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Stulginskas vėl Lietuvos prezidentas
r

Dar du Sicilijos mies
tai sunaikinti
Vokiečiai nori nusileisti
Rusija susitaikė su Anglija

’ •

100,00 žmonių be pašto- Trockis užsimena apie Ru Teisia kunigą už nužudymo Vėl turtingi šery brokeriai
savo brolio
bankrutijo
sijos-Francijos sąjungą
ges Sicilijoj
--- Y-------Etna
RYMAS, birž, 20.
ugniakalnio lay/ vakar sunai
kino dar du įmestelius. Dabar
dvylika kraterių leidžia lavą,
kuri grūmoja sunaikinti dar
du miestelius. Vakar vakare
lava
buvo tik už 60 ifrųstų
nuo Castiglione.
Valdžia
išsiuntė aeroplanų
nuolatos skraidžioti virš ugniakalnio ir daboti bėgimų la
vos, taipjau fotografuoti kiek
vienų apsireiškimų.
Turtingiausias Sicilijos plo
tas žemės liko sunaikintas ir
jau 100,000 žmonių liko be pa
stoges.
Vien Ca tani jo j yra
daugiau kaip 50,000 pabėgėlių

viešose aikštėse ir meldžiasi
dienų ir naktį.
šįryt silpnas žemės drebėji
mas šįryt buvo jaučiamas Pisoj, šiaurinėj Italijoj. Pirmo
KAUNAS, birž. 19. — Alek sios žinios nesako, ar yra pri
sandras Stulginskas tapo iš- daryta kokių nuostolių. 1
naujo išrinktas Lietuvos res
Padėtis ugniakalnio
publikos prezidentu.
apielinkėj.
(Aleksandras
Stulginskas
yra klerikalas. Susirinkus Stei CATANIA, birž. 20. — Pagiamajam Seimui laikinis pre skiausios žinios iš Etna ugnia
zidentas A. Smetona rezigna kalnio apielinkės duoda vil
vo ir nuo laiko Stulginskas, ties, kad ugniakalnio išsiverži
tuo laiku
buvęs Steigiamojo mas jau pasiekė savo čiukuro
Jei franeuzai tuos reikalavi
Seimo pirmininku, ėjo ir pre ir dabar pamaži silpnėja.
mus išpildytų, tai Ruhr gy
Penkios lavos sriovės slen
zidento pareigas.
Susirinkus
ventojai nustotų franeuzams
tikrųjam Seimui, klerikalai vėl ka linkui Lingualossa ir išro
priešintis.
išrinko jį prezidentu, bet iš do, kad miestas liks palaido
rinko neteisėtai, neužtektinu tas. Aeroplanai, nežiūrint di
ELBERFBLD, birž. 20. —
skaičium balsų ir visos kitos delių durnų, skraidžiojo virš
Fabrikantų ir darbininkų at
partijos Stulginsko išrinkimų to miesto, tyrinami padėtį.
stovai, tam dalykui' įgalioti,
atsisakė pripažinti. Išdalies de Pasilikę gyventojai bando iš
patiekę Berlino valdžiai me
lei to klerikalai
ir pereitųjį kasti apie miestų didelius grio
morandumų, kuriame sako^
Seimų išvaikė.
Dabar, kaip vius, kad tuo nukreipus lavos
ma, kad pasyvis priešinimasis
matyt iš žinios, klerikalai vėįjsrioves. Žmonės dirba didžiau
Ruhr distriktė liktų sustabdy
išrinko A. Stulginską' Lietuvos siu paskubumu, nežiūrint to,
kad durnais, pelenai ir gasai tas, jei franeuzai ir su bel
prezidentu).
neduoda darbininkams dirbti gais išpildytų aštuonius reika
/ .
ir darbų padaro veik visai ne lavimus.
Svarbiausias
reikalavimas
galimu.

A. Stulginskas vėl išrink
tas Lietuvos prezidentu

A

Ruhr prešinimasis priklau

Užvakar buvo renkamas

Baisus vaizdai

yra

matomi yra, kad okupantais

palei kelius į Cataniją. Visos
įmonės yra vartojamos gabe
nimui ir visi gyvuliai'— kar
WASH1NGTON, D. C., birž. vės, ožkos, avys ir net kiau
16, (L. I. B.) — Lietuvos Pre lės, yra naudojami traukimui
zidento rinkimai atidėta birže vežimų. Niekuriuose atsitiki
lio 19 dienai.
muose seni žmones buvo ne
šami paklodėse ant pečių jau
nesnių šeimynos narių. Vai
kai gabenami krepšiuose, ku
riuos pijilišama
gyvuliams
prie nugarų, o kas neturi krep
šio, tai tiesiai pririša vaiką
Apielinkės žmonės meldžiasi gyvuliui ant nugaros.
dienų ir naktį, Etna ugniaCatanijoj sumišimas/ yra ne
kalniui tebeveikiant.
aprašomas. Delei džpludimo
pabėgėlių buvo gimęs pavojus
RYMAS, birž. 20. — Kara inaisto trukumo, bet jo skulius Viktoras-Emmanuelis šiaa4įjaį atgabenta iš kitų" didėsdie atvyko į Catanijų gelbėti niųjų miestų.
tujkstančiams žmonįjų^ kurie
Ugniakalnis meta labai daug
delei ugniakalnio Etna išsiver pelenų. Jie yra panašus į pil
žimo liko be pastogės. >
kus veido miltelius ir įsiver
Paloma ir Santo Spirito žia visur. Jie storai padengė
miestąi-^sų sunaikinti.
žemę, taip kad visa apielinkė
Daugelis vietų ugniakalnio išrodo labai liūdnai, o kartu
apielinkėj dar nenukentėjo nuo paėmus didelį karštį, visas tas
ugniakalnio išsiveržimo. Jie kraštas išrodo mirusia žeme.
tad renkasi šventųjų stovylų
Visi miesteliai ugniakalnio
apylinkėse yra evakuojami.
Pabėgėliai pasiima tik tiek
turto, kiek jie gali panešti.
Keliai gi nukloti pamestais
daiktais, 'kuriuos pabėgėliai
pametė, nebegalėdami delei
nuovargio ir karščio toliau jų
VEIKAM tvirtam vyrui ir nešti.
Raudonasis Kryžius jau ap
sveikai tvirtai moterel
rūpina tūkstančius pabėgėlių.
neatleistina bėdavoti kad darbo

Lietuvos prezidentas

Dar du Sicilijos miestai
sunaikinti lavos

Darbi! Netrūksta
S

J

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta. .
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

Dar 1 mirė nuo karščio
CHICAGO.

Vakar

nuo

NAUJIENAS — skyrių “REI karščio Illinois Steel Co. liejikloije pasimirė nuo karščio
KIA DARBININKŲ”.
f•

vienas žmogus.

Dar septyni

šimtai lietuvių, skaitydami
žmonės nuo karščio pavojingai
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA susirgo trečiųjų karščių dienų.
DARBININKŲ”, susiranda ge
Karščių galo šių savaitę ne
resnių darbų. Ir tai moterįs ant pramatoma. Tik karštį kiek

apmalšina retkarčiais ištinkan
ti perkūnija ir nedideli lietus,

*

MO^TIREAIL, bir. 20.— Vie
tos istoriniame teisme šiandie
MASKVA, birž. 20. — Karo prasidėjo nagrinėjamas bylos
ministeris Trockis kalbėdamas katalikų kunigo Adelard Demetalo darbihinkų (kongrese lormė, kuris yra kaltinamas
piktai smerkė Angliju,
1 i nužudyme savo pusbrolio Raoul
kartu užsiminė apie galimybę
ybę Delorme sausio mėn., 1922 v m.
Rusijos ir Francijos susiarti Teisėjo1
)Lemieux Inuosiprennimo ir užmezgimo
tarp tų džiu, nagrinėjimas to kunigo
dviejų šalių sąjungos.
bylos yra vedamas prie užda
Jis ragino darbininkus įdėti rytų durų.
daugiau geležies į savo valių
Kun, Deilolrme nušovė savo
ir prie kiekvienos progos bu- pusbrolį, jaunų 24 m. studen
davoti vis daugiau ir daugiau
tų Montrealo priemiesty sau
aeroplanų. Jis kaltino Angliju
sio 6 d. pereitų metų. Jo pus
ir Italiją už ‘ Bulgarijos sukili
brolis nesenai buvo apdraudęs
mų, kaltino Angliju dėl nacio
savo gyvastį ant $25,000 ir užp
nalistų sukilimo
Persijoje ir
rašęs juos kunigui. Kad tuos
taipjau kaltino’ Angliją ir už
pinigus gavus kunigas ir nu
Ruhr okupacijų. Rusija betgi
šovė savo pusbrolį.
nepakliuvusi į Anglijos pink
To kunigo-žmogžudžio byla
les ir su Anglija
susitaikiusi,
ilgų laikų buvo atidėliojama, o
tuo v. {parodydama, kad Rusija
paskiau kunigas liko pripažin
nori taikos.
tas bepročiu.
Del RusijosiFrancijos sųjungos jis sakė, kad tokios sujun
gęs norinti Francijos buržua
zija, kuri jau išreiškusi Rusi
jai, kad jai butų labai patogu
turėti gfeta savęs Rusijos ar
mijų.
Trockis tvirtina, kad Rusi
CHICAGO. - Užvakar nuo
ja neužilgo panaikinsianti pri
pasimirė Chicagoje
karščio
verstinų kareiviavimą ir {ve
penki žmonės.
sianti milicijų. Pastovi armi
Nuo karščio daug šunų pa
ja tada busianti sumažinta iįd
ir įkando
kelis vaikus.
■ •
W
• ■‘j.
II
penktadalio dabartinio dydžio, siuto
o likusi dalis armijos bus su
daryta iš darbininkų ir val
MINIA UŽPUOLĖ
stiečių, kurie bus lavinami ka
KALĖJIMĄ.
reiviauti tik dalį laiko.
. Bet piktai smerkia Angliją.

Penki žmonės mirė nuo
karščio

franeuzai

ir belgai, atlygintų už priva
tinės industrijos produktus,
kuriuos okupantai užgriebė.
Kitais reikalavimais yra paša
linimas francuzųi-belgų gele
žinkelių administracijos, sb-,
gręžtinimas Mišių jdepo<rtnotojų
žmonių ir paliuosavimas visų
nuteistųjų ir apkaltintųjų, at
sižadėjimas spėkos {priemonių,
panaikinimas visų suvaržimų,
atsteigimas veikimo telefono
ir telegrafo ir atlyginimas už
visus sužeistuosius ir užmuš
tuosius.

NEW YORK, birž. 20. —
Zimmerman & Forshay, dide
lė Šerų brokerių firma, vie
nas žymiųjų narių Nieiw Yorko biržos, šiandie bankrutijo.
Jos skolos siekia $7,500,000.
Firmos advokatas tvirtina, kad
firmos turtas siekia $9,000,000, tik negreit ap verčiamas į
pinigus.
Keletą dienų atgal bankrutijo irgi didelė firma Knauth,
Nachbd & Kuhne, taipjau na
rys Ne/w Yorko biržos. (Abi
firmos labai spekuliavo sveti
mų šalių valiuta, daugiausia
Vokietijos markėmis.
Anglijoj šalta.
LONDONAS, birž. .19. —
Nors jau ir vidutis birželio
praėjo, bet Anglijoje tebėra
šalta. Naktį namuose priseina
krosnis kūrenti, o net ir pie
tinėj Anglijoj šalnos daro di
delių nuostolių daržams ir
sodnams. Ir šiltesnių dienų
dar neužmatyt.

Daugiau susirgimų nuo
karščio
Karščiui dar galo nematyt.
CHICAGO.— Užvakar, antrų
dienų didelių karščių,
nuo
karščio susirgo mažiausia pen
ki žmonės. Visi jie guli ligo
ninėse, Pirmųjų gi karščių die
nų, pirmadieny, tiesioginiai nuo
karščio mirė šeši žmonės, o
vienas netiesioginiai.
Karštis tęsis mažiausia dar
keletu dienų, sako oro biuras.

Kaperius prašvilpė $1,500,000.

Francijoj sniegas!

WICHITA, Kans., birž. 19.
— American State Bank, vie
nas iš seniausių ir stipriausių
bankų Kansas valstijoje, liko
uždarytas, susekus, kad kasierius Drumm prašvilpė $1,500,000 banko pinigų. Jis vogė
banko bonus, apversdavo juos

PARYŽIUS, birž. 20. — Vi
soj Francijoj oras yra labai
šalltes.
Keliuose distriktuose
oras yra žemidu šalimo laips
nio ir javai ten yra sunaikin
ti. Chambery vakar nemažai
snigo. Niekuriose vietose avys
gaišta nuo šalčio.

į pinigus ir spekuliuodavo alie

jum. Tai jis darė per tris me
susirėmime su milicija..
tus, bet tįk dabar pasisekė jį
susekti,
ankais tikisi atmo, SAVANiNAH, Ga., birž. 20. keti visiehis depozitoriams.
X Pereitų naktį 2,000 žmonių
minia užpuolė vietos kalėji Nusižudė, kad neleido maudytis
mų, kad paėmus ir nuilinčiavusSąegrų Lee, kurią yra kal BARBlERTON, O., birž. 20.
tinamas užpuolime ant baltos — Russell Repp, 9 metų, numoters. Šerifas su pagelbinin- sižudė dėlto, kad motina nekais ginė kalėjimų, bet nega leido jį eiti maudytis.
lėdami j atsilaikyti pasišaukė
ugniagesius vandeniu minių iš
vaikyti. Bet ir tai nieko ne
paveikė, tik pats šerifas liko
sužeistas mestu iš minios ak
meniu. HTada pašaukta milici
jų, kurį po persišaudimo mi
nią išvaikė. Susirėmime vie
nas žmogus liko užmuštas ir
keli sužeisti.
Gubernatorius įgaliojo gene
ralinį adjutantų pasiųsti į čia
daugiau milicijos ir paskelb
ti karo stovį, jei bus reikalo.
Bet dabar viskas aprimsta.

AIX LA CHAPlELLE birž.
20. — Belgų karo teismas nu
teisė Hcrzogenrath kasyklos
komercinį direktorių Bruetf
dviems mėnesiams kalėjimap
ir užsimękėti 11,000,000 mar
kių pabaudos. Techninis ka
syklos direktorius Rosenbaum
Ūko nuteistas vienam mėne
siui kalėjimai! ir užsimokėti
5(^000,000 markių pabaudos.
Juos nuteista už pardavinėji
mų anglių, kurie buvo skiria
mi kontribucijos tikslams.
Atsėdėję kalėj imė savo lai
Rusija nė nebesiulo derybų dėl kų, jie, teismo nuosprendžiu,
bus ištremti iš okupuotojo^
pripažinimo.
krašto.
LONDONAS, birž. 20. —
Anglijos valdžia gavo vakar $80,000,000 sustabdymui Vo
paskutinę notų nuo Rusijos
kietijos markės puolimo.
valdžios, priimančių išrišimą
BERLINAS, birž. 20.— Vo
Anglijos-Busijos ginčo. Nota
Vienas užmuštas, kitas
yra labai draugiška ir nebe kietijos reichsbankas nuo / ko
sužeistas.
šildo daugiau derybų apie Ru vo 1 d. iki birželio 9 d. palei
do marketan svetimų šalių pi
sijos valdžios pripažinimą.
nigų už $80,000,000 itkslu su CHICAGO. — Du žmonės,
tvirtinti Vokietijos mankę ir abu ; ndidenltiiflikudti, stovėjo
sulaikyti jos puolimą, bet nie prie namo ant kampo Madiko iš to neišėjo,
nes markė son ir Jefferson gatvių, kad
nupuolė daug žemiau už Aust pasislėpus nuo lietaus, kaip
rijos kroną. Puldama Vokieti urnai nupuolė ant jų geležinė
jos markė paskui save nutrau korniza ir vieną jų užmušė,
SOFIJA, birž. 2a — Pre- kė ir Lenkijos niurkę.
o kitą sunkiai sužeidė.
mieras Zankpv pranešė kores
pondentams, kad Bulgarija
PINIGŲ KURSAS
pildys Neuilly taikos sutartį,
Karštis uždarė dirbtuves.
kaip kontribucijų, mokėjimo Vakar birželio 20 d., užsienio piklausime, taip ir sumažinime
LAWREN<JE, Mass., birž.
Bulgarijos armijos.
20.
— Keturios American
Anglijos 1 sv. sterlingų
$4.63
Kalbėdamas apie žinias, kad Austrijai 100 kronų___
— %c Woolen Cp. audinyčios užsi
Serbija pienuoja padaryti Bul Belgijos 100 markių .....
. 5.34 darė šiandie nuo
pietų delei
Danijos 100 markių
$18.00
garijoje, intervencijų, jis sa Finų 100 markių ....... ...
$2.78 didelio karščio.
kė, kad laikraščių kaltinimai Francijos 100 frankų ..
. $6,26
Italijos
100
litų
............
$4.58
prieš Bulgariją yra neteisingi t Lietuvos 100 Litų______
•JS
ir kad ne'bbvfr ir nebus mobi Lenkų 100 markių ....
WINSBORO, Tex., hirž., 20.
Norvegijos
100
kronų
....
$16.64
lizacijos, negi nebus bandoma Olandų 100 guldenų ....
$80.26 •— Bradford dviem šūviais nu
sustiprinti šalies ginkluotas šveicarų 100 markių .....
šovė savo dukterį ir jos vyrą
spėkas.
Vokietijos lOtTSrkiiį X;u l/16«'ir Pas^u! Pats nusišovė.

Rusija ir Anglija pilnai
susitaikė

Į• 470 i

Vv

iTCLVVF

VIU'Ik

šiandie — veikiausia nepa
stovus; nedidelė permaina tem
peratūroje.
Saulė teka 5:14 v., leidžia
si 7:28 v. Mėnuo leidžiasi 12:37 vhlandų nakties.
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NAUJIENAS

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

Bulgarija pildysianti
sutartį

A

WASHINGTON, birž.^20. —
Prezidentas Hardinę as, jb žmona ir jo partija iš 70 žmonių
šiandie specialiniu traukiniu
išvažiavo į Alaskų. Pirmiaušia jis sustos St. Louis, kur
pasakys prakalbų, Prezidentas laikys prakalbas ir kituo
se miestuose. Pasiekę Pacifiko vandenynų visi į Alaskų iš
plauks laivu.

Vienas užmuštas, keli sužeisti

Nuteisė kasyklų
viršininkus

x

Hardingas išvažiavo
Alaskon

V.

imMenos
l739lS.iHalstedt'St.
Chicagolll.

t
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Ketvirtadienis, Birž. 21, ’23

NAUJIENOS, UEW0, HL
T

Kas Dedasi
Lietuvoj
Kaunas

Iš rubsiuviŲ judėjimo.
AMALGAMĖTŲ 269 LOKALO

SUSIRINKIMAS.

— Miego liga šiemet buvo su
sirgę 65 žmonės. Nuo jos mi
rė 12 žmonių. Spėjama esant
daugiau susirgimų, tik daug jų,
neužregistruota. (L-va)
Opera sugrįžo. Ketvirtadie
nį, gegužės 24 d. sugrįžo iš
Klaipėdos
Kaunan ^lietuvių
valstybinė o|pera. Klaipėdoje
opera buvo nuo gegužės 20 d.
ir vadino tris operas “Travia
tą”, “Rigoleto” ir “Pajacus”.
Visas dienas bilietai buvo iš
perkami ir opera turėjo ge
riausio pasiekimo (L-va).

tesnei visuomenei tų “revoliu
cionierių” darbelius. Kaip gi
dabar ta gerbiamoji Lokalo ta
ryba galėjo susekti, kas raši
nėja žinias, kas tas reporteris?
O ve kap. Mirštant tariamųjų
“socialdemokratų” “Žinioms”,
St. Strazadas į paskutinį to
laikraštėlio numerį įdėjo var
dus ir pavardes tų naujieniečių, ant kurių jis dantį griežė
už tai, kad jie pakenkė jam
(SU savo sėbrais ardyti LSS. ir
griauti “Naujienas”. Tame sa
vo rašinyj St. Strazdas sumini
ir slapyvardžius žmonių, kurie
“rašinėdavo” žinutes apie ko
munistų darbuotę Lokale. Tat
dabartinė Pild. Taryba pasiėmė
tą “Žinių” numerį ir pasišaukė
St. Strazdą kaipo liudininką.
Be to dar kitas Strazdo prietelis J. Buragas “liudijo”, kad ta
sai narys, kur rašinejęs “Nau
jienoms”, pats pasisakęs jam
savo slapyvardį trys metai at
gal... Bet jeigu jau Strazdo
donosas butų ir teisingas, tai
juk ir jisai pats, Strazdas, va
dino komunistus
“juodašim
čiais”. Kode! gi tad Pild. Ta
ryba nebaudžia jo už tai, o
baudžia tą, kurį Strazdas, pik
tumo turėdamas ir kurtinda
mas, įskųndžia?

Chicago.
Birželio 8 d. įvyko Amalgamėtų Rubsiuvių
Unijos 269 Lokalo Lietuvių
Skyriaus susirinkimas unijos
salėj, 1564 N. Robey st., V.
Prūsini pirmininkaujant. Buvo
skaityti Skyriaus ir PildomoTarybos susirinkimų tarimai.
Pastarosios tarimuose pažy
mėta, kad vienas narys tapęs
nubaustas 25 doleriais, kam jis
1919 ir 1920 metais rašinejęs
laikraščiuose apie komunistų
keliamus Lokalu trukšnlus —
Įtariamo šmugelninko keliamus ^augiausiai prieš
“Naujienas”,.
jų redaktorių,
,
pašovimas
žvilgiai, Tauragės
apskr. Liet. Soc. Sąjungą ir jos na
Gegužės mėn. 5 d. Naumiesčio rius. Tais laikais jie socia
nuov. viršininkas Eimantas Ap listus .tiesiog šlykščiausiais žo
kočiodavo, šmeiždavo
skrities gydytojui reikalaujant džiais
pasiėmęs milicininką Grikšą, vadindami šnipais, provokato
nuvyko į Žvingius dalyvauti riais ir 1.1., o Lokalo susirin
prie skrodimo mirusio pil. Kan- kimuos buvo dalinami šmei
žianti pačios unijos viršinin
tausko.
kus lapeliai, nežinia kieno iš
Kadangi dar nebuvo atvykęs leisti. Kaip tik tuo laiku New
gydytojas, tai nuov. viršininkas Yorke ėjo didysis
rubsiuvių
Bet grįžtu vėl prie mitingo
įėjo pasilsėti pas pil. Jusčikus, streikas, o juk visi darbininkai
o milicininkas pasiliko lauke žino, kad jei streiko metu spau-f Aprašymo. Jungtinės Tarybos
prie šventoriaus ir klausės su doj lapeliais ir žodžiu vedama delgatas A. Čepaitis pranešė,
sirinkusių
žingeidumo dėlei šmeižto kampanija prieš uni kad unija pardavus savo na
žmonių kalbos (buvo sekma jos vadovus, tuomet streikuo mus ir kad Jungt. Tarybos de
direktoriai
dienis). Milicininkui taip be jantieji ima nebeišsitikėti jais; legatams Boardo
stovint, iš minios kažinkas su jų vienybė krinka, atsparumas davę rekomendavimų, idant
šuko: “Ot ir bažnytlaužis at gaišta ir streikas pralaimeja- Amalgamėtų viršininkams Chibutų pakeltos algos:
važiuoja” (mat prieš
kelias mas. Tuos purvinus lapelius cagoje
dienas laivo išlaužta Pa jūrės tarp rubsiuvių dalino
unijos biznio agentams $65 vietoj $60,
bažnyčia ir vagys nesusekti). narys J. B—tis, bet susiagita- o iždininkui, menedžeriui, fili,
Milicininkas, norėdamas suži vę komunistai ne tik nenubau raštininkui ir organizatoriams
noti, kas tas per “bažnytlau dė jo užtai, bet niekino socia po $75 savaitėj. Po karštų dis
balsų prieš
žis” atsisuko ir pamatė atva listus, kam jie peikia jį už tokį kusijų dauguma
žiuojantį dviračiu kokį tai ne “revoliucinį pasidarbavimą”. Ir vieną nubalsavo viršininkams
pažįstamą žmogų, prie kurio dabartinės Pild. Tarybos narių algų nekelti. Dalis narių susi
priėjęs
norėjo sulaikyti, bet didžiuma susideda iš žmonių, laikė nuo balsavimo.
pastarasis pamatęs milicininką kurie dabartinį unijos prezi
Biznio agentas K. Kairys pra
pradėjo greičiau važiuoti (mat dentą Hillmaną ir kitus vado nešė, kad specialinių užsaky
jautės “gricšnas”.) Milicininkas vus tuomet vadino “klyka” ir mų šapose darbai apsistoję ir
jo nepažinodamas ir nežinoda kitokiais vardais. Dabar jau kai kur darbininkai esą be dar
mas, kas jis per vienas, ir ma keli metai praėjo po tų komu bo.
tydamas, kad gali pabėgti, pa nistinių “revoliucijų”, bet jie
Kapų
aptaisymo ..komisija
reikalavo keletą kartų sustoti, vis šnipinėjo, kad suradus tuo^ pranešė, kad per 1910 metų
bet tam neklausant paleido šū ielius, kur drįso parodyti pla streiką žuvusių draugų kapai
vi iš brauningo, kuriuo bėgęs
buvo sužeistas ir nuvirto nuo
dviračio. Išgirdęs šūvį, išbėgo
iš grįčios nuov. viršininkas, ku
ris priėjęs prie sužeistojo paži
no visiems žinomą “šmugelninką” Arnašiu iš Dapkiškių k.
Įnešus sužeistąjį į grįČią, minia
apie* 300 - 100 žmonių šaukda
ma: “užmušti milieją, ji tik
žmones žino šaudyti, ir t.t.’”
puolė ant nuovados viršininko,
kuris paliko* nesumuštas arba
ir net neužmuštas tik kai kurių
MILLOS SVETAINĖJE
sveikesnio proto buvusių žmo
nių dėka, kuriems pasisekė jį
3142 So. Halsted Street,
išgelbėti. Paskui supuolė į vi
dų, kame buvo milicininkas įChicago.
nešus sužeistąjį, ir puolė ant
jo ir ką sugriebdami ėmė muš
ti ir spardyti ir, be abejo, butų
Pradžia 7:30 Ka
užmušę, jei nebūtų į tą tarpą
Įbes A. Steponaitis.
atvykę Apskrities gydytojas ir
Felčeris, kuriems pranešus, kad
Pėtnyčioj 22 d. Birželio bus atsakymai į klausi
jei minia neišsiskirstys bus pa
kviesta pagalbon kariuomenė,
mus Wicker Park Hali 2046 W. North Avenue,
tik tuomet minia išsiskirstė.
Chicago, III.
Antrą dieną, t. y. V-7 nuvy
Pradžia 7:30 kalbės S. Beneckas
kus Tauragės nuov. padėjėjui
Utarninko vakare 26 birželio 1923 m. atsibus
Budriui, toko sužinoti, kad su
prakalbos temoje: Penkta abelna karalystė! ir
žeistas A rnašius vežęs kokias
kas bus karalium ant viso pasaulio neužilgo ?s
tai prekes (dėl tų turbūt ir bėgo) ir buvęs apsiginklavęs, bet
Bus aiškinta iš paveikslo.
kaip prekės, taip ir brauningas
Liberty svet. 82 N. Main St.
Kenosha, Wis.
tarp minios dingę. Keletas as
Pradžia 7:30 valandą vakare.'
menų, dalyvausiu užpuolime,
Įžanga dykai
kolektų nebus
yra suimta, kiti pasislėpė. Įta
— Rengia ir kviečia T. B. S. S.
riama apie 2(X) žmonių.

Prakalbos

Atsibus ketverge
vakare, birželio 21.

NORTH
GERMAN
LLOYD

Dubeltavais šriubais
garlaiviai
NEW YORK-BREMEN
Garlaiviai lipia ūkia kas
seredą
Puikiai įrengta trečio*
klesos parankumai.
Pakankam®! valgio — pui
kus uždaryti kambariai
dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos
agentų.

frorth German Lloyd
100 N. La Šalie St,

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Atmintinių Dienų buvę papuoš draughigai elgiasi su neko muVakarais 10c.-81c.-46c. (ir takiai
ti gilėmis ir vainikais, o lėšas nista», kad jie nepripažįstą
I
nė
jokio
kito
darbwnnki|
ju

apmokės Joint Boardas.
i
Friends of Soviet Russia de dėjimą, kaip tik rusišką bol
legatas pranešė, kad esąs ren ševizmą, su kuriuo jie nešiojasi
rlTMEATRE’V l
giamas piknikas- liepos 1 dieną. kai katė su pūsle.
Monroe gat. arti State beperstoLigonių lankymo komisija
Šinis Vodevilius šeštad., Sekm.,
Gal taip. Bet jei visi nariai
ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
raportavo, kad sergąs brolis K. lankytų susirinkimus ir gyviau
sai). šeim. rateliams 10c (išski
Gogelis perkeltas į miesto li interesuotus
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
organizacijos ir
O Dideli komediniai aktai ir
goninę Oak Forest ir kad ko darbininkų reikalais, tai juk ta
krut, paveikslai.
misija rūpinas jo išsiuntimu j saujale komunistų visai nega
“Kur gauni pilną pinigų vertą.”
Los Angeles džiovininkų sa lėtų diktatoriauti ir ncdiklątonatoriją.
riautų. —Siuvėjas.
Michigano areštuotų komunistų bylos vedinio ir gynimo
komisija pranešė, kad greitu
laiku reikią apie 3—4 tūkstan
čių dolerių, ir kad Visa ta by
la kainuosianti apie 30 tuksi,
dol., todėl aukos busią renka
mos tam tikromis blankomis.
Iš kitų pranešimų atsižinota, kad šiomis dienomis MiL
vvaukce, Wis., amalgametai at
Jus gausite extra ver
naujinę savo sutartį su samdy
tės Borden’s Selected
tojais; Buffaloj tęsiasi 1‘ubsiuPieną.
vių streikas dėl [pripažinimo
unijos. ;
f
Jus išteisite savo dole
Pramogų komisjija 'raportai
rius protingai pasirink
vo, kad liepos 22 d. rengiamas
dami Borden’s.
rubsiuvių išvažiavimas į JefferJums yra užtikrinta
sono mišką.
grynumas ir sveikumas.
Nutarta dar paklausti Joint
Boardą, dcl ko viena dirbtuvę
ima darbininkus ne per linijos
ofisą.
Tuo susirinkimas pasibaigė.
Kažink, dėl kurios priežas
Pirkit Svies
ties iš kcturiolikp3 šimtų Lotą ir Kiau
kalui priklausančių narių susi
šinius nuo
rinkimus lanko tik koki du tu
Borden ve
zinai? Kaikuriuos narius gir
žiko.
dėjau sakant, kad jie nesilan
ką dcl to, kad komunistai ne-

MAJESTIf*

Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai Lietu
vos nuotykiai. Pašiepta veikėjai ir gabia plunksna nu
piešta daug įdomių, naujų paveikslų.
“Magaryčios” tik-ką gautos iš Lietuvos.
“Magaryčios”, — tai tikros magaryčios.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 Są. Halsted St.,

Chicago, III.

809 w; 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774.
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. ..

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111-13
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai
8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9
iki 12 ryto.
....................... ... .

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St^ arti Leavitt Si.
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ser«doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli-į
na Pinigus ant pirmo morgičiaul
lengvomis išlygomis.

IfcmfrodiictsCo. ot Illinois
Franklin 5110

M'........ .............. .......

VISIEMS ŽINOTINA
Pranešu visiems savo kostumeriams
ir pažjstamiems, kad savo krautuvę,
naminio rakandų, perkėliau į naują
vietą; kuri yra daug didesnė, švares
nė ir parankesnė.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
JTel. Yards 4681

P. BARINIS, 1748-50 W.47th St.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 fteeter Building
79 West Mohroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

Jeigu Manot įvesti į Savo Namus Apsišildymą,
Darykit Tai Greitai Kol Musų Statas Yra Pilnas

| J. P. WAITCHES
LAWYER Li.t»,< Advokatą.
Dienomis Room< 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584
Vaharais: 10786 S. VVabash Ate.
Tai.: Pullman 6877.
j

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namą ap
Tel. Yards 1138

šildymo reikmenų. Užtat

pasirūpinkite iš

STANLEY P.
MAŽEIKA

anksto.

Pirkite dabar ir sutaupy

GRABORTUS IR
Baisamuotojas

kite pinigų.

Turiu auto mo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

Mes taipgi turime visų
prirengiau dėl pluminimo

3319 Auburn
Avė., Chicago.

(plumbing) labai žemomis

--

kainomis — vienoda kai

site užganėdintas, mes su

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATT^G
SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted
Telei)hone Havmarket 1018

grąžinsime jums pinigus

,arba apmainysime mateTai yra

Numažinta kaina rūbai

, ,

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street
Mfes KALBAME LIETUVIŠKAI

-u.-*

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
z - ĮTAISYMAI

na kiekvienam. Jei nebu

Telefonai: Calumet

Jų kaina — 50 centų.

S.LFABlŪNftSCO.

BORDENS

musų motto biznyje.

“MAGARYČIOS”?

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
PAS MUS. TAS JUMS BUS M
ANT NAUDOS.
|

Už Jūsų Dolerius

rijolų bile kada.

AR SKAITEI

NORĖDAMI

Pasididinus inusų bizniui, mes ga
ilime " sumažinti savo uždarbį.
Juo
daugiau jus darysite su mumis biznio,
j tuo mes galėsime parduoti jums savo
■ tavoms pigiau.
Mes turime
1 pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus'suF
augusiems ir jauniems vyranys, miey
i ros <34 iki 48, vėliausių stvlių. 1 ir
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50,
į $27.50, $.32.50, $37.50, $42.50 il>
' $47.50. Whipcord, Cranenette & Gabardines rainproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50.
i

-

S. GORDON,
“Numažinta kaina rūbai”

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.
Atiiara kasdien nuo 8 vai. ryto iki

9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai.
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedeliomis
uųo 8 vai. ryto įki 5 vai. vakare.

NAUJIENOS, CKWo, Ilt

Ketvirtadienis, Birz. 21, ’23

L. S. S. ŽINIOS
Ofidalinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaiteję,
ketvirtadieniais.

Daugiau veikimo
Jau ne pirmu sykiu prisieina
raginti musų LSS. kuopas prie
didesnio veikimo. Nėra laban
malonus dalykas raginti. Bet
musų Finansų Raštininkas, d.
Mileris, sako, kad kuopos už
miršta ir mėnesinius mokes
čius prisiųsti. Sako, kitos kuo
pos yra užvilkusios savo mė
nesinius mokesčius net už ke
lis mėnesius, o kitos prisiun
čia labai nereguliariai. O dar
juokingesnis
dalykas, kitos
kuopos organizatorius klausia
manęs, kiek jų kuopoje esą
narių. Jeigu jau kuopos valdy
ba nežino skaičiaus savo kuo
pos narių, tai kas kitas gali ži
noti?

Socialistų Partija sveikeja
Paskutinis
didysis karas:,
kaip ir kiti didieji karai, pa
gimdė net keletą revoliucijų;
po jų sekė valdžių keitimąsis
ir vienoje Europos šalių, Rusijoje, valdžia teko vienai laiopozicijos
kinosios valdžios
partijai — bolševikams. Ir ka
dangi Rusijoj visos valdžiai
priešingos partijos buvo persekiajamos, tai kai kam ir ne
buvo galima jas daug atskirt
vieną nuo kitos,
o ypatingai
svetimų šalių žmonėms buvo
labai mažai žinomi tų partijų
skirtumai, juo labiau,
kad
jos beveik visos vadinos revoliuciinėlmlis |larbi trinkti |>arlijomis. Pirm imsiant valdžią į

kas bus tvarkoje. Bet nevisai
taip buvo. Pasirodė, kad ir li
kusioji S. Partija serga bolše
vizmo liga ir daug musų gerų
draugų socialistų iš Soc. Par
tijos nors nepuola į bolševi
kų glėbį, bet ir nesipriešina
jiems ir Ghicagos suvažiavime
tariama dėtis prie Maskvos III
internacionalo, tik pirma rei
kią šu juo susipažint arčiaus.
Bet ačiū keletai draugų gerai
žfinančlių įsocialliizmo uždavi
nius, nebuvo įvykinta klaida,
kuri
gal butų privedus prie
Partijos žlugimo. Bet ilgainiui
bolševikų darbų vaisiai prade
da rodytis, ir musų S. P. pra
deda atsipeikėt.
Jau Detroito
konferencijoje Partija nutarė
nebesklėti jokian internacionalan, paskiaus seka prisidėji
mas prie Viennos Interriacioinalo, o Clevelando (konferen
cijoje jau buvo pilnai atsikra-j
tyta bolševikų-komunistų in
ternacionalo.
Šiais gi metais
New Yolrko konvencijoje uži
mama griežta pozicija linkui |

savo ran'kas jos beveik nei vie komunistų.

LAISVOJI SAKYKLA
Dar dėl sumanyto Kul
tūros Kliubo
Kaušius
stisiruipino
Drg.
chicagiečių sumanytu Kultū
ros Kliubu. Ir nedvejodamas
sako: “šiaip,ar taip, o naudos
jis duos mažai.” Toks sakinys
tai tiktai pranašavimas, O šių
gadynę į pranašystes mažai
kas tiki.

Tiesų sakant, juk to kliubo
Ir ar jis kada
dar ir nėra.
nors bus, tai vėl kitas klausim a s. Bet draugas Kaušius jau
ir to kliubo veikimą pradeda
kritikuoti, sako: išvažiavimai,
žaislai, vakarai ir visokios pra
mogos,
tas yra galima ir po
LSS. , vėliava veikti.” Bet tas
kliubas (išvažiavimaiši, žaislais
ir rengimu paprastų vakarų gal
ir neužsiimtų. LSS. kuopos ii’

leidimas. Tiesa, mums dabar na negalėjo pasirodyt viešai ir
dabar ir vėliau gali ir galės
Tas rodo,
kad Socialistų
ir nereikia perdaug energijos žmonėms toliaus stovintiems
rengti įvairius tsavo parengi
vartoti
organizacijos reika nuo Rusijoj gyvuojančių parti Partija sveiksta iš komuništiš-.1 mus: išvažiavjiimis, koncertus
lams, bet kuopų susirinkimus jų nebuvo galima matyti jųjų kos ligos, ir juo greičiau pa ir t.t. Ir kliubas nei nemany
mes privalome laikyti ir mė skirtumo, nes prie tuo syk bu sveiks, t. y. pilnai išsigydys tų tų jų darbą kliudyti, bet
ne tiktai kaipo Partija, bet ir
nesinius mokesčius privaloiTje vusių ten sąlygų nebuvo gali
dar padėty, jei jis butų.
visi jos nariai, ir grieštai nuužsimokėti. Jei kuopos paliaus ma savo darbais tai įrodyti.
sistatys prieš komunistus, tuo
rūpintis savo organizacijos rei Tat svetimų
Kritikuodamas tą sumanytą
šalių darbinin Partijai bus sveikiaus ir ji stip
kalais, tai kas tada bus?
Kultūros
Kliubą,' d. Kaušius
kams buvo žinoma tik, kad rės.
Jeigu
nebūtų
tiek
daug
Nors ir vasara, bet kuopos jos yra kovojančios prieš ca
kritikuoja
ir LSS. veikimą
ceremonijų
daryta
kaip
iki
gali atlikti savo kuopų susirin rizmą ir siekiasi prie laisvės
šiol kad buvo daroma su ko (reikia manyti, tik LSS. P. K.
kimus. Ir jos privalo tai atlik ir pasiliuosavimo iš despotiz
ar sekretoriaus veikimą). Drg.
munistais, tai šiandie Soc. Par
ti. Tai jų pareiga. Dabar yra mo.
Ir kiekvienas Rusijos tija butij stovėjusi kitaip vi-1 Kaušius užmeta visiems, kad
atspausdinta LSS. konstituci revoliucinis judėjimas, kuris
sais atžvilgiais. Pirmųjų keliui permažai mes riejomės su ko
ja,
ją reikia išsiuntinėti na tik siekė sunaikinti despotiz
munistais. Bet aš manau, kad
metų
flirtavimas
su
komunis-l
ciams (nubalsuoji. Rdil^ia ^bū mą, buvo karštai remiamas viso
tais tik teršė socialistų gerą I su pliku nėr ko peštis. Taip
tinai žinoti kiek kuri kuopa pasaulio socialistų, nežiūrint
manė Ir daugelis kitų draugų.
vardą. Dabar jau Partijai pa-1
turi narių, kad galima butų kuri tų partijų tam darbe va
Komunistai yra aršiausi socia
sveikus, laikui bėgant ir na-1
tiek projekto konstitucijos pa dovautų.
riai baigs sveikti, ypatingai iš I listų priešai ir jie ne argumen
siųsti. Kitos kuopos prašo at
a'm<eriikiečjių (elemento. Aiškią Į tais vaduojasi niekindami so
siųsti konstitucijų;
naujos
O kadangi pasaulio darbi liniją nustačius tarp Soc. Part. I cialistus, bet melais, prasima
kuopos tveriasi, joms irgi rei ninkuose buvo susidaręs jau
nymais ir kelionėmis. Ar tuo
ir
komunistų,
po
to
jau
seksi
kia konstitucijų, bet tuo tar toks sentimentas, tai kaip tik
met verta su jais eiti į disku
Partijos atsteigimas ant stip-Į
pu mes jų neturime. Todėl lai likos sutriuškintas Carizmas
sijas laikraščiuose
ar prieš
raus pamato,
kur jokie įvy-Į
kuogreičiausiai kuopos atsiun Kerendkiiti paėmus valdžią,
publiką viešuose susirinkimuo
kiai neįstengs išstuint jos iš I
čia surašą savo kuopos narių, visų šalių darbininkai nudžiu
se? Ne! Su žmonėmis, kurie
aiškaus ir tiesaus socializmo!
pilnai užsimokėjusių, kad bu go revoliucininkų laimėjimu
negerbia iir nepripažįsta kito
kelio.
Su
partija
ir
žmonėmis,
j
tų galima pasiųsti konstituci- ir sveikino juos. Paskiaus pa
kių nuomonių, negalima jokie
kurie pamina :demokratybės I
ėmus valdžią bolševikams, pa principus, spiauja ant žodžio iri ginčai -vestli. (Galima pasakyti
Musų organizacijos gerovė saulio darbininkai irgi džiaugė
dar daugiau: kai musų laik
susirinkimų
laisves,
kurie
var-|
ir tvarka nieks
kitas nesiru- si, mat jiems nedarė skirtumo
toja terorą prieš kiekvieną, kas I raščiai pradėjo mažiau užsi
pins, — mes patys privalome kas užima vadovaujamą vie
imti kritika komunistų, musų
tik
ne
su
jais,
žodžiu
—
kurie
Į
Centro sekretorius ar tą revoliucijoje — social-revoįtaka miniose padidėjo. Mes
sau
pripažįsta
Visiką*
kitiems
Į
kas kitas negalį vienas už vis liuoionieriai, socialdemokratai
kalbėdami apie komunistus
visiems nieko, mums, socialis-|
ką atsakyti. Už kuopų neveik ar bolševikai. Žinoma, ne vi
lumą atsako pačios kuopos. Jei siems taip atrodė, bet tų buvo tams, nepakeliui ir mes turim I
negausiu urnai kuopų nariij daug mažiaus, nes tokių, ku visu smarkumu su lokiais gai-|
surašo, tai konstitucijos išsiun rie pažinojo tų partijų skirtu valais kovoti.
tinėjimo projektas užsitęs il mus ir Rusijos sąlygas, buvo
Paskutiniosios Soc. Parti
giau, o gal ir labai ilgai. Tuo nedaug. Ir sąlygos susi darė to jos konvencijos priimti nutari
met nekaltinkit Centro Sekre kios kad kas atsistos Rusijos mai prie to ir veda, o mes,
toriaus ar ko kito. Tai bus jū revol i Lidijos priešink yj d, lt. y. kaipo partijos nariai, turime
sų pačių, kuopų, apsileidimas. paims valdžią į savo rankas, juos pildyti. Kas pasakyta
Organizacija (susideda
lis tas laimės ir žmonių simpati
kuopų
ir jei kurios kuopos ją, nors tūlam laikui. Štai bol atati'nka ir musų LSS.
parodo didesnio veikimo, tai ševikams pasitaiko proga nors reikia pasakyt, kad LSS. to
PHySICIAN IR 9URGEON
ir kitos kuopos bando labiau ‘r žiauria priemone įsiskverbt kiomis ligomis nesirgo po jos
3464 So. Hafsted St.
veikti.
Bet jei visos kuopos valdžion, reiškia atsistot revo persiorganizavimo, kaip kad Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. ▼.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
apsnūsta, tai jau tuomet visai liucijos priešakyje. Jie paskel Soc. Partija. O tai gal bus nuo
Tel. Boulevard 5913
negerai.
bia keletą gražiai skambančių pelnas tų draugų, kurie yra
Atlankyti kuopos susirinki frazių, įiasilkrikštija vienintele musų tarpe su pažinojimais Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699
mą labai lengvas dalykas, ne darbininkų partija,
tų
partijų
ir
Rusijos
sąlygų.
visiemą
reikia
didelio prisirengimo. oponentams uždaro burnas,
P. B. Balčikonis.
Tik reikia patėmyti kada tas sakydami, kad tai darą tik
susirinkimas
yra laikomas. prieš caristus ir kitokius se
Kuopos valdyba turi apie tuos nojo režimo šalininkus ir tuoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susirinkimus nariams praneš mi sužavi mažiaus prasilavi Day gavo kėdę Unios
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas
ti. Ir į mėiesį sykį ar du sy nusius darbininkus, ir dagi in
Kolegijoj.
Leavitt St. Tel. Canal 6222
t
* '
kiu susirinkti, tai jau visai ma teligentus,
stovinčius toliaus
Rezidencija 8114 W. 42nd St.
žas dalykas. Bet jeigu ir to nuo to viso judėjimo. Tuo buTel. Lafayette 4988
nėra
daroma,
tai prisieina du susidaro daug bolševikų ša
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12
draugus paraginti.
lininkų visose šalyse. Bet dau
daž- ginus
prasilavinę ir geriaus
niau susirenka, pasikalba tarp susipažinę su
socializmu ir
savęs,
tuo didesnis pas juos bolševikų partija žmonės žiu
atsiranda draugiškumas, * O rėjo j tai kitaip. Reik pastebėti,
draugiškumas
origaitizadijoj kad nė vienas Europos
nei
yra labai svarbus dalykas. Re Amerikoj
4643 So. Michigan Avė.
socialistų
partijų
draugiškumo pas mus organi stambesnis
vadovas nepuolė
Tel. Kenwood 5107
zacija negalėtų gyvuoti, Kur ant bolševikų meškerės, visi
Valandos: nuo 9 ild 11 vai. ryto;
yra draugiškumas, ten dideli jie nusistatė prieš, gi kiti pasi
nuo 5:30 iki 7:80 vakare, ir
barniaLginčai nekįla.
liko neitralųs. Po to jau sekė
Na, tai, draugai, pasirūpin viso pasaulio socialistų parti
kit padaryti tai, ką prašau ir jose “kairieji sparnai” ir išdy
juo greičiau, tuo bus geriau.
go inaujiejji Vvadali,” be kurių
A. žymontas, LSS. Sekr. neapsiėjo nei musų Soicalistų
1739 S. 'Halsted, Chicago, III. Partija. Susiorganizuoja “kai
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
SCHENECTADY, N. Y., Birželio
14 — Kaip buvo užbaigusių mokyklą
26 E. Washington St.
rysis sparnas” partijos viduje. mokinių
išdalinimas diplomų Union
Valandom:
nuo 10 iki |2 ryto
Dr. Anelė Kaushillas D. C. Bet ilgai netrukus jie tampa College, kur tapo išdalinta 116 dip
Telephone
Central 8362
CHIROPRACTOR
lomų, tuomet buvo paskelbta, kad
iš
partijos
pašalinti
ir
susior

1824 Wabansia Avė.
Gydau be operacijų ir be gyduolių
yra įsteigiamas dar naujas skyrius:
visokias staigias ir kroniškas ligai, ganizuoja į amžiną atilsį “Ko Civic Admini'.tration, lektoriumi tapo
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
paskirtas Josepa P. Day. Paskelbimas
Rezidencijos tel. Kedzie 771|
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li munistų Partiją,” į kurią te- tapo padarytas per Prezidentą Char
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata čiaus nei vieno stambesnio so les Alexander Richmond prie alurrmų
Mr. Day yra gerai žinomas
rimai dykai.
cializmo
žinovo bei geresnio pietų
New York© Real Estate operuotojas.
2159 W. 21 St„ kampas Leavitt Si
darbuotojo
jie nepasigavo. Dar tapo suteikta gėlėtas honoravų
Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedilloj Persiskirta. Dabar rodėsi vis- laipsnių seniau buvusiems mokiniams

jiems tik garbės darydavom,
Ir jie buvo manę, kad jie yra
begalo diddli revoHiujionieriai
ir vienintiniai išganytojai dar
bininkų klasės. Dabar masės
pamatė, kad jie yra karštako
šiai, ir nuo jų atsitraukė; Dar
praeis kiek laiko, dar jų plo
tas labiau
atsipeikės ir dau
gumas jų ateis atgal į musų
organizaciją. Laikas yra geras
gydytojas ir reikia manyti, jis
atliks savo užduotį
p^ydys komunistus nuo ištemtos.
Drg. Kaušius sako, kad/mes
nesirupinę atremti komunistų
Užpuldinėjimų kuomet buvo
atvadavęs L. S. D. P. atstovas.
Čia’galima vėl tą patį atkar
toti, kas buvo pasakyta anksčiau, — su komunistais nesusikalbėsi, nes jie dorų argumentų nesilaiko.

žmonės tuomet greit ateis į
musų organizaciją. Bet drg.
Kaušius turėtų žinoti, kad mes
lapelių leidimo įstaigos netu
rime. Ir nieks apie tai iki šiol
nebuvo manęs, kad tokią įstai
gą mes,
kaipo organizacija,
turėtumėm. Tegul d. Kaušius
pagalvoja,, kiek tie lapeliai kainotų? Rašymas, spauda, išsiun
tinėjimas, krasos ženkleliai ir
t. t. Tuomet reikėtų turėti at
skirą fondą lapelių leidimui ir
nieko
daugiau negalėtumėm
galvoti, kaip tik išleidinėjimu
tokių lapelių.

Man rodosi, kad laikraščiai
yra kur kas geresnis dalykas
aiškinimui visuomenės nuotikių ir įvykių, nęgu paprasti la
peliai. Kuomet
neturėjome
laikraščių, tai lapeliai tuomet
užimdavo jų vietą. Vietoje ma
nyti, kad lapeliai išaiškins vis
Apie Pirmą Gegužės, darbi- ką, reikėtų pasistengti,
kad
ninku šventę, mos netyicjom. žmonės
daugiau laikraščius
Buvo parašytas atsišaukimas skaitytų.
ir raginimas LSS. kuopas, kad
Del patcnkinlimo VI. (Kaujos visur rengtų viešus susi
kad
rinkimus. Jei kur LSS. kuo siaus galima pasakyti,
pos tingėjo surengti tokius su toks kliubas, jeigu jis pasisek
sirinkimus, tai jų kalte. Bet tų suorganizuoti, netik kad ne
kaltinti LSS. kuopų ir tame kenktų L. S. S-gai, bet butų
kontroliuojamas ir
dalyke nelabai galima,
nes Sąjungos
mes nelabai daug teturime da vedamas * socialistinėj pakrai
bar kalbėtojų. O be kalbėtojų poj. Ir tai vietinis chicagiečių
dalykas. Gal toks kliubas yra
prakalbų negalima surengti.
nenaudingas ir neneikaljlngafe,
Bet
Drg. Kaušius labai daug de kur d. Kaušius gyvena.
da svarbos į leidžiamus lape mums, chicagliečiams (jis bu
lius. Jis mano, kad lapeliais tų geras dalykas.
A. žymontas.
jau galima išaiškinti viską ir

Ar jus žinote, kad ligos negali pasislėpti nuo
mikroskopo ir X-Ray.
.Tuksiančiai žmonių turi pavojingų ligų, bet nežino ar^a neateina gydytis, todėl, kad jie sarmatijasi. Bet vienok jie veda ir padaro savo šeimyną nelaimingų visam amžiui. Jei jus vartojate
patentuotas gyduoles be pasekmių,/ tuomet pasiIH
taikite su Dr. Van Paing specialistu, kuris pąsakys jums, kaip gauti palengvinimą. Jūsų kraujas
\\^r ^aPumas bus ištirtas per patį daktarą su mikMH
Ar'oskopu ir jūsų vidujiniai organai bus egzaminuoįaM Hfgril
jjjami su X-Ray.
Jus turite surasti pirmiausiai
ūTO
priežastį jūsų ligos pirm' gydymo ir jus norite
žinoti faktų apie jušų sveikatos stovį.
Nedaro skirtumo kokią ligą jus turite ir kokį
ii 11 gydymą jus vartojate, ateikite ir išgirskite teisybę.
Jei jus kenčiate nuo chroniškų vidujinių ligų (lytiškų ligų) arba
kraujo užnuodijimo, jus negalite vesti ir turėti laimingą šeimyną, kol
jus nepasveiksite.
Tos ligos reikalauja specialio gydymo.
Lai ir stoka pinigų nesulaiko jūsų. Bėdni žmonės privalo turėti
gerą išgydymų taip pat kaip ir turtingi.
SERUM 606 ELEKTRA
i
DR. VAN PAING
3101 S'o. Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 8.
Telephone Yards 1119.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. S. BIEZIS

A. L. DAVIDONIS, M.|

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted StM Chicago, III.
kampai 18-th Street
Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930
Valandos pagal sutartį.
Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.,
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel, Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavusi
Pennsylvann
jos ligonbuči
se. Sąžiniškai
tarnauja,
kioso ligose
gimdymą,
gimdymo ir
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii
merginoms;
kites, o
pagelbą.
Valandos nuo 7
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v.
vakare.
------- iTel. Blvd. 8138
I M. Woitkewicz
Į^BANIS
Akušerka
^■mJTuriu patyrimų.
Pasekmingai patarnauju
prie
gimdymo
kiekį2»sįv*enarne atsitiki
te. 3PUme. Teikiu ypaB*^>,tiską prižiurėjiW*&mą. Duodu patarimrus moterims
ti&jĮ i r merginoms vėl
ĮĮfcĘtui.
3113 South
Halsted St.

Tel. Pullman 6482

A.SHUSHO
AIOISEKA
10929 S. State St
Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi iš senos
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

X^DR. HERZMAN^
—Iš

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per Ii
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas !Z£aa.
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu!
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1325 W.
I8th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
f Dienomis: Canal
8110 arba 0876
Telefonai!
Naktį Drexel 950
Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

Telephone Yards 1532

Specialistas džiovos

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, m.

Telefcnas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dantistas
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės
Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyveninio vietai 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

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. Nedeliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2880
i .. .................... ■■■'— —R

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
1707 W. 47th 'St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6

dr. v. a. Šimkus
Gydytojai, Chirurgai ir Akušeri!
8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 6052

DR. A. MONTVID

Garsinkite Naujienose

AKUŠEĘKA

Turiu patyrimų
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. BERTAS1US

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

Telephone Yards 5884

DR.P.G.WIEGNER

iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

Canal 0257

Naktinis Tel. Canal 2118

’

DR. P. I, lALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 ild 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS

Priėmimo valandos nuo 8 Bd 12 ii

Gydytojas ir Chirurgas
3243
South
Halsted St
,.. _
■
J

3326 So. Halsted St., Chicago, III,

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

iki 2 vai. po pietų.'
c

Rezidencijos tel. Van Buren MM
Ofiso tel. Boulevard 9698 ,

Dr. A. A. Roth •

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3336 So. Halsted St„ ChieagA
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį
7—8 vak. Nedaliomis 13—12 dienų.
Bes. 1139 Independence Blvd. Chfcags

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. i BLUMENTHALj
OptoSMtrtrt
r«L BOU Wvai< MtY
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Mažne kartu su sostinės per Katalikų vienuoliai pranciško
savo vadovus. Ir tai ne tiek ta valdžia yra “nuo Dievo”, o
flirtuoti su kėlimu, Vilniuje pradėjo rastis nai ir Dominikonai; nors ir
svietiškus vadovus, kiek dva Okupacijos metu
ir krikščionių bažnyčių. Pir buvo Vilniuje jau Gedimino
siškus. Kas, kas bet dvasiškiai kaizerio satrapais.
Tte UOmbIm Daily Mm
Publishad Drity; ncapt SvBday by
ko čia nusiminti? miausia rados čia Pranciškonų laikais, bet neturėjo dar tuo
vadovai ypač pasižymėjo tokio Tad
Fhc Lithuttiai Im Pub, Ciq Ine.
tik pasi ir Dominikonų bažnyčios. Se met savo vienuolynų. Tik Al
mis “plačiomis
pažiūromis”, ^Draugas” turėtų
Dominikonų bažnyčia girdo laikais krikščionis bajo
apie kurias kalba “Draugas” džiaugti, kad katalikai, ant ga novės
•dttor P. Grigaiti*
ANGLIJOS .. DARBININKAI Slakylsime, Lietuvos * kunigų lo, suparto, ką reiškia “plačių buvo toje pačioje vietoje, kaip ras Goštautas savo rūmuose,
South HaiatM ritant
REIKALAUJA, KAD AMERI “plačiosiolnis pažiūroms” nė pažiūrų” žmogus, tokioje pras ir dabar. Didysis Lietuvos ku kurie stovėjo toje vietoje, kur
Chicago, I1L
Talaphona RooMvalt 85H
Kai Foch atvyko į Pragą, KA PALIUOSUOTŲ POLTH- liek nekliudė melstis už carą mėje, kokioje tatai supranta nigaikštis Gedminas nedraudė vėliau buvo vyskupų rūmai,
I
NIUfi KALINIUS.
krikščionims gyventi Lietuvo o dar vėliau rusų general guir visą jo šeimyną, skelbti, kad jų vadovai.
jį labai šaltai pasitiko čekai.
Subscription Batai
je ir leido jiems laisvai platin bernatorids gyveno, paruošė
18.00 per year in Canada.
Nė
vienas
čekas
neskaito
sa

Anglijos
darbininkų
tarpe
ti savo tikėjimą. Matydami to Pranciškonų
vienuolyną
ir
<7 89 per year putrida oi
vo draugu tą žmogų, kuris eįna smarki agitacija už tai,
|8.00 per year in Chicago
kį didžiojo kunigaikščio pa bažnyčią.
Yra pasaka, kad
8c per copy.
t
kad
Amerikos
valdžia
paliuonori atskirti nuo Čekijos Jalankumą,
vokiečiai katalikai 1368 m., kai didysis kunigaikš
suotų
politinius
prasikaltėlius,
Entered aa Second Clasa Matter voriną.
įkūrė Vilniuje
pranciškonų tis Algirdas ir bajoras Goštau
Mandagumo delei
March 17tių 1914, M the Port Office
kurių priskaitoma 52. Ameri
broliją ir pastatydino visų se tas iškeliavę kariauti su Mask
•f Chicago, IUM indas the art (rf čekai davė suprasti, jog jie
Bernaitis:
Vilnius,
“
Liet.
Rytai
”
No
5
kon
Civilinių Laisvių Uinija
niausią šv. (Mikalojaus bažny vos didžiojo kunigaikščiu, Jie-*
Ifareh 2nd,^)879.
nėra labai entuziastingi tik gavo iš C.s J. Lamberto (kuris
čią, kuri susilaukė sveika šių tuvįai-pagonys, neapkęsdami
(Tęsinys)
Naujienos eina kasdien, iiakiriant todėl, kad numirė preziden
buvo pasodintas į Leawendienų, ir jos muluose dabar katalikų vienuolių, esą išžudę
sekmadisnius. Leidžia Naujiena Ben
rus
viršutiniai
rūmai,
trimis
1332 metais didysis Lietuvos
drove. <1789 So. Haisted St., Chicago, to Masaryk žmona, o ne to wortho kalėjimą, o vėliau de
susibūrę lietusiai.
pranciškonus. Pranciškonų
QL — Telefonam Boosevelt IMS.
aštuonkerčiaįs
bokštais,
pa

kunigaikštis
Gedminas
su
žy

portuotas
Škotijon)
tokį
pra

dėl, kad' maršalas VaršuvoPranciškonų patariamas Ged metraščiai skdlJjia, kad septy
puošti,
keturių
gyveninių
kiek

miaisiais
bajorais
atsikėlė
Vil

minas rašė į Romą laišką, pra nis vienuolius pagonys prjįrišę
voje pasielgė visai netaktin nešimą:
Ulaimokijima kainai
vienas
bokštas.
Po
kalnu
sto

niun
gyventi.
Tai
buvo
labai
Chicagoje — paltui
gai.
“Protestai dėl politinių didelė iškilmė, jpje dalyvavo vėjo rūmai. Kiek tolėliau, ša nešdamas papai, kad Lietuvo prie kryžių ir nuo Plikojo kal
Metams----- -------r./ $8.01
Pusei metav
.
4.l(
kalinių plaukia į Jungtinių vyriausybė, dvasininkai, ka lia Pilies Kalno, tarp Neries ir je niekas nevaržąs nei katali no nuridinę į upę. Tai atmin
Bet laikraščiai padėjo Fo- Valstijų generalinio konsulo
kybės, nei kitų tikėjimų ir kad čiai pagerbti Plikojo kalno vir
Trims menesiams
2.0(
riuomenė
ir nesuskaitomos Vilnelės stovėjo bajoro MantJ jis pats sutiktų pereiti. į katali šūnėje pastatyti trys kryžiai
Dviem mineaiam
■ - t
1.54 ch’ui suprasti tikrąjį dalykų
ofisą tokiu spartumu, kad žmonių minios. Tai* buvo šven vilo rūmai. Ruomuva buvo ap
Vienm minorini
- - , - t .75
jei tik Romos ir patsai plikasis kalnas dcl»
padėtį. Ne tik socialistų, o konsulas
priverstas buvo čiamos Vilniaus įkurtuvės. Nuo supta namais, kuriuose gyve kų tikėjimą,
Chicagoje per nežiotolM
šventasis /įėvfys sugebėtų .ap to liko pramintas Trijų Kry
Viena kopija
, y - - - - 8c ir tautininkų spauda pasakė
mimeografuoti
atsakymo to laiko Vilnius laikomas Lie no dvasininkai. Krivės rūmai
Savaitei .............. L ,
18c
ginti Lietuvą nuo kryžeivių žių kalnu. Kiek šioje pasakoje
laišką.’ Konsulas bando už tuvos sostine/
buvo išlikę net ligi 1831 metų; puolimų.
Mėnesiui
75e daug nemalonių dalykų apie
yra teisybės,
sunku spręsti.
ginti, kad tie kaliniai laiko Pilis buvo aptverta stipria juos vadino vikarų "namais
Suvienytose Valstijom na Chicagoje Fochą. Vienas įtekmingiauAlgirdo laikais Vilniuje, kaip Kad senovėje krikščionys bu
paltu:
ma
kalėjimuose
vien
tik
dėl
Kuinigaikščiiai
negyvendavo
muro
siena
ir
aukšta
medine
Metams---------. - r * T <7XX sių laikraščių vedamajame
politinių įsitikinimų, bet tai tvora iš stalių ąžuolinių rąstų viršutiniuose rūmuose; ten sto kryžeiviai praneša savo palik vo nekenčiami lietuvių ir gal
Pusei meta - - - -'
8.54 straipsnyje
tuose raštuose,
ne tik buvę nekartą žudomi, tai nenuosta
pareiškė, kad jam nekaip sekasi.”
Trims menesiams
,
1.71
vėdavo
kariuomenė.
Vėliau,
(sienojų)
ir
apsiausta
iš
visų
'
*
daug gyventojų, bet Vilnius jau bu, nes krikščionių vųrdu kry
Dviem mėnesiam
1.24 duoti Foch’ui kreditą už lai
Aleksandro
Jogailaidio
laikais
pušių
Neries,
Vilnelės
ir
tam
Vienam mėnesiui
- .
.71
mėjimą pasaulinio karo yra Pasak Lambesto, daugelis tyčia iškasto kanalo vandeni čia buvo liejykla ir ginklų san buvęS plačiai pagarsėjęs savo žeiviai ir kiti Lietuvos prieši
Lietuvon ir kitur užsieniuose!
darbininkiškų ir politinių or
pramonine pirklyba. - Vilnius ninkai taiksteti supančioti lie
(Atpiginta)
tikra
nesąmonė.
Esą
Fodėlis.
Zigmantas
Augustas
vir

mis.
žmonių
padavimais
seno

ganizacijų
(Išnešė
rezoliucijas,
buvęs( susirišęs su Hanzos są tuvius vergų pančiais ir juos
Metams-------- ----- ------ - |8.0(
Pusei metų ..----- ---------- ------ 4.0C ch’ui buvo suteikta garbės kuriomis reikalaujamą paliuo- vėje Vilnelės upė ties Plikuoju šutiniuose rūmuose laikė savo junga. Vilniaus pirkliams bu
Trims mėnesiams
.......
2.00
■ .
,
, : L vus duota tikra privilegija, ku pajungti. Bet yjebuoliai, norė
pirmininkauti, etc.
suoti ne tik 52 politiniu kali ir Bekešo tarpukalnių buvus biblioteką.
dami pelnyti .kankinių vainiką,
Pinigus reikia siųsti palto Money
susiekisčiusi
į
dvi
vagas;
kai

bet taipgi Tom Mooney,
Daugiau per tris šimtus me ria jie būdavę laisvi nuo val galėjo kai ką patys prasimanę
Orderiu, kartu su užsakymo.
Be to, čekams nebūtinai niu,
rioji
Vilnelės
yaga,
pasukusi
į
Warren K. Billings, Sacco ir
tų .išstovėjo Gedmino pilis. stybės mokesčių, Vilnius ,bur
Apie to fakto teisin
reikalinga žinoti apie Ruhro Vanzetti. Tokias, rezoliucijas vakarus aplinkui Botanikos Daugybė, Lietuvos priešininkų yęs ęcntralinis įvairių' prekių parašyti.
gumą verčia paabejoti
dar
avantiūrą, kad turėjus tikro jau priėmusio^ šios organizaci sodą, paskui aplinkui katedros mėgino ją supti ir sienas dau sandėlis. TaŠ. preke? gabendavę vienas dalykas: Plikasis arba
supratimo apie francuzų im jos: Škotijos Amatįnių Unijų varpinę iš vakarų pusės, me žyti. Tačiau jiems nesisekė pi ,iš pietų ir, rytų kraštų; jų da Trijų Kryžių kalnas yra visai
perializmą. Tą imperializ Kongresas?; Nacionalinė Pašto tusią į žiemos rytus ir čia su: lis paimti. Tik 1655—1661 m., li? likdavus Lietuvoje, o kitos arti pilies kalno, kur viršuti
Darbininkų Uniją, Nacionalinė sidurus su Nerimi, mažne to rusų kariuomenei
įsibrovus, būdavę gabenamos į Rygą ir niuose rūmuose visuomet; bū
mą
jiems
jau
teko
patirti
Prieš kiek laiko maršalas
je
vietoje,
kur
dabar
stovi
Tiš

Muzikantų
Unija',' inžinierių,
abiem
pilim buvo suduotas kitus Hanzos sąjungos miestus. davo laikėma kariuomenė, ir
Foch atlankė Varšuvą ir ant savo kailio. Tarp čekų siuvėjų, mašininstų ir daugelis kevičiaus rūmai. Dar pasako mirties smūgis. Tuo pačiu lai Gintaras tais laikais buvęs la sunku spėti, kad tokioje vie
ja, kad šių dienų Vilnelės va- ku Vilniuje siautė baisus ba bai
Pragą. Santykiai tarp Len ir francuzų oficierių visą kitų unijų.
■
branginamas ir jo daug toje netoli kiirios būdavo degi
’
ga,
kuri
skiria
Pilies
kalną
laiką
buvo
įtempti
atsinešiRezoliucijų kopijos pasiųsta
veždavę į Vilniaus sandėlius, o nami mirusių kunigaikščių ir
kijos ir Čeko-Slovakijos tuo
das ir maras.
nuo
Plikojo
(Trijų
Kryžių
kal

mai. Čekai nieku budu ne plrezidentui Hiardjngui, amba
iš čia veždavę į užsienius. Lie kitų garbingų žmonių lavonai,
laiku buvo kiek įtempti.
1661
metais
rusai
pavyko
iš
J
no),
buvusi
iškasta
Gedmino
galėjo pakęsti francuzų ne sadoriui Harvey ir generali
tuviai daug žuvų parduodavę senovėje lietuviai butų drįsę
laikais. Kad Pilies kalnas yra krapštyti iš pilies, bet apgriau svetimtaučiams; ypač plačiai krikščionis žudyti, dar taip
Foch’o kelionės tikslas bu paprasto išdidumo, kurie į niam konsului Skinner.
ne vien gamtos padaras, bet ir tų ir apdegusių rūmų niekas tais laikais buvę žinomos že
vo sukurti iš Francijos, Len visus žiurėjo iš aukšto. Vi
nuožmiai — kryžiavimo budu.
nebetaisė,
ir
jie
pamažu
pradė

žmonių
darbo
prie
jo
nemaža
“PLAČIOS PAŽIŪROS”
maičių silkės. Iš žvėrių lietu
kijos ir Čeko-Slovakijos ka sai nesenai vienos čekų kari
pridėta, tai mums sako 1396 jo griūti. Lenkai, visokių uni viai turėdavę parduoti: stumb
. l (Bus daugiau)
rinę sąjungą. Francijos ka nės mok^dos francuzas ve “Draugas”, matoma labai su metų nutikimas, kai pietinė jų vardu, Lietuvai kas kartą
pitalistų laikraščiai rašo, jog dėjas turėjo būti pašalintas, sirūpino dėl to reiškinio, kad Pilies kalno dalis buvo atply vis didesnius vergijos pančius rų, taurų, meškų, briedžiu, la
pių, babrų ir kt. Daug būdavę
misija ne labai tepavykusi. kadangi prieš jo žiaurų rėži vasarai atėjus žmųpė? sekma šusi ir nuriedėjusi pakalnėn. kaustė. Vilnius niekam neru* gaunama medaus ir vaško ir
Severos Gyduoles užlaiko
pėjo,
ir
j
iš
1
ėmė
nykti.
Rusai,
šeimynos sveikata.
Čeko-Slovakijos spauda irgi mą sukilo kaip mokiniai, dieniais “lengvA šfrdimi” ap Pagirio gyventojai gudai savo
gabenama j svetimus kraštus.
lig šiolei tebemini nukariavę Lietuvos kraštą ir Ir javų Lietuvoje daug turė
leidžia šventąsias mišias ir va pasakose
nėra labai entuziastinga taip ir mokytojai.
žiuoja į miškus. Esą tie kata tuos senovės laikus, kai juos prijungę prie savo valstybės, davę, ir jų dalį kasmet par
Kaipo balai atatin
apie misijos davinius. Mato
1797
m.
galutinai
sugriovė
pi

likai, kurie taip daro, teisiną varydavę į Vilnių kalnų kasti;
kamas ir kartus
ma, generolas nėra tinka Tiesa, tai menkniekiai. savo elgesį tuo, kad jie esą dar ligi šių dienų išlikęs gudų lies rumus. Ilgai dar paskui duodavę užsienių pirkliams. O
tonikas — imk
mas diplomatas deryboms Bet išviso čeko-slovakai “plačių pažiūrų” žmones. • O keiksmas: “štob tabie chodzici riogsojo rūmų sienų pamatai Lietuvos linų, sėmenų, kana
pių tik mažesnė dalis būda
vesti net ir su “draugingo priešinasi dideliems mokes- “Draugo” supratimu, plačios u Vilnių hory kopaci” (kad tu ir kyšojo atskiros akmenų ir vus suvartojama savo krašte.
Severa’s
niams, kuriuos nori ant jų pažiūros reiškia štai ką:
Pavasariais
vaikščiotai
Vilniun
kalnų plytų gurguolės.
mis” tautomis.
Į Lietuvą iš svetimų šalių
antmesti francuzų militarizir
vasaromis
ton
žolė
žėlė
ir
kast)
mums
tai
primena.
būdavę įvežami ginklai, įran
Foch atvyko Varšuvon,
“ ‘Plačių pažiūrų’ žmonė
mas. Štai kodėl maršalo
Iš pilies ėjo keliai į visas pu miesto gyventojų veršiukai ga kiai žemei dirbti, druska, pipi
kad palenkus lenkų valdžią
mis vadina save tie, kurie
Foch’o įspėjimas, kad greitu moka greit prisitaikinti prie ses. Iš vienų pilies vartų ėjo nėsi. Del to ir vieta po Pilies rai, metalai ir tt. Didesnė tų
(pirmLauš Gyvasties Balzamab).
padidnti armiją iki 600,000
kalnu
liko
“
Veršininku
”
pra

kelias
dviem
tiltais
per
Vingprekių dalis iš Lietuvos ir į
netikintųjų, tarpo, nusilei
kareivių. Girdi, ta armija laiku gal vėl reikėsią ginti
' Rekomenduojamas
rės ir Vilnelės upes, paskui, minta. 1881 m. rusų guberna Lietuvą ėjo per Vilnių, ktirio
“
laisvę
ir
demokratiją
”
,
į
džia
kitų
tvirtinimams
nors
iš turtai dėl to didėjo. Han^ds są
persikėlus keltu, šiauriniu Ne toriaus paliepimu buvo
esanti reikalinga “kovai už
jie ir prieštarauja kataliko
virškinimui, įprastai užkietėji
Čeko-Slovakijos
žmones
ne

ries upės krantu ėjo keliai j griauti išlikę ligi tol pilies pa jungas pirkliai Vilniuje turėjo
laisvę”, kuomet nuginkluota
tikėjimui. Prie ko
galop
mui ir nupuolusiai
Kernavos ir Ukmergės pilis. matai, akmens ir plytos išvež savo atstovybes, kad pramoni
vokiečių tauta vėl pasidarys padarė jokio įspūdžio.
^plačiųjų pažiūrų’ žmonės
kūno padėčiai.
ta, požemiai ir kanalai užtver ne pirklyba geriau tarptų*).
Tais
pačiais
vartais
vedė
ke

pavojinga Europos demo Net čekų valdžia nemėgs neprieina? Jie dėl biznio
lias, kairėn pasukus, į švęstą ti, žemė išlyginta ir, vietoje
, Kaina 50 ir 85 centai.
kratijai.
ta francuzų diktavimo. Ji, pataikauj a ai^kienįs- bedie Lukiškio ąžuolyną, kur. augo garsiųjų senovės rūmų, pada Iš pradžių Nemunu, o nuo
1380 m. ir Neries upe plau
Lenkija pilnai sutiko su <aip pasirodo, atsisakė pasi viams, jie už centą parduo šimtmečių ąžuolų ir buvo die rytas skveras.
Klauskite pas aptiekoriaue.
kiojo laivai. Vilniaus ir sveti
da
savo
sielos
šventenybes,
Pilies kalne, toje aikštelėje,
imperialistiniais francuzų rašyti tokią sutartį, kuria
vų mėgiama vieta. Kitais var
jie pamėgdžioja -‘plačių pa tais ėjo kelias į Medininkų rit kur prieš didįjį karą kroketo mų valstybių pirkliai Nerimi
W. F. SEVERĄ CO.
siekimais, pastatydama tik einant čekai butų priversti žiūrų* žmonse, nes tie juk
siuntinėjo savo prekes 1444,
CF.DAR RAPIDS, IOWA
vieną sąlygą: francuzai tu remti kiekvieną francuzų profesionalai, kaip ve dakta mus, į Lydos , pilį ir į Gardiną. žaizdavo, sako, kad, palaidota 1494, 1535 m. ir vėliau. Neries
avantiūrą. rai, advokatai ir t.t. Ar tai Tais pačiais vartais, tik deši keletas 1863 m. maišto dali dugnas buvo iš naujo prava
rį paskolinti jai 400,000,000 imperialistinę
ninkų, nužudytų Lukiškyjė.
frankų ir palaikyti jos puse Štai kodėl maršalas nelabai plačios pažiūros? Ar tai ne nėn pasukus, ėjo kelias į Tra Prieš didj j į karą Pilies Kal lytas 1589 m. VilniadsTpirklių DAVID RUTTER & CoJ
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ėmę ir savinas! čekai. Jis
prižadėjo lenkams, kad jų
prašymas bus išpildytas ar
ba paliko bent tų įspūdį, kad
francuzų valdžia palaikys
lenkų, pusę.

Iš Vilniaus istorijos
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Foch 'o misija
nepavyko.

^—1

................... ....
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Balzol

ginčuose dėl Javorino.

linksmu upu apleido Pragą,

Kaip tik čia Foch ir susi- o francuzų džiugų spauda
maišė.

dvasios

Tik

Verte A. L.

Aukso Vabalas

pa išlikusių

įsivaizduokite metraščių

Vilnius

kryžeivių

pasak ne stovėjo

ir rusų kasdien

armota,

12 valandą

iš kurios

šaudavo.

lesiomis,

o 1GO6 m.

ttį

darinį

buvo apsiėmusi valstybė**).

keturioliktame am Tą armotą laike karo vokiečiai " *) Živopisnaja Rossija, Tom III, Litovskoje Poliesje.
išvežė.

sau: tikintieji ėme pamėgžioti žiuje: Pilies kalne stovėjo stip-

tai senovės, dabar nebevartojamas, žodis.
Negaudamas niekur jokių žinių, buvau be
sirengiąs jau imtis platesnių ir daug sistematingesnių tyrinėjimų, bet čia vienų ryt
metį staiga atėjo man ’į galvą mintis, kad
tasai “Bishop’s hostel” begu tik neturi ką
[Pasakojimas]
nors bendra su' viena sena šeimyna var
du Bcssop, kuri jau nebeatmenamais lai
(Tęsinys)
kais-turėjo čia savo dideles sodybas su se
novės rūmais, apie kokias keturias mylias
[“Geras stiklas vyskupo, hotely velnio į rytus nuo Solivano salos. Tatai nuvykau
suole — keturiasdešimta vienas laipsnis į plantaciją ir ėmiau vėl teirautis tarp se
ir trylika minučių — šiauriaryčiuos la nesniųjų vietos negrų. Galų gale viena labai
biau į šiaurę — vyriausioji šakuma sena moteriškė pasisakė, kad ji žinanti
septinta šaka rytų pusėj — suvis iš kai vieną vietą, vadinamą B e s s o p’s C a s 11 e
rės akies numirėlio galvos — tiesiausia — Bessopo Pilis — ir beveik galėtų mane
linija nuo medžio per šovinį penkias ten nuvesti, bet kad tai nesanti nei pilis
dešimts pėdų toliau.”]
nei lietelis, o tik aukšta uola.
•
'■
—
iPąsiuliau
Jai
gerai
pamokėti
už
josi
—Bet • ir šitaip paskaidžius* dalykas
man nė kiek nesidaro aiškesnis, — tarihu.r vargą ir ji, kiek pagalvojus, apsiėmė mi
—Tolygiai ir man per koletų dienų jis< ne nuvesti. Vietą suradome be didelių sun
vis buvo tamsus, — atsakė Legrandas. — kumų ir aš, paleidęs negrę namo, ėmiausi
Per tą laiką aš stropiai ieškojau, teira- tiryiėti. “Pilis” susidėjo iš palaidos kau
vaus visur Solivano salos kaiminijoj, ar karų ir | uolų kirbynės — viena pastarųjų
kas nežino kokio nors trobesio vadinamo ypač ^ašižymėjo tiek savo aukštumu, tiek
•‘Bishop’s Hotel” — netariau “hostel,” nes skirtinga ir dirbtina išvaizda. Įsiritau paEDGAR ALLAN POE

Taip atrodęs

Ištilkrųjų labai liūdnas

Jisai pamiršo, kad sako, kad jo misija nėdavė veikslas.

Javorino teritoriją laiko už aukiamų rezultatų.

kus.

vergija?”

čion jos viršunen ir čia stovėjau valandų,
nesižinodamas, kas, toliau reikia daryt.
—Taip begalvojant staiga puolė man
į akis siauras rytiniame uolos skarde žam
bas, gal kokį mastą žemiau nuo viršūnės,
kur aš stovėjau. Žambas kyšojo apie aštuoniolikų coliui nedaugiau kaip per pėdų plo
čio, o viršum jo skarde buvo įduba — kas.
visa daiktan paėmus sudarė kaip ir pato
gių, su išlenkta atkolą kėdę, kokias kadaise
musų protėviai vartodavo. Aš jau nebeabejojau, kad tai ir buvo tasai rankrašty
minimas “velnio suolas”, ir man rodės,
kad dabar aš jau supratau visų tos paslap
ties mįslę.
s
|
—‘^leras stiklas,” aš numaniau, galė
jo reikšti ne ką kitų kaip teleskopų; nes
žodį “stiklas” jūreiviai retai tevartoja ki
tokioj pr^s^Sj^Wt;^^too.Įįsųu^^u, kaik
riian reikia’ gaUti- teieskdpas ir įrišti; tam
tikras, griežtai n u s t ą't y t a s, žiurimasai taškas, iš kurio galėčiau jį pavar
toti. O taipjau aš neabejojau, kad poliai
‘‘‘keturiiasdešjimts-vienas |lą|ips|nis' įr (tryli
ka minučių” ir “šiauriaryčiuos labiau į
<šiaurę” buvo nurodymas, kur taikyti stik

♦*) Ten pat.

lą. Stipriai sujaudintas savo atradimais
aš skubiai parbėgau namo, pasiėmiau te: leskopų ir sugrįžau atgal į uolų.
—Nusileidęs žemyn ant žambo pama
čiau, kad išsilaikyti ant jo tegalima ne ki
taip, kaip tik sėdint vienoj tam tikroj pa
dėty. Ta aplinkybe dar labiųu sutvirtino
mano įsitikinimų. Prisidėiau prie akies
stiklų. Aiškus dalykas, kad “keturiasde
šimta vienas laipsnis ir trylika minučių”
. turėjo reikšti ne ką kilta, kaip aukštumų
1 nw> matomojo orizonto, nes orizontinė
kryptis buvo įsakmiai nurodyta žodžiais
“šiauciaryčiuose labiau į šiaurę.” Tų pa
starųjų kryptį aš veikiai nustačiau su ki
šeninio kompaso pagalba; paskui, nutai
kęs stiklų maždaug* ketųiriasdešimts vieno
laipsnio kerčia aukštumo — kiek ant nuompųesgajėj^u italai padaryti — palengva
sukdamas f kreipiau jį tai žemyn, tai(:aiįBš-‘
tyn, ligCphgplios mano< susidomėjimo at
kreipė į save apskrjta švafplė aiba prošvaista, šviečianti kiaurai pro gausius la
pus ir šakas tolumoj augančio • didelio me
džio, augštu-mu prašokančio visus kitus
savo kaimynus. Prošvaistes vidury paste

Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii zetall
Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Ar.
Tek Yards 2295.

kiemų.

— - ------------

bėjau kaž-kokį baltą tašką, bet iškarto ne
galėjau įžiūrėt, kas tai galėtų būti. Nulai
kęs geriau teleskopo fokusą ėmiau vėl
žiūrėti ir ant galo pamačiau, kad tai žmo
gaus kaukolė.
—Padaręs tokį atradimą aš taip nu
džiugau, kad laikiau mįslę visai jau iš
spręstą; nesang posakis “vyriausioji šaku
ma, septinta šaka, rytų pusėj” galėjo
reikšti tik kaukoles padėtį medy, kuomet
vėl “šūvis iš kairės akies numirėlio galvos”
tik vienaip tegalėjo būt suprantamas
paslėptajam turtui surasti. Numaniau, kad
sugalvoto plano „čia butą tokio: paleisti
kulipką pro kairiąją kaukolės akį, nuo
medžio kamieno nutiesti tiesią liniją per
“šovinį” (arba tą vietą, kur kulipka nu
puolė), o mjo fių, -taįų -put įryptiin,; ma
itoti dar penkiasdešimts pėdų toliau. Pa
siektas tuo matavimu taškas ir turėjo būt
pati ta vieta, kame, man rodės, yra, ar
bent gal būt kad yra, palaidotas koks nors
brangus turtą?.
*

(Bus daugiau)

i
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Tomatas( pomidorus) leng
vai galima nulupti, jeigu pagis.
Po
to
kaip
nuplauni
langus
trinsi juos su atbula peilio
Te žaidžia musų vaikai mu-į
patepk
juos
su
biskučiu
gliceri

puse. Šis būdas yra geresnis
sų salionuose. Te atsilsi, tepa
skaito tėvelis iš darbo atėjęs no, jeigu nori, kad migla 'langus už plikinimą.

reikalinga kaip vanduo ir val-i ŠEIMININKĖMS PATARIMAI.

MUSŲ MOTERIMS

savo laikraštį, o ne surūgu
sioje virtuvėje — te pasiplepia močiute ;su savo vaikais
tame į>ac|iatme sdlione, tebūna
tas parteris — salonas — mu
sų poilsio kampu, o ne kokiam
praeiviui užeigos vieta.

neaptrauktų drėgname ore.

GYDYTOJAI NORĖJO
OPERACIJĄ DARYTI

s

....

■ F—. — ..I
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I LIETUVĄ

.■■■■L

Pirkite laivakortes atgabenimui savo
giminių iš Lietuvos.
Kad virti svogūnai nepames

praeitų laikas, o tas butų ir
Apišiltis vanduo išims kiauši tų savo skonio, reikia
įdėti
White Star Line
mandagiau ir sveikiau. Tėvai
nio
ar
pieno
pletmus
iš
lininės
N.
Y.
ir
Cherbourg ir Southampton
druskos
į
vandenį,
kuriame
jie
turėtų savo dar mažus kūdi
Majestic
June
23; July 14; Aug. 11
drobės, jeigu drobę tuojaus su- verda.
“Parlor’is” pas mus Ameri kius prie geresnio apsiėjimo
(Pasaulio didžiausis laivas)
vilgysi, bet jeigu plėtmąs ilgiau
koje. mažai tevartojamas. Ja pratinti. Goresniojo atmosfe
Otympic June 30; July 21; Aug. 18
Homeric ....July 7; July 28; Aug. 25.
pastovi, reikia drobę įmerkti į
me berods sukriaunama gra roje; geresnės gėlės auga, tai
'Nereikia dėvėti ankštų batų Greiti susijungimai su Baltijos uostais
šaltą vandenį į kurį mažą dalį —iviena jie pagadinai
žiausi ir brangiausi dalykai; gi goresniuose, gražesniuose.
kojas, %r. American Line
amonijos
ga
lima
įpi
lti.
antra>
balai
neiIgai
laiko
_
jisai papuošiamas pa veikslais, r kanibariuosc geresni ir manN. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg
*Manchuria June 28; Aug. 2; Sept. 6
Ką
ir
kaip
virti
šventais ir kitokiais; prideda-1 dagesni vaikai išauga,
Finland July 5; *Mongolia July 12
Jeigu nori, kad kietai išvirtas
ma visokių, visokiausių išsiu-r
Minnekahda
July 19; Kroonland
Lygios dalys “baking soda”
kiaušinis
viduj
nepajuoduotų,
kuo
July
26
vinėtų paduškų, padušlkaičių, I Parteryje reikėtų turėti
ir druskos, sutanpintos šilta
škotų
sriuba.
♦Naujos
3
klesos
kajutos
reikia ji tuojaus po iš virimui
pastatoma “parlor sėtas1’, pa-1 mažiausia baldų. jStalas, <lvii
Greiti
susijungimai
su
Baltijos
uostais
me vandenyje, su. kuriuo pa
tiesiama karpetas ir ant galo|ar fris kėdės,
(pianas arba
Pamerk ketvirtą dalį svaro įdėti į šaltą vandenį.
Red Star Line
valgysi vietas vabalų įkąstas,
užtraukiama langų uždanga- Įgramafonas (jeigu tokie yra), miežių kvortoje šalto vandens,
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp
Lapland June 27*; July 25; Aug. 22
Jeigu norima apsisaugoti nuo atims skaudėjimą.
Ant
las, (“sėdai”), kad tik saulė | keletas paveikslų, vienas arba I Tegul stovi per naktį.
Belgenland
July 11; Zeeland July 18
skruzdėlių, patartina išbarstyti
visų
I
antras
mažmožis,
viena
arba
rytojaus
nusunk,
sudėk
į
puo

Geras
maistas.
Uždaromi kamba
įsiskverbus* nenublukintų
Jcligu negaili U(žmjigKi .kurią riai. Dideli vieši kambariai.
aplinkui
borakso
miltelių.
Kreip
sukriautą šventenybių — bran-|dvi paduškailės (so-fa pillows) dą su 1 cibuliu, 2 ar daugiau
nors naktį,
bandyk išsigerti kitės prie vietinių agentų.
genybių. Valyti jis irgi retai kokią gėlę, praktišką karpetą,'I morkomis ir | rope, supiaustyLygios dalys kalkio vandens vandens; kartais gali pagelbėti.
PASAžIĖRIŲ SKYRIUJE,
tevalomas,
nebent
kartais, | paprastus, lengvai išplauna- ij tus į šmotelius. Jei turi, gali ir sėmenų alyvos padarys gerą
127 So. State St.,
Chicago, III.
k
ur
|
mus
langams
uždangalus,
tai
pridėti
truputį
salierų.
Pridėk
kuomet koks svečias iš
vaistą sunkiai apsideginus.
Lengviausiai galima išimti
4
valgomus
.
šaukštus
avižų
viskas.
I
nors atkeliauti' ketintų, o žie
“Fever blister”,
pūslė nuo smalą nuo drabužių su taukais.
mą jisai uždaromas iki kitam I Visą šitokį įrengimą vidu miltų (oat meal); užpilk 2 kvor
Reikia ištrint smaluotą vietą
karščio
lengva
pagydyti
pradžio

tas
verdančio
vandens
ir
viCompAfrito
rvasariui.
I tiniškai pasiturintis darbininlaukais, o paskui išmazgot su
je
—
'pavilgink
ją
su
terpen

ryk
apie
pusvalandį.
Tada
pri

Tai toks yra musų parloris.|kas (be piano)- turėtų nusimuilu ir karštu Vandeniu.
dėk druskos ir pipirų pagal tinu.
Bet štai kokią rolę jisai lošia [ pirkti už $150.00 arba $200.Drapanas plėtmuotos
nuo
skonies. Škotai šią sriubą iš
pas kilus ir kam jisai turėtų M Perkant baldus reikia pri- košia ir tik skystimą
Jei nuo ilgo vartojimo indai
valgo.
tarnauti.
įtaikinti stylių, spalvą. PrakGalima elgties pagal skonį.
I pasidaro geltoni, kas supranta merkus jas stipriai pasūdyta
I tiškesni ir gražiau išrodanti
ma ne gražiai atrodo, paėmus me vandenyje.
• lurtingos šeimynos parlo-1 baldai yra taip vadinami “Misdruskos ištrink indą.
Bulvių dešraitės.
ryje priima savo svečius, nes|8įon |g!tyle” — Ipaipraslto ni;edsavo poilsini jie turi kabinę-1 žio ir biskis siįuros< AksomiNEW YORK, PLYMOUTH
2 puoduku išvirtų, sugrustų
KUOMET JŪSŲ J
HAVRE-PARI8
Norint,
kad
bulvinė
košė
bu

tus, skaityklas ir t. t. Mieste-Į njaį arba abelnai iš rūbų bulvių
LAFAYETTE June 23, Aug. 4, Sept. i
KOJOS
tų skanesnė ir minkštesnė, įPARIS June 27 July 18, Augusi
____ 15
lėnai, kaimiečiai ir darbifųnd Rengti baldai nepraktiški ir ne [ 2 puoduku išvirtos sukapotos
FRANCE July 4, July 25, Auguat 22
PRAKAITUOJA
dėti reikia čvertį šaukštuko
LA SAVOIE July 14, Aug. 11, Sept. 8
kai elgiasi su savo parteriais | ta j p lengvai nuvalomi,
Vartokite
plačiai
žinom-as
ir
gearba sumaltos mėsos
NE»V YORK, HAVRE-PARIS
(baking soda) sodos. Pamėgin
riausiąs gyduoles
ir Amerikoje ir Europoje vie
2
kiaušiniu,
gerai
išplaktu,
R0US8IL0N
............................. Jum 31
Nelaikykite jokių [popieri
kite gaspadinės!
SWED0LA
nodai, tai yra, nevartoja to nių gėlių ir kitokių popieri
3 šaukštus druskos,
NEW YORK, VIGO (^PAĮN),
Pasekmės bus tikros, tik už 50c.
kambario sau, o tik savo sve- nių papuošalų — nes jie gaubordeaVx
šaukštuko taukų.
Reikalaukite
aptiekose.
Jeigu norite, kad jūsų lietsar
čiains; tuo tarpu kuomet pa-H <hl|kes ir lx.rina mikrobus.
Pagamintos
per:
Rašykite
dėl žingeidžios aprašomos
Sumaišyk bulves, mėsą, pi gis ilgiaus laikytų,
ištepkite
POLO
CHEMICAL
CO..
knygutės
jūsų
vietiniui agentui arba i
tįs ir jų vaikai kur virtuveVal u tokį kambarį rejkja pirus ir druską. Pridėk iš
dratas su vaselina arba kokiais 2824 W. Chicago Avė., Chicago, III. b didi j j ofisą 19 State Street New York.
je arba kokiame užkampyje lnažiausia du syk j suvaitę. plaktus kiaušinius. Sudaryk į
nors taukais.
susigrūdę sėdi ir snaudžia.
kfercfikiia nuleistu uždangalų, mažas dešraitės, {voliok į mil
Mano suprantimu kiekviena | bet atidaryti visus langus, te- tus ir sudėk į Jštaukuotą blėNelaikykite jokių konservų,
šeimyna turėtų vartoti savo gul sauflė blukina -karpetus, tą, uždedant po šmotelį laši virtų uogų augštai ant lentynos,
SAU ir savo RUDI-1 tepasiekia ji visus kampus ir nių arba truputį taukų ant nes kuo augščiau, tuo oras kam
k 9Bi'oadvay,
Neverk.NY
Tamsiose vietose kožnos dešraitės. Kepk gana bariuose šiltesnis ir “konfitūrai”
KIAMS Ar tai šventadieniais | kampelius.
pečiuje iki dešros cukruojasi.
ar vakarais visiems susirinkusi niekas neauga ir ne (bujoja. karštame
į krūvą smagiai ir linksmai1 Saulė yra musų gerbūviui taip pa rus.
PER. FLAMBUUGĄ,PTl1AVX
Jeigu
nori,
kad
rina
sru

/•
ARBA LIEPOJĄ
Galima vartoti žuvį arba išVažiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
mirkytos silkės vieton mėsos. toms įgilti neužsikiimštų tau
Lietuviai važiuoja į Piliavą
kais, ištirpyk puoduką papras
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
VISA TREČIA KLESA PADALIN
tos sodos verdančiame vande
Jautienos šutinys.
TA
l KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
»•
\
nyje ir nors sykį į savaitę per
6-šių ir 8-nių LOVŲ
Supiaustyk du svaru pigios pilk ją.
POLONIA .................................... Liepos 4
84?.O
jautienos į nedidelius šmote
S. S. ESTONIA................................ . July 18
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
lius. Sudėk į 'puodą, kuriame
Svogūnai yra labai sveikas
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
šabelboiiai (binsai) paprastai valgis, ypatingai didieji svogū
'
—- LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
kepama. Pridėk didelį supiaus- nai.
Supiaustyk
riekėmis,
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
tytą svogūną, 2 dideliu šaukš apibarstyk su druska ir pipi
tu baltos
dUonos trupinių, rais ir valgyk prie mėsos.
kaupiną šaukštą
tapiokos, 1
šaukštą uksuso (acto), pipirų

Salonas arba “parlor’is”

IJOS-AMERIKO

SšiLIETU^

I&IG

ir druskos pagal skonies,

1

da-

pilk puodą pilną vandeniu. Uždengk ir kepk pečiuje per 3
valandas, dapildama vandenio,
kuomet šutinys pradeda būti
sausas. Tada
pridėk keletą
mažų nuskustų bulvių ir kepk
dar valandą.

šokolado ryžių pudingas.
Sušaldyk pusę kvortos pie
no dubeltame
puode. Tada
pridek ketvirtą dalį puoduko
išplautų ryžių, vieną ketur
kampį šmotelį šokolado,^ 3 val
gomus šaukštus cukraus, šau
kštuką
svietso ir žiupsniuką
druiskos. Ųždeiikg )ir Virk 2
valandas ar daugiau. Tada
pridėk pusę šaukštuko vaniles,
išpilk į Kliudą sušlapintą šal
tame vandenyje ir leisk atšal
ai. Reikia
valgyti su pienu.
Vietoj šokolado, gali vartoti
cocao.

t:;

r?

t
1539

No. 1589 Šonines lištvelės tikros
šios suknios papuošimas. Sukirptos
mieros 16 metų ir 36, 38, 40, 42 ir 44
colių per krutinę. Mierai 36 reikia 5
yardų 36 colių materijos ir 14 yardo
baltos materijos-lypkiui ir 10.14 yafcdo apsiuVinėjim-ui.

No. 1624 Pritinkąs ir jauninantis
rubrts. Sukirptos mieros, 14, 16, 18
ir 20 metų. Mierai 16 m. reikia 3%
yardo 36 colių tamsios materijos ir
216 yrado 36 colių klėtkuotos materi
jos bluzkai.
No. 1637 Naudingas žiurstas. Su
kirptos mieros 36, 40 ir 44 colių per
krutinę. Miera 36 reikalauja 2% yar

do 36 calių materijos.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No............
per krutinę

Mieros

(Vardas ir pavarde)

f

Tamsta gali patapti savininku namo įnešdamas tik
A
v vfav*
$150.00 ir mokėdamas po biskį kas mėnuo.
BUK NEPRIKLAUSOMU — “įsigyk Namą Elmore Budu”
Kam mokėti rendą ir neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo
kėti už namelį ar dviejų gyvenimų budinką.
Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor
macijų niekuoini Tamstos riesurišdami.
PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKĘ

□ South Side

□ North Side

Skausmais Krutinėję

Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pain-Erp^llariu
ant skaudamą vietą,’ ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi
INKARO vaisbaženklį.

BEREIKAL^GI PLAUKAI
Ant veido, po pažas
čių ir kojų daro
netsinajfump
(moteitims ypač vaaanoe
laike
Jie bus
pražalinti
greit
ir saugiai su
onusų “VERVENA
DEPILATORY
POWDER”.
Si puiki
gyduolė
prirengta tik dėl mo
terų, prašalina plau
kus | 15 minutų. Odai visai nekenkia.
Butelis su nurodymais $1.75. Klauskit
aptiekoriaus arba agento, arba
užsisakykit laišku j dedant 25b., kitus užmo
kėsit kaip gausit siuntini.
VERVENA
LABORATORY, INC.
193 Hartford Bldg ,
Chicago. IU.

□ Northwest Side

668 W. 18-thSt
w

C
o
H
0)
—4
<u

□ Suburban

Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prįsiųsk mums.

29 So. La Šalie St

H. W. Elmore & Co

Didelis Išpardavimas
$7000.00 vertės už $4500.00
VALGOMU IR GERIAMU DAIKTU KRAUTUVĖ
Tai ne bankas yra, bet sutaupysit daug pinigų pirkdami pas mus.
Turi būt išparduota į trumpų laikų dėl neatbūtino reikalo. Ateikit ir pamatykit musų kainas. Geriausių Bohemian apynių. Maltai dėl alaus dirbimo. Saliklai ruginiai. Korkavimui mašinos, korkai, gradusninkai, visokie gėrimai, vynai,
sokas, smokai dėl pagerinimo naminio gėrimo, degintų vydum bačkutės, visokie
pataisymai dėl naminio gėrimo gaminimo. Kainos žemiausios per 6 dienas nuo
17 iki 24 dienos birželio. Užsakymus pristatom į visas miesto dalis dykai. Viena
iš didžiausių sankrovų ant Bridgeporto dėl pasirinkimo visokių groserių. Nepraleiskit progos, kitos tokios greitai nebus.

BRIDGEPORT GROCERY MALT & HOPS 00.'-♦

(Adresas)
(Miestas ir valst.)

Reumatizmu \
Neuralgija
Strėnų Diegliu

. Parsamdo automobilius
pagrabanis, ve sėlijom s ir
krikštynoms.

TTTT P A n A T VOKI

AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

CUNARD LINE,
140 N. Dearborn |
St., Chicago, III.

Nesikankink su

Lietuvis Graborius

CUNARD
Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pasporty visų kitų metų “quotos”.
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasazieriai su
Cunard bilietais neturi laukt ilgai
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia
Europą kas keletą dienų.
Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pasažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius
prie pat laivo, šis patarnavimas
veltui.'*
f, '!>
Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bite laivų agentą, arba:

Muskegon, Michigan. — “Išvaikš
čiojus pas įvairius gydytojus aštuonelis ar devynelis
metus be mažiau
sios pagalbos, ant
galo jie man pasa
kė, kad vahtas ne
pasieks mano ligos
ir kad aš turiu eiti
ant operacijos. Aš
buvau girdėjusi aEie Lydia E. Pinkair/s
Vegetable
Compound ir daž
nai mačiau apgar
sinimus įvairiuose
laikraščiuose, kur buvo sakoma, kad
moteris sirgusi taip kaip aš, pasvei
kusi ir sustiprėjusi nuo Vegetable
Compoundo. Nusprendžiau pažiūrė
ti, kiek jis pagelbės man ir nepabai
gus ketvirtos bonkelės, aš buvau ge
resnė, silpnumas perėjo ir dideli
skausmai iš mano šonų pranyko. Aš
dabar esu stipresnė, padirbu savo
darbą namie ir dar dirbu dirbtuvėj.
Aš dar tebeimu Vegetable Compoundą ir neatsigiriu jo.” — Mrs. Nellie
Quillon, 17 Morris St., Muskegon,
Mieh.
Moters turėtų pasisaugoti tokių
prasergėjančių simptomų kaip trau
kią žemyn skausmai ir silpnumas, nes
jie pasako apie kokią moterų kliūtį ir
nuolatinis ištikimas vartojimas Lydia
E. Pinkham’s Vegetable Compound
mažne visuomet pagelbsti.

J. F. R ADŽIUS

/6J>

• '/569 1624 /6J7
Norint gauti vieną ar daugiaus virš
No. 8420 nauja kūdikiams suknelė.
nurodytų
pavyzdžių, prašome iškirpti
Sukirptos mieros %, 1, 3 ir 5 metų.
paduotą
blankutę
arba priduoti pavyz
Vieno melo kudykiui reikia 1V6 yardo
džio
numerį,
pažymėti
mierą ir aiš
36 colių materijos.
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir
No. 1616 Naujos mados suknelė su adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15
kelnaitėmis. Sukirptos mieros 6, 8, centų. Galima prisiųsti pinigais arba
10 ir 14 metams. Miera 8 m. reikia krasos ženkleliais kariu su užsakymu.
3 yardų, 32 arba 36 colių šviesios ma Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų; Pattern Dept., 1739 So.
terijos ir 114 yardo 36 colių materi
Halsted
St., Chicago, III.
jos.

Mrs. Quillon papasakoja,
kaip Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound išgelbėjo
jų nuo operacijos.

3352 So. Halsted St

Not Ine.
J. Legeika Savininkas,

/! (

j.

Phone Boulevard 4372

Reikale šaukite ant tele
fono:
Canal 6174

Z
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Iš Klaipėdos krašto

Ar žinai kad

Klaipėda. E. Atėjus šiltoms
dienoms, Klaipėdoje,
Viliaus
aikštėje, kas sekmadienį vidu
dienį nuo 12 iki 1 vai. d. grie
žia karo orkestras.
—Gegužės mėn. 16 d. Klai
pėdoje buvo lietuviškai kalban
čių valdininkų susirinkimas.
Dalyvavusieji tame posėdy Vyr.
Gelb. Kom. nariai p. Jankus, p.
Lėbartas ir p. Peteraitis pasi
žadėjo prašyti valdžios, kad ši
valdininkus aprūpintų didesnė
mis algomis.
—Gegužės mėn. 14—19 d.
Klaipėdoje policijoje užmelduota 19 svetimšalių, 75 bedarbiai
vyrai ir 19 bedarbių moterų.
—Gegužės mėn. 16 d. Klai
pėdos turguje sviesto svaras
kainavo 8500 ink., kiaušinis 500
nik., svaras kiaulienos 5000
mk., jautienos 4000 mk., sva
ras žuvies 900—5000 ink., cen
tneris sėklinių bulvių 12,000
mk. ir metras malkų 30 litų.
—Gegužės mėn. 20 d. su di
deliu pasisekimu praėjo Klai
pėdos miesto teatre Verdi ope
ra “Traviata”, kurioje Alfredo
rolę šį kartų vaidino K. Pet
rauskas, o Violetos p-lė Jozevikaitė.
—Gegužės mėn. 18 d. vėl
(pradiėjo yaikš^iotli
€|lc)ktros
tramvajai. Paskutiniais pran
cūzų gyvavimo Klaipėdoje lai
kais
tramvajus dėl menko
žmonių judėjimo buvo susto
jęs.
—Krašto direktorija išleido

Rekordai dideliuose ligonbučiuose
parodo kad 70 nvhę>£. žmonių yra arba
esą buvę aukos kokios nors lytiškos
ligos ?
f

įsakymą, kuriuo pavedama po
licijai sekti turgų eigą ir gau-I

dyti šmuglerius, nes pastarieji,
neturėdami jokio leidimo, per
ka gyvulius, javus ir jais spe
kuliuoja.
—Gegužes m. 14—19 d. Klai
pėdos uostan įplaukė 8 laivai:
vienas iš Rygos, kitas iš Liepo
jos, trečias iš Nekso, ketvirtas
iš Rugenvaldės, penktas taip
pat iš Rugenvaldės, šeštas iš
Stettino, visi tušti; septintas iš
Hamburgo su kroviniais ir aš
tuntas iš Karaliaučiaus su kro
viniais. Išplaukė taip pat 8
laivai: du į Hamburgą su celiuliozu, trečias į Muddelfortą su
malkomis, ketvirtas į Kotkąl
tuščias, penktas į Kotką su
malkomis, šeštas į Muddelfortų
su malkomis, septintas į Bru
kamų su avižomis ir aštuntas
į Liepoją su svaiginamais gė
rimais.
Klaipėdos krašto darbinin
kai nuo sekminių algas reika
lausią mokėti litais, nes mar
kėmis esą jau nebegalima pra
gyventi: prekių kainos kas sa
vaitė pakylančios 100%, o al
gos pakeliamos vos 25% ar dar
mažiau.
—Gegužės mėn. 21 d. Klai
pėdos miesto teatre ėjo opera)
“Bigoletto”, dalyvaujant p. K. Į
Petrauskui, p. J. Dvarioniutei
ir Sodeikai. Gi gegužės mėn.I
22 d. “Pajacai”, dalyvaujant
taip pat K. Petrauskui.
Po
“Pajacų” padainuota orkestrui
ir chorui pritariant Stasio Šim-I
kaus kantata “Atsisveikinimas
su tėvyne”. Šiai dirigavo pat
sai autorius.

NUSIPIRK
Typewriterj arba
rašomą mašinėlę

Puse šių žmonių tapo pagydyti ant
tiek kad tik ženklai ligos prapultų.
25 nuošimčiai tapo tikrai pagydyti už
tat reikalingos priemonės buvo varto
jamos ir tam.' t|kras laikas pašvęsta.

Nekurie nei patys nežino kad esą
užkrėstais, gi kiti perdaug kuklus eiti
pas daktarą gydytis, gi kiti visai ne
paiso.

Tai puikus paveldėjimas jų vaikams!
Apjakimas prie gimimo, sniegenų
sifilis, paralyžius ir visokios baisios
odos ligos tai jų paveldėjimas! Nei
vienas kuris neesą išgydytu iš šių li
gų negaliJturėti sveikų šeimynų nei
pats būti feyeiku.
V

gion vieton ir nešti gerą procentą

Pasižiūrėk j savo gyvenimą ir pa
mąstyk ar tokioj padėtyj
turi teisę
vesti ar ne.

Šimtai visokių ligų randasi kurios
paeina nuo kraujo užnuodijimo.
Nežiūrint kokia liga turi ir kur gydeisi ateik ir sužinok tikrąją teisybę.

Tą galite išpildyti ir atsiekti
dėdami savo pinigus

Naujienų Spulkon
Lithuanian News Loan and Building Association
Čia jus priprasi te čėdyti pinigus
reguliariai - nes taip tik galima pi
nigus sučėdyti.
Čia jus tunte
turite_ saugią vietą savo
via
pinigams - nesi Naujieną Spulka yra
vedama sąžiningų patyrusių žmonių
ir yra po aštria Illinois valstijos vai
džiąs priežiūra.

Čia jus gaunate visus taupomo
skyriausjpatogumus ir gerą procentą
— nes Naujieną Spulkoj jūsų pinigai
neša pilną procentą pagal spulkos
uždarbio, o pasiskolinti pinigų čia
galės kiekvienas jos narys.

Norint būti išgydytu reikia būtinai
sužinoti priežastį ligos.

Leisk save išegzaminuoti Mikros
kopu ir Wasserman Systema. Liga
negali pasikarti nuo Kraujo išban
dymo. Mikroskopo ir Xray.
Jeigu turi lytišką ligą tai
būti kitaip išgydytas.

negali

Lai Stoka pinigų nepastoja tau keI lią, tam* yra lengvos išlygos.

Dr. J. Van Paing
3101 South Halsted St.,
.. Valandos 10 ryto , >
Tel. Yards 1119

S1OX-RAYS1

:

t
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EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, Žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t.
t. NegaiŠinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išve'.igti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.
Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

Pasiskirkite kiek norite sučėdyti
$10001 ŠEŠIS AR TRIS METUS (MAŽDAUG)
Jeigu norite sudėti $1000 į maždaug šešis metus,
tai Naujienų Spulkon dėsite kas savaitė po $2.50. Per
šešis metus dėdami kas savaitė po $2.50, jys sudėsite
$780, o iš Naujienų Spulkos gausite $1000 jei j tų laikų
spulka bus uždirbus tiek nuošimčių. Jeigu Spul
ka uždirbs daugiau nuošimčių, tai jus savo tūkstantį
gausite greičiau. Jeigu norite gauti $1000 į tris metus
suvirš (maždaug) tai kas savaitė turite mokėti po $5.00
AR TŪKSTANTĮ AR DEŠIMTĮ TŪKSTANČIŲ
TAIP GALITE DĖTI ARBA PER TRIS METUS AR
BA PER ŠEŠIS METUS ARBA PER DVYLIKĄ
METŲ IR PABAIGTI MOKĖT TOKIU GREITUMU,
KOKIU SPULKA UŽDIRBS PINIGUS.

Pasidėti pinigus nuošimčiams galite tik lygiomis
šimtinėmis.
Kiekvienas Naujienų Spulkos narys gali pasisko
linti iš Spulkos pinigų ant savo Šerų arba gauti pasko
lų ant namų ant pirmo morgičio.
c
Naujienų Spulkos pinigai,yra vartojami saugiau
negu kokio banko, nes yra skolinami tiktai ant gerų
namų už gėrį užstatų.
Pinigus iš Naujienų Spulkos galima atsiimti ir pir
ma laiko pagal Spulkos konstitucijos taisyklių.
Naujienų Spulkos mitingai įvyksta kas seredų
Naujienų Namuose.

Pasidėti pinigus Naujienų Spulkon galima kas
dien iki 6 vai. vak. o seredomis iki 8 ved. vakare

Jeigu mėnesiuo ir savaites gydėtės
be jokių pasekmių, šiandien dar turite
priimti tą puikų pasiutimą, pagamintą
per fcLECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus
specializuojamas
gydynfe
užsisenėjusių
ligų ir, nervų ligų, ligų kraujo ir odos,
išeinamos žarnos, taipgi pusjėe ligų ir
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17
kambarių, kurie užtikrina jums greitą
patarnavimą ir gerą patogumą.
Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.
Kalbame lietuviškai.
“606 Tikrai pagerintos Europinės
š gyduolės “914“

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu (vestas gydymai tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to
naujo budo. Musų praktikoje vartojame
naujausius serumus, ččpus, antitoksinus,
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy_
duoles. Taipgi
naujausių
prirengimų
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite
šiandien suteiksime dykai teisingą egzaminaciją.

Eleclro-Medical Doclors
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DĖKITĖS NAUJIENŲ SPULKON!

S.

Wabaah

Avė.,

Chicago,

III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Seredoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. pyto iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą
pats sau,-savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji it
greičiau galėsi parašyti laišką ar
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis
pasaulyje.
Gaunamos

NAUJIENŲ SPULKA
Lithuanian News Loan and Building Association

Be gyduolių, be operacijos

Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12

1579 MilWaukee Avė.,
Kamp Robey ir North Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

1739 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Lafaystte 4221

Pliunbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriasaial

NAUJIENOS .

M. Yuška,

1739 S. Halsted Str^
Chicago, III.

1228 W. 18tK 8t„

Cklcare. IU.

—J

i
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CHICAGOS
ŽINIOS
Prof. Starr išleistuvių
vakaras.
Profesorius sako gyvensiąs iki
120 metų amžiaus. — No
rįs dar parašyti tuziną su
viršum knygų.

Praeitą sekmadienį Atlantic
viešbutyje Workers’ University Society surengė profeso
riui Frcdericjk Starr išleistu
ves. Prof. Starr ištarnavo Chieagos universitete 31 metus,
kur pastaruoju laiku jis ėjo
a nt ropologij ute depai* ta men to
dekano pareigas. Dabar jis re
zignavo iš universiteto, kad
savo likusias gyvenimo dienas
pašventuS -knygų rašymui.
Išleisti profesoriaus susirin
ko keletas šimtų žmonių. Tai,
taip

sakant,

jo mokiniai. Rei

kia žinoti, kad prof. Starr ne. pasitenkino vien tik ėjimu
pareigų universitete. Jis buvd
prisidėjęs prie nabašninko Arthur Le\vis ir Ciarenee S. Darrow’o
sukurto Darbininkų
Universiteto. Ta įstaiga savo
darbuote jau spėjo atkreipti
tliiicagiečių domę. Ji iparengė
visą eilę lekcijų ir debatų
įvairiausiomis temomis. l*rof.
Starr buvo vienas žymiausių
darbuotojų;., Darbinlinkų uni
versitete jis skaitė visą eilę
lekcijų iš mokslo srities; „Kai
po lektorius prof. Starr nctu-l
rėjo sau lygaus. Visuomet bu
vo malonu klausyti jo lekci
jų. Jis mokėdavo klausytojus
suinteresuoti ir moktsdiniems
faktams priduoti romantingumą. Nebereikale tad jį vadino
“antruoju Huxley”. Be to prof.
Starr yra vienas stambiausių
jų mokslininkų Amerikoje!
Bet tai dar ne»visa. Prof. Starr
turi nepaprastą asmenybę. Bū
damas labai plačių pažvalgų
žmoguj, |jis moka pagerbti
kiekvieno žmogaus nuomonę,
nežiūrint to, koki ji nebūtų.
Pats savaime sutprantama,
kad prof. Starr yra labai pa
žangus žmogus. Kai Ameriko
je siautė “šimto nuošimčių”
patriotizmas, jis drąsiai kovo
jo su tuo kvaituliu. Delei to
jam toko patirti daug nesma
gumų.
Išleisti profesoriaus susirin
ko įvairių tautų žmonės: ame
rikoną!, žydiri, (chinjiečiai, ja
ponai, negrai, qtc. Po vaka
rienės prasidėjo kalinys. “The
Evening Post” literatūros sky
riaus kritikas, Jonės, pareiš
kė, kad Amerikoje tik tada
galima tikėtis sveikos visuo»mchrinė>s oplir/ijos, katfa žmo

tuadinui Jknygų. Po savo įkal
bos prof. Starr atsisveikino
su susirinkusiais svečiais, tuo
vakarienė ir pasibaigė. Beje,
jis juokaudamas užtikrino,
kad jis sulauksiąs 120 niektų
amžiaus, nors to ir nenorįš.
Ar šiaip ar taip, bet prof.
Starr asmenyje chicagiečiai ne
teko vieno stambiausiųjų dar
buotojų.
— K. S.

kviečiami šiame išvažiavime
dalyvauti.
Kokiu laiku traukinys išeis,
bus pranešta vėliau.
— Valdyba.

Mokslą išėjusieji lietuviai.
Šiemet nemažas Ghicagos
lietuvių jaunimo būrelis baigė
aukštesniaįsiias jr augštasias
mokyklas, ųprs ne visų baigu
siųjų vardai mums žinomi.
Apie kai kuriuos jau buvo
“Naujienose” minėta, kitus dar
teks paminėti.

Norit pamatyt puikių
gėlių—atsilankykit i
Humboldt Parko
gėlyną.
Per sekamas dešimtį dienų
kiekvienam gėlių mylėtojui
verta atsilankyt į Humboldt
Parko gėlyną. Ten dabar žydi
apie 17 tūkstančių kelmų įvai
riausios rųšics — apie 50 atmainių — rožių, puikių pui
kiausiais žiedais.
Taipjau nemaža — daugiau
kaip 600 kelmų puikiausių bi
savo kvepėjimu
jūnų, kurie
nenori nusileisti kvapsningiausioms rožems.

Vilkas Chicagoje.
Spėjama, kad
traukiniu iš

jis

valdybon, kaip žinia, įeina se
kami asmenys: M. Jozavitas,

atkeliavęs

pirm.;

vakarinių miš

Z.

kų.

VVilliam E. Murney, 6330
So. Clarcmont Avė., atsikėlęs
anksti užįKTeitą rytą išgirdo,
kad jo kieme vištos šaukiasi
jo pagalbos. Išbėgęs kieman
jis pamanė, kad tai šuo jo vi
štas gaudo, ir pasigriebęs laz
dą bėgo jo mušti. Bet šis tuom
tarpu šoko prie jo. Jis kovėsi
su vilku apie valandą laiko,
kol pagalios jis ją užmušęs.
Vėliau jo namiškiai atbėgę jo
gčlbčtii rado visus jo drabu
žius sudraskytus, bet jis pats
buvo nesužeistas.
Kada jie pradėjo žiūrinėti,
pasirodė, kad tai butą apie
vienų metų senumo vilko.
Spėjama, kad jis įšokęs lentų
vagonan traukiniu atvažiavęs
Chicagon liš - vakariniu valsty
bių miškų. Sakoma, kad tai
nepaprastas atsitikimas.

M. ŠILEIKIS
Yra~ baigusių ir dailės mo
kyklas. Vienas jų, Mikas Šilei
kis, baigė tapybos mokyklą
The Art Institute of Chicago.
Tai darbštus ir energingas jau
nikaitis atsiekęs tikslo savo
stropumu ir atsidėjimu, atlie
kamomis nuo studijų valando
mis dirbdamas
“Naujienų”
spaustuvėj kaipo linotipo ope
ratorius. Nesitenkindamas mo
kyklos baigimu M. Šileikis ža
da dar bent metus imti
“post-graduate” kursą.

kelis metus”,

sake p.

Jonės, “man teko pastebėti
prie Michigan Avė. didžiausią
žmonių

minią.

Pasiryžau su

žinoti kame dalykas. Pasiro
dė, kad minia sekioja paskui

minios žmonių, sekiojo paskiri
kokį tai evangelistą. Bet kiek
buvo žmonių, kurie susiinteresavo Einšteino atvykimu?
Iš viso, kiek yra žmonių, ku
rie moka įvertinti tuos, kurie
verti pagarbos, o ne sekioja
paskui pigios rųšics politikie
rius ir Billy Sundays?”
Kalbėjo dar visa eilė kitų
. Dr.

Schaohnan,

Friedman,

vo vakaro vedėjas.
Prof. Starr atsakydamas j
visus linkėjimus pareiškė, jog
^is apleidžiąs universitetą to
dėl, kad norįs likusį savo gy
venimą pašvęsti knygų rašysiųs į Californiją, o iš ten į
Japoniją,
Korėją ir
kitus kraštus. Sugrįžęs iš tos
kelionėj įjris rašysiąs knygas;
medžiagos jau turįs kokiam

naudai Blinstrupo darže pikni į būrelis berniukų ir mergaičių
ką. Publikos buvo arti aštuo- susirenka. Ji narių, rodos, jau
nių šimtų. Nes iš anksto par turi arti 75. Ir vis dar, kaip
duota apie pora šimtų tikietų, mergaitės taip ir berniukai, ra
o prie daržo parduota 598 tikie- šosi. Tat reikia tikėtis, kad
tai. Atrodo, kad liks nemažai su laiku “Jaunoji Birutė” su
darys įvjeną gražiausių jau
Kaip jau yra žifįoma, šis nuolių orkestrij.’
susivienijimas rengiasi pasta- Kadangi, Fellowship svetaine
pasidarė jau permaža iš prie
porte. Kad sudarius reikalin žasties augimo ^Jaunosios Bi
gus auditorijos statymui pini rutės”, tai nutarta persikelti j
gus, susivienijimas rengia pik Mark White Square parko di
niku^, Jballius, koncertus, bei džiąją svetainę. Del tos prie
šiaip vakarus.
žasties rpisieina mainyti dieKaip girdėt, neužilgo jau
(Tąsa ant 8-to pusi.)
manoma pradėti statyti sve
tainę. Tik dar biskutį trūks
ta kapitalo, bet reikia tikėti,
kad lietuviai subrus pirkti Še
rus ir tuo budu sukels reika
lingą pinigų sumą pradėjimui
statyti svetainės. Ir, rodos,
reikėtų lietuviams sukrust, nes
kitaiip atėjus žiemai mes ir vėl Syštema sveikatos“ atgavimo. Gam
neturėsime nuosavos svetai tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas panės.

SURASTA
ANT GALO

gelba

Naujas “Jaunosios Bi
rutes” orkestro moky
tojas.
“Jaunoji Birutė” auga kaip

B. Digris, vice-pirm.; ant mielių.

Krasauskiene,

prot. rast.; repeticijos,

J. Juozapavičiūtė, rust, pag.;
S. Olišauskaite, fin rast.; J.
šniukas, fin. rast, pag.; C. Čepauskas ižd.; Ad. Micevičius,
ir iždo globėjai J.
Trumpu laiku nariai rėmė
jai turės savo susirinkimą, kur
bus išrinkta valdybon dar trys
nariai.
Šiais metais ir vasarą jokios
pertraukos nebus daroma. Tuoj
bus pradėta ruoštis naujo muzikalinio veikalo perstatymui.
Apie tai, koks veikalas bus
statoma, bus pranešta vėliau.
Nutarta bendri narių susi
rinkimai šaukti kas mėnesį,
vietoje kartą į metus.
Birželio 24 d. “Ęirutė” tu
rės savo pirmą išvažiavimą.
Laimingos kloties naujajai
valdybai bei visai “Birutei”.
A. M.

—

Kada tik buna
gražus

visuomet

Pereitą sekmadienį Bridgeporto Draugijų SusjivięniĮj'jmaš
surengė Lietuvių Auditorijos

Edward Hughes užvakar su
savo draugu važiuodamas au
tomobiliu prie Madison ir Kilbourne Avė. norėjo pravažiuo
ti pro gatvekarius, bet tuom
tarpu įvažiavo tarpe dviejų
gatvekarių ir tapo mirtinai

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

HubCabCo.

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 galima pirkti su
mažu kapitalu. Neleiskite laiko už dyką, nes musų šoferiai uždirba
nuo $100 iki $150 į savaitę. Ateikime pas:

Ponas John Ricnard iš Woon’o, R.
..duoda tokį nuostabų pareiškimą:
“Dabar aš jaučiuos daug geriau negu
aš kuomet jaučiaus per 20 metų.
Auomet aš sugrįžau iš karo sų ispa
nais, tai aš buvau visai susinaikinęs.
Per 4 metus aš nesitikėjau, kad aš
pasitaisysiu. Aš išmėginau mažne
viską kas tik yra ir pradėjau imti
'^uga-Tone’ą. Ilgą laiką aff negalėvalgyti to, ko aš norėjau ir turėjau
skausmus visose kūno dalyse ir negaėjau nieko suvirškinti. Bet šiandien
as esu visai kitas žmogus. Aš turiu
?erą apetitą ir gerą sveikatą. Ačiū
iusų stebuklingam
Nuga-Tone’ui.”
Šitas didysis sveikatos ir stiprumo
taisytojas turi
tūkstančius
tokių
draugų. Pamėgink jį pats ir įsitikink
Vienam pilnam- mėnesiui gydytis tik
$1.00. Nuga-Tone’ą pardąvinėja Visi
geresni aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną paten
kinimą, arba pinigai bus sugrąžinti
(garantiją rasi prie kiekvienos bonkelės), arba tiesiog pasiųs apmo
kėtu paštu National Laboratory, 1038
So. Wabash Avė., Chicago, pasiuntus
jiems $1.00.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akiu specialistas

Palengvins

akių

įtempimą,

kuris

esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotiy
mo, skaudamą akių karutį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius.' Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciali atyda atkreipiama
i mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.
Thone Boulevąrd 7689

2929 South Halsted St. ir
klauskite H. P. RADVJLLE arba J. TUFANELLI, o mes suteiksime
jums teisingas informacijas.
Su pagarba,

HUB CAB CO.

Victory 7070
1
Ofiso Telefonas
Centai! 4104

-y,/urrū"

......

TAU W A
A Tl
LFJtC. H. A. J5KVA17

"■.;==

Busto Telefonas
Armitaje 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita- Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison StM kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos! Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Lietavių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai
1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namam, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*

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

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

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo
Iš

1,100 Northwestern uni
versiteto studentų gavo
diplomus.

Bronislovas Žemničiunas

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

Lietuvių Rateliuose

FRANfi STOGIENe

Laidotuvės įvyks birželio 21
diena į šv. Ailbis Bažnyčią apie
9 vai. iš ten į šv. Kazimiero
kapines.
4

Apie Franę Stogienę jau bu
vo minėta “Naujienose”. Gab , energinga mergaitė, su di
deliu pasižymėjimu ji baigė
“Birutės” išvažiavimas į Cc- IlĮlinois Universiteto farmacendar Lake, Michigan, įvyks ne- tįkos įkyrių. Ruošiasi neužildėlioj, birželio 24 d. Šis išva gio atidaryti nuosavą vaistinę.
žiavimas benebus tik vienas
gražiausių, nes prie jo jau iš
anksto buvo rengiamasi. Be
to, komisija, kurion įeina M.
Jozavitas, A. Kvedaras ir L Praeitų metų “Birutės” darbuotė buvo visais žvilgsniais
Gap&s, — žada parūpinti spesėkmingą* — Išrinkta nau
drauja valdyba. — 'BiržeHio 24
ge galėtume linksmai nuvad. bus išvažiavimas.
žiuoti.
Vadžiai, taipgi bus “extra
Birželio 7 d. Mark White
fine”, nes šcimyninkė$ — Kukutienž, Bigaliutė ir Jocaitė Scpiare svetainėje įvyko “Biru
— rūpinasi kuoskaniausius val tės” metinis susirinkimas. Kai
senoji valdyba išdavė rapor
gius pagaminti.
Kitos komisijos, kaip tai žai tus iš praeitų metų darbuotės,
smių bei programo, ir-gi dar prasidėjo naujos valdybos rin
kimai.
buojas.
Susirinkimas
buvo
gana
Tat reikia tikėtis, kad šis iš
važiavimas pavyks visais žvilg skaitlingas. Dalyvavo apie 50
sniais, ir kad atsilankius iš narių. Iš valdybos raportų pa
važiavimai! publika turės “good aiškėjo, kad praeitų metų “Bi
rutės” darbuotė buvo visais
time”.
Visi “Birutės” nariai — nes
ii* rėmėjai bei pritarėjai yra deiio progreso padaryta dailės

“Birutės” išvažiavimas.

Laidotuvėm tarnaus graborius
A. Masalskis. Užkviečiam vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.
Nuliūdęs tėvas, motina ir seserįs
žemaičiunai

Iš “Birutės” ?.

1 ■’ \

Dabar jaučias geriau segu kuo
met per ^20 metų.

ligai.

DABAR YRA LAIKAS

'

Negalėjo suvirškinti
savo maisto.

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai
Mes rekomenduojame -

Bridgeporto Susivieniji
mo Draugiją piknikas.

Norėj’o pralenkti gatvekųpius; tapo užmuštas.

šiais metais ' 1,100 studentų
u-žbaiigė mokslus Northwestern universitete ir užvakar ga
vo diplomus.
nės išmoks įvertinti moksli
ninkus ir rinitus darbuotojus.
“Prieš

žvilgsniu. Dar niekuomet “Bi
rutė” nebuvo pasiekusi tokios
aukštumos, kaip praeitais me
tais.
Finansiškai irgi buvo neblo
gų pasekmių. Nė vienas paren
gimas nedavė deficito. Atpenč,
ižde dabartinių laiku randasi
$500. (
;
\
Narių skaičius taipgi žymiai
(padidėjo. O tai 'davė ichorui
naujų jėgų ir sukėlė ūpą. Na
rių rėmėjų skaičius nuo 20
pašoko iki 57. Kiekvienas na
rys rėmėjas moka $10 meti
nio mokesnio, iš ko susidaro
draugijai ytin gera parama.
Solistais “Birutė” taipgi pra
turtėjo. Tenka ypač pažymėti
p-ią Norą Gugienę ir dar jau
ną dainininkę Julę širvaitę,
kurios daug pasidarbavo pe
reitais metais. Bet iš kitos pu
sės, “'Birutė” neteko savo “Ma
riutės”, Ikuri kai lkur|iam lai
kui išvažiavo Lietuvon.
Nors, kaip iš viso to maty
ti, senoji Valdyba gan gerai
pasidarbavo, tečiau susirinkušieji nariai ją išfajeravo”, o
kaikuriems valdybos nariams
dar ir “Vėjo” teko. Naujon

.
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Jonas Pranękunas 36 metų am
žiaus pragyvenęs Amerikoj apie
15 metų pasimirė 17 birželio 4 v.
po pietų. Paliko čia brolius: An
taną, Petrą ir seserį Salomiją.3
pusbrolius Juozapą, Jurgį ir Ka
zimierą Pranckunųs. Iš Lietuvos
paėjo. Raguvos vai. kaim. Ku
nigiškių, Panevėžio apskričio
laidotuvės atsibus iš narnoj 7200
S. Cąmpbell Avė.

' Laidotuvėsr atsibus .^sęredoj,
birželio, 20 d; 10 yal.^td i Au
šros vartų parapiją,-iš‘ten į šv.
Kazimiero kapines.
Kviečiame visus draugus ir gy
minės dalyvauti laidotuvėse.
Lieka nuliūdę broliai ir sesuo:
Antanas, Petras, Pranckunai ir
Salomija Bagdonienė

Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms,
kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir'
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mū
šy tautiečiams.
B. M. PAUL
2519 West 63rd Street,

KALENDORIUS

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiH

Amerikiečiai lietuviai jau nuo.seniai laukia
gerų tinkamų Kalendorių. Mes matydami
tų reikalų šiais metais kaip tik ir išleidome
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Kaledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istorijų ir
Lietuvos Konstitucijų. Tad įsigyk tų Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarų” ant
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darų” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su .
užsakymais?'"Kalendoriaus kaina tik 25c.

SANDARA

327 E Str

So. Boston, Mass>

Privatinių
Utį

Jeigu jus turite bile kokią ligą,
Atvažiuokite kad
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto
Priėmimo kambary* 5Q6,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedaidieniais 10-1 .po piet. Panedėlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai geriausia vieta
ligonių atsilankymui.

self-reduCING
Neino Liesinimos num.333, tikrai pigiu, Tųri temą virių ir vi-.
liūtinį sijoną.
!I» tvirtas 6 viešint
rausvos ar baltos materijos nly
džiui 24 iki 36 ; auiėirfa tik $3.
Jei krautuvui nėra
prisiųskit
mums savo
vardų, udresų
ir
,
.. *3- Mes pasiųsime.

Neino Hyglenic-Fashion Institute
120 E. 16th St., Ncw York (Dept. S.)

Ketvirtadienis, Birž. 21, ’23

<zO

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)
uos repetlijc^jotms. Dabar re
peticijos įvyks pirmą, trečią ir
ketvirtą trečiadienį kas mėnesį.
- ;i
Pasitraukus orkestro vedėjui
p. IL. Kybartui liko pakviestas
p. Petras Sarpalius, žinomas
kaipo nenuilstantis veteranas
muzikoje. Tikimasi, kad nau
jasis orkestro vedėjas pastatys
draugijėlę ant aukščiausio lai
psnio.

PRANEŠIMAI

REIKIA DARBININKy

Kensington. — Lietuvių Bendrovė
VYRŲ ir MOTERŲ
rengia draugišką išvažiavimą į Wildwood miškus, prie 127 gat. ir Calumet upės, sekmadienį, birž. 24 d. Nuo
REIKALINGA mergina arba vy
krautuvės iki pat išvažiavimo vietai
žmonės bus'-vežami trokais dykai 10 ras prie fotografo studijos darbo, ge
vai. iš ryto. Publika yra. kviečiama riau su patyrimu bet gabią, kad ir be
laiku susirinkti prie krautuvės, kad patyrimo išmokysiu.
8315 So. Halsted St.
išvengus bereikalingo susikimšime.
Stankūnas,
— Direkcija.

Lietuvių Laisvės Kliubas nedėlioj
birž. 24 d., rengia išvažiavimą L
Stickney Grove Visi nariai norintys
išvažiavime dalyvauti malonėkite 9
vai. iš ryto susirinkti prie 34
‘ l ir Halsted gat., ines
— iš ten visi drauge
_ trokais važiuosime į Stickney Grove.
— Rengimo Komisija

žaismių dalykus mokins Juozas narėms, kurios išbuvusios per 10
nrcetų draugijoj ir pašelpos neimuKuzmickas—-Uktveris.
Juodu: sios.
—Visus kviečia Komitetas.
irgi deda pastangų, kad “Jau
noji Birutė” pasiektų aukš Cicero Lietuvių Vakarienės žvaigž
Kliubas rengia išvažiavimą į Jef
čiausio laipsnio.
| dės
ferson miškus sekmadienį, birž. 24 d.
Senasis orkestro vedėjas, p. Bus duodamos dovanos tiems na
riams, kurie išbuvo nesirgę kliube
L. Kibartas, rezignavo dėl to, dešimtį
metų.
Visi lietuviai kvie
čiami
išvažiavime
dalyvauti.
kad jis tapo /palkviestas- važi
— K. Jurijonas.
nėti su koncertais po plačiąją
Ameriką. “Jaunoji Birutė” už Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų
jo padėtąjį triūsą yra jam labai Rateris rengia išvažiavimą nedėlioj,
birželio 24 d. į South Holland girias.
dėkinga.
Privažiuoti galima automobiliais. Va
Iš visa ko matyt, kad “Jau žiuoti reikia per Daltoną į South Hol
land; ant 159 gatvės pasukti į rytus
noji Birutė” turės gero pasise ir
važiuoti 2Vfe mylių iki Forest Pre
serve.
Ten bus ir išvažiavimo vieta.
kimo ^ateity, Tik dar reikia la
Kviečiami dalyvauti ir nerateliečiai.
biau .subrusti, kad iki rudeniui
— Komitetas.
ji pasiektų bent iki pustrečio
šimto narių.
L. J. S. Lygos lavinimosi susirinki
Geriausios jai kloties.
mas įvyks penktadienj, birželio 22 d.,
8 vai. vakare. Raymond Chapely, 816
W. 31 St.
— Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

Birželio 15 d.
Tautiškos PAJIEŠKAU savo pažįstamo Franbažnyčios salėj buvo Dro Ar ciškaus Saunorio, paeina iš Lietuvos
Šiaulėnų parap. Šaulių vai., turi vie
Graičiuho paskaita tema “ben ną brolį Lietuvoje Joną ir seserį Tekdri reikalai”. Tiesą pasakius, lią. Turiu svarbų reikalą meldžiu at
sišaukti pačiam ar kas apie jį žino
tai nebuvo paskaita, o tik pa meldžiu pranęšti.
prasta
prakalba.
Kalbėjo Petį onelė Gfybouskaitė-Beinorauskiene, 3301 Emerald Avė. T«:l, Boulevard
dviem atvejais, pirma apie li 4865 Ghicago, III.
gas—kajp jos plinta ir kaip
nuo jų reikia apsisaugoti, kur PAJIEŠKAU SAVO pusseserės Ezabelijos Jutelaitės paeina iš Vaskokalbėtojas ištikro kalbėjo rim nių kaimo, Naujamiesčio vals., Pane
tai ir vaizdžiai, tik pabaigoj, vėžio apsk. Septiniolika metų kaip Amerikoje, girdėjau, jog gyvena Pittsman, regis, jis visai ne vietoj burgh, Pa. prašau atsišaukti ar kas
ėmė agituoti, kad žmonės skai ją žino pranešti.
Ona Jutelaitė,
tytų “Telegramą’’, nes tai esąs
724 W. 14 PI.
Chicago, III
bepartinis laikraštis.
Ką 'gi
bendra galėtų turėti sveikatos PAJIEŠKAU dėdės Jono ir Justino
Rudžionis, ir puseserių Gąspevičiuapsauga su laikraščio krypsniu, tės, kurios gyvena Lietuvoje Kaune.
su jo “partingumu” ar ne par- Nuo pasaulinės karės jokių žinių apie
juos nebeturiu, labai butų geistina
tingumu?
sų jais susirašyti. Todėl jie patįs ar
Laike paskelbtos 10 ar 15 kas apie juos žinote, meldžiu man
pranešti, už ką aš zbusiu labai dėkin
minučių pertraukos buvo žmo ga.
L
nėms siūloma užsirašyti tą | Kazimiera Mizeranč-Bagbtavičiutė,
325 S. Johston Avė. RocRford, III.
laikraštį, bet niekas, regis
užsirašė.

P*arduota

tik

egzemplioriai '‘Gydytojo”.
Antru atveju Dr. Graičunas
kalbėjo jau apie ‘‘bendrus rei
kalus” — apie
SLA, TMD,
ALT Sandarą ir Chicagos Lie
tuvių Tarybą, ir ant galo, ma
garyčioms, vėl agitavo už “Te
legramą” ir “Gydytoją”. Kiek
pirmoji Dro jGrafčuno kalba
apie sveikatos reikalus buvo
rimta ir įdomi, tiek antroji —
apie “bendrus reikalus” — bu
vo nuobodi ir neįdomi. O ta
sai jo nuolatinis piršimas žmo
nėms “Telegi-amo” lyg rodo,
kad kalbėtojas savo prakalbas
rengia — o jų jis skelbia visą
eilę — tik tojo naujo tautinin
kų laikraščio populerizavimui.
Žmonių į šias prakalbas at
vyko visai mažai.—Reporteris.

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

S. L. A. antras apskritys ir 36
kuopa rengia draugišką išvažiavimą
su programų i Jefferson miškus,
birželio 24 d. 10 vai. vakare. Visos
apskričio kuopos ir nariai kviečiami
dalyvauti.
— Komitetas.
Laisvinamų Atydai. Extra susirin
kimas Laisvamanių Federacijos 1-os
kuopos įvyks Pėtnyčioje, birželio 22,
1923. 8 vai., vakare.
Bridgeporto “Naujienų” skyriuje
3210 So. Halsted St. Labai svarbus
reikalas delei kun. M. X. Mockaus ir
“Kardo” reikalu.
Valdyba.

North Sides Draugijų Sąryšio išva
žiavimas su programų į Jeffersono gi
rias-i vyks sekmadienį, birželio 24 d
Kviečiame visuomenę skaitlingai suvažiouti.
— Komitetas*

VYRŲ

_______

Vyrų darbui
su exkavatoriais
landrėje.
Atsišaukite:

REIKALINGAS antyarankis 13 fl.
virėjas ir moteris indų plovi Midde Wabash Avė.
mui. Darbas ant visados ir ge
Bldg.
ras užmokesnis.
• Marshal Field and Co
A tsišaukit tuoj aus.
3206 So. Halsted St.
LIETUVIŲ Moterų draugija ap-

C.liortj niokys^Salomi ja Sta- Svicta, rengia šeimynišką išvažiavimą
e< lelloj, birželio 24 ei. į Beverly Hill
niiiliiitč-Cheriene, o scenos ir n
mišką. Bus dalinamos dovanos toms

Paskaita apie “Bendrus
reikalus.”

REIKIA DARBININKŲ

JIEŠKAU savo tėvo I-ouis Sunjęailo, apie 3 metai gyveno
Chicago

Heights. Yra labai svarbus reikalas.
Ir tas bus tėvui ant naudos. Aš dir
bu ir gyvenimą pasidarau; aš jūsų
nieko nereikalauju. Tiktai atsišaukite.

Duktė
Bronysė Sungailiutė
143 W. 103 St. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
MERGINŲ —
Siūlų verpėjų, šniūrų išlygintojų ir nitavotojų. Atsišaukite:
Kellogg Switchboard» and
Supply Co. 1066 W. Adams St

VYRŲ daabui prie mėsos,
skiepe.
J. R. Beiersdorf and Bros.
932 W. 88-th PI.

MOTERŲ ir merginų kurios
supranta ir ika'lba angliškai,
Mes turime daug darbų prie

benčiaus ir mašinų darbo
Atsišaukite:
BELDEN MFG. CO.,
4625 W. Vau Burcn St,

H. W. CADWELL &
SONS COMPANY,
17th ir Western Avė
Klauskite

Mr.

Douk

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamos už $4. Automobilių
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Didižiausia ir geriausia stogų dengimo
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO.,
3411-13 OgdeA Avė.,
Phone Lawdale 0114.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į_yalan
dą. Inžinierių, $40 į savai’ . Pečkurių, $30 į savaitę, 8 vai.
anitorių,
dienomis ar naktimis $25-80 į savaitę.
Darbininkų į dirbtuvę, 50c. į valandą.
Mašinistų, 75c. į valandą. Prie punčiavimo ir gręžimo preso 65c. į valan
dą. Sargų $1.05 į mėnesį 6 naktis;
REIKIA MOTERŲ
Indų plovėjąį, $18 į savaitę. Moteries į kafeterijiią, $15 į savaitę ir valgis. Janitoriųį, trumpos valandos,
$15 į savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT
BUREAU
4193 So. Halsted Str.
* —— «■ M.

<
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mais dėl gyvenimo. Listas ant 8 me
tų. Pardavimo priežastis patyrsite.
J. AINORIS,

•444 W. 29-th St.

biznis per ilgus metus. Lietuvių ap
gyvento! kolonijoj, prieinama preke,
atsakomai ypatai nereikalauja daug
pinigų priims namą ant mainų
Kreipkitės pas savininką
šiuo adresu:
V. P. PIERZYNSKAS,
3324 South Halsted St.

AUTOMOBILIAI
JEI jus norite turėti gerą

REIKIA vyrų prie hand
looms arba prie fluff karpetų audimo. Nuolat darbas.
VYRŲ________
Atsišaukite:
OLSON RUG COMPANY,
REIKIA darbininkų dirbtu
1508 W. Monroe St.
vę, trukerių ir pagelbininkų
prie mašinų. Daugumas darbų
yra nuo štukų, Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
VYRŲ abelnam dirbtuves
AGME STEEL GOODS CO.,
darbui, 45c iki 50c valandą.
2840 Archer Avė.
Atsišaukite:

REIKIA DARBININKU

FITZPATRICK BROS

REIKIA —

1319 W. 32nd PI

DARBININKŲ

MOLDERIŲ.
Atsišaukite:
CHICAGO STEEL FOUNDRY
37th PI. and So. Kedzie Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUI 5 kamb. ra
•REIKIA 2 vyrų, nuolat dar kandai, viskas randasi geroj
bas, gera alga. Darbas pirty. tvarkoj ir parduosiu už pigią
kainą. Matyti
ima nuo 6
Atsišaukite:
vai. iki 9 vai. vakarais. 927 W
' 908 W. 14th St.
33rd St., 3 lubos frontas.

nimas.
užimti

štorą ir pagyvenimą galima
tuojaus.
Parduodame ant

lenorvų išlygai, paskola be jokią ko-

mlšinų.

Savininkai

M. J. KIRAS REAL EStATE

IMPROVEMENT CO.,

8335 South Halsted Street,
karą, jus negalite praleisti pro
•
Yards 6894
gos nematę šio naujo Columbia Six. Karas kuris duos jums PARDAVIMUI 80 pėdų lota i už
kol jų yra. Puikiausioj vietoj
gerą patarnavimą. Kaina $985 $800,
mieste. Suros, vanduo ir šalygatviai,
Jei norėsite išmokėjimais.
viskas apmokėta, prie Hęrmitage Avė.

BRIDGEPORT AUTO
SALES CO.,
3207 So. Halsted St
Chicago, III.

tarpe 82 ir 83 St., 3 blokai į vakarus
nuo Ashland Avė. Eikite ir pažiūrė
kite juos, paskiau ateikite ir pasi
kalbėkite su y manim. Aš neturiu
agentų.
/

H. W. KERN, ’
179 W. Washington St,

PARpAVIMUI motorciklis, PARDAVIMUI 2 flatų, frame, M
kambarių, kiekvienas prie cementinįo
Indian, su side kariu. Pirmos gatvės, šalygatvio, netoli karų lini
jos. Kaina $4,000, pinigais $2,000.
klesos padėjime.
BERNARDI and O’BRIEN
Atsišaukite:
1954 W. 69 St.
PARSIDUODA bučernė ir
,
Republic 0174
726 W. 19th St.
grosernė, biznis senas ir gerai
SPECIALIS BARGENAS'
išdirbtas — turiu 2 biznius
CASE
AUTOMOBILIAI
ANT
Galima pasirinkti vieną . it
MAINYMO
Brighton Parke pardavimui tiįs
dviejų.
mūriniai namai, po du flatų po 6 ir
Mainau ant lotų ant deimantų ant 6 kambarius, 7, pėdų skiepas elektra
549 Liberty
ir gasas, visi įtaisymai sudėti ir ap
PARSIDUODA BUČERNĖ IR grosemė, vieta išdirbta per 20 metų,
cash parsiduoda. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į Lietuvą.
z, JOE VASILKUS
z \5914 So. State St.
_Tel. Normai 3783
TURIU PARDUOTI šia savaitę
(Ice Cream Parlor), Cigarų Taba
mokyklos
smulkmenų
ko, ir kiti
:ešais didele mokykla,
krautuvė.
dgi renda geras lisas, 4 gyvenimui
ambariai; tik pirmutinis laimes.
laimes
2700 S. Wallace Str.

pianų ant fumiture ant namų, ant
senų automobilių duodu ant labai
lengvių išmokesčių.
Kas norite įgyti gerą automobilių,
ateikite pas mane, nes aš turiu:
4 Case 5 ps Sedans; 2 Case 7 Ps.
Sedans; 5 Case 5 ps. 1 Case Brom 4
ps. 2 Case Roadsters; 1 Reo Truck
21; 1 Elgin Sedan 20; l.Pilet 5 ps.
23; 1 Piiet Roadster 23:
4614 So. Westem Avė.,
Tel. Lafayette 7593
J. J. BAGDONAS

PARSIDUODA automobilius
Ford touring, 1921 pigiai.
Atsišaukite:
PARDAVIMUI saliunas vienas iš3825 Archer Avė.
geriausių ant Bridgeporto ir seniau

KAS TURI AUTOMOBILIŲ ant
mainymo, aš turiu bučemę ir groser
nę, kurią mainysiu į automobilių.
Bučemė yra labai geroj vietoj; viso
efitoj kolonijoj.
kolonijoj Biz
kių tautų apgyvefitoj
nis cash. Savininkas.
sernė labai pigiai, biznis gerai eina.
Atsišaukite:
Nėra kitą biznį arti 4 ruimai dėl gy
5252 So. Artesian Avė.
venimo. Pardavimo priežastis labai
svarbi.
Kreipkitės pas savininką:
8700 Emerald Avė.
Tel. Yords 0397

RiĘIKJIA vaikinų 16 metų
amžiaus ar senesnių, abelnam PARDAVIMUI airmos klesos res
taurantas, cigarų r cigaretų ir min
dirbtuvės darbui į studiją.
kštų gėrimų įstaiga su ruinVaiš
gyvenimo. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:
Kreipkitės:
O. TU'RNER,
7442 Archer Avenue
Summit III.
637 N. Michigan Avė.

REJKAILINGA moteris ar REIKIA kalvių irr vinių ka
mergina už gaspadinę prie sa- linėtojų ir mašinų operato
liuno. Su mokesniu susitaiky
Atsišaukite:
sime. Kreipkitės ypatiškai arba
MECHANICAL MFG. CO
per telefoną Canal 5177.
39th & Loomis St.
DOM'ICELLĖ NAJŲLIS,
2113 So. Halsted St.
RUIMAS dėl 2 ar vieno vaiREIKIA finišerių, fenderių
kino su valgiu, Ruimas švair prikimšėjų į krėslų kom
riai užlaikomas ir prieinama REIKIA moterų operatorkų prie paniją.
ii
dirbimo baltų (white duck) kautų ir
kaina. Kreipkitės
Atsišaukite:
kelnių Nuolat darbas, didele alga,
819 W. 34th PI.
N (.patyrusias w išmokinsime
STANDARD CHAIR (CO.,
HESS
BRAUN
CO.
1 lubos užpakalis
123 W.’46th St.
920 W. Randolph St.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR
JUS LĄUKIA.
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 bę jokių komdšinų. Sa
vininkai.
M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.,
8335 South Halsted Street,
Yards 6894

PARDAVIMUI sajiunas, ge
roj vietoj arti dirbtuvių. Mai
šytų tautų apgyventa.
Atsišaukite:
Brighton Park, 8990 Archer Avė.
PARDAVIMUI
Saliunas pigiai
2
lubų aukštas, naujas bizniavas
3201 S.' Wall St.
svetimtaučių apgyventa, kur galima
mūrinis namas. Didele krautuvė su
Chicago, III.
daryti gerą biznį. Renda pigi, su rui
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve

MERGINŲ prie alyvų ir
sia vieta. Parsiduoda už pusę pre
agurkų supakavimo ir
kės. Priežastis pardavimo patirsite
ant vietos.
vani darbui į konservų dirb
DARBININKŲ į fandrę, floor Kreipkitės.
tuvę. Atsišaukite:
J. SKINDERIS
molderių,
bench
molderių,
3428 So. Halsted St.
AUSTJN NICHOLS &
grinderių ir čiperių.
465 W. 22nd St.
«
Atsišaukite:
DIDELIS bargenas parsiduoda gro-

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

STOGDENGTYSTfi

PARSIDUODA SALIUNAS, geroj
vietoj apgyventoj visokių tautų, sykii
parsiduoda barai ir visi reikalingi
taisai. Reikia parduoti greitai, —
iriežastis patirsite antį •vietos.
1825 Canalport Avė.

FOTOGRAFIJOS
įrankiai
parsiduoda už labai pigią kainą.
Įrankiai beveik nauji. Atsišau
kite tuojaus į Naujienas
REIKIA bučerio, * mokančio No. 271
savo darbą, atsišaukite greitai.
Tel. Boulevard 4865
K. Beinorauskas,
ANT PARDAVIMO
i
, .- . . .
3301 S. Emerald Avė. Ghicago
Vyrų aprėdalų krautuvė, išdirbtas

REIKIA moteries abelnam
REIKIA kriaučiaus, į valy
namų darbui, netoli nuo Chi- mo ir dažymo šapą, ir viso
cagos. Gera alga. Nereikia kių taisymų. Turį kalbėt ang
skalbti. Turi mokėki anglų
liškai.
kalbą.
G. BENOER,
Tel. Armitage 2746
2102 W. 22 St., Chicago

NAMAI-2EME

• RESTAURANAS.
PARDAVIMUI groseroč. Pui
Pardavimui mažas restaurakus biznis; tas pats savininkas nas, naujos mados. Naujausi
per 10 mėty. Kaina $3,000. At įrengimai. Daromas geras biz
sišaukite į kriaučių šapą: 1907 nis. Prie transferio kampo.
Canalport Av. Phpne Canal 8050
3106 Archer Avė.

ant -vietos.

REIKIA-----

REIKIA patyrusių moterų
sortavimui regsų. Gera mokes
tis ir nuolatinis darbas.
MILLER and COHEN
REIKIA cabinet dirbėjų
1416 Bhie Island Avė.
darbininkų prie mašinų.
Atsišaukite:
REIKALINGA mergina arba t
3101 N. Oakley Avė.
našlė be vaiko prie namų dar
bo katra mylėtų prižiūrėti po
rą vaikučių. Meldžiu atsišauk
REIKIA darbininkų
prie
ti greitu laiku.
trokų ir abelnam, darbui. Va
3150 So. Halsted St.
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po
REIKIA 5 patyrusių opera- pietų. Alga 50c į valandą.
Atsišaukite į samdymo de
torkų prie spėka varomų siu
vamų mašinų. Garantuojama partamentą.
$25 į savaitę geroms darbinin STEWART WARNER SPEEDkėms. BEATSE MFG. CO., 414
OMETER OORP.,
South Market St.
1828 Diverscy Parkway.

2300 So. Western Avė

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME
Biznieriai! Biznieriai!

mokėti.
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
J. H. ZEWERT and CO.
4400 South Kedzie Avenue

SPECIALIS BARGENAS 5120
Union avė. 2 flatų mūrinis su akme
niniu frontu namas. Nauji porčiai po
6 ruimus. Garadžius dėl mašinų. Kai
na $10,000 įnešti tik $3,000.
COLBERT and BARTON
7306 S. Halsted St.
Tel. Vincennes 8608

PĄĘPENAI South Side
Vėliausios mados
2 pagyvenimų
mūrinis namas po ’6 kambarius garu
šildomas už 18500 prie 55 Bulvaro ir
Marshfield Avė.
6 pagyvenimų kampinis namas už
28,000 įmokėt 10,000 ar daugiau ar
na-
mažiau. 4 pagyvenijnų kampinis na
mas po 6 kamb. ir 5 kamb. Kaina
18,500 įmokėti 7,000 ar jaugiau. . 2
lotai prie kampo ir mūrinis namas po
keturis kambarius kaina 5,600 įmokėti
2,000 ar daugiau.
2 Storai ir 4 flate po 6 kamb. gera
vieta dėl drugfitorio,
kaina
28,000
įmokėt 10,000. Storas ir 2 pagyveni
mai ant 2 lubų mūrinis namas už
8500 įmokėti 8,000.
Jai nori geros vietos ir gero namo
įsigyti ateik tuojaus prie
.L. JARUSZ
4922 So. Ashland Avė.

čia geriausia proga Chicagoj. Nu
pirkti bučemę ir grosernę. iUž pusdy
kį. ^Puikioj apielinkėj, Brighton parko
se. ^Lietuvių ir kitų tautų apgyven
ta. Bftnis ant kampo randasi. Lysas
ant 2 metų ^pragyvenimui ir reziden
pamokinsiu
cija. Nemokantį biznio pamokinsiu.
Kas pirks šiandien atiduosiu už $1,000
$1,800. Priežastis pardavinro
PARSIDUODA trijų krėslų bar- vertės
PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis
labai
svarbi.
persitikrinti.
bemė vieta gera, visokių tautų x ap I keno rankas Ateikite
namas.
Naujos mados statytas, elek
dabar papuls, tas lai
įer pengyventa ir biznis išdirbtas
tra,
maudynės,
viršui 6 ruimų flatas.
kioliką metų. Renda nebran, .; steam mės. Del informacijų kreipkitės pas Apačioj grosemė ir ruimai dėl gyve
heat ir rumus galima turėti sykiu.
nimo. Garadžius dėl 2 mašinų. CimenDu barberiai dirba visada ir trečias
tuotas beismentas. Labai gera vieta
vakarais. Atsišaukite reitai jei kas
dėl bučemėš nėra arti kito Storo,
norite gerą vietą gaui
parduosiu už teisingą pasiūlymą, nes
Naujienos Box 271
turiu išvažiuoti į Lietuvą.
Kreipkitės pas
savininką:
PARSIDUODA saliunas arba
5752 So. Racine Avė.
mainysiu aut gero loto. Saliunas ran
808 W. 88 Place
Tel.
Wentworth 7363
dasi labai geroj vietoj. Biznis išdirb
Tel. Boulevard 1550
tas per daugelį metų. Parduosiu ne
brangiai,
Pardavimo priežąstis —
HALSTED ST. BIZNIO*
turiu du bizniu.
PRAPERTfiS.
1632 W. 46-th St.
NEGIRDĖTAS BARGENAS
3
augštų
mūrinis,
modemiškas,
Tel. Boulevard 0192
Pardavimui mūrinis ant 3 pagyve
garu
šildomas,
renda
$240
į mėnesį,
nimų namas, labai didelis bargenas.
$22,000.
2
augštų
mūrinis
3
—6 kam
PARDUODU grosernę ir bučemę, 2 po 5 ir vienas 6 kambarių. Elektra barių flatai, modemiškas, reųdos'$155
gasas,
maudynės
ir
abelnai
visas
greitai ir pigiai iš priežasties, kad
į mėnesį, $15,500.
perdaug darbo. Biznis išdirbtas per įtaisymas kaina 7,000 cash 2,500 li
kusius
ant
lengvo
išmokėjimo.
45 metų,
MARQUETTE MANOR
Antras namas 2 po 6 kamb. karštu
2219 Lake St., Meluose Park. III
Puikus,
naujas, 2 augštų munnis
vandeniu apšildomas elektra, vanos. prie Sacramento
Victor Skodžius
e. ir Marųuette
Kaina 11,000 pusė cash, likusius M ano r, kampinis i as, porčiai, karš\
ant lengvo išmokėjimo.
Randasi tu vandeniu šildor is, $16,000. Mes
PARDAVIMUI saliunas, priežastis Brighton Parke, savininkas
turime ir daugiau biznioi praperČių
pardavimo nesutikimas
partnerių.
8411 So. Leavitt St.
taipgi tuščių lotų ir bungalow.
Biznis eina gerai, išdirbtas
per 15
galima matyti nuo 6-9 vai. vak.
STANDARD REALTY CO.
metų. Rusų apgyventa; 4 kambariai
3107
W. 63 St. ir .786 W. 35-th St
dėl pragyvenimo. Galima pirkti pusę.
1388 South Miller St.
EKTRA BARGENAS,
EXTRA!!
PARDAVIMUI
namas, apšildomas
Parsiduoda namas Brighton Parke.
REAL ESTATE OFFICE Jai nori
su
kriaučių
bizniui,
arba be biznio.
Turi
būti
greit
parduotas
2
lubų
padaryti pinigų, 1.tai _pirk šį offisą.
medinis
frame,
4x4
kambariais
ir
išAtsišaukite
pas
savininką.
Gausi daug kostumerių ir namų
4425 South Fairfield Avė.
fronto barber shop. Elektra, gazas
darbo dėl 5 žmonių.
Kaina
Tel. Lafayette 1310 •
garadžius
ant
2
autdmobilių.
Priežastis savininkas eina į kitų biH,600 Savininkas:
4540 So. Rockwell St.
a šauk:
Tel. Lafayette’ 6358,
Prospect 8605

MOKYKLOS

NAUJA S 2 flatų medinis 5—8
PARDAVIMUI vienas setas kambarių
elektra, vanduo, maudynės
2 karų garadžius įvažiavimas iš gat
saliuno įrengimų. Pigiai.
vės. Lotas 31x125 pirma pirksit ki
Atsišaukite:
tur matykite šitą. Parduoda savinin
kas pigiai ant
5517 S. Ashla
6444 Archer Avė.,
Tel. fcepublic
M. K. Paulaitis,

Tel. Prospect 1070

iPARDĮAVIMUI Ritinąs. SeDIDELĖ proga gražiausioj dalyj
ir išdirbta vieta. Nupirksit Cicero,
Parkholme parsiduoda keturi
prieinamą kainą. Priežas- nauji najmai, po du flatu, po 6 kam
barius su naujausiais įtaisymais; lo
pardavimo svarbi.
tai 30x125. Kaina prieinama. Atsi
šaukite pas savininką:
Ktrelipldtėis:
A. MILAUCKAS,
3601 So. Lowe Avė.
1247
48-th Avė.,
< .Cicero> III

VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE

2407 West Madison Street,
Tel. Seeley 1643
Siuvinys, 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 dirbime. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.
Sara Patek, pirmininkė.

