 
lavoną ištraukta iš ežero ties 
Gary

- (Mrs. Leoną

Kaizeris tikisi atgau
ti sostą

Eksporto ir importo monopol
ijų gavo- Francijos ir 
jos kapitalistai.

Angli-

kad VokietijaMano, 
prie monarchijos.

sugrįš

17.BERUNAS; birž.
Grupė vokiečių studentų apsi
lankė pas Vokietijos ex-kaize- 
rį Wilhehną Holandijoje ir pa
sikalbėjime su jais jis išreiš
kė viltį, kad Vokietija neuž
ilgo sugrįš prie monarchijos. 
Jis, girdi, nenorėtų ir gyventi, 
jei jis neturėtų tos vilties. Esą 
Vokietija be Hohenzollernų ne
galinti gyventi ir žmonės tu
rės atmesti dabartinius vador 
vus ir sugrįšti prie monar
chijos, nes dabartiniai Vokie
tijos vadovai esą nepatyrę 
žmonės ir nežino kaip valdy
ti šalį. Jis dar tikisi, kad jis 
atgaus savo pražudytąjį sostą 
ir nesuprantąs kaip galėjo taip 
lengvai Vokietijos žmonės pri
imti jo rezignaciją.

Viename jo kambarių užra
šas skelbia, kad jis priima 
tuos žmones, kurie tikrai 
ištikimi kaizeriui.

LAUSĄNNE, birž. 
Anglijos ir Francijos 
sai, vadovaujami Leslie Urqu- 
hart, pasirašė kontraktą su 
Turkija, buriuoju praktiškai 
visas Turkijos eksportas im
portas pavedamas yra tiems 
interesams.

Sutartis yra panaši į ameri
kiečių gautąsias koncesijas, tik 
šios koncesijos yra daug di
desnės už amerikiečių. Bu
sianti sutverta didelė korpora
cija, kuri turėls# išėmus nie- 
kurius atsitikimus, išimtiną 
monopolių ant Turkijos eks
porto ir importo prekybos.

17. — 
intere-

Didelė šery brokeriy kom 
panija bankrutijo

Anglai turi milžinišką 
submariną.

tik 
yra

LONDONAS, birž. 17. - 
Anglija vakar nuleido ant van
dens X-l, didžiausią submari- 
ną pasaulyje.-Ji yra 3,500 to
nų įtalpos Ir yra 1,400 tonų 
didesnė už didžiausią Vokieti
jos submariną. Naujoji subma- 
rina bus apginkluota 13,5 co
lių kanuolėmis. Submarinas 
niekam nerodoma ir nieko 
prie tos Vietos \ nepiiilejidžia- 
ma.

NEW YORK, birž. 17. 
Didelė Šerų pardavinėjimo 
ma, Knauth, Nachod & Kuhne, 
narys New Yorko biržos ir 
New Yorko “eurb mark et”, 
turinti skyrius visuose dides
niuose Amerikos miestuose, 
bankrutijo ir jai tapo paskir
tas receiveris. Firma skaitėsi 
labai tvirta, vedė biznį per 70 
metų ir per 28 metus buvo 
biržos nariu. Jos skolos siekia 

$11,000,000. Kompanija tvirti- 
nanti, kad jos turtas padengs 
skolas, jei jis išmintingai bus 
apverstas į pinigus. Bet didelį 
dalį turto sunku greitai išlei
sti.

fir-

Stambulinskis — penktas Ge
nujos konferencijos narys 

užmuštas.

50 žmonių sužeista gaisre.

PITTSBURGH, Pa., birž. 17. 
— 50 žmonių liko sužeista gai
sre Atlantic Refining Co. dirb
tuvėje. Kėli kiti namai apde
gė. Nuostoliai siekia $1,000,- 
000.

Turkija yėl atidėjo Konstan- 
tiinop<Uio prohibjdjų.

LONDONAS, birželio 17. — 
Iš Konstantinopolio praneša

ma, kad vykinimas ten pro- 
hibicijos, kuris turėjo prasidė
ti vakar, tapo atidėtas iki rug- 
piučio 1 d. Talkininkai labai 
priešinasi įvedimui prohibici- 
jos Konstantinopoly, nes jų ša
lių gyventojai ir kareiviai ne
turėtų tada kur girtuokliauti. 
Visoje gi Turkijoje veikia pro- 
hibicija, nes mahometonams 
tikyba draudžia gerti svaigi
nančius gėrimus

BERUNAS, birž. 17. — 
Bulgarijos ,ex-premieras Alek
sandras Stambulinskis yra 
penktas Genujos ekonominės 
konferencijos narys, kuris li
ko užmuštas. Pirmiaus užmu
šta Lenkijos prezidentą Naru
tavičių, Vokietijos užsienio rei
kalų ministerį Rathenau ir Ru
sijos atstovą Vaclavą Vorov- 
skį. Ketvirtasis gi — Graiki
jos premjeras Gounaris liko su
šaudytas Graikijos sukilėlių.

Didžiuma gi kitų tos kon
ferencijos ddlegatų iš vakari
nių valstybių jau neteko sa- 
vo vietų.

DU NEGRAI NUŠAUTI.

OHICAGO. — Du negrai li
ko užvakar nušauti. Vieną nu
šovė reforminininkų tyrinėto
jas Domm, o antrą, už pusės 
valandos po nušovimo pirmo
jo negro, ir Visai netolli tos 
vietos, nušovė negras policis- 
tas. Visą tai įvyko netoli 32 ir 
Wabash gatvių

V1ENNA, birž. 17. — Visi 
Austrijos valstybės darbinin
kai rengiasi paskelbti genera- 
Jinį streiką už pakėlimą ai- 
gbs. Jų streikas palies tautų 
sąjungos pieną atbudavoti Au
striją. Apie 170,000 darbinin
kų reikalauja pakėlimo algos, 
kuris siektų į metus 2,000,- 
000,000,000 kronų. Kancleris 
Seidel sakosi galįs išpildyti 
tik dešimtą dalį reikalavimo. 
Relikalaujamas pakėlimas al

gos padidintų mėnesinį Austri
jos 300,000,000,000 kronų biu
džeto deficitą, kurį dabar pa
dengia talkininkų paskolos, iki 
500,000,000,000 kronų.

Du vokiečių partijos minis- 
teriai pasiūlė savo rezignaci
jas. Jei jie rezignuotų, tai Sei- 
delio kabinetas jpiįls, nes jis 

vokiečių partijos, 
reikalauja išpildyti 
reikalavimus. Sei- 
atmetė ’ reikalavi-

rymo ant 
kuri dabar 
darbininkų 
delis nors 
mus, bet ir toliau ves dery
bas su darbininkais, nes strei
kas labai blogai atsilieptų j 
Austrijos paskolą.

Mirė spaustuvių darbininkų 
unijos prezidentas.

INPIANAPOLIS, birž. 
—• Nuo širdies ligos vakar 
goninėj pasimirė John Mc- 
Parland, prezidentas Interna
tional TypoglrapUica'1 Union. 
Jis giųię Australijoj 1868 m. 
ir centralinio unijos preziden
to pareigas jis ėjo nuo 1920 
m. Jo vietą užims pirmas vice 
prezidentas Charles P. Howard 
iš Detroito. »

17.
Ii-

Kunigas pakliuvo už prohi- 
bicijos laužymą.

D/ENVER, Colo., Įjbirž. 17. 
i— Katalikų kunigas Grace iš 
priemieščio Arvada liko ap
kaltintas už peržengimą pro- 
hibicijos įstatymų. Jį paliuo- 
suota už $2,500 kauciją.

•Kartu su juo ta,x> taipjau 
apkaltinti jo švogeris ir vie
na milionierė. Juos kaltinama 
sąryšy su prapuolimu iš pro-Į' 
hibicijos raštinės už $20,000 
degtinės.

z

Tūkstančiai žmonių liko sužei
sti žemės drebėjime.

MASKVA, birž. 17. — Per
sijos ambasados gautomis ži
niomis, tūkstančiai žmonių žu
vo pakartotiname žemės dre
bėjime šiaurinės Persijos kal
nuose. Tikrai žinoma, kad žu
vo 6,000 žmonių, o tūkstančiai 
žmonių sužeista. Išlikę gyven
tojai panikoje bėga į pietinės 
Persijos lygumas.

Žemės drebėjimas ištiko 
naktį, kada Visli Imiegojo ir 
žmonės žuvo sugriuvus jų 
mams.

Persijos ambasada prašo 
gelbos nukentėjusiems. Ji 
ko, kad žemės drebėjimas
ėmė 1,000 ketv. myūjų, kur 
gyvena apie 250,000 žmonių. 
Ji mano, kad viso tame že- 
piės drebėjime žuvo galbūt 
20,000 žmonių.

na-

pa- 
sa- 
ap-

Riaušės Vokietijoje
BIFJRLINAS, , birž. 17. — 

Delei didelio kainų iškįlimo, 
vakar Brandenburge, netoli 
Berlino ištiko riaušės. Maisto 
įr čeverykų sankrovos liko iš-i 
plėštos. Karo stovis tapo pa-* 
skelbtas ir kariuomenę prisių
sta iš Potsdam.

12,000 MEKSIKOS DAR
BININKŲ 1STREIKUOJA.

MEXICO CITY, birž. 17. — 
12,000 darbininkų Orizaba dis- 
trikte streikuoja delei nesusi- 
taikimo su samdytojais apie 
veikimą Vera Cruz atlygini
mo už sužeidimu^ įstatymų. 
Bovelnos dirbtuvės, bravarai 
jr duonkepyklos yra paliestos 
streiko.

Šiandie apsiniaukę, gal-
but lietus vakare; biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:14 v., leidžia
si 8:27 v. Mėnuo leidžiasi 10:- 
47 valandą vakare.

Jau Tik Keletas Dienų Laiko 
Liko iki Naujienų Ekskursijai
$

Todėl kurie rengiatės važiuoti, pasirūpinkite, 
kad jūsų pasportai ir visi dokumentai butų su
tvarkyti . taip, kad neturėtumėte nemalonumų 
kelionėje. Del “Income Taxų” pasirūpinkite 
gauti raštiškus liudijimus nuo savo darbdavių, 
parodančius uždarbi už 1920, 1921, 1922 ir 1923 
metus ir atsilankykite į Naujienų ofisų birželio 
18 dienų.

Iš LIETUVOS 
t I

Kurie ilgai nesulaukėte atvažiuojant savo gimi
nių ir norite, kad musų atstovas pagreitintų jų 
atkeliavimą, kreipkitės j Naujienų ofisų ne vė
liaus birželio 19 d.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 So. Halsted St, B,’ Chicago, HL I
'iniiAiii I- ' B'



Pirmadienis,
vi

Birž. 18, 1923

Lietuvos Miško Apdirba
moji Pramonė

J. Etingeris [žum. “Lietu 
vos Ūkis” Nr. 9, 1923]

1923 metai bus pereinamoji 
epdcha Lietuvos miško padirbi
mo pramones istorijoje. Daug 
politinio ir ekonominio pobūdžio 
faktorių darys įtaką tos Lietu
vos pramonės plėtotei.

Ir pirmiausia — Klaipėda. 
Klaipėdos su jos turtingais miš
ko apdirbimo aparatais prie Lci- 
tuvos prisijungimas, visos pluk
dymo linijos iki Nemuno įtakos 
atgavimas, muito sienos tarp Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos 
panaikinimas, — visa tai keičia 
tolimesnes miško apdirbimo pra
monės plėtotės perspektyvas. 
Antras labai įtakingas fakto
rius, tai vokiečių vidaus įlinkos 
padėtis, tos rinkos, kuri savo 
laiku suimdavo labai daug viso
kių miško prekių: ir'lenkų, ir 
suomių, ir nišų, ir lietuvių.

Užėmus prancūzams Rūro sri
tį, vokiečių rinkos talpumas su
mažėjo. Viso pasaulio rinkoje 
tatai padarė be galo didelį įspū
dį, ir visi suprato, kokį žymų 
vaidmenį vaidino Vokietija, kai
po žalio ir apdirbto miško varto
tojas. Lietuvai tas Vokiėtijos 
vaidmens sumažėjimas iš karto 
gali pasirodyti nežymus, dėl jos 
silpnos neapdirbtos miško me
džiagos eksporto prekybos ir 
užmezgimo ryšių su naujomis 
rinkomis. Ištikrųjų gi taip nė
ra. ' Kiek Lietuva yra pasiryžu
si ir privalė figūruoti pasaulio 
miško rinkoje, nors apdirbtos 
miško medžiagos išvežimui, kiek 
to reikalauja jos prekybos ba
lanso aktyvas, tiek Lietuva pri
valo būti suinteresuota palaikyti 
ryšius su vokiečių rinka. Vo
kietija yra artimiausia Lietuvos 
kaimynė. Lietuvos geležinkelių 
tinklas, tokiame pavydale, ko
kiame jis dabar yra eksploatuo
jamas, yra ankštai surištas su 
Vokiečių geležinkelių tinklu; su
sisiekti su Klaipėda pakol dar 
patogiau ir geriau galima per 
Vokietiją, negu betarpiai per 
Lietuvą (Kretingą). Bet kaS 
užvis svarbiausia, tai Vokietijos 
miško prekyboj tarpininkavimo 
vaidmuo. Vokiečių prekybos 
aparatas yra įsigalėję Rytuose 
ir Vakaruose, ir dar daug de
šimčių metų praeis, kol prancū
zų, anglų ir belgų vartotojai ir 
pirkėjai betarpiai pasieks Rytų 
ir Pabaltės šalis. - Su tuo reikia 
skaitytis. Mes matome, kad ru
sų miško rinkos valdytojai pre
kiauja beveik išimtinai per Vo
kietiją, ir tik labai retai Vaka
rų pirkliai betarpiai pasiekia 
Rytus.

Trečias labai svarbus fakto
rius, tai Lietuvos valiutos refor
ma ir jos vidaus rinka. Valiu
tos reforma išgydė pinigų rin
kos atmosferą, bet ji pati laiki
nai sutrukdė Lietuvos atstaty
mo procesą ir taip pat miško 
apdirbimo įmonių darbus. Ati
traukta nuo Vokietijos pinigų 
apyvartos kanalų, valiutos re
forma reikalauja laiko, kad pri
pildyti Lietuvos pinigų apyvar
tos kanalus. Kreditai, reikalin
gi Lietuvos miško apdirbimo 
pramonei, kaipo jos apyvartos 
kapitalas, dar negali būti jos 
rankose, pakol daugybe " Lietu
vos prekių nebus pakeista į pa
stovios valiutos ženklus (dole
rius, svarus stori.), kurie paskui 
įeis į apyvartą litų pavydale. 
Kad pavertus tas prekes į pini
gus prie tokio didelio užmokes- 
nio už darbą ir aukštų kainų, 
reikia daug laiko. Lietuvos pra
monė lyg vėl pergyvena atgimi
mo procesą naujos pinigų siste
mos ir teritoi’jos ribų sąlygose.

Kad geriau atvaizduoti 5-kių 
metų Nepriklausomos Lietuvos 
miško pramonę, duosime musų 
miško apdirbimo dirbtuvių, deg
tukų fabrikų, baldų dirbtuvių ir 
panašių įmonių aprašymus.

I. Lentpiųves.

1922 m. balandžio m. 1-ai d. 
Darbo departamentas užregis
travo Kaune 8 lentpiųves: Šiau

liuose— 2,Panevėžy —1, Pane
vėžio apskr. — 9 ir Kazlų Ru
doje—1, iš viso 21 lentpiuvę. 
Pramonininkų ir fabrikantų 
draugijos žiniomis, be tų 21 
lentpjūvių yra dar apie 55,. iš vi
so, tuo budu arti 76 lentpjūvių.

4-ios jų Kaune, 1 Panevėžy ir 
1 Kazlų Rudoj turi po 3 gaterus, 
(piuklus); apie 15 Kaune ir 
provincijoje po 2 gaterių, liku
sieji po vieną.

Visose Lietuvos lentpiuvėse 
dirba 103 gateriai. Daugelis jų 
turi ir obliavimo mašinas. Kai 
kurios turi mašinas degtukams 
plauti.

Kiekvienas gateras per 8 vai. 
supjauna 12 festmetrių plonos 
medžiagos (iki 30 sant. diamet
ro), arba arti 20 festmetrių sto
ros (nuo 30 iki 35 sant. diamet
ro). šimtas lentpjūvių gaterių 
suplauna per dieną nuo 1200 
festm. (plonos) iki 2,000 festm. 
storos). Jeigu vidutinį gamy
bos kiekį per dieną paimti 16 
festm., tai per 260 darbo dienų 
per metus gausime metinį vie
no gatero pagaminimą: 16X260 
=4160 festm. per metus. Iš 
tikrųjų gi, neužtenkant žalios 
'medžiagos, tiek nepagaminama. 
Ir, vietos miško a pramonininkų 
nuomone, vienas gateras paga
mina per metus nedaugiau 3.- 
000 festm., o metinė visų Lie
tuvos lentpjūvių gamyba nėra 
didesnė, kaip 250,000 festm.

Vidutiniai per metus lentpiu- 
vei su dviems gaterais reikia 
5,000 festm. žalios medžiagos. 
Iš tikrųjų gi ta atsarga yra ma
žesnė. Visos lentpiuvės kenčia 
chronišką žalios medžiagos sto
ką. Pagrindinė priežastis — 
Lietuvos miškų per okupaciją 
išteriojimas, kuris dabar reika
lauja iš Vyriausybės griežto jų 
saugojimo. Reikalaudami Lie
tuvos miško, konkuruoja ir ang
lai, ir olandai, ir vokiečiai. Ir, 
kaip matyti iš miškų žinybos 
davinių, beveik pusė viso Lietu
voje iškertamo miško buvo išve
žama į užsienį, dėl ko truko jo 
musų lentpiuvėms.

Lietuvos lentpiuvės piauna 
daugiausiai egles ir pušis.

1922 m. liepos m. visose Lie
tuvos lentpjūvėse dirbo apie 4,- 
000 darbininkų. Moterų ir vai
kų darbas yra eksploatuojamas 
labai mažai. /

10% viso tų darbininkų skai
čiaus buvo kvalifikuoti ir 90% 
—juodadarbiai (sykiu su vežė
jais).

Visose lentpiuvėse dirbama 
viena pamaina. Dar 1922 m. 
sausio ir vasario mėn. už darbo 
dieną buvo mokama 40 markių. 
Nuo to laiko griežtai pasikeitė: 
pašėlęs maisto produktų kainų 
kilimas paskatino pramoninin
kus, kad išvengus dažnių kon
fliktų tarp darbo ir kapitalo, į- 
vesli mišrią užmekesnio formą: 
vidutinis kvalifikuotas darbi
ninkas gaudavo 100 auks. per 
dieną ir dar produktais du pudu 
ruginių miltų, 2 p. sėlenų, 1 
pud. kviečių, 10 sv. cukraus ir 
40 silkių per mėnesį. Bet pro
duktų davimas žymiai nustoda
vo reikšmės, nes už tuos pa
čius produktus galima buvo mo
kėti pinigais, priegtam, visai 
neatatinkančiomis rinkai kaino
mis, būtent: rugir. miltai po 45 
auks. už pūdą, kvietin. — po 80 
auks. už pūdą, sėlenos — po 38 
auks. cukrus — po 8 auks. už 
svarą ir silkes — po 2 auks. už 
viena.

Jeigu tą priedėli apskaityti pi
nigais, tai vidutinis uždarbis 
bus 113 auks 50 sk. per dieną.

Užmokesnis juodadarbiams 
buvo daug mažesnis: apie 80 
auks. per dieną.

1922 m, ‘ vidutinę lentpiuvės 
apyvartą atvaizduoja šie skai
čiai : per savaitę — 6 darbo die
nos — per dirbtuvę pereidavo 
nuo 72 iki 120 festm. medžio. 
Gatavos medžiagos vertė dabar
tinėmis kainomis 2—3 tukst. 
auks. už festm. franko sandėlis 
mov lygi 150-7360 tukst. auks. 
tas savaitė. Didelis pastarųjų

skaičių (150 lt, auks. ir 360 lt. 
auks.) skirtumas priklausė nuo 
medžiagos rųšies, iaip pat ir nuo 
ryškių kainų svyravimų. Miško 
medžiagos kainų pakilimas pa
saulinėj rinkoj, o taip pat ir 
Vokietijos ir Lietuvos rinkose, 
buvo priežastis didelio skirtu
mo tarp dirbinių ir žalios me
džiagos kainų. Vienok didelė 
padirbamųjų prekių kaina nie
ko gero nesiūlė Lietuvos pra
monininkui. Perkant žaliąją 
medžiagą kitam sezonui, buvo 
jaučiama didelė konkurencija ir 
kainų pakilimas. Nepalanki 
konjunktūra buvo jau 19122 m. 
vasarą dėl apdirbto valstybės 
ir privačių (jų liko nedaug) miš
kų kirtimo.
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Esant vidutinei savaitės apy
vartai 300.000 auks. žal. medžia
gos vertė buvo 216 tukst. auks. 
t. y. 72%, užmokesnis už darbą 
—72% t. m., t. y., 24, ir likusieji 
4% tekdavo gamybos išlaidoms 
(kurui, tepalui) ir administraci
jos užlaikymui.

Pagaminamos prekės — len
tų — kaina labai svyravo, nes 
veikė valiutos nepastovumas. 
1922 m. liepos mėn. tos prekės 
ireikalavimas buvo vidutinis ir 
kaina svyravo tarp 2,000 ir 3,- 
000 auks. už lentų festm.
Daugelyje užpirkimų atsiskai

toma buvo tuoj grynais pinigais. 
Vietiniams pirkėjams buvo duo
dama į kreditą. Užsienio užpir
kimai buvo apmokami pristačius 
prekes į paskirtąją vietą.

Įvertinimas. 1922 m. viena 
lentpjūvė kainavo vidutiniškai: 
mediniai dirbtuvės trobesiai arti 
100,000 auks. kiekvienas gate
ras 200—250 t. auks., lokomobi- 
lis — 75 —150 t. auks, kitas į- 
rengimas (oblinės mašinos, per
davimas ir kt.) — 100,000 auks. 
Prieš karą įrengtos lentpiuvės 
turi garinį varytoją ir katilo 
skyrių; jų įrengimas yra 2—3 
kartus brangesnis. Bendrai 1922 
m, vienos lentpiuvės įrengimas 
kainavo ne daugiau 1 mil. auks., 
ir senas ištvergesnis įrengimas 
siekė 3—4 milijonų auks.

Tokie buvo 1922 m. daviniai.
Įvedus naują valiutą, žalios 

medžiagos ir darbo rankų kaino
je įvyko pastovumas, žuvo spe
kuliacinis gamybos pobūdis, bet 
laikinai gamyba sustojo dėl 
priežasčių išaiškintų jau įžen
giamą] ame aprašyme.

Skaitmeniniai daviniai, lie
čianti 1922 — 1923 m. medžio 
piovimo dirbtuvių gamybą, yra 
šie:

žalios medžiagos kaina svy
ruoja tarp 35 ir 40 litų (3*4— 
dolerių) už pušies ir eglės festm. 
pigiausiose Lietuvos vietose 
(gulinčiose 40—50 klm. atstu 
nuo geležinkelio) ir tarp 40 ir 
50 litų brangiausiose vietose 
(Kaune).

Darbas lentpiuvėse yra ap
mokamas šiaip: kvalifikuotas 
darbininkas gauna per dieną nuo 
6 iki 8 litų, paprastas darbinin
kas — nuo 3 iki 6 litų, mote
rys ir vaikai — nuo 3 iki 4 litų. 
Dalinas užmokesnis produktais, 
praktikuojamas iki valiutos įve
dimo, dabar nevartojamas. Va- 
duodamiesi šiais daviniais, mes 
galime kai kuriu netikslumu, 
bet tikru santykiu, duoti me
džio apdirbimo gamybos apy
skaitą.

Vidutinė 2 gaterų lentpiuvė 
suplauna per dieną su viena 
pamaina iki 36 festm. medžio, į- 
vertinamo apie 37 V2 litų X 36= 
1350 lt.; dienos darbas už tokią 
partiją kainuoja 150 litų; tepa
lo ir diržų išeina per dieną už 
35 lit; piaunant nustojama 40 
—50% medžio ir iš 36 festm. 
yra gaunama 24—28 festm. me
džiagos. Kapitalo amortizacija 
miško piovimo darbe pasiekia 
15%. Tokios yra gamybos iš
laidos. čia dar reikia pridėti 
tarnybos personalo užlaikymas.

O gatavos medžiagos kainos 
paskutiniu laiku (vasario m.) 
buvo tokios:

Pušinės lentos, dailios — 36— 
90 lt. festm., pušinės lentos ne
labai dailios, apiplautos — 90 i. 
f.j'pušin. lentos dailios apipjau
tos — iki 130 1. festm. Kadan
gi naujos valiutos veiksmo lai
kas yra dar trumpas, todėl dar 
negalima bendrinti ir daryti ga

lutinas išvadas. Tatai, tuo la* 
biau rizikinga, kad patsai į pau- 
ją valiutą perėjimo procesas tu
rėjo įtakos pramonės^ plėtotas 
eigai apskritai, o taip pat ir me
džio apdirb. darbui. Pagrindi
nio įrengimo, inventorius, esa
mos žal. medžiagos įkainavimą, 
lyginant su naujomis darbo ap
mokėjimo ir mokesnių sąlygo
mis, dar nėra galimybės išreikš
ti tikrais skaičiais.

Stamoioslos Lietuvos lentpiu
vės turi kreiptis į išorės pa
saulį rinką, ieškoti ten žalios 
medžiagos ir paskui išvežimo 
rinkos. Ir čia sulaukiame dide^ 
lės Suomijos ir ypač Lenkijos 
konkurencijos. Vasario ir kovo 
mėn. užsienyj mažai tereikalau
jama ir kainos turi tendenciją 
kristi. Lietuvoje perkama ne 
daugiausia. Statymo sezonas 

praeina labai lėtai, nepaisant 
liūdnos butų klausimo padėties. 
Del labai apsunkinto kredito, 
nėra vilties, kad statvbos dar
bai pavasarį eitų kiek sparčiau. 
Atsistato bent kiek ūkininkai, 
gaudami sau pigaus miško su
lig žemės reformos įstatymu, 
naminiu budu piauna lentas ir 
.stato primityvį trobesį.
; Miesto trobesiai, lyginti su 
didele jų stoka, reikalauja ma
žai statomosios medžiagos. Ar
timiausiu laiku, pasikeitus po
litinėms aplinkybėms ir paleng
vinus kreditą, Lietuvos lentpiu
vės perkels savo interesų sva
rumo tašką į šalies vidaus rin
ką.

į$| Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
UI Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksaii
MAJESTlp

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

PUmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj!
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I ne.

A. BARTKUS, PrM.
1«19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS f

ANT NAUDOS. |

S. L FABIONAS CO.

Pranešimas 809 W. 351h St., Chlcaio 
Tel. Boulevard'^611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO JlriŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.' žinomas Chicagos išdirbėjas turi puikų pianą, 

dalinai užmokėtą. Tą pianą geras žmogus gali 
gauti užmokant kitus pinigus išmokėjimais kas 
mėnesis. Post Office, Box No. 172, Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmoksta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę0 dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, OO ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,.
307 W» 30th Street, New York, N. Y.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

I

Veda bylai visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fer
mi ir biznių, ar uttraukiant mor 
gižius.
r- Vakarais iki 8 vai.

; 1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

KL z
Monroe gat. arti State bepersto- 

I • gini* Vodevilius Šeštad., Sekm., 
r Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak

sai). deim. rateliams 10c (išski
riant leitad, sekmad. ir šventes.
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BAŽNYČIA
Po vardu

Motinos Dievo šidlavos
Lietuvių Tautos Katalikų

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, JLL.

Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet.

Mišparai 7:30 valandą vakare 
Visus Bažnytinius patarnavimus atlie
kame pagal Jėzaus Kristaus įsakymus, 

meilė Dievo ir artymo.
Klebono rezidencija

3509 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes'galėsime parduoti jums savo 
tąvorus pigiau, t Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 84 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13,50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranerjette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 * iki 
$17.50.

S. GQRDON, 
“Numažinta kaina rūbai0 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

f*

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kainavo
Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kubais susjrašinėiį • ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

2 Didelės Dovanos 2
I Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo paujų 
metų $4.00. ,

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos. •< ' T >

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių. .
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metine prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite — , /

VIENYBE,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

TELEGRAMAS
Didžiausia nepartinis lietuvių savaitraštis, išeina kas 

šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt!

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti jr pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West ISth Sfreet Chicago, III.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 84. 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sam
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavo ja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fartnas ir Biznius. Skoli
ną Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis,

'T?1 1 111 u"- ■ «
Tel. Dearbom 9057

A. A. ŠŪKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washingtoji St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
V"" i

<V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas .

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6890 

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

J. P. WAITCHES * 
LAWYER Lietevya Advokatas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom SU 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6877.

Tel. Yards 1188

STANLEY P. 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Baliam uoto jas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aaburn 
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATI28S 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halste4 M 
Telephone Haymatket 1018
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Sveikatos Dalykai
džia išlaukinio oro prie musų 
odos, bet taipgi sulaiko garus ir 
drėgnumą, kuris išeina iš žmo
gaus kūno. Ploni, minkšti med- 
vilniai rūbai yra geriausia. Be

Sveikata.
Dr. Jonas T. Vitkus.

Didžiausias žmogaus turtas 
yra jo paties sveikata. Kada 
žmogus gerai jaučiasi ar, kitais 
žodžiais sakant, nejuačia skaus
mų ir nesikankina kasdieniniais 
rūpesčiais, tada jis yra links
mas ir turtingas. Toks žmogus 
yra sveikas pilnoje to žodžio 
prasmėj. Gi netekus sveikatos, 
netenkame visko. Krūvos auk
so tampa visai be vertės, be 
reikšmės ir nebemalonios, kuo
met žmoguš pradeda žengti gra
bo link — nustoja sveikatos. 
Ligus'ti turtuoliai išsižadėtų vi
sų savo turtų, jeigu tik butų 
galima nusipirkti sveikatos nors 
metui-kitam. Tačiau visos pa
stangos ir j ieškojimas jaunys
tės šaltinio lieka be vertės. Sy
kį praradome sveikatą, joks 
musų turtas jos nebegrąžina. 
Sveikata yra nenuperkama —ją 
galima visai veltui gauti, tik rei
kia prisilaikyti keletos tam tik
rų mažų taisyklių.

Pavyzdžiui, galima paimti 
Tamošių Parr, Anglijos pilietį. 
Parr išgyveno 152 metu ir 9 
mėnesius. Nuo pat gimimo iki 
kelių metų prieš mirtį, Parr gy- 

a veno kaime ir vedė visai papras
tą gyvenimą. Valgė sūrį,, pieną, 
rupią ir juodą kaimo duoną, dar
žoves ir kitokius paprastus ir 
rupius kaimo valgius. Miegojo 
ir dirbo tyrame ore ir visuomet 
paskirtu laiku. Taip begyven
damas susilaukė daugiau, negu 
šimto ir pusės metų amžiaus. 
Visuomet būdavo sveikas ir nie
kuomet nesirgo. Vienok prieš 
pat mirtį, minėtas senis parsi- 
kėlė gyventi į didžiulį Londoną, 
čia gyvenimo aplinkybės staiga 
persikeite. Didžiausiame pa
saulio metrapolyj, Londone, se
nis Parr pradėjo vesti “civilizuo
tą” gyvenimą ir valgyti visai 
kitokį, kur kas skirtingesnį 
ir riebesnį maistą. Prie to dar 
prisidėjo Londono rūpesčiai, 
migla ir dulkės. Senis Parr 
pradėjo sirgti ir mirė. Daktaras 
Ilarvey, išradėjas kraujo cirku
liacijos ir garsiausias tuomlai- 
kinis gydytojas visoj Anglijoj, 
padarė pomirtinį tyrinėjimą ir 
surado, jog priežastis Parr mir
ties buvo, perkeitimas gyveni
mo budo — persikėlimas iš kai
mo į miestą. Kitais žodžiais, 
Londonas ir jo “civilizuotas” gy
venimo būdas buvo priežastim j 
Parr mirties. Užbaigdamas šio 
žmogaus aprašymą, Dr. Harvey 
sako, jog “sorry fare, būt free 
from care” yra tiesiog aksioma 
visiems, kurie nori būti sveiki ir 
ilgai gyventi. Būtent, juo pa
prastesnis žmogaus gyvenimas, 
juo rupesnis jo maistas ir juo 
mažiau žmogus turi nelaimių ir 
rūpesčių, tuo jis yra sveikesnis 
ir ilgiau gyvena. Gi miesto į- 
vairųs “patogumai”, girtuoklia
vimas suterštas oras, sunkus 
valgiai, nereguliaria darbas ir 
poilsis, apsileidimas ir, above all, 
runfsčiai visuomet be laiko už- 
Irioft žmogų žalia velėna.

šiandieną jau nėra mažiausios 
abejonės, jog kaimo paprastas 
gyvenimas, reguliarės darbo ir 
poilsio valandos, rupus maistas,

mą pabrėžti. Taigi įsitėmyki- 
me. 1

Tyras oras yra būtinai reika
lingas musų kunui. Miesto dul
kėtas oras gatvėse yra kur kas 
sveikesnis, negu tvankus oras 
virtuvėse ar šiaip jau kamba
riuose. Taigi reikia bandyti vi
sais galimais budais ilgiau būti 
atvirame ore ir prie saulės spin
dulių. Saulės spinduliai gaivi
na visą gamtą ir naikina ligas. 
Be to, būnant atvirame ore, rei
kia stengtis ir įprasti kvėpuoti 
giliai, vienodai ir ireguliariai. Tą 
geriausiai galima atlikti prie į- 
vairių žaidimų, bėgiojant, šoki
nėjant ir t. p... Vienok, jeigu da
lyvauti žaidimuose yra neparan
ku ar net visai nėra galima, tuo
met reikia išsimankštyti papras
tu vaikščiojimu. O jau apie pus
valandį pavaikščioki kasdien 
nors ir miesto gatvėmis, beveik 
kiekvienas žmogus gali.

Valgis privalo būti paprastas, 
nesugedęs ir maistingas. Sykį 
į dieną užtenka valgyti mėsos. 
Kiaušiniai, įvairios košės, daržo
vės, vaisiai, duona, sviestas ir 
pienas turėtų sudaryti kitus du 
valgiu. Bulvės yra pigiausias, 
paprasčiausias ir sveikiausias sa- 
vo rųšies valgis. Todėl reikia 
{būtinai stengtis nors sylkį į die- 
ąn valgyti bulvinio maisto. Kas
dieninis musų valgis privalo tu
rėti užtektinai riebalų, proteiną 
ir krakmolinių dalių. Visas tas 
dalis gauname iš sviesto, mė
sos, bulvių ir tam panašaus 
maisto. Jeigu prie to dar pri
dėsime žalumynų, iš kurių gau
name, taip vadinamus vitami
nus, tai musų valgis bus pilnai 
balansuotas. Taukais apkeptas 
maistas yra sunkiai suvirškina
mas, todėl reikia tokio maisto 
vengti. Saldus daiktai atima 
apetitą. Visokie “pajai”, sal
dus “keiksai” ir tam panašus 
gardumynai užganėdina musų 
skonį burnoje, gerokai pratuš
tina darbo žmogaus kišenį, vie
nok kununi mažai suteikia nau
dos — dažniausia net esti blė- 
dingi ir gamina kai kurias ligas. 
Toliau, ne visos musų šeiminin
kės moka atsakančiai pagąmin- 
ti-prirengti tinkamą valgį. Gi 
beveik visi žmonės pergreitai 
valgo. It žąsiukai, ryja nesu- 
kramtę. Pasakymas, jog “dan
timis mes kasame sau daubą” 
yra labai teisingas. Netikęs 
valgis, nemokėjimas jo priregti 
ir pagaliaus nemokėjimas tin
kamai valgyti, ne vieną pasiun
čia be laiko į kapus.

žmogaus kūnas, kaip ir kiek
viena komplikuota mašina, rei
kalauja geros ir nuolatinės prie
žiūros. Reikia reguliariai pa
šalinti visas kūno išmatas. Pri
žiūrėti ir neleisti užkietėti vidu
riams. Gerti užtektinai papras
to vandens. Reikia iš ryto pa
imti Šaltą vaną — nusimaudyti. 
Jeigu nusimaudyti yra neparan 
ku ar neturima prietaisų, tuo
met galima nors šaltu šlapiu 
rankšluoščiu kas rytas nutrinti 
visą kūną. Sykį į savaitę būti
nai reikia karštame vandenyje 
išsimazgoti ir gerai kūną nuva
lyti.

Miegas duoda kunui poilsį 
ir atgaivina spėkas. Reikia eiti

to, rūbai privalo būti valnųs ir 
nevaržanti musų kūno judėji
mų. Avalinė neprivalo spausti 
kojų ir trinti “kornų”. žemi 
kulniai yra geresni ir sveikesni, 
negu aukšti.

Nedėldieniais ar šiaip šventa
dieniais reikia būtinai stengtis 
pailsėti. Geriausia apleisti mie
stą ir visą dieną praleisti tyra
me ore, pasivaikščioti po girias, 
laukus ir pievas. Į dulkėtus 
“piknikus” ir šokius visai nepa
tartiną eiti poilsio dienomis, 
šiandien dauguma ne tik nepa
ilsi šventadieniais, bet priešin
gai— nuvargsta ir nusikankina 
labiau, negu per ištisas šešias 
dienas dirbtuvėje.

Girtuokliavimas, rūkymas ar 
kitokie tam panašus papročiai 
dar nei vienam gero nepadarė 
ir nepadarys. Tie dalykai vi
suomet yra kenksmingi — nai
kina žmogaus sveikatą ir trum
pina jo gyvenimą. Vienok, jei
gu negalima ar nenorima nuo 
panašių “brangenybių” atsisa
kyti, tai galima nors žymiai su
mažinti. Tą patį galima pasa
kyti ir apie kavą, arbatą ar 
jiems panašius gėrimus. Per- 
tankus ir perdidelis šių. gėrimų 
vartojimas yra labai pavojin
gas. To nereikėtų užmiršti.

Nervai reguliuoja kūno funk
cijas — veikimą. Perdidelis pi
ktumas, džiaugsmas ar išgąs
tis visuomet darko musų ner
vus ir kenkia sveikatai. Gali 
privesti net prie amžino taip va
dinamo nervų suįrimo ar net ir 
beprotybės. Gi nuolatinis rū
pestis it slogutis slegia kūną ir 
silpnina dvasią. Kas gyvas, tas 
turi šiokius tokius rūpesčius. 
Vienok nuolatinis rūpestis nu
varo daugiau žmonių į belangę 
amžinastį, negu visos ligos su
dėjus į krūvą. Reikia vengti 
persmarkių imocijų ir bandyti 
kaip galima mažiau rūpintis.

Ligos* gimsta ten, kur randa
si būrys žmonių. Taigi yra la
bai kenksminga būti' troškinan
čiuose teatruose, prastai vėdina
mose bažnyčiose, gatvekariuose, 
dirbtuvėse ir kitose panašiose 
vietose, kur susieina dideli skai
čiai žmonių, čia užsikrėsti ir 
susirgti yra lengva...

Yra naturališka būti vedusiu. 
Todėl patartina visiems vesti ir 
gyventi normališku šeimyniniu 
gyvenimu. Vienok reikia neuž
miršti, jog lytiškas nesusilaiky
mas ar išgverimas nors ir vedu
sioj poroj yra visuomet kenks
mingas ir naikinantis sveikatą.

Čia taipgi galima patarti, jog 
kiekvienas žmogus, sveikas ar 
ligotas, privalėtų turėti savo 
sveikatos vadovą ' — gydytoją.

Reikia neužmiršti, jog uncija 
apsisaugojimo yra vertesnė už 
visos bonkos vaistų. Kiekvienas 
žmogus gali pasirinkti tokį gy
dytoją, kuris jam 1 patinka ir 
karts nuo karto turėti daugiaus 
sveikatos klausimuose pasitari
mus. Panašiai elgdamiesi, ap
sisaugotume nuo daugelio ligų, 
butume sveikesni ir ilgiau gy
ventume. Labai protingai el
giasi kinai. Jie moka daktarui 
kol sveiki ir nustoja mokėję li
goje. ;

Baigdamas, dar sykį ir trum
pai noriu pakartoti šiuos “De
šimts Sveikatos Prisakymų”:

1. Gauk užtektinai tyro oro 
ir išsimankštinimo.

2. Valgyk paprastus ir svei
kus valgius.

3. Užlaikyk kūną švariai ir 
apvalyk nuo išmatų.

4. Miegok užtektinai ir ra
miai.

“5. Dėvėk lengvius, va'lnius ir 
gerus rubus.

6. Turėk užtektinai poilsio.
7. Nepyk ir nesirūpink.
9. Vėdink savo namus ir sau

gokis, kuomet esi būryj žmonių.
10. Vesk normalį šeimyninį 

gyvenimą ir turėk savo sveika
tos sargą—daktarą.

• (“Gydytojas”)

" 1 m 1
Basto Telefonas 
Armitage 3269DR. H. A. BROAD 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat. 
Ofiso valandos! Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

DABAR YRA LAIKAS
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 
kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausį«tavorą ir 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams.

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nestokite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti Išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir Slapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, Inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialiu gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ, 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas to laboratorija:

3101 South Halsted Street, Phone Yarda 1119.
CHICAGO. ILL 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1 ~ -

Garsihkities “Naujienose”

TAUPUS ŽMOGUS w2oo
Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Kaspar State Bank

Mrs. *. MICHMIEVICZ-VIDIKIEHE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gaf<
Ofisas su Dr. J, F, Van Paing 

Te!. Yards 111b
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, vi 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se m-oterims 
merginoms; kre 
kitės, o 
pagelbą.

*---- iTel. Blvd. 3188
I M. Woitkcwicz
I BANIS
\ Akušerka

■MTuriu patyrimą. 
ROl’asckmingai pa- 

tarnauju prie 
ąEggimdymo kiek- 
\Sjviename atsitiki- 
$^|me. Teikiu ypa- 

^B^tišką prižiurėji- 
Įjfemą Duodu pata- 
Mg. rimus moterims 

merginoms vėl 
|gffitui.
SI* 3113 South 

Halsted St.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vąkare.

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi Iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau-

1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 
Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Narys Federal Reserve t

cieS? hLc^aS0 Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

ją vietą 8410 So. Halsted St.

^j^DR. HEBZMAN'^B
1 —IS RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas yar Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas U£aa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo^Hl—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai!

NAUJAS VOKIEČIŲ LAIVAS
Kad labiau pagerinus perdideliam 

skaičiui vienos klesos pasažierių pa
tarnavimui, Hamburg American Li
nija, kuri turi bendrą patarnavimą 
su United American Line, dadėjo dar 
prie savo laivų “WESTPHALIA”, jis 
£ Jaukios tarpe New Yorko ir Ham- 

urgo. Westphalia išplauks iš Ham
burgo birželio 21, o iš New Yorko iš
plauks liepos 12 d.

Tas laivas yra labai puikiai įren- 
Žtas. Nekurtos lovos yra dėl vieno 

mogaus gulėjimo. Visas medžtofcgar- 
bo užbaigimas yra klevo ir labwp»i- 
kiai išrodo. Taigi yra visi mptfėmlš- 
ki Įrengimai ir įvairus kambariai dėl 
visokių pasilinksminimų. Pasažieriai 
ant to laivo gauna gerą patarnavimą 
ir visokius patogumais.

tyras oras, gaivinanti saulutės 
spinduliai ir neturėjimas vargų- 
rupesčių yra naturališkiausis ir 
sveikiausis gyvenimo būdas. Bet 
ir dar sykį bet... Gyvendami dvi
dešimtame šimtmetyj, visi ne
galime būti kaimuose ir vesti 
pavyzdingą pono Parr gyveni
mą. Dideliems skaičiams žmo
nių yra lemta gyventi didmies
čiuose ir susidurti su įvairiais 
šiandieninėj civilizacijos taip va
dinamais “pagundinimais”. čia 
tau tabakas, naminėlė, dulkės, 
seni ir sunkus valgiai, dirbtuvės 
durnai, perkaitinti teatrai, bildė- 
sis, nuolatinis skubėsią ir rū
pestis kaip “suvesti galas su ga
lu”, ar kaip greičiaus padaryti 
pirmą milijoną, it piktos kirmė
lės griaužia žmogaus sveikatą 
ir trumpina jo gyvenimą. Del 
tų “nelaimingųjų” miestelėnų 
aš ir bandysiu vieną-kitą patari-

gulti anksti vakarais ir kelti 
anksti rytais. Miegant lovos 
privalo būti tamsiuose ir ty
kiuose kambariuose. Miegamo
jo kambario langai visuomet 
privalo būti plačiai atidaryti. 
Miegoti lauke žiemą ir vasarą 
yra sveikiausia. Reikia miego
ti ne daugiau kaip septynias ar 
aštuonias valandas. Kaip neda- 
miegas, taip ir perilgas miegas 
ygiai kenkia musų sveikatai. 
Vidutiniškai kieta lova be jokių 
pagalvių duoda daugiau polisio, 
negu taip vadinamosios pūkinės 
ovos. Užsikloti reikia šiltai, 

bet ne sunkiai*
Rūbai pridengia musų kūną 

ir apsaugo mus nuo šalčio ar 
karščio. Tačiau oras yra būti
nai reikalingas musų odai. Per- 
stori rūbai, kurie neperleidžia 
oro, yra pusėtinai kenksmingi. 
Tokie rūbai ne tik kad neperlei-

Vienatinis vandeniu kelias Lietu- 
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (į Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka-. 
rėš taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj, 
CUNARD LINE c 
140 N. Derbom 
St. Chicago, IĮL

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v, v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

' DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 1,0 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

UR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7-9. Ned. 10-12

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI 
8107 So. Morgan St^ 

CHICAGO, ILL
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Office Hours: 10 iki 12 pieta 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, Ir
DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas, Chirurgas Ir Alraieris
8261 South Halsted Si, 

Tai. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6-9 P JI. 

Ned. 10—12 A. M.
Residenee Canal 2118

i -J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet. i 
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki' 12 ryta 
1821 So. Halsted St„

Kampas 18 ir Halsted St. Ldr; a. montvid
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5834

DR. P G. WIEGNER .
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak.

8825 So. Halsted St., Chicago, IU.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lt valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maorlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 ▼.» nedžldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
■. ■ ----------------------------------------------------------------------*
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Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
į DOWIAT—SASS 

1707 W. 47th Si.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrižką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted SU Chicago 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po ptetf 
7—8 vak. Nedėliomis lt—12 dienąj 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago


