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NAUJASIS “SPYKERIS

Bedarbiu neramumai Rusijoj

Italija greitai turėsianti
2000 aeroplanu

Lenkų Seimas patvirtino
konkordatą

ROMA', kovo 28.
Pateik
tas • biudžeto raportas parodo,
kad 1921 metų birželio 30 die
ną Italija turėjo šešiasdešimt
ekskadrų su 1,101) aeroplanų,
kurių 650 buvo kovojamos ma
šinos. Ateinančią vasarą ji ža-

Meksika. užgina svetimšaliui

da

kunigams pdmokslinmkauti
Bedarbių demonstracijos Italai degina pinigus
Sovietu Rusijoj
Lirai stabilizuoti vyriausybe

tu i*o t i

eskadrų

Lietuvių protestai prieš
Vatikaną
/

dev yiT iasdi'šimt

su 2.000

No. 75

aeroplanų,

Pasiskubinkite išsiimti
auto laisnins
Pp balandžio 10 d. tebevartojų
praeitų metų iškabas, bus
baudžiami kalėjimu

Rezoliucija. Popiežiaus pasiuntinys Zecchini išsigando, Žino Kas iki šiol nepasirūpino išsi
nių ūpas ir policijos netaktas.
imti savo automobiliui valstijos
1
4
.
.
♦
laisnių 1925 metams, pasisku
Vilniaus

lietuvių

kovo 1O [l.ŽĮ. ties
---- viršininkas neleido.
binkite tatai padaryti ūmai. Ba
Skaitlingai susirinkę žmones landžio 10 yra paskutine diena,
grupe Kaune

kovo 8 d., sekmadienį 12:30 reiškė nepasitikėjimo, kad ne po kurios kiekvienas auto savi
nai.
*
•
j
vai., (Liaudies namuose si! re n- leidžiama jiems pareikšti savo ninkas, pasirodęs
gatvėje su
nuomonės
net
dėl
švento
dalyko
gė paskaitą apie Vilniaus liki
Raporte
pažymima,
kad
praeitų metų laisniu iškaba, bus
mą po Vatikano-Varšuvos kon — Vilniaus Aušros Vartų.
b'raneija turinti 13.8 eskadras.
areštuojamas ir baudžiamas ka
kordato. Skaitė pr«f. A. Smė Teko patirti, kad ši rezoliuci lėjimu. Illinois valstijos sekre
li.na ir prof. A. Voldemaras. ja jau Zecchiniui įduota atsilan toriaus Emmersono© rekordais,
sudegino 2,()0(),()()() bankno-J
Rotušės aikštėje nuo 1’/j su kiusios pas ji delegacijos. Dele- apie 214,000 automobilių iki šoil
BERŪKTAS, kovo 28. — Iš‘
rengtas milingas, čia kalbėjo gacijos Zecchini nepriėmė ir II- tebevartoja praeitui metuc laisįvairių Rusijos miestų praneša
Seimo narys Tofiušis, p. Matu- gai tekę skambinti, kol koks tai nius.
Nichohu.
Longworth
ROMA, kovo 28. —- Italijos
ma apie bedarbių neramumus.
’aitis, p. Sabataitis. Susirinko vyras (tub būt jo sekretorius)
Kai kuriose vietose Įvyko riau valdžia mažina savo popierinių
HONO! J V. U, kovo 28.
TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI
kongi t miiinas iš Olrio, kurs ta- didžiulė minia ir triukšmingai i pravėrė retežiu perskersuotas
apyvartą.
Akivaizdu.
.
Vė

pinigų
pritarė
kalbėtojams,
kad
popie-1duris,
bet
vidun
neįsileido.
šių. Ekaterinoslave, pavyzdžiui,
GELžKELIO KRYŽKELĖJ
etos japonų laikraščio Ziži po išrinktas' kongreso atstovų
finansų
ministerio
de
Stefani
liau
pasirodė
gan
padoriai
atro

bedarbių demonstracijos pasi
gauta iš 'tokio telegrama p ra- |)U|() spykeriu
pirmininku. ' žius Lietuvai padaręs didelę
baigė puolimu sandėlių. Sąryšy ir kilų valdininkų dabar'buvo neša, kad Japonijos karo dc
kovo
skriaudą ir akyyaizdoja to, danti panelė (?)., kuri kalbėjosi
LONG BE ACH,
sudeginta
elektrinėj
krosny
di
su
vyru
lenkiškai.
su tomis riaušėmis areštuota
Netoli Highland Parko
27.
nustojęs tikinčiųjų pasit,ilgėji
parlamentas paskelbęs, joge
milijonai
banknotu,
po
pen

Panelė siūliusi delegacijai re pasažierini iLong. Island trautrisdešimt keturi bedarbiai dar
mo. Pažymėtina, kad šį kartą
busi? panaikintos keturios arbininkai. Vienas jų pasmerk kias liras kiekviena, taigi viso mijos divizijos, kurių kiekvie^
ir moterys kartu su vyrais šau zoliuciją pasiųsti paštu, tačiau kinys sudaužė gelžkelio kryžta sušaudyti, kiti — nuo penkių 10 milijonų popierinių lirų. na susideda iš 10,000 kareivių J
kė prieš popiežių ir reikalavo delegacija per pravertą durų kelėj automobili. Juo važiavu
Busią dar devyni toki degini Tai daroma- einant premjero
iki dešimties metų kalėti.
m
kiviviuuv
pašalinti jo pasiuntinį monsin plyšį rezoliuciją Įteikusi ZocchV siųjų trys asmens buvo vietoj
ni adjutantui.
Leningrade sąryšy su bedar mai, kad tokiu būdu ištraukus Katu politika
užmušti, ketvirtasis pavojingai
karpyti vaijorą Zecchinį.
'
i ALBANY, N. Y., kovo 28. bių neramumais areštuota dau iš cirkuliacijos 100 milijonų, stvhės išlaidas.
Mitingas priėmė tokią rezo Tą pačią dieną Rotušės salėj sužeistas.
t
____ _______
i Šiandie, paskutinę savo sesijos liuciją:
Studentų “Varpo” draugija su
giau ne šimtas asmenų. Jie kai arba I nuošimtį visų apyvar
,
. ,
. [ dieną, New Yorko legislaturos
rengė paskąitą sąryšy su kon
tinami dėl agitavimo prieš so toj esančių popierinių lini, „
Rezoliucija
Tuo budo valdžia siekias stakordatu. Skaitė prof. A. Janu DANTŲ ŠEPETUKAS UžGAvietų valdžią.
^hu, kuniuo
VYtn
n
riuo turėjo būt aapribotas
mote
laitis ir prof. M. Biržiška. Po * VO SMEGENIS; MIRĖ
bilizuoti liros verte.
m.
kovo
8
d.
daugtuks1925
“čekos” budelis žuvo
rų darbas 48-mis valandomis sa tautine katalikų žmonių mi- inž. Bandomanskio kalbos buvo
vaitėje. Senatas tą bilių buvo nia, 'susirinkus Kaune Rotušės priimta rezoliucija prieš Vatika HAMMOND, Imi., kovo 28. —
Tarp trijų aukštų sovietų val
dininkų, kurie praeitą savaitę
•aikštėje ir išklausiusi praneši ną, tik policija uždraudė ją skel Vietos ligoninėj mirė 19 metų
HAMBURGAS, Vokietija, ko priėmęš.
mergaitė, Zuzana. Sakiutė, iš
•<
užsimušė aeroplano katastrofoj,
mų
apie Vatikano-Lenkijos bti. ,
vo 28.
Septyniasdešimt du
žmonių ūpas įtemptas ir nė Indiana Harbor. Prieš tris sa
yra vienas vardu Atarbaikov,
ki munistai, sėdintieji kalėjimo DIDELI STUDENTU NERA konkordatą, randa,
MUMAI PARYŽIUJ
buvęs “čekos” pirmininkas Kau
1) kad tąja sutartim Vati vieno negirdėt,, kad pritartų po vaites ji plaudama dantis šepe
b.. usinę. už dalyvavimą praei
pasielgimui. tuku buvo užgavus dantų sme
Jugoslavija, tais metais komunistų “puče”,
kaze. Tasai “čekos” viršilą bu BELGRADAS,
kanas sankcijonuoja Lenkijos piežiaus tokiam
vo paskilbęs savo žvėriškais kovo 28. — Premjero Pašičo ka prieš dvejetą savaičių buvo * PARYŽIUS , kovo 28. — Sor- smurtą
rnusų sostines Vil Prieš Zecchinį taip nusistatę, genis, iš kurių ėmė bėgti kraudarbais, papildytais 1919 metais. binetas nutarė atšaukti pirmes paskelbę badavimo sti'eiką, Jie bonos universiteto studentai niaus su jo žemėmis ir gyven kad vis tjk jo buvimas ištikr< ju jas. •I lak tarai ir dentistai, dagi
daugiau nepakenčiamas ir įžei iš Chlcagos atgabenti specialis
Jis buvo vyriausias vykintojas ni (sakymą, kuriuo kroatų iš buvo atsisakę visai priimti mai šiandie vėl neleido naujai paskir tojais užgrobimą;
tai, jokiu budu negalėjo sulai
kruvinos skerdynės Astrachane, rinkti šešiasdešimt vienas atsto stą. šiandie- betgi jie pranešė tam tarptautinių teisių profeso
2) kad tąja sutartimi Vati džiąs musų tautos garbę.
kyti kraujo bėgimą, ir mergaitė
kur šimtai darbininkų buvo su vas buvo pašalinami iš skupči- kalėjimo
kad riui Scelle skaityti lekcijos uni kanas dirbtinai ir neteisingai
vyriausybei,
PR0VINCET0WN, Mass., ko pagaliau, kraujo netekus, mirė.
versitete. 1 Riaušėse,
kuriose suskaldo Lietuvos1 gyventojus
šaudyta arba paskandinta. Šim nos (parlamento). Valdžia pa streikas atšaukiamas ir
dalyvavo apie tūkstantis studen katalikus, jų bažnyčią priklau vo 28. — Jūrėse ties George
tai Gruzijos socialdemokratų, būgo pilietinio karo ir Įsakė pri jie vėl maišią priimsią.
4
Banks
praeitą
naktį
įvyko
žveju
tų,
ir
batalijoj
su
keliais
šim

sušaudytų laike pastarojo gruzi imti visų Radičo vadovaujamos
somybės atžvilgiu;
I'iys badavusių buvo tai Į)
(MASKVA, kovo 28.
So
partijos iš nusilpnėję,- kad juos teko per- tais policijos, apie penkiasdenų sukilimo, buvo taipjau jo dar kroatų valstiečių
3) kad tąja sutartimi .popie-jIskunery Emerald ekspliozija.
išimt studentų ir policininkų bu- žius paveda Lenkijai varyti per Į Po to tuojau laivas ėmė degti iv vietų rinkimuose, kaip parodo
rinktų atstovų mandatus, išski kelti ligoninėn.
bas.
! vo sužeista, astuoni pavojingai. katalikų
gauti šiandie pranešimai, ko
riant penkių, laikomų kalėjime,
bažnyčią
Vilniaus neilgai trukus paskendo.
Studentai mėtė i policiją sm*r- krašto daugumos lietuvių ir Visi »dvidešimt septyni laivo , munistai laimėjo 273 vietas, o
tarp jų ir paties Radičo.
KN. JUSUPOV AMERIKOJ ! dančias bombas.
įgulos žmdnės ir kapitonas Nor-1 nepriklausomieji elementai
Daugiau ne
gudų katalikų nutautinimą ir
| 127 vietas.
keturiasdešimt studentų areš lenkinimą, šalinant dabartinę ris buvo išgelbėti.
NERAMUMAI BULGARIJOJ
Skundžia Amerikos kapital tuota.
bažnyčios vyresnybę ir pakei
' tą dėl $500.000 paveikslų.
kurių 90(1 bus kovos aeropla-Į

Japonija žadanti paleisti
40,000 kamomenės i

y afnielė 48 VUlaUtlU
§3^0 mOtefimS

Kroatams leista užimti
vietas skupčinoj

Lenkijos parlamentas pa
tvirtino konkordatą

Riaušėse

sostines

Kai

ėse

Svetimšaliu kunigams
Meksikoj ne pyragai

MEKSIKOS MIESTAS, kovo
28.
Meksikos vidaus reikalų

ministerija išleido visiems vals
tijų gubernatoriams įsakymą
neleisti atsibasčiusiems iš įvai
rių svetimų kraštų visokio tikė
jimo kunigams pamokslininkauti ir kitas kunigiškas pareigas
eiti. Tatai paliečia kaip katali
kų bažnyčios kunigus, taip protestonų pastorius, graikų popus,
žydų raabinus ir visokių kitokių
tikybų dvasiškius, atvykusius į
Meksiką iš svetimų kraštų.

o

už-

mušta policininkas ir kitas
VIENA, Austrija, kovo 28.
asmuo.
Lenkijos parlamentas (seimas)
patvirtino padarytų Lenkijos
su Vatikanu konkordatų.
SOFIJA, Bulgarija, kovo 28
Prieš lų konkordatų Lietuva
Policijai puolus radikalu
aštriai protestuoja. Protestuo mitingą, sostines gatvėse kilo
ja taipjau ir Rusinai.
riaušės, kuriose vienas poliui
ninkas ir vienas tariamas anar
chistas buvo užmušti. Keletas
žmonių buvo sužeista kažin
kieno mestos bombos.
Valdžia išleido įsakymą, kuriuo
draudžiama atėjimams kunigams pamokslininkautl

Komunistu oadaviuio streikas pasibaigė •

LENKŲ NESUTARIMAS SU
LAIVUv- KOMPANIJOMIS
BERiLINAS, kovo 28. — Ki
lusi tarp Lenkijos ir garlaivių
kompanijų, priklausančių North
Atlantic Steamship konferen
cijai, kova pasibaigė tuo, kai!
United States linijos laivams
Lenkija savo duris uždarė. Del
to Cunard, Wliite Star ir ki
tos didžiulės linijos žada taip
jau pasitraukti.
Kova tarp garlaivių linijų ir
Lenkijos kilo dėl to, kad len
kų valdžia sako Stačius be sai
ko didelius reikalavimus už
koncesijas.

čiant

l aivu Mauretania vakar at
olą ūkė
rusų monarchistas,
kniazis beliks Jusupov. Jis sa K
kosi esąs- užstatęs visas savoj Chicago ir apielinkė
Ofigraznas ir pardavęs už 100,- cialis oro biuras šiai dienai pra)()() dolerių juoduosius deiman- našauja. — Nenusistojęs oras;
tus gyvenantiems Londone ir galima laukti lietaus; maža atParyžiuj rusų
pabėgėliams mainos temperatūroj; mainąsis
šelpti. Kn. Jusupov skundžia vėjas,
vieną Philadelphijos kapitalis Vakar temperatūra vidutinai
)sephą
Widenerą, norėda-■ siekė 39° F.
tą, Jose
1
mas atgauti .iš jo Rombrandto•| šiandie saulė teka 5:40, lei
;apytus
paveikslus,
vertus’džiasi 6:H. valandą.
500,000 dolerių, kuriuos jis
buvęs užstatęs Widenerui Lon
PINIGU KURSAS
done 1921 metais už 10i),000
l(lb.090
svaru sterlingų paskolos.
,

ORAS.

$435,990 NUKENTĖJUSIEMS
DEL TORNADO ŠELPTI

Vakar, kovo 27 d., užsienio pi
nigų re mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:
$4.79
Anglijos, 1 sv. sterlingų .
$5.10
Belgijos, .100 frankų .....
$18.23
Danijos, 100 kronų ..........
$5.25
Francijos, 100 franku .
. $4.08
Italijos, 100 lirų ......... ,.....
$19.25
Lenkijos, 100 zlotų ...........
$15.69
Norvegijos, 100 kronų ....
$39.90
Olandijos, 100 florinų ....
$2.53
Suomijos, 100 markių .....
$26.95
S vedi jis. 100 kronų .......
$19.29
Šveicarijos, 100 frankų

WASHINGTONAS, kovo 28.
Amerikps Raudonojo Kry
žiaus centro valdyba praneša,
kad fondui nukentėjusiems dėl
tornado šelpti iki šiol surink
ta 385,990 dolerių, neįskaitant
ton sumon 50,(MM) dolerių, pa
skirtų iš Raudonojo Kryžiaus, Lietuvos Pinigu Kursas
fondo.
Siunčiant pinigus Lietuvon pei
Be to. tam pačiam reikalui Naujienas
Lietuvos litų kursas skai
Illinois legislatura yra pasky tant Amerikos doleriais yra skaito
rus 500,(MM) dolerių-, o Chica- mas Kitaip:
$5.50
50 litų
gos- piliečiai ir jų įvairios or 100
10.50
litų
20.75
litų
ganizacijos žada surinkt 1,0(M),- 200
31.00
litų
000 dolerių. Keli šimtai tūks 300
41.25
400 litų
tančių jau surinkta.
51.50
500 litų

RUSŲ SU VOKIEČIAI PREKY
DU ŽMONIŲ KURSTYTOJAI BOS DERYBOS ATNAUJINTA
KUNIGAI NUBAUSTI
RERLINAS, kovo 28. ’ - So
PERPIG'NAN, Franci ja, ko- vietų valdžios pertraktacijos
vo 27. — Vietos pataisos teis- su Vokietija dcl komercinės
mas nuteisė du kunigu, Fer- sutarties tapo vėl atnaujintos.
61.75
600 litų
dinandą Izardą ir Julių Puy, Gal būt, kad šiais metais su
.............................. \
72.00
700 litų
pasimokyt i po 300 frankų pa tartis bus, galų gale padaryta. AUGUSTA, Me., kovo 28. — 800 litų
82.25
92.51
• 900 litų
baudos. Abudu buvo paimti Rusai turi pakankamai laiko, Maine valstijos senatas 16 bal 1000
liti
102.75
nagan už kurstymą žmonių o Vokietija irgi nebesižavi Ru sų prieš 7 atmetė federalės kon Prie Šitos sumos reikia fcriMti 23
priešintis įstatymams iri ardy sija. Tat nė viena, nė antra stitucijos papildymą dėl vaikų centai palto. Midų už kotną siuntinį
I Norint nadųstl telegramų — dar 5C
darbo kontrolės.
mą visuomenės ramumo.
pusė perdaug nesiskubini.
I canti daigiai.

ją

Varšuvos

dvasiškiais;

t) kad tuo budu Vyriausias
Katalikų bažnyčios Gahytojaspopiežius prisidėjo prie atėmi
mo Lietuvai jos istorinės šven
tovės sostinės Vilniaus, JOS
griežčiausiai
Aušros Vartų,
protestuoja prieš neteisingą
Vatikano aktą, kuris Nudarys
išeinant iš brutalūs jėgos pro
tegavimo, nukreiptą ne vien
prieš Lietuvos- teisėtus ir tei
singus reikalus, bet ir prieš jos
piliečius katalikus.
Reikalaujame (Lietuvos vy
riausybes, kurios diplomatai
nesugebėjo tinkamai apsaugo
ti Lietuvos valstybes ir jos ti
katalikų
kinčiųjų gyventojų
reikalus, tuojau pareikafauti
Vatikaną atitaisyti tą savo ne
teisingą it- žalingą Lietuvai
žingsnį. Vatikanui nesutikus,
reikalaujame tuojau nutraukti
su juo visokius ryšius.
Dabartini Vatikano atstovą
tuojau
Monsinorą Zecchinį
išsiųsti iš Lietuvos, nes čia bu
vimas juo tolyn, juo labyn įžei
džia musų Tautą ir Valstybę
ir kiršina įikinčiųjų jausmus.
Šią musų rezoliuciją nutarėm
patiekti Vyriausybei, Vatikano
atstovui p. Zecchiniui ir spaudai.
Mitingo įgalioti (seka para^šai.”

Neleido demonstruoti
Charakteringa tai, kad miniai
šaukiant eiti demonstruoti prie
vyriausybės ištaigų, policijos
vkdas p. Janušonis pirštu pagrąsinęs, Taigi orkestrui griežiant
himną ir teko visiems išsiskirs
tyti. Demonstruoti ir apskri-

Pinigai Lietuvon
ant Velykų
Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

Jus be abejonės norite, kad kartu su
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš
Velykas.

»I

i.

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chicagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje
yra išmokami j 6 iki 10 dienų, o kainuoja
tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUIIENO
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

MESPONBENOS
Tarp rubsiuvių
Rengiamos
svarbios prakalbos kur bus
ir d. P. Grigaitis.
Musų siuvėjai, kurie priklau
so “Lietuvių Rubsiuvių Apsigy
yiinio Sąjunga
kiek neini
sigąsta to, kad komunistai juos
per “Laisvę“ šmeižia. O “Lais
vėje“ nėra tos dienos, kad ne
būtų bent kuris iš musų draugų
purvais drabstomas. Bet reikia
pasakyti, kad juos mus daugiau
juodinama, juo tas mums eina
ant naudos, nes visi rimti ir do
ri žmonės, yra pasipiktinę tokia
komunistų taktika ir “Laisvės“
politika; ir kaip žmonės, kurie
gerai žino “Laisvės“
praeit},
sako,
labai brangiai • laisviečiams per
Bekampi įgyti
overkautai dabar kainuoja.
Musų draugai sąjungiečiai,
nekreipdami jokios domės į
“Laisvės“ šmeižtus eina toliau
savo užsibrėžtu tikslu. Štai ba
landžio 15 d. “Lietuvių Rub
siuvių Apsigynimo Sąjunga“
rengia labai žingeidžias prakal
bas .Amalgameitų svetainėj,, 1127 Arion PI., Brookiync. šiose
prakalbose kalbės geriausi lie
tuvių kalbėtojai, k. t. P. Grigai
tis, “Naujienų“ redaktorius; J.
O. Sirvydas, “Vienybės“ redak
torius ir L. šimutis,
“Garso“
redaktorius, šiose gi prakalbo
se bus teisingai, gyvu žodžiu
išaiškinta plačiajai Brooklyno
visuomenei kaip komunistai šei
mininkavo Lietuvių Amalgąmeitų Unijoj, eikvodami Unijos pi
nigus saviems tikslams visiš
kai nesiskaitydami su didžiumos
narių reikalavimais ir 1.1. Tai-

’:V*‘

Kiekvienas Amerikos Prezidentas
is ateivio
Prie Amerikos kranto daug, daug metų atgal pristojo laivas. Jis vežė vyrų ir moterų.
Tarp jų buvo tėvas ir motina to, kuris vėliau tapo Amerikos Prezidentu. Tas nutiko
ne syki, bet daugel, daugel sykių. Po teisybei, kiekvienas Amerikos Prezidentas yra
ainis vyro ir moteries, atvykusių iš svetimo krašto į šią šalį kaipo emigrantai.

jri, sakau, šiose prakalbose tie iv

kiti tam panašus komunistų.
darbai bus išaiškinti; taipjji bus
išaiškinta ir tas įvykis, kuris
nutiko vasario 19 d. Lietuvių
Amalganieifcų 54-to skyriaus ne
paprastam susirinkime, apie ku
rį “Laisvė” ir iki šiol nepaliau
ja rašiusi ir t. p. Bus išaiškin
ta L. R. A. Sąjungos tikslai, ko
dėl ji, kaipo tokia, susitvėrė,
kokia buvo per priežastis tokiai
sąjungai tvertis, kas tą viską
iššaukė ir 1.1., ir da kodėl komu
nistai iki paskutinių savo spė
kų, kaip jie patys kad sako, —
laikysis iki kraujo, — stengiasi
paimti unijos vairą į savo ran
kas. Kokiais tikslais gi jie taip
skverbiasi i unijas?
Tie visi
klausimai bus
teisingai šiose 1
prakalbose išaiškinti. Todėl nė'
vienas Brooklyno darbininkas.1
kriaučius ir ne kriaučius, nepa
mirškite balandžio 15 d., tai bus
sereda, - ir kiekvienas būtinai
privalote būti virš
minėtose'
prakalbose, o išgirsite daug, i
daug naujo. Prakalbos prasidės
7:30 vai. vakare.—Siuvėjas.

Ieškomų asmenų prašoma aV?
yiliepti ir visų žinančių prašo
ma pranešti Lietuvos Pasiutinybei Washingtone apie šiuos as
menis:
1. Jonų Norinkevįčių, kilusi
iš Trakų apskr., Onušiškio vals.,
Taučionų kiamo.
2. Stanley, Mililn (Stasys Mi
liūnas), gyvenusį apie Pitsburgą. Pa. *
3. Petrą Žilių, gyvenusį tūlą
laiką Čikagos
mieste, paskui
Indiana Harbor,, Ind.

Lietuvos Pasiuntinybė Ajtterįk.

Skilvio
pa Geriausios
J |-| Gyduoles šioje va■v Ii 1^ landoje,
PraŠalina
užkietėjimą,
rugš■ !■ ■
tumus, gasus, skausmus ir t. t.
sekmos garantuojamos. 50 tabletų 50c. pas jūsų aptiekoriųį aijia
atsiųskite $1 už tris pilnos imieros
pmokėtii persiuntimu.
pakelius,

•didžiausias plotas laimes. Bet galingi turi gyventi
stipriame ir sveikame kūne.^ Ir štai kodėl motina,

rimentavimo, kad Borden’s Eagle Pienas yra viena
tinis pienas išauklejęs kūdikius sveikais ir stipriais

norinti kūdikiui suteikti lygią progą, turi ieškoti
būdų, kad jis pradėtų gerai augti protu ir kūnu.

vyrais ir moterimis.

Idant žinotumėte kaip vartoti Boi'den’s Eagle Pienų
jūsų kūdikį penint, mes jūsų kalboje atspausdinome
instrukcijų kaip priruošti jį maistui visų amžių vai
kams, kurie nedapenėti. Jei norite šių pumokiriimų,
išrašykite kuponk n- pasiūSkitę midus šiandie-'
mes pasiusime jums jas visai dykai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK

ŠĮGLE BRf^
ark of The BordeN CoI>,P'
Kog. V. S. Pat

KUPONAS
Pažymekit Katrą literatūrą Norit

Penėjimo
Valgiai dėl
Instrukcijos
V
x
Vardas --------------- ---- ------------------------------1 J- ■
Adresas_________________________________

{’S|C PkbservedMilk
VS’C‘,,1
for addiiiona*
^t^'JPosition each labcl

NORĖDAMI

NAUDINGI KREPŠIAI

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

<*

(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautuvėse parsiduoda po
^®B75 centus. Jie yra laW^bai puikus ir patogus
■įjJZHsuaidėjimni p
KĮpaįJie yra sulenkami;
tinka dėl daug pirki9H||rtių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimu Ir 40c. Persiunta
irto išlaidų $c.

S. L. FABIONAS 00
809 W. 351h $1., Chicago
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDĄVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus Ir
Parduvdąm Laivakortes. •

A. A. OLIS

1739 So. Halsted St

Valet

AutoStrop
- Sharpens ftself

THE SAFETV RAZOR KURIS
PATSAI GALANDA SAVO BLADES
Pilnas auti’itas $1.00 ir $5.00
Pardavimui visose 'krautuvėse kuriose
parduo&ma Raziors ir Blades

ADVOKATAS

g
i
Įj
i

11 S. La Šalie St., Room fiOOl
Tel. Ranuolph 1084—Val. nUo 9-6
U;" Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
.6-8 v. v. apart Panodilio ir
PėtuyČios.

Jei ieškai bargenų
skaityk Naujienų skelbimus.

J. P. WA!TCHES

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn St.
Room 1211
Tel. Dearborn 1013
Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 36. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingalio urnai. — Paikola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
"

’ ’

f*....................

'

ADVOKATAS

J

.......

•

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1U1-1J2
Tel. Central 4411. Vai. huo 9-4
Gyveninio vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki_8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliotais nuo 9 iki 12 j ryto.

Advokatas

Vaikų
Knyga

John TJagožkinfcsB

Advokatas

Miesto Ofisas

b."

NAUJIENOS,

Razor

MM

Šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi lygią
progą. Bet ją jie patys turi išdirbti. Tas reiškia, tik

Ir nusimananti Amerikos visuomenė, laisva pirkti
ką ji nori ir kur nori, mąštė apie didį pieno klausi
mą ir didelė didžiuma rado per ilgus metus ekspe

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistu, taip
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienu iš pie
nų kūdikių penėjimui. Borden Pienas yra vardas
reiškiantis pienų viršenybę. Reputacija, kuri už
Bordeno vardo stovi yra vaisius ilgų metų tarnybos.

m

“PEF LABARATORIES,
5428 So. Ashland Avė.
ČHICAGO, ILL.

Taip kaip žmogus norintis būti didžiu Amerikoje
turi duoti ką nors verto, taip produktas, kuris stovi
virš kitų šaly turi susidėti is ko nors gere.

Tas vyras ir moteris tuo laiku to nejuto, kaip nejun
ta ir šios dienos emigrantai. Bet galimą sakyti kas
dien atvykstą čia ateivių, kurių vaikai ir vaikų vai
kai taps svarbūs veikėjai Amerikos gyvenime.

29 So. La Šalie Št., Room 530
Tėl. Cėntral 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
’l’cl. Yards 4681

MIESTO OFISĄS:

127 N. Dearborn Strėėt,
Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.
ROSELAND’O OFISAS:

10717 S. Indiana Avenue,
Telefonas Pu) I man 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminavojimo abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumdntų ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS v
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakar®. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuos© toli
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui
lengvomis išlygomis.

LIETUVIS ADVOKATAS
69

W. WashingtOn St., Room 1310
Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 West. 2k Street
Telephone Roosevėlt 9090

Namų Tclėfdnas Republic 9600

A. E. JSTAŠULANI
Advokatai

77 W. WashinfitoU Si. Room III
Tel. Central 6209
Ciėėro Ketvėrgo vakare
W W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Brldgeporto Seredoj auo
tuu JI-1 ff *•
6-8 v.
T. Btfal. 6737
3236 K

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
'

ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj?
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVAshington Bt
Cor. Wasbington & Clark

Namų Tek: Hyde Pa

83C5

Pirmadienis, Kovo 30, 1925
■■■» ................ ■
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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padaryk da/.alą su rūgščia sme
tona.
Į stalą galima paduoti su bul
vėmis.

Kį IR KAIP VIRTI
Raudoni, saldus burokėliai.

Sriuba verdama visai kaip
baiščiaf; kas nori atmainos,
gali bile kokių daržovių sudė
ti, bet sriubą išvirinus gęrai
su mėsa pridėti smulkiai su
pjaustytu virintu
ar pečiuje
keptų burokėlių, pavirinti pa
kol sriuba pasidarys
gražiai
raudona ir gardžiai
saldi ir
duoti stalai).
Norint galima pridėti rūgš
čios Smetonos.

Džiovintų žirnių sriuba.
Nuplauk 2 puoduku,s (1 sva
rą) perskeltų džiovintų žirnių
ir pamerk juos per naktį dide
liame bliude šalto
vandens.
Ant rytojaus nusunk žirnius ir
sudčk į puodą su
kvortos
šalto vandens ir kumpio arba
soldinio kaulu. Viryk iki žir
niui bus minkšti (apie 2 va
landas). Pridėk
1 ropę, 2
svogūnus ir 1

markvtj, supiati-

Keptos pupos.

1 kvorta džiovintų mažų puPb
f
I svogūnas.
1 šaukštai landaus kurnu si
rupo
IV'., šaukštuko druskos
I 3 svaro šviežiai sūdytų la
šinių
Nuplauk pupas ir užmerk
ant nakties. Ryte tame pačia
me vandenyje virk tas pupas.
Virk valandą laiko
skaitant
nuo to laiko, kaip pupos už
virs. Paskui sudėk pupas į mo
linį puo<lą, pridėk, svogūnų, si
rupą ir -druską.
Įdek vieną
šmotuką lašinių j vidurinį pu<>do, o kitus lašinius supjaustyk
i rieke les ir sudėk ant viršaus
pupų. Kepk vidutiniai karšta
me pečiuje 6 1 valandas.
Grynai vokiškas

pyragas.

pieno puvėsių, kurie
gadina
kudikiiu vidurius.
13. Maudykite kūdikį kas
dien.
11. Kelius kartus
kasdien
nuvalykite (kūdikiui rankeles
ir žiūrėkite, kad
jo panages
butų švarios.
15. Nerūdykite kūdikio per
šiltai, nes pcršilę kūdikiai greit
gauna ligų.
16. Kambarys kūdikiui turi
būti saulėtas, šviesus, erdvus,
atidaromais langais arba bent
atidaromu langeliu. '
17. Vėdinkite, kasdien kudii
kio kambarį atidaryti a mos lan
gus ne tik vasarą, bot ir žie
ma.
18. Jau I savaičių kūdikį ga
lima 1—2 valandom
išnešti
oran. Tai labai sveika. Kūdi
kiai turi būti laikomi ore kiek
galima ilgiau.
19. Kūdikio indai, vonia, gel
dele, patalinė ir kiti jo daik
tai turi būti naudojami tik jo
paties. Kitiems lokių dalykų
neduokite.
20. Vėmimui, vidurių palei
dimui užėjus iki gydytojo patarimo duokite kūdikiui tik
lengvos arbatėlės arba virinto
vandens ir lai be cukraus.
21. Jei kūdikį pradėjo tam
pyti, arba
jei jis skystauja,
arba kosti, urbti karščiuoja, tai
nesiraminkite, kad
tai nuo
dantukų, bet tuojaus kreipki
tės į gydytoją,
nes iš tokių
ne kartą kitą sunki liga pu

Sudėk į bliudą 1/3 dali puo
stvtus i mažus šmotelius. Pri
dėk druskos
ir pipirų paga duko sviesto, 1/3 puoduko cu
skonio ir virk 20 minu tų. Per kraus ir 1 šaukštuką druskos.
leisk per koštuvą ir vėl uždėk Įpilk vieną puoduką vos šilto
pieno kuriame ištirpinai (/-j
virti.
si i odo.
Padėk sriubą ant stalo visai 1 šmotuką mielių, prie pieno
22. Jei kūdikis išblyškęs, la
pripilk
dar
1/4
puoduką
van

karštą.
bai prakaituoja,
turi kreivas
dens, sudėk 2 lengvai suplak kojas, platų maumonį, tai jis
tus kiaušinius ir 2’Zj puoduko serga anglų liga, kuri reika
Bulvės ir kiauliena
miltų. Sumaišyk gerai ir pa
• Nuskusk ir labai plonai su- dėk, kad pakiltų. Kuomet ge lauja ilgo gydytojo gydymo.
23. Motinos pienas, saulės
piaustyk bulves, nuplauk ir į- rai pakils, nuimk, pridėk ’/j
dėk eilę į lėkštą bliudą, api puoduko razinkų ir gerai plak šviesa, lyras oras —- tai
riausi vaisiai ir apsaugojimas
barstyk truputi pipirų ir drus tešlą. Išdalinks
tešlą ir du
kos ir uždėk mažus šmotukus šmotu ir sudėk i dvi blėtas ir nuo tos ligos.
sviesto ir svogūnų. Vėl uždėk apipilk sekamu mišiniu tegul
21. Neklausykite kaimynių
eilę bulvių, druskos ir lt. iki Vėl, pakila, paskui kepk pečiu ir kūmų patarimų, nes jos ne
bliudas bus beveik pilnas. Api je 30-35 minutų.
daugiau už jus išmano.
pilk pienu ant viršaus uždėk
“Sveikata”
keletą “purk chops” arba šiaip
kiaulienos mėsos,
apibarstyk
druska, pipirais ir sviestu. Ga
li užbarstyti trintų krykiu ar
M A D O S
Patarimai motinoms, tu
ba trintos sausos
druskos.
rinčioms kūdikius.
Kepk apie valandą laiko karš
tame pečiuje. Kuomet vienas
šonas mėsos paros, apversk ki
1. Maitinkite ■kūdikius tik
tą šoną. Reikia valgyti karštą. savo pienu bent iki 6 mėnesių,
nes nėra sveikesnių kūdikiui
maisto ,kai molinos pienas.
Tomates su makaronais.
2. Nėišsikalbinkite negalin
Sulaužyk makaronus į ma
žus šmotelius iki turėsi pilną čios kūdikių žindyti, nes prak
puoduką. Nuplauk ir sudėk į tika rodo, kad beveik visos
pasodintą vandeni dubeltame motinos gali savo kūdikius pa
čios savo pienu maitinti. Jei
puode. Viryk iki
makaronai
bus minkšti. Gerai išsviestuok kartais pradžioj esti ir maža
pieno, tai nereikia nusiminti,
lėkštą bliudą ir įdėk eilę ma
nes toliau dažniausia atsiran
karonų, lengvai apibarstyk pi
pirais ir uždėk eilę tomačių da pakankamai krūtyse mai
(iš įdėtos, .arba žalius, riekelė sto.
3. Maitinkite kūdikį regulia
mis). Padėk ant tomačių kele
riai paskirtomis
valandomis,
tą šmotelių sviesto ir lengvai
kas 3-1 valandos, 5—6 kartus
apiberk druska ir pipirais (rei
per parą.
kia mažai dėti.) Vėl uždėk eilę
t. Maitinkite tiktai dieną,
makaronų,
vėl tomačių iki
nakty neduokite kūdikiui mai
bliudas bus beveik pilnas. Iš
sto, nes naktimis turi jis ko
voliok arba smulkiai sutrupink
kias 6 8 valandas
ištįstai
5 arba 6 krekes gerai sumai
miegoti.
šius su ištirpintu sviestu ir už
5. Nekiškite kūdikiui burdėk ant viršaus bliudo. Kepk
niukėn visokių čiulbukų,
nes
pečiuje per 15 ar 20 minutų.
tai ne maistas, lik vidurių ga
dinimas. •
Prikimšti kopūstai.
6. Negirdykite
kūdikio . aNuimk atsargiai lapus nuo guonų viralu ir degtine. ,
No. 2136. Suknia, kurioje išrodysi
7. šešiems mėnesiams suė plona.
kopūsto galvos ir virk iki pra
Ji smagi ir ją lengva pasiū
ti.
Galima
pasisiūdinti su ilgom ar
dės būti minkšti (arba pusiau jus galite pradėti sveikam kū
ba
trumpom
rankovėm.
gatavi). Nusunk vandenį ir at dikiui protarpiais tarp žindy- Sukirptos mieros
36, 38, 40, 42, 44
sargiai išimk kopūsto
lapus, mo davinėti karvės pieno, ma ir 46 colių per krutinę. 36 mierai
žiūrėdamas, kad nesudrasky nų košelės, vaisių ir kaikti reikia 4% yardo 36 colių materijoj ir
1% yardo stugelių arba ko kito apriu daržovių (morkų), jei yra siuvimui rankovių ir apikaklio.
tum.
*
Turėk gatava kiek nori šal reikalas.
Norint gauti vieną ar daugiau virš
8. Pirm to laiko galite kū nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
tos ir virtos mėsos. Kol ko
blankutę arba priduoti pa
pūstai verda, sukapok mėsą ir dikį. pradėti maitinti kitokiu paduotą
vyzdžio numerį pažymėti mierą ir
sumaišyk su lygiai tiek duo maistu, negu motinos pienu, aiškiai parašyti savo vardą, pavardę
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
nos trupinių. Pridek druskos ir tik gydytojo patariamos.
15 centų. Galima prisiųsti pinigus
9. Jei darbas priverčia jus arba
pipirų pagal skonį,
truputį
krasos ženkleliais kartu su už
piešto ir vieną, du ar tris (pa- išeiti iš namų ilgesniam laikui, sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Šeimininkėms Patarimai

jral daugumą,

•>•*•**

i

mėsos)

gerai

iš

plaktus kiaušinius.
Įmaišyk
sukapotus mažesnius kopūsto
galvos lapus prie mėsos ir tru
pinių. Uždėk po keletą šaukštų šios košės ant kiekvieno ko
pūstų lapo ir atsargiai suvy
niok, galutinai aprišdama la
pus švariu baltu siūlo, kad ko
pūstai nepasileistų.
Sudėk į karšti/ vandenį ir
viryk iki alpai bus minkšti.
Jeigu nori gali kopūstus api
pilti su ištirpytu sviestu arba

tai žindykite kūdikį nors 3 kar

Naujienų:

Pattera Dept.,

1789 So.

tus per parą
išeidamos, pie Halsted St., Chicago, III.
tų parėjusios ir vakare stigrj: NAUJIENOS Pattem Dept.
ž ilsios namo.
1739 S. Hąlsted St., Chlcago, III.
10. Karvės pieno neduokite
čia įdedu 15 centų ir prašau at
kūdikiui daugiau kai vieną lite

0

F. A. RAKAS
Registruotas A p Ii ekori us
ir Savininkas

8131-33-35 So. Halsted Si.
i

Karolius Požėla
su

Europos Čempionas

i;

2346 West 69th Street
arti We«tern Avė.

3

Phone Republlc 5877 - 5831
CHICAGO. ILL.

-----------

J. Bancevičium
“Chicagos drapiežnas dzūkas”
Jųdviejų ristynes prasidės 9
vai. ^vak. ir tęsis iki galutinos
pergalės.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIBIKIENE

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

AKUŠERKA

3235 S. Halsted St.

MR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviais žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
I8th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal
8110. Naktį
Telefonali
Drexel 09.'/)
Boulevard 4186

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims
ir
merginoms,
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Karolius Vogelis
Klaipėdos Čempionas su

3235 S. Halsted St.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

B. Marshalu
Amerikos sunkiojo svorio
ristikas.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Speciali Nedėliomis ofisas uždary
tas.
Jeigu reikalinga dėl namą,
šaukite Boulevard 4136 arba
Drexel 0950.
----------------------

DR. SERNER, 0. D.

J. Goštautas .

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL

Lietuvių sunkiojo svorio
ristikas su

T. Banks

Praktikuoja 17 metai
Ofisas
<729 So. Ashland Ave^ 2 lubos
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos

Turėk švarias, sveikas akis

Sunkiojo svorio ristikas.
•

Ristynes prasidės. 8:15 vai. vak.
Tikietai parsiduoda “Naujie

“Aušros” knygyne, Be-

nošiaus

aptiekoje ir Universal

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

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

A

nose”,

------- -

PRANEŠIMAS

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai • praktika
vusi
I'ennsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo. .

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Telefonas Midway 2880

3333 So. Halsted St.
I______ _________________

lelephone Yards 0994

Atletų Kliube.

Europinio Gydytojas ir
Chirurgas

ŪR. MAURICE KAHN

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084
DR. I. TREIGER
2028 So. Halsted St.

4631 So. Ashland Avė.

Tikietų kainos $1.10 ir aukščiąu

DOVIERNASUS

v

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

Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.
—

'

■

—J

LIETUVIAI DAKTARAI

(Ingaliojimai)
Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blne
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912 ,
Naktinis Tel. Drexel 2279
»■■■■ H
I
'
I
/

............................. .
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Bonlevard 5913

DR. A. J. BERTASH

' Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vedimui reikalų ir provų Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kastink nuosavybes Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegu)
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, ^greitai
ir už pigiausių kainų.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiriaine bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki S M
pietų ir 6 iki 8 vakare

Tel. Boulevard 0537

Telefonas Boulevard 1939

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

'

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

4643 So. Michigan Avė.
‘ Tel. Kenwood 5107

1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietą.
------------------------. ...... ..........

Chicago, 111.^

A. L. DAVIDDNIS, M. D.'

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

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

Rvsas Gydytojas ir Chirvrgu
Specialistas Moteriškų, Vyrišką
Vaikų ir visų chronišką ligą.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
3303 So. Morgan St.
Chicago
Telephone
Boulevard 2160
Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

1

NAUJIENOS '
Teisių Skyrius
1739 So. Halsted St.

4

Chicago, III

'

DR. A„ MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’
1579 Milwaukee Avė., Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronsvvick 4983
Namų telefonas Spaulding 8633
V
i ■
■
.......i.... .......
.

...4.

P....

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

■■■■■■■»«,

,i

m

e ■ ■■

■■■■■»»■

...

■

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

Dr, Benedict Aron
-

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:30 vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas

Prancūziškas Daktaras

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
ką ir slaptą ligą

Tel. Lafayette 4146

pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo

universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.

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

VIENYBĖ,
193 Grand St,

Gydo su pag-elba naujausią metodu

X-Ray Spinduliai

DR. M. T. STRIKOL

siųsti man pavyzdi No..... .........

li. Guminį spenį po žindy- Mieros —..... ........ .... „ per krutinę
mo išplaukite karštu vandeniu
ir laikykite švariame uždeng
(Vardas ir pavardė)
tame inde (stiklinėje).
(Adresas)
12. Nesinaudokite guminiais
speniais su žarnomis, nes žar
(Miestan Ir vali t.)
nose visuomet esti neišvalomų

Vienatinė I .ietuviška Aptieka
šioje Apielinkčje

Už lietuviu čempionatą ir deimanto diržą
Utarninke, Kovo 31 d.,
Chicagos Lietuvi ų
Auditorijoj

Marquetfe Pharmacy

■į

RISTYNES

Tel. Blvd. 31M
M. Woitkewio
BANIS
AKUŠERKA
Pasekmingai pa*
arnauju
mote
rims prie gimdym o,
panirimai
lyk ai
moterims
ir merginoms.
3113 South
Halsted St.

Brooklyn, N. Y.

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. > Boulevard
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2.-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 1«.
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:80 po piet;
Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:tW

Telefonas Lafayette 3878-7716

h

Dr. J. W. Beaudette
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ar vėliaus diktatūra turės’imti iš jų “petragraŠiuš” ir kisugriuti ir pergalė turės būt tokią naudą? Virako aiškini
demokratijos pusėje, —• pa mas tuo budu susivęda prie
to, kad popiežius' darė konkor
sirodė teisingas. Mes' nė- datą su Lenkija, turėdamas
klydome ir tame, kad fašiz cmenėje savo naudą, o ne len
mas tai reakcija prieš bolše kų.
vizmą. Kadangi bolševiz Bet juk niekas niekuomet
mas šiandie Italijoje jau yra nesakė, kad “šv. Tėvas” myli!
lenkus labiau, negu save. Sa-'
negyvas, tai ir fašizmui voji nauda jam, žinoma, stovi
sprūsta dirva iš po kojų.
pirmoj? vietoje. Lenkų naudą

'

Q

*1

.

Sveikatos

1

į

’lypatą. Kas neturi nieko bendra
Kitą' kartą paaklbėsiu apie
su jo vpata, apie tai jis nepai- hysterijos priežastis.
•—Dr. A. Montvidas.

HYSTERIJA

1579 Mihvauke AVe.
Kada žmogus pilnai susirūpi
Editor P. GRIGAITIS
na savimi ir viską matuoja suKelengva žodžiais pasakyti, lig pas jį du palinkimu: 1) nuo
1739 South Halsted Street
Chicago, III. i
das yra hysterija. Skaitytojas latinis ieškojimas kitu simpatiTelephone Roosevelt 8500
greitai ir aiškiai suprastų, jėi jį jos ir 2) išpūtimas kiekvieno
Subsęription Rates:
suvestų į kontaktą su hysterL nepalankaus atsinešimo i jį.
$8.00 per year in Canada.
ku tokiame momente, kada Ii- .Tiedu palinkimu sukelia didž’iau$7.00 per year outsido of Chicago.
$8.00 per year i n Chicago.
gonis yra susijudinime. Gydy- sios kovos ir nemalonumo. Sim3c, per ęopy.
tojai hysterija vadina psychozo patijos pas žmones galima gaujisai s pa remia tiktai tiek, kiek
Entcred as Second Class Matter
ir neurozo kombinaciją, tulrin- ti tik tuomet, kada jais pasitiki,
March 17th, 1914, at the Post Office
jisai pats tikisi iš to turėti nau
čia daugybę simptomų. Labiau kada už mažus prasikaltimus
of Chicago, III., under the act of
dos.
.Jeigu
Lietuva
butų
taip
March 2nd 1879.
sulietuvinus ir plačiau paniški- moki jiems atleisti., kada į maždidelė,
kaip
lA'nk-ija,
tai
Va

nus, išeina, kad yra sykiu proto možius’ nekreipi atydos, kada
Naujienos eina kasdien, išskiriant
tikanas,
be
a'hej.cHičs,
eitų/*
iš

sekmadienius. Leidžia Naujiem) Ben
i ir nervų pakrikimas, kuris pa prieš juos be svarbaus reikalo
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
vien su I net u vos, o ne su Len
sireiškia įvairiai, skirtingai nuo neišsišoki. Hysterikas elgiasi
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
IEŠKO PASKOLOS LIETUVAI kijos dvasiški ja.
į
normalio proto ir nervų veiki ir protauja kaip tik 'priešingai.
Užsimokėjimo kaina:
Virakas tuo btidu vfeei nemo, vienok ne smegenyse, ne Jo draugai ir kaimynai pradeda
Chicagoje — paštu:
girdėjus
“
Tėvynė
j-omoša
tos
“
bedievių
”
nuomo

........................ $8.00
Metams....
nervuose, kada juos tirinėjame, šalintis, vengti
draugavimų.
Pusei metų
4.00 kad —
nes, kad Romos papa remia tą
nieko
yaptingo,
skirtingo
nuo
Hysterikas arba ’hysterikė tuo Style 44, tikra kaina $640,
Trims mėnesiams ......
2.00
Dviem mėnesiams ........
.norinalumo nerandame. Mano met neretai griebiasi blogų į“Livtovos valstybei ieško pusę, knrrcje yra galybė, o ne
Vienam menesiui ...... .
ma yra,, kad turi būti
kokios monių, kad tik gauti simpati užr................... $385
ma paskolos Amerikoje 17 tą, kurioje yra tksa. Jisai grei
Chicagoje per nešiotojus
nors nematomos cheminės per jos, kad dalykus “pataisius pa Prie Piano pridedame Kabi
milionų dol. sumoje, o Kau čiaus duoda naują argumentą
Viena kopija .*........................... Sc
tos
nuomonės
sustipi-inimui.
Į
mainos smegenų ii* nervų audi- gal savo norą.” Jie gali padegti netą, Liampą, Benčių ir
no miesto reikalams — įveSavaitei ................................... 18c
Pasak
Virako,
papa
gal
tu’
LUCILLE RICKSEN, .jauna niuose, vienok šitas
Mėnesiui ................................
75c
j manymas savo namą, gali ką užmušti, ap 25 Roles.
(linmi vandentiekio, kanali
rįs
tikslą
padaryti
Vilniaus
arch
krutamu jų pa veik nėkuomi nėra paremtas.
zacijos ir kiliems įrengi
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
nuodyti, apvogti, arba kartais Churchill Player Pianas
kivyskupiją
baze
Rusijai
“
su’
slų
aktorė,
paštu:
e
liomis
dienomis
ji
šitie keisti ir nenormalus pro surengia monijančias, apgavihmams, 2 milionų dol.- sumo
Metams ................................. $7.00
katalikmti
”
.
(ml
būt.
Papa
se-Įmirė
nuo
persidirblmo.
Ji
gimė
to ir nervų veikimo pasireiški gas vagystes, užpuolimą, ligos už.... .................. $235
je. I-r mes turime rimto pa
Pusei metų................................. 3.50
Trims mėnesiams ................. 1.75
grindo manyti, kad Kauno nai darė visokių pastangų, kad( Chicagoj, rugp. 22, 1909 iš ne mai pakrikdo normalius kūno ir kitką, kad tik atkreipus kitų Upright Pianas už .. $125
Dviem mėnesiam .................
1.25
’
ir Ingel- veikimus, todėl hysterikas skai (Tomę į save, kad tik gavus jų
.miestui paskola bene jau pakrikusias pravcKslkvų aveles .turtingų švedų Jono
Vienam mėnesiui ...... .................. 75
yra gauta ir, rodos, dabar Rusijoje suvarius į savo gaT-jborg Ericsen. Jau 5 metus ei- tomas ligoniu. Ligoniu jis yra užuojautą. Jie ir jos prisime
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
priguli tik nuo Kauno mies dą; tuo tikslu jisai nesidrovė-,dama dalyvavo vaidinimuose iir jau ir todėl, kad jo protas ir ta liga: išmoksta vemti, apmir
(Atpiginta)
PIANŲ KRAUTUVĖ
Metams .................................... $8.00
to valdžios ir Vidaus Rei jo net vesti tiesiogines derybas tuo užlaikė savo tėvus, o 12 me nervai neveikia kaip reikia.
ti, sutingti, išblykšti, slaptai
Pusei metų .............................. 4.00
su
“
mirlinaiš
religijos
priešais
”
Lietuviai salto: “Ji labai ner- nusiutina odą ir neledžia užgy
3343 So. Halsted St.,
kalų Ministerijos galutinas ■
tų būdama tapo žvaigžde. Bet
Trims mėnesiams......... ............. 2.00
bolševikais.
Tos
minties
jisai
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
realizavimas šios paskolos.
3327 So. Halsted St.,
silpnas kūnas neatlaikė sunkaus vuota, arba—“Jis tokis aitrus, ti, slaptai įkaitina termometrą
gal
bftt
da
ir
šiandie
nėra
atOrderiu kartu su užsakymu.
JTumpa ateitis parodys, kaip
artistų darbo ir 8 mėnesiai at kad sugyventi su juo negalima”. iki 105 ir 110 laipsnių, kada gy
CHICAGO
šižadėjęs,
—
nors
visi
išmin

Šitas
nervuotumas
ir
aitrumas
ištikrųjų yra su tomis pa
gal ji susirgo. 3 mėnesiai atgal
dytojas egzaminuoja. Ypač mo
tingi
žmonės
sako,
kad
planas
yra vadinamas hysterinlu tem ters hlsterikės pasidaro eksper
Vieno Amerikos laikraš- skolomis, nes reikia žinokis padaryti Rusiją katalikiška mirė jos motina.
peramentu.
tės apalpime ir kituose prisime
čio korespondentas telegra kad pastaruoju laiku nei yra toks pat negudrus, • kaip
viena
mažųjų
Europos
val

Anąlyzuojąnt
hysterinį
tem
timuose, kada nori vyrų užuo
fuoja iš Europos, kad Itali stybių negali gauti paskolos bolševikų svajonės- apie vaka
perementą atrandame jame dvi jautos. Užimtų šimtas pusla
rų
Europos
suiTOiševikinimą.
joje judėjimas prieš diktato Anterikoję.
Taip,
mes
tąja
“
sensacija
”
Jei ištikrųjų
ypatybi: 1) stoka valios arba pių,, jeigu norėti aprašyti visus
Bet
jeiigu
“
šv.
Tėvas
”
ir
sie

neužsiiminėjome,
palikdami
ją
rių Mussolini einąs tolyn vis
Kauno miestas net dviejų
susivaldymo ir 2) emocija arba “triksus”, kokius hysterikai ir
kia
to
tikslo,"
tai
kam
jam
rei

pilnai
komunistams,
kuriais
! jausmų perviršį, kurie įveikia hysterikės vartoja, užuojautos
stipryn^ ištiso mėnesio tyri milionų dolerių paskolą ga kėjo Vilniaus arkivyskupiją
lenktyniuoti
mes
.iš
viso
laiko

Vienuolyno arba Marųuetnėjimas sąlygų Italijoje įti vo, tai pasirodytų, kad čio padaryti I^nkijos bažnyčios me per prastu darbu. Daugiau valią.
gavimui pas draugus, gimines
kinęs korespondentą, kad te nai yra kas nors nepapras dalim? Juk toje arkivyskupi sia jų pasidarbavimu ta berei Paanalizuokime šituos du. tP’ ir šiaip visuomenėj-. Supranta te Parko ir Brighton Parko
to: arba Kauno n)iesto iš
sireiškimu.
nai bolševizmas jau esąs imtinai gera padėtis, arba joje, kai-p pats Virakas pripa kalinga byla išdilo, ir jie bu Kada mes sakome, jog žmo» ma, paprasti žmonės mano hys- apielinkių nuo dabar NAU
terikus esant tik paprastai ego- JIENOS yra išnešiojamos
žįsta,
lėVa
tik
“
maža
priemai

vo
suinteresuoti,
kad
ją
kiek
negyvas ir visuomenė trokj
paskola rūpinosi labai įta
gus vaduojasi ne protu, o jaus jistais, -apgaudinėtojais, neno
reguliariai kasdien kiekvie
ša
lenkų
”
.
Ar
nebūtų
buvę
galint
labiaus
išpūtus,
idant
štanti sugrįžti j normalę de kingi žmonės, ar gal abi są
mais, mes kalbame apie hyste- rinčiais susivaldyti. Gydytojai
lygos krūvon susibėgę Kau tikslingiau palikti ją atskira tuo 'budu pasidarius sau “idė“ riką. šitokių žmonių po didžio į juos žiuri kitaip, žmogus, ku nam skaitytojui.
mokratinę
parlamentinę
nuo Lenkijos? Lietuvos kleri jinio” kapitalo. Galutinai nu-'
tvarką su laisve žodžio, no miestui paskolą laimėli."* kalai, bijodami, kad papa nesu susę protu .ir nusmukę visuo-Jjo karo atsirado nemažą, nes po rio protas ir nervų veikimas yra Norintieji užsisakyt kreip
Paskolos Kauno miestui ir sikompromituotų lietuvių, balt- menės akyse, komunistai šian ! kiekvienos katastrofos' protinių pasvyravę, nėra kaltas. Pajuo kitės pas
spaudos ir susirinkimų.
S. A. VASILIAUSKĄ
ir nervinių ligonių skaitlius pa
Mussolini esąs be sveika Lietuvos valstybei, žinoma, rei gudžių ir kitų mažųjų tautų die juk liktai tuo ir palaiko didėja. Hysteriko jausmai, fi- kimais ir bausmėmis jo nepatai
6752 S. Campbell Avė.
sysi.
kia. Bet Lietuva jau senai bu katalikų akyse, stengėsi jį pa savo “judėjimą”, kad žaidžia
Tel. Roosevelt 8500
tos, — kas jam dar labiaus tų galėjusi gauti paskolą Ang
guratyviai kalbant, visą laiką
kreipti prie to, kad Vilniaus ant savo pasekėjų žemiausių stovi ant pirštų galų ir mažiau
apsunkiną uždavinį atsilai lijoje, ir lai labai lengvomis kraštas butų pastatytas po tie jausmą, diena iš dienos maitin
kyti valdžioje. Šiandie Ita sąlygomis, jei valdžios atsto siogine Romos jurisdikcija, ne dami juos priešingų srovių kei šiame reikale piestu šoka į kovą.
lijos diktatorius turįs pasi vams nebūtų pakišęs koją Vai duodant jame jokios galios kimu ir atskirų asmenų juodi- Jausmai jo visuomet išsilieję
perviršyj ar tai butų džiaugsme,
ar kur kjtur Da
rinkimą: arba, statant pa- lokaitis, kuris norėjo įpiršti, Lenkijos bažnyčios vyriausy- nimu Phurpli nešmenes apie pyktyj;
vojun savo gyvastį, stengtis kaipo skolintoją, privatinę I ir- > |)C1* K0(|el “šv. Tėvas»” neišpil- Dr. Monlvulą jiems <lar ypa- )yk-ljg> kurfs kursto sveiką Kroniškas vidurių užkietėji
mą, su kuria jisai turėjo reišilo kuklaus - prašymo?
tingai buvo malonu, kad jisai žmogų tik nusišypsoti, neretai
toliaus vadovaut fašizmui kalų. Jisai butų, mat, gavęs jeigu
mas tai yra plėga jų gyvas
papa' butų vadovavę- vieną komunistinio chuliganiz
-— arba paimti “ilgas atosto “komišęn”.
I sis teisingumu ir moralybe, tai mo organą nutvėrė už pakar- paskatina hysteriką kvatoti be ties, bet tūkstančiai jų užsi
gas”, kad per tą laiką opozi Amerika dabar vargiai duos jisai butų turėjęs, nepaisant I pos Jr žada pusėtinai stipriai susilaikymo, Menkas nesma laiko sveikai naudojant Dr.
gumas bei nelaime, kas sveiką
tokiomis ge Želigovskio
užgrobirhi) Vil papurtyti.
cinės jėgos nuverstų diktaCaldwell’s Syrup Pepsin
žmogų gali versti tik atsidūsėti
re mis sąlygomis, kokiomis siu- niaus, pripažinti Vilniaus kraš
Nejaugi tad “Naujienos” tu ! hysteriką neretai veda prie kar
oterįs taip tankiai kenčia nuo vi
tą Lietuvos dalim. Bet jisai ne rėjo dėtis prie tto komunistų
durių užkietėjimo, kad pastato
agai.yt j0 baimė, rūstumas,
save
dideliu pavojum Tas yra
tiktai to nepądarė, jisai net koncerto,
neapykanta kartais urnai peršo- todėl, kad daugelis moterų labiau rū
Tas pats korespondentas KLERIKALŲ KLAPČIUKO atsisakė būti neutrališkas Lie Nesusipratimas, dėl kurio1 ko visus rubežius ir jis gali pa pinasi padailint savo išvaizdą iš lau
su pagalba įvairių kosmetikų, negu
tuvos ir Lenkijos ginče dėl kilo minėtoji byla, buvo gry- daryti tokių
NAIVUMAS
pastebi, kad, neveizint visiš
blogumų, kurie ko
apie prašalinimą tikros ligų priežas
Vilniaus, ir davė savo‘pritari
nai privatinio pobūdžio, ir ji- sveikam protui keisti ir nepa- ties su geru vidurių liuosuotoju.
ko spaudos laisvės panaiki
mą Želigovskio smurtui!
sai veikiausia butų buvęs pri- taisomi,
Pripratimas prie pilių, suprantamu,
P.
F.
Virakas
rašo
iš
Lietu

nimo Italijoje, fašizmo prie
Kokį gi moralį autoritetą po vatiniu keliu ir išspręstas, jei
nėra
bet kiekvienu
Stoka valios daro hysteriką moterisrekomendotinas,
šai vedą smarkią kovą prieš vos So. Bostono “Darbininkui” to papa galės turėti,- kad pa gu nebūtų atsiradę besąžinis-1 tinkama
gali vartot nekenksmingą
tešla visokiems karštų liuosuotoją tokį, kaip Dr. Caldvvell’s
dėl Romos pupos sutarties su veikus į tikinčiuosius Rusijos
“juodmarškinių”
valdžią. Lenkija:
| kų kurstytojų, kurie geidė ne frazių, agitatoriams, * misionie- SyrupPepsin, su užtikrinimu, kad dožu graduališkai bus mažinamu, ir nuo
I
žmones?
Nors
jin
nepakenčia
to nesusilpnės sistema, i
Žmonyse iš rankų į rankas
Jančiui labo, bet visai ko kito, riams. Savo valios, neturėdaBet aiškinama koukorda- bolševikiškos prievartos, bet šiandie ir palys lie kurstyto- mas, jis seka kitų patarimus, Jus privalote imti dožą Dr. Calvvell’s Syrup Pepsin, kuomet jus pujuntat ma
einą lapeliai, kuriuose skel to “prasmė
ir kitaip. Būtent: dabar jie matys , kad Vatika jai pripažįsta, kad jų “globo- kartais aklai jiems pasiduoda, žiaus j simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugčiojimą, riemens*
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išbertą
biama faktai apie fašistų
Vilniaus arcivyskupijos su nas nėra nė kiek doresnis už
jamasai” asmuo per teismą ne lengva į jį įspūdį padaryti, odą, šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug'žmonių nelaukia šių simptomų
piktadarybes.
Mussolini
pasirodant, bet ima Syrup Persiu reguliariškai sykį savaitėje. Ponia Mary
darymas iš trijų vyskupijų, Maskvos diktatorius:
tiktai
nieko
ne
pelnė,
bet
da
lengva
suagituoti,
kad
jis
tokį
J. White, 122 Ccdar Avė., Camden/N. J. ir ponia L. H. Edvvards, Palisadc,
tuose lapeliuose esąs tiesiog apgyventą lietuvių ir dau Virakas, beje, dar mėgina ir skriaudos sau pasidarė. Bet ar kitokį žingsnį darytų... Gana Colo.,
sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. CuldvveH’S Syrup
suraminti
katalikus
tuo,
kud
(
gumoje
baltgudžių
su
maža
Pepsin.
Kiti šeimynos nariai'taipgi jį vartoja, nes jis yra liuobas nuo narko
kaltinamas atstovo Matteot'jiems kas galvoj: bi tik jie tankiai jis negali išspręsti pa tikų ir kitokių
svaigalų, todėl yiKi geras kūdikiams.
priemaiša lenkų, galėjo būt Vilniaus arkivyskupijos galva
ti nužudymu. Šio socialistų
gavo prbgos parėkauti ir Dr. prasčiausių klausimų ir Ima gytoli permatomu šv. Tėvo gal busiąs paskirtas lietuvis —
Monlvidą pašmeižti! Jų šar-|Venti tik įspūdžiai^ jausmais, Daugiau kai milionas bonkų Dr. CaldKUPONAS VIENOS BONKOS
kankinio vardas šiandie
liksiu, kad iš čia turėt ba- Matulevičius. Bet tai yra tie-. lataniškas “tarnavimas” darwell’s Syrup Pepsin. parduodama kas
IŠBANDYMUI DYKAI
Šitas, galy gale,
priveda prie metai, tai yra didžiausias pardąvi- Y rii <luu«esąs labiausia populerus ItaRusijsi katalikiška puria-!
negražus akių monijimas.
žmonių, kurie visuomet
tokių vaistų pasaulyje. JTeiįęci jus
klasei
savimi nejiasitikč j iino ir jis <lsxnorėtų
pirmiau
išbandyti,
negu
ryti. Arcivyskupu jeigu skir- Vienas svarbiausiųjų
konkoresate
pripratę
vartoti
aštrias
katarišdeda iš to, kad jie mažiau iš rosi perdaug jautriu, atsargiu,
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą,
pilės, druskas, “katariškas ken- prisega savo vardą ir adresą ir pa
Tuose slaptai spausdina tų Matulevičių, kaipo pasi- dalo punktų yra tas, kad Vii- manančius' už save žmones įt nepasitenkinančiu, savimi susi- kas
des
”
,
kurios turi savyje anglinės sma siunčia į
žymėjusį
ir
žinovą
pravoslaniaus
krašte,
kaip
ir
visoje
los
vadinamos
mes
raukia
į
bėdą,
o
paskui
juos
muose lapeliuose taip pat
rupinusiu. Viską jis ima įver patariam vartoti pnenalphthalein,
šitą nekenkiantį liuovijos dalykų ir rusų psicho- lenkų valdomoje teritorijoje, “užtaria”.
PEPSIN SYRUP COMPANY
tinti tik tiek, kiek tai liečia jo suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuoesąs paduodamas ir ganyto logijos, nors' tam gal lenkai vyskupus ir arkivyskupus RoMonticello, III.
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit
o aplaikys dykai bonką Dr. CaldKuomet
žmonės
dol
grynai
jiškas laiškas kardinolo ir Imlų labai piiešingi, taikia
t—.- J11(l gali skirti tiktai su Varšunusipirkti bonką bile vienoj aptiekoj. vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa
asmeninių reikalų eina į teis
Viena
doza nekainuoja daugiau kai nereikalinga. Visiškai dykai.
Maffi, kuris, kreipdamasis į
tuomet išeitų taip, kad šv.|v<>s pritarimui. Jeigu, vadinasi mą, lai ne. musų dalykas spręs
vienas centas.
katalikus, šaukiasi dan levas sudarant konkordatą Matulevičius yra Lenkijos im ti, katras jų teisus, katras ne.
We n n ę rM'e#W;
katalikystės ‘idė perializmo priešas, lai arki
gaus atmonijimo kruvino- vadovavosi
:
,
....
M
Bet
pats
faktas,
kad
žmones,
jos reikalais, o ne Lenkija i vyskupo
Į besitąsydami į>o teismus, daž
prielankumu, kaip dabar yra būt paskirtas; o jeigu jisai bus
niausia tiktai advokatus paše
kams.
i n (ariama. ’
paskirtas, tai rėks, kad jisai
Nuo 1896
ria, o palys nieko nelaimi, pra
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
Laikraštis, kuris išspaus .Juokdarys tas p. Virakas! yra ištikimas Varšuvai. Nejau vartu
WENWERSTEN’S MALT
tuves.
Cash arba ant išmokėjimų.
yra žinoti ir visuomenei.
a rūt
gi
lietuviams
butų
džiaugsmas,
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
yra
prircn
gėjai
dino tą korespondenciją, yra Norėdamas pateisinti “Šventu
Dr. Montvklo žodyje tatai bu
Apyuių-Salyklo
sko
HOPS
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., J n s.
Chicagos “Tribūne”. Jeigu jį Tėvą” (kurį yra pei verslą,I’ įjeigu jie patirtų, kad “lautienio.
\
vo
labai
aiškiai
parodyta.
Tai
Čombined 1
JL. BARTKUS, Pres.
ber
i
tis
’
’
Matulevičius
apsiėmė
Todėl, kad salyk
yra viena priežasčių, delko ko
net jam siunčiama šitokios dėl svieto akių, net Lietuvos nauti lenkų valdžiai?
1619 W. 47th Si., Tel. Boukvard 7101, 1892, Chicago
lą ir apyniai yra su .|
klerikalų
spauda
smerkti!),
ji

munistų
šlamštui
jisai
taip
ne

žinios apie padėtį Italijoje,
jungti ir la- aatt’.-sai
sugalvoja
net
visą
“
teori

patinka.
Žymi
dalis
komunistų
bai lengva
tai reikia manyt, jogei fašiz ją” Vatikano diplomatijos iš
“Veikėjų” šiandie verčiasi tuo,
yra pri
BESARMAČIAI
mui iš tiesų darosi riesta. aiškinimui.
rengti.
kad slaptai raugia ir pardavi*EMNERST£N'$
Ta Amerikos publika, kurios .-.Romos papa, girdi, gal valičja “niuhšainą” arba J tarnau
nuomones išreiškia “Tribū dovaviKsi ne prieladikumu Len BpAoklyno komunistųį šlamš ja už . agentus įvairiėinsi “šais,12th STREET
„J
ne”, ilgą laiką simpatizavo kijai, bet “katalikystes idėjos telis bliauja, kaip 'už liežuvio leriiuiis”, ieškantienis bylų tir
Tąl. Ked’z.ie 8902
kruvinajai Mussolinio val reikalais.” Bet kas yra ta “ka- pakartas, dėlto, kad “Naujie- pė lietuvių, šitai komunistų
D1'' ■
.iįiįFĮ-.-,'
talikyslės idėja,’, jeigu ne po-( noš”, kurios .nebubnijo apie profesijai “Naujienos” paken
džiai.
8bld-i6 Roobeveit Kd.
, Ipiežiaus siekimas
dabar kė, įdedamos straipsnį apie lai, HENN1N.G W^INERST£H iNC.<?
...........— paimli
.......... savo,
........ i Montvido-Jaučiaus- bylą,
-j
Arti St. Louis Avė.
tuo bildu musų įsitikini- kontrolei! lkiek galint didesnį davė vielos Dr. Monlvido pasi- kaip kartais esti kvaila “prorj£ AVE.. CĮUpAGO
CHICAGO, ILL.
Inas, kad Italijoje aiiksčiaus skaičių “dusių”, kad galėjus aiškinimui dėl tos bylos.
votiš”.
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MAŽESNES MOTERŲ LIGOS PAEINA
NUO VIENOS PRIEŽASTIES
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ELEKTRA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

DR VAITUSH. O. D.'

j isai buvo suvaidintas kiekvie

nas turėjo įgyti prastą nuomo
nę. Tai buvo žodžiai išdraiky
ti girioje ir

Siunčia amomobilistus
kalHįimar!
Kiekv.enas greitai lakstantis au i
tomob’.listns ghli«buti pasiųs j
tas kalėjiman

Plėšikai nušovė žmogų

......

x'

nuo

vienų lupų į kitas; tai veiksmas
paskendęs prietemoje, kurioje
draikėše skystas rūkas ir tarrte
rūke vos-vos galimas išžiūrėti
sekamas vaizdas.
Mergelė Gilma su savo sesele
Jonine vaikščioja girioje tarp
medžių, akmenų ir aplink užge
susį -aukurą, ir lukuriojo su
grįsta nt Gilmos mylinio karei
vio Rimvydo, Laukia ir nu
gąstauja ar Rimvydas gris su
laimėjimais ar ne.
Vieton Rimvydo ateina kitas
kareivis su tureliu keistų vyi4ų
ir moterų ir rėkia “Mes laimė
mes laimėjome!
jome
Gilmos mylimąjam negryžu;
ji aimanuoja, alpsta ir meldžia

j'.??

įkišto! automobilistai, kurie
greitai ir r.c"margiai vt’.žinčdavo
ir likdavo sugauti, turėdavo už
simokėti didesnes ar mažesnes
piniginės bausmės ir niekad ne
buvo siunčiami i kalėjimą.
į
kalėjimą pagilindavo tik tie, ku
rio važiuodavo girti būdami.
Dabar tečiaus bus kitaip, nes ii
už greitą važiavimą automobilis
tai galės*būti teisiami kalėji
man, ir tai ne “galės būti,” bet
jau ir daba yra teisiami. Mat
tapo surastas senas įstatymas,
kuris leidžia tai daryti ir kiek
vieną kartą kada bus norima
automobilistą pasiųsti kalėji
man, tas senas-i r visų užmirštas
Chicago Eye, Ear, Nose and
įstatymas bus pritaikomas. Tas Throat ligoninė prie Washington
įstatymas, išleistas dar tada, Ir Franklin gatvių sudegė. li
kada ir automobilių dar nebuvo, goninė savo laiku buvusi garsi,
per daugelį metų buvo nevykdi- pastaruoju laiku buvo sumažinta
pamas ir niekas apie Jo buvimą bet visgi joj nemažai buvo pa
nežinojo, nes buvo naujesnių į- cientų, kuriems dar tik nesenai
statymų, bet vienas teisėjas be buvo padarytos operacijos ir jų
siknisdamas po genas įstatymų akys buvo užrištos. Nors gais
knygas tą įstatymą surado ir ras ištiko naktį, kada visi miego
kadangi paskiau išleisti įstaty jo ir senas namas labai greitai
mai to įstatymo visgi nepanaiki užsiliepsnojo, bet slaugėms vis
no, tai ir bandoma jį vėl gyve gi pasisekė visus pacientus iš
nimai) vykinti.
'
gelbėti, išėmus vieną, P. C. Re
Pasiremiant tais senaisiais gai)
įstatymais George Egger, 19 amžiaus,, kuris žuvo liepsnose.
metų, 2748 W. Madison St., liko
Ligoninės namas buvo senas
nuteistas 10 dienų kalėjiman. ir be jokios apsaugos. Pasta
Jis buvo kaltinamas, kad važiuo raisiais keliais metais ligoninėje
damas troku Canal gatve, perva buvo dar du gaisrai, bet abie
žiavo skersai 'Roosevelt Rd. 38 juose gaisruose pacientus pasi
mylių greitumu. Teisėjas’ pri sekė išgelbėti. Dabar gi išdegė
pažino, kad tokis važiavimas y- visas vidus ir vargiai ligoninė
ia neatsargus ir statantis paVo- toje vietoje bus atsteigta?
jun žmtfnių gyvastis, tokį šofe
rį ir pasiuntė kalėjiman. Senie
ji gi įstatymai sako:
ĮSIDŪRĖ ŽIRKLĖMIS
“Kiekvienas kaitas važiavimu
— MIRĖ
ar lenktiniavimu ant viešųjų ke
lių tokiu budu, kad statant pavo
jau žmones ar kitų gyvastis, ga Mrs. Emma Dahlman, 59 me
li būti nubaustas ne daugiau tų, 1946 Patterson Avė., siūda
kaip 100 dolerių, arba uždary ma paliko žirkles ant kėdės.
tas pavieto kalėjiman nedaugiau Sugryžusi ji atsisėdo toj pačioj
kaip 30 dienų.”
kėdėj ir įsidūrė žirklėmis į koją.
Pasidaro kraujo užnuodijimas ir
už trijų dienų ji mirė.

šokinėjantys

•;W»

publikos akis kokią tai .misteri
ją, kad įkvėpus jai’ jausmą ne
mirštančios meilės, o pajėgė
palikti mumise tik liūdesį ir di
delį troškimą sulaukti ko’nons
geresnio.
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Skauda jums galvą*

Puiengviijm ‘Anj pempimų, mirti

Tdi yra paprasti Simptomai, dėl
1-UriU mal'yma:; ireikalauja •pagelbps, Gal būt, kad jums reikia akin.ų l Pašilai
mar.im šiand?eh — Pritaikau taip j akinius
čiciti kkhliu stiklų.
įnlc likti
Ncdčlibj hUo ) iki U.

*sfi priežastimi galvos skmidėjimo
svaigimo, akių aptemimo, nervuoluino,
skaudamą akių karsti, »tilaito kreivas akis, nuima katariiV
tų, atitaiso trurtiparegystv h toli
rei,ysty Prirenka teisingai akinius
Visuose alsitikimupsę egzaminą
erfzaniiaa vi
yi
lekira namd^n
:iWh daromas
Ajn
mažinusia
klaidai
S|w»< ihl#
atkreipiama j uuikykll«ft| viii
u j $00 «r
Akiniai
v<u IU Iki 8
Neit 10 Iki 1 u t

1515 Vf'rs) 47(h Si
r» Mto„u,3

Dfe. JOTI h J
SMETANA
Ashland
Kmiipu:- 18 galvi5s, 3-č'.as uugštas
Kambariai 14 , 15, 16 ir 17
Ant rialC s Aptiekęs

Tai pirmas aktas.
I’ast jbekiie mano iškabą
Antram, akte į tą pačią vietą
ateina būrys laumių. Jos čia Valandos nuo 9 iyto iki 8:30 va
li ryto.
pasisukinėja pasidalina žodžiais, kare. Medčlioj nuo
kuriy reikšmę vargiai kas Su
prato ir pamačiusios kažką atei
nant pasislepia už medžių, akmenų ir tankumynuose. Ir ta
sai “kažkas” tai Rimvydas: nu
silpęs ir vos paeinąs. Čia jie; Specialistai —
buk susitarę su Gilma susitikti,
Venerąųų > ligų. «‘Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą.
Taipgi gy
be jos neranda ir miršta.
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių
Ateina piemenukas (teisin ir Širdies.
giau pasakius diktas , piemuo),
Efgžh'niinavimas ir patarimas
kurs -pastebi negyvą ' kareivį,
dykai
*■
.
■ i
čia jis be jokio šusijudinifrio, be
1553 U’. nivision St.
jausmo, kuris nenoroms’išsiverOfiso valandos: 10-12, 2-5, fc-9.

Health Service Institute

Lietuvių i Stilistas patainaub geriau. • 1 •
Traukimas
dantų be
skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su mUsų
pleitom galima valgyti kiečiausią įkai
stą. Garantuojame visą t>avo darbą, ii
žemas musų kainas. Sergėkite save
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Wešt 47th Street
Netoli Akhland Avė.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.
Mes todėl •pasiryŽbme gydytu visai
dykai kiekvieną sergantį kurie pas
mus atsilankys, laikė; šešių savaičių
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.,
Kad užtikrinus- eSįffi' gydymą riiusų specialistai, pirrhučiaūsiai ištirs
jušlj ligą be |spCn'ojimų su pagelba
naujausių iri geriausių Europinių ir
Amerikoniškų metodų kuriuos mes
turime pas save.
Musų X-Ray aparatas yra vienas
geriausių mieste, per kuri galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesriiagumų, net nereikia ir nusirengti.
O
musų prirengimas dėl išmieravimo ir
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsibūna jums dar ten būnant.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Lieiuvitį Rateliuose
Pastabos apie “Musų
Laimėjimus"
“Musų Laimi ėjimas” įvyko ir
pripildė musų širdis gailesčiu
ir dideliu lindėsiu.

Pereito šeštadienio vakare,
Liet. Auditorijoje, Dramos Kurėjų Sąjunga vaidino Vydūno
veikalą, “Musų Laimėjimas.’’
Per porą suviršum valandų vai
dylos dėjo didžiausių pastangų,
kamavosi, kad pastačius prieš

Skelbiihai Naujienose
Ti>s plėšikai, kurie bandė api duoda naudą dėlto,
plėšti John Jacobson aiskriminę, kad pačios Naujienos
/ra naudingos.
1700 N. Washtenaw Avė., nušo
vė Henry Jentlost, 53 m., gyve
nantį tame pačiame name, kuris IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIINIIINIIHIIIH^
bandė iš aiskrimines pabėgti
Nušautasis ir 8 kiti žmonės lošė
kortomis, kuomet į aiskriminę
įėjo plėšikai ir paliepė iškelti
rankas. Jie paėmė iš registerio g Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas
.$28. Tada jie visus sustatė pa Į gali privesti prie Influenzos ir pheumolei sieną kad ir jų kišenius i&Prie pirmo pasirodymo slogų
kračius. Tada Jentlost bando | nijos.
vartokite
pabėgti į rusį/'bet tai pamatė
vienas plėšikų, kuris paleido šū
vį ir Lentlost sukrito ant laiptų
negyvas.
Policija sako, kad tie patys J Patrynus gerai greitai prašalina niežetrys plėšikai apiplėšė ir O’Con- Į| jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį
nor ir Goldtferg čeverykų san
g arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs
krovą, 4616 Sheridan Rd., šukei
darni tarp moterų didelę paniką.

Kaimas

Paštas
X-Ray egzaminacija ir kitos yra
visai dykai bę jokios jums atsakomy
bes.
Maloniai kiekvieną sutinkame
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.
“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu
jis. nėra tyra?, tai yra priežastimi vi
sokių ligų,
žinomi pa
tai, kurie pašventė viŠiią savo gyvenima dėl studijavimo, aiisliina, kad beveik visos Ilgo? yra iš;igydonYos ir iš[Čir&faMos tierado gyduoles,
sio’g į kraują, j
im iij>*ą labai
greitai.
Visas tas gyduoles serams
turhVie visudiVict
les brotes'drfaūs
kuomet yra reikalas, vartojame jas
geidi ir be skaušbio,
Tas ncnusiJpni'n’a sveikatos, J galite
eiti į.darb^ arba j biznį ftetrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
nckentėkitę ilgiau.

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Adresas

Pinigus reikia siųsti Monay Orderiais ar bankos ka^ieriaiis čekiais
REIKIA RAŠYTI VMŪ “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

jINFLUENZA !

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

100

g

g
g

......... 11:25

600 litų
700 litų

10*0 litų
5000 litų

Telegramų
....... $62.50
......... 72.75
........ 8- no
........ 93.25
....... io3.ęo
....... 514.50

Paštų
$62.00
. 72.25
. 82.50
, 92.75
103.00
514.00

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 ėėiitiis prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

■ rYncnorJr ain

g
g
|

v

Ihstitute

Chicago, Illinois

1739 So. Halsted St,

— ----------- C—
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DR. GILL, Specialistas
40 N. Wells St.,
kampas AVasnjįngton St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir aubatoj nuo 9 ryto iki 8 Vakare. Nedalioj ir
iventadieniaiu nuo "fO iki 1 po pietli. Panedėly, ketverge ir pėtnydioj nuo 9 ryti iki

BY HITT

■^AY P'Al Tįu/ttt—“
1 COHiM&OKl UOUfcE
GET , Al
kliu
%T6U TUEM A COiMfc OF r
MOMT^ ' kNb ’tUEU 60 OU t
AMD PEDDUĖ’
AT rWKET [ W

Gydomo Isbai pa^ekmirifirai ir vUa.i uiai<enėjusiflH ir kqmpl kurtus !i«:<<i, nes tnusų
įstaiga yra prirengta geriausiais Kur pintais
ir Amerikoniškais įtaisymai“ :r g'’<'>uclčrnis.
Ligas kraujo.
reumatizmu, vi'-rviugunig,
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, galvoiiuk’o, iiubėghną kraujo pučkua, slinkimą plaukti, prakaitavimą, nema
lonu kvapą ir kitos ligos yra mus'i specia1 urnas per 23 metus.
Vyrai ir moterys, kurie aerira, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasižiuos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų,
kurie greitai
atima sptką ir energiją. l’agelbČjOm tūks
tančiams kenčiančiu, atgauti savo sveikatą
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. NeatidČJiokite, atidėliojipias yra nejaiipingas.

NAUJIENOS

The Idea Was Ali Right, Būt How About the Wherewrth? h?
60f JutfHĮą-MO*
Mtin's h/ idea —"E€į£>'S is>
SOĄR'U up ŪKE 5M0KE - M0W
Pooi Tm$ DOU&H - AND
]C0RUW A FĖJAI CA%Eto OF J
S. HBNFRUIT - Y

SPECIAlJfJT

Ar turit silpnas akis

šiame paveiksle K. Požėla
juokiasi, kaip geležėlę radęs.
Bet tai todėl, jog kuomet tą
“pikčiurį” ėmė Požėla dar neži
nojo, kad jam kovo 31 d. reikės
Neaiškių rūkų vaizdas
ant žut-but susikirsti su “drapiežnu dzuku” už deimanto dir Nesmi skaitęs to Vydūno'vei
žą. Sakoma, jog kas juokiasi, kalėlio ir neturiu drąsos kriti
tam vėliau prisieina liūdėti.
kuoti ar peikti jį, bet išto, kaip
Tėl. Brunsvvick 1717
Wė!Į, bet ar Požėla juoksis
ar liūdės — pamatysite rytoj.
Neužmirškite, kad Chicagos
Lietuvių Auditorijoje (3131 So.
Halsted St.) rytoj įvyks PožėlosBancevičiaus ristynės už laimė
jimą lietuvių čempionato ir deimando diržo. Juodu risis iki ga
lutinos pergalės be laiko aprubežiavimo.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
Be to, dar risis Karolis VogcTO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ
lis, Klaipėdos čempionas, su
Marshalu ir J.’ Goštautas su T.
Danksu.
—N.
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.
\
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81 kuopos draugėms narėms, lių Orkestrą. Netiesa. Jaukurios laip žvaliai prirengė irnuolią Draugas gerai atmena,
aptarnavo tokiam dideliam bu- kad J. Bložis suorganizavo .Tau
rini žmonių. Tas draugių pa- hąją Birutę iš*tų narių, kuriuos Regent gaso pečius parsiduo
(Tąsa nuo 5 pusi.)
sišvenlimas laip kilniam darbui Jaunuolių Orkestras vedėjas iš
žia tokiose valandose pas kož- turi pasilik Ii mano atminty ant vaike iš įsavo orkestro, Buvo da labai pigiai. Naujas tik vie
ną žmogų, bando pasidaryt sau visados! Bnnn gyvenime mo-rašyta Naujienose savo laiku nį sykį vartotas dėl demonsjuokų ir vėl nueina “varnų bai meiltų, kad žmogaus draugiš- visa istorija ir priežastis suoFkūmas, simpatija reiškia dau- ganizavimo “Jaunosios Biru- travimo. Vertės $75.00 pardyt.”
; tės.’ Kam dar reikia atkartoti duosiu už $40.00
Po to vėl susirenka laumės, pa giau visko.
Baigiant vakarieniauti Dr. užmirštus dalykus?
šoka, pasikalba, apkloja šydru
—J. Bložis.
lavoną ir pamačiusios ateinant A. Montvidas paaiškino, kad jis
—*---- —-------mergelę išbėgioja. O ta mer labai brangiai įvertina šios va-'
2805 West 63rd St
gelė tai Gilina. Atėjusi apsidai kaiienčs rengėjus ir pristatė' LIETUVOS KONSULATAS
----------ro, bet savo mylimojo lavono nė smuiku paigriežti jauni) vaiki-1
i o šalmo, nė kalavijos nepast e na. Aš tikrai nežinau to jauno praneša, kad nuo į dienos gobi, o tik aimanuoja ir meldžiasi smnikininko pavardės, bet kai gūžės mėnesio priėmimo valaukurie diaugai man paaiškino, dos bus kasdien nuo 10 ryto iki
ant užgesusio aukuro.
kad vakarienei buvo pakvies- 1 vak po pietų. O kas norėtų AN'I' RENDOS 2 šviešijs ofisai,
Tai antras aktas.
karštu vandeniu apšildomi, geni
Vėl pasikėlus užlaidai jau las Grušas. Nugalėdamas pats pasimatyti vėliau, tai turėtų su viela,. Brighton Parke.
41.38 Archer Avė.
ir prie jo sto- dalyvauti jis prisiuntė jauną sitarti iš anksto.
PASIRENDAVOJA
didelis štovi mergelė. Jai padeklamavus smuikininką ir pianistę. Gabus Taipgi prašo paskelbti, kad rąs taipgi ant Archer Avė. Tinka
negyvas kareivis ima judėti ir jie muzikai! Po lo pianu skam-iVelykų šventes Lietuvos Kon- bile kokiam bizniui.
4140 Archer Avė.
atgija. Paskui ateina Gilina su bino panelė Galskiutė. Tai jau- sulatas švęs 3 dienas: subatą,
JAKANTAS BROS,
4138 ARCHER AVĖ.
savo sesute ir susitinka su n ai mergių tei gyvenimas ža-.nedūlią ir panedėlį.
Tel.
. Lafayette 7671
Lietuvos Konsulatas,
Rimvydu, o po valandėlės atei da šviesią ateitį.
Po muzikalio programų pa- 608 S. Dearborn St., Kamb. 1538
na tasai kitas kareivis su savo
Chicago.
būreliu keistų vyrų ir moterų. sake trumpų prakalbų Dr. A.
Ir pagalios, suburba prie auku Montvidas. Jisai aiškino, kad
ro kokiu tai “bučeriu” ir eidami po karo laiku siautusius darbi
VYRŲ ir MOTERŲ
ninkų organizacijose audros j
ratu apie aukurą dainuoja.
. $75 | SAVAITĘ
Tai viskas, Kokiems galams organizuotų lietuvių socialistų
Litiosame laike gali uždirbi i ke
Draugišku, vakariene. Rengia Lie li aLsankanti vyrai arba moterys.
tas visas mišinys pavadintas liko n.dnng, lačiau lietuviai tuvos
Socialdemokratu Rėmėjų Fon Patyrimo nereikia. .1. V. valdžia ir
nesu- scciali.slai yra padarę milžiniš das, šeštadieny, balandžio 4 dieną, Henry
“Musų 141 iničjimas”
Ford davė mums pasiūly
Mildos
svetainėj,
3128
S.
Halsted
St.
ką
apšvielos
darbų.
Delei
tam
mą
dėl
uždirbimo daug pinigų. At
prantu.
Rus gražus programas. Tikietus ga sišauki! ntinedėly arba utaruinke.
Vieną dalyką reikia pagirti. tikrų priežasčių Lietuvių So lima gauti Naujienose ir Aušros kny Room 500, 720 N. Michigan Avė.,
tai dainų melodijas kurias, su- cialistų Sąjunga karo melu, gyne. Kviečiamo visus draugus atę atdara vakarais.
šliaukyti.
’•
— Rengėjai.
;■■■■■ ”7'!"■
t.".- .
į
lyg pranešimu programe SU- ūmiai augo, bet mes neturėjo
komponavo p. A. Pocius, Dai- me pakankamai laiko ir jėgos Bridgeport. — Susivienijimo Lietupas mus atėjusius žmones su'1 viii Draugijų ant Bridgeporto mėne
nos skambėjo gerai.
susirinkimus įvyks. kovo 31 d.,
Tai tiek apie veikalą. Dabar socializmo mokslu supažindin 8sinis
vai. vakare, Chicagos Lietuvių AuVYRŲ
reikės panagrinėti vaidylas, bet ti. Daug musų buvusių narių (|itOrium svetainėje, 3135 So. Halsted
kadangi mano rašinys dar bus nepajėgia suprasti, kad sočia- St. Visi delegatai esate kviečiami
REIKALINGAS karpenteris
sekr. prie finišiaVimo namo; turi būt
ilgokas, ir aš bijausi atimti pro lizmo tvarkos negalima iškepti|dal’™’,tljT5k
----------gą kitiems reporteriams papasa kai duoną pečiuje. Bet laikas'
patyręs ir junijistas.
koti savas istorijas, tai aš atide jau keičiasi, žmonės pradeda Amerikos Lietuvių Kūrėjų SąjunBrighton Realty Co.
pamatyti, kad komunizmo tvar-!^« ekstra sUsiunkimas jvyks panedu rytojui. Iki pasimatymo.
1
- J .. .
.
v.
. I Idėly,
dely, kovo
kovo 30,
30, 7:30
7:30’vai.
val. vak
vak. VniAkans
Vaičkaus
4034 Archer Avė.

Lietuvių Rateliuose

STANISLOVAS PR \NAITIS

Mirė kovo 26, 1925, 1:30 vai.,
15 melu amžiaus. Paliko di
deliame
nubudime moliną
Emiliją, tėvą Martiną, du bro
liuku. Vincentą 13 m. ir Jo
ną 11 m. ir seserį 3r2 metų
Emiliją.
Kūnas pašarvotas p<v nu
meriu 8.33 \V. .3.3rd St. Laido
tuvės įvyks kovo .31 d., 1925,
iš namų 8 vai. bus atlydėtas
į Sv, Jurgio bažnyčią, kurioj
įvvks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po paninidų bus nulydėtus į šv. Kažirriiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiam visus gimines, drain
gus ir pažįstamus dalyvauti
šiose pamaldose.
Nuliūdę
motina
Emilija,
tėvas, broliai ir sesuo.

Laidotuvėms patarnaus graborius A. Masalskis. 3’elelonas: Boulevard 1139.

Pirmadienis, Kovo 30, 1925

------.................

ĮVAIRUS skelbimai

F. J. YANAS

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBINEI-

STANISLOVAS

RUZELLO

Kovo 29, 10 vai, vak. su
kanka lygiai metui kaip _th
begailestingoji mirtis išplėšė
vos tik pražydusį jaunikaitį
18 metų Stanislovą, gimusi
Liepojuje, šioje šalyje pra
gyveno 15 metų, East Chiciigtr, Ind. Sirgo 9 dienas, mirė
nuo plaučių uždegimo? Pa
laidotas labai ^iškilmingai In
te greta savo motušės šv. Ka
zimiero kapinėse bal. .3 d.
Paliko didžiausiame nuliūdi
me seną tėvą, seserį ir švogerį Pranutę ir •Juozą Dargevičius, broliuką Aleksą, tė
tę K. Jasaitienę, pusseserę
Mariją Ketvirtienę. Nors jau
melai laiko kaip nebeturim
tavęs, vienok musų širdys
pripildytos didžiausiu skausiru. Ilsėkis ramiai, brangus
Stanislovai ir lauk musų, o
mes niekad tavęs nebesulauk-

Pranešimai

REIKIA DARBININKU

taip

Nuliūdę visi giminės.

I

Subatoj ir Panedėlyj
įsigyti

Geros Rųšies

Grojiklio Pijano įren
gimas už

$395

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Taipgi prašome atsiskaityti už tigali tik panašus caro žandaji kietus
veikalo “Pakrikėliai”.
— M. Balčiūnas, rašt.
rams žmonės arba pasamdytii
agentai.
Ant galo pristatyta kalbėti
LSS Sekretorių Žymontą. Jis
nurodinėjo, kad lėtai, žingsnis PAIEŠKA U savo pusbrolio Pran
po žingsnio mes žengiame prie ciškaus Andrbskevičiaus, Kauno
rėd., Šiaulių apskr., Šiaulėnų par.
savo idealo pasiekimo — so 5 metai kaip išvažiavo iš Nonty
cializmo tvarkos. Nurodė jisai Glo, Pa., 2 melai atgal girdėjau
('.o., 1924 buvo Keį kai kurias mažas Eiiropos ša-: buvo’ Samerset
jo vardus' ir pravardė,
lis, kur socializmo tvarka įvy-j venai netoli BbstonO. Jis pats ar
kas žinote, prašau duoti man žikinta ir jinai puikiai
nią. Jo tėveliai' nežino ar jh M.Yvas ar - miręs.
vuoti ir veikti.
A n t o n Abdri įskė viče,
Po prakalbų sekė šokiai. ViNonlv Glo, Pa. Box 559
si šoko, visi linksminos, visi
buvo patenkinti ir pilni ūpo. , PAJIEŠKAŲ Vun. Petro Vaitonio,
Jau buvo tur būt po 12 vai. kuris pirmiau gyveno Darsville, III.
1'uriu • svarbų
reikalą,
atsiliep
nakties, kada spausdami vieni kite.
kitiems dešinę skirstėmės na
IGNOTAS LAZAUSKAS,
2520 S. Wcstern Avė.
mo. —Buvęs. /
*

Stalo Gražiąją Magelioną
Paskutinė Proga

.yra taip
žiauri, studijoj, Mildos Svetainėj.
F
Ęrašome
nežmoniška, kad ją remi i, atsilankyti-, nes yra svarbių reikalų.

—Reporteris Pupa. ka Kosijoje

________ 1___

,

|

Gulbransen arba
H. C. Bay pa- darymo
šie pijanai yra žinomi kaipo
garsiai ir lengvai grojijanti ir
duodanti gera muzika namuose ir
nekurios krautuves parduoda už
augštą kainą, bet musų didelė
pirkimo ir pardavimo jiega daleidžia mums teikti musų kostumeriams didelius suččdijimus. — Su
pijanu duodame Veltui, Suolelį, 50
Volelių, Liampą arba šepelę dėl
rolių, visą už ................. $395.00.
Ant lengvų Išmokėjimų.
Norintieji įgyti gerą ir nebran
gų pijaną patartume užsisakyti
tuojaus, nes yra apribuotas skai
čius už šią kainą.
Krautuves' atdaros

vakarais

PEDPLES FURNITURE

COMPANY
Pijany Skyriai:
4177-83 Archer Avė.,
1922-32 So. Halsted St.
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeri ausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St.,

Chicago. 111.

X
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Besisukinėdamas po plačią
Chicagą sužinojau, kad nedčldieny, balandžio 5 dieną, Meldą-,
žio svetainėj bus statoma scenoj
j keturių aktų melodrama “Gra
žioji Mageliona.” Nors mes la
bai daug esam girdėję įvairių
pasakų apie “Gražiąją Magelio
ną,” bet scenoj tai labai mažai
kas iš mus esam ją matę. Tai
gi visiems vertėtų ji šį sykį pa
matyt. Veikalo pastatyme va
dovauja visiems gerai žinoma
nenuilstanti
darbuotoja p-ia
M. Dundulienė. Iš pasikalbėji
mo su vienu lošėjų sužinojau,
kad p. Dundulienė šį kartą tik
rai yra susi rūpinusi šį veikalą
pastatyti scenoj kaip galima ge
riausia ir tikisi, kad tas jai tik
rai pavyks.
Repeticijos yra
z
n
|
STOGDENGYSTfi
laikomos net po du syk į sa Žemiau pasirasęs noriu kuo- Jūsų Stojpi prakiurimas užtaisomas ir
Automobilių,
vaitę, o ir lošėjai yra visi pa širdingiausiai padėkoti mano ge-j ^ar,antu°Jarnas. už
v. ,. . .
1 trokų patarnavimas Chicagoj ir apierinktiniai, visi chicagiečiai ir ros širdies prieteliams
___________
drau- f___
linkėj.
įstaiga 24 rųetų _____
senumo. Di.Igams, kurie pridavė parama, iš-■ tižiausia ir geriausia stogų dengimo
gabiausi.
i įstaiga Chicagoj. 3’ik patyrę unijos
Veikalą stato Lietuvių Scenos tiesė pagelbos ranką mano ligos■ (larbininkaV samdomi
J. J. Dunne
,
Roofing
Co.,
3411-13
Ogden
Avė.,
Mylėtojų Artistai.
valandoje.
i
Phone
Lawdale
1)114.
Tiesa, jau keturi mėtai kaip
—Reporteris.
esu neregįs — aklas, bet sveikas
būdamas turėjau draugų ir daibfir ligos apimtą, gerieji drau- MOVING, EXPRESSING & COAL
PIANO MOVING EXPERTS
Igai manęs neapleido, vieni savo
Long distance handling.
Pereitą šeštadienį atsibuvo L. •
;
atsilankymu
priduoda
ir
parodo
Turime
daug metų patyrimą.
vakarienė.'
3406 So. Halsted St.
Draugų ir svečių į vakarienę prielankumą, kiti medžiagiškai. Phones: Yds 3408 — Blvd. 1.969 res.
i Nepersenai mano vardu suren
atsilankė viso apie šimtas.
ka r ienoj matėsi tur būt visi gė pasilinksminimo vakarą kur Mes parduodame olselio kainomis
lietuvių socialistų kuopos na- paaukavau savo laikrodėlį dėl (visiems. Pasižinokite pas mus
riai. Didžiausią svečių dalį su- išlaimėjimo. Tadgi visupirmiau- apie jūsų plumbingą ir namų ap
siai noriu širilipgiausiai ‘tarti šildymo reikmenis,
daro, inteligentiškiausi ir
PEOPLĖS PLUMBING &
ačiū
ponams
Leokadijai
ir
A
nHEATING SUPPLY CO.
blausia apsišvietus North
tanui
Venckevičiams.,
p.
B.
Ke490 Milwauke A v. Haymarket 1018
dės lietuvių dalis. Buvo drau
461
N. Halsted St. Hayinarket 4221
gų iš Cicero ir net iš tolimiau perš i u i, A mbrazeviči u i, kurie
sios pietines Chicagos miesto daugiausia pasidarbavo, taipgi
p. Žalandauskiui, kurs davė sve
dalies.
TeL Yards 7282
tainę
dykai
ir
už
apką
p.
A.
BRIDGEPORT JPAINTING
Apie 9 vai. vakaro sėdome
& HDWi CO.
Ežerskio,
muzikantams,
kurie
prie stalų vakarieniauti.' Va
Malevojam ir popieruojam.
Už
dykai
grajijo,
ir
visiems,
kuri^
laikėm
malevą,
popierą,
karienė, reikia pasakyti, buvo
stiklus ir t. t.
puiki. Svečiai negalėjo atsiste tik serijas pardavinėjo; žodžiu
3149
So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prez..
bėti, kaip už vieną dolerį įžan tariant, sakau iš gilumos širdies
gos galima įstengti pagaminti ačiū visiems, kurie pasidarbavo

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Vieša padėka

Pijanus galite pasirinkti dviejų
Skirtingų Padirbimų

-v.

BAGDONAS BROS.

LSS 81 kuopos vakarienė

taip gero ir tiek daug maisto. ir man pagelbą

teikė.

Dairai f

mano laikrodį vienas, svetimtau Te!. Lafayette 5153-6438
tis laimėjo ir atgal man sugrąži-;
no. Jam ir ačiū. Nuo vakaro
ir šiaip aukų pridavė man 31T1
dolerių. Neturiu ir nerandu NAMŲ STATYTOJAI
tinkamesni padėkos žodį, bet lai
Visagalįs visiems atlygina sjm-, 3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.
teriopai.
—Stanislovas Milinowicz.!

Man vėliau teko patirti, kad
vakarienės rengėjai tą vakarienę rengė ne pelno tikslais,
Jie norėjo sukvi' sti savo narius ir simpatizatorius prie
vieno fctalo, i vieną būrelį, su
jais kartu pavalgyti, pasikal
bėti ir pasilinksminti. Jiems
tas pilnai [favyko. Visi buvo
patenkinti, visi buvo linksmus
BEREIKALINGI UŽSIKAir simpatingi. • Rašydamas šią
BINĖJIMAI
žinią esu taip sujaudintas, kad
žodžiais negaliu išreikšti savo Naujienų 71 numeryje Jau-I
simpatijos ir dėkingumo ren- nuolių Draugas rašo, kad J. Blo-j
gėjams, komitetui, o ypač LSS žis ir Uktveris perskėlė Jaunuo-

RUBIN BROS

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI

AUTOMOBILIAI

Kas nori pirkti,
parduoti, arba
mainyti namus,
fermas, lotus,

2 11atų naujas namas G ir 6
kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas ant 1 floro. 2 floras
pečium ir lotas sale tuščias. Kai
na tik $15000.0,0. Randas Brighton Parke.
Pardavimui 4 metų senumo
namas, įtaisytas pagal naujau
sios mados 5 ir 5 kambariai.
Aukštas lieismentas. Kaina tik
$11000.00.

Pardavimui nauja 5 kambarių
Bungalow, graži vieta. Kaina
tik $7500.00.
Pardavimui 4 ir 4 kambarių
naujas namas, beismantas. Bungalow, stogas. Kaina $11000.00.
Pardavimui 7 kambarių Cottage, beismantas aukštas ir visi
parankamai. Parduosiu pigiai,
randasi Marųuette Manor.
Taipgi turim ir daugiau bargenų, nes mes dabar norim iš
parduoti greitai ir budavoti
naujus namus. Mes mainysi™
ant mažesnių ar didesniu namu
arba lotų. .

.JOKANTAS BROS.,
4138 Archer Avė.
Lafayette 7674 ,

taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas
C. P. SUROMSKIS # co.
Real

Estate

Visuor^pt busit užganėdinti
.3352 S. Halsted St.
Tel. Baidevard 9641

.ui u.i.nis namas, 2 Halų,
maino anl geros farmos, kad linių
ne toliau kaip 15(1 mylių nuo Chicagos.
Agentai neatsišaukit.
i
Savininkas J. W.
2266 Logna Sųuare Blvd.. Chicago.

PAAUKOSIU savo modernišką,
6 kambarių bungalovv ant 2 lotų,
kaina $4900, įmokėti $1000, kitus
išmokėjimais pagal sutartį. Randa
si 1 blokas nuo Archer karų lini
jos. Apleidžiu miestą, turiu par
duoti greitai, perkupčių nereikia.
Pasimalykil su savininke.
Mrs. Sperato,
51.30 So. Lindę r Avė.
Lid’ayette 5.313
Lg"1....

L2

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIA1

NAMAI. Mt. Greenwood. Kai
na $3,500 ir augšČiau. 6 kam
barių, stucco, $5,500.
Gera
transportacija.
Universal
Pilone Bevcrly 1675
MARQUETTE Manor, 6113 Washtenaw, gražus 2 flatų namas, 5-6
kambarių, garu šildomas, sun parlor, stikliniai porčiai, įmūryta va
pa, tile grindys, netoli mokyklos
ir
bažnyčios,
savininkas
parduos
Pigiai.
68.38 So. VVestern Avė.

Tel. Republic 9094

2 lubos iš' užpakalio

Chevrolet, Coupe 1923
$285
Chandler, totirihg ............... $300
Codillac, tourin ............... $200
Paige, tour. gerai bėga ....
Ford, touring .................
1225 W. 69th St.

5 kambarių mūrinis bungalow,
moderniškai įrengiąs, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2
flatų namas, garu šildomas, $11000,
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.
Lakęs Construction Works
Kamptis 58lh & So. Robey Sis.
Tel. Republi.c 6200

MALNYMUUI ARBA PARDAVIMUI
Biznio namas, South Sidėjc, di
CADILLAC automobilius par delė
krautuvė ir moderniškas fin
siduoda. Visas geras. Kaina pi tas ant viršaus, tinkama vieta dėl
kalvės ir dėl automobilių taisymo.
gi $250.00 Tauring.
Del informacijų atsišaukite
Kreipkitės:
»
231.3 S. Kedzie Avė.

Milda Garadge,
3125 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, užpakaly cottage, yra
gasas, elektra, gera vieta dėl
krautuves, skersai kelio mo
kykla, tiktai $3800.
1626 S. String St.

Parsiduoda Ford Sedan 1922,
visas geras, arba mainysiu ant
kitokios senos mašinos. Kreip
kitės 3350 Aukuru Avė.

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame .Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„
Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai DressmaRing ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, Designing, Tailoring ir Dressmaking. Ijengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.
VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
2407 W. Madison,

Chicago, Rl.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS

Anglų Kalbos
Pilietybės
Lietuvių Kalbos
Dailrašystės
Aritmetikos
Gramatikos
Knygvedystės
Retorikos
Literatūros
Stenografijos
Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Prekybos Teisių
Oratorystės
Laiškų Rašymo
Logikos
S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
Abelnos Istorijos
Fizikos
Geografijos
Sociologijos
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla

So. Halsted St., Chicago, III.
PARSIDUODA 2 pagyvenimų, G ir 3106
P.
S.
Musų mokykloje merginas
5 kambarių medinis namas, cemento
ir
moteris
mokiname dykai.
beismantas, elektra, yanos ir kiti' pa
ant
lankumai.
Galiu
mainyti
loto.
POPIERAVIMAS
J. BALČIŪNAS,
Malevojimas, moldinimas, greinavi4509 S. Albany Avė.
mas, scenariios paveiksluotas malePARSIDUODA grosernė su 2 pa
mas, scenarijos paveikslutoas male
gyvenimui kambariais. Rendos
vojimas,
sho\v card rašymas, klesos
mėnesį tik $30.00. Pardavimo prie
GARADŽIUS ir lotas, gera
panely,
seredoje
ir pėtnyčios vaka
žastį patirsite ant vietos.
proga
dėl
mechaniko
ant
Bridgerais.
Išmokite
gerai
apmokamą ama
4343 S, Wood St.
tą
į
trumpą
laiką.
Atdara
A kasdien
Tel. Boulevard 73fl •
porto. 50x130 lotas ir garadžiuš
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Sudėl 15 automobilių. Gera vieta batoje
ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.
PARDAVIMUI bučernė ir gro dėl taisymo. Parduosiu už labai
Superior Sign School
sernė ant kampo, geroj vietoj, vi prieinamą prekę už cash. Adre
2139 So. Wabash Avė.,
sokių tautu apgyventoj vietoj,’ bet
Calumet 5093
lietuvių daugiausia. Biznis išdirb sas 2049 Carolina St., Chicago.
tas per daugelį metų. Listą duosiu
ant kiek norėsit. Atsišaukit į Nau
PARSIDUODA 2 flatų naujas miųjienos, Box 493
rinis
namas po 6 kambarius. Vė
17.39 S. Halsted St.
liausios mados įtaisymai. Karštu yra taip svarbu mokėti kiekvie
vandeniu šildomas; 2 karų gara
gyvenančiam šioje šalyje, joPARDAVIMUI maži grąžus žas. Gražiausioj apielinkėj Mar- nam
gei tie, kurie kalba gerai angliš
šuniukai, graiden, labai pigiai. <|uette Manor. Parduosiu pigiai ar kai visur turi pasisekimą ir pirba mainysiu ant lotų.
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos,
Kam reikalingi
Savininkas
knygvedystės, pilietybės ir daug
6(531. S. Ręckvvell St., Ist fl.
Kreipkitės:
kitų dalykų gali lengvai ir greitai
išmokti pagal naują būdą mokini
716 W. 22nd St.
FARMA Michigan , valstijoj, 80 mo Leveskio Mokykloje klesose ir
akrų, nauji budinkai,’ ant gero ke per laiškus (correspondence). Pla
lio, 2% mylios nuo miestelio, su tesnių paaiškinimai klausk asme
PARSIDUODA cigairų krau gyvuliais ir mašinomis. Mainysiu niškai arba laišku.
ant Chicagos .prapertės arba biz
LEVESKIO MOKYKLA,
tuvės fiktures, mažai vartoti.
nio. Yra didelė pardavimo prie
Prirengiamoji ir Prekybos
927 W. 54 St.
žastis, kurią patirsi! ant- vietos.
3301 S. Halsted St., Chicago, UI.
Savininkas
J.
J.
P.
(kar.ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
Tel. Yards 4456
1521 S. 49th Ct., Cicero, III.
Kreipkitės po 6 vai. vak. 2 lubos

PARDAVIMUI

Praktiškos Automobilių
BARGENAS
Instrukcijos
Parsiduoda groseme priešais BABGENAS, 50 karų garažas,
Yra
svarbu
dėl automobilių me
dirbtuves, visokių tautų apgy bargenas. Pardusiu arba mai chanikų ir _ šoferių.
Ateikite pasi
nysiu i 2 fialų namą arba bun-

venta. Pi'iežasatį ( patirsite ant

vietos.

2300 W. 48th PI.
Cor. Oakley Avė.
PARSIDUODA 3 kėdžių barbernė
ir vienas “pull^stalas. Cigarai, ta
bakas ir minkšti gėrimai. Gera vie
ta. Parduosiu pigiai, nes greitu lai
ku vykstu Europon.
622 E. 67 Str.,
Tel. Fairfax 2836

Del grosernių, bučernių, delikatesen, irestauracijų,
‘
■ ■
.
.
saldainių
krautuPARSIDUODA Barbernė
vių, 1keptuvių. Specialis prirengi"
tnas Sostheim
’s labai tvirta dėl kėdžių. 'Vieta gera, renda nekeptuvės, pigiai. Pinigais arba išbrangi.
mokėjimu.
1912 SO. STATE STREET
ALHAMBR/A STORE FIXTURE CO.

NAMAI-ŽEME

Atsišaukite:
1703 N. Crawford Avė.

rengę pradėti. Pagal musų naują
sistemą
ir asmenišką prižiūrėjimą
galow. Randasi geroje vietoje,
jus išmoksite į kelias savaites, kaip
nėra kompeticijos, kaina $6000. atlikti didelius darbus. Darbas kol
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
1223 W. 69th St.
dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos.
2 AUKŠTŲ ir skiepas, kampinė FEDERAL AUTO ENG1NEERING
rezidencija, 9 kambarių ir augštas,
1507 W. Madison St.
tinkama dėl rooming house, neto
li naujų marketų, karštu vandeniu
šildomas, gasas, elektra ir gura- VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
žas, lotas 30 y 150.
šis Amatas Gerai Apsimoka
Fr. Schultz,
Jus
galite išmokti šį gerą amatą
1547 W. Cullerton St.
i trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai
KODĖL neįrengti jūsų lotą. Se kurie uždirba daugiau, nes įie iš
nas ir atsakantis k°ntraktori|is su moksta daugiau. Praktiškas Moler'
teiks jums pinigus, planus, dykai mokinimas barbemei. Uždirbsite
apskaitliavimą ir pastatys namą kol mokinatės. Prašykit katalogo.
be jokių ekstrų.
MOLER BARBER COLLEGE
NAUIENOS,
105 S. WeIJs St.,
Chicago.
1739 S. Halsted St., Box 496

