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Pirmas ir Didžiausias Rietuvių Dienraštis Amerikoj

BRIUSELIS, Belgija, geg. 19.
šiandie susirinko naujasis
Belgijos parlamentas, kurio rin
kimai įvyko balandžio 5 dieną.
Naujasis premjeras, Aloys, de
Vyverę, prašys parlnmento pa
sitikėjimo jo sudarytai valdžiai,
tečiau labai abejojama, begu
tokį pasitikėjimą gaus. Vaidžia neturi parlamente didžiumos, kuri ją remtų.

Keturi žmonės prigėrė lei
vui paskendus

Prancūzai atmuša rifiečiii Dienos šviesos taupymas
puolimu Morokoj
gal bus atšauktas

NASHVILLE, Tenn., geg. 19.
— Vakar, apie 10 valandą nak
ties Cumberland upėj netoli
Woodale Grove paskendo gailaiPARYŽIUS, geg. 19. — Ge SPRINGF1EL1), l|l., geg. 19.
■ \
.
•
•
%
vėlis Fisk. Keturi žmonės pri
nerolo Freydenburgo vadovau — Illinois legislaturon įnešta Jungtinių
Valstijų
lavyno
oficieras
Byrd,
kurs
šią
vasarą
ruošias
dalyvauti
McMiliano
eks

jamai franeuzų kariuomenei, |>o bilius.. kuriuo norimą
užginti pedicijoj aeroplanais j žiemių ašigalį, įsitdisČ supliukštamą guminę valtį. Ji tesveria, 10 sva- > gėrė, kitiems gi penkiems, lai

aštrių susirėmimų su karingais taip

vadinamą dienos

šviesos

rifiečiais Morokoj, pavyko išva taupymą per vasaros mėnesius,
duoti sukilėlių apsuptą Butumer kaip iki šiol kad buvo daroma.
Tam biliui yra labai palankus
avanpostą ir priešus nuvyti.
Prancūzai ruošias orensivui

ir legislaturos senatas ir atsto

vų butas, o todėl veikiausia jis
bus priimtas.

rų,

bet, pripusta oro, vandeny gali atlaikyti 750 svarų sunkenybę.

jos dalyviai gabensis savo aeroplanuose.

.

.
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No. 119

Naujas Belgijos parlamen Prohibicijos įtatymas
tas susirinko
farsas

AVIATORIŲ VALTIS

Dienos šviesos taupymas gal
* bus panaikintas

Tokias valtis ekspedici

i ,

ve buvusiems, pavyko išplauk

ti k rantau.
DU AVIATORIAI UžSIMUši'

TOUBS, Francija, geg 19.
Diktatūros viešpatavimo Mussolinio armijos refor Estija deras dėl skoly Darant
lenktynes, vienas len';
karo aeroplanų nu
galas Ispanijoj
i Amerikos fundavimo' tyniudjančių
mos kilius priimta
krito žemėn ir skridusiu juo du

Senato komisija sake, kad svai
galų draudžiamo įstatymo
vykdymas nepavykęs
VVASIIINGTONAS,

geg.

19.

Senato komisija, kuriai pa
vesta ištirti prohibicijos įstaty
mo vykdymą, sako, kad tasai
vykdymas buvęs tik farsas, dau
giau nieko.
Komisijos
.
I nariai—
senatoriai Couzens, V\ alson,
Ernst, Jonės ir King — pareiš
kė, kad prohibicijos dalykai
taip blogai stovi, jogei jie ne
matę reikalo daryti dabar pla
tesnių tįj’inėjimų. Ką komisija
iki šiol jau esanti patyrus, ji
duosianti savo pranešimą sena
tui jo sesijoj ateinantį gruodžio
x'wsi. nurodydama, kad jei
tirinėjimas tuiįs būt padarytas,
tai tokiam tirinėjimui nelurf
būt statoma jokių kliūčių.
LIETUVOS GYVENTOJŲ
SKAIČIAUS AUGIMAS
KAUNAS,

bal. 24

C.entralinio statistikos biuro
daviniais, per 1921 m. natūra
lia gyventojų prieauglis pasie
kė 27,871 žm., kas sudaro 1.26 ,
mioš. bendro gyventojų skai
čiaus. J tą skaičių įeina ir
Klaipėdos krašto
prieauglis,
siekiąs 1.-151 žmonių.
Tuo pat laikotarpiu visoj
Lietuvoj įregisli nota
17,590
vedybų, iš kurio skaičiaus Klai
pėdos kraštui tenka 931. 1924
melai vedybų skaičiaus atžviljpg. prašoko visus kitus senuo
sius melus.
1921 metais gimusių įregis
truota 63,8li4 kūdikiai, jų skai
čiuje ir 3.831 Klaipėdos krašte.
Nelegaliai gimusių
skaičius
siekia 3,968 kud., t. y. sudaro
6.2 nuoš. visų gimusiųjų.
Mirimų 1924 metais įregis
truotą 35,193, iš kurio skai
čiaus Klaipėdos kraštui tenka
2,377. Vaikų iki 1 melų am
žiaus mirė 10,831, kas sudaro
30.5 nuoš.
bendro ‘mirusių
skaičiaus.

k a. geg. 19. — Franeuzai, ko
vojantieji su A 1x1-ei K rimo va
MADRIDAS, Ispanija, g. 19.
VVASHINGTONAS, geg. 19. kariu užsimušė.
ROMA, geg. 19. — Italijos
dovaujamomis sukilusių rifie— Karaliaus Alfonso pasirašy senatas 160 balsų prieš 28 pri — Estijos ministeris WashingBankininkas užsimušė
čių jėgomis, jungia savo jėgas
mas dekreto, kuriuo panaikina ėmę premjero Mussolinio na- tone pradėjo pertraktacijas su
daiktan, kad padarius generalį
WESTF1ELD, VVis., geg. 19.
ma kai o teismų veikimas visa teiktą armijos reformos įstaty- pinigyno sekretorium Melionu
ofensivą ir išvijus rifiečius iŠ
dėl Estijos skolų Jungtinėms — Bankininkas Herschleb, iš
franeuzų zonos. Ofensivas te ŽENEVA, Šveicarija, geg. 19. me krašte, reiškia galą dikta- mą.
Wisconsin Rapids, pirko Čia
Valstijoms fundavimo.
Sumanymas įsteigti teisę tu ros viešpatavimui Ispanijoj,
čiau nebus pradėtas, ligi nebus
Įstatymas prieš slaptas
aeroplaną ir mokėsi juo skristi.
..................___________
su Prima de Riverd prieky, ir
j Estija kalta Jungtinėms Val
daryti laivuose,, |tarj
gauta žinių iš speciallo pasiun kratoms
organizacijas
stijoms 18,999,145 dolerių pa Penktą kartą išskridęs jis netetinio, Malvy, apie Jo misijos tuose dėl slapto gabenimo gin-^rižimą prie konstitucinių nie
iko kontrolės savo mašinai Ir su
Madride pasekmes. Malvy, bu kių ir kitokių karo medžiagą, ♦odų. Pradėjus normaliai ver Atstovų butas kaip vienu bul- matinės skolos ir 3,794,874 už-1Iaeroplanu nukritęs žemėn, už
vęs' Francijos vidaus rėikalų tapo tarptautinės konfei*enci kti civiliams teismams, turės Suf tai yra 304 prieš O, patvir augusių nuošimčių.
simušė.
U^jnmšė taipjau.. i|
ministeris pasiųstai | Madri jos karo medžiagai prekybai pasibaigti žiauri cenzūra u nuo tino įstatymo^ sumnnymą, ka Į)el Francijos skolų Amerikai jo mokytojas Conpnt.
dą patirti, kaip Ispanija žiūrė kontroliuoti išbrauktas iš pro žmus persekiojimas ir gniauži rino visokios slaptos draugijos
ir organizacijos Italijoj užgina- j PARYŽIUS, geg. 19. — Už
tų, jei Prancūzai matytų 'reika jektuojamos konvencijos. Tam mas opozicijos.
sienių reikalų ministeris Aristi GELBĖDAMA ARKLĮ PATI
Diktatūrai
viešpataujant, ma.
lo vytis rifiečius iš franeuzų zo sumanymui ypač buvo priešinga
ž*UVO UGNY
das ,Briand’as ir finansų minisJungtinių valstijų de^egacijr.. daug
_ .pažangiausių ir nberaiinnos į Ispanijos zoną.
teris Joseph Cailau* vakar tu
Tuo tarpu sukilėlių vadas kuriai vadovauja Theodoras Magiausių Ispanų tautos darbuoCHARLESTON, W. Va rėjo pasitarimą Francijos karo NEWMARKET, la., geg. 19.
tojų buvo priversti bėgti iš sa
Abd-el-Krimas traukia vis dau Burtonas.
geg. 18.
*’Praeitą naktį ne skolų Amerikai klausiniu. Jie
Netoli nuo čia vakar -kilo
vo tėvynės į Francija Ir kitas
giau ir daugiau savo jėgų daik
žinomi piktadariai išsprogdino tikis,, kad apie birželio pirmą gaisras farmeyio Ingrąmo tvar
artimesnes valstybes.
Dauge dinamitu Capitol teatrą. Visas
tan ir franeuzai bijo, kad jie
lis tų pabėgėlių, gyvendami už užpakalinis tricbesio galas nu dieną Francija galėsianti pasiū tuose. Jo jauna, 20 metų žmo
nebūtų užpulti anksčiau negu
lyti Jungtinėms Valstijoms ir na nubėgus į degantį tvartą
sieny, vedė energingą’ kampani neštą. Sprogimas
pasibaigs pert laktacijos su Is
buvo taip
ją prieš de Riyeros režimą. smarkus, kad visų apielinkej Anglijai skolų mokėjimo pla bandė išgelbėti savo labiausiai
panija.
mylimą arklį, bet nebegalėje
Daugybė kitų liberalų ir darbi namų stiklai išbyrėjo ir kele ną.■
Franeuzų karo laivai aštriai
prasimušti pro liepsnas laukan
BUENOS AIBES, Argentina, ninkų vadų buvo arba sukišti į tas praeivių buvo sužeista..
daboja Adždirą, nedidelį uostą
IŠKILMINGOS KARO ŠUNS ir ji pati žuvo ugny.
Pasak pranešimu, kalėjimus., arba ištremti.
Tarpžeminėse jūrėse, kad kar geg. 19.
LAIDOTUVĖS
Dabar, tiktaturą panaikinus,
tais kurie-ne-kurie prekybiniai praeitą pirmadienį sovietų Riy
laivai negabentų Abd-el-Krimo sijos laivas Vaslav Vorovski ga Ispanijos žmonės galės vėl leng
DAUGIU KALĖJIMŲ
KASYKLŲ INSPEKTORIŲ
NORFOLK, Va., geg. ik
viau
atsikvėpti.
benąs
rastus
i
Montevideo,
Urusukilėliams maisto ir amunici
'
KONVENCIJA
Miesto parke šiandie buvo SU
guają, pakeliui bandė užsukti į
jos.
VILNIUS, Ej.
Nutarta
didelėmis karinėmis iškilmėmis
Bahią, -Brazilijoj. Brazilijos vy TRAMVAJAMS SUSIMUŠUS .-------- I---------- ,-- ... .... ..........
įrengti nauj* kalėjimai Vilniuj,
Ispanų lakūnai mėto bombas riausybė tečiau neleido laivui
'palaidotas Britų avininkų veis
DVIDEŠIMT ŽMONIŲ
Oficialia oro biurų pranašavi
lės šuo, Peggy. Laidotuves su-1 PEOB1A, III., geg. 19.—šian-(Naaugarduke, Gilijoj ir BaranoSUŽAISTA
įeiti
į
uostą.
MELILLA, Ispanijos Moroka.
mas šiai dienai:
ruošė vietos karb veteranų pos die čia prasidėjo Amerikos ka- vičiuos.
geg. 19. — Ispanijos karo orChicago ir apielinkė — Vei
tas No. 392, įr jose dalyvavo a- sykių Inspektorių Instituto kon-1 Gudų laikraštis “Krynica”
CLEVELAND,
Ohio,
geg.
19.
UŽDARO
PASKUTINĘ
UNIJI

Jaiviai padidino savo veiklumą
kiausia bus gražu ir šilta; pusė
dėl to pastebi: “Kaip matom,,
penki šimtai žmonių. Jo- vencija. Atstovų suvažiavo
pie
—
Vienam
tramvajui
trenkus
j
NĘ
ANGLIŲ
KASYKLĄ
sukilėlių teritorijoj, dabodami
tinas žiemos vakarų vėjas.
visų Jungtinių Valstijų vietų, kalėjimų skaičius musų pakrašužpakalį kito* tramvajaus, dvi Vakar temperatūra vidutiniai kių bažnytinių apeigų nebuvo, kur yra anglių kasyklų, ir iš čiuose didėja, kas liudija “gerą’’
jų judėjimą ir mėtydami iš oro
bet šiaip šuo paladotas su to
bombas į kaimus, kur jiems at • l’ITTSBURCII. Pa., geg. 19. dešimt pasažierių buvo sužeista, siekė 78° F.
musų gyvenimo padėtį...”
•kiomis kariškomis ceremonijo Kanados.
daugelis
taip
pavojingai,
kad
Pittsburgh
Coal
kompanija
rodo, kad ten yra susikoncentšiandie saulė teka 5:26, leimis,, kaip kad butų laidota mi- —
T
jie
reikėjo
gabenti
į
ligoninę.
paskelbė, kad šiomis dienomis
lavusių maištininkų.
džiasi 8:07 valandą.
ręs
karo
žmogus.
šuns
kūnas
ji uždarysianti savo Forest Hiil Kolizija įvyko dėl to., kad pas
buvo aptaisytas baltai, su baltu
anglies kasyklą — šešioliktą ir kui bėgusio tramvajaus motorjuostomis, 'dėvinčiomis
paskutinę unijinę kasyklą, kuri manas bevažiuojant apalpo ir
PINIGU KURSAS mus
Raudonojo Kryžiaus ženklus, o
iki šiol dar operavo.
Visos nebegalėjo tramvajaus sulaiky
Vakar, gegužės 19, užsienio pini- grabas drapiruotas žvaigždėmis i
kasyklos uždaryta neaprybo- ti.
nigu ne mažiau kaip už $25,000 <lo, x. .
~ w
_ .
lerių
bankų
buvo
skaitoma
Amerikos
dryžiais.
Grabą,
apdėtą
Vpltam laikui.
Kompanija sako,
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
t
pinigais
šitaip:
nikais,
nešė
skautaį.
Miesto
kad ji, mokėdama unijinę algą IŠSEKO EŽERAS; DAUGYBĖ Anglijos, 1 sv. sterlingų ..
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir ^ra išmo
NEW YORKAS, geg. 19. - darbininkams, negalinti konku
$5
08
vyriausybė
davė
specialį
leidiBelgijos, 100 frankų ..
ŽUVIES GAISO
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per
$i8.’77;mą palaidoti šunį gražioj mies
Danijos,
100 kronų ...... V...
Požeminių gelžkelių linijoj neto ruoti su nelinijinėmis kasyklo
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies
/
Fiancijos, 100 frankų ..... . $5.18 to parko vietoj.
li Grand Central stoties šiandie mis, o todėl esanti priversta sa EtY,
Minn., geg. 19;
Visai
.
$4.09
Italijos, 100 lirų .............
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
buvo sužeista penkiasdešimt vo unijines kasyklas uždaryti. išseko Bass ežeras, dvi milias il Lenkijos, 100 zlotų ... $19.20 Tas šuo mat pasižymėjo diDel didesnio greitumo siųskit telegra
Norvegijos, 100 kronų.....
gelbėjant
žmonių.
Nelaimė atsitiko dėl
l
l
|(F>0
karo
ketais,
gumo ir milią platumo. Ežeras Olandijos, 100 florinų .
fu pėr Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų;
elektrinės jėgos vielų susikry
buvo plačiai žinomas savo žu Suomijos, 100 markių ..... ’ $2.54* mūšio lauke sužeistuosius. Į Aišmokami j 6 iki 10 dienų.
žiavimo ir staigaus sustojimo ŽAIBAS UŽMUŠĖ KETURIS vingumu, bet dabar iš jo Miko Švedijos, 100 kronų ......... $26.76 meriką jis buvo Belgų misijos
Šveicarijos, ICO frankų ....
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
traukinio.
ŽMONES <
$23.81 atgabentas ir'padovanotas preVokietijos, 100 markių ....
tik milžiniška dumblo duobė
kit per Naujienas paštu, išmokami j 20, iki
-- -------------- --- - ------------ ------ - zidentui Wilsonui.
Nesuskaitoma daugybė žuvies
30 dienų.
Lietuvos Pinigų Kursas
IIEDESDORFAS, Vokietija išgaišo.
e
KIEK YRA “SPULKŲ” JUNG geg. 19. — Vietos bažnyčios
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
Ežeras ėmė sparčiai sekti nuo Siunčiant pinigus Lietuvon per GAIDYS užmušė žmogų
TINĖSE VALSTIJOSE
chorui vakar švenčiant savo praeito ketvirtadienio. Pasiro Naujienas Lietuvos litų kursas skai
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų
metinę šventę užėjo smarkus do, kad jo vanduo prasimušė ir tant Amerikos doleriais yra skaito MANILA, Filipinai, geg. 19.
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
šitaip:
Poruke, Pompangos apskri
American Savings Building lietus, žmonėms pasislėpus di nubėgo į kitus, daug žemiau mas
$5.50
50 litų
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
10.50 ty, gaidys užmušė žmogų. Tas
and Loan institutas paskelbė, delėj palapinėj, j ją trenkė per esančius ežerus.
10Q litų
20.75
gaidys buvo vartojamas gaidžių
200 litų
kad Jungtinėse Valstijose išvi- j kūnas, ir keturi asmenys buvo
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St
81.00 kovai, ir ką tik buvo nuveikęs
300 litų
so yra 11.854 “spulkų
spulkų” (staty(staty- 5 užmušti.
41.25
400 litų
BENOšlAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
51.50 kitą gaidį. Nuveikęs savo prie
Karo sekretorius Weeks serga 600 litų
*
mo ir paskolos bendrovių), su
61.75
600 litų
kapitalu, bendrai paėmus,
72.00 šininkų, gaidys staiga Šoko jo
700 litų
82.26 savininką, Andresą Merk adą* ir
660,809,495, dolerių.
COLLINŠVILLE, III., g. 19. WASHINGTONAS, geg 19.— 800 litų
92.60 savo nagais, prie kurių buvo
900 litų
Vienoj tik Illinois valstijoj V —Geležinkelio darbininkas The- Karo sekretorius Weeks susir 1000
............. 102.75
litų
ra 827 “spulkos,” kurių ben odore Guenther, 27 metų, nušo go aštriu tulžies pūslės įdegi Prie šitos sumos reikia pridėti 25 pritaisyti dar geležiniai nagai,
pašto išlaidu už kiekvieną perskrodė pilvą, Merkadas po
1739 So. Halsted St.,
Chicago, 111
dras kapitalas siekia 241,408,- vė savo žmona, paskui pats nu mu, ir gal teks daryti operaci centai
siuntini. Norint pasiųsti telegramų vnI..nJnų niira ‘
950 dolerių.
sišovė.
— dar 60 centų daugiau.
I valandos mirė.
ją.

Ginkly prekybos kontrolės
konferencija

k

by

437

50 žmonių sužeista pože
miniame gelžkely

r

IPUBL19HED

Chicago, III. Trečiadienis, Gegužio-May 20 d., 1925

Kaina 8c.
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Brazilija neįsileidžia So
viety Rusų laivo

^QRA

50 žmonių sužeista New
Yorko “subway”

Jūsų Pinigai

NAUJIENOS

?

•1

FTAUJIENOS, Ufilclgo, HL

Gegužinis

SOKIS

TEN IK ATGAL Tl KIETAS

Iš

$203

Rengia

NEW YOKKO IKI
KAUNO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

Puiki proga yra pasiūloma
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir
utRul, ekskursijos kainomis.
Musų |<sažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir
tas yra pavestu patyrusiems
konduktoriams.
Svetimšaliai grįžtanti at
gal į metus laiko nėra
priskaitomi prie kvotos.
Užsisakyk sau laivakor
tes iš anksto.
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių
agentų arba prie

United American Lines
(Harriman Line)

Joint Service with

Hamburg American Line
177 N. Mlrhlgan Avenue
Ctli'MffO. III.
*

Chicagos Lietuvių Audi
torium Bendrovė
Seredoj, Gegužio 20 d
•

1925 m. v

tuose kvietkos ankščiau# prade
da žydėto negu rytuose.
gegužės 81, 1819 —, Gimimo
diena Walt VVhitman. Walt
VVhitman, Amerikos poetas gi
mė, West Mills, Long lalanti, N.
Gegužėp 15, 1918 — Pirmą Y. Būdamas 12 metų turėjo ap
sykį pasaulyje pašto siuntiniai leisti mokyklų ir turėjo eiti
gabenti per orą. Tarnystė pra
dėta tarpe New York’o ir Washington’o. Kelionė padaryta į tris
valaudas ir 20 minutų.
Gegulės 21, 1902 — Suvieny
tų Valstybių armijos ir admini
stracijos oficieriai apleido Ku

Gegužės mėnesio istoriš
kos dienos

Trečiadienis, Geg. 20, 1925
dirbti. Pirma* darbas buvo prie
laikraščio Brooklyne. Vėliaus
tapo mokytojas Long Island’o.
Jis buvo “Brooklyn' Eagle” ir
kito laikraščio New Orleans’e
redaktorius. Vėliaus jis dirbo
su tėvu būdavojant ir parduo
dant maįus namus. Bet 1855 m.

pagarsėjo kaipo Walt Whitman,
poetas. Per kelius metus jis ra
šė įvairius raštus. Whitman mi
rė kovo 26 d., 1892 m. Europo
je VVhitman žinomas kaipo ge
riausias Amerikoje poetas. Jo
eilės verstos į daugelį kalbų.
[FLISj

Savoj Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str.

Pradžia 7 vai. vak.
Inžanga 50c. y patai.
Kviečiame visus atsilan
kyti j pasilinksminimo va
karą ir turėti gerus laikus,
prie geros muzikos.
Bendrovė laikys šokius
kožną seredą per visą vasaRenginio Komitetas.

Naujienų Spaustuve
yra Unijine Spaustuve.

Jus Taipgi Galit Uždirbti
Didelius Pinigus
Ar jus esate ambitingas, inteligentiškas ir kai-

gą? Ar jus galite sekti instrukcijas kad turė
jus pasisekimą ir uždirbus didelius pinigus?

DYKAI LEKCIJOS
Mes kviečiame jumis atsilankyti ant žingeidžių
visos serijos lekcijų apie salesmanship. Jos yra
atdaros dėl visų. .Jums nereikia registruotis
arba likti musų salesmamų kad lankius lekcijas.
Ateikite ir leiskite pasakyti jums apie didžiausį pinigų uždirbimą — apie salesmanship biznį.

Dykai Mokykla Apie Salesmanship
Vyrams ir Moterims
,
Del jūsų yra įsteigta dykai mokykla apie Sales
manship musų West Side Skyriuje, 3244 West
Roosevelt Road, kur mes išmokinsime biznio
real estate ir kaip jį pardavinėti. Patyrimo ne
reikia. Mes parodysime kaip. Vyrai kurie
supranta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavi
nėti žemę JŪSŲ PAČIŲ ŽMONĖMS. Jums
bus nurodytas trumpiausias kelias prie finan
sinio pasisekimo. Jums bus suteikta neapribuota koperacija.
Jums apsimokės apie tai patirti. Atsiminkite,
kad mokykla yra DYKAI ir jums nereikės tu
rėti jokios atsakomybės.
Mokyklos lankymo valandos galima pritaikinti
dėl jūsų parankunio. Pasimatykit su Mr. Otto
Frankfort.

KRENN^D ATO SCHOOL OF SALESMANSHIP
Atdara vakarais.
WEST SIDE SKYRIUS
3244 West Roosevelt Road

Phone Van Buren 7074
KRENN & DATO, INC.
Vienatiniai agentai dėl Mrs. Roekefeller
McCormick Savasčių.

809 W. 351h St.,
Chicago
0611 ir

Tel. BoAevard
0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAV1MO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus Ir
Parduodam Laivakortes. •

bą, pavedant dalykus naujai iš
rinktai valdžiai.
laivas

per

Atlantiko

Okeaną.

Šioje dienoje laivas “Savannah”
išplaukė iš Savannah, Georgia,
Į Liverpool — buvo pirmas gar
laivis keliauti per Atlantiko
Okeaną, Kmė 2 dienas perplaukti.
Gegužės 25, 1803 — Gimimo
diena Ralph VValdo Emerson.
Ralph VValdo Einerson’as, Amerikos poetas ir filosofas, gimė
gegužės 25, 1803 m., Bostone.
Norėdamas tapti dvasiškiu, pra
dėjo tam tikslui mokintis 1823
metais, ir vėliaus tajJo paskir
tas asistentu Second Church
Bostone. Kuomet vyko Europon
1836 m. jau apleido tą pašau
kimą ir sugryžęs Amerikon pra
dėjo rašyti. 1847,m,. jo eilės pasirodė it jis roguliariškai pra
dėjo išleisti Įvairius raštus.
Emerson’as mirė balandžio 27,
1882 m. Jis užima svarbią vie
tą tarpe Amerikos poetų.
Gegužės 30 — Atmininio Die
ną. Gegužės 5, 1868 m. Genero
las Logan, viršininkas šios res
publikos armijos, išleido įsaky
mą paskiriant gegužės 30, 1868,
kaipo dieną apdailinti kapus
draugų, kurie mirė saugoj ant
savo šalį, Tas įsakymas pradė
jo apvaikščiojimą atminimo die
nos. žodis “dekoracija”, ir ne
“atminimas” buvo vartotas pir
mame įsakyme. Generolas Lo
gan nebuvo pirmas sumanyto
jas “Atminimo Dienos”; liepos
9, 1865 po Ąppomalo.v kova,
Virginijos moters lankė kapines
ir dėjo kvietkas ant kapų žuvu
kių kareivių. Nuo tos dienos iki
šiam laikui paprotys užlaikytas
pietinėse valstijose, Georgia,
Florida, Alabama ir Mississippi
paskiria balandžio 26 d., kaipo
metinę dekoracijos dieną. North
ir South Carolina paskiria gegu
žės 10 d. Gal yra todcl, kad pie-

i-''''

Vienas iš svarbiausių maisto produktų, kurį
Lietuvė gaspadipė reikalauja, yra pienas. Borden’s Išganlodintas Pienas suteikia geriausias
pasekmes. Jis riebus ir smetoningas ir padaro
skaniausius valgius. Gali jį vartoti kasdien kaip
virime, taip kepime. Pabandyk kavoje. Ji bus
skanesnė.

MilK

ATMINK
BORDEN’S IšGARUODINTĄ PIENĄ
Gali Vartoti Su
Prieskoniais
Biskvitais
Duona
Kėksais
Kava
Koko
šokoladu
Saldainiais
Cereals
Pyragučiais

Desertu
Kiaušiniais
Pridėčkams
. žuvimi
Kepinant
Vaisiais
šaltakoše
Kisieliais
Mėsa
Blynais

Košelėmis
Pajais
Paukštiena
Pudingais
Sriubomis
Rašalais
Salodais
Rimšiniais
Daržovėmis

Ą. BARTKUS, Pres

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

Itstlf

RAZOR KLIUS
PATSAI GALANDA SAVO BLADES
Pilnas aut l itas $1.00 ir $5.00
Pardavimui v Uos e krautuvėse kuriose
parduodama Ratora ir Hiades

ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dęarborn St., Room Illl-IR
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
8335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuos® teismuoee. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiami.

LA5VYĖR
Lietjiviš Advokatas
-i t' 2221 W, 22 St.

Jei nori žinoti kaip virti su Bordvn’s IŠRaniodintu Pienu, iš
pildyk kuponų, paženklinant kurių receptų nori ••• "»«“ ■»•••

arti I^avitt St.
Telefonas (anai 2552
Valandos: -9 ryto iki 8:3(1 vakaro.
Seredoj ir I’ėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nud 10 ryto iki 1 v. p. p.

siusime visai dykai.

THE BORDEN COMPANY

A, A. OLIS

New

Borden Building

i;!U] advokatas
11 S. La Šalie SU Kuom 8001 .
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pitnyčios.

KUPONAS
Duona
Saldainiai
Žuvis

Rašalai
Mėsos
Košelės

Pajai
Pudingai
Sriubos

J. P, WAITCHES

Vardas

Adresas

(Lithuanian)

Advokatas /
Tel. Puilman 6377

Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
*
Miesto ofisais:

127 N. Dęarborn St.
Kambarys 1420

RUSIJOS

Revoliucija
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE, O TAIPGI SYKIU IR PARODA

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n G

’

John Kučinskas

Seredoj ir Ketverge, Gegužės 20 ir 21 d
Šviesą Ir pajiegą suvedame | tanus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

\

UNSWEETEN£O
^APORAlE11

Krutamuose Paveiksluose

—SAarpen*

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-B
NYTI VISADOS KREIPKITRSf
PAS MUS.
TAS JUMS BUS,
ANT NAUDOS.
i

G<‘gužės 24, 1819 — Pirmas

Kviečia

Valet
AutoStrop
Razor

NORĖDAMI

HULL HOUSE
B0WEN HALL
8pO So. Halsted St.
(įėjimas iš Polk St.)

Kviečia visus Uetuvius(čs)

NAUJIENOS

Telefonas Dęarborn 609G
i

SPECIALISTAS egzaminavojime abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dęarborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090
♦
Namu Telefonas Republic 9600
-

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 539
Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted 8t„ Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS"
ushington St. Room 911
Tel. Central 6290
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj boo
6 8 ▼. ▼. ŠubatoJ nuo 1-7 7 ▼. įj
8286 S. Halsted St. T. Boal. 6737

77 W.

Trečiadienis, Geg. 20, 11)25

NAUJIENOS, Chicago, 111

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus
Atviras laiškas Jo Ekselencijai Padaužp Pre
Musų “skambalninkai” sakė,
zidentui
kad jų pikninku visi susirūpino.
Geriausia sekasi

Girdi, administracija
gauna
liek daug visokių paklausimų,
jog nespėjanti nei atsukinėti.
Bolševikų paukštis-strazdas su
skaitė viso 150
asabų tajne
piknike. Tai gana gerai. “Skanibalninkai” 'tikėjosi daug mažiau
žmonių.

Iš šeiminės srities
Malol kaip kar
tais kvailai atsitinka ant že
mės, ypatingai tarp kvailių ir
dar )>er sapną. Mat netikėtai
užmigęs sapnei atsidūriau sei
me. Kol sėdėjau suole, tol dar
pakenčiama, bet kada pasikė
liau eiti, pradėjo siūlyti pirmi
ninko, komisijų • vedėjo ir ki
tas vielas. (Duok ausi: mat aš
turėjau krikščionišką pasą).
Galų gale sutikau
pirminin
kauti. Tuo larpu kaip tyčia
ėjo kalbos apie pinigus, o ypa
tingai apie skolas. Nudžiugau,
nes man buvo reikalingi pini
gai ir mano los kvailos skolos,
kurias nori visi atgauti... Nuta
riau Numeti.

man užkišo ranka aiškiai labai seną istoriją, kuri
kalbanti srebluvą ir tarė, jog aiškiai apie senovę nušvietė. $
skolos auga bėgant laikui.

Priėjome

(H Tas laikas, pamaniau, jis
^slenka, ir slenka kaip kelnės
žemyn. Ir sudaro liek bėdos,
jog nelik kad neužmirštama,
bei! dar norima padidinti arba
užauginti kaip grūdą.
Mano jausmams pritarė vi
si, išskyriant mažumų atsto
vus, kurių tiek mažai buvo,
jog net sujaudino mane...
Prasidėjo diskusijos. Aš bū
damas pirmininku, ėjau apžiū
rėdamas kėdės, ar jos gali iš
laikyti per visą diskusijų lai
ką. Ištikro kėdės pasirodė tin
kamos diskusijoms.
Laike diskusijų susiskaldę
nuomonės: vieni pripažino ji
kvailu, kili ne. Aš, kaip pratęs
būti tuo tašku,' kurį padėjus
galas pasidaro sakiniui, išnešia u galutiną nuomonę, kad
tikrai k vaikis, nes dauguma
balsų, tai yra 2 baisu, tai pri
pažino. Prieš nebuvo nė virau
balso, nes visi kili susili

skolas reikia kuogreičiausiai
pasiskubinti užmiršti.
Nors
mėgino opozicija kelti koją, bet
viskas pasibaigė be pasekmių
jiems, kada aš iš savo milistos pasiūliau kumštį, o tam
įvykdyti išrinkome specialę komisiją.
Daug diir buvo reikalų aptarti, bei apie lai kitą karki.
T..O «nrpu ai likan bu.tos
vyriu
diplomatu ir specialiai
nusispiovęs tautos ir visuome
nes labui prabudau.
s
— šimtakojis.

išvados,

kad

Šviesusis Prezidento:—
Gyvendamas kitoje valstybė*
J e ir nematydamas kitokio bud o Tamstai atsidėkoti už malonu pakvietimą į Padaužų posėaš noriu viešai tarti padė
kos žodį bei )Miąjdalinti įgytais
1'l’>5 IV 9‘>
įspūdžiais.
Daug kartų man
Remia vieni kitus
teko dalyvauti įvairiuose posė
džiuose, bei lokio rūpestingo pri
kad
rašė,
Padaužos jau
sidėjimo ir skrupulingo Jūsų
“skambalui nkai” remia bolševiTel. Yards 1546
konstitucijos prisilaikymo nie
kus, o bolševikai tuo pat atsi
Res. 11061 So.
kur nesu pastebėjęs bei regė- jog skolas reikia grąžinti. Aš
moka skambalninknms”. An- jęs. Su tvarka aš labai gerai pasiūliau pereinamąją formulę,
Irvinu Avė.
turėjo
vakarą,
dav bolševikai
Tel. Beverly 2300
susipažinau, bet nespėjau giliau kad jis kvailas. Žinoma, pirmi
Dr. G., kurį bolševikai vadina
ninko nuomonė
galutinas
W. J. Stankūnas
parašė pažinti konstituciją, nors ir dė- sprendimas. Bet ta opozicija,
‘‘musų
daktaras”,
jau visas pastangas ir mintis
FOTOGRAFAS
“Skambalui” korespondenciją, koncentravau. Vienok mintys kad ją kur galai, nė iš šio, nė
3315
So. Halsted
kur pasakė, kad bolševikų va- greit nustojo veikusios ir mano iš to išlindo ir pradėjo išrodi
St.
prieš
33 PI.
Einant senų skolų diskusikare dalyvavo 1500 didelių ir
Chicago,
III.
pastangos
teigiamų rezultatu nėti, kad doleris lygus dešim joks perskaičiau čia (Šautiems
500 vaikų. Bolševikų korespon
nedavė. Kadangi musų viešpa čiai litą,'o litas turi šimtą su
dentas užtai atsimokėdamas ap
tijos konstitucija labai silpna.’ plyšusių centų, kuriuos dabar
rašė “Skambalo”
pikniką ii
pakeis metaliniai. Nieko nema
pranešė, kad piknike- dalyvavo tą i melsčiau l'amslos pranešt* tydamas jos kalboj priešingo
apie -tai, kada įvyks jūsų seka
Nupiginta ten ir ategal kelionė
ne (langiau kaip 150 žmonių.
cenzūrai
ir
konstitucijai,
lie
mas posėdis. Tuo bildu Tams
Jeigu liolševikų koresnodenlas
ta suteiksite m$n progos‘la pinu užprotokoluoti. Mano de
tiek padidino susirinkusių skai
biau įsigilinti į Įconstituci- šinė išėjo su savo kalbom. Su
tlinę, kiek Dr. G., lai piknike ją
$203.00 ir augščiau
ir
pasisemti
daugiau lig jos nuomone, mano perei
galėjo būti žmonių Įdek?..
namoji
formule
tiksli,
nes
iš
įkvėpimo. Tikiuos, kad Tams
AŽIUOK per Bremen ar Cherbourg pato
jo
frako
spalvos
galima
drąsiai
giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš
ia maloniai primerksite sa
New
Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S. S.
Nemoka virti tautiškus vo aki šį mano maldavimą skai tvirtinti, jog jis kvailas. Viskas
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3,
užprotokoluota.
S. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10,
tydami.
kopūstus
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per
Antru punktu ėjo kalbos ar
Su gilia pagarba Jums ir vi
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus faktus
gausite iš savo agento ar rašyk
Taip sakant, “skambalninkai” sai Padaužų Ministerijai pasi ba diskusijos dėl sienų skolų.
Aš
būdamas
liek
moderniškų,
visai neturi
politiško smoko. lieku ištikimas—
jog praeitą senovę vienu aki
—Kandidatas.
Reikia žinoti, kad viešpatauja
United States Lines
mirksniu
užmirštu,
pasiulia
45 Broadway
New York City
pas mus patriotiškas
ūpas.
senas skolas užmiršti. Kami
Jie gi pasikvietė į redaktorius
110 So. Dearhorn St.,
Chicago, 111.
benorėti
grąžinimo,
jeigu
ta
anarkista-aidoblista,
kuriam
Korespondencija
Mnnagina Operators jor U. S. SIUPl’ING ’BOARI)
senai buvo. Bet mažulis atst(
lotų pardavimas mažai apeina—
nuosavybės juk jis nepripažįs
turėjau didelės
Aną dieną
ta. Na, ir ant galo, kur jus. garbės aplankyti gerb. Padaužų
taip sakant, gerbiamieji girdė
nudc.ių Prezidentą. Tai
DVIGUBOS STAMPOS KETVERGE
jot, kad “šefas”, kuris per sa labai links»ca» žmogus. Viduti
vo ilgą amžių
virė visuomet nio amžiau11 ir didelės energijos
“čapsų” mokėtų virti gerus‘tau individas. Veidas siauras plau
tiškus kopūstus. Verdant “čac- kai ilgi, akys didelės ir labai
sųC bile kokių šiukšlių primė simpatiškos ir patraukiančios—
tei ir musų pilietis suvalgys, [ypač moteris
imponuojančios
nes jis jo tikro smoko nežino. j akys. Aplamai imant, veido
Gi su tautiškais kopusiais jai: išvaizda yra filozofiška— neži
Tautiškus kopūstas ’nau nei prie kokio čio filozofo
kita.
tik gera
tautiška‘ ’ jau prilyginti. Gal būt geriaugaspadinė. Mat, kopūstai — tai! šia atatiktų nabašninkui pranper surys, tai per rukštųrf, tai cuzy Volteriui.
DIDELIS PIRKINIŲ IŠPARDAVIMAS
per
skysti.
tai* pertiršti | Je.jęs rudau jį beskaitant lais?"vienu žodžiu tariant, ne- jką, kurio
turini jo malonybė
bile žiopliui tautiški kopūstai teikėsi man paskaityti. Tai laiš
sekasi virti. Gi “skambalnin- kas nuo vieno jums nežinomo
kai”, kaip tik ir turi tokį “Rū garsaus piliečio šiam amžiui j e
korių”, kuris nemoka kopūstų atvykusio iš to krašto, kurį mes
virti ir neturi tautiško smoko, Lietuva vadiname. Tas pilietis
kuris taip labai reikalingas.
garsus tuo, kad jis labai susidomėjo čionykšte . kultura ir
žada greitu laiku išleisti tuo
Polemika
klausimu veikalą
pavadinta
Sensacinis musų pirkinių išpardavimas! Nusi
daug
antgalviu:
“---------------------Kultūra
J |maž
----------- -------------o
--------c---------------pirksite sau reikalingą dresę dabar šitomis že
Vienas bolševikas, seko
jų kritikos švarumą gali įro" Amerikoj ir Lietuvoj” arba vimomis kainomis. Tai yra geras laimikis supir
l sa versa.
Veikalas
taip
greit
dyt “Tėvynė”, kur jų raštai telkime tavorų. Išdirbinėtojas skalbiamų dresių,
pą. Labai gerai. Bet tas bol- bus išleistas, kaip greit bus pa
vienas geriausių visoje šalyje, atidavė mums
ševikėlis visai nežino, kad “Tė rašytas, o parašytas bus taip
visą savo staką labai žemomis kainomis. Tos
vynę” redaguoja ne bolševikas. greit, kaip bui surinkta me
medžiaga
dreses yra tinkamos dėvėjimui namuose ir
Parodykit savo organų švaru džiaga, o surinkta
bu£
taip
greit,
kaip
prie
to
dar

mą, tai busįt vyrai, o ne bolše
ant gatvės, visos yra naujos. Visos gražių stybo
prisidės
visi
įžymus
litera

vikai.
lių. Materiolas plaunamas ir gerai dėvisi,
tai, kurie kaip jau žinote, pri
nes yra labai gerai parinktas, Ateikite ankTie musų
komunistai, tai klauso Padaužų Gildai, o Pa
sti dėl gero pasirinkimo.
tikri šposininkai. Vienoj vietoj daužų Gildą prisidės taip greit,
savo organe jie sako: Klerikalų, kaip sušauks nepaprastą savo
tautininkų ir menševikų spau mjnisterių kabineto pasėdį.
Spalvos
Trimingai
Materiolai
Sušaukti
posėdį
Prezidentas
da silpnėja, o komunistų spau
Rose
Domities
Flock Dots
da, priešingai, auga skaityto mano tuoj. Jis taipgi pareiškė,
Tissue Ginghams Organdies
Orchid
jais, platintojas ir t.t. —tai^i, kad tuo reikalu atsišauksiąs į
visuomenę
ir
reiškė
didelio
įsi

Plaids
draugai, darbininkai,
remkite
Brown
Appliųues
tikinimo,
jog
visuomenė
karš-j
Even Checks
mus ir duokite aukų... Tai tikri
Green
Pipings
musų dienų klaunai tie bolševi tai parems tą taip svarbų uždą-1 Novelty s
Tan
Embroydery
vinį. Visi raštai eisią per Pa
Checks
kai.—Padauža IV.
daužų skyrių ir tilps spaudoje
Blue
Fancy
English
kuogreičiausiai.
Pink
Stiching
Broadcloth
Taigi, kaip sakyti, reikalas
Pranešimas
gan svarbus ir kultūringas. Juo
Grand Rapids, Mich. — šioj turėtų susidomėti visi piliečiai.|
karalystėj Padaužos įsteigė sa “Kultūros” raštai be abejo tuvo konsulatą visiems lietuviams rėš didelės reikšmės musų gyprieinarnoj vietoj.
Konsulatas venime. Tie raštai dar ir tuo
Yra ekstra vieta — eks
duos tinkamų patarimų vietos bus svarbus, kad juos rašys ne
tra pardavinėtojos, kad
žmonėms ir sykiu teiks įvairių bile kas vienas, bet visi gugreitai jums patarna
žinių ir naujienų. Prašome kon biausi musų, kaip minėjau, li
vus.
sulatą tinkamai įvertinti. Vie teratai, nes, matote, Padaužos
MIEROS — Paprastu
tos lietuviai gali konsulate pirk netik kad gerbia demokratiją,
bet ir nori duoti progos paro
ti kompilių ir klerpilių.
mierp, 36 iki 46. Eks
dyti
savo
talentus
jauniems
—Padaužų Jurgis Konsulatas.
tra mieros iki 52
musų literatams.
Leidimą pasirašiau
—Padaužų Prezidentas. Kadangi jau neturiu ką dau
Oppenheimer — Antras Aukštas
giau rašyti, tai likite sveiki.
Viskas teisėta

LIETUVON

senas

J

S

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

Marąuette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka
šioje Apielinkčje

$
$
*
$

F. A. RAKAS

įg
J

S

Registruolas Aptiekorius
Ir Savininkas

2346 We*t 69th Street
• rti W«(t«rn A»«.

Phone Repuhllc 5877 - 5831
.
CHICAGO. ILL
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■ ----------------------- -

MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšKRKA

3101 So. Halsted SU kampa* 31 gat.
Tel. Yarda 1116
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
Pennsylvusi
ligonvanijos
bučiuose, , Sąžipatarningai
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

r *
i:
K-

. į
' < •• 'J

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
()fisafl ir Labaratorija: 1025 W
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
/
J
3110. Nakt;
Telefonais:
Drexel ()950»
( Boulevard
4136

3235 S. Halsted St.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim*
ir
merginoms,
kreipkitčs o ra
site pagelbų.
Valandos nuo
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

^DR. HERZMAN^

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
•

Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo*
Chicago, Illinois

K>.:

Specialistas džiovos

DR. SERNER, 0. D.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Midway 2880

V

Cor. Ashland Avė. and 47th St

Naujų Vasarinių

DRESIU

—P. Korespondentas.

—Padaužų Prokur Oras.

■M

.....

, u,,—1-

X

Telephone Yarda 0994

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

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

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė. -

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

3333 So. Halsted St.
DR. M. J. SHERMAN

Atydai

Lietuvių
Vienuolyno arba Maręuetite Parko ir Brighton Parko
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.
,
Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tel. Roosėveh 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarų.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353
t

| Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A
DOVVIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 Ud 12 dian*. nue
6 Iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.
Ofiso tel.

Boul«¥ard

9698

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
R«h*a Gydytoja* Ir Chimrraa
Specialistą* Moteriškų, Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų.
Ofisas t 3103 So. Haleted 8t., Ckicage
arti 81*t Street
deltomis ii šventadieniai* 10—11 diea
Jei abejoji akimis, pasitdraak

Namų telefoną* Yarda 1699
Ofiso Tel. Boalevard 5918

Dr. A. R. BLUMENTHAL

DR. A. J. BERTASH

Optometrtoš
Tai. Boulevard M87

3464 So. Halsted
Ofiso valandos nuo 1 ik! 1 ye
pietų ir 6 iki 8 vakare

Kampa* 47-toa ant
2 lubų

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso' Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 diedų
ir 6:36 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, III.

Dr. Benedict Aron
Ofisą* 3801 S. Kedzie Avė. ..Pb
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St.
Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8t80 vakare.

A. L. DAVIDONIS, M. D. Francuziškas Daktaras
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 6:80 iki 7:80 vakare.

Specialistas kraujo, odos,
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 MilwHukee Avė., Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswick 4988
Namų telefonas Spaulding 8683

Ofisas

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

Valandoj 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10,
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. A. K. Rutkauskas

0r. J. W. Beaudette

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

NAUJIENŲ

DR. M. T. STRIKOL

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8 v. ryto iki 8 v. vakare.

4601 S. AsMand, Tel. Boulevard
7820. Re*., 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1986.
Ofiso valan<loa 2-4, 6 8. Netolioj 10 iki 12 d.

Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

rWABJlENCJS. CStcSJO, H

NAUJIENOS
The Liiliuuuian Daily Nowa
PubliBhvd , Daily
£xcept Suaday
by the Lithuanian Wewg Fub. Cfl. Ine.
Editor P. GRIGAITIS
1739 South HahUd SteMt
Chicaąo, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rateąi
per year in Canada.
per year out&ide of Chicago.
per year in Chicago.
per copy.

su valstybe esu daugiausia nepaten kinti šori a 1 i sta i.
Dabar pažvelgsime j “Drau
go” sumanymų kiek arčiaus.
Jisai pirmiausiu
rius bažnyčios atskyrimo nuo
ir suranda,
valstybės budus
kad ( būdas, kuris yra įvestas A Jerikoje, esąs tinkamiausias Lietuvai.
Bažnyčios ir
valstybės santykiai čia esu su
tvarkyti “neutralumo pagriiv
Jdomu tečiaus, kad jau ir dais”:

litz iš Dahleno. Juodu įstojo
j socialdemokratų partiją.
Freiburge,
Saksonijoje,
pasitraukė iš komunistų
partijos jų vadas Menei ir įsirašė į — fašistinę “Stahlhelm” organizaciją, kurioje
jisai gavo “komendanto’’ lai
psnį !

ir net po keturis: jeigu vienas
jų ir užsiimtų metrikų rašymu, tai už kų gi gaTma algas
kili kunigai?
Bvreikalo tat p. Pakštas mėžmonėms akis.
Algų mokėjimas kunigams iš
valstybės iždo, yra daugiau nie
kas, kaip dykaduonių, parazitų
penėjimas.
“Draugas” siūlo klerikalams
atsižadėti šitos parazitizmo for
mos dėlto, kad ji aiškiausia
metasi visiems į akį. Bei jisai
anaiptol nesutinka, kad butų
visiškai panaikintas vals lybės
išnaudojimas kunigų labui. Ve
kaip jisai suformuoluoja savo
sumanymą apie “bažnyčios at
skyrimų nuo valstybes”:

Trečiadienis, Ger W 1925

Asmeninė Higiena
I

'___________________________ '_________

<

Baso Dr, A. J. Karalius
(Tęsinys)

Gamta savojingu laidu valo
ausis. Visi žino, kad ausyse
yra panašios vaškui medžiagos,
kuri normalinėse sąlygose iš
krinta laukan be jokio krapš
tytu o ir išvalo ausis. Ausų va
lymas arba krapštymas rankš
luosčio kampais, degtukų ga
lais, špilkoms arba šiaip ko
kiais aštriais daiktais dažnai
daug žalos padaro. Vienas gar
sus ausų daktaras savo pacien
tams duoda šitokį patarimų:
nekišk j ausį nieką plonesni už
alkūnę.
Jei kartais ausies vaškus su
kietėja ir negali laukan iškris-

Neleiskite
Pleiska
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

kokių nors patentuotų skysčių.
O vienok reikia pasakyti: kai
tik pajusi skausmą ausyse, tai
greitai eik prie gydytojo, nes
Entered us1 Second Class Matter
skalsimas tai yra tiktai gamtos
Milrch 17th, 1914, at the Post Office pačiuose balandžio 26 d. rin
signalas, ženklas,’ kad ausyje
“Valdžia nieko Bažnyčiai
of Chicago, 111., under the act of
Atsargiai prižiūrimi nagai,
March 2nd 1879.
kimuose Vokietijos komu neduoda, bet nieko ir neat
sveika vaido ilžiura ar naukas nors negera. Daug žmonių (auaios
mados aprCdalai ne*ua patėmyti, Jeigu plaukai
gydosi ausų skausmus įvairiais bus
ima: bažnyčių tžemė, imamai,
Naujienos eina Kasdien, išskiriant nistai neteko daugelio savo
pilni pleiskanų. Nedasekmadienius. Leidžia Naujienų Ben pasekėjų. Nors už juos bu
leiskite, kad tie įkyrus balti
skysčiais, o paskui apkursta.
klebonijos, mokyklos ir prie
farazltai gadintų jūsų gradrovė, 1739 So. HalsUd St, Chicago,
umą. Naudokite
Balsas.
Kiekvienas
nori
turė

glaudos,
žodžiu,
visas
para

UI. — Telefonas: Roosevelt 85t0.
vo paduota visame krašte
ti gražų balsų, nors ne kiekvie
pijos turtas nemoka valsty
Užsimokėjimo kainai
apie 60,000 balsų (langiaus,
nas norėtų dainininku būti ir
bei jokių mokesnių”.
Chicagoje — paštui
vakaras per deiimt dienų
Metams....................
$8.00 negu kovo 291 d., bet kadan
gražų balsų turėdamas. Dide kas
“1) Kiekviena organizuo
ir pleiskanos tuojaus iinyks.
(a
ras,
'
matai,
“
neutralu

Pusei metų............. ............
4.00
gi visų bafcę skaičius padi
Po to retkarčiais naudojant
liais žavėjančiais balsais žmo apsisaugosite
ta tikyba turi lygias juridi
Trims mėnesiams ------------------- 2.00
nuo jų. Ruffles
mas
”
,
kuomet
turtai,
kuriuos
nės užgema: kas, taip sakant, parduoda jūsų vaistininkas
Dviem mėnesiams ____
1.50 dėjo trimis ir puse milionais,
nio asmens teises.
po 65c bonkg arba 75c
valdo kunigija, net nuo mo
Vienam mėnesiui__________
.75
neturi
balso,
tai
iš
to
jokia
mu

tiesiog
ii laboratorijos.
“
2)
Jokios
tikybos
dvasištai komunistinių balsų nuo kesnių yra paliuosuoli! Vie
Chicagoje per nešiotojus i
zikos konservatorija dainįninko F. AD. RICHTER & CO
kija ui> savo dvasines parei
Viena kopija ______________
3c
Savaitei _____________________ '18c šimtis vis tiek sumažėjo. Ko nok “T>raug1as”, kaip pasirodo
nepadarys. Reikia užgimti dai (Berry & South 5th Su.
gas negauna valstybinės al
Mėnesiui .................. ....75c vo 20 d. jie buvo gavę 6,9 tųhaus, da ir šitokia priyilegiBrooklyn, N. Y,
gos.
tu vandeniu, truputėlį muilo nininku, kaip kad reikia užgim
^Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, nuoš. visų bafeų, o balandžio ja nesilenkiiKi ir re i klanuja vi
pridėjus, o ausį išdžiovinus ti muziku arba poetą.
paštu:
sos
eilės
“
pataisymų
”
prie
Metams _____________________ $7.00 26 d. 6,3 nuoš. Ir tai, nežiū
jų* ir parapijų turtai nemo- įleisti porų lašų alyvų aliejaus. Balso lavinime Svarbiausias
amerikoniškos sistemos.
Pusei metų................. *__ _
3.50
ka valstybei jokių mokes- Sukietėjęs ausų vaškas silpni klausimas yra viso kūno svei
Trims mėnesiams
1.75 rint to, kad socialdemokra
Visas
jo
sumanymas
susive

Dviem mėnesiam
1.25 tai antruose balsavimuose
uių. (Kodėl? N.” Red.)
na girdėjimų.
,
kata. Silpnos sveikatos asme
da prie to, kad valstybe, netu
Vienam mėnesiui ------------ ------ .75
Visokius ūžimus ausyse pa niui neapsimoka balsas lavinti. Tel. Ltffayttt* 4228
“
1)
Dvasiškiai
ir
dvasi

buvo nuėmę sAvo kandidatą. rinti mokėti kunigams algų,
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
n i it seminarijų au k lėtinai gamina šaltis, gerklės arba'
Heatmg
(Atpiginta)
Komunistams
nepasisekė Tos algos esančios juokingai” pu I mosuojami nuo t ari thvi- tonsilų uždegimas arba ir vais-|.Gerklės uždegimai, plaučių Ii KaipoPtambing,
Hetttvfr, lietuviams Tirados
Metams .............. .................. —. $8.00
Igos, visoki persišaldymai, girvos
6
ar
7
doleriai
mažos
—
sužvejoti
socialistinių
balsų.
pfttarnttijv
ktaofferiaurifti.
'
Pusei metų .......
4.00
mo ka r i uomenėj e. (Kodėl ? tai( pv. ųuinina). šitokiam at-į
j
’
ituokliavimas
(atsiprašau
gerbia
Trims menesiams------------------ 2.40
sitikime, . žinoma,
Kad komunistai nustoja mėnesiui ir už tas algas kuRed.)
M. Y ožka,
Pinigus reikia siųsti pašto Money
_.
... ..geriausia
artistų), stoka gero oro,
nigai
keleriopai
a
t
įdirba
valsDvasinės,
seminarijos
CiK»S(O, m.
aus.s ramybėje palikti o gy- ci
taii igarai> nleiliškos eks- 3228 W. 38tb St.,
Orderiu kartu su užsakymą.
pasitikėjimo Vokietijos dar lybei, vesdami metrikus. Bet
I
•
1
(visų tikybi [) valdžios už- (lyti gerklės arba tonsilų užde kursijos ir t.t. gadina
bininkuose, tai aiškiausia dėl tų algų kunigai esu dau
balso
gimų.
Apart
to,
kaip
vėliaus
“
N.
”
Red.)
palaikomos
(!
aparatą. Aplamai imant, dai
PERGALĖTOJŲ
“KAT- rodo tas faktas, kad balan giausia niekinami; todėl, kad
našiai kaip ir mokytojų se- matysime, įvairios ligos paga navimo mokytojai turi šiokį to
ZENJAMMER”.
džio 26 d. jų balsai sumažė ir su nuostoliu sau, valstybė minarijos; pašalpos dalina- mina visokių ūžimų ausyse.
kį supratimą apie alsavimą ir
jo visuose pramones cent privalanti “paliirosuoti” kuni
mos sulig tikybų nuošiniĮvairios vaikų ligos, k. a. savo mokinius mokina pritinkaskarlatina, tymai ir kt. paga-1 mai alsuoti,
čiais.
BĖGIMAS K VOKIETIJOS ruose: Berline, Potsdame, gus nuo los sunkenybės. “Dr. ’
Valgiai yra goriausi in malonus
tiktai, gal būt,
redaktorius Pakštas sako:
mina
ausų
suirimų.
Vaikai
ne-.
Organizuotų t i k.ylių
Geriausia muzika
KOMUNISTŲ PARTIJOS Halle’je, Westfalene, DuesGeresni patarnavimas,
i perdaug nuvargina,
visada.
Vieta
dėl
Šokių visada.
nariu nikai visose mokvk- prigirdį1, negali tinkamai mo-, dainavimo mokytojai studi juo
“Bažnyčios atskirimas nuo
seldorfe ir Hamburge. Kovo
Užkviečia savininkai:
lose mokinami tikybines do- kytis ir išrodo apykvaili. GairajV
valstybės
piliečiams dauPALIULIS SAVININKAS
•
RINKIMŲ DAVINIAI
i ja balso gaminimo aparatą ir
29 d. tuose pramonės cent
j-ittti
kjiiimotu, nes giminių,
<laufx
tokiu
vaikų
yra
ir
jie
ne

31202
So.
Ralsted
St.
savo miotk. i niams t*-s=A.li ge
PRAMONES CENTruose komunistai buvo gavę
TelepHone Boulevard 5788.
Red.) Nepriklausantie- gauna tinkamo išlavinimo. O todėl
vedybų «r mirimų metrikoms
riau patarnauti, neapkraudami
Priimame užsakymus dėl bankieRIJOSE
r * organiziiolų tikybų dažnai ausis gftlima pataisyti, juos tokiais dainavimo prati tų ir šeimyniškų vakarų.
vesti reiktų pasamdyti apie
yra laisvi nesimokinti jokios jici tiktai gydymas laiku prasi mais, kurie ardo jų dar neišvys
100 naujų valdininkų, ku26 d. jie tenai gavo tiktai
i :i...i.....»
deda. Arba vėl: davimas vai- tytas balso stygas arba gadina
riems tektų mokėti’ne
KŪDIKIAI REDAKTORIŲ 853,380 b. Grynas nuostolis
kams “antausių”, t. y. daužy- taip brangius dainininkui gerk
VIETOSE
77,173. Ir jisai pasidarė ma dolerius, bet po 300 ar dau- Iš šitų “Draugo” dėsnių ma mas
ausų gali ausis sugadinfi. lės raumenis. Dr. Pyle šituo
dolerių j menesį. Keik tyt, kad lai visai nėra bažny
žiaus kaip vieno mėnesio bė ginu
įkritusius į ausis pašalinius klausimu sako: “Blogiausia ka
tų išleisti 700,000 litų dau- čios atskyrimas nuo valstybės.
Vokietijos prezidento rin giu !
(žemių gabalėlius, da dainininkas turi vadinama
giau, riegu dabar kunigų al- Jeigu kunigija turi ‘ pr iv degi,jas, kūnelius
DEIMANTAI
kimuose laimėjo pergalę- dvi
. goms išleidžiama. Bet mo- kuriii neturi kili piliečiai; jėi- žirnius, blakės, skruzdės ir lt.), gerklės balsą. Daugelis musku
LAIKRObftLIAI
partijos: monarchistai ir ko Kas žiu, ar sandariečių
taimėjimas butų did<*s- gu kunigų seminarijas užlaiko ži’rtoma, reilcia išimti, bet tų lų šitokiam atsitikime vieton
JEWEL'RY,
Iš valdžios negaudama valstybė; jeigu viešosiose mo <larbų geriausia gydytojui pa lengvo dirbimo, palieka smar
munistai. Monarchistams pa laikraščių redaktoriai yra
vesti, nes at'isų anatorriijbs ne
CASH ARBA
sisekė pravesti savo kandi “protiški kūdikiai”, ar jie
kyklose yra dėstoma religija,— žinąs žmogus gali daugiau blė- kiai įtempti. Sunku įsivaizduo
su ja visa krikščionybė pasi- tai tatai yra bažnyčios su val
ANT
ti, kaip tūli vokaliniai instruk
datą, feldmaršalą von Hin- tiktai apsimeta tokiais?
dieš
padalyti.
Kokiems
nors
darytų savystovesnė,
KREDITO
denburgą; o komunistams Vienas komunistų melagis ges nė, 11e be pe rgaI i m; i socra stybe sujungimas, o ne atsky vabzdžiams į ausį įlindus, rei- toriai šitokių dalykų nepaiso...
Tada pasidaro nemalonus tre
!
*kia įpilti' į ausį šaukštukas šil molo, paskui chroninis laringipasisekė pakišti koją demo sugalvojo, kad lietuviai so lių audrų, kurių dar galima rimas
Taigi faklinai klerikalų or to aliejaus, o paskui šiltu van
HENRY RHEIN’S
Bylų Europoj tikėfies.”
kratinio bloko kandidatui. cialistai Chicagoje turėję
vikalinių
ganas siūlo palikti bažnyčių deniu plaunant ausis išsivalys. tas ir sustorėjimas
IKRODfcLIŲ KRAL’TUVft
Suprantamas dalyas, kad po “slaptą susirinkimą” ir nu šita “Draugo” pasaka apie sujungtų su valstybe, tiktai
stygų. Didelę klaidą daro mo
O. Peemueller, Savininkas
Kų tik gimęs kūdikis nieko kytojai, kurie leidžia savo mo
1836 W. 47 St.
rinkimų abeji pergalėtojai tarę eiti į Sandaros kuopas, grasinantį valstybei “nuosto šiek-tiek sušvelnintoje formoje. negirdi, vienok jei keturių mė
Per 34 metus geras žmonėm? pa
labai nudžiugo, pamatę, kad kad tuo budu “užkariavus” lį” dėl nemokeiijno algų kuni Neva “amerikoniška” pavyzdį nesių kūdikis neapsuka galvu kiniams altams dainuoti, arba tarnavimas laikrodėliais.
baritonams būti tenorais....”
jų tikslas atsiektas.
Sandarą iš vidaus. Ir šitą gams, žinoma, yra besarma t iš imdamas, jisaj perša Lietuvai tės į tų pusę, kurioje smarkiai
visai ka kita.
Bet šiandie pas juos jau žioplą prasimanymą tuojaus kas žmonių mulkinimas. P-as Lietuvos liaudis tečiaus ši rankomis suplojama arba šiaip Balso kultūra ne musų reika
Pakštas užmiršta” paminėti,
KLINIKA
ne triumfo ūpas, . 'bet “kat-’ ėmė kartoti Sirvydai ir Tū kad našta, kurių kunigai yra tokia klerikalų koncesija nesi koks nors didesnis balsas pa las. Čia gorėjau tiktai padary PUBLIŠKA
Del
sergančiu
žmonių
daroma,
tai jau yra rimtos ti pora pastabėlių visiems, ku
Nereikia'daktarui
mokėti
. zenjammer’*
liai savo laikraščiuose ir ra uždėję Lietuvos valstybei, susi tenkins. Ji kovos už tai, kad priežasties abejoti apie kūdi rie brangina savo balsų.
AR JUS ESAT IŠSIGYDŲ NUO
deda ne vien iš tų “juokingų” butų tikrai įvykintas dvidešim kio ausų sveikumų. J’oi kalbant
Monarchistai jau ėmė vie šyti apie jį komentarus.
UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ
Akių
Higiena.
Jus
kas
diena
tojo
šimtmečio
demokratijos
Specialistai kraujo li^ų
Nėra reikalo įrodinėti, (i ar 7 dolerių mėnesinės algos
šai kritikuot savo dievaitį,
kūdikis neatsisuka, tai dar nie matote tūkstančius jaunų žmo
Kraujo
ir slapumo egzaminacija
ižcmesniajai dvasliškijai.
Mi reikalavimas: atskyrimas baž ką nereiškia. Geriausia pašauk
tiktai $1.
Hindenburgą, kam jisai ne kad socialistai niekuomet
nių,
kurie
dėvi
akinius;
matote
nyčios
nuo
valstybes
ir
mokyk

moka tiktai už serumus,
nant naujuoju įstatymu, kuris
ti vaikų tada, kada jis nieku, ir daugybę mažų vaikų su aki Ligoniai Čepus
sipriešina tai politikai, už tokių planų nedarė, kadangi buvo klerikalų balsais perva los nuo bažnyčios!
ir gyduoles
neužimtas ir jei neatsisuka, tai niais; matote daugybę dirbti Musų Klinikoje yra vartojama vė
kurią stoja’ respublikos šali visi žino, jogei bolševikiš rytas Seime, visi bažnyčios tar
liausios mados instrumentai
galima paabejoti apie girdėji nių akių; matote akinių kiek
moksliniu budu.
ninkai. Pas| komunistus gi kos “gręžimo iš vidaus” tak nai yra sulyginti su valstybės Pilniausia garantija
mo aparato sveikumą.
Gydome
kraujo
ligas, inkstus, pū
vienoj
auksinių
daiktų
krautu
tarnautojais
ir,
taip
pat
kaip
slę,
nenatūraliu#
silp
nusiminimas dar didesnis, tikos jie nepripažįsta. Bet
už siunčiamus pinigus
Klausos aparato
ištyrinėji vėj. Tai visa aiškiai jrodtf, kad numą, nervingumą,nubėgimus,
reumatizmą
ir
nes.juos dabar vist pirštais verta pažymėti, kaip musų ii* pastarieji, paskirstyti į “ka- Lietuvon, duodu Naujienom
manus žmogaus balsas yra ge musų laikų
visas chroniškas ligas.
žmonės, aplamai
Kalbame lietuviškai
riausias įrankis. Keikia ištirti imant, turi silpnas akis. Kai dėl
“tautiškieji”
redaktoriai kiai gauna aukštesnes ’ algas
National Health Clinic
'nuo kokio tolio subjektas girdi tokios daugybės akinių, tai rei
likus.
lengvai duodasi komunistų (kai kurie jų paslatyli v
Tw
1657 W. Madinon St.
kalbų, subjektas privaro pakar kia pasakyti, kad gana dažnai
Kampas
Paulina St.
mekleriams vadžioti už no- kategorijoje su departamentų
Valandos
nuo
10
iki 8 vai. vakare
toti žodžius arba sakhūus. Rei- žmonės dėvi akinius tokiuose
Nedėlioj 10 iki 1
d i rektoriais ir net ministesų.
|kia visada vienaip kalbėti. Svei atsitikimuose, kur akiniai visai
Ir pati Maskva ima barti
riais!). Be to, jiems, kaip ir
ka ausis girdi patylomis, kal nereikalingi.
(Bus daugiau)
valdininkams, yra keliama al
savo gizelius
Vokietijoje.
bant nuo 10 iki 40 pėdų; var
ga, “ištarnavus”
tam tikri)
Rusijos komunistų partijos
dai ir skaičiai girdžiami nuo 8
skaičių
metų.
Tik
“
vaikų
prie

iki 40 pėdų.
suvažiavime sovietų valdžios
do” jie negauna,
nes kuni
Typewriterj arba
Girdėjimų
silpnina' įvairios
atstovas nupeikė Vokietijos
gų
vaikai
norą
pripažinti
le

■—■
klausos aparatu ligos ir senat
rašoma mašinėlę
komunistus dėl to, kad jie
galiais
(palys
kunigai
nori
to

SIETLO “AT
ve. Daugelis apkursta dėl pranetiesioginiai
padėjo gen. KLERIKALAI
kios tvarkos)'.
SKIRTI BAŽNYČIĄ NUO
plyšilmo pieveles
(būgnelio).
kud
melriAntra,
vra
melą
Hindenburgui laimėti rin
Dažnai, kaip minėta, katarai iš
VAI STYBftS”.
did<
‘
lis
kų
vedimas
esąs
toks
kimus. Maskvos atstovas į.gerklės pereiga į ausis Easta'reikėtų
Šimtų
darbas,
kuriam
chįjaus dūdelę, pagamiha ausų
spėjo komunistus, kad jie tu
vaKar j>ati Aiuiicuosc bu
Mirimų,
gimimų
valdininkui.
katarų, ir paskui. girdėjimo su
rį eiti ranlp už rankos su vo niinčla, kad Chicagos kuni
neatsitinka
tiek
mažėjimų. Girdėjimo aparatų,
• socialdemokratais, nes ki gų organas padavė sumanymų daug, kad valdininkui, . kuris
sugadinti kai molių trenks
Lietuvoje
bažnyčių
tai p visas komunistų judė atskirti
tatai
užiašinėja,
reikėtų
visų
mas. .
nuo valstybės. Tas sumanymas
Battrjos Amerikos Linija
jimas susmuksiąs*. į
prieštarauja visam musų kle laikų prie to darbo sėdėti. Kiek j
Tai
vienatine linija, kurios laivai reGarsinama
Įvairių
įvairiausių
Prie to, matytu tašai judė rikalų nusistatymui, kurio jie žmonių miršta, gema arba ve-1/
guliariškai
metus susisie
aparatų, kuriais siulPma girdė kia stačiai persu ištisus
dusi
per
mėnesi
laiko
viename/
laisvosios
D'anzigo
jimas ir eina. Per paskuti laikėsi iki šiol; todėl į jį tenka valsčiuje, tatai galima surašy- ’
jimų pagerinti, garsinama įvai •valstijos pertu Taip arti Klaipėdos,
rių aliejų it šiaip visokių pa kati laivas ant kurio sėdot New Yoi
nes savaites daug žmonių žiūrėti, karpu i stambu prinei- ti j dvejetų valandų, ir šitam
fuomi pndaityjrt dittelj įmanomi
ke atveža Jumis beveik j pačią Te
(nusileidi
tentuotų
vaistų,
bet
tas
viskas,
r vii, hrto ginčio Am ■ ir drau
vynę-Eietuvą,
ba
iš
Danzigo
j
K
lai
pasitraukė iš Vokietijos ko pialį kompromisų
darbui atlikti valsčiaus arba
mų) klerikalų pusėje.
gams
su kuriais rusi rašini i i Ir
pfida,
tai
tiktai
vienos
nakties
kelio

žinoma, padaryta tiktai pinigų
kanceliarijai
munistų partijos. Traukiasi
nuėsto
valdybos
greičiau
galėsi paraityti laišką ar
nė
laivu
be
jokių
extra
iškaščių.
Mes jau esame nurodę, kuo
išviliojimui.
Ausis
brangus
'ką
kitą,
negu uu ranka. Garinu
Sekanti
išplaukimai
iš
Nevv
YorkO
nė vieno
iš jos ir paprastieji nariai, ir lasai kompromisus yra iššauk nereikėtų samdyti
, Vienuos universiteto
daiktas:
pajutęs
kokį
nors
ne

Laivas “LITJIANIA” 9 <1. Birželio sia, palankiausia ir dalikatniauti*,
iv littuvišfcomis raidfmi*
.lyderiai;Leipcigo ir Chem- tas:, jį iššaukė krikščionių de naujo darbininko (išimant gal Sįlberstcm, kuris patari var gerumų eik su gydytoju pasi Laivas “ESTONIĄ” 2 dieną Liepos 'matihltd'
pasaulyj*.
Gaihna Ir aArhikaf ra
tiktai didžiuosius miestus).
mokratų
baimė
netekti
valdžios
šyti.
/
toti
insulinų
gydimui
vėžio.
Jis
nitzo distrrkte, pa v. metė
tarti ir cik greitai, nes pradžio
“Draugas”
) Klaipėdą visu keliu vandeniu:
Pagaliau, metrikų kr
dirbtinai susirgdinęs žiurkes vė je labai daug gero galima pada
Gatinain**
partiją visa eilė komunistų Lietuvoje. Pats
pripažįstu,
kad šita
baimę šiandie veda ne kunigai,
žiu ir paskui didžiumų jų išgy- ryti ir kas diena padaroma.
atstovų vietinėse savivaldy jiems įvarė auganti/ socialistų
NAUJIENOS
vargamistros arba kitokie špi-Įdęs insulinu. Insulinas gi yra
Kiekviena
turi
Baltic America Line
bėse, tarp jų Richard Peš- įtaka Lietuvoje, nes jisai sa tųtės tarnai, Kunigų daugelyje nesenai surastas vaistas cukri- /•vaistų
.1739 S HalstedStr,
Chicago. UI
nuo ausų skaudėjimo; 120 N. La Šalie Str.,
Kieipkitė;- čionai ai
chel iš Hohendorfo ir Doh- ko, kad bažnyčios sujungimu parapijų yra po du, po tris nę ligų gydyti.
Chiraga, III.
ęibulių, aliejaus, šilto vandens,
prie .savo vietinio agento
$8 00
I7.0U
jd.tO
8c.
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AUDITORIUM
CHOP SUEY

I

Apžvalga

NUPIRK

Kuiną $£0

E,

NAUJIENOS, Chfcago, Ui.

Trečiadienis, Geg. 20, 1925
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CHICAGOS
ŽINIOS
Leido gilinti Dalume! upę
Karo departamentas leido sanitaringumo distriktui pagilinti
Calumet ir Little upes. Tą lei
dimą išgauti bandoma jau keli
metai.
Tas projektas — pa
gilinimas upių — kainuos 1,500,OOO dolerių.
Sani taringumo
distriktas rėmėsi daugiausia
tuo, kad tas reikalinga sveika
tos žvilgsniu, nes į geliamąjį
vandenį mažiau įeis srutų ir tuo
bus mažesnis pavojus limpamų
jų ligų (dabai* gana daug srutų
įeina į pietinės miesto dalias
geriamąjį vandenį).
Bet bus
ir kitokios naudos. Bus pada
rytas naujas susisiekimas bač
koms iš Chicagos į Lockport.
daug gilesnis kelias, negu vai
stija mano padaryti Desplaines
ir Illinois upėse.
Apie 9,800
akrų bevertės žemės Indiana
valstijoje pavirs į derlingus lau
kus, kur galima bus auginti
daržoves.
Pabudavojus Calu
met prieplauką, kuri jau sena!
yra projektuojama, bet vis ati
dėliojama, visas tas distriktas
pakils, nes palei abi upes steig
sią dirbtuvės, turėdamos priėji
mą prie gilios upės.
Abi ui>ės bus gilinamos iki 14
pėdų ir bus padarytos 90 pėdų
platumo dugne, tarp Calumet
ežero ir Sag kanalo.

George Garanes, 4332 South
Michigan Avė., buvęs patarnau
tojas Colosimo restorane, liko
prie savo namų pašautas ir gal
mirtinai sužeistas.
Spėjama
kad tai pasekmė besitęsiančio
tarp graikų gemblerių karę.
Garanes karia buvo kaltinamas
nušovime “graikų karaliaus”
George Cheroukas, vadovo grai
kų gemblerių šaikos.
W

I

IBI
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Joseph Aitenzo, 42 m., N.
Central Park Avė., nenorėda
mas brangiai mokėti samdy
tiems darbininkams, pats suma
nė malevoti virtuvę. - Bet laip
tai sugriuvo ir jis nukrito že
mėn, sudaužydamas daugelį in
dų-ir persipiaudamas gislą rie
še. Dabar jis guli ligoninėj,' o
jo virtftvę maliavos amatninka!
dekoratoriai.

Keturi žmonės pabarškino į
duris hegres Eleanor Seymour.
21 m., <>"><> Kini St.. ir kada ji
atsisakė juos įsileisti, jie išlau
žė duris ir subadė
ją peiliu.
Sužeistąją nuvežta į pavieto, li
goninę. Turbut tai
padarė
apielinkiniai, kurie labai pikti
nosi, kad ji gyvena -baltųjų
distrikle.

Keturi vyrukai girtuokliavy.
visų naktį ir paskui išėję gat
vėn, pasivogė
automobilių ir
pradėjo įm> miestų triukšmauti.
Prie 57 ir Blackstone gatvių
jie sumušė keletą žmonių ir
pagalios užpuolė aptiekų. .Bet
a pliekos sargas, negias Henry
Horn, vieną jų, Paul Ihms'on,
31 m., 5637 C.oFlage Grove., nu
šovė. Kitas tų girtuoklių liko
suimtas, o dviejų dar jieškoma. Suimtasis yra tiek girtas,
kad susikalbėti su juo negali
ma.

Joseph Krtidus, 25 m., 4035
So. Kedzie AveM jau nuo senai
pykosi su Wil)iam Win«low, 82
metų, 1813 South Loomis St.
Užvakar abu susitiko gatvėj
prie Krudo namų ir prasidėjo
peštynės, Uaike kurių Winslow
lengvai sužeidė Krudų, bet ir
pats Winslow likę tiek sumuš
tas, kad policijai prisiėjo abu
peštukus išgabenti Bridewell Ii.
goninėn. 0 kada pasveiks tai
dar turės pasimatyti su teisė-,
j u ir gal už tą pasimatymą
brangiai užsimokėti.

Sportas
Ristynės ir kumštynės
——

....

Pirmadieny, gegužsė 18 d.,
Pulaskio svet., Ashland ir 18
gatvės įvyko tarptautinės r im
tynės.
Paįvairinimui progra
mų buvo pora jaunų vyrukų,
kurie parodė savo gabumų
kumščiavime.
Pirmoje poroje išėjo Viclor
Soldal prieš Jark Robert. Jie
du yra sunkiojo svorio ristikai. bet miklus ir 'gerai išsi
lavinę. Sunki buvo jų kova ir
davė manyti, kad Robert’as iš
eis pergalėtoju. V. Soldat už
puldinėjo savo priešą visų lai
kų visu smarkumu ir po 27 mi
nutę ir 20 sek. Jack Robert’as
tapo paguldytas.
Išeina jauni, apie 19 metų
du graė.ųs vyrukai. Buvo lai
Kid Slankey ir Kid Bluejay.
Jiedu užsimovė pirštines ir
“lavai” pleškyti viepiąs antram
per žandus, šonus ir kur pa
puolė. Nors jiedu moka savo
užduotis gerai, pataiko atmuš
ti vienas antro kumštis, bet
abudu susidavė vienas kitam
daug smūgių: kaip kirs, tai ir
parausta. Jiedu mušėsi 3 raun
dus ir išėjo be pasekmių.
Išeina Karolis Požėla.
Jo
priešu buvo C.has. Peterson.l
Jiedu
lai ir davė geriausį
‘ dio\v”. Petersonas daug štai*-1
kesnis už Požėlų ir labai išla-1
vintas, puolė Požėlų visu smar-1
kuinu. Stvėrėsi laužyti Požė-*
Iri rankas, bet šis vis išsisuko.'
1 amėgino dirbti ant sprandoj
bet rezultatų nebuvo. Galop
įsikibo j kojas. Požėla jam at
sake panašiais “pyragais” Įsi
kibo Požėla ir į savo priešo ko-!
jų ir nors'anas gynėsi, vartė
si. bet pos36 min. ir 15 sek.
suriko: “give it to liim!” Po
žėla paleido savo priešą ir tapo apšauktas pergalėtoju.
Paskutinė ix>ra buvo John
ZaAvacki, lenkas,ir John Kaladis iš rytu. Jiedu dirbo gana
lėtai, bet atsargiai.
Kaladis
daug menkesnis, 1x4 daugiau
išsilavinęs. Išrodė, kad lenkui
bus riestai. Lenkų išgelbėjo jo
spėka, kuri po J17 min. sura
kino Kalatlčiui rankas ir tas:
pasidavė. Antrame susikirtime
po 17 m. J. Za\vacki laimėjo
kovų. —Rep.

Lietuvių Rateliuose.
«

M. Yozavito mokinių
Koncertas *
Penktadieny, geg. 22 d., Lie-'
tuvių
Auditorijoj,
įvyksta
mums labai gerai žinomo jau
tu) pianisto M. Yozavito moki
niu*» koncertas.’
I

Hitt and Runn
J ei e, SiaP

UOOSt- AM t) utįį i
ATARTI TO Cl£A8

.

vaidinimo bus šokiai ir žais
lai. Be to dar patsai geri). Vaič
kus padeklamuos keletu eilių.
Pradžia vaidinimo lygiai 8 v.
vakaro, taip kad kas uores,
galės sugryžcs iš “Naujienų”
pikniko suskubti atsilankyti į
vaidinimų ir pasišokti. Tikietai
parsiduoda iš anksto. Galima
Protarpiais, gi
linksmins gauti Jogulbos ( rast., 4559 So.
mums gerai žinomi scenos puo
šėjai
ponios S. čierienė ir
Biežienė ir taipgi p. P. Stogis

Koncertas pasilieka koncer
tu, bet \ra įdomu tas, kad ant
estrados pasirodys apie trisde
šimt jaunų pianistų ir pianis
čių, arba teisingai pasakant,
musų ateities žiedai duos mums
tų, kas jų gražioje sieloje ir
širdyse randasi ir aut kiek jie
progresuoja.

Kas link M. Yozavito, tai jis
nereikalauja jokios rekomenda
cijos; jis nuo musų dienų dar
buojasi tarpe lietuvių, tankiai
mes matome jį akompanuo
jant visiems artistams. Jis pil
niai užsitarnauja paramos.
Be abejo, mes visi nueisime
pasiklausyti ir paremti musų
jaunų pianistą. —A. ir A.

DIL VAITU8H, O. D.

llermituge Avė., J. J. Zolpj,
4601 S. Marshl’iold Avė., Pi
voriūnus, 1620 22 S. Marsh**
field Avė. ir pas svet. savinin
kų* Krenčių, 4600 S. VVood St.
Tikietų kainos visiems priei
namos — 75c. ir vaikams 25c.
Laike perstatymų ir šokių grieš
Grušo orkestrą.. —S.

Skauda jums galvą?

(tąsa ant o-to pusi.)
Tai yra paprasti sftnptcmai, dėl
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čiclų akinių stiklų.
Nedalioj nuo 9 iki 11.

ANTANAS STANIULIS

1545 West 47th St
Phone Boulevard 758S

AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptiekus

dukteris Salioiniją Cerienę, Bronę ir Stelą, bro

Pastebėkite mano iškabų

lius ir žentą. Kūnas pašarvotas randasi 3418
Lowe Avė. Laidotuvės įvyks Gegužės 20 d., 1
va|. po piet iš namų 3418 Lowe Avė. į Tautiškas
kapines.
Visus girpines, draugus ir pažįstamus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį patarnavimą.

Kaip pasirodo, Vaičkaus Dra
mos Teatras dar neužbaigė sa
vo sezono ir turės dar keletą
vaidinimų. “Pirmoj eilėj aplan
kys To\vn of (Lake. Vaidinimas
įvyks Krenčiaus svetainėj sek
madieny, geg. mėn. 24 d. Bus
suvaidinta pirmu kartu Chicagoje “Apdraustoji žmona,” 1
veiksmo komedija, ir “Gaila
ūsų”, 1 veiksmo komedija.\Po

Palangvins akių įtempimą, kuria
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
aigimo. akių aptemimo, nervuomo, skaudama akių karštį, ati.Jso kreivas akis, nuims katarak
ta atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Prirenka teisingai akinius.
Visuose atsitikimuose egzaminavi»as daromas su elektra, parodana mažiausias klaidas. Spacialš
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nao 14.00 ir augšėiau.
Vai t 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

DR. JOHN J
SMETANA

Musų mylimas vyras ir tėvas persiskyrė su
šiuo pasauliu sulaukęs 52 metų amžiaus, Gegu
žės mėn. 17 d., 10:45 vai. vakare. Amerikoje
išgyveno 22 metus, Anglijoj 12 metų. Paeina iš
Griškabūdžio, Suvalkų gubernijos.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną,

Vaičkaus Dramos Teat
ras Town ______
of Lake

LIKTUVft? AKIU RPBCJĄ1J8'»'AA

Ar turit silpnas akis?

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

I

Ar Jus Sergate?
Jei jųy trmnparegys, nosis
arba
gerklė
•neveikia ? Ar
jus
kenčiate
viduriais, ne
veikia pūslė,
inkstai, i arba
kepenis ?
Ar
turite skaus
mus krūtinėj,
nugaros, šonų
arba kur nors
kūne? Ar turite odos ligą? Ar
jaučiatės silpnas, turite galvosū
kį? Jei taip, tai ateikite prie mu\ų kur jus surasite geriausius Eu
ropinius ir Amerikoniškus prirengimus ■■■%dėl• V gydymo
ir ?1egzaminavii • 1beveik
_visų
. J - Ii
ligų
mo. .Priežastis
_______
randasi kraujuje. Musų pačių laanalizuojamas
boratorijoj
yra
kraujas, šlapumas per ekspertą,
Prie to dar X-Ray egzandnacija
Ligos gali būt surastos
DYKAI.
be abejojimo ir gydomos pasek
mingai vartojant jčirškimus tiesiai
į kraują. Tik skaitykit vieną dau
gelio laiškų musų paciento:
Gerbiamas daktare Bowes: Aš
noriu išreikšti savo užsiganedinimą uyj gelbėjimą man. Aš kentėjau i elius* skausmus nugaros,
ėjau p daugelį daktarų, bet nie
ko negelbėjo. kuomet atėjau pas
jus ir gavau tikrą egzaminaciją, o
taipgi X-Ray. Jus pasakėt viską
apie mano ligą ir aš sužinojau ką
aš turiu daryti. Aš vedęs, tu$u 4
kūdikius ir negalėjau nieko dirbti,
l’o gydymosi vienos savaites, aš
gryžau atgal darban, aš dabar
jaučiuosi taip gerai,' kad noriu pa
sakyti kiekvienam sergančiam apie
mano išgydymą, taip kad jie ži
notų kur kreiptis kuomet suserga.
Su pagarba, jūsų,
Herman Gessert,
2237 Seminary Avė.

Nuliūdę ir pilnį gilios sielvartos liekame,
Moteris Ona Staniulienė-Pavalkiutė, dukte
rys, Salomija čerienė, Bronė ir Stella Staniuliutės, broliai Jonas ir Simonas Staniuliai ir žentas Dr. K. čerys.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis

Naujienų Piknikas
ŽAIDIMAI, LENKTYNES, PRAKALBOS, DAINOS
NESVIETIŠKAI ĮDOMUS DALYKAI,BUS SULOŠ
TI ATLIKTI, PARODYTI IR PASAKYTI PIKNIKE/

Gegužio 24 d.
CALUMET GROVE
Blue Island III.

Mes taipgi gydome venerines li
gas, kurios-dabar yra išgydomos
vėliausiu išradimu, kurį -mes var
tojame. Del kraujo ligų, be kilų
serums, mes vartojame žinomus
60v ir 914. Nekentčkite bereikalo, atsilankykite pas mus be ati-

Naujienų Advokatas. Dainuos: Pirmyn Mišrus Choras. Šoks visi
kas tik moka ir nori, Žais ir juoksis: visas piknikas ir visi susirin
kę svečiai ir viešnios.

dglio’jimo
ir
užmokėsite tuomet
kuomet iš to gausite pasekmes.

Lincoln Medical Institute
l)r. Bowes. Specialistas ir
Medikalis Direktorius -

8 So. Clark St.

VAŽIUOJANTI LAIKYKITĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ:

Ant viršaus Triangle restaurano,
prieš Morrison viešbutį.
Valandos 9 ryto iki 5:30 kasdien.
UTARNINKE, Sl’lREDOJ, SUBATOJ iki 8 vak. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 iki 12 dieną .

AUTOMOBILIAIS: Western bulvaru iki Can’al Str., Blue Island; tuojaus
pakalnėj, pervažiavus miestelį, Canal gatve į rytus iki daržui.
GATVEKARlAlS: iki Halsted ir 63-čios, paskui tfankakee ar Harvey
karais važiuoti į Blue Island iki Canal St.r iš čia eiti į rytus 4 blokus arba ten
paėmus “busą” davažiuoti iki daržui. Taipgi galima persėsti dar ir sekamose
vietose: 69th ir Halsted, 74 ir Halsted, 79 ir Halsted, 103 ir Vincennes, 111 ir
Vincennes ir 119 ir Vincennes; persėdant nuo miesto karų ant minėtų prie
miesčio karų, reikia turėti transferį, kuris yra geras iki 119-tos gatvės, kur
baigiasi miesto rubežiai. Nuo 119 gatvės iki Blue Island kainuoja penktu
kas, — viso iki piknikui iš Chicagos kainuojo 12 centų.

Traukimur dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musą
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musą kainas. Burgėkite savo*
dantis, kad nekenktą jutą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Asldanrl Avė.

Užmokėsit po išgydymo

Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos*
priežasties, kad pametė įsi tikęj imą į
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.
Mes touel pasiryžome gydyti visai
dykai kiekvieną .sergantį kurie pas
mus atsilankys laike šešių savaičių
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.
Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba
naujausių ir geriausių Europinių ir
Amerikoniškų metodų kuriuos mes
turime pas šavo.
Musų X-Ray aparatas yra vienas
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti; O
musų prirengimas <lel išmieravimo ir
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.
Egzifhiinacija kraujo ir slapumo atsibuna jums dar ten būnant.

X-Ray egzaminacija ir kitos yra
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. \ Maloniai kiekvieną sutinkame
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimu.
“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pu šventė visą savo gyveni
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jeirškiamos tie^
siog j kraują, prašalina ligą labai
greitai.

visas tas gyduoles serumą

turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, Ci)6 ir 914,
kuomet yra reikalas, vartojame jas
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilpnina sveikatos, galite
eiti į darbą arbą į biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir perKllikrinkite,
»
nekentekile ilgiau.

Gydome h»hnl pamokinimui i ir
uisi*
mu.ią
+cn<;Jiisi,i* ir komiilAliutus ligai!,
įHtaiga yru prirenirta trcriniisiam
ir AmorikimiSkais |tar ymais ir ity-luolėmU.
Liga* kraujo,
reurnatizjoų, n< rvingumg,
uikletėjimą vidurių, krūtimi ir Aon»> skMt>ilfjimą. i-uIvoluIoo, niilMurimų kraujo
plie
kus, ilinl.inn, plaukų, prakaitavimų, nema
lonų kvapą ir kito* ligos yra musų sprcialumiia per
melus.
Vyrai ir motervs, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofi u Ir įbo-iiipos apie nau
jausi gydymo būdų ‘tonsilų,
kurie greitai
atima spėkų ir energijų. Pagelbėjom tuksJančiams kenčiančių atgauti savo sveikatų
ir laimę, todėl yra ir de) jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas,

The Peoples Health
Institute
DR. GILL, Specialistas
40 N. Wcl!s S t.,
kampas Waahington Si.

Taipgi galima važiuoti Illinois Central traukiniais, kurie kas valandą

Ofiso valandom: Ketverge, >eretlij ir eubatoj nuo V ryto iki B vakare.
Nedėlioj ir
kventadieniaiii nuo ĮO iki 1 t>o pietn. Pa'nedėly, ketvergei Ir polnyčioj nuo U ryti, iki
6 vai. v«kar«.
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J. Navickis mirė
Gegužės 16 d., Gary, Ind..
pasimirė J. Navickis. Velionis
buvo neturtingas, ten giminių
ir pažystamų fneturėjo, tad nė
ra kam rūpintis jo palaidoji
mu ir jo kūnas tebeguli pas
graborių. Bet Chicaguje jis turys brolį, kurio adreso leciaus
nežinoma. Be to velionis buvo
užvedęs bylą dėl sužeidimo;
nagrinėjimas Ims gug.
20 d., 9 v. v., ilammond, Ind.
Butų gerai, kad brolis ar giminės butų teisme bylą atidė
ti. Graborius gi kūną laikvs
*
iki gegužės 22 d.
Velionio brolis ar giminės
gali kreiptis prie J. Paškausko,
1 I IX Adams St., Gary, Ind.

Jaunoji Birutė rengia
išvažiavimu
Ketvirtadieny, bal. 31 d. įvy
ko mėnesinis levų susirinki
mas (dalyvavo 12 žmonės),
Mark VVhite parkučio svetai
nėj. Išrinkta komitetą surengti
išvažiavimą į Beverly girias.
Įtaiką komitetas paskirs savo
nuožiūra. Nutarta surengti do
vanų serijas. Dovanoms reika
lingi daiktai bus suaukoti pa
čių Juanosios Birutes narių —
tėvų ir jos simpatizatorių bei
draugų. Pirmą pradžią padare
organizatorius l’ktveris, pa
aukodamas “kemarą”, o ponia
Laučiškiene prižadėjo aukot f
laikrodėlį. Kiti irgi neatsilieka,
taip kad aukos plaukia regulia

sekretoriaus F.

Pradžia 10 vai. ryto.
Am. Liet. Teatro Kurijų Sąjungos
Rengimo Komisijos perstatymo vakaro “Pakrikėliai“ susirinkimas suvedimui galutinų vakaro sąskaitų
įvyks ti’ečiadieny, gegužės 20 d., 8:30
vai. vak., p. J. Vaičkaus bute.
Ypatingai yra kviečiami atsilanky
ti, Grušas, Krištepaitis, širvis, Balčiū
nas ir Uktveris dėl galutino atsiskai
tymo.
.1. .1. t u ryla, Reng. Kom. Pirm.

GENERAI.IS KONTRAKTORIUS
*
Lietuvis
Budavoju visokius namus, rnurinius, medinius; didelius ir niažus. Darbą atlieku kuogeriausiai.
John (i. Mežlaiškis,
7026 So. Artesinn Avė.,
Tel. Renublie 4537

2113 So. Halsted St.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo, esu 16
metų mergaitė. Kas turit pra
neškit.
Fr. Bagdonas,
3249 So. Halsted St.

REIKIA ŪARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusiu moterų
skudurų sortuoiojų.
Atsišaukite
AMERICAN SALVAGE CO.
2314 W. Lake St.

MŪRTGECIAl -PASKOLOS
-- u—,...

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Candy store
ir Ice Crentn Parlor. Priežas
tis pardavimo
liga.

634 W. 18th St

PARDAVIMUI dalikatesen ir
grosernė, turiu parduoti pigiai.
Atsišaukite tuoj aus:
658 E. 95 Str.
Tel. Chesterfield 3159

PARSIDUODA kendžių ir gro
šerio krautuvė. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos. \
Atsišaukite:
4601 Hermitage Aave.
PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė senas ir išdirbtas pleisas.
Pigi
renda, 7 kambariai pragyvenimui.
Priežastį pardavimo patirsit ant Vie
los.
Atsišaukite
$651 So. \Va11uce St.

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė, geroj vietoj, visokių
tautų apgyventa: pardavimo
priežastį paliesit ant vietos.

2119 So.' Įlajstcd Str.
. /—į .r • 4.4; 4u. - -,
KRUTAMU
Pave'kslų Teatras,
kuris yra vekinėje, <lel svaibios prie
žasties yra parduodamus. Randasi
prie smarkaus biznio gatvės kum
po.
Tel Van Buren 2137
arba Rockwell 2912

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA patyrusio darbinin
ko į Wisconsin valstijos farmą.
Atsišaukite greitai.
6955 So. Talman Avė. x

PA J IEŠKAU
Charles
Galesky,
prieš du metu gyveno Kevonee, 111.
Reikalingas patyręs farmos darbi
Pats ar kas žinot pranešk i t man už ninkas, mokantis milžti karves.
ką busiu dėkinga. Duktė
Labai gera mokestis.
Kreipkitės greitaii
ALENA GALECKUTfi
Naujienos,
,
3642 So. Emerald Avė.,
1739
So.
Halsted
St.
.Chicago, III.
Box 542

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO,
Malevojam ir popleruojan;.
Užlaikom malevą, ^popierą, >
stiklus ir t. t;
3149 So Halated St.
J. S. RAMANČIONIS. Pres..

REIKIA PATYRUSIŲ
SHEARMENŲ
J GELEŽIES ATKARPŲ
JARDĄ.
3651 No linai Avė.

PARSIDUODA Soft Drink Par
teris.
Genas biznis, geroj vietoj.
Turiu parduoti iš priežasties ligos.
Yra ir šokių» salė prie biznio.
Atsišaukite
1000 W. 20 Place

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, geroj vietoj,- 5 kambariai
dėl pragyvenimo.
Parduosiu
pigiai.
724 W. Šlst St.
Phone Yards 1159

PARDAVIMUI tabako, ciga
rų, ir kitokių smulkmenų krau
tuvė, parduosiu pigiai.
556 W. 14th fct.

PARSIDUODA bekemė pi
REIKALINGAS vaikinas -J giai, ar išmainyt ant automobi
Lunchruimį, geistina, kad būti,.' lio.
Lunchruimy dirbęs.
Atsišaukit prie savininko
Atsišaukit
2953 Archer A ve., Chicago, III.
2113 South Halsted St.
BEIKALINGAS bučevis > kad
MOVING, EXPRESSING & COAL
REIKALAUJU
mokėtų savo darbą gerai.
PIANO MOVING EXPERTS
Kriaųčįaus,
<
Ix>ng distance handling.
Atsišaukite
(
Turime daug metų patyrimų.
Turi būt
10300 Emerald Avė.
3406 So. Halsted St.
Lietuvis.
Phones: Yda 8408 — Rlvd; 1969 rea.
georgp: OL1S,
PARDAVIMUI grosernė ir delicatessen už $400.0Q. Geras stakas, U.
329 So. Robey St.
Mes parduodame olselio kainomis
S. mėsai pjaustyti mašina, skiepas,

šiandie, geg. 20 d., Lietuvių
Liuosybės svet., 11 ir 49 Ct.,
Cicero, įvyksta labai svarbios
■parkai bos, kuriose kalbės ką
lik iš Lietuvos atvažiavęs žy
mus veikėjas, buvęs Seimo na
rys J. Makauskas. Mes, Anferikos lietuviai, kurie visą laiką
rūpinomės Lietuvos reikalais,
aukodami įvairiems tikslams
aukas, turėtume susidomėti kas
dabartiniu laiku dedasi Lietu
Pasižinokite pas •mus
voje, taipgi vėliausioms žinioms visiems.
apie jūsų plumbingą ir namų ap
Vilniaus klausimu ir f. t. Taigi šildymo reikmenis.
PEOPLES PLUMBING &
atsilankiusiems į šias p
HEATING SUPPLY CO.
bus kalbėtojas tais ir pana- 490 Milwauke Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
šiais klausimais patieks
labai įdomių iš vėliausio poližinių.
Kadangi šios prakalbos yra Tel. Lafayette 5153-6438
begalo svarbios ir paskutinės
gerb. J. Makausko prakalbos

BAGDONAS BROS.

ROBIN BROS

dingai kviečiami ne tik jriceriečiai, bet ir chicagiečiai į jas
atsilankyti. Pradžia-' 7:30 vai.
vak. —ALTS 25 kp. komitetas.

NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

REIKALAUJAME keleto , vyrų,
mokėsime po $40 j savaitę tiems vy
rams kurie gerai išrodo ir kurie yra
geri darbininkai.
Klauskite
MR. DANIELS,
Room 1600,
>2 W. Monroe St.

RAKANDAI

NAMAI-2EME
Kas nori pirkti,

parduoti,

arba

t

mainyti namus,
faunas,

lotus,

taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip

kitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate
Visuomet busit užganėdinti
3352 S. Halsted St.
Tel. Baulevard 9641

Nat. registeris, kambariai gyventi,
pigi renda. Aš apleidžiu miestą, to
dėl pasinaudokit šiuo bargenu.
6146 Wentworth Avė.
PAĘDAVIMUI saliuno fikčeriai,
ięe baksis, gasinis pečius, 2 šio keisai, langu petišinai.
Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsit ant vietos.
Atsišaukit tuojau.
P. LUCAS,
4531 So. Paulina St.,
Tel. Yards 0799

PARSIDUODA 3 krėslų Barbei’
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, parloro setas, valgomo kambario Shop pigiai, randa pigi,* lysas 2 me
Savininkas važiuoja j IJetusetas, miegamo kambario setas, vir tams.
tuvės kabinetas, ice box, karpetai, ’vą.
grojiklis pianas, fonografas. Viskas
Atsišaukite j
Naujiena Skyrių,
kaip nauja. Taipgi parduosime 2 flatų murinj narna, pigiai.
161B W. 47th St.,
5544 S. Lincoln St, No. 1.
Chicago, III.

| Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morglčlus
ir kontrhktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
.1801 South Kedzie
Lafayette 6738.

siek tiek apie biznį. 100 pėdi) pločio ir 252,45 ilgio; la ■
bai gražus sodnas; daug
obuolių ir grusių, reikia
įmokėti tik $1,600 ir po kiek
nori ant mėnesio. Duoda
me per 5 metus. Viso $8000;
už cash $400 pigiau.
Pasiskubinkit
ADAM MARKŪNAS
General Mngr.

849 First National Bank
Bldg.
68 W. Monroe St.
Chicago, III.
Telefonas Randolph 7400

Cicero
BARBENAI

R ĖSTA URANAS parsiduoda
arba mainysiu ant loto,, auto
mobilio ar mažo namo.
Atsišaukite:
35 N. Halsted Str. *

REIKALINGA moteris priJEŠKAU Dr. Sprainio, kuris
PARDAVIMUI kriaučių biz
gyvena New Yorke. Malones daboti mažą vaiką.
1745 S. Halsted St.
nis ir kostantinka. Kam kas
jis pats ar kas kitas pranešti,
reikalinga klauskit per telefo
Restauranas
busiu dėkingos.
EI). MIS1US,
ną.
Yards 6036
2021 S. Peoria St., Chicago, 111.
PA.IIEŠKAU dviejų seserų Elenos
Kvietkuuskienes ir Stefanijos Krivinskienės, po tėvais Gedvilaitės. Paei
na iš Kvėdarnos parapijos. Meldžiu
atsiliepti, arba kas žinot praneškit.
Kazimiera Gedvilaitė-Dulčienė,
6401 So. Campbell Avė.

NAMAI-ZEME

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

PARSIDUODA 4 kambarių
PAHiDĄVIMUI bučernė, pilNAMAI — fcEMfc
BARGENAS. BARGENAS
furnišiai. Eornišiai yra •gerame >nai įrengta, kaina, $900.
Chicago Title and Tmst Raida vinį u i 1 flatų namas, L
stovyje. Gali ir butą peraamCompany Trustees, parduo plaukų, $45 į mėnesį, kaina.
6938 Wentworth Avė.
dyti.
da labai pigiai 6 kambarių $3800. Priverstas greitai par
1440 N. Paulina St.
medinį namų, North Shore duoti.
ant
Buckley
909 W. 19 PI.
ŽIURfiK kur yra aukso kasyklos. Highlands
PiD’siduoda forničial 3 kam Pardavimui bučernė ir grosemė, ge Road prie, pat Green Bay
barių beveik kaip nauji. Par roje vietoje, viskas moderniška, 4 Road, netoli Mibhigan eže
kambarių pagyvenimas, viskas par
duosiu pigiai.
duodama už cash, rendos $80 j mė- ro. Vieta labai graži ir bizrtesj.
Atsišaukit cottage,
rliava. Geistina, kad žmo
F. SKORNA,
3426 Sq. Emerald Avė.
ANTRI MORG1CIAI
3927 Main St., Indiana Ifarlsir, Ind. gus butų nusimanantis nors

ISRENDAVOJIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Būtinai turi atsilankyti
valdyba ir komisijos nariai.
Pagei-

RAKANDAI

PARDUOSIU bekernią, vieta
išdirbta pey 12 metų. Parduo
du pigiai.
Atsišaukit
PASIRENDAVOJA .6 kambarių
3253 So. Normai Avė.
fornišiuotas flatas dėl “Light Housekeeping” dėl vyrų. Jeigu kas turi
Phone Yards 6070

furnišius yra vietos juos sutalpinti.
ly S. S. VIII Rajono Centralipio Gera vieta našliui su vaikais — gali
Komiteto susirinkimas įvyks ketvir- ma juos prižiūrėti. Butas naujos ma
tadienyj, gegužės 21 d., kaip 8 vai. vo dos įtaisymais.
kale, Naujienų name, 1739 S. Halsted
674.1 Eberhardt Avė.
St. Visi komiteto nariai malonėkite
Tol. Normai 4009
būtinai atsilankyti, nes turime daug
svarbių dalyki, aptarti.
Prisirengti
prie sekančio pikniko Rivervievv Par
ke, ir ruoštis prie išvažiavimo.
M. J. Mauriras, VIII Ra j. sekr.
kambarys
PARENDAVOJIMUI
“Birutės Choro metinis susirinki šviesus, iš fronto, elektra, vanos ir
mas įvyks ketverge, gegužio 21 d., kiti parankamai. Vienam ar 2 vai
š. m. Raymond Chapel. Pradžia ly kinam.
722 W. I8th St.
giai 8-tą vai. vakare. Visi nariai ės
2n<l fl. fronę
yra kviečiami neatbūtinai atsilankyti,
ant metinio susirinkimo, nes reikia
naują valdybą rinkti ant ateinančio
sezono, taipgi yra daug svarbių rei R E N I) A 1
Kambariai
kalų, ant apsvarstymo, kas'link cho
ro veikimo ateityje. Prašome visli
Vaikinams.
nesiveluoti.
Atsišaukite
Sekretorė S. Krasauckas.

linkiu Matikonls. Ponia Nova- jos nariai. Bus nusitarta kai dėl iš
Norintieji važiuoti į ge
kauskiene alsfeakč eili pirmi- važiavimo
gužine gėlės užsisakyti čia
z « « vietas,
•
trinkės |U igas. bet pasilieka

Svarbios prakalbos

Del groscrnių. hiičcrnių, delikalescn, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speciali* prirengimns Sosthelm’s labai tvirta dėl
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.
i
1912 SO. STATE STREET
ALH AMBRA STORE TIKTU RE CO.

Nedėlioj, Gegr.?,ėx 24,

Tverijono, iš laujuma, kad atvyktu sporto komisi

Cicero

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI

Blue Island, III.

finansų svetainė i.

pildomajame komitete
romą Bernotienė • išrinkta į
tėvų pildomąjį komitetą; J.
l’ktveris iišrinkta pirmininku/
jis užima
vietą, taipgi jam pavesta visos
serijos,
geriau sakant, visn
sunkioji našta užkrauta ant jo
pečių. Dabar jisv-al lieka net
trijų mokytojų pareigas: žais
mių, atletikos ir lietuvių kal
bos. Jaunoji Birute tu ri kas
ketvirtadienio vakarą dainų ir
muzikos pamokas, 7 vai. vak.,
Mark VVhite Sųuare
room). Pilnai užsimokėjusių
narių yra 73. Norintieji prisi
rašyti gali ateiti viršminėtą va
karą, Jaunieji birutiečiai labai
mėgsta “fones”, o l’ktveris
kiekvieną ketvirtadienc vis nau
jų suranda. —Barzdočius.

Jūsų stogų prnkiurimas užtaisomus ir
garantuojamas už $1. Automobilių,
trokų patarnavimas Chicugoj ir aplelinkėj. (staigu 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. Dunne
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.
Phone Lnvdale 0114.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS .
CALUMET GROVE

rės gerų pasisekimų iš minėtų L. S. J. Lygos peržiūrėjimo knygxj komisijos susirinkimas įvyks ketserijų.
virtadienvi, gemiži(^ 21 d.. 8:30 vai.
Valdyba irgi perorganizuota. vakare. Mark VVhite Sqpare parko
atsisakiusio

STOGDENGYSTR

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

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos vyrų ir moterų rengia išvažiavi
mą gegužio 24, 1925, Leafe Grove. Iii.
prieš Tautiškas kapines . Bus priima
mi nauji nariai už dyką nuo IR metų
iki 35 metų senumo. Bus bazaras vi
sokių
išalimėjimų.
riai pas rengimo komitetą. Ma
Kviečia Komitetas.
noma, kad Jaunoji Birutė tu

Vietoje

SKELBIMAI

Pranešimai

■Trečiadienis,. Geg. 20, 1925

Pirk, parduok, mainyk, namus,'
biznius, lotus, farmas.
Kas tik ką
turit, kad būtumėt užganėdinti per
K. Valaitį & Co. Ateik arba rašyk
laišką arba telefonuok. Nelauk ry
tojaus, ateik šiandien.
2, l’latų, po 6 kambarius medinis
narnas, kaina, $3500 cash.
4 flatai, 2 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius, lotas 50x125, yra visi parankumai, kaina, $6700, cash, $2500.
5 flatų muro namas, po 4 kamba
rius, su krautuve, kampinis, kaina
$22000, cash, $7000, randasi ant 31 ir
Halsted St.

Pardavimui mūrinis namas
2-jų pagyvenimų, 6 ir 6 kam
barių su didele antstoge, karš
tu vandeniu apšildoma, viskas
vėliausios mados. Kaina' $15600 i
įmokėti tik $4500. o kitus kaip
renda.
PardaviRiui madinis namas
ant 2-jų pagyvenimų 5 ir 6
kambarių elektriką, vana ir vi
si parankamai. Kaina $7300.
Pardavimui medinis namas
ant 3-jų pagyvenimų 5-5 ir 6
pagyvenimų elektra, vana ir
visi parankamai. Kaina $7500.
įmokėti $2500.00, o likusius pa*»

e

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 morgičių, nebrangia kaina.
Greitas
veikimas.

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St.
Tel. Central 1191

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiii

Pinigai
paskolon
ant antrų
morgičių
ant 6% ir
patogaus
komiso
BRIDGEPORT LOAN CO.

Klausk N. Kanter, prezidentas
3241 S. Halsted St. II lub. Yards 01162
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v.iv.
apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dressmaking ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, D»kigning, Tailoring ir Dressmaking. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.
I VALENTINE DRESSMAKING

COLLEGE

4 flatų, 2 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius. Jeigu norėtumėt galima ir gal sutartį.
Chicago, UI.
Pardavimui medinis bunga- 2407 W. Madison,
krautuvę uždėti. Yra vanos, elektra,
Phone Seeley 1643
gasas, kaina, $5600, cash, $1500.
low 5 kambarių,. ,viskas gra1
M. E. HUTFILZ, Manager
8 kambarių muro namas, 2 karų gažiai
įrengta.
Kaina
*
$550
’
0.00.
radžius, elektra, gasas, kaina, $3400,
cash, $1500.
LEO SI1VEGZDA
VYRAI IŠMOKITE
moderniškos
4 kambariu medinis namas, kainu,
Grant Works Real Estate
barbery+.tės. Dabar pakilusios algos
$1700, cash, $7p(|.
4917 Wj14 St., Cicero, 111. padais barberystę geru amatu, o dar
2 flatų po 5 kambarius, medinis
1 komišinas ir tipsai.. Tas švarus vinamas, vanos, elektra, gasas, 1 karo
Phone
Cicero
8223
!
dui darbas išmokinamas greitai, diegaradžius, kaina, $4700, caą)i, $2000.
,
nomi.s
arba vakarais. Musų katalioPhone Cicero 6272
3 flatų po 4 kambarius, su krautu
i
gai
išaiškina
kaip užbaigę gauna darve namas, prib krautuves 6 kamba
■
bą
arba
šapą,
kaip uždirbsite kol
riai, kainu, $7Ž00, cash, $3000, ran
Vv£IKITE
GHl
’
.IT.
Nelaukit
il.nai.
,
inokinatė.'kaip
palengvinsime jūsų
dasi ant 59 St. ir Racine Avė.
Nainas
mūrinis
bungalovv,
$8,000.
į gyvenimą
Atsišaukite,
rašykit ar
4 flatų, po 4 kambarius, muro na Sulalipykit $1,000, 5-G kambarių,
ba
teiefonuokite.
mas, mainau ant bungalovv, randasi moderniškas, sunparlųr, stikliniai,
THE M OLE R SYSTEM OF
ant 31 St. ir Emerald Avė.
porčiai, karštu vandeniu šildomas,1
COLLEGES
2 flatų, 5-6 kambarių muro na prie 88 S1., netoli (Jotlage Grove
105
S.
Wells
St. Tel. Franklin 4230
mas, yra vanos, elektra, gasas, skie Gera transportacija, ' $1,500 cash.
pas, mainysiu ant didesnio namo, Matyklt statytoją, 605 E. 90 PI.
randasi ant 31 St. ir Lowe Avė.
IŠMOKITE DĖTI PLYNAS
4 flatų po 4 kambarius, hiedinis
3 GRAŽIOS krautuvės, $18,000. f
namas, mainau ant lotų.
Veikite greit, nes išvažiuoju į l’u-' Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9
ropą. Neapšildomos,
rendų$2,3U0 vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 į
'štai lietuviai kur laukia jūsų laimė. ir augščiau, inorginčių,
$10,600, mėnesį, lengvais išmokėjimais.
Didelė grosernė pardavimui už cash •cash $4,000, geri, morgičių doku
CHICAGO BRICKLAYlNi;
arba mainysiu ant loto arba mažo na mentai, 26-28-30 \V. 75 St. Savinin
SCHOOLS
3 didelės mokyklos:
mo.
I
kas cigarų krautuvėj.
Kitos aukso mainos. Grosernė,
2029 Indiana Avė.-kampas 21 St.
pirkta buvo už $2000, dabar už cash,
West Side skyrius 1414 W. Lake St.
PARSIDUODA PIGIAI
netoli Ashland Avė.
$600.
Bizniavas kampinis namas.
Yra
štai dykai laimė. Pardavimui ice du bizniai (candy store ir barber
105 St. So. Chicago skyrius
creame, cigarų, cigaretų, kendžių. shop). Geras namas, geram biznie
Savininkas turi du bizniu.
riui.
10 lotų, 8 kambarių namas, prie
ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Naujienos,
šv. Kazimiero kapinių, gražioje vie
limokiname Anglų Kalbės, Lietu
Box 541
toje, yra karvė, vištų, ančių, kalaku
vių Kalbos, Aritmetikos,{Gramati
1739 So. Halsted St.
tų, ant 110 gatvės.
kos^ Knygvedystės, Stenografijos,
3 namai, 1 mainysiu! į farmą, neto
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri ir kitų mokslų. Musų mokyklos
liau kaip 100 mvlių nuo Chicagos*.
nis bungalovv, statytas savininko, nauja sistema stebėtinai greitai
Busite užganėdinti.
viskas naujos mados, bargenas už užbaigiama pradinį mokslą į devy
3404 S. Morgan St.
$10,500, netoli karų linijos, savi nis mėnesius; augŠtesnį į dvyliką
Tel. Yards 1571
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
ninkas,
*
kykloje
jau tūkstančiai lietuvių
5037 So. Kildtfre Avė., netoli
įgijo
mokslus,
— šiandie jie yra
MICHIGANO valstijoj pardavimui
Archer, Lafayette 2018
farma. 40 akrų, 84 akrai išvalytos, ------------------------------------------------ i laimingi! čia kiekvieną žmogų
kad ir silpniausio proto nedaroma
5 akrai krūmų, parkas, aptverta, 5
PARDAVIMUI 4 kambarių stumilžinu! 'Rytojaus nelaukite, atei
kambarių namas, gera barnė, svir
kite šiandien pasikalbėti apie mok
nas, vištininkas, prie gero kelio, 2% coo namas ir keli kiti namai, yra
mylios nuo geležinkelio, 2 mylioa j daug medžių ir 1 akras žemės, ne-1 slo sąlygas, tas jums nieko nekai
tolį karų linijos, 18 mylių i vaka nuos.
miestuką, kaina, $1600.
rus nuo Chicagos, kaina $3800, sa
M R. KO Y VVESTBOY,
Amerikon Lietuvių Mokykla
vininkas,
5142 Archer Avė., imkit
R. R. 3, Box
188,
South
Haven,
Mich.
J. P. Olekas, M°kyklos vedėjas,
/ < ■
V
s
Archer-C.icero karą,
3106
S. Halsted St„ Chicago, III.
Lafayette 2018
EXTRA BARGENAS Bridgeporte
nuo paties savininko, su mažai pini
1
—. ....................................... ..................
PARDAVIMUI naujas muro na-'
gų arba mainyti ant gero automobi mas, 2 augštų po
6 kambarius,
lio, 2 flatų 6-6 ir 2 karų garadžius, aungalovv stogas, karštu vandeniu
nuo 5:30 iki 9 vakare, subatoj nuo 12 šildomas, lotas 30x200;
minysiu
iki 9, nedėlioj visą dieną.
ant loto arba coltage; ateikite pa yra taip svarbu mokėti kiekvie
2083 Canalport Avė.
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
matyt ši bargeną.
1 flatas
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
• 3092 Archer Avenue
kai visur turi pasisekimą ir pirTel. Lafayette 9305
mybę.
Anglų kalbos, aritmetikos,
NAMAS SU GJtOSERNE
knygvedystės, pilietybės ir daug
Parsiduoda pigiai. Tirštai apgy
120 akrų farma pardavimui J kitų
dalykų gali lengvai ir greitai
venta lietuvių ir lenkų daroma gera kaina, $3500'. Agentų nereikia. išmokti pagal naują būdą mokini
apyvarta/ ,lnteresuqfantys malonės
mo Lcveskio Mokykloje klesose ir
Mrs. Valės,
atsišaukti. Agentai lai neatsišaukia.
per laiškus (correspondence). Pla
Skubinkitės
2840 S. Spa'ulding Avė.
tesnių paaiškinimų klausk asme
4336 So. Talman Avė.
niškai arba laišku.
Užpakalinis namas II lubos
LEVESKIO MOKYKLA,
Prirengiamoji
ir Prekybos
PA11DAVIMUI dviejų pagyvenimij
3301
S.
Halsted
St^
Chicago, III,
medinis namas, Storus ir 4 kamba
DIDELIS BARGENAS
(kar
ip.
33-Čios
gatv.,
2-ros
lubos)
riai iš užpakalio, ir 6 ruimai ant 2 pa
Parsiduoda dviejų aukštų mūrinis
gyvenimo. Gasas .maudynė, elektri namas su beismantu iš 5 ir 4 kamba
ką. I n mokėti $500. Kaina $5500
rių. Name iš viso yra 6 ivndo;.
L. SI RUS,
Praktiškos Automobilių
Rendos neša $115.00 j mėnesį. Na
2911 W. 38 St.
mas randasi 714 W. 21 Place. Klausk
Instrukcijos
Phone Lafayette 7341
savininko krautuvėje.
Yra svarbu dėl automobilių me
1733 So. Halsted St.
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
DIDŽIAUSIAS BARGENAS ANT
rengę pradėti. Pagal musų naują
.
SOUTH SI DĖS
EXTRA RARGENAS
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
$8,500 cash nupirks groserio biznį ir Parsiduoda 2 augštų mūrinis namas jus išmoksite į kelias savaites, kaip
mūrinį bildingą, geroj biznio vietoj, po 6 kambarius garu šildomas. Yra atlikti didelius darbus. Darbas kol
kuris randasi, 6522 S. Racine Avė. krautuvė, garadžius dėl 10 mašinų ir jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
Kas turi tiek pinigų, ateikit ir pama tuščias lotas. Parduosiu pigiai, nes dar geresnis.
tysit, kad tai yra tikras bargenas. trumpu laiku vykstu Lietuvon. Klau
Dienomis ir vakarais klesos.
Ant vietos rasite savininką.
skite Mr. Mason, 4413-15 S. Franctsco FEDERAL AUTO ENG1NEERING
5148 Southpark Avė.
Avė.
Te}. Douglus 88-1 K.
1507 W. Madinon St.

Anglu Kalba

•r

