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Turkija arti taikos
Suėmė tris Amerikos laivus
lava. Tai yra nepaprastas ap
sireiškimas, nes paprastai, ka
da Etna veikia, tai Vesuvijus
būna ramus, ir atpenč kada
Vesuvijus veikia, tai Etna ne
Ugniąkalnio Etna lava artina veikia.

50,000 žmoniy liko be pa
stogės Italijoje
si dar prie vieno miesto.

50,000 žmonių be pastogės.
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Neramumas Ruhr distrikte Franeuzai uždėjo taksus Nauja koalicija Minijoje Valdžia bando apeiti pro
ant įgabenamo maisto Telkimąsi todėl naujo
hibicijos įstatymus
> didėja
SHANGHAI, birž. 19.
į WASH1NGTON, birž. 19. —
iDarbininkai pradeda nerimau Vokiečiai sako tij taksų nemo
kiimųsi naujo "chaoso ir gal Nesenai valdžia, o paskui ir
kėsią.
ti delei pabrangimo pragy
karo Chinijos politinėj padė- augščįia risiąs teismas paskel
venimo ir maisto trukumo.

IiLBERFF.LD, birž. 19. — Ityį de|lei susitvėtrimo naujos
ILAUSANNE, birž. 19. —
geležinkelių virši kdajicijos’, vadovaujamos par
Artimųjų rytų taikos konfe ESSENAls, birž. 19. — Ne- Vokiečiai
distrikte, bėgusio iš Pekino prezidento
rencija eina prie užbaigos. Per rimavimais tarp šimtų tūk ninkai Elberfeldo
pastarąsias 24 valandas buvo stančių darbininkų Ruhr dis kuris yra pakraštyje okupuo Li Yuan-llung, Manžurijos midaug veikiama, kas rodo, kac trikte nuolatos didėja delei di tojo krašto ir per kurį maistas litaristo Čang TsoĄin, IPiet’iTurkija po 9 metų karo vei dėjančio maisto trukumo, ypač iš Vokietijos buvo gabenamas nės Chinijos prezidento Sun
paskelbė, Yat Šen ir čekiango provin
trukumo mėsos, pieno ir dar į Ruhr ir Pareinj,
kiai sugrįš prie taikos.
kad franeuzai uždėjo 10 nuoš. cijos karinio gubernatoriaus
Turkijos delegatai yra tikri žovių ir ypač bulvių.
Kainos iškįlo iki tokio laip taksų ant viso maisto, kuris Lu Yung-Hsiang.
apie greitą taiką, nes trys likę
Naujoji i .koalicija pienuoja
klausimai — skolos, koncesijos snio, kad ir vokiečių laikraš yra gabenamas į okupuotąjį
perkelti Chinijos sostinę (iš
ir Konstantinopolio e vakavi čiai! kaldina Isankrovininkus kraštų.
Daugiau to, jie gavę prane Pekino j čekiang provincijų,
pelnagaudystėje.
mas, jau tapę išrišti.
Vokiečiai nepaliauja kaltin šimą, kad jie turės . apmokėti kad tuo ištrukus nuo čiĮili
Nors Turkija laimėjo' visus
partijos įtakas,
susikirtimus šioje konferenci ti franeuzus už disorganizaci- visas transportacijos išlaidas militaristų
joje, Francija yra nušispren- ją transportacijos savo užgrie už gabenimų militarizuotomis kurią skaitoma neprielankia.
(jusį nenusileisti paskutiniame bimais geležinkelių. Franeuzai linijomis vagonų su maistu.
Ta koalicija susidarė nesenai
atsikerta kaltinimu vokie Vokiečiai tikrina, kad jie ne įvykusios konferencijos Tientpunkte — kad Turkija atmo
kėtų savo skolas auksu, o ne čių už jų atsisakymų koope pildys tų reikalavimų, kadan sine.
Gavus žinių, kad čang TsoFrancijos popieriniais
fran ruoti operavime maisto trau gi tai butų peržengimas vokie
Lin paskelbė Manžurijos ar
kinių.
čių pasyvio priešinimos.
kais, kaip kad Turkija siūlo.
Franeuzai
pereitų savaitę mijos mobilizaciją, Pekino val
Bet pasirodė, kad nė viena Franeuzai užgriebia maistų.
paskelbė, kad ant visų prekių, džia rengiasi prie l^-o. čihli
delegacija neturi pilnų įgalioji
IMiKLTNAS, birž. 19. — Iš gabenamų iš Vokietijos į oku kareiviai yra gabenami Man
mų ir kad šioj konferencijoj
pranešama, kad iš puotąjį kraštą bus uždėta 25 žurijos pasienin.
Francija yra izoliuota. Del sto Esseno

CATANIA, birž. 19. — Ug
RYMAS, birž. 19. — Catanijos žinios sako, kad Etna niakalnio Etna išsiveržimas tę
ugniakalnio lavos sriovė arti siasi visu /smarkumu. VSena
nasi prie iJingualcįssa. ILava lavos sriovė dabar gręsia Gia
jau perėjo per geležiinkclį ir rre miestui, turinčiam 20,000 kos įgaliojimų, tikrosios dery Ijojiežašties
francių “bado
gyventojų.
Gyventojai
jau
ap

yra tik už kelių šimtų mu
Essenas negavo
bos eina Londone, Paryžiuje ir blokados”,
štu nuo miesto. Castiglione leidžia tų miestų.
Ryme. Preiniero Poincare in pieno nuo pirmadienio. Mais
taipjau yra pavojuje. SmarkuUgniakalnis veikia ne vie strukcijomis gen. Pelle priren tas yra gabenamas į miestus
mas ugniakalnio išsiveržiino nodai. Kartais išsiveržimas ap gė ultimatumų Turkijai skolų ir miestelius, ant kiek galima,
nuolatos didėja.
sistoja ir išrodo, kad miršta, klausime. Ultimatumas, kuris automobiliais, bet gabenimas
Viešųjų darbų ministeris bet neužilgo žemė sudreba ir butų reiškęs konferencijos pa- maisto yra labai trukdomas
Carnazza išvažiavo į nukentė- krateris vėl užsiliepsnuoja.
i įrimą, buvo paduotas parėmi gen. Degoutte įsakymais.
kad
geibėjos
jusiu apygardų,
mui Londonui ir Rymui, bet
Daug vežimų su maisto pa
Distriktas
tarp
Catanijos
ir
30,000 žmonių, kurie delei ugBaldvvinas ir Mussolini griež teko į franeuzų rankas.
nlakalnio išsiveržimo liko be Etnos yra tirščiausiai apgy tai jį atmetė ir atsisakė Fran
ventas pasaulyje. Ten gyvena ci jų tame dalyke paremti.
Karalius Emmanuelis vyk apie 3,000 žmonių ketvirt. my
sta į Siciliją, kad prižiūrėjus lioj.
prirengimttr aprūpinimui be
Etnos apielinkėje ■, jau apie
BERLJNAS, birž. 19. —
namių žmonių.
50,000 žmonių liko be pasto
Bėrimas šiandie daug kalba
Lavos sriovė, kuri artinasi ges. Ugniakalnis išmeta tiek
apie gręsiantį streikų. Markė
prie Giarre miesto yra dvie daug pelenų, degėsių ir akme
gi vėl nupuolė, taip kad jnojų kilometrų platumo ir 50 pė nų, kad jie aptemdo saulę.
doji birža” duoda 160,500 mardų gilumo.
Jurininkai irgi suimti už per kių už $1. Prieš karų gi 160,Catanijos žSnios sako, kad
žengimų prekybos įstatymų. 500 markių reiškė arti $40,jokių svarbių permainų padė
000.
ty nuo vakar dienos neįvyko.
NOME, Alaskoj, birž. 19. —
'Darbininkų tvadovai ir val
Išreiškiama viltį, kad LinguaAmerikos prekybinės valtys džia j ieško kokio nors pastolossa, kurį skaitoma buvo žu
Silver Wave, Iskiun ir Belin- vaus pamato, ant
kurio galivusiu, galbūt ir išsigelbės. Bet
da yra sulaikytos Siberijoje ir ina butų paremti algų nustakiti penki nedideli miesteliai
BERLINAS, birž. 19. — Vi jų įgulos yra areštuotos delei tymų. Darbininkai tuo klausiliko visai sunaikinti.
sa Vokietija yra susidomėjusi peržengimo Rusijos prekybinių mu yra pasidalinę į dvi nuo
Catanija daro didžiausių pa- nepaprastu Vokietijos markės įstatymų.
mones. Vieni pritaria nusta
stangų, kad priglaudus iš n ti puolimu. Nėra tos šeimynos,
Žinių apie suėmimų tų tri tymui algų sulig aukso valiu
kentėjusių apygardų. Jie są- kur
tas klausimas nebūtų jų valčių atvežė (misionierius tos, o kiti gi pritaria suradi
ko, kai! netik didžiausis
svarstomas. Iki kiek Vokieti Hoyer, kuris praleido žiemų mui kokios kitos priemones
uos krateris meta lavų ir pe- jos markė puls? Į tai atsako Beringo pertakoje.
algų j nus/tatymua, pavyzdžiui,
lenus, bet kad atsivėrė ir pen vienas laikraštlis 'trumpu pa
(Laivai ir įgulos yra sulai
ki kiti krateriai, kurie pade reiškimu: “Rusijoj už dolerį kyti iki atvyks laivu iš pietų pasekant kainų kokio nors bū
da užlieti derlingų apielinkę. mokama 100,000,000 sovietų augšteisni Rusijos valdininkai. tinai reikalingo daigto.
Daug miškų ir sodnų liko su rublių.”
parsidaSu suimtaisiais apseinama ge- * Dtyjeiįįs oficialini
naikinta.
vinėjo iki 148,000 n; rkių, kuorai.
puolimas
pagimdė
Markės
Vesuvijaus ugniakalnis taip
met šeštadieny už jį buvo duo
jau veikia. Iš jo eina gerai ir didelį sujudimų tarp darbi
dama iki 150,000 markių. Coninkų, nors jie jau yra pripra
logne biržoje už $1 mokėjo
tę prie nuolatinio kįlimo pre
165,000 markių.
kių, kuomet algos kįla labai
pamaži.
Unijos jau užvedė derybas
Baigia būdavot! Alaskos
su valdžia apie nustatymą pa Sodialistai nedalyvaus Belgi
geležinkelį.
stovaus pamah) algoms,. Bet
jos valdžioje.
pinisibijoma, kad darbii
darbininkai,
WASHJNGTON, biri 19. —
kuriems ♦ gręsia
didžiausias
BRIUSELTS, birž. 19. — šių savaitę bus užbaigtas buskurdas, nelauks to nustaty- Premieras Theunis, kurio mi davoti Alaskos geležinkelis. Tų
mo, pasidarys nesuvaldomi ir nisterija rezignavo pereitų sa geležinkelį budavojama jau de*šiais metais tau būtinai reikia
pradės streikuoti. Delei mar vaitę delei nesutikimų su se vyni metai, kas esu labai trum
galvoti apie Savo namų. O tų da kes puolimo unijų iždai labai
natu apie įvedimų flamanų pas laikas kai dėl tokios nepa
rydamas, turi kasdien sekti sumažėjo, taip kad jos negali kalbos į Ghent universitetų,
togios geležinkeliams tiesti ša
“NAUJIENŲ”
skiltis vardu finansuoti ilgesnį laiką jokio jau sudarė naujų kabinetų ir
lies. Kiekviena geležinkelio my
teisėto
streiko.
“NAMAI-žEMfi”.
tikisi jį ketvirtadienį pristaty lia valdžiai atsiėjo po $84,000.
Niekurie yra palinkę kaltin ti karaliui Albertui.
Šių vasarų Alaskų aplankys
Čia surasi kokius namus kiti
ti amerikiečius už nupuolimą
iReOrga/nizuotame kabinete
parduoda ir perka ir kiek mo markės. Pasak Vorvvaerfcs, vie socialistai nedalyvaus, nes at- prezidentas Hardingas.
ka. O gal čia užtiksi ir savo na na
didelė bankrutijusi New galeiviai priešinasi socialistų
mų, ir nusipirksi jį kaipo bar- Yorko brokerių firma, Knauth, reikalavimams taikantis su
PINIGŲ KURSAS
Nachod
&
Kuhne,
kuri
vedė
Vokietija
ir
sumažinti
karei

genų. Jei turi namus pardavi
Vakar birželio 19 d., užsienio piviavimo
laikų.
platų
biznį
su
Vokietijos
fir

mui, tai paskelbęs tų svarbių ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu momis, paleido marketan dau
gybę markių, kas ir nupuld?
Trys žmonės prigėrė.
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios jų vertę.
Anglijos 1 sv. sterlingų
... $4.63
Austrijos 100 krorfų ___
—
progos.
Cologne biržoje delei mar MONTROSE, Colo., birž. 18. Belgijos 100 markių.....
... $5.27
Danijos
100
markių
.....
.
$17.85
Ar perki ar parduodi — nuolat kės puolimo kįlo tokis sumiši — Eliduras gailos, jo, sūnūs
Finų 100 markių .........
... $2.78
toje biržoje dar ir duktė prigėrė, jų automo Francijos 100 frankų .. ... $6.21
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- mas, kokio
Italijos 100 litų .............
. $4.58
niekad nebuvo. Visos sankro biliui įšokus į irigacijos kana Lietuvos
MAIfžEMfi.
100 Litų_____
. $10.00
vos nuenąS pažymėjimus kai lų. Motina ir dar viena duk Lenkų 100 markių .... J 1/lOc
Ypač kad šie metai yra namų nų, o kitos sankrovos užsidarė, tė liko išgelbėti Mock, kuris Norvegijos 100 kronų ....
. $16.64
Olandų 106 guldenų ............ $39..26
pirkimo metais.
nebegalėdamos nustatinėti kai važiavo kartu su jais automo Šveicarų 100 markių........... $17..98
Švedijos 100 kronų ............... $20
biliu.
nas suilg markės vertės.
Vokietijos 100 markių
l/16c

Bėrimui gręsia streikas

Rusija suėmė Amerikos
laivus

Neramumas Vokietijoje dėl
puolimo markės

Tavo Namas

NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Neivs

i m iri i n i n i i nu i iiii_ m ■ ■ mir-r—
Chicago, DL, Trečiadienis, Birželis-June 20 d., 1923

Artimųjų rytų taikos konfe
rencija eina prie užbaigos.
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Entaad m Moond CUm Matter Mareli 7.1914j
the Port Offfoe nf Chtoage, I1L«
andar the Art M Mamk Ai $87*«

50.000 žmonių be| “į“?0
pastogės Italijoj
Vokietija sujudusi
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Belgijos kabinetas
suorganizuotas

nuoš. taksų. Bet tuo pačiu lai

tu buvo išaiškinta, kad maiš
as bits įleidžiamas be jokių

Balkany karo pavojus
nyksta
B1ELGRADAS, birž. 19.
Balkanai; kuriuos buvo suju
dinęs Bulgarijos
sukilimas,
jau aprimo ir karo pavojus
praeiaa^.^ ^ t
Jogo Slavijos* užsienio reika
lų ministeris Ninčič savo kai-?
boj pareiškė, ^ad Bulgarija
ikišiol neperžengė Neuilly tai
gos sutarties. Jis sakė, kad
mažoji entente — Jugo Slavija, Rumunija ir Čecho Slova
kija — nedarė jokių žingsnių,
kad įsimaišius į Bulgarijos rei
kalus. Ministeris pridūrė, kad
Jugo Slavija seka padėtį ir dės
visas pastangas išlaikymui Bal
kanų taikos.
Graikijos armijos Trakijoj
kohianduotojas gen.. Pangalos
sako, kad Graikija visai nesi
rūpinanti padėtimi, nes Bulga
rija ikišiol nėra sukoncentra
vusi kareivių Graikijos paru-

Vokietija protestuoja prieš
Francijos terorų
Sako, kad tolimesnė atsakomy
bė už padėtį Ruhr distrikte puola ant Francijos.
WASHINGTON, birž. 19. —
Vokietijos valdžia šiandie įtei
kė valstybės ' departamentui
notą,
protestuojančią pęieš
Francijos terorų ‘Ruhr distrik
te ir pareisiančių visam pa
sauliui, kad atsakomybė už pa
sekmes to teroro puola vien
ant Francijos valdžios.
Nota, kurių įteikta valsty
bės sekretoriui Hughes ir po
kuria pasirašo Vokietijos am
basadorius Dr. Ofcto Wiedfeldt sako, kad Francijos val
džia nedavė jokio atsakymo į
Vokietijos pasiūlymus, kad ne
aiškus atsitikimai butų ištirti
intemacionaliiAėsi
korui sijos.
Notoje paduodami ir faktai
franeuzų nederamo elgimosi
su okupuotojo krašto gyven
tojais.
TRYS ŽMONES

UŽMUŠTI.

HENRY, III., birž. 18. —
Henry Reeves, jo pati ir jos
brolis liko užmušti ant vietos,
Rock Island traukiniui užga
vus jų automobilių.

Japonija ir Rusija paskyrė
atstovus deryboms
TOKIO, birž. 19. — Japoni
jos kabinetas nutaikė paskirti
buvusį Japonijos ambasadorių
Varšuvoje Tošihiko Kauakami
kaipo Japonijos atstovų dery
bose su Rusijos atstovu. Ru
sijos gi atstovu taipo paskir
tas Adolfas, Joffe, Rusijos atStovas ..Chinijoje, kuris jau
nuo kelių mėnesių randasi Japonijoje.
Tikimąjį, kad šios derybos
prives prie atsinaujinimo pre
kybos ryšių tarp tų dviejų ša
lių.

bė, kad jokie laivai negali įei
ti į Amerikos vandenis, jei jie
gabenasi svaiginančių gėrimų.
i| Tokiis paskelbimas prohibicijos Amerikos vandenyse su
kėlė kivirčius su kitomis ša
limis, kurios tokiam Amerikos
patvarkimgij priešinasi. Kad
išvengus tų\ kivirčių, Ameri
kos valdžia, nepanaikindama
tų prohibicijos įstatymų, da
bar bando juos apeiti.
\
Pirmiausia tapo leista ga
bentis degtinę medjikalinicms
reikalams. Tuo padaryta vie
nų spragą^ tuose įstatymuose.
Dabar padaryta ^f^antrų, spra
gą: iždinė 'paskelbė, kad lai
vai gali gabentis4^tiek svaigi
nančių gėrimų, kiek patys lai
vų daktarai nuspręs jiems rei
kalinga “medikaliems” reika
lams.* Daktarai tame nebus
varžomi ir jie galės imtis deg
tinės kiek tik jiems tinka;

reiškia, jie galės pasiimti sa
vo žinion visą degtinę, kurią
pasažieriai
nespėjo
išgerti
plaukdami juromis.
Du lavonus ištraukta iš ežero

CHICAGO. — Vakar iš eže
ro ištraukta du skenduolių la
vonus. Vienas yra 55 ar ’60
m. moters, vien tik šilkiniuose
apatiniuose drabužiuose, o ki
ta^ yra 50 m. vyro.
Moters
lavonais išbuvęs vandeny ne
daugiau dienos laiko, bet vyro
lavonas išbuvęs
apie penkis
mėnesius.

KETURI ŽMONĖS ŽUVO
GAISRE.

BOISE, Idaho, birž. 19.
Mrs. Uberuaga ir keturi
vaikai žuvo jgaisre, kuris
naikino jų šėtrų, kurioj jie
veno ties Homedale.

—
jbs
su
gy

Šiandie — veikiausia nepa
stovus; maža permaina tem
peratūroje.
ii Saulė teka 5:14 v., leidžia
si 7:28 v. Mėnuo leidžiasi 12:13 valandų nakties.

SIŲSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
l739SjHalsted4St
Chicagolll

Kada Duoti Eagle Brand

Kas Dedasi |
Lietuvoj |
Kaunas
KAUNO MIESTO MŪRINIO
KVARTALO RIBŲ NUSTATY
MAS.
'

Kauno Miesto Taryba, ap
svarsčiusi klausimą apie mūri
nio kvartalo ribų Kaune nu
statymų, nutarė į mūrinio kvar
talo ribas įtraukti šiuos miesto
plotus: Senąjį miestų, Naują
jį miestų ir Karmelitus.
Visas senasis miestas, Nau
jamiestis ir Karmelitai einant
linija gelžkelio ir žaliojo tilto
dešiniuoju Nemuno
krantu,
Nerio krantu, iki Viliampoles
tilto. Toliau pro Sloveiškio
tiesia linija iki liencdiktų gat

ves, paskui dešiniąją -puse Ma
lūnų gatvės, einant nuo Batarėjos iki Ukmergės plento, to
liau Ukmergės plentu iki že
maičių gatv. ir visa Žemaičių

gatvės pusė iki Kauko g-vės,
paskui Jįauko g-ve iki KonstantinopoIhsgįTS ir toliau šios
gatvės ir GusartJ**sŲės deši
niųjų pusė iki Parodos gatvės
ir toliau Kalnų tiesia linija į
geležinkelį.
Be to dar nustatomos mūri
nių triobesių juostos, skaitant
po 16 uit. į abi puses nuo kraš
tutinių gatves linijų šiose gal
vėso: Šančių
Juozapavičiaus
prosp. iki Panemunio tilto, Uk
mergės plentas
iki geležinių
vartų, Jurbarko plentas iki ge
ležinių vartų ir Veiverių
(Suvalk plentas) iki Linksma
dvario gatvės.
Šiis ; nutarimas ndliečia tų
asmenų, kurie jau dabar yra
padavę prašymus statyti medi
nius namus naujai nustatyta
me mūriniame kvartale.
Del Žaliojo Kalno, Šančių,
Aleksoto ir Viliampolės šis nu
tarimas įgyja galios po 3
metų. Be to laike 3 metų mū
riniame kvartale leidžiama re
montuoti mediniai ’ namai. r
jie dabar yra gyvenami arba
tinka gyvenimui.
Miesto centre pilnas perden
gimas stogų gali būti leidžia
mas tik iš nedegamos medžia
gos.
\

VALST.

Nedapenėjimas reiškia badavimą kūno celių
paeinančių nuo klaidingo metabolizmo ir blogai
parinkto maisto. Abu faktoriai yra lygiai bu
dingi. Norint apturėti visišką naudą iš suvalgo
mo maisto, musų kūnas turi būt geriausioj pa
dėtyj. Ir patsai maistas turi turėti savyje tokias
dalis, kurios gali duoti geriausias medegas kū
no veikimui.
Be abejonės, visi tėvai geidžia išauklėti savo
(vaikučius geriausia kaip galima. Bet blogybes
nuo nedapenėjimo,> nėra dar pilnai suprantamos
ir apvertinamos. Neturėtų būt 6,000,000 neda
penėtų vaikų šioj šalyje jei jų tėvai suprastų to
pavojų. Tėvai, kurie nors ir per ifežinojimą ap
leidžia savo vaikus, jie tuomi neišpildo papras
tųjų savo priedermių, kaslink savo vaikų ar savo
šalies. Kiekviena motina ir tėvas privalo apsi
skaityti ir žiūrėti, ar daug jie prisideda prie iš
auklėjimo savo vaikų ir mergaičių tinkamų fiziš
kai ir budrių dvasiškai — kitais žodžiais, pagel
bėjimui savo vaikams pelnyti kuodaugiausia sąjvo gyvenime.

Nuo Ko Paeina Nedapenėjimas
Bloga sveikata, įpročiai ir netinkamas mais
tas daveda prie nedapenėjimo padėtieSj. Svarbiau
sios gi priežastįs yra:

Netinkamas maistas
Bloga cssimiliacija
Netvarka virškinimo kelyje
Prastas parinkimas maistų
Negeras virimas
Perdidclis nuovargis
Blogas padėjimas
(Užkrėsti organai
Bloga įtaka namuos© (stoka disciplinos)
Klaidingas prisilaikymas sveikatos
Klaidingas prisilaikymas maitinimo.

nų”, šillerio ‘“Klastą ir meilę”,

Čiurlionienės “Pinigėlius“ ir
dvi naujai paruoštas Moljerio
komedijas: “George Dandin” jr
“Vesti privertė’*. Tokiu budu
šias komedijas pirma pamatys
ne kauniečiai, bet provincija.
(L-va).

Išmokink Gerų Valgymo Įpročių

Pataisyk Kūno Ydas
Išekzaminuok nedamaitintą kūdikį, aij
ne kūno ydos nėra jo stovio priežastis,
Tbnsilai reikia išimti, dantis pataisyti, o
kitos organiškos ydos prašalinti. Kūdikis
gali būti geriausia prižiūrimas ir sočiai
penimas ir vis būti nedamaitintas. Tai
dėlto, kad jo kūnas nepriima, maisto kaip
reikia.

(Valgiai yra; svarbūs nedarnaitinimų pra
šalinant. Svarbu rūšis ir kiekis valgių,
taipgi kaip jie valgomi. Kūdikio maistas
turi patiekti visų augimo materiolų, kaip
proteino, kuris augina muskulus ir mėsų;
riebalo ir karbohydratų, kurie gamina
energiją; pelenų dėl kaulų; ir vitaminų,
kurie reguliuoja ūgį ir jį akstiną. Tie ma(teriolai randami piene, kiaušiniuose, žir
yyse, mėsoje, javuose ir gruoduose, yaiIsiuosfi ir daržovėse.

Padaryk Namus Maloniais

ĮPieno Svarba;

Borden’s Eagle Brand suteikit netiktai veiks
nį gero, lengvai suvirškinamo maisto formoje,
bet jis taipgi yra tyras ir vienodas. Joks pienas
negali būt rūpestingiau prižiūrimas ir prirengia
mas. ^Kiekviena vtenata Eagle Brand pieno yra
peržiūrima ir ragaujama, tai, kad jus galite būt
tikri apie jo tyruihą, kada jis pasiekia jus. Mi
lijonai vartotojų patenkintų Eagle Brand, tai yra jums geriausiu ženklu jo tyrumo, kokybės ir
naudingumo.
Ij
v.
I
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ŠIANDIEN

EORMULA
Du šaukštai Eagle
Pieno į
puoduko
leduotai šalto yanderis.
Duok tą sveikatą bū
davoj antį maistą sykį
dienoje, priešpiečiams
ąi; popiečiams.

Ym

1

Paduok savo užsakymą jū
sų grosorninkui ir por tūlą
laiką noporstojant vartok
Eaglo Brand. Dabok savo
vaiko svarumą, kadangi
padidėjimas svarumo reiš
kia pasitaisymą padėties.
Eaglo Pienas nedaug to
kainuoja, kaipo maistas,
nes kiekvienas jo lašelis
suteikiu tinkamą maistin
gumą jūsų vaiko kunui.

THE
BORDEN
COMPANY

BORDEN
BUILDING
NEW YORK

KAIP ATRASTI SVARUMĄ JŪSŲ VAIKO

Sekama lentelė parodys jums kiek ku
Normaliai svarumų jūsų vaiko rasite sekdami horizantiškas (gulščias) eilutes skersai stačiųjų linijų, ties jo augŠ- ris maistas duoda šilumos arba energijos.
tumu ir motais. Paprastai, vaikai privalo būt sveriami ir Su šituo pankvedžiu, kiekviena motina gax
mioruojami vidaus aprėdalais, be čovorykų. Nodapenetas lės prirengti tinkamą maistą dėl savo
paikas .visados yra žemiau svarumo. Prižiūrėk jį rūpes
tingai — sverk jį dažnai, palygink jo svarumą sų šia leų-> yąįkų,
fele.

100 Kalorijų Dalių

, Kiek Kūdikis Vidutiniškai

GĖRIMAI

ižius meteis
(12
2-5
:e-9
(10-13
(14-17

•

Kokao
Kiaušinio puoduko^
Pienas (išbonkos)
Kond. pienas E.B.
Otančio skystimas

[Viso kąlorijij
900-1200Į
1200-1500
1800-2400
2300-3000
2800-4000

Valgių Sąrašo! Pavyzdis Del Mai
ginimo Vailcų Nuo G iki 9 m.
Kad parodžius Kalorijų Kiekį

pusrytis:
Orančius
— — —- — —- —
Numalti kviečiai — — — Pieno Paviršiai (10 unc.) — —
Pienas, Eaglo Brand — — —
Toastai — <— — — — — •
Sviestas MMM M""*
*MMI|

Kapota mėsa —• — — — —
Iškepta saldžioji bulvė •----------Duona — — — — ~ — —Sviestas — — — — — — —
Žirniai ir morkos su Smetona —
Duonos pudingas , (su razinkais)
'Pienas, EagloBrand — — —

Dieną 10c.-27e.-Mc. (ir taksai)
Vakarais 10c.-81c.-4tk. (ii taktai

M A J ES T LT
m • TK E ATR E

Vakarienė:

8

x

.

Miera

Du ponktdaliai puoduko
54 puoduko lygmalo
% puoduko
% puoduko atskiesto
1 puodukas

DUONA, Piragaičiai, Piragėliai, Etc,

100
100
100
125
100
50
575

Pietys:

Monroe gat. arti State beperstoginis Vodevilius Seštad., Sekm.,
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). Šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut paveikslai.
"Kur gauni pilną pinigų vertą.”

Kap Pergalei Nedamaitinimį

yomis namuose. Kūdikiai labai opūs rify
Kaip Žinoti Kiele Jūsų Vaikas
Prašalinant nedamaitinimą pienas bent
atsargiai reikia su jais elgtis. Namai turi* kurioj formoj yra būtinybe. Pienas ypač
Maisto Reikalauja
būti vieta linksmumo ir padrąsinimo, oį svarbus kūdikiam, nes turi kiekvieną sub
Daugelis vaikų ima neganėtiną apštį maisto,
iię vieta baimės ir. draudimo.
stanciją reikalingą vikriai sveikatai.
Reikia mažiausia puskvortę pieno var (kas žinoma pagimdo nedamaitinimą. žmogaus
Pirmiausia reikia įgyti kūdikio pasiti
kūnas yra lig dirbanti mašina, kuriai reikalin
kėjimą. Kiekvienai kūdikis nori, kad jis toti. Paprastas pienas dažnai netikras kas
ga yra tepalas, šis maistas, kuris susideda iš
būtų suprastas. Tada, pavartojant padrą link švarumo. Turi žinoti iš kur pienas pa proteinų, riebalų ir karbohydrato, atlieka parei
eina ir kaip jis prižiūrimas.
sinimą ir ant minties užvedimą, galima jį
Kaip Pažinti Nedapenejimį
Borden’s Pasaldintas Evaporated Pie gas teikimo kunui energijos. Energija lengvai
Ženklai nedapenėjimo ne visuomet esti aiškiai vesti sveikatos keliu. Linksmas ūpas turi
persikeičia į šilumą ir veikia nusaikiai. Energi
matomi musų aikiai. Kada vaikas yra neran stebėtiną vertų keliant sveikatą, Tat lai nas — Eagle Brand — įrodė savo atžymė- jos saikas — karštis galintis iškelti vieną kilo
Itiną vertę gydant nedamaitinimą. Stebė
gus ir be svarumo, arba išblyškęs ir aržus, moti kyk kūdikį linksmu*
tini eksperimentai vesti mokyklos vaikų gramą (2.21 svar.) vandens, vieriu Centigrado
nos paprastai jo padėtį aprašo kaipo “augančio“,
(tarpe Nutrition Dept. Borden’s kompani laipsniu, arba vieną svarą vandens keturiais laip
Aplamai, svarbiausių ženklų parodymui vaiko
Įpratink Prie Gerų Sveikatos Įpročių
jos parodė gerų pasekmių. Kūdikiai auk sniais Fahrenheit.
. •
’Vr4.-/'/-sveikatos yrą jo svarumas. Nedapenėti vaikai vi
lėjami
Bordeno
pienu
rodė
geriau,
negu
Atgaunant nedamaitintą kūdikį, tokie
Sprendžiant pagal priimamo maiste šilumos
sados yra be svarumo. Kožnas vaikas turi būt sve dalykai kaip poilsis, šviežias oras, maudy kiti. Jie augo gieriau, negu buvo laukta. pavidale, jus galit numanyti ar jūsų paikas ggu«
riamas ir mieruojamas, taip reguliariai, kaip jus mas ir tinkami drabužiai yra labai svar Kūnas jų buvo geresnis, ir protas geriau na pakankamai maisto per dieną, at ne.
(veikė. Tas beabejo paėjo nuo didesnės
sveriate kūdikį. Svarumo lentelė paduota že
būs, Laikykis sekamų taisyklių:
{energijos, kuri yra Eagle Brand piene.
miau parodys jums vaiko padėtį labai greit Min
SVEIKATOS TAISYKLĖS
Eagle Brand pienas yra paprastas pte1. Būk kodaugiau ant šviežio oro.
kšti, gležnus vaiko muskulai, nerangumas, neno
2. Dėvėk lengvus, liuosus, retus drabužius.
iias —- grynas, šviežias ir sveikas karvės
1. Geras išmaudymas daugiau negu sykį į sdvait^
rėjimas žaisti kaip kad kiti vaikai, atbukęs ape
3. Visados miegok prio šviežio oro. Atdaryk pienas — tik įdėta kiek cukraus. Jis turi
2.
šveitimas dantų, mažiausia sykį dienojo.
titas, išblyškusi oda, užjuodavę paakiai, nežibu1 langus.
(Mes patariant Colgate’s Ribbon Dcntal Crcam)
kūną budavojančių proteinų; ganėtinai
4. Kvėpuok giliai, pilk į plaučius šviežių otą.
mas plaukų ir akių, visi tie yra ženklais pavo
3. Miegojimas ilgų valandų prie atdarų langų.
’
riebalų; riebių pelenų; visus tris vitami
5. Vidurius liuosuok kasdien, tuoj po pusryčių.
jaus. Jei jūsų vaikas turpbent vieną ar du tų
4. Gėrimas kiek galint daugiausia pieno, bet no arbfih
6. Visados eik, stovėk ir sėdėk tiesiai.
nus, bet ypatingai pridėtinių karbohydratos ar kavos.
gymptomų, pradėk ir įprask daboti jį rūpestin
7. Kūną laikyk švarų. Maudykis dažnai. Dėvėk Ito energijos vienetų, kurie taip reikalingi
5. Valgymas nors kiek daržovių ir vaisių kasdieną.
gai, kol galėsi prieiti prie supratimo jojo padė
švarias drapanas.
6. Gėrimas mažiausia keturių stiklų vandens per dieną.
Įaugantiems
vaikams.
8. Vengk užkrečiamų ligų.
ties. Ant laimės, nedapenėjimas gali būt praša
7. žaidimas tūlą laiką ant atviro oro kasdien.
Energija reikalinga žaislams ir darbui.
9. Dsėkis dienos laiko.
8.
Ištuštinimas vidįirių kasdiena.
lintas, jei laiku.
10. Niekados nesirūpink.
Jei maistas jos neparūpina, tai kūno me
I
■
.
Nedapenėti vaikai lengvai pasiduoda užkrečia 11. Juk visados linksmas ir skleisk tą kitiems.
džiaga degina save, idant jos parūpinti.
Prisilaikant aukščiau nurodytų sveikatos taisyklių ir,
moms ligoms — ypač džiovai, kuri visuomet kle
Sveikatos įpročių galima įkūnyti pas Iš to kįla svorio kritimas ir suirimas ner aštriai prisilaikant maitinimo taisyklių, pageidaujamas p4sti tarp nedapenėtų. Kaipo pasekmė; nedapenėkaip fiziškas, tiųp ’3visiškas liiį ^žsirodyti.
kūdikį bežaidžiant, žaislų tam tikslui pa- , vų sistemos. Taigi šios energijos vienetos, sitaisymas,
Rekomenduojama -Vaikų Svoikatingd^io Organizacijos
(tas vaikas apielinkėje gręsia kitiems limpamo
kurias Eagle Brand patiekia yra labai1
rūpina
Nutration
Department,
Bprden
•
mis ligomis sykį atsiradusiomis tarp nusilpėlių,
Svarbios. Poteisybei, Eagle Brand turi visą Amerikoje.
jvertę paprasto pieno ir dar šias vienetas.
pastato į pavojų ir visus kitus. Taigi, dėl savo Company*
ivaiko gerovės ir, dėl bendros visų gerovės, rei
Vidutiniškas Vaikų Svarumas Nuo Antrų Iki
kia auklėti jį energingu ir stipriu.
Penktų Metų

spektakliais po Suvalkijos ir
Žemaitijos miestus.
Valst.

Drama pasiima su savim šiuos
veikalus: Putino “Valdovo Sū

Nėra svarbesnės problemos šioj šalyj kaip problema nedapenėto kūdikio. 6,600.000 nedapenėtų kūdikių randasi šioj šalyj, Vienas trečdalis mūsų mokyk
los vaikų yra žemiau svarumo ir nedaaugę — kūdikiai iš turtingų, kaip ir iš
beturčių namų. Tėvai turi suprasti pavojų, kuris gręsia jųjų vaikams ir sten
gtis užbėgti kelią ar išeiti iŠ tos nelaimingos padėties, šio skelbimo tikslas
yra nurodyti tėvams svarbiausią kelrodį vedimui mūsų tautos jaunimą, kad
jie galėtų vesti gyvenimą su veiklumu ir naudingu darbštumu. _

Kūdikį reikia apsupti geromis apystd-

DRAMOS TEATRO
GASTROLĖS.

Valst. Drama baigus savo se
zonų Tilmanso teatre (Kaune),
gegužės m. 30 d. išvažiavo į
pirmąsias savo gastroles provincijon. Pirmoj on eilėn mu
sų Drama vyksta į Panevėžį,
kur žada pastatyti tris spektak
lius, po to duos po vienų spek
taklį Kupiškyje ir Rokiškyje.
Iš ten Valst. Drama vyks į Šiau
lius, kur žada pastatyti irgi l
spektaklius, o iš ten į Biržus 2
spektakliam. Visa t ši kelione
truks nuo gegužes m. 30 d. ligi
birželio m. 12 d. Jei šie gas
trolių spektakliai gerai pasiseks
—nuo birželio m. 15 d ilgi bir
želio m. pabaigos Valst. Dra
ma važinės dar su gastrolių

UŽLAIKYMUI JŪSŲ KŪDIKIO GEROJ SVEIKATOJ

s Nedamaitintam vaikui duok pusantro puoduku
atskiesto Eagle Brand pieno kas rytą apie dešim
tą valandą. Tyrinėjimai čionai aprašyti parodė,
jog tokios porcijos vartojimas buvo pasekmin
gas. Atskiesk Eagle Brand pagal specialius malnutrition nurodymus: du šaukštai į tris bertainius puoduko šalto vandens.
Jei detei mokyklos, davimas priešpietinės por
cijos* butų nepraktiškas, duokit tatai popiečiais,
ttfpj po mokyklos valandų. Jei jus nuolatos ir
per visą laiką seksite šiuos nurodymus, ir, tuo
pačiu laiku prisilaikysite čia nurodytų, norma
lių sveikatos taisyklių, galite būt tikri nugalė
sią nedamaitinimo pavojų ir visų kitų nuo to
paeinančių ligų, h

Baking powdor pi2 mažiuku
ragaičiai
Grabam duona

%col 3 eol. diam.
3 šmoteliui %x2c.x3% eol.

Balta duona

2 riekutės 3c.xlc.x2 col.

Duona apskrudintu

Nonumalty kviečių

2 riekutės 3e.x254x56 col.
duona
,
Krokių (grabam)’ 2 kiekiu
Roll (Francufciška) 1 roll
Toastas (su smotona) Trys penktadaliai surav.
kyto ir penktadalis puO'
dūko soso.
3 šmąčiukai 354o.*56c.X
Zwieback
154 colio.

75
150
100 .
100 KUKIAI IR PIRAGAI
75
2 kukiai 2%col. dydžio'
Paprasti kukiai
200
šmočįukas l%c.xl^c.x2 cL
Minkšti kukiai
125
' Plokštintų avižų
825
% kukių 3 ccL dydžio
kukiai

Sriuba iš bulvių
Nenumaltų kviečių duona —• — •—
Sviestas — — —• — — — — —
Šutyti obuoliai ■— — — — — —
glokštintų avižų sausainiai (cookies)

150
100
50

ĮViso per dieną — — —

190Q

100

100

kendes
(Šokolado pieno
(Ęo^dens)
Medus
Cukrus, baltas
smulkus

šmotas 254c.xlc.x54col.
1 šaukštas

1. Šaukštas

,

į .

................... u.

—...................... ... ......................
AMŽIUS

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

1—

II...................

SVARUMAS
SVARAIS

2 motų vaikas
mergaitė

26
2556

3 metų vaikas
mergaitė

8154
30

4 metų vaikas
mergaitė

35
34 '

Svorkit savo vaiką dažnai — taip pat, kaip sver
davo! jį kuomet buvo kūdikiu. Jo svarumas dabar
yra taip jau svarbus, kaip kad buvo tada.

100 Kalorijų Dalių
MĖSOJE IR ŽUVYSE (Virtose)

100 Kalorijų Dalių
JjAVINIS Maistasi
'Kornflciksos
Earina virti
Graponuts
Oatmeal virti
Ryžiai šutyti
Kviečiai numalti

Miera
154 puoduko
54 puoduko
3 šaukštai
1 puodukas
,% puoduko
1 pyragaitis

KIAUŠINIENE Pudingas ir šaltoji Košė
Obuolių koše
54 puoduko
Saltakošos pudingas 54 puoduko
Puod. kiaušinienės % puoduko
Ėyžių pudingas
Du penktadaliai puoduko
Tapioka crcam
Du penktadaliai puoduko
Koptas Indijoniškas
pudingas
1% Šaukšto
TVanilla ice crcam 254 Šaukšto
Lemeno pieno
gėrimas
* 54 puoduko

KIAšINIŲ ir Sūrio Valgiai

Kiaušinis žalias
1%
Kiaušinis suplaktas 54 puoduko
Būrio žildiniai
54 puoddko

VAISIAI
Koptas obuolis su
2 šaukštais cukr.
Obuoliai Švieži
Obuolių sosas
Bananas
Datos su sėklomis
Eygos džiovintos
Orančiaį
Pyčės šviežios
Pyčės kenuotos

54 didelio obuolio

1 didelis obuolis

% puoduko
1 didelis
3 lig 4 datos
156* didelės
1 didelis
3 vidutinės
,
2 dideli šmotai ir 3 šauk
štai skystimo
' Grušės šviežios <\ 2 ,vidutinės
;, GruŠčs kohuotos r 2 pusės, ir, 3 šaukštai ksyst,
2 šmotaiStofio
Pineapplę Švieži
Pineapplo tonuoti 1 anotas ir.B šaukštai
skystimo ątba 54 puo
duko sugrūstų
Džiovintos slyvos,
slv. ir 2 šaukė, skyst.
Šutintos
% puoduko
»
Razinkai
54 puoduko
Rubąrbai šutinti
Žemuogės šviežios 154 puoduko

Miera
Jautiena, džiovinta, su
smotona
Jautiena, round stenk
Jautiena šutinta, su darž.
Hamburge! stenk

Rvicžin žilvis, rutuliuose
Halibut steak
Salmonai su smotona ant^
toastų
Avienos, Šutintos
Vištiena su gmetona
Klamsų
Oystorių

54 puoduko
Šmotelis 4 col.x3col.xl54
Du penktadaliui puodukai
liutulis 2 54col. diametro
7 aštunto# col. storio
1 rutulis 2 col. diam.
šmotas 3 cl.x254xl col.

54 puoduko salmonų ir
54 šmoto toasto
1 riožis 2 col.x2col.x54 coL
54 puoduko
12 klamsų
6-16

SRIŪBOą
Hparagų užbiltinta

% puoduko

Bulionas

4 puodukai

Oystorių šutintų
žalių žirnių, užbaltinta
Bulvių
Spinakų, užbaltinta
Tomeičių, užbaltinta
Rparagų, su toastaia
Pupų su sviestu
Burokų

54 puoduko skrumnd
g puoduko
54 puoduko
Trys penktadaliai puoduko
% puoduko
Du penktadaliai puoduko
54 puoduko
4 burokai 2 col. diam. ar
154 puod. sukapotų
1 lig 5 jaunų morkų 3-4
colio ilgio
,
4 puod. 54 col. ^įmoteL
2 didelės galvutės
puoduko ..

Morkų

Salčrių
Saločių ‘
;
Žirnių žalių
5
\
J
Bulvių, keptų saldžiųjų * J) ,54 vidutinės
; 1 vidutinė
Į , Bulvių, baltų keptų
1 .vidutinė
r ^uįvių, baltų virtų
Bųlvių, baltųjų, (sugrustų
^54 puoduko skrumnd
% puoduko
Bulvių, baltų, šutintu
Bpinakų virtų
254 puoduko >
1% puoduko
Tomeičių, kenuotų
g ar 3 vidutinėj A ,
Tomęičjų, šviežių

.....

”

■......................................................................................... —..........
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Valparaiso, Ind.
Ne vien kituose miestuose,
bet ir Valparaiso Universitete
lietuvių veiklumo dvasia žy
miai nupuolus. Nebėra to tar
pusavinio

draugiškumo,

kuris

paakstintų visuomenės darbui.
Vieni prisistato esą tikri kata
likai, kiti bolševikai, treti tau
tininkai, ketvirti socialistai,
bet labai maža tokių, kurie
nors kiek plačiau savomis aki
mis mokėtų pažvelgti į savo
partijos ir dar mažiau į visuo
menės dalykus. O siauro in
dividualizmo
pas didžiumą
randasi net perdaug.
Čial rodos turėtų būti kitaip
negu [tarp paprastų darbininkų,
bet skirtumas labai mažas.
Moksleiviams stoka savistovu
nio ir vienybės. Nors lietu
viai moksleiviai didžiumoj yra
tie patys rankpelniai, vienok
kiekvienas lankąs mokyklą tu
ri savyje šiokį tokį idealą —
siekimą. Nemažas būrelis lan
ko kolegijos kursus: vaistininkystės, iteidių, mokytojavimo,
ir prirengiamojo
medicinai
mokslo; kiti dar lanko prade

damosios ir vidurinės mokyk
los klesas. Visi, kaip matyt,
bando atsiekti augštesnį laiptą
visuomenėj, veikti atsakomingesnį socialiame gyvenime dar
bą. Bet čia jau
nepakanka
siauraregio sekėjo; čia reikia
bešališkoj plačiai
matančio,
draugijai pasišventusiu žmo
gaus. Būrys tokių moksleivių,
santarvei ir tiksliai dirbdami,
galėtų daug ką nuveikti.
Pavasariniam bertainy bu
vo apie keturiasdešimts moki
nių. Šią vasarą skaičius tru
putį sumažėjo, nes kai kurie
išvažinėjo užsidarbiauti. Skai
čius nemažas, turi šiokio to
kio pasisavinimo, vienok mąža
teveikiama. Teko pasielgti,
kad kai kurie “studentai” ven
gia susitikti su lietuviu kito
kios pažvalgos, mat gali pra
kalbinti su “gera diena”, arba
užklausti
“kaip tau einasi”.
Žingeidi! žinoti, kur tie žmo
nės važiuos, jei kada pabaigs
savo mokslo šaką... Juk ant
Marso taipgi gali rastis ne vie
nokių pažvalgų žmonės.
Pažangesnė dalis moksleivių
priklauso Moksleivių! Liiterato
ros Draugystei, kuri čia gyvuo-

ja jau nuo 1905 m. Nors na
riai yra skirtingų politinių ir
tikybinių pažvalgų, vienok su=.
gyvena
draugiškai. Aštuntą
dieną šio mėnesio įvyko pirmas
šio bertainio susirinkimas. Mo
kinių susirinko graužus būre
lis, liet tik viena mergina, —
lietuvaičių šią vasarą dauginus
ir nesiranda. Susirinkimus nu
tarta laikyti kas antrą penkta
dienio vakarą, nes susirinkti
kas savaitę butų pervargu va
saros karščiais ir trumpa lai
ko prisirengti bandymuose da
lyvaujantiems; mat kiekviena
me nusirinkime du nariai gau
na progos po pusę
valandos
pakalbėti, ar ką norsi parašius
paskaityti. Svarbiausias tari
mas tai buvo rengimas drau
giško išvažiavimo. Ten su
kviečiama apielinkės lietuviai,
kad pasilinksminus ir pasipa
žinus su jaunimu. Nutarta
įvykinti 15-tą dieną liepos Sager’s įLakc miškuose, su nemo
kama įžanga. Tuo išvažiavimu
moksleiviai dabar labai susi
rūpinę, kaip butų galima su
rengti kas nors labiau* nepa
prasto, kad netik palinksmi
nus svečius, bet ir sudominus
juos. Nėra abejonės, kad pro
gramą sudarys gana indomų,
nes randasi gabaus ir energin
go jaunimo.—Memoradis.

Tautininku protestas
Del vykinamų represijų Lie
tuvoj, Chicagos tautininkų Ta
ryba atsiuntė mums paskelbti
šitokią jos priimtą protesto
rezoliuciją:
Chicagos
Lietuvių Taryba
savo reguliariame mėnesinia
me posėdyje geg. 8 d., 1923 m.
visapusiškai ir bešališkai ap
svarstė ir išnešė sekamą pa
reiškimą:
Imant domėn, kad
>1. Spaudos ir žodžio laisvė
yra viena vyriausių žmogaus
teisių;
2. O Lietuvoje spaudos ir
žodžio laisvė yra nuolatos var
žoma,
3. Ypatingai vėlesniuoju lai
ku Krašto Apsaugos Ministeris
dažnai baudžia Lietuvos laik
raščius administratyviu budu,
kuris buvo pritaikomas tiktai
Rusijoje despotizmo laikais,
Mes, Chicagos 'Lietuvių Ta
rybos atstovai
kuoaiškiausiai
protestuojame prieš tokias re
presijos priemones, kurios yra
vartojamos Lietuvoje.
Mes
niekados nepakęsime to, kad
iš Lietuvos piliečių butų ati
mamos paprasčiausios respub
likos pripažinamos piliečiams
privilegijos laisvai reikšti sa
vo nuomones spaudoje. Protes
tuodami mes atsižvelgiame į

tai/ kad
jaunos respublikos
vadlžia, eidama represijų ke
liu, žaidžia pavojingą žaislą ir
gali privesti kraštą prie suiru
čių ir tuo pražudyti respubli-^
ką, kurios iškovojimui ir mes,
Amerikos lietuviai esame pri
sidėję.
šį musų pareiškimą pavedam

savo valdybai pasiųsti: Lietu
vos Ministerių
Pirmininkui,
Lietuvos Krašto Apsaugos Ministeriui, Amerikos bei Lietuvos spaudai ir .Lietuvos Sei
nų u i.
Pasirašo:
J. M. Locaitis, pirmininkas,
Dr. A. L. Graičunas, sekret.

Mrs. A, MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
I

AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Ofisas su Dr. J, F. Van Paing
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavusi
Pennsylvanijos ligonbučiuosc. Sąžiniškai pa
tarnauja,

viso

kiose ligose prieČ
gimdymą, laike
gimdymo ir pc

P-lė Kudulaite

gimdymo.

I

Ųž dyką pata
rimas^ da ir kito
kiuose' reikaluo
se moterims ii
merginoms; kreij
kitčs, o rasite
pagclbą.

i š

The Stock Yards
Savings Bank

Valandos nuo 7
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v.
vakare.

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo,
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.
Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir
daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip
mes esame pasirengę patarnauti jums.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz
BAN1S
Akušcrka
Turiu patyrimą;
Pasekmingai pa
tarnauju
prie
gimdymo
kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypatifiką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims
ir merginoms vėl
tui.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street,

Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.
Ofiso Telefonas
Central 4104

jatj tt
ą
An
TIK. H. A. D1CUAU

3113 South
Halsted St.

Busto Telefonas
Armitage 32W

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po piętų ir pagal sutarimų.

Tel. Pullman 5482

A. SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike'Iiįjos.
10929 S. State Sti
Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi iš senos
vietos 3313 So. Halsted St, j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

/^DR. HERZNAN-'M
-IŠ

RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per II
metų kaipo- patyręs gydytojas, ehirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas Kits,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
18th St., netoli Fisi St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
j Dienomis: Canal
| 3110 arba 0375
Telefonai!
j
Drexel 9M
O

L. HARRINGTONO KREDITORIAMS
THE UNITED STATES NOVACULITE CO. šiuo paskel
bia, kad laikinai atidarė savo ofisą, 3622 Division St., iChicago.
Kad L. Harringtonas depozitavo valdininkams šios kompanijos
nekurio stako certifikatus, kad (atidavus tokių notų paveldėjams
minėto U Harringtono, kurie norėtų gauti tuos certifikatus už
jų notas. Ofiso valandos yra nuo<9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų
ir nuo 9 vai. ryto iki 12:30 vai. po pietų subatomds.
i

Lietuviai Daktarai

UŽDEKIT SIETELIUS
ANT FRONTINIŲ
PORČIŲ

DR. A. J. BERTAŠIUS ' DR. C. K. KLIAUGA

United States and Novaculite Co.

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tol. Yards 1699

Telephone Yards 1532

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas

kampas 18-th Street
Pilone Canal 0257

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

DR. M. T. STRIKOL’IS

Telefonas Boulevard 7042

šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikme gali pajausti į kelias dienas.
iis yra stebuklingas vyrams ir moterims, turintiems Skilvio kliūti. Nesveikas Kepenis, Vidurių
Jiuti, arba tiems, kurie turi Kietus Vidurius, šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina
apetitą ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio ir vidurių,
prašalina svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja
nuo vidurių užkietėjimo.

Šitame vaiste

a tam tikra Geležies forma, kuri padaro [gausų raudoną

kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvą
s
išblyškuslems veidams> Ir
ir žfiresi akims.
akims,
Jis
didžiausi
žinomą vaistą
taipgi turi Fosforą, l
’
_ _ __ galingiems
„__________
j padaryti.
Fosforas
stipriems
Nervams
]
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir
Energijos Davėjas. Be to jis turi SESIS kitus
vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias,
Stiprumą padarančias sudėtinės vartoja visam
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius,

sveikus, tvirtus vyrus Ir moteris.

) šitas stebuklingas vaistas yra Nuga-

Douglas Products Co.,

Tone. Tūkstančiai vyni ir moterų per jj apturėjo
geresnę sveikata, padidino stipruma, atnauiino
energiją, igijo didesnę ištvermę.
Nuga - Tone
sukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstina Raumenų
ir Nervų Sistemas—visus Gyvybės Organus ir
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip,
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vienintelis
saugus Ir Išmintingas būdas greitoms ir

2510-16 Archer Avė.
netoli Halsted
Visi telefonai Victory 6545

Ofisas 2201 W. 22nd S t., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayetts 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

Nuga-Tone padidina svarumą liesiems

gimęs.

,

s

IZnc 41V cVtalf 1g Čif n
HdB

privalo šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lūkuriavimas
gal* padaryti daug blogai Nuga-Tone yra tik 11.00 pakeliui.
Kiekvienas pakelis turi 90 tabletų—vieno pilno menesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius už

95.00. Pamėgink Nuga-Tone’ą per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas
sėkmėmis, sugrąžink likusią pakelio dal|, o mes tuojaus atmokėsi m visus tamstos pinigus.
Prisiųsk šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja
aptiekinlnkai ir absoliučiai garantuoja, kad Jis suteiks pilną pasitenkinimą, arba pinigai
bus sugrąžinti. Žiūrėk garantijos kiekviename pakelyje.

.......... PRISIŲSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.--------NATIONAL LABORATORY, DEPT. LE-4
-1018 S. Wabash Avė.; Chicago, II!.
GERBIAMIEJI:—čia įdedu S................... už______ ^....pakelius Nuąa-Tone’o. Aš imsiu
Nuga-Tone’ą 20 dienų, o jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dali pasiųsiu atgal, o jus man
sugrąžinsite pinigus.

Vardas Ir Pavarde....... ....................................... ..................—— --------- ----------- --(iatvft Ir numeris
arba R. F. D.---------------------------------------------------- -------------- ------------------- - ----- S
'
Miestas___ __________________ ____ ...................................................... ................... „............. „

Tel. Boulevard 7820

Lietuvis Dentistas

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930
Valandos pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

■■■

<-*■

i"1

1

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

Telephone Yards 5582

i

DR. M. STUPNICKI

t

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra
uždarytas

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. Kedzis 7715

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris
8261 South Halsted St<
Tsl. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 3—0 PJff.
Ned. 10—12 A. M.
Residencs Canal 2118
1..............
.... —.........
...

4681 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

\

DR. P. G. WIEGNER
•»

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 ▼., nedčldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet.
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytų
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5834

PriCmdmo valandos nuo 8 iki 12

DR. P. ŽILVITIS
ii

ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak.

Garsinkitės Naujienose

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

•

DR. A.MONTVID

.................
.
>
Office Hours: 10 iki 12 pistą
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Dr. MauriCR Kalni

DR. A. L. YUSKA

3107 So. Morgan Stn
CHICAGO, ILL.

patenkinamoms sekmoms gauti.

žmonėms ir suteikia daugiau energijos, daugiau
ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems, sunykusiems, parsibaigtisiems, nervuotiems, palte*
guriems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko geresnio per Nuga-Tone’ą, juos
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelias dienas, o Jausies kaip nąujal

4601 So. Ashland Av«.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. G. Z. YEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas džiovos

DR. J. KULIS

Lietuvis

DR. S. BIEŽIS

Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlįoj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Skilvio Klinties, Nesveikų Kepenų, Nevei*
kiančiu Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.

DR. CHARLES SEGAL

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DABAR TUOJAU

Kuomet jus uždėsite šiuos ekonomiš
kus sietelius, padarytus taip, kad tin
ka visiems porčiams, jus turėsite ap
saugojimą nuo musių ir uodų.
Dadėkite lauko kambarį prie savo
namų ir naudokitės tyru oru šią va
sarą. Užbaikite nesmagumus ir iškaščius sykj ant visados.
Mes paduosime aprokavimą bile kada.
Ar jums reikia tik vienų sietelių ar ir
durų, ar prirengimų visam jūsų na
mui, ar porčių — ar bile ko iš medžio
materijolo — mes galime užganė
dinti jūsų .reikalavimus.
Mes esame išdirbėjai ir galime sutau
pyti jums pinigų.
Nelaukite kol
kainos pakils.
Pasimatykit su mu
mis šiandien.

V Boulevard 4186 <
8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

8325 So. Halsted St., Chicago, III. |

Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St
Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago
. ................ —■
J

Rezidencijos tel. Van Buren OSM
Ofiso tel. Boulevard 9698 ,v

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistaįi Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicagc
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot,
7—8 vak. Nedėliomis lt—12 dieną.
Res. 1189 Independence Blvd. Chicags

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A/R. BLUMENTHAD

Trečiadienis, Birž. 20, 192Ž
‘^Kitaip sakant, mes,' be krivė pranašavo pragarsėjimą
kad ten rašoma apie Ameri mentui įstatymd sumanymą
NAUJIENOS kos herojus dątfg blogų da (apie atskyrimą bažnyčios nuo dieviai, bedievihsime už ka visame pasaulyje*).
Tuoj paskui prasidėjo Vil
kurį ji buvo paga talikų pinigus (? “N.” Red.)
lykų.
Tik pagalvokite: kai valstybės),
minusi, laikydamosi savo pa katalikų vaikus, o jus tylė niaus didinimo, tvirtinimo ir
PubUsbed Daili ascapt Šaaday hy
kurie istorikai rašo, jog Wa- žadų, duotų rinkimų laiku.
kite, nes jūsų pasakojimas puošimo darbai. Iš visų Lietu
shingtonas buvęs labai karš Ispanijos kardinolas pastatė gali sukiršinti prieš mus vos kraštų buvo suvaryta dau•ditor P. Grigaiti*
to temperamento žmogus, bažnyčios reikalus augščiau, žmones. Ne, balandėliai,' to gybė žmonių. Jie kalnus ir
upes kasė, naujus rumus Ma
^(99 South flaistoa Mxmi
kuris gan tankiai koliodavę- negu daugumos piliečių^ (pa nebus.”
Chicago, UI.
sis. Patriotingųjų moterų reikštąją valią. Tas ir sukėlė Ir mes manome, kad to nėr te. Kad darbas geriau sektųsi,
Tolophona Roasovlt 850B
prieš jį daugelio žmonių neapy bus. Bet ar ‘OraugoT edlito- Gediminas dar iš vakarų Eu
supratimu,
toks
atviras
kal

Subscription RatMl
ropos kvietėsi geresnių amati
kantą.
rialų
rašytojas
pagalvoja
prie
bėjimas apie Amerikos tėvą I Taigi reikia matyt abi pu
*8.00 p«r yoar in Canada.
ninkų ir šiaip jau mokslininkų,
8TM per year outsido of Chimsri
ko
tas
prives?
Jeigu
kunigai
yra visai neleistinas dalykas. ses to klausimo.
kurie prityrimais ir žiniomis
*8.00 per year in Chicago
vietoje religinio turinio pa
8c per copy,
naudodavosi, valstybę stiprin
Moterys išnešė protesto re
mokslų sakys bažnyčiose poli
Entered m Second Class Matter zoliuciją, kuria reikalauja-1BĖ POLITIKOS BAŽNYČIOJE tines prakalbas, atigtuodami už damas, naujus miestus ir pilis
Merch 17th, 1914, at the Port Office
kurdamas.
NEGALIMA APSEITI!
tani tikrą partiją; jeigu jie per
af Chicago, I1L, undar the art of ma, kad tokie nepatriotingi
Taurakalnio viršuje,
kur
March 2nd, 187&
išpažintį draus žmonėms bal
istorijos rankvedžiai nebūtų
“Naujienų”/ žodžius, kad suoti taip, kaip jiems geriaus Gediminas buvo jsavo garsųjį
Naujienos em^ kasdien, liskiriant vartojami mokyklose.
kunigai neprivalo bažnyčioje išrodo, — tai kuo gi tuomet taurą sumedžiojęs, buvo pa
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
statyta mūrinė pilis, Viršuti
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago,
Vienas New Yorko komi-Į vartoti tikybą politikos tiks- bus paversta bažnyčia?
I1L — TtiefonMi Roosevelt *500.
niais Tumais vadinamoji; čia
sionierių, Hirnfield, irgi su- lams> ^Draugas” atsako:
būdavo laikoma kariuomenės
manė “reformuoti” istori- Uisimokijima kainai
įgula. Viršutiniai rūmai seno
Chlcagoja — paštui
Metama___________________ $8.00 jas. Jis atkreipė majoro Hyvės laikais buvo laikoma ne
Pusei metų -________ , .
4.eo lano domę į tą faktą, jog
prieinama tvirtovė. Kryžeiviai
Trims mėnesiams - __
2.00
daug kartų stengėsi tą pilį pa
Dviem mėnesiam
■
, 1.50 New Yorko mokyklose yra Vienm mėnesiui
T < ,
imti, bet visuomet turėjo šalin
vartojama visai netikę is
Esmaitis:
Vilnius,
“
Liet.
Rytai
”
No
5
Chlcagoja per naiiAt&jMl *
trauktis nieko nepešdami. Vir*
torijos rankvedžiai. Vyriau
Viena kopija - - - , , t ,
šutiniai rūmai turėjo tris bokš
(Tęsinys)
Savaitei
- . , 4 1 , t sias
tų
istorijos
trukumas
I
Mėnesiui
-,
tus, trimis sienomis sujungtus.
sandėliai,
dėl
kurių
iš
senovės
esąs
tas,
kad
jose
nepakan-Į
Ruomuva.
Suvienytose Valstijose M CMcagojs
Tų bokštų, kurie kitados bū
eina
kariauti
visokie
plėšikai.
paštu:
karnai patriotingai aprašo-| Vilneles ir Neries santakoje
davo keturiais gyvenimais, ligMetams
t T T
- *7.00
Norėdami nud jų atsiginti se giolei tik vieno apačia telikus;
Pusei metų
8.50 ma Amerikos karai.
Į tryliktame amžiuje randame novės lietuviai turėjo statytis
Trims mėnesiams
1.75
; Tai labai įdomus reiški- Į
lietuvių ruomuvą, tvirtovių ir pilių. Ir Gedminas, viršutiniai jo aukštai jau se
Dviem mėnesiam
1.25
Vienam mėnesiui
.
*75
.1 šventą vietą, kūrenosi amžino- sumanęs persikelti Vilniun gy nai nugriauti; medinis bokš
nys. Vadinasi, istorikas turiiI ji ugnis,
' gyveno krivės, vaidiLietuvon ir kitur užsieniuose!
to viršus nėra senovės liekana,
(Atpiginta)
rašyti ne tai, kas ištikrųjų I jos, vaidilytčs — dvasininkai, venti pirmiausiai pasirūpino jį o tik XIX amžiaus padaros;
Metams _.................................. - $8.00
sutvirtinti,
kad priešininkai
čia 1840 m. rusai buvo įsitai
Pusei metų__________ - ..... - 4.00 buvo, o tai, kas “šimto nuo- Tuomet
Vilniaus nebemažo neprieitų.
Apie 1320 metus sę optikos stotį.
Trims mėnesiams................
2.00
šimčių” patriotų supratimu butą.
Gedminas pastatė Vilniuje dvi
Pinigus reikia siųsti paštų Money
Pakabioje, šalia jruomuvos,
turėjo būti. O kad tokių isto.
pilis: vieną — ant Pilies kalno Gedminas
Orderiu, kartu su užsakymu.
pastatė kitų pilį,
rikų yra pakankamai nėra
daTkatedros (Taurakalnio), o antrą — pa
kur buvo dideli rūmai
su
kalnėje,
šalin
ruęmuvos,
ten,
jokios -abejones. .Pranešama,!bažnyčia, senovėje taip pat
aukštais bokštais, Tie rūmai
Prisipažinimas
kur
dabar
yra
Botanikos
sodas
jog karo metu vienas istori- Įbuvo pagonų bažnyčia, ruoniu
buvo skiriami didžiajam V le
ir Veršininkas (Puškino skve
kas išleido, savo istorijos va vadinamoji. Čia kūrenos ras). Del to Gedminą ir pra tu vos kunigaikščiui, (jo t
Laike karo Wilsono vald knygą pataisytoje laidoje, amžinoji ugnis, čia augo švęsna uis ir valdininkams, pinigy^
manė Vilniaus įkūrėju. Apie
žia konfiskavo vokiečių pa kad prisitaikius prie karinio
ąžuolai, čia spietėsi se- Vilniaus įkūrimą išlikęs ši
*) Apie Vilniaus įkūrimą ir kitokių
tentus. Tai buvo svarbus iš- ūpo. Gi dabar tas istorikas Pov&
1?in«es ird“i’ toks padavimas:
yra
pavadinimų; tiesa, jie neturi jo
t, z,
. .
1
lies reiškėjai — Lietuvos intekios
reikšmės, bet gana įdo
radimai chemijos srityje, vel
revizuojąs savo knygą, I ijgentija; kriviai,x vaidilos, vai- “Kartą Gedminas bemedžio mus. istorinės
Vienas tų padavinių šitaip skam
kurie buvo užpatentuoti šio kad įtikus New Yorko svie- Į <iĮlyteS, žiniai, burtininkai ir damas Panerių [kalnuose, be ba:
Kai romėnai buvo nugalėję Aziją,
je šalyje. Dabar valdžia no timo Tarybai!
Į t. t. Kriviai, panašiai ’dabarti- daugybės kitų žvėrių, nukovęs tai tenykščiai gyventojai, pametę sa
ri grąžinti tuos patentus jų Tai štai kokiu budu vra lUams vrskuPams’ skelbdavo nepaprastai didelį taurą*). vo tėvynę, vergijon pakliuvusią, tri
mis didžiuliais būriais ėję ieškotis
savininkams. Bet chemikali- lai štai KOKIU ouau yra žnion-ms Dievų valiQ; vaidilos Medžioklės nuvargintas didysis naujų vietų gyventi. Vienas tų burių
Dniepro upės slėnyje ir
nės industrijos, kurios nau rašomos istorijos, 1S kurių Lg valią platindavo miniose, kunigaikštis • čia pat girioje apsistojęs
kūręs Vilniaus miestą. (Augurius Menakvojęs. Naktį jis sapnavęs
Jędrzej Suski, o iš jo Niedojasi tais patentais, nenori mokyklas lankantieji vaikai I vaikščiodami po kaimus ir didelį geležinį vilką, kurs taip tafrast.
siecki I t. 884).
žinių apie savo šalies Į miestus, mokė žmonos, jų proŽinoma, tik pasakose tautos .taip
geruoju jų grąžinti. Visas semia
praeitį. Nėra reikalo aiškin-| tą lavindami, kaip šių dienų staugęs, tartum jo nasruose ūmai ir toli,.teguli šokinėti. Mokslo tydalykas atsidūrė teisme. Ir
rinėjimai •pardaff, kad ligšiolei nesu
ti, kad tos žinios yra klastin- mokytojai kad daro; žyniai, butų staugę koksai šimtas vil- sekta jokių žymių, kad Lietuvoje prieš
štai kaip vienas Wilsono ad
kų.
lietuvius butų kas gyvenęs; lietuviai
ir iškraiDvtos
burtininkai ir kiti skelbdavo
krašte, rodos yra pirminė +o"PY •
I ne visiems suprantamus ir pri
sapną krivė
Lizdeika šiame
ministracijos gynėjų, Isidor
la, gal kiek pastūmėta į vakarus,
ne iš Azijos atkeliavus.
einamus mokslus: mediciną, šiaip išaiškinęs:
J. Kresel, teisina patentų
užgriebimą:
ĮApžpqZgq| dailę, statybą, astronomiją ir Geležinis vilkas, kurį kuni
11
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I

nui ir t. t. Tarp rūmų buvo
sodai, toliąu — sandėliai, ark
lidės. šią pilį vadino apatiniais
rūmais. Iš viršutinių rūmų į
apatinius vedė tam tikri laip
tai, iš viršaus pridengti ir pa
slėpti. Be to dar buvo išvestas
urvas į kitą Vilnelės upės pu
sę. Po pilies bokštais
buvo
tamsių mūrinių kalėjimų —
urvų, kelis sieksnius įleistų gi
lyn į žemę. Viename tų kalėji
mų, tarp kita ko, buvo įmestas
Vytautas, kai Jogaila buvo jį
drauge su jo tėvu Keistučiu
pasikvietęs Vilniun santaikos
daryti. Vytautui, tarnaitės pa
dedamam, pavyko ištrukti iš
kalėjimo, o Keistutis buvo nu
gabentas į tokį pat Krevų pilies
požeminį kalėjimą ir ten nukaulasi
(Bus daugiau)

Iš Vilniaus istorijos

.

“Prezidentas

Wilsonas

•buvo pakankamai toli ma
tantis žmogus, kad supra
tus, jog kąrąs dar nebus
laimėtas, jeigu Vokietija
bus tik sumušta. Tai buvo
komercinis karas. Jis buvo
laimėtas tik tada, kai
tWilsono] administracija
paliuosuoti
pasirūpino
musų šalį, musų industri
ją iš vokiečių vergijos.”
A

t. t. Dabar su žodžiais žiniai,
burtininkai... mes Rišame Vi
sai kitoniškas sąvokas, negu
musų senoliai;
dabar mes
TAUTINĖS MAŽUMOS
tuos žodžiu^ su panieka taSEIME.
riame, prikergdami juos žmoI njėms, kurie Vilioja kitus steBuvo pranešta, kad į antrąjį | buklingais gydymais, ar ateiLictuvos Seimą tapę išrinkta 51 (įcs pranašavimais. Bet prieš
žydų atstovai, 5 lenkų, 2 vokie-Įkdis šimtus Ynetų tie žodžiai
čių ir 2 rusų. Bet Kauno “Lie-1 sukeldavo musų senoliuose gituva” paduoda kitokių žinių, i iįos pagarbos, o kai kada — ir
Jos paskelbtuose frakcijų sąra-1 baimės jausmus,
šuose yra 7 žydai, rusų 1, vo-|
_
kiečių 2 ir lenkų 4 (ar 3 - . K,.Se'?O1;e? .xr“OmUV?S t5°^‘
nonišknl
| S1U'hg šiolei išlikusį vien bokš-

to apačia, kuri dabar sudaro
katedros varpinės pagrindus.
KREIVAS AIŠKINIMAS.
Kurią reikšmę turėjo tasai
----------- 1 [bokštas ruomuvoje, sunku beSo. Bostono “'Darbininkas” Į pasakyti. Vieni sako, kad iš to
teisina Ispanijos kardinolo po-1 bokšto krivė skelbdavęs žmolitiką, kuri išatikė teroro aktąlnėms dievų valią; o kiti Įtaria,
prieš jį. “D.” sako:
kad tame bokšte buvusi ob
servatorija, iš kur senovės lie
**Kardįinodas pasinaudoda
tuvių mokslininkai tyrinėda
mas piliečio teisėmis veikė
vę dangaus kunus. Dabar, tik
Ispanijos politiškoje dirvoje
rų išrodymų neturint, sunku
dėl katalikybės labo. Tas ne
7 1 mums spręsti net, kaip atro
patiko laisvamaniams ir jie
dydavo Ttiolmuvos,
Igabijos,'
nušovė arcivyskupą.”
J švęstieji laukai, miškai ir kiToliaus S. Bostono laikraš-1 tos senovės lietuvių gerbiamotis nušneka, kad ‘^lietuvių lais-lsios ir šventosios vietos; taip
vamaniai”, peikdami to arci- pat nežinome, kurią reikšmę
vyskupo
politiką, pripažįsta, turėjo anas bokštas ir kaip jis
jogei ^‘kiekviena partija gali atrodė. Visa, ką senovės lietu
žudyti savo oponentus, nužudy viai garbindavo, ir kas mums
tuosius apkaltinti, o žudytojus galėtų priminti jų kūrybą, jau
senai išgriauta, išnaikinta. Tik
išteisinti” .
Jeigu “Diairbininkas”, kalbė kur-ne-kur ilikęl (piliakalniai,
Didesnio cinizmo vargu damas apie “lietuvių laisvama senovės rūmų griuvėsiai, vie
kur bebūtų galima surasti. nius”, turi omenėje mus, tai na kita daina, padavimas ar
jisai prasilenkia su tiesa, dary pasaka mums primena, jog ne
damas tą priekaištą. Nes mes visa galėta sunaikinti, ir ne vi
neteisinome žudytojų; priešin suomet lietuvių
svetimiems
vergauta, jog ilar ne taip la
gai, pasmerkėmę juos.
Vienok mes nemaname,. kad bai senai: jie tutėjo; susikūrę
Prieš kiek laiko viena pat- ir Saragossos ardivyskupas savo valstybę ir ■>savaimą klil-

Taip, tai buvo komercinis
karas. Tą faktą dabar pripa
žįsta ir didžiausi Wilsono
šalininkai, kurie skelbė, jog
Amerika įsivėlė karan tuo
. tikslu, kad užtikrinti pa
sauliui demokratiją.
Bet
kuomet karo metu Eugene
Debs ir kiti drįso pasakyti
tiesą, tai jie buvo pasiųsti į
kalėjimą. Gi dabar, kuomet
jau nebėra reikalo slėptis ir
dangstytis kiltais demokrątiniais obalsiais, tai Wilsohlstai nusimetė hipokratingumo kaukę ir atvirai bando
pateisinti savo kriminalinius
darbus tuo, jog komercinis
karo pobūdis vertęs juos ta
tai daryti.

Kaip rašoma
istorijos.

buvo nekaltas.
Piliečio teisėriotinga Chicagos moterų >mis
naudotis jam niekas ne
draugija surado, kad moky draudžia, bet jisai darė ką ki
kloms skiriami Amerikos is ta. Jisai grūmojo valdžiai su
torijos rankvedžiai esą neti kelsiąs prieš ją katalikus, jeikę. O netikę jie esą todėl,

gaikštis sapnavęs, reiškiąs di
delį miestą, kurį

šioje vietoje

didysis kun. Gedminas turįs
įkurti, o baisus vilko staugi
mas — garbę,
kuri apie tą
miestą pasklysianti visame pa
saulyje.”
Ši Vilniaus įkurtuvių pasa
ka gali būti visai teisinga. Sap
nų aiškinimas, ypač daromas
visų gerbiamojo
dvasininko
(kunigo), kaip ir visos prana
šystės, senovėje turėdavo dide
lę galybę ir labai galingai žay
dindavo
žmonių vaizduotę!
žmonių minios juto Dievo va
lią per tą sapną reiškiantis,
krivės lupomis žmonėms pra
nešamą.
Didžiojo kunigaikščio buvei
nės perkėlimas iš vienos vietos
į kitą, be tikro minių priruošimo, galėjo sukelti nepagei
daujamų vaisių, bent žmonių
nepasitenkinimą, įkurs nežinia
kuo butų galėjęs virsti. Tai nu
manydamas Gedminas, būda
mas didžiai išmintingas valdo
vas, iš anksto turėjo susitarti
su krive Lizdeika dėl sapno
aiškinimo
ir tuo panaikinti
žmonių nepasitenkinimo jaus
mus. Maža To, busimosios di
džiojo kunigaikščio
sostinės
pradžia ‘ žmonių akyse turėjo
tapti negeriamąja šventenybe,
dievų norų įsakymu, juo la
biau, kad tai naujai sostinei

Kur daugiau žmonių gyve

Patarnavi-

DEGULIARI- “tflU 4
NIAI išplauL •
kimai subatomis. .
Laivai išplaukia '
iš prieplaukų 3 ir
4 Hoboken. Dideli ir greiti laivai. Geras maistas — dideli
kambariai. Padarykite savo kelionę malonia ant
S. v. Valdžios
laivų.
George Washington......... June 23
S. S. America ................. June 30
S. S. Leviathan ;......... ~.... . July 4
President Rooeevelt .......... July 7
President Fiįlmore ........... July 10
President Harding ........... July 14
President Arthuę................ July 14
Rašykit dėl informacijų ir dėl
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines

45 Broadway,
New York City
110 .S. Dearbom St., Chicago, III.
Manageriai Operatoriai dėl

Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriauslal.

M. Yūifc
IMS W. BStliSt

t

Siunčiame

Rgffles

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo, gal
vos odą kasdien per kokią
savaitę laiko ir pleiskanos
tuojaus pranyks. Naudokite
Ruffles nuolatos ir po to, ir
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųskite 75c. tiesiai į labaratoriją.
P. AD. RICHTER & CO.

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky>
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja
Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufaėturing
District Bank
1112 W. 35th. Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

104*114 So. 4th St.
Brooklyn.^N. Y.

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

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS.
Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12

1579 Milvraukee Avė.,
Kamp Robey ir Norlh Avė.

“Mend your speech a little,
Lest it may mar your fortunes”
—Shakespeare

/'

E are anxious to aid our patrpns in
getting the most out of their telephone Service. Through long obseryation
and experience we have learned that following certain simple practices will give the
best results in using the telephone.

W

Kalbėkit aiškiai, nepergreitaf, arti laikant
lupas prie triubelės, bet nedasiekiant telefono.
Nebandykite atsiminti numerius. Pasižiūrė
kit į telefono direktory. Tas prašalins nereika
lingo žmogaus pašaukimą, kur gali padaryti ne
smagumo jums ir pašauktajam.

Jei telefonas kurį šaukiate yra užimtas, už
kabinki! receiverį ir už kelių minutų vėl pašau

kite. Nejudinki! receiverio kuomet jis kabo. Jei
jus norite atkreipti operatorkos atydą, paju
dinki! kabelį pamažu į viršų kelis sykius.

Jei jūsų telefonas nebeveikia, praneškite
tuojau ir mes pataisysime patarnavimą taip
greit kaip galima.^Nueikite prie kito telefono
arba prie publiško telefono ir pašaukite “Repair
Clerk’Y Tas pašaukimas yra dykai.

Jei jus turite telefoną su kitais, atsiminkite, *
kad šis patarnavimas priklauso visiems lygiai
tarpe kęletos vartotojų.

If these suggestions are follovved, the
Service to all users will
better.
/
ILLINOIS BELLTELEPHONE
COMPANY

U. S. Shipping Board

TAUPUS ŽMOGUS

Turtas
$14,000,000

Reguliariai taupo ir
investina išmintingai

Kaspar State Bank

*) Pilies kalną ir Taurakalniu vadi
na. To tauro, kurį Gedminai buvo nu
kovęs Taurakalnio viršūnėje, kailis ir
ragai ilgai buvę laikomii Lietuvos iždinėje. Aiuksu
’
apdarytus tauro ragus
vartodavę vien per dideles kunigaikš
čių iškilmes-puotas; vieną tų ragų
Vytautas Didysis 1429 m. padovano
jęs Vengrų karaliui Sigizmundui gar
siame Lucką; suvažiavime.-(J. I. Kraszewiki/Wiino IL 864 p.). :

turą.
Tose karybose Vilnids
vaidino gana žymią rolę.

Vilnius — Lietuvos sostinė.

Expreso

Pinigus Lietuvon

O nelaime I Yra daug žmonių,
kurie juoksis iš tavo sielvarto!
Tačiau geras draugas patars
naudoti

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

$1,250,000.00
Narys Federal Reserve
Systemos ir Chicago
Clėbring House Ass’n.

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

CHICAGOS
ŽINIOS
Vaikas nudribo ant an
glių kai ant plunksnų.

gatvekariais tarp kit-ko prisi
minė ir apie tai, kokį vaiki
nų jos norėtų gauti sau už
vyrų.
“Aš norėčiau apsivesti su
gydytoju, nes aš labai mėgstu
graliu autcflnobGUu pasivaži
nėti,” sako viena.
“O for goodncss įsake! Aš
nieku budu nesutikčiau eiti
už gydytojo, nes paskui neži
nai kada pacientas gali jį pa
šaukti”, atsako kita.

Robert Daniel Ray, pustre
čių metų amžiaus, užvakar nu
dribo nuo trijų pagyvenimų na
mo lango ant vežimo anglių
ir visai nedaug tesužeidė. Sa
koma, nukritęs kai ant plunk Kartais ir raudonos pančiakos žmogų j bėdų įvaro. Štai
snų.
pereitų šeštadienį vyras su sa
vo žmona nuvažiavo (miestan
nusipirkti siuto. Išeinant Įiš
oteris mirė nuo mun krautuvės
lyg kad tyčia pasi
šainės.
painiojo raudonom pančiakaitėm “flaiperis”. Vyras akis
Mrs. Mary Nudiek, 44 m.
{spyręs ėmė žiūrėti į “flapeamžiaus, užvakar pasimirė
rio” raudonas pančiu kai tęs, o
nuo munšainės Kauntės ligon- tuom tarpu jo žmona pribė
buty. Tai jau 157 munšainės gus iš
auka Chicagoje nuo Naujų
sargiu
Metų.

Septyni žmonės mirė
nuo karščio.
Užvakar nuo karščio paši
mirė septyni žmones, lto to
daug žmonių susirgo.
Užvakar buvo 91
.šilumos, o vakar net
koma, kad šiuo laiku
imi sykiu Chicagoje

Lietuvių Rateliuose
Naujas lietuvys advokatas

Laiškai iš Lietuvos

Yorko. Jis vartoja labai gra ruoti iš tų suklaidintų darbi
žių kalbų ir su dideliu jumoru ninkų, kurie buvo nubėgę pas
J. Kiuleikis
4
rejikia
moka nupasakoto dabartinę komunistus. ^Mitrus.
Suvienytų Valstijų kapitalistinę sekti Europos Socialistų veiki A. Rekašius
j
tvarkų ir jų daromas pinkles mų ir sekti jų pavyzdį” — sa S. Rodkis
J. Bieliaskas
kė kalbėtojas. “Mums reikia
darbininkams.
J. Zillis
socializmo
teorijų
Claessens per pastaruosius aiškinti
12 metų buvo ir dar tebėra praktišku budu, kad darbinin K. Norkus
K. Venckus
nuolatinis Socialistų Partijįps kai suprastų mus, — suprastų
P. Uostis
organizatorius. Nors užvakar, Taip, kaip mes aiškiname, o ne
A. Sukauskis
ir karšta buvo diena, bet dar savotiškai aiškintų. " Kuomet
jis kalbėjo ir kitoj vietoj, Wa- supras mus, mes turėsime di P. Yacius
delio pasisekimo”. Kvietė at F. Stanionis
bash ir Čongress gatvių.
J. Juška
Socialistai pradeda vienyti gal ateiti ir padėti socialistams
savo politinį veikimų su dai veikti. Buvo ir tokių, kurie
le. Šiame piknike labai daug buvo atsitraukę nuo aktyvio
buvo dainuota. Gial dėlto, kad socialistinio veikimo. Ir reikia
jau Socialistų Partija įeina į tikėtis, kad jie laikui bėgant
KLIŪTIS
visokios rųšies gydžiau
savo normalų
gyvenimų. O vėl bus socialistų organizacijoj
per 25 metus prie Sta<
—
Lietuvių
Socialistų
Sųjungo\ te gatvės.
'
svarbiausia gal dėlto, kad sene
1
Žvairas akis atitaiBuu saugiai, tikrai, ir
lis Debsas labai didelės turi įgreitai savo specialiu
takos darbininkų miniose. Kur
“
r
budu
;
tonsilus
išimu
Buvo išlaimčjimas Martovo
A prieblandos miego patik jis kalba, visur svetainės poveiksio. t Jį laimėjo Stem- <
Kalbą; akinius
pritaiA
sau už $5 ir daugiau.
būna kupinos žmonių. Ir ra berg. Laimėjo No. 424.
Bk
Parašyk dykos knygėlės.
šosi įprie Socialistų Partijos.
FRANKLIN O. CARTER
Lietuvių Skyrius nebuvo taip
120 S'o. State St.
Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12
didels, nes programas prasidėja labai vėlai
6 vai. vaka
re. Daugelis nenorėjo laukti
programo (pradžios, ypač kad
buvo šilta.
I>rg. P. Grigaitis savo trum
poje kalboje papasakojo, kad
Socialistų Partija jau atgijo ir
jos veikimas darbininkų mi
Išpardavimas prasidės ŠIANDIEN ir tęsis
niose darosi vis stipresnis ir
stipresnis. Tarpe lietuvių irgi
visą savaitę. Puikus tavorai—Ateikit anksti
tas pats darosi. Visa bolševikuojanti utopija pradeda išga-

Kinne/s

PRIEŠ INVENTORINIS IŠPARDAVIMAS

Vyrų aprėdalai, čeverykai ir oxFordai
Goodyear, welt, juodi ir geltoni
Ožiukų ir veršiuku odos

jei nebus lietaus.

Chicagos miesto policija nu
sprendė apvalyti miestų taip,
kad neliktų nei viens gamblerių bei negerbingų namų na
mo visoje Chicagoje. Ir jau
ta darbą sistematiškai varo.
Beveik kas savaitę daro areš
tus ir daugybę žmonių nuvaro
už grotelių.

Bus riestai ir munšai
nieriams.

JONAS I. BAGPŽIUNAS

šiais metais teisių mokslų
užbaigė žinomas elucagietis
biznieris Jonas I. BagdžiUnas.
Keletu metų jis mokinosi De
Paul universitete ir pereitų
penktadienį gavo diplomų.
Tečiaus jis pataps advokatu
tik tada, kai išlaikys valsty
binius kvotimus (egzaminus).

Socialisty Partijos Presos
Piknikas.

Policija žada areštuoti
vienų žmogų, kuris tik
pasirodys galvoj. Be to, kiek
vienas girtas4žmogus areštuo
tas bus verčiamas policijos žmonių buvo labai daug,
cialistų įtaka auga.
dar pasisakyti kur jis gavo naminėlės. Mat tuo budu nori
Piknikas įvyko birželio 17 d.
ma išgaudyti visus munšaino
Diena buvo puiki. Žmonių su
darytojus.
važiavo į piknikų labai daug.
Kiti sako, kad tris sykius
ŠAIPOKO PASTABOS. daugiau, negu pereitais mctais.
Vienas mokinys gorėdamas
Apie 3 vai. po pietų prasidė
pasirodyti daug žinųs sako sa
jo programas. Programe da
vo draugui:
lyvavo mandolinų orkestras,
“Žinai kų, kai kurie musų
du solistai dainininkai (mote
universitdto prdfesortiai yra ris ir vyras) ir du kalbėtojai.
toki kvaili, kad kartais ir pa
Vyriausias kalbėtojas buvo
prasčiausių mano klausimų
Augusi
Claessens, iš
New
negali tinkamai man išaiškin-

. Jo draugas pažiūrėjęs jam
į akis klausia jo:
“Tai kaip gali būti moky
ti jūsų .universiteto mokiniai,
jeigu jau toki kVaili yra jū
sų universiteto profesoriai?..”

ONA JASULAITfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Ona Jasulaitė, netikėta mirčia;
sulaukus tik 17-kos metų am
žiaus. Gimus Chicagoj kovo 28
dieną 1906 metuose. Paliko di
deliame nubudime tėvą ir moti
ną, tris brolius ir dvi seseris.
Laidotuvės atsibus ketverge, 21
d. birželio, iš namų bus išlydima
9-tą iš ryto j Šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš ten j šv. Kazimiero
kapines. Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus atsilankyti į
laidotuves. 1813 W. 45-th St.
Kviečia visa šeimyna
___________________ Jasulaičių.

$2.98 $3.98 ir $4.98

Moterų Novelty Sliperiai
Raudoni, mėlyni,

žali, juodi

satininiai, ožiukų odos

$2.98 $3.98 ir $4.98

Mergaičių ir Vaikų

Strap Pumps, juodos
odos

ir rudos

98c. iki $1.98

Moterų oxfordai.
Goodyear—welts—visokių odų ir
visokių kulnų
Naujausios mados

$1.98 $2.98 ir $3.98

PAŽIŪRĖKITE MUSŲ LANGUS

Jonas ranckunas 36 metų am*
žiaus pragyvenęs Amerikoj apie
15 metų pasimirė 17 birželio 4 v.
po pietų. Paliko čia brolius: An
taną, Petrą ir seserj Salomiją.3
pusbrolius Juozapą, Jurgi ir Ka
zimierą Pranckunus. Iš Lietuvos
paėjo. Raguvos vai. Mbim. Ku
nigiškių, Panevėžio apskričio
laidotuves atsibus iš namų 7200
S. Campbell Avė.

Laidotuvės atsibus seredoj,
birželio 20 d. 10 vai. ryto j Au
šros vartų parapiją, iš ten i šv.
Kazimiero kapines.

Kviečiame visus draugus ir gy
minės dalyvauti laidotuvėse.
Lieka nuliūdę broliai ir sesuo:
Antanas, Petras, Pranckunai ir
Salomija Bagdoniene.

JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERIUNLINE
Trumpiausias kelias j
visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinės lubos tik 3 klesos pasažieriams naudotis.
Laivai: “Mount Clay ”,
“Hansa”, “Bayem”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya”
taipgi specialės kajutos.
Nauji laivai trimi šriubais “Resolute”, “Reliance” ir “Albert Ballin” veža
1, 2 ir 3 klesos pasažierius

Užpakalinė išžiūra naujo išradimo
dėl rupturos.
Mes norime parodyti jums be jokių
iškaščių musų naują išradimą laikyti
rupturas kurios yra labai blogame pa
dėjime, vidujinio ar išlaukinio karakterio. Jei jus turite rupturą privalo
te būti tame dalyke užinteresuotas,
Musų noru yra pritaikyti taip laiky
mą rupturos kari jis veiktų atsakan
čiai ir kad suteiktų jums didelio sma
gumo.
•
i

—Moksliškas ir praktiškas — <
Čia nėra springsų ar metalinių daI lių vartojama tame naujame dirže tik
reikalingi maži iškilimai; vietoje di?
(lėlio guminio diržo su minkšta oda,
užpakalis yra padarytas platesnis
kad spaudimas butų daug platesnis.
Prašalina visokį graužimą ir teikia
reikalingą palaikymą paduškaiČių.

United American
Lines
171 W. Randolph St.,
Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Lietuviai!

Jei jus norite plaukti ant nau
jos mados labai gražaus/- pasažierinio
laivo,
atsiminkite,
kad
ROYAL MAIL operuoja tiesų pasažieriams patarnavimą nuo New
YorKo iki Hamburgo, laivais
“ORCA”, *01110”, “ORDUNA“
ir “ORBITA”.
Kiekvienas autorizuotas lietuvis
agentas parduos jums laivakortę,
arba jus galite atsišaukti arba ra-

Daugiau
kaip 140
krautuvių

5 dideles dir
btuvės
iVORIDS LAPGtST SHOI

PI TAIIEPS

' 117 W. Washington St.,
CHICAGO, ILL.

SURASTA
ANT GALO
Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pagelba \

Pranešimas

Priežasčių yfa kiekvienai
Mes rekomenduojame

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir namus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Drs. Gustav Becker
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St.,
611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuotojai.

Gal jums reikalingi
akiniai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
JEI paprasto laikraščio negalite
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.
JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktų, arba rodosi dvi-

DABAR YRA LAIKAS
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms,

kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavopą ir

žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams.

UKONISL. 2EMAIČIUNAS

B. M. PAUL

Persiskyrė su šiuo pasauliu
birželio 18 d. apie antrą valan
dą po pietų Mercy ligonbutyje.
Turėjo amžiaus 18 metų. Paliko
didžiam nuliudimė tėvą Alek
sandrą ir motiną Amiliją Žemaičiunus, taip pat ir dvi seseris,
Prancišką 15 metų ir Amiliją 7
metų. Pašarvotas pas tėvus po
numeriu 1731 East 92-nd Plaec.

2519 West 63rd Street.

Mums reikalinga darbininkų savo amatą gerai žinančių. Šoferių,
knygvedžio, ir telefono operatorio ir naujų narių, kurie nori pristoti
į musų kompaniją, su savais automobiliais. Taipgi mes .-turime ant
pardavimo gatavai prirengtų cab prie darbo. Juos galimu pirkti su
mažu kapitalu. Neleiskite laiko už dyką, nes musų šoferiai uždirba
nuo $100 iki $150 į savaitę. Ateikite pas:

HUB CAB

,

' 2929 South JialsteaiSt. ir
klauskite H. P. RADVILLE arba J. TŪFANELLI, o mes suteiksime
jums teisingas informacijas.
,
Su pagarba,
.

HUBCABCO.

Victory 7070

—Kaip uždedat laikosi —
Kuomet yra padėtas į vietą, diržas
I stovi vietoje nenuslenka. Nežiūrint
I kokiame padėjime bus kūnas neŠioĮ tojo, stovi, šokinėja ar susilenkęs ir
Į tt. diržas laikosi vietoje ir pats pasi| taiso kaip aplinkybės reikalauja.
—Parankus dieną arba naktį—
I .
keiktų visišką
gerumą,
| diržas turi būti dėvimas dieną ir na| ktį. . . Eidami gulti daugelis žmonių
I nusijima savo diržą kad davus atsil| sėti suspaustiems muskulams ir kad
jie atgautų savo normalį stovį.
Tą
naują diržą galima dėvėti visada.
I Dykai demonstracija tik per keturias
dienas Pėtnyčioj, Subatoj, Panedėlyj
ir Utarninke Birželio 22, 23, 25 ir 26

Moteris pritaikins atėjusioms mote
rims.
Kiekvienas kuris turi rupturą pri
valo atlankyti musų atstovus ir me
dikai} Expertą ir pamatyti ką reiškia
tikras diržas — palaikytojau. Neima
ma mokesties už parodymą ar pata
rimą.
Capt. W. A. Collings Ine.,
Watertown, N. Y,

Nenešiokite Diržo
Po ilgų bandymų, išradime mechaniaką systemą, kuri išgydo rupturą vyrų,
moterų ir vaikų.

Demonstravimas

Dykai

Kad Dr. Kcmp Rupturos Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon
struojama^ DYKAI šio mokslinio systeHmos išradimo tiems
■ kurie
kenčia nuo
■ rupturos.
Jis turi
I pasisekimo kur kiti
I neturi. Nedaro skirI Vumo jei jus banI dėt kitus visus daI lykus, ateikite -ir
I pamatykite demonHstravimą — dėl eavo
-žingeidumo.
nėra
plieninių
sprenzinų kurie spaustų — nei diržų ant
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BABCOCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metyw patyrimo
___
apie rupturos
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos, daktaras gydo rupturas

CHICAGO. ILL.

HubCabCo.

I Patentuotos dalįs yra pritaikomos ir
I laiko bile rupturą. Kaip dalykas pro| gresuoja spaudimas gali butj suma
žintas be mainymo paduškaiČių.,I;1; •

ligai

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

mėnesis. Post Office, Box No. 172, Chicago, III.

—Jis laiko rupturą.—
I Yra lengvai, greit ir gerai uždedaI mus gali laikyti kad ir nelygiu spau
dimu ir laiko ten kur yra reikalinga.

CHIROPRACTIC

Tel. Kedzie 8902

gauti užmokant kitus pinigus išmokėjimais kas

Nuliūdęs tėvas, motina ir duk
teris
žemaičiunai

UNITEDAMERKAN LINES

x

12th STREET

dalinai užmokėtą. Tą pianą geras žmogus gali

Laidotuvėm tarnaus graborius
A. Masalskis, Užkviečiam visus gimines ir pažįstamais daly
vauti laidotuvėse. , z

šiuo paskelbiame, kad atvažiuoja
Chicagon Collings Diržų Expertai, su
gydytoju į Victoria Kotelį, kampas S.
Clark and Van Buren Sis., Chicago,
III., Pėtnyčioj, Subatoj, Panedėly- ir
Utarninke birželio 22, 23, 25 ir 26,
nuo 9 vai. iki 12 vai. dieną, nuo 2 iki
5 vai. po pietų ir vakarais nuo 7 iki 9
valandų.
' <

THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET
COMPANY,

Žinomas Chicagos išdirbėjas turi puikų pianą,

Laidotuvės įvyks birželio 21
dieną į Šv. Ailbis Bažnyčią apie
9 vai. iš ten
azimiero
kapines.

Suteiks dykai demonstraci
ją. Rupturą išgydoma
. tuojau

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles

Oro biuras skelbia
kokių savaitę bus

Gambleriams riestai

DIRŽŲ EXPERTAI
ATVAŽIUOJA
CHICAGON

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimų.
JEI saulės Šviesa išrodo perdaug
stipri, gaminga mirgėjimų žiurčjimo, ašarų bėgimą ir galvos
os skau
dėjiiroą.
x
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.
JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirks*jimų.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams Ir motarime, Nesirkite 4r nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą
Paing, kuris supranta
jūsų padėjimą, kuris
nuo Dr. Van
.
_
patars jums kaip gauti palengvinimą Kad būti išgydytu.
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodingi te savo
jus ų ligoje. Pasitarkite
kūno vartodami ; netikrasgyduoles
_
su patyrusiu daktaru chroniškų vidų. dų ligą ir gaukite
turi būti
pi|ną egkiminaciją. Jus (kraujasI ir šlapumas
išegzaminuoti su1 mikroskopu if^sų X-ray pagalba surasta
Jef jus_________
kenčiate,M nuiib .chroniškų ligų jūsų skiljukų liga,
pūslės,
burnos, reumatizmo,
' i, nervų,' skaudamos
_
vio,. inkstų,
f
chroniško silphuskaudulių, pasididinusios kraujagyslės,.
!mo, lytiškų
.
. ligų arba kraujo užnubdijimo jums gal būt
reikia specialia ''gydymo.
Seram
’l
606
Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLfi
DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:
Phone Yards 1119.
3101 South Halsted Street,
CklCAGO, ILL
x Valandos ■ nuo 10 iki 8 Nedėliomia nuo 10 *iki 1

'. i

kampas 18 gatvės
Ant tręČio augšto virš Platto apliekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto, iki 9 vakaro.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
,

CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių
Visokias staigias ir kroniškas ligai!
nervų, reumatizmą, paralyžių,'naktin)
susišlapinimą, dusui) ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai blyksi.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
»
Valandos: 3 vai: iki 9 n, m. Nedalioj
9 iki 12 a. m.

Visiems užinteresuotiems
Aš pavartojau Kemp systemą. ant rupturos kairiojoj slėpėnoj (Scrotal Rupture) su tikru pasisekimu. _______
Paskiau perėjau karinę daktarišką egzaminaciją
. J ir
tarnavau kaipo kapitonas 'lauko
‘
ligoninėj.
Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš žinau, kad išgydė mane.
M. G McCarthy, M. D.
217 E. 31st St., Chicago.

Per sekamas trisdešimts dienų
•/į

kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturos, ku
ris ateis | musų nuolatini ofisą remianties šio skelbimu, laike sekamų 30
dienų gaus pilną demonstravimą tos
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pusę kai
nos.
Neatidėliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po
pietų. Seredoinis ir subatomis nuo 9
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S’o. Wabash Avė.

(Netoli Adams St.)

Chicago.

LIETUVON^
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
N au j ienas labiausia
mėgsta.

r

NAUJIENOS, Chicago, ID.

Trečiadienis, Birž. 20, 1923

REIKIA DARBININKU

norėdami] 1^^111 RbIbIiuosb ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
- ANT NAUDOS.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

S. L, FABIONAS CO.
809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus Ir

Parduodam Laivakortes.

n. GUGIS
ADVOKATAS

Mieito ofisai
127 N. Dearbom St„ Room 1111-13
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir kotvergą. Nedaliomis nuo 9
iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Bero
do j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentu*,
perkant arba parduoda!^ Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

Darbininkai turėtų pagalvoti
ir nieko nelaukdami prisidėti
prie Lietuvių Socialistų Są
jungos.
—Darbininkas.

Reporterio
pastabos.
Naujoji “Birutės” valdyba uo
liai darbuojasi.
Išrinkus naują “Birutės” val
dybą tuojaus prasidėjo senų
ir naujų narfų verbavimas.
Naujoji valdyba planuoja pa
didinti patį chorą ir sureng
ti geriausį repertuarą ateinan
tį sezoną. Ji yra įsitikinus, kad
jai pavytos |>ada.rytj /‘"Birutę”
tikra “Birute”, kokia ji buvo
seniau. Be to, ji yra nusista
čius sutarime veikti ir su mokytoju, p. A. P. Kvedaru, ir
su nariais.
Visi dalies ■mylėtojai dabar
džiaugiasi, kad įvyko permai
nos “Birutėje”; nes visi yra
įsitikinę, kad naujoji valdyba
sugrąžįins. Finikiečiams 1919
metų ūpą.

Pranešimai
_____________

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

PAJIE$KAU dėdės Jono ir Justino
Rudžionis, ir puseserių Gaspevičiutės, kurios gyvena Lietuvoje Kaune.
Nuo pasaulinės karės jokių žinių apie
juos nebeturiu, labai butų geistina
su jais susirašyti. Todėl jie patįs ar
kas apie juos žinote, meldžiu man
pranešti, už ką aš busiu labai dėkin
ga.
Kazimiera Mizeranė-Bagotavičiutė,
325 S. Johston Ave< Rockford, III.

JIEŠKAU savo tėvo Louis Sungailo, apie 3 metai gyveno
Chicagc
Heights. Yra labai svarbus reikalas
Ir tas bus tėvui ant naudos. AŠ dir
bu ir gyvenimą pasidarau; aš justj
nieko nereikalauju. Tiktai atsišaukite
Duktė
Bronysė Sungailiutė
148 W. 103 St. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENIDAVOJA šviesus ir
švarus kambaris dėl vieno ar
ba dviejų vaikinų, yra mau
dynė, elektra. Viskas naujai
ištaisyta. 4411 So. Mozart St,
Tel. Lafayctte 5478

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trakų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. I)idižiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO.,
z
3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawdale 0114.

REIKIADARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

“Birutės” pirmas šių metų išvažia
vimas įvyks birž. 24 d. š. m. į Cedar
Lake, Mich. Nutarta važiuoti trauki
niu. Visi nariai-ės ir rėmėjai yra
kviečiami dalyvauti “Birutės” išva
žiavime.
— Valdyba.

REIKALINGAS! antrarankis
virėjas ir moteris indų plovi
mui. Darbas ant visados ir ge
ras užmokesnis.
Atsišaukit tuojaus.
“Jaunosios Birutės” repeticijos or
3206 So. Halsted St.
chestra ir choro žaismių įvyks sere-

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Koom 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashington St.
Cor. VVashington & Clark

doje, birželio 20 1923, 7 vai. vakare,
Mark VVhite Skvere parko didžiulėj
REIKIA VYRŲ
svetainėj. Visi nariai bukite laiku ir
Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į valan
atsiveskite naujų narių.
dą. Inžinierių, $40 į savaitę. Pečku.
— Komitetas. rių, $30 į savaitę, 8 vai. Janitorių,
dienomis ar naktimis $25-30 į savaitę.
S. L. A. antras apskritys ir 36 Darbininkų į dirbtuvę, 50c. į valandą.
Namų Tel.: Hyde Park 3395
' kuopa rengia draugišką išvažiavimą Mašinistų, 75e. j valandą. Prie pun—...............
....
t su programų Į Jefferson miškus, čiavimo ir gręžimo preso* 65č. į valan
birželio 24 d. 10 vai. vakare. Visos dą. Sargų $1.05 į mėnesį 6 naktis.
REIKIA MOTERŲ
apskričio kuopos ir nariai kviečiami
Indų
plovėjų,
$18 į savaitę. Mote
dalyvauti.
— Komitetas.
ries
į
kateteri
ją,
$15 į savaitę ir val
V. W. RUTKAUSKAS
gis. Janitorių, trumpos valandos,
Laisvmanių Atydai. Extra susirin $15 į savaitę.
Advokatas
kimas I/aisvamanių Federacijos 1-os
29 So. La Šalie St. Koom 530
SOUTH PARK EMPLOYMENT
kuopos įvyks Pėtnyčioje, birželio 22,
Tel.: Central 6390
BUREAU
1923. 8 vai. vakare.
4193 So. Halsted Str.
Vak. 3223 S. Halsted St. Ckicago
Bridgeporto “Naujienų” skyriuje
Tel; Yards 4681
3210 So. Halsted St. Labai svarbus
reikalas delei kun. M. X. Mockaus ir
“Kardo” reikalu.
Valdyba.

REIKIA DARBININKU

S. W. BANES

ASMENyJlESKOJlMAl

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 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

•»

LAVVYER Lietuvy* Advokatai

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom St.,

Telephone Randolph 5584
Vakarais) 10736 S. W a baste Ava.
Tai.: Pullman 6377.

Tel. Yurda 1138

STANLEY P,
MAŽEIKA
GRABORIUS IR
Bateamuotoja*

Auburn
Avė., Chicago.
3319

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

.

“Numažinta kaina rūbai”
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

Vyrų darbui
su exkavatoriais
landrėje.
Atsišaukite:
13 fl.
Midde Wabash Avė.
Bldg.
Marshal Field and Co
Retail

MERGINŲ prie alyvų ir REIKIA —
)
agurkų supakavimo ir leng VYRŲ daibui prie mėsos,
vam darbui į konservų dirb skiepe.
tuvę. Atsišaukite:
J. R. Beiersdorf and Bros.
AUSTJN NICHOLS & CO.,
932 W. 38-th PI.
465 W. 22nd St.
REIKIA bučerio, mokančio
arba vy savo darbą, atsišaukite greitai.

REIKALINGA mergina

ras prie fotografo studijos darbo, ge
riau su patyrimu bet gabią, kad ir be
patyrimo išmokysiu.
3315 So. Halsted St.
Stankūnas,

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

Tel. Boulevard 4865
K. Beinorauskas,
8301 S. Emerald Avė. Chicago

REIKALINGA moteris ar mergina
prie namų darbo.
Geras mokestis ir patogios darbo
sąlygos.
Atsišaiikite:
3404 So. Union Avė.

REIKALINGAS patyręs barberys, kuris galėtų atlikti savo
darbą. Darbas ant visados.
T. Trigonis,
603 W. 47-th St.

gyvena Pennsylvanijos valst. Meldžiu
atsišaukti ar kas jį žino pranešti.
Uršulė Žilinskienė,
2000 So. String Str.
PAJIEŠKAU sa
vo vyro Juozapo
Nisevičiąus, kuris
prasišalino gegu
žės 29 d. 1923 d.
Pardaviau namą,
bet negaliu gauti
pinigų be jo pa
rašo, todėl prašau
apie jį žinančių
pranešti man aęba jis pats lai su
grįsta. Vaikas vis
klausia, kur yra
papa ? Aš netu
riu ko jam atsa
kyti.
K. Nisevičienė,
809 W. 34 St.
Chicago, III.
PAJIEŠKAU SAVO pusseserės Ezabelijos Jutelaitės paeina iš Vaški
nių kaimo, Naujamiesčio vals., Pane
vėžio apsk. Septiniolika metų kaip Amerikoje, girdėjau, jog gyvena Pittsburgh, Pa. prašau atsišaukti ar kas
ją žino pranešti.
Ona Jutelaitė,
724 W. 14 PI.

Chicago, III

verpgjij
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PARSIDUODA saliunas, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj
Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon.
Atsišaukite:
2241 W. 21st Street

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR
JUS LAUKIA. ,
Pardavimui vienas iš gražiausių ir
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė.,
2 aukštų, naujas kampinis namas, 3
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė,
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komdšinų. Sa
vininkai.
ANT PARDAVIMO
M. J. KIRAS REAL ESTATE
Vyrų aprėdalų krautuvė, išdirbtas
IMPROVEMENT CO.,
biznis per ilgus metus. Lietuvių ap

gyventoj kolonijoj, prieinama preke,
3335 South Halsted Street,
atsakomai ypatai nereikalauja daug
Yards 6894
pinigų priims namą ant mainų.
Kreipkitės pas savininką
Brighton Park, 3990 Archer Avė.
šiuo adresu:
2
lubų aukštas, naujas bizniavus
V. P. PIERZYNSKAS,
mūrinis
namas. DidęlŠ krautuvė su
3324 South Halsted St.
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvėnimą galima
PARSIDUODA bučernė ir užimti tuojkus. Parduotame ant
lengvų išlygų, paskola be jokių kogroserne, biznis senas ir gerai mišlnų.
Savininkai
išdirbtas —- turiu 2 biznius,
M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.,
Galima pasirinkti vieną iš
3335
South Halsted Street,
dviejų.
Yards 6,894

549 Liberty St.

PARDAVIMUI kampinis mū
PARDAVIMUI groserne fruktų što
ras ant geros biznio vietos ir kur ga rinis namas, saliunas ir 8 flalima gerai daryti biznį. Vertės $2,000
parduosiu už $900.00. Nepraleiskite tai, 3200 Wallace St.
pragos. Pardavimo priežastis laba
Savininkas:
svarbi.
524 W. 32nd St.
Kreipkitės:
3432 So. Halsted St.
. PARDAVIMUI 30 pėdų lotai už
$800, kol jų yra. Puikiausioj vietoj
PARDAVIMUI saliunas vienas iš- mieste. Suros, vanduo ir šalygatviai,
geriausių ant Bridgeporto ir seniau viskas apmokėta, prie Hermitage Avė.
sia vieta. Parsiduoda už pusę pre tarpe 82 ir 83 St., 3 blokai į vakarus
kės. Priežastis pardavimo patirsite nuo Ashland Avė. Eikite ir pažiūrė
ant vietos.
kite Juos, paskiau ateikite ir pasi
Kreipkitės.
kalbėkite su manim. Aš neturiu
J. SKINDERIS
agentų.
3428 So. Halsted St.
H. W. KERN,

179 W. Washington St.

_______
REIKIA cabinet

DIDELIS barmenas parsiduoda grodirbėjų ir semė
labai pigiai, biznis gerai eina.
REIKIA darbininkų j dirbtu darbininkų prie / mašinų.
Nėra kitą' biznį arti 4 ruimai dėl gy
PARDAVIMUI 2 flatų, frame, 4
venimo.
Pardavimo
priežastis
labai
kambarių,
kiekvienas prie cementinio
vę, trukerių ir pagelbininkų
Atsišaukite:
svarbi.
gatvės, šalygatvio, netoli karų lini
Kreipkitės pas savininką:
prie mašinų. Daugumas darbų
jos. Kaina $4,000, pinigais $2,000.
3101 N. Oakley Avė.
3700
Emerald
Avė.
BERNARDI and O’BRIEN
yra nuo štukų. Patyrimo ne
1954 W. 69 St.
Tel. Yords 0397
reikia. Darbas dienomis ir nak
Republic 0174
timis. Ateikite pasirengę dar REIKALINGAS darbininkas ant
PUIKI proga njainymui, tu
farmos nevedęs nuolatinis darbas, ge
PARDAVIMUI pirmos klesos resban.
ros sąlygos, mokestis $40 iki $50 per taurantas, cigarų ir cigaretų ir min rime didelį beveik naują mū
ACME STEEL GOODS CO., mėnesį. Arti Chicagos miesto.
kštų gėrimų įstaiga su ruimais
de1 rinį namą Brighton Parke. No
Atsišaukite greitai.
gyvenimo. Parduosiu pigiai.
2840 Archer" Avė.
rime išmainyt ant mažesnio
T. P. SHURN
Kreipkitės:
R. 1 Hinsdale, III.
7442 Archer Avenue
namo, kur galima butų laiky
• Phone Downers Grove <813. W 1
>
Summit III.
ti karvė ir vištų, pageidauja
REIKIA —
ma, kad butų 2 ar 3 lotai. Ga
DARBININKŲ
PARSIDUODA trijų krėslų bar- li būti į Westus ar į Šautus.
REIKIA darbininkų prie bernė vieta gera, visokių tautų ap
MOLDERIŲ.
ir biznis išdirbtas per pen- Turintieji rašykite arba atsi
t rokų ir abelnam darbui. Va gyventa
Atsišaukite:
kioliką metų. Renda nebrangi; steam šaukite 4338 Archer Avė., ne
ir rumus galima turėti sykiu.
CHICAGO STEEL FOUNDRY landos nuo 8 ryto iki 4:30 po heat
Du
barbenai
dirba visada ir trečias toli Kedzie. Klauskite J. Pa
37th PI. and So. Kedzie Avė. pietų. Alga 50c į valandą.
vakarais. Atsišaukite greitai jei kas kalnio.
Atsišaukite į samdymo de norite gerą vjetą gauti.
Naujienos Box 271
partamentą.
SPECIALIS BARGENAS'

Reikia VYRŲ
PAGELBININKŲ Į
STRUCTURAL
GELEŽIES
ŠAPĄ.
Atsišaukite:
2611 So. Halsted St.

prie apdarinėjimo knygų. Nuo
REIKIA porterio į departalat darbas su progo ateičiai.
mentinę krautuvę. Nuolat dar
Stevens David Co.,
bas ir gera mokestis.
1230 W. Jackson Blvd.
PAJIEŠKAU savo vyro Frank Ži
J. Oppenheimer and Co.
linsko apie 40 metų amžiaus, paeina
4700 So. Ashland Avė.
iš Pakonių kaimo ir parapijos, Mari- MERGINŲ _

Numažinta kaina rūbai

Pasididinus musų bizniui, mes ga
lime sumažinti savo uždarbi.
Juo
daugiau jus darysite su mumis biznio,
tuo mes galėsime parduoti jums savo
tavorus pigiau. Mes turime pilną
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mieros 34 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, Cranenette & Gabardines rainproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki

Reikia —

STEWART WARNER SPEEDOMETER CORP.,
1828 Diversėy Parkway.

išIygin_

REIKIA atsakančių selesmenų su
traku ar be trako pardavinėjimui augštos rųšies rūkytos mėsos ir dešrų.
Suteikite pilnas informacijas su aplikacija.
Naujienos,
1739 So. Halsted St.,
REIKIA MERGINŲ nuo 14 iki 16
Box No. 263
metų amžiaus į speciali išsiuntinėji
mo
rių. Puiki proga ateičiai geREIKALINGAS BARBERIS,
iA norinčioms dirbti darbininro
viesus išsiuntinėjimo kam- vakarais.
k
s, geros darbo sąlygos.
b
Atsišaukite:
STEVENS DAVID CO.,
BRIGHTON BARIBER SH-OP,
1230 W. Jackson Blvd.

tojų ir nitavotojų. Atsišaukite:
Kellogg SWitchboard and
Supply Co. 1066 W. Adams St.

<

4222^ Archer Avė.

REIKIA patyrusių moterų
REIKALINGAS ANTRARAN
sortavimui regsų. Gera mokes
kis duonos kopėjas po nume
tis ir nuolatinis darbas.
MILLER and COHEN
riu:
c
1416 Blue Island Avė.
1002 No. Western Avė. ,
REIKALINGA mergina arba
našlė be' vaiko prie namų dar REIKIA 2 vyrų, nuolat dar
bo katra mylėtų prižiūrėti po bas, gera alga. Darbas pirty.
rą vaikučių. Meldžiu atsišauk
Atsišaukite:
ti greitu laiku.
908 W. 14th St.
3150 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

JEI jus norite turėti gerą
karą, jus negalite praleisti pro
REIKIA kriaučiaus, į valy gos nematę šio naujo Colummo ir dažymo šapą, ir viso bia Six. Karas kuris duos jums
kių taisymų. Turi kalbėt ang gerą patarnavimą. Kaina $985
Jei norėsite išmokėjimais.
liškai.
G. BENDER,
BRIDGEPORT AUTO
2102 W. 22 St., Chicago.
SALES CO.,

Reikia -

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATU3G
SUPPLY COMPANY
490 Mihvaivkee Av., 461 N. Halsted
Teleohons Havmarkat 1018

nuo 8 vai, ryto iki 5 vai. vakare.

REIKIA moteries abelnam
namų darbui, netoli nuo Chicagojs. Gera alga. Nereikia
skalbti. Turi motėlįi anglų
kalbą.
Tel. Armitagc 2746

MES BEIKĄLAUJAME tuo
JIEŠKAU savo brolio Juoza jau sekamų darbininkių prie
po Babono. Raseiniuose gimęs, sack kautų Rankovių prisiuvėo Kelmėj augęs.» Kas jį pažį
jy,
sta, meldžiu atrašyti man lai Welt dirbėjų
šką. F. BOAŠ, 122 Harrison
VYRŲ
Su jungėjų
St., Davenport, Iowa.
ABELNAM
Canvas beisterių su mašino
DIRBTUVĖS
mis, pirmų beisterių, rankovių
PAJIEŠKAU savo pažįstamo FranDARBUI,
ciškaus Saunorio, paeina iš Lietuvos skylių prosytojų, finišerių, gu45c IKI 50c Į
Šiaulėnų parap. Šaulių vai., turi vie zikų skylučių dirbėjų.
ną brolį Lietuvoje Joną ir seserį TekVALANDĄ.
1
Moterų inspektorkų. Taipgi
lią. Turiu svarbų reikalą meldžiu at
ATSIŠAUKITE:
sišaukti pačiam ar kas apie jį žino merginų mokinimuisi prie maši
meldžiu pranešti.
FITZPATRICK BROS.
Petį onelė Grybouskaitč-Beinorauskie- nų operavimo. Mokama gera al
1319 W. 32-nd Place
nė, 3301 Emerald Avc. Tel. Boulevard ga kol mokinasi.
4865
Chicago, III.
Hart Schaffner and Marx.
AŠ PETRONĖLĖ VALANČAUSkaitė pajieškau savo pusbrolio Ka komp. Van Buren and Throop REIKIA —
zimiero Gečo, kuris paeina Kauno rėd.
DARBININKŲ į šerap gele
Telšių pavieto, Kalvarijos parap., Pa- St. 823 S. Tripp Avė. 4512 W.
žies jardą, 50c. į valandą.
partanų kaimo, Amerikoje gyvena 22-dn St.
daugiau kai 10 metų. Girdėjau, kad
Chernyk Iron and Metai Co.,
gyvena South Chicago, III. ir turi sa
1000 W. 22-nd
St.
vo namus. Kas žinote malonėkite pra
•
#’
Reikia patyrusių merginų

J jampolės- apskričio, feabar girdau |

~ S. GORDON,

REIKIA 5 patyrusių operatorkų prie spėka varomų siu
vamų mašinų. Garantuojama
$25 į savaitę geroms darbinin
kėms. BEATSE MFG. CO., 414
South Market St. /
>

nešti arba pats meldžiu atsišaukti.
Labai norėčia susirašyti; mano ant
rašas sekantis: P. V. Gasper; 1650
Elizabeth Avė. N. W. Grand Rapids,
Mįchigan

Turiu automodliua visokiems
ei kalams. Kaina
prieinama,

$17.50.

MOTERŲ

VYRŲ

MOTERŲ

PARDAVIMUI >

Ėrighton Parke ant pardavimo tris
mūriniai namai, po du flatų po 6 ir
6 kambarius, 7 pėdų skiepas elektra
ir gasas, visi įtaisymai sudėti ir ap
mokėti.
, j
Pusė bloko nuo dviejų gatvekarių,
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $7,250,
Reikia įmokėti tik $2,000
likusius
kaip rendą.
Pasiskubinkite nepraleisti šią gerą
progą.
.
Jeigu nori šito bargeno atsišaukite
ZE)VERT and CO.
>
I 4400 South Kedzie Avenue

3207 So.< Halsted St.
Chicago, III.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI nauji 2 plunksni
niai patalai ir namų rakandai, galės
pirkti po vieną ar visus ant syk. Par
duosiu pigiai, Pasinaudokite proga,
Atsišaukite 6336 So. Lincoln St. Chi
cago arti Robey, subatoj ir nedėlioj
visą dieną, šiokioms dienoms, tik va
karais.

PARDAVIMUI motorciklis,
Indian, su side kariu. Pirmos
klesos padėjime.
Atsišaukite:
’ 726 W. 19th St.

SPECIALIAI

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME

RAKANDAI

PARDAVIMUI groserne. Pui
kus biznis; tas pats savininkas
per 10 metų. Kaii^a $3,000. At
sišaukite j kriaučių šapą: 1907
Canalport Av. Phone Canal 3050
PARSIDUODA SALIUNAS, geroj
vietoj apgyventoj visokių tautų, sykiu
parsiduoda barai ir visi reikalingi
įtaisai. Reikia parduoti greitai, —
priežastis patirsite ant vietos.
1825 Canalport Avė.

PARDAVIMUI
Saliunas pigiai
svetimtaučių apgyventa, kur galima
» daryti gerą biznį.jRenda pigi, su rui
mais dėl gyvenimo. Listąs ant 3 me
tų. Pardavimo priežastis patyrsite.
ant vietos.
•'
s
J. AINORĮS,
444 W. Ž9-tL St.

Biznieriai! Biznieriai!

čia geriausia proga Chicagoj. Nu
pirkti bučemę ir grosemę. Už pusdy
kį. Puikioj apielinkėj, Brighton parko
se. Lietuviu ir kitų tautų apgyvien>ysas
ta. Biznis^ant kampo randasi. Lyi
ant 2 metų; pragyvenimui ir reziden
cija. Nemokantį biznio pamokinsiu.
Kas pirks šiandien atiduosiu už $1,000
vertės $1,800. Priežastis pardavimo
labai svarbi. Ateikite persitikrinti.
I kenp rankas dabar papuls, tas lai
mės. Del informacijų kreipkitės pas

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.
Sara jPat^k, pirmininkė.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.,
Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės.
Mokinimo valandos vakarais:
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

PRIVATUS AUTOMOBILIU
$20 Inatrakcijoa $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik
r pasimatyk au mumis.
Mokiname
/ažiuot
ir
taisyt
praktiškiausiu
budrų
NEGIRDĖTAS BARGENAS
visokio
išdirbinio
automobilius.
Lais
Pardavimui mūrinis ant 3 pagyve
čius
Ir
darbą
užtikriname.
nimų namas, labai didelis bargenas.
Dienoms ir vakarais klesos.
5
2 po 5 ir vienas 6 kambarių. Elektra,
HUNSON
SCHOOL
OF
MOTORING
gasas, maudynės ir abelnai visas
1M7 W. Madisoa St
įtaisymas kaina 7,000 cash 2,500 li

No. 271

Pullman 4788

2407 West Madfeon Street,
x Tel. Seelėy 1643

808 W. 33 Place
Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI barber shop, 2 krėlai ir geri rakandai. Biznis geras ir
>er daug metų gerai išdirbtas. Vir
iui 4 kambariai pagyvenimui. Parluodu dėl svarbios priežasties.
Atsišaukite:
2820 W. 43-rd St.
kusius ant lengvo išmokėjimo.
Antras namas 2 po 6 kamb. karštu
FOTOGRAFIJOS
įrankiai vandeniu apšildomas elektra, vanos.
Kaina 11,000 pusė cash, likusius
parsiduoda už labai pigią kainą. Knt
lengvo išmokėjimo.
Randasi
Įrankiai beveik nauji. Atsišau Brighton Parke, savininkas
3411 So. Leavitt St.
kite tuojaus į Naujienas
galima matyti nuo 6-9 vai. vak.

PARDAVIMUI geras saliunaą. su
visais įtaisymais,, Yra elektrinis orkestro pianas. Biznis
'
išdirbtas. Pirmas saliunas nuo teatro, Atsišaukit,
nepraleiskit geros progos. Priežastį
patirsit ant vietos.
309 Kensington Avė.

VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE

SPECIALIS

BARGENAS

5120

Union avė. 2 flatųlinurinis su akme
niniu frontu namasl Nauji porčiai po
6 ruimus. Garadžius-del mašinų. Kai
na $10,000 įnešti tik $3,000.
COLBERT and BARTON
7306 S. Halsted St.
i Tel. Vincennes 8608

Leveskio Mokykla

Prirengiamoji ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir’
Prekybos dalykų.
Prirengia prie
kvotimų I visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted 8t„
Chicago.
(kampas 38-čios gat., 2-ros luto*)

