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kabinetas nuverstas

Amerikiečiai

būriais virsta per

sienųĮ Ontario savo trošku*
BRIUSELIS, Belgi ja, geg. 22
- t Prem jero Va n de V.vvero ne
senti sudarytus ministeriu kar
binetas tapo nuverstas, peria
me n t ui 98 balsais prieš 73 pa
reiškus jam nepasitikėjimo.
Premjeras tr jo visas kabinę
tas Įteikė karaliui rezignaciją.
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Mokytojy Federacija prieš Kaip Kauno komunistai
mokslo trukdytojus
ruošėsi pirmai gegužio

Amerikos Mokytojų Federaci Mickevičiaus slėny susekta di
ja žada duoti visos reikalingos
delis susirinkimas
pagalbos Daytono, Tenn., aukš
tesnės
mokyklos
mokytojui
KAUNAS
LŽ].
Kaip
Scopes’ui, kuris traukiamas tie- mums praneša, naktį iš alanson de) dėstymo savo moki džio 29 į 30 dieną politinė poli
niams evoliucijos mokslo, kas cija su gusarų ir policijos rezerTennessee valstijoj nesenai ta- vų pagalba Mickevičiaus slėny
no įstatymu užginta. Paskclb- užklupo didžiulį komunistų sū
domas tai Mokytojų Fędėrnci sirinkimą, kuriame dalyvauta
jos sekretorius F.’ G. Stecker virš 100 susirinkusiųjų. 40 kosako:
jmumstų pagauta, kiti pasinau'“Negali būt, kad Amerikos'dodami nakties tamsa* ir kruIcultura butų pasiekus laipsnio, jmais pabėgo.
Pas sųsirinkukur toliausi minties ir mokslo siuosius rasta daug kopiunistlšuoliai galėtų būt nuspręsti to- nės literatūros.
Susirinkimo
ikiu tikrumu, kad butų neberei- tikslas buvęs aptarti priemones
| kalinga ir dagi nepageidaujama turėjusioms Įvykti gegužio 1 d.
laisvos diskusijos ir laisvas nuo 'Kaune komunistų demenstraciinonės pareiškimas, idant mes joms.
savo .žinojimo orizontą dar la
biau praplėstame.
Auklėjimo,
Paveikslėlis parodo naujo Vokietijčs prezidento Hindenburgo įvažiavimą j Berllną pro gar- švietimo sistema turi būt pa
I3vtxn< lei> L>u vjęo viiftiiji.
f Ii
i-prii m važiuoji, automobiliu, apsiaustas raitos iv uiotorciklių sargybos,.

likta.

laisva,

idant

galftuma

n ■

tik sekti žmonijos progresą, bet

Komunistai atsižada tar
mer-labor partijos

ir dalyvauti jame.”

Francuzy karas Monikoj į Francijos kabinetas pri- Anglija ir Francija nesuta
L ėmė biudžeto planą ■ ria dėl notos Vokietijai Austrijos fašisty mušty
nes su socialistais

Chicago j leidžiamas •Komunis
tų organas Daily \Vorker pa
skelbė komunistų internaciona
lo sprendimą, kad kurti farmeri labor partiją Amerikoj esą dar
■ par anksti.

TOROVt’O. Ontario. Kana
da; geg. 22. — Ontarijos* pro
vincijos žmonėms
visuotinu Maurai koncentruoja savo arti-1
leriją francuzams pulti; lau- I
balsavimu nutarus
pakeisti
---k
lama
didelio
mūšio
PARYĮžIUSį yeg. 22. —Fran- Aliantu ambasadorių tarybds
pręhihicijos įs.talvmą, leidžiant
mitingas atidėtas etei t necijos ministeriu kabinetas šian
gaminti ir pardavinėti alų, tu
VIENNA, Austrija,
zvunmja, geg. 22
«<.
Tokį sprendimą komunistų
apribotam laikui
rintį 1.1 nuoš. alkoholio, vu-( FEZAS, Prancūzų Moroka, g. die patvirtinoj preliminari finan
— Viennos ]priemiesty Moedlin- “internacionalas padarė dėl kilukur tas Įstatymas įėjo galiom 22. — Pranešama, kad tarp sų ministeriu CailIaUN planą
ge įvyko muštynės tarp Austri-^io
komunistinės “worke.n”
fmnciizų generolo de Chanib- biudžetui suAlaasuoti.
plano
PARYŽIUS,
geg.
22.
Ra

lai buvo pirma / '‘slapioji” rnno kariuomenės ir Abd-el-Krijos fašistų taip vadinamų ha- ! partijos viduj kivirčo tarp \V
detaliai
kol
Ims
nėra
žinomi.
vi
s
daugi
Prancūzai
su
analais
zu/o/nu.
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'2/kenkreiclerių, ir socialistų Mu-Z. Fostero ir Charles E. Ru"K-

This issue conslsts ot 2 parts

'
ši laida
susideda
iš 2 ndalių
/flTIffrnf
* *•*-■* -Muii
•
Ui li ■«■■<< ia~r

NAUJIENOS

jrie First tind OtektestjAthatihian Daily in 4mer/coi

!
1

Telephone R^osevelt 8500

^Pirmas ir Didžiausia^^ietuvlų Dienraštis Ameriko/J

Belgijos kabinetas
nuverstas

^M>437

Chicago, III. šeštadienis, Gegužio-May 23 d., 1925 m.
-

-

■

-

r........... -

TRIUMFINGAS HINDENBURGO

-- ... f...................

1739 South Halsted Street, Chicago., Iiiinoi*

|

Enter*d u ■•cond Clau Mattar March 1, 1914, at tha Post OfHea Bf OhtaųM DL
andor tha Art ax March t, 1879.

Kaina 3c.

THt LitHUJLNiAM Daily News

i

J PUBL1SHED BY 2*4 LllHUANlAh> NEWS PUBl.ISHiNG CO . INC J

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

vou xn

NAUJIENOS

n”122*

">•

į.................

ĮVAŽIAVIMAS Į BERLINĄ

Mokytojy Federacija prieš Kaip Kauno komunistai
mokslo trukdytojus
ruošėsi pirmai gegužio
Amerikos Mokytojų Federaci Mickevičiaus slėny susekta di
ja žada duoti visos reikalingos
delis susirinkimas
pagalbos Daytono, Tenn., aukš
tesnės
mokyklos mokytojui
KAUNAS j [LŽ]. — Kaip
Scopes’ui, kuris traukiamas tie- mums praneša, naktį iš balan
son dėl dėstymo savo moki džio 29 į 30 dieną politinė poli
niams evoliucijos

mokslo, kas cija su gusarų ir policijos rezer

Tennessee valstijoj nesenai ta vų pagalba Mickevičiaus slėny
no Įstatymu užginta. Paskelb užklupo didžiulį komunistų su

Rusija išbraukta iš ginklų
prekybos konvencijos

damas tai

Mokytojų' Fędernci- sirinkimą,

kuriame

dalyvauta

sekretorius F.‘ G. Stecker ■ virš 100 susirinkusiųjų.

jos
sako:

40 ko-

Įmunistų pagauta, kiti pasinau-

'“Negali būt, kad Amerikos 1 dedami nakties tamsa ir kruI
•
kultūra butų pasiekus laipsnio, jmais pabėgo. Pas susirinku
kur toliausi minties ir mokslo siuosius rasta daug komunistišuoliai galėtų būt nuspręsti to-jiės literatūros.
Susirinkimo
kiu tikrumu, kad butų neberei- tikslas buvęs aptarti priemones
kalinga ir dagi nepageidaujama turėjusioms įvykti gegužio 1 d.
laisvos diskusijos ir laisvas nuo-'Kaune komunistų demonstraciinonės pareiškimas, idant mes joms.
savo .žinojimo orizontą dar la
biau praplėstume.
Auklėjimo,
Paveikslėlis parodo naujo Vokietijos prezidento Hindenburgo įvažiavimą į Berliną p)’o gar- švietimo sistema turi būt pa
suosius Brandenburgo vartus. Hindenburgas’ važiuoja automobiliu apsiaustas raitos ir mo- likta laisva, idant galėtume n •
Amerikiečiai būriais virsta per torciklių sargybos..
tik sekti žmonijos progresą, bet
sienąOntario savo trošku
*■
—
■■■
--r
.
ir dalyvauti jame.”
BRIUSELIS, Belgija, geg. 22
liui užgesinti.
—i- Premjero Van de Vyvero ne
Chicagoj leidžiamas komunis
senai sudarytas ministerių ko?,
TOROVTO, Ontario, Kana
tų organas Daily \Vorker pa
binetas .tapo nuverstas, peria- da; geg. 22. — Ontarijos pro
skelbė komunistų internaciona
mentui 98 balsais prieš 73 pa vincijos žmonėms
visuotinu Maurai koncentruoja savo artilo sprendimą, kad kurti faiTnerreiškus jam nepasitikėjimo.
teriją francuzams pulti; laui labor partiją Amerikoj esą dar
pakeisti
balsavimu nutarus
Premjeras ir jo visas kabinę pro h ibio i jos Įs.talymą, leidžiant
kiama didelio mūšio
par anksti.
PARYŽIUS; <>eg. 22. —Fran Aliantų ambasadorių tarybos
tas Įteikė karaliui rezignaciją. gaminti ir pardavinėti
mitingas atidėtas ctel t necijos ministeriy kabinetas šianVIENNA, Austrija, geg. 22.
Tokį sprendimą komunistų
zų Moroka, g, die patvirtino preliminari finan- apribotam laikui
rintį 1.4 n uos. alkoholio,
— Viennos priemiesty Moedliil •internacionalas padarė dei kilukar tas Įstatymas Įėjo galiom 22. — PranešaiĄa, kad tarp su ministerio Caillaux planą
ge įvyko muštynės tarp Austri jsio
komunistinės “vvorke^s”
francuzų generolo\. de Chamb- biudžetui sul>ilansuoti.
Piano
PARYŽIUS,
geg.
22.
Kajos fašistų, taip vadinamų ha- partijos viduj kivirčo tarp W.
šlapioji”
Tai buvo pirma
runo kariuomenės ir Abd-el-Kri- detaliai kol
s nėra žinomi.
daugi franeuzai su anglais vis kenkreiclerių, ir socialistų. Mu Z. Eostero ir Charles E. Rudiena, Amerikiečiai, žinoma, mo jėgų vakar Įvykus smarki
dar negali susitaikyti dėl foi- štynes išprovokavo fašistai, ku thenbergo
Pirmasis yra tos
nemažiau ištroškę tikro alaus, kova. Maurai buvę francuzų
mos putos, kuri turi būt pasiųs rių didelys būrys, grįždamas iš
patys kanadiečiai, ir
partijos prezidentas, o antrasis
Sovietų Rusija išraukta iš gin
nugalėti.
ta Vokietijos valdžiai dėl Vo savo susirinkimo laukuose, už
yra generalis sekretorius.
klų prekybos kontroles kon todel jie burių būriais traukė
kieti]
cs
neįšpildymo
Versalės
kabino socialistus. Vienas fa
Ruošias aštriai kovai
per ^ieną i Onatrios pusę savo
vencijos
sutarties
sąlygų
de|
nusiginkla

•------------------------------------ jrVjr .; - v .
"
šistas ir vienas socialistas buvo
Detroitas,
troškulio gesinti.
PARYŽIUS, geg. 22. — Ofivimo,
ambasadorių
tarybos,
su

Ol'iciųlis oro biuras šiai die
skaudžiai sužeisti. Fašistai ga
miesŽENEVA, Šveicarija, geg. 22. Buffalo ir kiti pasienio
cialis pranešimas iš fronto skel-' nai pranašauja:
sirinkimas, kurs turėjo kaip ry lų gale buvo išvaikyti.
buvo pereina- bia, kad tiek franeuzai, tiek jų
’— Tarptautinės konferencijos lai miesteliai
Chicago ir apieĮinkė Dali toj Įvykti, tapo vėl atidėtas, ir
gėrė žmones,
mieji
punktai.
Ir
ginklų ir karo medžiagų preky
priešai maurai Morokoj ruošias
nai apsiniaukę, kartais gali būt šiuo tarpu jau neapribotam
viešbučiuose
ir
užmokėdami
bai kontroliuoti šiandykščioj
didelei kovai, kuri matyt, bus
lietaus šu perkūnija; kaitra, laikui, ligi franeuzai su anglais TRYS VAIKAI TRAUKINIO
įgiau už. vietas sėeigose
b
r;
sesijoj Rusija buvo išbraukta iš
neišvengiama.
prieis prie kokio nors susitaiky
SUVAŽlNĖTl.r
WHEEL1NG, \V. Va., geg.
įstatymas
mat
r?ikadėti,
sąrašo valstybių, kurių reikia
Nežiūrint atkaklaus priešina
mo.
1
kai j; pusėtinas, didžiumoj va(1 geriantysis sėdėtų.
22. — ('.baries Evans Hughes,
gauti patvirtinimas, idant gink lauja,
mos maurų, generolo de ChamFrancijos
atsakymas
Į
Vokie

TĖRRE H AUTE, Ind., gegh buvęs valstybės
karis vėjas.
<; i.
sekretorius,
ne kad už patį trunka.
lų prekybos konvencija galiotų.
bruao operacijos centraliniame
tijos
pasiūlymą
dėl
saugumo
| Sekmadieniui oro pranašas
22. —- šalia Illinois Central pasisiūlė angliakasių organiza
Tatai padaryta po to, kai Rusek tore, kur jis siekias išvaduo-'
Ištroškusieji apsivylę.
pakto
taipjau
daro
keblumų.
nupranašauti,
dar nemokėjo
gelžkelio bėgių šiandie rado lie cijai, United Mine. Workers of
manija piešė pataisą, kurioj sa
ti maurų apsuptus avanpostus
Anglai,
kurie
nagrinėja
tekstą,
teli Sullivano trijų vaikų la America, padėti
jai kovoti
koma, kad konvencijos provjzi- . Bet ištroškusieji geroki i ap- antrapus Uvergos upės, eina
detalesnių
paprašė
iš
Francijos
jienų piknikas, tai galima spėvonus, matyt traukinio suva pi ieš . federalio distrikto teis
jų apie viešą skelbimą nė Per sivylę. Alus kaip alus, i ‘ pu- sėkmingai. Stiprinama taipjau
informacijų,
kurių
Francijos
puižinėtus. Pasirodė, kad tai neto mo diiola kasvklų savininkams
tbere frontas Bibano srity.
bet
sija, nė I>enkija, nė Rumanija loja, ir viską,
užsienių
ministerijos
politinis
klausias]
li nuo čia gyvenančio ūkinin “indžionkšeną”, kuriuo anglia
negalėsiančios pildyti, kol kon- ain’t no kiek in it!
Rytų pusėj,
Kifano srity,
departamentas
turės
jiems
pa-.
Vakar buvo karščiausia
ko Boylcs du sūnus, vienas 13, kasių unijai užginta
ramiu
vencijon neprisidėsianti Rusija. ria”. neina Į galvą! Kai kurie mamai koncentruoja savo sun
teikti.
mel diena, temperatūra 3 va
antras 15 metų, ir jų kaimyno hudu organizuoti kasyklų dar
delroitiečiai, visą dieną trošku
kiąją artileriją, ir čia veikiau
landą
po
pietų
siekė
930
1
lį gesijię, niekaip jo negalėjo
Butlerio 12 metų vaikas.
bininkai.
sia įvyks nuožmi kova.
šiandie saulė teka 5:23,
ram
baigti gesinti ir, g.a
ka numoję pasakė
H--------------------------------------------------------------iš to nebusią: jie geriau grį
t
šią atgal Į Detroitą, kur esą
Anglijos, Francijos ir Italijos
PINIGU KURSAS
galima gauti “real beer”, su
ministeriai turės Ženevoj pri
Daugeliui kaimų padaryta (Ii
Pasmerktas katedros zakrastiVakar,
gegužės
22,
užsienio
pi

dėlių nuostolių; trys žmonės nigų ne mažiau kaip už $25,000 do vatinę konferenciją
jonas išduoda naują kaltininPer sieną buvo atvykęs “paleriu bankų buvo skaitoma Amerikos
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
užmušta
pinigais
šitaip:
ŽENEVA, Šveicarija, geg. 22.
Į sižiurėti” ir Amerikos “Antičiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
Anglijos, 1 sv. sterlingų . .$4.86
j Saloen” Lygos generalis ad- DENVER, Colo., geg. 22.
kami visuose^Lietuvos kampeliuose: per
Belgi ios, 100 frankų .... $5.02 — Anglijos, Francijos ir Itali
SOFIJA, Bulgarija,
I lanijo.s, 100 kronų ____ $18.85 jos užsienių reikalų ministeriai,
I vokalas Wayne B. \Vheeler. Trys žmonės buvo užmušti,
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies
Katedros zakrasti jonas ZadEi uncijos , 100 frankų ............. $5.18
Kadangi jis didelis priešas sa- lėtas sužeista, daug namųi subankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
Italijos, 100 lirų .................. -I$4.09 atvykę birželio mėnesį Zenevon
gorski, vienas asmenų, karo tci-’
100
zlotu
....
$19.22
Lenkijos,
svaiginamųjų griauta arba gadinta ir šiaip
liūnų il visų
si(‘ 8' Tautų Sąjungos 'Tarybos suDel didesnio greitumo siųskit telegra
smo pasmerktų mirties bausmei1
Norvegijos, 106 kronų
gė r imu, tai. žinoma, iis nėgė- daugybė žąlos padaryta si
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų;
Olandijos, 100 florinų /'$40.2(1 siiinkinią, turėsią konferenciją,
Suomijos,
100
markių
....
$2.54
kurioj jie aptarsią Europos tai
kios audros, kuri praeitą naktį
išmokami į 6 ,iki 10 dienų.
katedros, kur buvo užmušta 160 i
Švedijos, 100 kronų ............. $26.76
kos
garantijų
klausimus.
siautė
šiaurvakarinėj
Koloradus
x
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
Šveicarijos, ICO frankų ........ $19.37
žmonių, pareiškė, kad tikrasis
sėdėjęs ir j kitus
geriančius valstijos daly. ‘
Tarybos
mitinge
dalyvaus
Vokietijos,
100 markių .. ..... $23.81
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki
kaltininkas, kur padegęs bom-i
žiūrėjęs.
Iš
visa,
ką
jis
paste

britų
Chamberlainas,
francuzų
Vėsula
praėjo
siauru,
bet
ii
!
r
.
.
30 dienų.
bos knatą, esąs Ruben Levv
bėjęs, tai kad žmonės gėrę, gė- gu, apie aštuoniasdešimt mvliu, LictllVOS PinigŲ KlirSRS Briand’as ir Italijos Vontorini
32 metų amžiaus. Jis
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
rę, ir nepasigėrę. 1Bent jis gir- ruožu, visur palikdama savo \ Siunčiant pinigus Lietuvon per
męs ir augęs Sofijoj.
Naujienas Lietuvos litų kursas skaikacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų
tų nematęs. Iš to
jis irgi pėsakus.
DU ISPANIJOS LAKŪNAI
.
tant Amerikos doleriais yra skaito'
Imas šitaip:
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
A RMIJOS LAKŪNAS UžSIUŽSIMUŠĖ, i
................................
......
50 "litų
$5.50
Audra
pietų
Illinois;
trys
žmoMUSĖ.
ne kam tikęs.
10.50
100 litų
nes užmušti
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
20.75
200 litų
‘
BAR'CELONA, Ispanija, ge31.00
300 litų •
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St.
LAKEHURST, N. J.,
geg.
ST. LOUIS., Mo., geg. 22. — 400
,41.25
-gūžes 2 l. — šiandie skridęs
litų
22. — Šiandie čia užsimušė ar
Francuzų lakūnas žuvo
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St
51.50 viršum miesto Ispanijos karo
Praietą naktį pietinėj Illinois i 500 litų
61.75
600 litų
mijos lakūnas, Įeit: Kyle. Jis
daly siautė smarki audra, nuo j 700
72.00 aeroplanas užsidegė ore ir nu
litų
bandė iš lekiančio aeroplano
MABION, S. (
Aeroplano pilo
kurios nemaža nukentėjo ypač 800 litų
82.25 . kirto žemėn.
92.50
1
litų
nusileisti ižcmėn parašiutu, bet/Aviatorius Antoine Regai, fran- Hamiltono ir Saline kauntės. 900
tas žuvo ugny, lėkęs- gi pul
102.75 '
1000 litų
iššokus jam iš aeroplano para- . euzas,
užsimušė, aeroplanui, ...
Trys žmonės buvo užmušti,_ kiti .> Prie šitos sumos reikia pridėti 25 kininkas Remos šoko iš degan
.
siutas neišsiskėtė, ir jis kriste kuriuo jis skrido, nukritus že-[sužeisti ir daug materialės ža- centai pašto išlaidų už kiekvieną čio aeroplano ir užsimušė nu1739 So. Halsted St., ,
Chicago, III.
‘ | mėli.
m<->n
i-r.
-siuntini. Norint pasiųsti telegramų
nukrito žemėn.
‘men• .(los padaryta.
j- dar 50 centu dauriau.
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Hughes eina padėt anglia
kasiams kovot

Kas išsprogdino Sveti
Kral katedrą Sofijoj

Tornadas Koloradoj

• Svarstys Europos taiką

Jūsų Pinigai

NAUJIENOS

Rytoj visi į NaujienųPiknikąB±S^!
■

■■

I Bus žaismiŲ, dainy, rungtynių, prakalbų, šokių, juokų ir daug prizų. Pasimatysite su visais savo draugais.

" *W

.

‘

■
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NAUJIENŲ PIKNIKAS
CALUMET GROVE, BLUE ISLAND, ILL.
Nedelioj, Gegužes 24, Pradžia 10 vai. ryto.

LENKTYNIŲ PROGRAMAS
Pradžia 2:30 po pietį}

1

M

M
H
.)

6

M

9
10

H

3.00

Jurbarkiečio išsišokimas
'Tūlas

asmuo,

M
►<
H

3.00
3.00
3.00

savo straipsnyje

“Del atsišau

kimo į Jurbarkiečius”,
kam
prašomos siųsti knygos J Lie
tuvą Jurb. M-to knygynui Pet
ravičiaus vardu.. Kadangi ir aš
perskaičiau abu tuodu straips
niu ir gerai žinodamas visą da
lykų stovį,
pažindamas Petr.
kaipo visuomenės
darbuotoji,
savivaldybininką ir žmogų kai-

..
..
...
..
..

3.00
2.00
2.00
1.00
1.00

10.00
10.00

Prakalbų ir Dainų Programas

Atidarymo Maršas .................. POCIAUS ORKESTRĄ
Įžanga ................. -...................................... P. GALSKIS
Kalba ........... ..................................................... K. GUGIS
Dainos .............................. PIRMYN MIŠRUS CHORAS
Kalba ........................... ,............................. P. GRIGAITIS
PERTRAUKA PIETUMS IR U2RANDŽIAMS

Ypatingos Lenktynės

Gėrimas pieno vyrams, 6 sykiu.
Greičiausiam pinigais ............................
Sekančiam .............. .................................
Gėrimas pieno moterims, 6 sykiu.
• Greičiausia pinigais ..............................
Sakančiai .................................. u..............
Valgymas pajaus vyrams, 4 sykiu.
-Greičiausiam .............................. .............
Sekančiam ...........
....
Valgymas Ice Creamo vyrams, 6 sykiu.
Greičiausia pora po ...... :..............?.........
Sekama pora po ......................................
Valgymas Ice Creamo moterims, 6 sykiu
Greičiausia pora po..................... :...........
Sekama pora po ...... .............. ’................

5.00
2.00

5.00
2.00

[riųjų pažiūrų, noriu pasakyti
gerbiamiems
įšeiviams, kati
H
H
Jurbarkietis be jokio pamato
M
M
pasakė,, kad amerikiečių lietu
M
M
vių “geri norai nebūtų sunau
M
*
doti blogiems tikslams” “kad
M
M
aukotos' knygos neliktų nuosa
*
vybe atskirų asmenų”. Jei kny
r* gynas, rašydamas atsišaukimą
prašė
paaukotąsias
knygas
M
siųsti Pet. vaidu nes jis yra
M
M
knygyno vedėjas, tai nereiškia,
M
M
kad knygynas sau pasiliktų, jei
M
M
per naujus rinkimus ir nebūtų
.išrinktas, nes Petravičius gy
vena
Vokiečių g., D knygos
h prašomos siųsti Klišių g. Nr. 1,
M
knygynas, knygyH kur randasi
M
(ninko Pet. vardu. Taip daroma
visur.
M

Toliau. Pet. buvo ir yra Jur5.00 M .barko liaudies gerbiamas žmoir jei jis yra kairus (ži
H !gus,
N
M noma, klerikalai lokį negerbia),
3.00 MM | tai jau, anot Jurbarkiečio, skel
bė žemės rojų. Ne! Pet. jokio
M I “populiariškumo”
nenustojo,
3.00 H
1.50 « Čia tai matyt asmeninė Jur‘ ; ant Pet.
m įbarkiečio neapykanta
H I
jjis dirbadamas Miesto V-boj
Po to seks įvairiausio pobūdžio žaidimai ir dovanos,
pirmiausia rūpinas darbininkų
pasižymėjimais. Norintieji dalyvauti lenktynėse turi UZS1
ekonominiu ir socialiniu padėji
registruoti i.škalno, tam tikroje vietoje*
IM
X mu, o kaip V-bos
norys, turi
LX*
pakalbėti ir “su pirkliu ar kitu
turtuoliu”. • Užkalbintas gatvėj
visados
pakalba ir jie atsako
“neturiu laiko, ateik į Valdybą”, tai nebent kokiam latrui,
'kur gal ir pavadino šmikiu”,
Į jei girtas’ būdamas gatvėj už
kabinėjo.
Kad knygynas
darbininkas
Draugystės Atgimdęs Lietuvių Tautos
sunkiai prieinamas dėl įnešimo
Vyrų ir Moterų
užstato, tai taip pat net Pet.
įkaitė, nes toks yra Miesto VIbos nutarimas. Be to, gegutės
II d. Pet. triūsu buvo surengtas
į knygyno naudai vakaras. Vai
dino B. Vargšo dramą: “Pirmi
Priešais Tautiški! Kapiniu.
žingsniai”, kur vos
surinko
Tas išvažiavimas bus skirtingas, nes bifs draugystės sukaktuves
šiam veikalui artistus, nes visi
5 metų kaip gyvuoja. Nariai bus priimami nuo iŠ iki 35 metų dykai.
“krikščionių’** įbauginti.
•)

Linksmas Išvažiavimas
Nedelioj, Gegužės 24, 1925
LEAFY GROVE

Taipgi bus bavaras visokių išiaimėjimų ir visokių juoki! . Kviečia
visus lietuvus ir lietuvaites atsilankyti ir praleisti laiką linksmai
prie geros muzikos kurią vadovaus Bartkus. Taipgi darbininkai ir
draugai kurie važiuosite tioku, malonėkit būti 9 vai. ryto, 3533
VVallave Street.

Prasidės 10:30 šokiai ir visokios žaismės.
Kviečia / KOMITETAS.

LIETUVIU KATALIKU BAŽNYČIA
Po vardu1

ŠVENTO PETRO IR POVYLO
2301 VVest 22n<l Place, kampas Oakley Avenue
Mišios šventos Sekmadieniais 9 ir 11 valandą prieš piet
Mišparai 7:30 valandą vakare.
Visus Bažnytinius patarnavimus atliekame pagal Jėzaus
įsukimus, meilė Dievo ii* artymo. ,

,

Klebono Rezidencija:

2302 VVest 23rd Street,

Chicago, III.

Nedelioj, gegužės 24,1925

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-r
NYTI VISADOS KREIPKITftS,
PAS MUS.
TAS JUMS BUS.
ANT NAUDOS.
į

S, L FABlŪNftS C6.

• Dar kas link “Jaunimo SaĮ jungos”.. Čia tai .Jurbarkietis
i neapsiriko su tiesa. 'Tai vienin
telė Jurbarke pažangiosios Jau
nuomenes organizacija. Tiems
jaunuoliams padeda
šviestis
moksleiviai, iš kurių vieni ak
tyviai dalyvauja,, nors gimna
zijos valdžia gina ir persekio
ja. Yra įrengtas ir knygynėlis.
Įtik visai menkas ir tos pačios
knygos jaunuolių gaudyte gau
domos.
j Taigi, gerbiamieji lietuviai
Į amerikiečiai,
nepaklausykite
■Jurbarkiečio šmeižto ,apie V.
į Petravičių, ir jei jūsų išteklius
leidžia, siųskite j Lietuvą Jurbarkan knygas ir laikraščius,
j kurių yra dideli stoka, padėkiite šviesti darbo liaudį. KnygyĮnas siųskite “Jaunimo Sąjun-

L. Alfonsas Banys.

Vakacijų laikas jau artinasi!
Milijonas mokyklas lankančių
vaikų ir mergaičių su džiaug
smu svajojtl apie “paskutinę
mokyklos dieną”. Bet yra ir ki
tas milijonas vaikų, kuriems va
kacijų laikas? nieko kito nereiš-.
kia, kaip'tik sunkų daHią. Vai
kų vakacijos turėtų būti pasi
linksminimo, pasibovinimo ir iš
važiavimo laikas. Vaikai turėtų
laikinai užmiršti mokyklos rim
tus mokinimus ir pilnai atsiduo
ti naujai permainai.
Yra daugelis šeimynų šioje
šalyje, kurios gražiai sutvarko
savo vaikų vakacijas. Bet jau
su biednomis šeimynomis kas
kita. Jų vaikai negali stiprinti
savo sveikatą, ir vieton to, ją,
pavojun stato. Paprastai tokių*
šeimynų vaikai turi apleisti mo
kyklas sulaukę 14 arba 15 me
tų ir Viloj turi stoti prie darbo.
Galime suprasti kaip žymiai di
dinasi vaikų darbininkų skaičius
kas met.
Kad nors daugelis vaikų sto
ja prie darbo kaip tik moky
klos užsibaigia, bet yra tūkstan
čiai vaikų, kurie prisideda prie
šeimynos užlaikymo dirbdami
vakarais namie dar lankant mo
kyklas. Paprastai tie vaikai par
davinėja laikraščius arba iš
įvairių fabrikų parsineša viso
kius darbus, kurįuos gali atlik
ti namie.
Nelabai seniai Vaikų Biuras
tyrinėjo aplinkybes .trijuose
miestuose, ir rado, kad suvirs
5,000 vaikų, kokį nors darbą
dirbo namie, irlcad suvirs 86%
dar neturėjo 14 metų senumo
ir suvirs 4’5'% n&tui’ejo 11 me
tu. Tie biedni vaikai iki vėlu
mos dirbo. Ir daugelis mokyto
jų tyrinėtojams, pranešė, kad
daugelis vaikų atsinešdavo įvai
rius naminius darbus į klases,
ir kaip tik turėjo liuoso laiko,
vieton’ pasibovinimo su kitais
vaikais, tuoj pradėjo dirbti.
PennsytVanijos anglies apielinkėse vaikai dirba kasyklose,
ir tas darbas labai sunkus. Mi*
chigan’e, Colora’doj ir kitose
valstybėse, netik vaikai, bet
visos šeimynos dirba laukuose.
Ant laukų vaikai nuo 8 metų se
numo pradeda dirbti. Nuo pat
jaunystės tie vaikai pripranta
lenktis ir kuomet užauga bai
siai kuprųs. Pietuose vaikai dir
ba fabrikuose,7 rytuose ant
ūkių.
.t ,
Kuomet vaikai turi sunkiai
dirbti jauni būdami, užaugę ne
tenka sveikatos.
/Tėvai turėtų suprasti vakacijų laiko svarbumą ir stengtis
pavelyti vaikams praleisti tą lai
ką pasibovinimui,ir pailsėjimui.
Jaunystė to reikalauja. Jeigu
negalima' leisti vaikams išva
žiuoti ant ūkių arba ant kaimų,
tai bent reikia pavelyti lankyti
visokias pasibovinimo vietas,
kurias beveik kiekvienas mies
tas dabar turi.

STICKNEY PARK DARŽE
STICKNEY, ILL.

Pradžia 12 vai. dieną.

809 W. 351h SI., Ghicago

Vaiky vakacijos

11 METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpinis
Kliubas iš Cicero

NOREDAMIį

Jurbarkiečio jyseudonimu, per Sąjungos” knygynui ir Miesto
skaitęs “Naujienų“ 22 Nr. “At Valdybos: Lathuania,
Jurbar
sišaukimą į Jurbarkiečius“, kur kas, Klišių g*. 1 Miesto knygy

prašomi lietuviai amerikiečiai nui.
aukoti Jurbarko miesto knygy
nui knygas, tuoj “Naujienų” 71
M
N r. pradeda kažin kodėl šmeiž
►<M ti J. iM. K.- ved. V. Petravičių

. $3.00

Trys Kordai su “self starteriu”, laimėtojui
Trys Fordai su “crankeriu”, laimėtojui ...

►<

H
M
H
H

M
H

Bėgimas senų vyrų virš 50 metų.
Greičiausias gauna pinigais'........
Bėgimas moterų virš 50 metų.
Greičiausia gauna pinigais .... ......
Bėgimas vyrų 250 svarų ar daugiau
Greičiausias gauna pinigais ..........
Bėgimas moterų virš 200 svarų.
Greičiausia gauna pinigais ..........
Bėgimas vyrų vidutinio amžiaus.
Greičiausias gauna pinigais ..........
Bėgimas moterų vidutinio amžiaus.
Greičiausia gauna pinigais .........
Bėgimas vaikų 10—15 metų ..........
Bėgimas mergaičių 10—15 metų ......
Bėgimas vaikų 8—10 metų ..............
Bėgimas mergaičių 8—10 metų ................
Fordu Lenktynės

H
►<
H

M
H

gas” ir Miesto knygynams. Vie
niems ir kitiems rupi švietimas!
Tikras '“Jaunimo Sąjungos”
adresas toks1: Lithųaiiia, Jur
prisidengę-s barkas, Miesto g*. 9 “Jaunimo

Muzika J. POCIAUS.

Bus lenktynės ir visokį žaidimai . Daug brangių dovanų bus su
teikta laimėjusiems.
Inžanga 50 centų.

DIDELIS BALIUS
DR. ŠV. PETRO IR POVILO
ŠVENČIA 30 METU SUKAKTUVES
t P ’ A

1

•'

' **

’

'Vakaras atsibus

Nedelioj, Gegužio 24 d., 1925 m.
Pradžia 7 vai. vak.

ABVEIZDOS DIEVO SVETAINĖJE
18-ta gatve ir Union Avė.

Bus prakalbos, šokiai. Įstojimas Į Draugiją tą dieną veltui.
Įžanga 35 centai y patai.
širdingai kviečia,
RENGIMO KO MITET A S.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

Didelis Balius
Rengia Susivienijimas Lietuvių Draugijų
ant Bridgeporto

Nedelioj, Gegužio 24, 1925

190 No. State St. Room 844
Tel. Štate 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Al>
atraktai. — Ingaliojimat
Paakola pinigų 1 ir 2 morgfeiams.

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 S. Halsted St.

Jolm Kucliiiiskas

Kviečia KOMITETAS.

Lietyrvis Advokatas
.
2221 W. 22 St.

Pradžia 7 vai. vakare.

. LAWYfiR

įžanga 50c. ypatai.

3

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

VIEŠAS PRANEŠIMAS!
Turiu už garbe pranešti visuomenei, kad aš persikėliau iš
4034 Archer Avė., i savo naują namą, po No. 3647 Archer Avė.,
prie pat- Oakley Avė., kur taipogi vesiu visokius reikalus pirki
me ir pardavime namų, daryme visokių legališkų dokumentų ir
kitokių reikalų.
Reikale malonėkite ateityje kreiptis pas mane po nauju
antrašu.- Su tikra pagarba,
JOSEPH Y USH KEVVĮTZ,
3647 Archer Avė.
Tel. Latayette 4195

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room BOfll ’
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062,
7—9 v. v. apart Panėdėlio ir
Pėtnyčios.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

J. P. WAITGHES

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

Advokatas

Z. BARTKUS, Ptm.

1019 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Tek Pullman 6377

Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,

.

Miesto ofisas:

127 N. Dcarborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dcarborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojin»c abstraktų - ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

John Bagdziunas Borden

Vilnius

LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington S’t. Room 1310
Telephone Dearhotn 8946

J

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė .
> ĮC Binkis ir P. Tarulis

Vakarais 2151 W. 22 SI. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 531
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681

Tiedu naujos dvasios. Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam
suprantama kalba pradeda savo raštą:
“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius senovėj buvo apaugusi
milžiniškomis giriomis. X— XI! šimtmečiais veik visa Lietuvos žemė žaliavo liepomis aržuolais, ošė šimtmetinėmis
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių ' pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.’’

Ten, tose giliose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos,
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room III
Tel. Central 6266
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj- buo
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Bosi. 6737

Vilnius yru didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijoj: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!
•

!

v

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

IMPERFECT
i

Tel. Ito/levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. •

IN

ORIGINAL

1

šeštadienis, Geg. 23, 1925
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NAUJIENOS, Chicago, III

MMM

Jonui VesgaičiuL Jie parėmė J
papa ir kaip jam rupi tautos'. niaus iš lenkų vergijos.
ir sustiprino mane lai savo at
Patileika ragino padėt Lietu iBezoliueijos komisija:
MarqueHe Pharmacy
silankymu,
tai
aukomis.
Jonas Urlakie,
vos liaudžiai nusikratyti . Bu
Vienatinė Lietuviška Aptieka
Bučiau labai dėkingas, kad
rnos jungą, padėt
Lietuvos
Franas Pikšris,
šioje Apielinkėje
ir kiti broliai lietuviai neuž
įmonėms apsišviest.
(Ragino
Juozas Virbickas.
F. A. RAKAS
mirštu mane nelaimėje.
uždaryl pažangiuosius laikraš
Petėr Slakęs,
čius kaip Lietuvoj išeinančius,
Registruotas /iplie^orius
111.
v
Onk Forest
taip ir iš čia, Amerikos lietu-1
ir Savininkas
32.
2346 West 69th Street
Traukinis užmušė lietuvį
Lietuvė moteris nužudė savo vių laikraščius, savo giminėm.!,1
arti We«tern Avė.
kas daug pagelbės
Lietuvos,
Geg. 10 d. ant geležinkelio
vyrą
I
Phone Republic 5877 - 583!
•A
noriu
viešai
tarti
“
Nauliaudžiai apsišviesti ir tada iš-1..
,,
...
v
v
CHICAGO, 1LL
patiko nelaimę lietuvis Juozas
...
.
.
.
j
ienoms
podekos
zod
uz
suteio
valdžia, kuri .
. ,
, * ,.
Kurapka, -r- liko traukinio už Vietos kalėjime sėdi Aleks sirmks . geresne
,
r
•
x
"
-i
kima
vietos
mano
atsišaukimui,
_ ‘ v. ,
„. lv. .
muštas. Tapo palaidotas geg. andra Norbertienė,
io tiri yra geriau tvarkys Lietuvos reika- (Tux)'
pačiu laiku nuoširdžiai de13 d. Velionis yra daugeliui ži kaitinama nužudyme savo vyre )
k’/
kojų tiems geros širdies žmonomas Chicagoje ir Du Bois, Martino Norberto, gyvenusio
AKUŠERKA
Vakaro vedėjas J. Virbickas nėms, kurie perskaitę atsišau25
AVasfpngton^
D.
C.
Pa., apielinkėse. —M. K.
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
1851 S. Second St. žmogžudys paskaitū protesto rezoliuciją, kimą sušelpė mane.
26
ir
27
Pittsburgh.
Pa.
tė, pasak vietos anglų laikraš kuri buvo priimta didžiausiu i Aš jau apie trejį metai kaip
Tel. Yards 1119
28-29-30
Clevealnd,
O.
(ant

Baigusi akuše
čių, atsiliko mano rūsy. Moliną delnų pkhjimu; pirmininkui pa- guliu
ligoninėje, ir nežinau,
rijos
kolegiją;
ru
kartu).
gi išdavė jos jaunesnioji (lūk prašius visi atsistojo. Tuo pro- kaip ilgai dar teks gulėti. Tad
ilgai praktikaPennsylvusi
ite Juzė, 10 m amžiaus, kuri testo milingas ir užsibaigė
‘parama, (kurią suteikė man gai
ligonvanijos
.
...
„ .. . matė, kaip jos motina nužudė
—
J.
Virbickas.
lestingi
žmonės,
atnešė
man
Jei
iešaa:
bargenų
Sąžibučiuose,
Meiliška tragedija. — Pasikorė sayo yyrą
patarningai
’didžiausį džiaugsmą. Tariu pa- skaityk Naujienų skelbimus.
Protesto rezoliucija
<1^1 merginos
į pasak kaimynų, Martinas
nauja, visokioI dėkos žodį Klemensui Janose ligose prieš
Norbertas buvo ramus, blaivas
Mes,
Pittsburgho
gimdymą,
laike
lietuviai,
niui,
ponams
žilvičiams,
JuoNėra kito šaltinio,
Balandžio 22 d., Ernestas Ci- ir darbštus žmogus, bet nesu
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KORESPONDENCIJOS
Canton, III.

Springfield, III.

'X

Padėka

Dzimdzi-Drimdzi
maršrutas

«-DR. HERZMAN-«

Mis. MICHNIEVICZ -VIDIKIENE

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.
Ofisas ir LabaraU>rija: 1025 W
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
3110. Naktj
Telefonais:
Drevei 0950

Bridgeville, Pa.

Boulevard

3235 S. Halstcd St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Asldand Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
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 8:39 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

DR. SERNER, 0. D.

Peoples

413G

Telefonas Midway 2880
z— ——.........
Telephone Yards 0994

..... .

DR. MAURICE KAHN

“• Bank

4631 So. Ashland Are.
i

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dl»ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki

12 dieną.
Į
I
..................................
I
__________________________________________________________________ A_________

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų litų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biac
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tėl. Fairfax 6353

Atydai
V*
Lietuvių

LIETUVIAI • DAKTARAI

nebuvusi namie, nors jos duk
Darbai
terys visai ką kitą liudijo. Te
Su darbais bridgevllliečiams
čiaus paskui, po ilgo Ir nuola
nelabai kaip. Nors bedarbių tinio policijos klausinėjimo ir
daug ir nėr, bet ir gero nėra.
buvo priversta prisipažinti nu
Bridgeville daugiausia darbų, žudžiusi savo vyrą.
lai anglių kasyklos. O šiuo lai
ku minkštosios anglies kasyk
los prastai dirba visoje Pitts
burgho apielinkėje.
Tai tas
gana skandžiai atsiliepia ir ant
bridgevilliečių, o ypač lietuvių. Pittsburgo lietuviai protestuo
Mat lietuviai, su mažais išėmi
ja dėl konkordato.
mais, yra angliakasiai, prie ki- J
tų darbų nepratę. Nors Bridge
Gegužės 10 d. L.
Mokslo
ville yra ir kitokių darbų —ke Dr-jos svetainėje, Pittsburgho
lios dirbtuvės,—bet ir tos dirb Dr-jos — iLi. M. I) , A. L. T.
tuvės seka paskui mainas; — Sandaros, D. L. K. Gedemino,
jei mainos sustoja, tai dirbtu šv. Jurgio
Parapija ir kitos
vės, nors ir dirba kurios, bet D-jos surengė masinį mitingą
numuša mokėsi ir bosų sauva protestuoti prieš Romą ir Len
liavimas pasidaro nepakenčia- kiją, kurios padarė konkorda
mas.'
tą, kuriu ‘musų Vilnių papa
Šiomis dienomist Pitsburgho atiduoda lenkams. Nors nebu
Coal Kompanijos
uždarė dar vo nė plakatų
atspausdinta,
vieną savo mainą, netoli nuo tik D-jos laiškeliais pakvietė
Carnegie, Pa. Toje m ai no j e ir dalyvauti ir laikraščiuose pa
Bridgevillės lietuvių dirbo kele- skelbė, bet prisirinko
pilna
tas. Uždarius tą mainą, tai ir svetainė žmonių. Pirmas kal
jie neteko darbo, o kitą kokį bėjo Jonas Urlakiš?
antras
užsiėmimą
surasti yra labai kun. K. PetruIcvičia ir A. Bau
sunku.
leika. Visi kalbėtojai nurodė'
Nors da pora mainų, — Na- Lenkijos grobstomą ir papos
tional No. 1 ir No. 2 dirba, bet neteisingumą dėl lietuvių. Ypač

Piftsburgh, Pa.

darbo gauti tenai negalima.. Tai

daug kalbėjo gerb. K.

Rctruše-

žmonės vaigšto, skursta ir ne vičia, nes jis jau Romos jungo
žino kada tie geresni laikai at nusikratęs, todėl jis be baimės
ir pasako ko siekiasi
Romos
eis.—Naujininkas.

r—'... . ............

DR. MARYA
DOVVIAT—SASS
1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietį,
k- ..... —.
■ . ■ ------------—J

Ofiso tel. Boulevard 9603
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Resas Gydytojau Ir Chirvrgu
Specialistai Moteriškų, Vjrrlikų
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Balsted St., Chieage
arti 81rt Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Nedėliomis iš šventadieniais 10—11 dien
Jei abejoji akimis, pasitelraak

Dr0 A. R. BLUMENTHAL
Optometiiat
Boulevard 6487
S. Ashland Avė.
Kampas 47-te« aat
2 lubų

DR. A. J. BERTA8H
3464 So.
84.
Ofiso valandos nuo 1 iki S H
pietų ir 6 iki 8 vakare

YRA PASTEBĖTAS VISAME PASAU
LY7JE DEL NEPAPRASTO STIPRUMO,
KĄD IR PRIE SUNKIAUSIU VAŽIA
VIMO APLINKYBIŲ.

J

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, III.

■

I

I

—

Dr. Benedict Aron

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:31 iki 9:30 vakare

■

|

Telefonas Boulevard 1989

Savo išžiūra ir pabudavojimu padarytas, kad
' suteiktų gerą kasdieninį patarnavimą be nuola
tinio tunijimo ir taisymo.

1

Tel. Boulevard 0537

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

”

/................

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

X-Ray Spinduliai

DR. A. MONTVID

Pamatykite gražius Hupmobile Eight ir Four modelius musų parodymų kambary

BalzeKas Motor Sales
,
6012 South Kedzie Avenue
Telephone Republic 3733

Ofisas

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

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
------------------------------------------------ -

Chitago, Illinois

NAUJIENŲ

HUPMOBILE

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard

7820.

6641 S. Albany Ave^

Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Hd 12 d.

Pinigų Siautimo Sky; rius atdaras kasdien nuc
j

8 v. ryto iki 8 v. vakare,

j!

Nedėldieniais nuo 10 v.
j ryto iki 2 vai. po piet.

/

šeštadienis, Geg. 23, 1925
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motiną. Motina atbėgo su pei šalę prausyklos.
Atlikusi tą damas»Vilnių Lenkams pasira
vakare.
liu ir nuplovė kaklaraikštį, bet baisų darbą—papildžiusi žmog šydamas konkordatą, leidžia
Bankas Ketvergo vakarais bus
Ernestas žudystę, Norbertienė nieko ne lenkams ir bažnyčiose persejau buvo per vėlu,
visai uždarytas.
Turėk švarias, sveikas akis
Pašaukė sakė savo dukterims Juzei ir uoli lietuvių kalbą, uždraujau buvo negyvas,
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Daktaras 1 Onai, 18 metų ir tą naktį sugu džiaut lietuvių kalba pamaldas
policiją ir daktarą,
jei
turi akių uždegimą, jeigu akys
pripažino, kad jau kokios 6—'f lė visos tris krūvoj. Bet Nor- ir varyti lenkinimo darbą lie
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
tuvių bažnyčiose,
ašaroja.
Patarimai dykai.
valandos kaip Ernestas negy- __ J mažai
miegojusi ir
vas.
Akiniai $5 ir augščiau
DIDELIS BANKAS
f nuolat atsikeldavusi ir klaidžiogriežta? reikalaujam
Valandos
nuo 1 iki 9 vakare.
Priežastį tos saužudvstės Er jusi po namą.
Kadangi ant JclilVOS valdžios, kad ji perNedėliomis
nuo 10 iki 1.
"ant kampo
nesto draugai aiškina sekamai:'irytojaus kasyklos nedirbo, tai
trauktų visus ryšius su Vati3333 So. Halsted St.
Ernestas da tik trys metai kaip
‘J5 Norberto ir nepasigesta. Tik į tanu ir vytų lauk' iš Lietuvos
47
St.
ir
Ashland
Avė
yra {atvykęs iš Italijos ir jis I vakarą Norbertienė paprašė saVatikano atstovu, Lietuvos pi'ieCHICAGO
senojoj savo
tėvynėj turėjęs Ivo dukterų pašaukti graborlų,
šą Zecchini;
mylimą merginą. Juodu buvo , nes jos vyras esąs negyvas rū
Gerai žinomas bankas tarpe liesusitarę apsivesti, tik Ernestas sy. Tik tada ir policija sužino
Taipogi reikalaujam,
kad
tuvių visoje Amerikoje savo stipnorėjęs pinigų
užsidirbti pra jo apie ištikusią žmogžudystę. Liictuvos valdžia imtųs atatin
rumu ir geru patarnavimu.
džiai gyvenimo. Ir jis laike 3
kamų
žvtriu
atvadavimui
Išpradžių policija
negalėjo
metų jau turėjo ir pinigų susiJ’j išspręsti kas galėjo 'nužudyti
taupęs ir jau rengėsi prie atsi- Norbertą, nes Norbertienė sakvietimo savo
mylimosios .■;kėsi
i visai
nebuvusi ketvirtadieAmeriką, kad su ja apsivesti jny nillni'; Bet vėliaus lietuvis
Vienuolyno arba MarąuetBet prieš pa't savo nusižudymą1 policistas Bakšas pradėjęs klaute Parko ir Brighton Parko
jis gavęs laišką nuo savo myli- ijf.
i mažąją Juzę ir toji išda
apielinkių nuo dabar NAU
mosios, kad ji nevažiuosianti i vusi žmogžudę.
Pašaukta i*
Ameriką ir kad ji jau yra ap vyresniąją dukterį Frances KaJIENOS yra išnešiojamos
sivedusi su kitu. Tad ir spėja- Įcinauskienę, 1815 S. First St..
reguliariai kasdien kiekvie
ma, kad Ernestas delei to ir pa taipjau ir jos vyrą. Jonas Kanam skaitytojui.
sikorė.
cinauskas pasisakė, kad jis ket. Mirtis de! mdilės, bet ir nuNorintieji užsisakyt kreip
!" i virtadieny parvežė savo uošvi
vėl negerai’■ namo iš kasyklos ir kad tas iš
mirus dėl meilės
kitės pas
Ernestas buvo katalikas. O ka reiškęs baimę, jog pati gali ji
VISUR YRA PRIPAŽINTAS, KAIPO
S. A. VASILIAUSKĄ
talikų kunigas atsisako ErnesJ* | nužudyti. Kacinausklenė gi liu6752 S. Campbell A ve.
tą laidoti dėl to, kam Ernestai,w dijo, kad ji jau du metai kaip
TURINTIS PIRMENYBĘ NET IR TAR
Tel. Rooscvelt 8500
pasikorė. Ernestas
priklausė nesueina su savo motina, nes
PE PUIKIAUSIU KARŲ TO PATIES
prie draugysčių. Bei Ir drau pastaroji grūmojusi ją nužudyti
I
TYPO.
1
gystės atsisakė
laidoti, kaipo už tai, kad
ji atnešdavo valgyti
saužudį-pakaruoklį.
savo tėvui, kada tasis 'sirgo...
Jis yra sujungtas su tradicinėmis taisyklėmis
Ernestą pametė mergina, jis Tečiaus ir tada Norbertienė ne
Hupmobile ekonomijos ir gerumo, didelės pir
1 1
1,1
1
.■■■■.■■■
mirė dėl jos, o numirus jo ir norėjo prie žmogžudystės prisi
Namų
telefonai
Yards
1699
menybės veikime ir nepalyginamos vertės.
niekas nenori.
Ofiso Tel. Boalevard 5913
pažinti, vis tvirtindama, kad ji
DR. A. J. BERTASH
nebuvusi namie, nors jos duk
n
Darbai
3464 So. Haluted St
terys visai ką kitą liudijo. TeOfiso
valandos nuo 1 Iki I ffl
Su darbais bridgevilliečiams
YRA PASTEBĖTAS VISAME PASAU
čiaus paskui, po ilgo Ir nuolapietų ir 6 iki 8 vakarą
nelabai kaip. Nors bedarbiu tinio policijos klausinėjimo ir
LYJE DEL NEPAPRASTO STIPRUMO,
daug ir nėr, bet ir gero nėra. buvo priversta prisipažinti nuKĄD IR PRIE SUNKIAUSIU VAŽIA
Telefonas Boulevard 1989
Bridgeville daugiausia darbų, žudžiusi savo vyrą.
DR. S. A. BRENZA
VIMO APLINKYBIŲ.
lai anglių kasyklos. O šiuo lai
Ofiso Valandos i
ku minkštosios anglies kasyk
Savo išžiūra ir pabudavojimu padarytas, kad
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:39 iki 9:30 vakarą
los prastai dirba- visoje Pitts
' suteiktų gerų kasdieninį patarnavimų he nuola
4608 S. Ashland Avė.,
burgh o apie! i ūkė j e.
Tai tas
tinio tunijimo ir taisymo.
Netoli 46th St.
Chicago, III.
gana skandžiai atsiliepia ir ant
bridgevilliečių. o ypač lietuvių. Pittsburgo lietuviai protestuo
ja dėl konkordato.
Mat lietuviai, su mažais išėmi
mais, yra angliakasiai, prie ki- ’
tų darbų nepratę. Nors Bridge
4643 So. Michigan Avė.
Gegužes 10 d. L.
Mokslo
ville yra ir kitokių darbų —-ke Dr-jos svetainėje, Pittsburgho
Tel. Kenwood 5107
lios dirbtuvės,—bet ir tos dirb Dr-jos — (L. M. D., A. L. T.
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. lyto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
tuvės seka paskui mainas; — Sandaros, D. L. K. Gedemino,
jei mainos sustoja, tai dirbtu šv. Jurgio
Parapija ir kitos
vės, nors ir dirba kurios, bet D-jos surengė masinį mitingą
DR. A. MONTVID
numuša mokėsi ir bosų sauva protestuoti prieš Romą ir Len
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579
Milwaukee Avė., Room 209
liavimas pasidairo nepakenčia- kiją, kurios padarė konkorda
kampas North Avė. ir Robey St.
mas.
tą, kuriu 'musų Vilnių papa
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswičk 4983
Šiomis dienomist Pitsburgho atiduoda lenkams. Nors nebu
Pamatykite gražius Hupmobile Eight ir Four modelius musų parodymų kambary
Namų telefonas Spaulding 8633
Coal Kompanijos
uždarė dar vo ne plakatų
atspausdinta,
vieną savo mainą, netoli nuo tik D-jos laiškeliais pakvietė
Carnegie, Pa. Toje mainoje ir dalyvauti ir laikraščiuose pa
Bridgevillės lietuvių dirbo kele skelbė, bet prisirinko
pilna
6012 South Kedzie Avenue
tas. Uždarius tą mainą, tai ir svetainė žmonių. Pirmas kal
Chicago, Illinois
Telephone Republic 3733
jie neteko darbo, o kitą kokį bėjo Jonas Urlakiš?
antras
užsiėmimą
surasti yra labai kun. K. Petru te-vičia ir A. Pauleika. Visi kalbėtojai nurodė'
sunku.
Nors da pora mainų, — Na-, Lenkijos grobstomą ir papos
DR. M. T. STRIKOL
tional No. 1 ir No. 2 dirba, bet neteisingumą dėl lietuvių. Ypač
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darbo gauti tenai negalima.. Tai daug kalbėjo gerb. K. Petruše4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
žmonės vaigšto, skursta Ir ne vieia, nes jis jau Romos jungo
7820. Resn 6641 S. Albany Ave„
žino kada tie geresni laikai at- nusikratęs*, todėl jis be baimės
Tel. Prospect 1989. Ofiso valan
dų. 2-4, 6-8. Nedėti o j 10 iki 12 d.
ir pasako ko siekiasi
Romos
eis.—Naujininkas.

KORESPONDENCIJOS
Canton,

Springfield, III.

Padėka

Dzimdzi-Drimdzi
maršrutas

tė,

Bridgeville, Pa.

DR. SERNER, 0. D.

Peoples

Bank

Atydai
Lietuvių

LIETUVIAI DAKTARAI

fel Blvd. 3138
M. WoitkiewiczBAN1S
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja
mote
rims prie gimdy
tu o , patarimui
tykai moterims
merginoms.
3113 South
Halsted St.

MR, HERZMAN^-*
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.
Ofisag ir Labaratorija: 1025 W
181 h St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais:
Dreael 0950
Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 ipetai
Ofisas
4729 So. Atihland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland
A v®,
i
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakarą. Nedėliomis nuo 10 iki
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bia«
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
1707 W. .711. St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietą.
Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojau Ir ChinrgM
Specialistai Moterišką, Vyrišką
Vaikų ir visų chronišką ligąOfisas: 3103 So. Halsted St., Chlcage
arti 81rt Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Nedėliomis iš šventadieniais 10—11 dieu

r

Pittsburgh, Pa.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedrie Avė. ..Phone
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 3150 W. 63 St.
Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:80 vakare.

A. L. DAVID0N1S, M. D. Prancūziškas Daktaras

Balzekas Motor Sales

HUPMOBIL

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

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

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:50 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuc
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v. :
, ryto iki 2 vai. po piet. I
.............. .... .............. -----------------------------
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glams, kaipo Amsterdamo
Internacionalo nariams, te
ko susidurti su kitų šalių
darbininkų unijų opozicija.
Vasario mėnesio pradžio
je susirinko Amsterdamo
Internacionalo Pildomasis
Komitetas ir nutarė, kad su
Rusijos profsąjungomis ji

irmieji (bent Baueras) reikalavo
naujo profesinio Internacio šiušių darbininkų iminioje
*
Ir
.
I J •
•
«
•.
nalo; ir jiems nepasisekė at kursčiusią juos prie" ekscesų,1 teismo, ir jisai įvyko gana greit,
— bet ne ant miesto burmist- bėgiu keleto mėnesių. Purickio|
plėšti Anglijos darbininkų
ro. Komunistai tatai žino, bet partiją visą laiką rėmė savo
unijas nuo Amsterdamo In jie vistiek rašo, kad kdltas žmogų; paėmusi i savo rankas
Rašo Dr. A. J. Karalius
ternacionalo.
esąs Vileišis! Ir jie, „matyt, yra valdžią, ji net vartojo vladižios
Bolševikams dabar palie pasiryžę šitą savo melą kartot autoritetą Purickio užtarimui
(Tęsinys)
— ji grasino teismui, ji reika
ka tiktai viena iš dviejų: ar tol, kol neimsi bankrotuos.
ba likviduoti savo “raudoną Ar sandąriečiams yra malo lavo, kad Seimas uždraustų Higiena čia labai platus ir ti kas kenkia, ko saugotis ir
nus tas komunistų šmeižtas? teismui teisti Purickį. O Vo svarbus dalykas:
pirmiausia delko. čia ir moralistams yra
jį Profinterną” ir leisti Ru Ar
jie mano, kad šitoks parti kietijos byloje kaltinamieji tu
mes
turime
pašalinti
visas sąly- puiki dirva savo gabumus parosijos sąjungoms įstoti į nes kovos būdas yra leistinas? rėjo patys savo kailį ginti, be
“geltonąjį” Amsterdamo In Gal būt, kad sandariečiai ra pagelbos iš partijos (arba par gas ir priežastis, kurios kūdikio dyti. Aš mačiau jaunuolių, kuišsirutūloj imą stabdo, ypatingai rie ilgus metus kankinosi dėl
ternacionalą, arba tęsti sa mina save tuo, jogei komunis tijų) pusės.
kurios ardo jo nervų ir proto neteisingų painformavimų ši
tu
metai
esą
“
mažiau
pavojin

Pagaliaus,
kuomet
Purickio
vo senąją šmeižimo politiką
tuose i klausimuose,
kuriems
gi”,
nes persimelavusiomis byloje tardymas buvo vedamas mechanizmą, žinoma, turime nuoširdus ir atviras tėvų pamo
prieš organizuotuosius Eu Maskvos davatkomis šiandie
pradėti iš pat pradžių, Turime
vienos tiktai prokuratūros (ir
ropos darbininkus ir laukti mažai kas betiki. Jeigu komu jai dąr buvo daroma visokių pradėti tada, kada busimas kinimas butų daug, daug sal
— kol “raudonasis Profin- nistai šmeiš liaudininkus ir trukdymų), tai Barmato bylo draugijos asmuo dar tiktai pra džios ramybės suteikęs.
ternas” galutinai nusiban sandariečius, tai nedaug rasis je sale prokuratūros tardymo deda vystytis t, y. turime pra- j Proto higiena. Tamista turi
žmonių, kurie to paisys; bet ėjo platus ir viešai tyrinėjimas dėti nuo pat apsivaisinimo. Ne užtektinai proto, tiktai naudo
krutuos.
laimei tuo laiku gana dažnai tė
juomi, neleisk jam supelėt.
Todėl be reikalo musų jeigu tautininkai šmeiš socia trijose komisijose — reichsta vų nervų ir proto mechanizmas kis
Lavinkis,
skaitydamas gerus
listus, tai visuomenė jais gal go,
Prūsų seimo ir Berlino
komunistėliai džiaugiasi) ir palikės, nes ji žiuri į tautinin miesto
pakrikdintas
alkoholiaus
arba
raštus, klausyk
patarimų tų
tarybos. Jeigu po šitošokinėja, kaip ėriukai, pir kus, kaipo i “rimtus veikėjus”. ki/> plataus tyrinėjimo kaltina šiaip kokių nors nuodų, kas ga žmonų, kurie už tave daugiau
mą sykį išginti į lauką. “An Ar šitokia mintiną vadovaujasi mieji tapo išteisinti, tai reikia li blogai ant kūdikio atsiliepti. žino. Auklėk toleranciją, kan
glų-Rusų Komitetas” reiš širvydiniai melagiai, kuomet jie manyt, kad teismo nuospren Bet tai tėvų priedermė: tėvai trybę, rimtumą. Auklėk man
kia ne bolševikų laimėjimą,- falsifikuoja socialistų žodžius? dis patenkins visuomenę. O kai privalo žinoti ir jau pradeda ži dagumą. Nedaryk tai, ko neno
noti, kad nors laikinai suardy rėtum kati kiti tau ir kitam da
Jeigu taip, tai jie užmiršta,
bet dar vieną bolševikiškos •kad melas yra kenksmingas vi dėl' Purickio bylos, tai to ne tas nervų-proto mechanizmas rytų: buk malonus iv labdarin
galima pasakyt. Išrodo, kad Pu
intrygos nepasisekimą!
Nemokantį
pamokyk
suomenei, nes jisai demorali rickis tiktai išsisuko nuo baus reikalauja pasitaisymo. Laike gas.

AsmeninėHigiena

sai tarsis tiktai tuomet, kai
jos pareikš, kad jos nori
Entered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at th$ Post Office įstoti į Amsterdamo Inter
of Chicago, Iii., under the act of
nacionalą. O Rusijos prof
March 2nd 1879.
Naujienos eina Kasdien, išskiriant sąjungų vadai (bolševikai)
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben siūlė
anglams, nepaisant
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
Amsterdamo Internaciona111. — Telefonas: Roosevelt 8510.
lo, šaukti specialį tarptauti
Užshųpkėjimo kainai
Chicagojez — paltui
Metams......................_......... .... $8.00 ni kongresą, kviečiant į jį
Pusei metų ..............
4.00 viso pasaulio
darbininkų
Trims mėnesiams ------------- 2.00
Dviem mėnesiams .........
- 1.50 'unijas, be atsižvelgimo į tai,
Vienam mėnesiui ——------------- .75
ar jos priklauso Amsterda
Chicagoje per nešiotojus!
Viena kopija ...... ---- —------ - 3c mo
Internacionalui arba
Savaitei .... ......... ~.....
18c
Mėnesiui ................
75c .“raudonajam Profinterviu i”,
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, [ar jos nepriklauso jokiam
paštu:
Metams ______________ —— $7.00 ■Internacionalui.
Pusei metų.......................... —— 3.50
Tuo budu susidarė kebli
Trims mėnesiams---------------- 1.75
Dviem mėnesiam------------------ 1.25 padėtis anglams: jie nega
Vienam mėnesiui------------------- .75
lėjo ignoruoti savąjį Inter
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
nacionalą (Amsterdamo) ir
(Atpiginta)
Motams ..... .......
$8.00
Pusei metų ......
4.00 jie visgi norėjo padėti ru
Trims mėnesiams____________ 2.10 sams. Rezultate, balandžio
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakyme.
mėnesyje tapo sušaukta PAMOKA MUSŲ TAUTI
NINKAMS
Londone anglų ir rusų kon
“ANGLŲ-RUSŲ KO
ferencija tam keblumui iš ; Bus jau kokie dveji metai ar
MITETAS”
rišti. Čia tai ir buvo įsteig daugiau, kai Brooklyno “Viė-.
•
•
•
•
tas aukščiaus minėtasis nybū” įdejt^ labai nešvarų
šmeižtą apie socialistus. Ji pa
BOLŠEVIKŲ INTRYGOS “Anglų-Rusų Komitetas”.
rašė, kad lietuviai socialistai
SU ANGLŲ UNIJOMIS
8c. per copy.

•

%•

• >

•

AMSTERDAMO JNTER-

nacioNalo Nuta
rimas
'in
•

•

•

•

LONDONO KONFEREN
CIJA IR RUSŲ PLANO
ATMETIMAS
•

•

•

•

“RAUDONOJO PROFINTERNO” ATEITIS

Nesenai susidarė “AnglųRusų Komitetas”, į kurį įei
na Anglijos darbininkų uni
jų ir Rusijos profesinių są
jungų atstovai. Komunistų
spauda pasveikino jį, kaipo
pirmą svarbų žinksnį prie
įvykinimo “bendro fronto”
tarptautiniame darbininkų
judėjime. Ji pareiškė, kad
iš to komiteto išsivystysią
pastovus ryšiai tarpe orga
nizuotojo Rusijos proleta
riato ir “revoliucinių“ orga
nizuotų darbininkų vakarų

Europos šalyse — ant ker
što “geltoniemsiems” socia
listams!
Žiūrint paviršium, gali iš
tiesų išrodyti, kad “AnglųRusų Komiteto” įsteigimas
reiškia didelį laimėjimą bol
ševikams, kurie jau keletas
"metų kaip daro visas pa
stangas prisiplakti prie dar
bininkų unijų, priklausan
čių Amsterdamo Internacio
nalui, ir sujungti jas su
“raudonuoju Profinternu”.
Bet taip tiktai išrodo, o iš
tikrųjų čia yra visai kas ki
ta.
Jsiskverbti į vakarų Eu
ropos darbininkų unijas bol
ševikai mėgino per Angli
jos darbininkus. Tuo tikslu
jie siuntė Rusijos ’ profesi
nių sąjungų atstovus į Ang
lijos darbininkų unijų kon
gresą ir kvietė atsilankyti
Rusijoje Anglijos darbinin
kų unijų delegaciją. Anglai
pritarė “vienybės” idėjai, ir
jų delegacija, pasisvečiavus
Rusijoje, paskelbė, kaip ži
nia, labai palankų bolševi
kams “raportą” (pačių bol
ševikų padiktuotą). Bet an-

Ką-gi tas komitetas keti
na veikti?
Ilgokam pareiškime, po
kuriuo pasirašo anglų uni
jų ir rusų profsąjungų įga
liotiniai, sakoma, kad kon
ferencijos tikslas buvęs “ap
svarstyt kliūtis klausime
apie Sovietų Socialistinių
Respublikų Sąjungos profe
sinio judėjimo prisidėjimą
prie Tarptautinės Profesi
nių Sąjungų Federacijos”,
t. y. prie Amsterdamo In
ternacionalo.
Iš šito pareiškimo aišku,
kad anglų unijų atstovai pa
siliko ištikimi Amsterdamo
Internacionalui. Jie ėjo tar
tis su rusais ne apie naujo
tarptautinio unijų kongre
so šaukimą, bet tiktai apie
tai, kaip palengvinus rusų
profsąjungoms įstojimą į
Amsterdamo Internaciona
lą. Ir rusai turėjo sutikti.

Šitaip apibrėžusi savo už
davinius, Londono konfe
rencija nutarė, kad bendras
komitetas, susidedantis iš
anglų ir rusų, rūpinsis An
glijos ir Rusijos profesinio
judėjimo informavimu apie
vidujinį profesinių sąjungų
gyvenimą, apie jų organiza
cinius metodus, finansinę
politiką ir t. t., ir kartais
darys pasitarimus dėl ben
dro veikimo ypatingais at
sitikimais.
Bendrasis komitetas susi
daro iš anglų unijų Generalės Tarybos ir rusų profsą
jungų Centralinės Tarybos
pirmininkų ir sekretorių Jr
po tris narius nuo abiejų or
ganizacijų.
Taigi faktinai tas “Ang
lų-Rusų Komitetas” yra nie
kas daugiaus, kaip informa
cijų biuras, o ne naujas
tarptautinis profesinio ju
dėjimo centras.

Bolševikams, vadinasi, vi
sai nepasisekė pasiekti sa
vo tikslo. Jiems nepasisekė
panaudoti anglus sušauki
mui naujo tarptautinio uni
jų kongreso ir įsteigimui

zuoja žmones! Kuomet žmonės
yra demoralizuojami, tai nau
dojasi tie, kurie gyvena iš de
moralizacijos, t. y. komunistai.
Ar musų tautininkai 'nori, kad
raudonieji demagogai dar ilgai
galėtų^ ardyt musų draugijas ir
pagiežos bei fanatizmo nuodus,
skleisti darbininkų miniose?
Komunistų taktika turėtų pu------ / tautininkus,
mokinti musų
kaip nereikia kovot su savo
partiniais priešais!

nėštumo motina privalo gyven- klystančiam tiesų kelią paro
ti taip, kad be reikalo nenudėvė- dyk, alkaną papenėk, trokštantį
jus savo nervus ir protą, o tai pagirdyk. Silpnam ranką ta
reiškia: vengti visokių susiru-,dtiok, bet pasakyk jam kaip pa
likti stipriu ir galingu.
pinimų ir nerimavimų.

mės, bet ne išsiteisino.

^Draugai
Kūdikių nervų ir proto higie Saugokis ligų: sveikame kuna labai paprasta^ dalykas: ne sveikas protas. Trumpai suDarbininkai! duokite
jiems atitinkamo mis- glaudus, štai kas kenkia pro
i

to, oro ir drabužių ir viskas bus tui: prastas maistas, ligos, sto
Reakcija Lietuvoje vis labiau tvarkoje. Jokių kitokių instruk ka judančio oro, sunkus darbas,
persivalgymas, stoka pasilsio,
stiprėja. Paskutiniai nelemtie cijų čia nereikia, ,
ji josios žygiai, apie kuriuos
visoki nuodai, alkoholius, nehi
mokyklą gieniškas butas, visoki rūpes
mus pasiekė žinios, pasireiškė Vaikams1 pradėit-s
per Pirmąją Gegužės, kuomet lankyti * atsidaro naujas laukas čiai ir sielvartos,
stoka išsikadaise skelbę obalsį: “Nė cen
veikimo,
atsiranda
naujų
pro

mankštininio, stoka gerų raštų,
NETEISINGAS PALYGINIMAS Lietuvos darbininkai apvaikš
to (Lietuvai!”
blemą
ir
prasideda
laikas
pir

čiojo savo šventę. Klerikalinė
čia, žinoma, butų galima daug
“Naujienos” ir “Keleivis” nu
vladžia draudė viešas darbi mutinių aiškinimų nervų ir pro kas pasakyti, bet mes vietos
rodė, kad tai yra mėlas. Bet lai
So. Bostono “Darbininkas” ninkų demonstracijas, policija to higienos įstatymų.
Galima neturime. Gyvenkite higieniš
nepadėjo. Sirvydo laikraštis ne rašo apie Julijaus Burmato ir
ir, ginkluoti šauliai areštavo ir sakyti tai svarbiausias laikas, kai, lavinkitės, mokykitės, tai
atšaukė savo šmeižto, ir kiti buvusio Vokietijos kanclerio užpuldinėjo darbininkų kalbė- nes tada prasideda busimo žino jūsų protas bus geras. Nelau
sandariečių laikraščiai ėmė ji Bauero išteisinimą ir sako, kad tojus.
gaus charakterio, palinkimų ir kite kad kas jums proto suteik
taip pa! kartoti.
“šita byla ir išteisinimas yra
'Be jokio-pamato buvo su visos ateities nustatymas. Ta tų: jus turite užtektinai proto,
Socialistų spauda pareikala panašus j Purickio bylą ir iš
areštuoti Kaune socialdemok- da vaikas reikalingas instruk- tiktai jį naudokite. Bukite žmo
vo, kad sandariečiai įrodytų, teisinimą.” Apie bylą “Dar.” ralai, S(|imo nariai, Šit. Kairys cijų, sveikų pamokinimų.
Ir nėmis. Protaukite. Lavinkitės
kada ir kur buvo skelbiamas pasakoja taip:
ir J. Plečkaitis. Žvėriškai buvo apie tai galima truputėlį pakai- ir kitus, lavinkite.
tas neva socialistų “obalsis”.
| Kūdikių higiena.
Dr. Pyle
“Vokietijos teismas ištei sumuštas Šiauliuose Seimo at- bėti.
Bet jie nė nemėgino tatai įro
sino Julius Barmalą ir bu stovas, drg. Jonas Markelis. Iki dvylikos metų, aplamai šituo klausimu trumpai ir tiks
dinėti, o liktai kartojo savo
i daugelis kitų imant, vaiko protas dar nėra liai moka> išreikšti. Mes čia jo
vusį kanclerį Bauerą. Buvo Buvo suimta? ir
melą ir gana.
ilnrhiintnin
socialdemokratųi
darbuotojų j prirengtas kokiems nors rim- patarimais pasinaudojame.
ir
daugiau
įtartų,
šie
buvo
Socialistų spauda, pagaliau,
Normalus kūdikis turi būti
įtarti spekuliacijoj ir pasipi Kaune ir įvairiuose provincijos tesniems darbams ir užtat butų
išaiškino, kokiu budu šmeižikai
daug
žvilgs- stiprus, sveikas, linksmas ir pa
'
jkenksminga
„ šituo
’
nigavime valdžios iškaščiais. meisluose.
tą melą sufabrikavo, butent:
Visi ižino, kad souialdemdkra- niu iš vaiko reikalauti. Vienok traukiantis. Jei ne, tai kalta
Iš to džiaugėsi monarchislai,
Keletas metų atgal socialistai
tikėdamiesi diskredituoti so tai nekelia jokių riaušių ir ųe- gyvenime iš tokio vaiko mažai nežinystė arba nepaisymas. Kū
tam tikroje rezoliucijoje pro
i—apart dikių auginime dažnai matome
daro sąmokslų prieš valdžią^kas ir tereikalaujama,,
cialistus
ir
katalikus.
Mat
testavo prieš tai, kad Lietuvos
Bauer buvo socijalistas ir jis bet stoja už tai, kad darbinin-,mokykloje kas mokoma, Bene daug prietarų ir senų, atgyvevaldžia laiko kraštą karo pabus —
reikalauti, kad nusių savo laiką įpročių, daug
kai susiorganizuotų ir teisė-'svarbiausia
.-------------- —
buvo
vienas
skaudžiausia
smaugia darbininkų
dėtyje,
įtartų. Socialistų partija tur tais keliais kovotų, dėl savo bu- šito amžiaus vaikaii mokyklose negerumų. Užtat čia trumpuspaudą ir slopina darbininkų
būt spėjo, • kad jis ištikro vio pagerinimo ir laisvės; Bet,;turėtų užtektinai tyro oro, tin- tėliai bandysime nurodyti moorganizacijas; ir rezoliucija bai
kaltas ir iš partijos išbrau kaip matome, klerikaliniai rc-kamų sėdynių ir geros šviesos, kslo iri sveiko proto kelius,
giasi šauksmu, kad valdžiai,
akcininkai bh'mon galvon puo- Netinkamai sutvarkytos • sėdy-j Kūdikio kambarėlis turi būti
kė.”
kuri vyihna tokią despotišką
nes sugadina vaikų kūną ir at- erdvus, * gerai
išvėdintas,, gela socaldemokratus!
politiką, Amerikos darbininkai
Šitaip rašydamas, įSo.* Bosto Kodėl? Todcl, kad susipratę’bukina protą. Tą patį padaro riausia ant antrų lubų ir su ke
neduotų “nė cento.”
no klerikalų laikraštis, jau pri ir po Socializmo vėliava susi- stoka tyro oro ir šviesos.
liais langais. Kiekvienam kudiSocialistai, vadinasi, kalbė sipažįsta, kad jisai pirmiaus organizavę darbininkai yra la- P° dvylikos metų prasideda kiui reikalinga turėti apie 1000
jo savo rezoliucijoje apie val melavo, kalbėdamas apie tą pa blausia pavojingi reakcijai!
lintesingesnis
proto darbas. Čia kubinių centimetrų oro.
Jei
j
džią ir atžagareivišką josios po čią bylą. Jisai tuomet sakė, kati
laikyti lauke,
Del šitos priežasties lėčiausiai jau galimat pasakyti, kad galima kūdikis
litiką, o Sirvydas su savo drau ta byla diskredituojanti sociames, Amerikos lietuviai darbi-1 nėra reikalo, net kenksminga, tai dar geriau, ' vienok reikia
gais, sufalsifikuodami rfcaoliu- listus; b dabar jali jisai nuro ninkai, privalome visomis jė-ij vaikus varginti
perdideliais apsaugoti nuo z didelių vėjų ir
cijos prasmę, prašiltume, jogei do, kad tai buvo monarchistų gomis remti Lietuvos socialde-|(^ai'bais, nors tinginiavimo ne- trukių. Bet
vasarą ir žiemą
ji buvusi atkreipta prieš Lietu- “skymas”, Jkuris buvo atkreip mokratus ir jų prakilnų darbą, galima
užgirti. Ir čia svHr- reikia kambarėlis gerai kas dietas taip pat ir prieš katalikus. Neduokime
klerikąlams pa- blausias daiktas bus geras mai- ną išvėdinti.
Vienok ir po to, kai šita tauBet “Dar.” da ir dabar pra smaugti socialdemokratų spau ’stas, tyras oras ir gera švie-j Bent du kart per savaitę reitininkų falsifikacija buvo iš- silenkia su liesa. Yra neliesa, dą! Protestuokime prieš va
val-i®a' Dalykas palieka painesniu kia išvėdinti visi baltiniai ir lokelta aikštėn, jie savo melą ne kad socialistas Bauer buvęs džios ir policijos smurtą! |)ė- jaumioliams bręstant.
Naujai vėlė. Kaambarėlio temperatusiliovė kartoję. Jie kartoja jį “vienas skaudžiausia įtartų”. kime aukas į Lietuvos Social 1 atsiradęs lyties instinktas pra- ra turi būti visada vienoda
da ir dabar. Per dvejetą su Skaudžiausia įtartas buvo Bar- demokratų Rėmimo Fondą!
(deda savo darbą ir neprireng-(apie 68- 70 F. Sienas geriausia
viršum metų jie rašo ir rašo matas (dėl kurio kilo visas
Padėkime musų draugams tam kūne gali daug suirimų pa- nudažyt? pilkai, ne visai baltai,
vis liį patį prasimanymą, žino skandalas) ir katalikų Centro Lietuvoje gintis nuo klerikali-| ar^la. Ir čia nėęa reikalo kas nes kūdikio akims kenkia šviedami gerai, kad jisai yra me- žmogaus, buvęs pašto ministte- nes reakcijos!
jnors nepaprasta padaryti. Už- sius spalvos. Baldų kuomažiau1 agi ngas!
ris, Schocflc. Juodu abu buvo
LSS. VIII Rajono Centralinis tenka jaunuoliams turėti stip- šia, tiktai patys reikalingiausi,
Gerai. Dabar tegu jie pa- pasodinti į kalėjimą, ir Schoę- Komitetas:
ras kūnas, perdaug nenusika- Grindys ir lubos švariai užlaižvelgia į kitą pusę, štai, vie- fle, belaukdamas teismo, kalė
daiktas, kad komos, žinoma, kas diena reiJ. F. Vilis, pirm.,
muoti. Aiškus
name paskutinių “Laisvės’ n il jime mirė, o Barmaias tapo paM. J Mauricas nut rašt '^as nors jaunuoliams turi duo- kia išmazgoti .ir išdulkinti. Reimerių, redakciniame straipsny i'uosuotas po teismo nuospren
A. Banienė, iždininkė ti pritinkamų pamokų apie ly- kia kokiu nors budu apsaugoti
je, užtinkame tokius žodžius: džio. Tuo tarpu Baueras nie
ties reikalus. Tai privalo at- kūdikis nuo musių, uodų ir kikuomet nebuvo areštuotas, ir
ŠUNS VIETOJ PATAIKĖ
likti tėvai, pasitarę su gydyto j toki vabzdžių. Kūdikio kam“Mes prispyrėme prie-sie
jisai pats reikalhvo teismo, kad
SESfcRIAI.
j u. Vėliaus galima ir mokyk- barely niekados nereikia laikyti
nos tautininkus ir puikiai
turėjus galimybę įrodyti, jogei
šio to pasimokinti. Apla-vystyklai, pienas ir drabužiai,
tenai juos demaskavome...
Jie Amerikoje gieda apie de Įiriešų įtarimai prieš ji yra ne z GlzAI. (Vilkaviškio apskrj.'mai imant, reikėtų reikalauti, ypatingai suteršti. Lovelės arba
teisingi.
Bakelio duktė, 16 m. mer 1 kad mokyklose butų dėstoma lopšelio matrasaB reikia apdengmokratiją, o Lietuvoje re
Melas yra taip pat, jogui so- gaitė, draudė šunį kad nelotų. 'lyties higiena. Gąsdinimais, slė-.ti kuo nors, kad drėgnumas lie
mia liaudininkus budelius.
eialistai pašalino Bauerą iš Šuo neklausė. Mergaitė supy pimais ir melais čia toli nenu- susigertų. Elektros šviesa, žiUžtenka paminėti liaudininko
partijos dėl to, kad jie manė kusi pagriebė • po ranka pasi eisi. Jei tėvai vaikams nepa-Jioma, geresnė už krosnių arba
Vileišio surengtą skerdynę
jį esant kaltu/ Jie pašalino jį taikiusią šakę ir sviedė į šunį. aiškins lyties dalykų, tai vai- naftos lempą, bet kūdikiui miesausio 19 d. Kauno darbinin
dėl to, kad jie norėjo parodyt, Bet nelaimė. Pfro šalį Mėgo jos kai dažinos iš savo draugų gat- gant šviesos nereikia, ir visuokams.”
jogei partija negins jo/ kaipo jaunesnioji 10 metų seserikė, vėse ir dažinos labai vulgariu- met kūdikį nereikia laikyti ar^Kad liatrtlininkas
Vileišis “savo” žmogaus, kadangi su | ir šakės smūgis kliuvo jai tie goj formoj, gaus labai klaidin- ti didelės šviesos.
“surengė skerdynę” sausio 14) tais dalykais, dėl kurių jisai siog i galvą. Porą dienų pasi gų informacijų. Labai žalinga
(Bus daugiau)
d. Kaune, lai yra melas. Tatai buvo įtariamas, ji neturėjo nie kankinusi mergaitė mirė. Tėvas jaunuoliams
skaityti visoki
jau senai yra paiąškėję: dėl ko; bendra. •
šarlataiių, ko
;>į ’
; vos neprimušė vyresniąją dūk- raštai įvairių
U
'
'
’
’
■
V
'
I
darbininkų užpuolimo 1 Kauno i Iš šitų laktų jau matyt, kad terj už jos tokį darbą —:!'rvos riems rupi
supainioti jaunos1
Tel. Lafayette 4223
rotušės aikštėje kaltė puola ant ta vokiečių byla yra visai ne neatsitiko kartu dvejų laido-sielos ir sugadinus jauną protą
Plumbing, Hcating
apskrities viršininko padėjėjo, panaši į Purickio bylą. Puric tuvių.
Ipaskui pasipelnyti. Visoki ple
taip pat ant raitosios milicijos, kis vengė teismo (ir net slaps
palai apie saužagystę yra žalin-' Kaipo lietuvi*, lietuviams visados
patarnauju kuogeri&ub.’ui.
kurią jisai buvo atsiuntęs “mal tėsi nuo jo!) daugiaus- kaip per Jei nori turėt
‘gi be galo ir be krašto. Tėvas
M. Yuška,
šinti” darbininkus, ir dalinai trejetą metų; o vokiečių bylo- nuolatini draugą —
’arba motina privalo šitą vai
3228
W.
38th
SI..
Chka^o. IU.
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gal ant provokatorių, įsimai- je mes matome, kad kaltina-1 skaityk Naujienaskams aiškiai pasakyti, pasaky-j
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kaip rašyti laiškus ir kaip at
jas. žodžiu,
kokių liudymų ba giminių, vistiek ne pro šalį
likti įvairius gyvenimo reika
reikalautun^ėįt, aš prisiųsčiau. apsipažinti su anglų kalbos palavimus, ką čion lengvai gali iš
Butų gana viskam, jie koki prasčiausiais žodžiais. Geriaumokti iš knygų.
draugija sutiktų man po 20 do- sjas būdas pramokti anglų kalVienas naujienietis gavo iš Šmulkštys ir kiti štai šulai, ku lerių į mėnesį stipdendiją duo- bą yra lankyti knygynus. LengJeigu knygyne riesirastų rei
Lietuvos laišką, kur plačiai ra riais remiasi dabartinė padėtis. ti. Aš už 120 dolerių ir pra-va surasti arčiausio knygyno
kalaujamų knygų, knygininke
šoma apie dabartinę Lietuvos Jų rankose kariuomenė, finan gyvenčiau tuos metus, ir kny- adresą ir knygininkės maloniai
bandys j trumpą laiką prista
padėtį. Redakcijai laiško auto sai, žvalgyba ir viskas ir jie da gas įgigyčiau ir mokslą baig- patars geriausias knygas įvaityti. Tik, žinoma, svarbiausia
rius yra žinomas —• jis nema ro tą, kaip jiems tinka, arba, čiau. Paskui galėčiau ir lite- riems tikslams,
yra paaiškinti savo norus knyžai rašo pažangioje spaudoje. kaip Roma reikalauja. Na, gana raturoj daugiau nuveikti, lais Kuomet pirmą sykį lankysi
gininkei, ir visuomet rasime,
to, tai politika, kuri bendrai ne vo žmogaus labui. Meilės vien knygyną, knygininke
Laiškas skamba sekamai:
kad turime gerą draugę, kuri
patars
Jūsų laišką gavau. Ačiū. Ra švarus dalykas. Politika kiek- genti! Be abejonės, tamsta te vartoti “English for New Ame
visuomet prisirengus mums pa
šot, kad
amerikiečiams lietu-/.vienos partijos be teigiamų turi nai geriau viską žinai, esi su ricans”, kurią išleido Field and Daugelis žmonių
Europoje, gelbėti šioje naujoje šalyje. *
daug
kuo
pažįstamas.
Matyt
>
viams nesuprantama, kodėl pas ir neigiamų pusių. Nors aš esu
[FĘIS].
Coveney. Knyga puiki norin- neturėjo progos
išsimokinti
mus taip yra ir kaip pažangioji sociąldemokratas, bet aš meni esi menininkas ir manau, kad
visuomenė gali tą pakęsti? Taip, ninkas ir tų pamazgų, kurias py mane suprasi geriau negu kas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pas mus juodos ir troškios kle la į žmonių sielas visokį bačkų kitas, čia Lietuvoj musų parikalizmo ūkanos aptraukė vi šaukliai .nekenčiu. Kol žmogus 'žangiosios draugijos dar .jausas gyvenimo sritįs ir tos ūka tiek tik skirsis nuo gyvulio, kad nos ir biediios, jos nieko man
nose trokšta žmogaus siela, toji dvi koji turi, tol joki partija negali padėti, o klerikalai man ’
siela, kuri ilgisi, kas laisva, gra gero neatneš, o žmonės dabar neduos. Tat padėki! man, o aš
AUGŠTOS RŪŠIES
demoralizuoti, taip busiu dėkingas ir spaudoj atsižu ir dora. Kunigų diktatūra karo taip
dėkosiu.
Jei
niekas
nesutiktų,
dideliais šuoliais varo atgimusią dvasiniai sukliurę, kad sunku ir
tai gal jus imtumėtės man pa
šalį viduramžių link, žvalgybos pasakyti. Kultūros mums ir dėti
tokių budu: Surengit kokį!
veikimas lygsta Nerono cirkui. kultūros. Bačkų menas veda
vakarą a-r šiaip ką, o gal auko
Yra cenzūra, nėra už tai lais pasaulį prapultin. Mes dideliais mis sdrinktumėt ir tą pelną pa
vės žodžio, ne* sąžinės laisvės, žingsniais einam azijatizman. skirkit manęs sušelpiami. Aš
gyvenimas verčia
nors konstitucijon ir įrašė tą. Dabartinis
tvirtai tikiu,
jei jus busite
Viskas
Kademų partija sustiprėjo, o jos Žmogų proto netekti.
tiėk geras, jei panorėsite pa
sustiprėjimui padėjo liaudinin kas gražu mindoma. Idealo jokio vargti, be. abejonės, aš baigsiu
kai bendradarbiaudami ir todėl niekas nebeturi, bet užtai žiuri, mokslą. Man užtektų 120 dor
dabar kademai su niekuo nebe Kaip daugiau prisiplėšti. Gamta iertų vieniems metams dėl visį
siskaito. žvalgyba ir kalėjimas pati pergyvena visokias katas ko. Lauksiu Tamstos atsaky
už vieną žodį gręsia. Šliupas da trofas, ko žmonės bežiūrės. Tai mo. Dovanokit, kad aš tą pa
bar kademais paskebtas be “dans makabi” musų gadynės. rašiau. Ką daryti. Jus i mano
moksliu, pasenusiu, ji išvijo iš Baisu...i
laiškų atsiliept. Jus, matyt,
• i 1
Šiaulių gimnazijas ir niekur ne
Jei draugas seki .Liętuvos ir skaudžiau jaučiat žmonių var
įsileidžia. Kad pas mus dabar bendrai meną, tai ir tenai pa gus ir skurdą Ir todėl aš Jums
.taip, tai daug kalti ir amerikie stebėjot kokį tai krizį.
Musų drįstu tą rašyti tikėdamas, kad
čiai, kurie savo doleriais sustip Šemeriai rusų Eseninai, italų ateisite pagalbon. Jus tiek sarino reakciją Lietuvoj.
Man Mariętti, —tai vis pustančio pa- yo prakaito sudėjot Lietuvos
liūdna ir keista daros, kai skai satilio daviniai, Meną ima at- atbudinimui ir tuos dolerius ku
tau amerikiečių spaudų. Imkim stovauti
šarlatanai, toj srity nigai sugriebę sunaudojo prieš
tokį mažmožį. Šiauliuose buvo profanai, kaip tas Rimkus, ku teisėtumą ir demokratiją, taigi
inizernas žmogelis Rimkus Pra ris pas jus skelbias “Artistas padėkit dar man, o aš atsily
nas. Rinko jis skelbimėlius vie dainininkas”. Musų medininkai ginsiu kovodamas su klerikaliz
tos laikraščiui. Tik staiga žiūriu graibosi patamsiais, jokio tikslo mu.
j tisų spaudoj ir dar pažangiojoj neturi, ypač jaunieji ir už cen
šios letjaUnes padarytos iš aržuolo medžio, dailiai ir tvirtai. Del apsaugojimo šilumos ir išlaidų ant
ledo kiekviena turi 7 sienas ir geriausią insoliaciją dėl užlaįkimo šalto ,oro viduje. Vidus yra senitariškai,
spaudoj Rimkus vadinamas me tą visokiai krypčiai parsiduoda, LANKYKIME KNYGYNUS
baltai enemeluotas ir padarytas per pagarsėjusius le dauyių išdirbėjus Amerikoj.
no lakštingala.- Rimkus važinė kaip prostitutės, Galop Lietuja su koncertais po Ameriką ir voj dar ir nėra
Reikalaujanti geros ledaunos atsilankykite j musų krautuves tuojaus ir pasinaudokite šia negirdėtai že
meno, kuris
Pirmas pasisekimo žingsnis
ma kaina.
A
z
renka dolerius neva muzikos atstovautų tautą, kaipo tautų. svetimoje šalyje yra — pramomokykos atidarymui Šiauliuose. Apie meną, jo kryptis ir jų at kimas nors kiek tos šalies kal
Su 2 durim, per viršų
CC Su 3 durim, per šo- (210
Su 2 durim* per prie- $24.75
Taip vietos šv. Jurgio bažny stovus kitą syk
na
ledas
dedamas
4*
■
kį ledas dedamas
■ **
ledas
dedamas
papasakosiu. bos. Kad suprasti įvairius nu
čios vargonininkas Gaubas ir Tuo tarpu apie save porą žo rodymus važinėti, klausti klau
Ir daugybes kitokių madų, mierų ir baigimų už veik pusę kainos.
matyt Rimkus mano tą.
Bet džių. Aš esu vienas pasauly. simus, prašyti darbo, reikia ži
juk tai dar bus federantų sky Tėvai dvaro kumečiai senai mi noti tos šalies
kalbą, kurioje
rius. O kiek panašios rųšies rę. Vergais negalais, badauda gyvename. Atvykusiam Ame
Paminkite vardų ir krautuvių adresus
šiaučių skelbias jums meninin
mas kiek prasimokinau. Dabar rikon, nors prisieinama apsigy
kais ir lupdami dolerius juokias turiu vietelę liaudies mokytojo, venti tūlą laiką prie draugų arrankovėn. Jūsų doleriais yra bet esu dar becenzis ir bijau,
dabar nukalti Lietuvos demokra kad greit neteksiu duonos šmo
tijai pančiai ir iš pačių ameri telio. Reikėtų dar metai mo
kiečių lietuvių dabar kademai kintis, kad įgijus teises, bet
juokias, šliupas, tiesa, sutvėrė kaip? Vos dieną pusbadžiai pra
Pranešu “Naujienų” skaityto
“Laisvamanių Etinės Kultūros stūmiu. Pęrgyventi visokiose
J
1922-32 South Halsted Street
4177-83 Archer Aveitue,
jams,
kad
aš
perkėliau
savo
biz

M
Draugiją”, bet ji tik šliupo ki klajonėse vargai privertė šį tą nį malevojimo ir popieravimo kam
M. KEŽĖS1, Vedėjas
J. NAKROŠIS, Vedėjas
M
šenėj veikti tegali,
Kademai rašinėti. Geras, nors ir nepa barių j naują vietą.
xxtxx
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laisvamanių vaikus
išmeta iš žįstamas tautieti, gal galėtum
Vladislovas Vaitekus
kriukis. tenai Amerikoj iš kur nors gau
gimnazijų ir atliktas
5739 So. Washtenaw Avė.
Nesenai šliupas, kaipo pirminin ti man pašalpą. Gal koki drau
Telephone Prospect 74131
kas lasvamanių draugijos, susi- gija, ar šiaip kas sutiktų man
Arba Prospect 4345
rašinėoj su švietimo Ministeri tuos metus padėti. Aš liudymus
ja, bet tas susirašinėjimas liko kokių reikėtų prisiųsčiau. Noriu
susirašinėjimu. Musų universi stoti mokytojų
seminarijon,
tetas paverstas jėzuitų kolegija. kad įgijus teises, nes ateinan
Visos sritys klerikalizmu mono čiais metais
baigias laikas ir
polizuota ir viskas laikoma žiau mane ,kaipo laisvos minties ir
rioj reakcijos rankoj. Ar jus becenzi išmes kademai iš vietos.
žinot, kad pas mus
žmonas Aš esu silpnos sveikatos ir gat
z Mes žinome, kad galime sutaupyti j’ums pinigų ant
elektros srovėmis žvalgyba kan vėn atsidūręs nežinau ką sutik
kina už savo įsitikinimą. Šiau siu. Jei busite širdingi ir pasi
liuose darbininkas Vaidelauskas rūpinsite manimi, pranešk i t
nuo to proto neteko. Paskutinių man, o aš nusiųsiu
liudymus,
laiku apsireiškė didesnis social kad man
reikalinga pašalpa.
Ateikite ir daleiskite ju
demokratų judėjimas, bet ir tai Manu galės
paliudyki net ir
mis apie tai pertikrinti.
partija, kuri dar tvarkos ir or šliupas, arba Mokytojų Profe
Dabartiniu laiku, musų
ganizuojasi. Iš jos reikia lauk sinė Sąjunga, arba Socialdemo
vartotų tavorų Departti, tačiau tai ne mėnesio ir ne kratų Partija, kad aš esu ne
mente, mes galime su
metų darbas. žinoma, perdaug turtingas dar beteisis mokyto
teikti pilną pasirinkimui
nereikia nusiminti.
žmonėse
vanų, sinkų ir lavatories,
sparčiai bręs ta nekanta dabar
labai nužemintomis kainomis.
tinės padėties. Jei bus suglaus
tos demokratijos eilės, jei jlįs
i Musų materiolas yra garantuotas.
amerikiečiai ateisite pagalbon,
kMes dastatome į visas dalis miesto ir priemiesčius. Mu
tai demokratija , bukit užtik
sų kainos yra prieinamos.
rinti, • laimės.
Amžino nieko nėra ir kademų
Mes esame pilnai prisirengę suteikti greitą patarriavitriumfas turės žlugti. Daug reik
miesto orderių.
darbo, reik knygų ir laikraščių,
BBkmhMusu pardavinėtojai kalba lietuviškai.
o kovojančios partijos yra dar
biednos ir todėl tamsus provin
cijos kampai
išimtinai tebėra
tiems pramokti angliškus žo
džius, nes viename kolumne tu
ri angliškus žodžius ir skersai
žodžius svetimoje kalboje. Tru
putį pramokusiems anglų kal
bą, knygininke patars knygas
knygas apie Amerikos žmbnes.
Iš kurių gal geriausios yra “Ci
vieš for
Americans in the
Making” (Plass) ir "Clvics for
New Americans”
(Hill and
Davis).

Laiškas iš Lietuvos

Didelis Išpardavimas

LEDAUNES

PRANEŠIMAS

Pirkit čionais
ir Sutaupykite Skirtumą

Jūsų buvęs senas
Prietelia Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare,
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto
iki 2 vai. po piet.

3127 W. 12th Street
Kampas Troy Street

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų
drabužius.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI!

Palengvina akiu įtempimu, kurti
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotiuno, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toliregystę. Prirenka teisingai akinius.
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama i mokyklos val
kus. Akiniai nwo $4.00 ir augižiau.
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.
Traukimas, dantų be skausmo,
Bridge geriausio aukso. Su musą
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musą kainas. Sergikita sava
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

HOUSE OF HEALTH

KRAUJO
BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas
tikro diagnozo
Mes darome X-Ray ir
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo
bandymus, Opthalmoscope, Kraujo spaudimą
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. Musų
NUŽEMINTOS KA1NOS' dėl PILNO egzaminavimo
PO ................

$3

J.ijros teisingai suprastos yra pusiau
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite
daugiau kentėti nuo pažadų ir "spėliojančių” daktarų. Ateikite į HOUSE OE
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Lal»ratorijos Egzaųjinavimo,
čia atskleisime
jūsų sveikatos stovj kaip knygų.

Plumbingo, Apšildilno Reikmenų

DIDELIS ATIDARYMAS

Juraškos Aptiekus
Sukatoje, Gegužio 23-čig, 1925

tų darbininkai, nes tik jie akty
vus ir tarsi direktyvų davėjai
visam kraštui.
Klausiant iš . kur Stulginskis.
Kas jį žino? Aš tiek žinau, kad
jis dabar prezidentas.
Sako
agronomas esąs ir dar krikščio
nis demokratas. Visi jų veikė
jai tai tik dabar visuomenės
arėnon išlindę. Kunigas Krupa
vičius, Puryckis,
Staugaitis,

1757 W. 47th Street, Kampas Wood Street

Martinas Juroška labai gerai žinomas Town of Lake lietuviams sa

Sol Ellis & Sons

vininkas; pasirengęs suteikti teisingą patarnavimą. Įrengta Pirmos
Klesos Vaistinė. Pilnai užtikrintos 'gyduolės, prirengiama peri ge
rai patyrusj aptiekorių. Kainos yra prieinamos. Visokios rųšies toi-

2112-22 South State St. vakarinėj puses gatvės

letiniu reikmenų; didelis pasirinkimas. Sodos Fountanas ir kitokių

Dabokite šitą laikraštį dėl atidarymo musų Cicero Skyriaus 4600 W. 22 Str

reikmenų.

. .

.

Dovanos visiems atsilankusicms.

Telefonai: Victory 2454-4356
Atdara nedėliomis iki 1 v./po pietų Paprastomis dienomis iki 7:30 v. v.

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus”
John Stryczek, 17H4 Penn Avė., Gary,
Ind., sako: "Virš dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trobelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visą mano kūną. Aš
buvau praradęs viltį. Šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu,
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”
Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mes
Galime Padaryti ir Jums
Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia
liga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti.
Mes gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo
Odos ir Speciales ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Ncuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, širdies. Inkstų li
ga*. Visas formas kataro, Dusulio, žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių
kiti negalėjo išgydyti.
Musų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą
pasitarime
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Apsaugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utarninke, Seredoje ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 1) iki 1 dieną.

HouseJHealth
. V* nDBjunM stpunsa

164 W. Washington SL
Jei npri išmokti
gerai rašyti —
nusipirk typewritei$.
Naujienų Spaustuvė

yra Unijinę Spaustuvę.

.

įj

Šeštadienis, Geg. 23, 1925

NAUJIENOS, Chicago, ŪL
tITT,

CHICAGOS
ŽINIOS

Vaikų dirbinių paroda

Sąryšy su vaikų savaite, mie
sto prieplaukoj — Municipal
Pier —atsidarė vaikų dirbinių
■ paroda.
Paroda yra įdomi ir
joj išstatyta labai daug pačių
, vaikų padarytų darbelių mo
deliai aeroplanų, automobilių,
j laivų ir tt. rankandai, pieši
niai, lipdiniai, spaudos darbai ir
tt.
Paroda tęsis iki geg. 23
Duktė nužudė savo motiną |d»„ nuo 4 v. p. p; iki 10 vai.
Martinas Jurevičius, 2588 W. vak. Įžanga dykai.
39 PI., Chicago, gavo žinią nuo
savo švogerio Alfonso Nefo is
kaimo Čiunų,
Naujamiesčio
vals., Panevėžio
apskr., kad
Martino sena motina, Rozalija
Janilevičienė, gyvenusi Treibių
kaime, Krekenavos parapijoj, i Gražuolei He’eii Dant, 22 m.,
liko nužudyta. Nužudė gi ją jos 327 E. 72 St., gyvnašlei, liko
pačios duktė Ona Zacharevl supiaustytas veidas.
Suplaus
čienė su savo vyru Zacharavi- čiusi nepažystama moteris, kuri
čium, kurie gyveno kartu su ja. įsigavusi į gyvnašlės namą. Po
Motina liko
nužudyta sek licija spėja, kad kokia nors mo
madieny, per mišias,
kirviu. teris keršijo už viliojimą jos
Per visą dieną lavonas išgulėjo vyro, bet Dant sako, kad ji ne
namie, o lik anksti ryte pirma žinanti kas jai gulėtų keršyti.
dieny liko nuneštas j mišką ir Buvo areštuotas automobilių
paslėptas tarp pušelių, žmogžu pardavėjas Stephen Golden, ku
džiai manė, kad senos moteries ris su ta gy v našle gyvena jau
niekas nejieškos ir j klausimus, šešetą mėnesių ir kuris nuvežė
kur yra jų motiną, atsakydavę, ja ligoninėn, bet po kamantinė
kad ji yra išėjus pas kitus gi jimo tapo paliuosuotas.
minės.
'Pečiaus apie jos pra
puolimą sužinojo kiti giminės
Policijai pasisekė suimti vie
ir atvykę pradėjo jos j ieškoti.
ną vyrą ir vieną moterį, kurių
Ir už kelių dienų surasta pa
pavardžių neskelbiama, iki ne
slėptą jos lavoną. Tuoj aus pra bus suimti kiti šaikos nariai,
dėta kamantinėti jos dukterį kuriuos kaltinama apiplėšinėji
Oną, kuri išpradžių prie žmog me brangmenų* sankrovų ir par
žudystės neprisipažino, bet po davėjų.
Pas moterį rasta už
ilgesnio kamantinėjimo viskame
$60,000 brangmenų, kuriuos iš
prisipažino ir smulkmeniškai plėšta iš Heisius raštinės, 1108
papasakojo kaip įvyko žmogžu
Capitol Bldg., keletą dienų at
dystė.
gal. Ji esanti pati vieno tame
Duktė Ona dabar sėdi kalėji piešime- dalyvavusių plėšikų.
me, bet jos-Vyrui Zaeharevičiui
pasisekė pabūgti,
spėjama i
Edward Liridemulder, 8 mėty.
Lenkiją, ir jo dar nesurandama. 1407 W. 14th PI., liko sukan

Baisi žmogžudystė

Smulkios Žinios

džiotas savo paties šunies, kuris
Vaikas
mirė, Šuo irgi bus pužudytas.

JAU GAUDAMA VAISIŲ v perkando jam gerklę.

Chicagoje jau galima yra
gauti šio sezono vaisių. Iš Californijos jau atgabenta kel;
vagonai kantelupų, iš Floridos
— arbūzų (vvatermelonų), Iš
Georgia — persikų (pičių).
Vaisių siuntimas iš tų valstijų
šiemet prasidėjo daug ansčiau,
negu kitais metais. Pernai Chi
cago sunaudojo apie 16,000 va
gonų kantelupų, bet šiemet, ne
žiūrint to, kad juos anksčiau pra
dėta gabenti, busią jų daug ma
žiau.
KARDINOLAS hayes
CHICAGOJE

Mrs. Chiristina Izzi, 37 metų,
1118 So. May St., pasimirė li
goninėj. Jos vyras gi tapo ap
kaltintas žmogžudystėj. Jis ke
letą dienų atgal būdamas gir »
tas, laike barnio, apipylė ją
verdančiu vandeniu.
Keturi plėšikai vakar užpuo
lė brangmenų sankrovą vie
nuoliktame augšte Capitol triobesy ir surišę 6 žmones, pasi
ėmė $60,000 vertės brangme
nų.

Negalėdamas pergyventi nu
Dabar pas Chicagos kardino siminimo dėl savo 4 metų duk
lą Mundelein vieši New Yorko ters mirties, Nathan Goldrobs,
kardinolas Hayes. Jis dalyvau 31 metų,nusišovė savo barzda
ja katalikų misionierių suvažia-, skutyje loję 1124 S. Marshfiėld
Avė.
Jo pati,, užgirdusi, kad
vime.
.
jos vyras nusižudė, irgi kėsi
Duktė pašovė savo tėvą, mei nosi nusižudyti ir dabar yra
saugojama policijos.
lužę ir savo motiną.
Lucille Wunsch,
15 metų
mokinė, iš Riverdale, nugirdu
si žmones kalbant, kad jos tė
vas VVilliam Wunsch lankosi
pas kitą merginą, ji su savp
motina Birdie nuėjo į tos mer
ginos namus ir ištikrųjų rado
ten savo tėvą su
ta mergina
besikalbanti.
Ji greitai išsi
traukė revolveri ir paleido ke
lis šūvius į tą merginą — Ag
nės Simneck, 28 m., taipjau iš
Riverdale. Pastaroji tapo gal
mirtinai sužeista, nes abu jos
plaučiai liko peršauti. Peršo
vusi merginą, ji atkreipė re
volverį i savo tėvą ir jį irgi
peršovė. Motina bandė sulai
kyti savo dukterį, bet ir ji liko
peršauta. Tėvas
dabar guli
Harvey ligoninėj, motina na
mie su peršauta koja, o mergi
na guli Roselando /ligoninėj.
Lucille gi yra uždaryta kalėji
me.
Lucille VVunsch iš Riverdaje,
kuri keletą dienų atgal nušovė
savo tėvo meilužę Agnės Simnick, taipjau iš Riverdale, Ir
taipjau pašovė savo tėvą Ir mo
tiną, liko koronerio teismo iš
teisinta ir paliuosuota nuo at
sakomybės.
Bet nušautosios
broliai sako, kad jie vistiek ją
trauks į teismą už žmogžudys
tę.
.

šiomis dienomis tapo suorga
nizuota čia 10 milijonų dolerių
korporacija, kurioj vadovauja
Wm. Wrigley> Jr., Edsel Ford,
Marshall Field ir daug kitų, ku
ri užsiims gabenimu prekių oru
tarp Chicagos ir New Yorko, ii
taipjau tarp kitų miestų. Pre
kių gabenimas i New Yorką
prasidėsiąs rudeny. Prekių ga
benimas oru tarp Chicagos ir
Detroito eina sėkmingai.
a

Lietuvių Rateliuose.

fc*l

Tai jau rytoj tas didysis
Naujienų Piknikas
Visais keliais ir keleliais chicagiečiai trausk i tą didelį
pikniką.

Rytoj Chicagos ir artimų ir
tolimesnių apiclinkių lietuviai
turės didelį “kermošių”. Lietu
voj į kermošių eina visais ke
liais ir keleliais, takais ir ta
keliais, eina pėsti, eina basi ir
batuoti, raiti joja, važiuoti1 va
žiuoja. Visi keliai į kermošių
būna pilni žmonių. Rytoj irgi
visi “South Sidės” keliai irgi
bus pilni lietuvių. Tik jie neis
pėsti, negi nevažiuos kokiu bri
ku, bet vipi važiuos ar gatvekariais, ar busais, ar trekais, o
dar daugiau • (važiuos viso
kiais “autais” — nuo Forduko
iki Cadillac’o”, o vieton arklio
pasikinkę gasalino jėgą. Vi
si gi jie, visais keliais ir kele
liais, važiuos į Cahimet Grove,
Blue Island, III., į didįjį Nau
jienų pikniką,
į visos Chi
cagos lietuvių “kermošių”.
Visi važiuos į tą “kermošių”.
Bet ir bus ko važiuoti. Juk ten
bus visi cliicagiečiai, bus musų
draugai, mušti pažystami, suei
sime tuos savo pažystamus, ku
riuos senai bematėme ir ku
riuos kitaip negreit galėtumėm
pamatyti. O be to kiek bus ta
me piknike visokių linksmy
bių! Kiek žaismių, šokių, rung
tynių, juokų ir daug kitų da
lykų, kurių ne suvardyti nega
lima. O bus dar dainų, pra
kalbu. Dar bus ir dovanų
visa šimtinė už įvairius atsižy-

Socialistų Partijos preso pik
niko reikale: Socialistų Parti
jos piknikas bus birželio 21 d.,
kaip ir praeitais metais, toje
pat vietoje —1 Riverview parke.
Lietuviai turės savo skyriij ir
koncesijas; bus programas,
kabėtojai, dainuos chorai, bus
patinama darbininkiška socia
listinė literatūra, šį vasaros
sezoną nutarta surengti į miš
kus kelis draugiškus išvažia
vimus. Susirinkimas nutarė, ir
paruošė atsišaukimą į visus
lietuvius darbininkus reikale
apgynimo Lietuvos socialde
mokratų nuo klerikalų reakci
jos, kad visi Amerikos lietu-,
viai darbininkai kuo galėdami
apgintų Lietuvos socialdemo
kratus, darbininkų atstovus, jų
veikėjus ir jų spaudą nuo Lie
tuvos carinės klerikalų prie
spaudos. Komitetas nutarė idarbuotis 'kiek galint dėl Lietuvos
Socialdemokratų Partijos narių
apgynimo.

Linksma naujiena Town
of lakiečiams
Gegužio 24 d., G. Krenčiaus
svetainėje, 4600 S. Wood St.,
Vaičkaus Dramos teatras duo
da nepaprastai linksmą progra
mą. Town of lakiečiai scenoje
pamatys net dvi komedijas:
“Apdraustoji žmona” ir “Gai
la ūsų”. Kadangi mes, town of
lakiečiai, skaitlingai atsilankėm į jo pirmą vaidinimą, tai
tuo įsigijom jo simpatijos ir
jis atvyksta pas mus antru
kartu. Jeigu mes taip pat paremsim Vaičkaus leatra ir mo
raliai ir medžiaginiai, tai ru
dens sezone jis žada mums
duoti kaip ir nuolatini teatrą,
nes savininkas svetainės G.

Krenčius turi gražų sumany
mą: savo svetaines sceną pa
didinti ir labiau pritaikinti vai
dinimams.. Kaina už svetainę'
nustatyta gana maža, taip kad
parengimai nesudaro flidelių iš-*
laidų. Patartina įsigyti iš anks
to tikietus j sekmadienio va
karą, nes jų galima gauti pas
J. J. Zolpi, 4601 S. Marshfiėld
Avė., Yogielos vaistinėje, 4559
S. Hermitage Avė., Pivariunus,
4620 22 S. Marshfiėld Avė. ir1
pas svetaines savininką G.
■Krenčių. Nors tą dieną įvyksta
“Naujienų” piknikas, bet ka
dangi vaidinimas prasidės tik
ant 8 v. vak., tai galima dar
suskubti sugryžus iš, pikniko
atsilankyti į vaidinimą ir gar
džiai pasijuokti. —Y.
(Tąsa ant 7-to pusi.)
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ELEONORA

PETRAVlčAITfi

Musų mylima duktė persiskyrė su šiuo pasauliu sulaukus
5 metų ir vieno mėnesio amžiaus, Mojaus 22 dieną 1 vai.
ryte, gimė Chicagoj. Paliko dideliame nuliudime motiną M agdeleną, tėvą Levoną, vieną se
serį Albiną ir 4 brolius, Juoząpą, Steponą, Mykolą ir Kazįmierą. Kūnas pašarvotas randasi 4034 So. Artesian Avė.
Laidotuves įvyks panedėlyje,
Mojaus 25 dieną, 8:30 iš namų
į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, o iš bažnyčios bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

patinka. '
Vieta irgi patogi yra, leng
va privažiuoti kaip automobi
liais, taip ir gatvekariais; ke
liai irgi geri. Daržas gi didelis,
• •
I
• *
visiems užteks vietos.
Visiems bus linksma ir sma
gu, visiems bus gera Naujie5nti piknike. Tai ir važiuokime
visi j visų Chicagos lietuvių
“kermošių” — Naujienų pikni
ką, rytoj, Cahimet Grove, Blue
Island. (Kaip važiuoti ir ko
kiais keliais, skaitykite plačius
nurodymus apgarsinime).

Ranka ranką mazgoja

A. K. Rutkatiskas M. D.

Vilniaus Vadavimo Komiteto
vice-pirmininkas.

Dirbęs nekurį laiką su S. Fabiono real estate kompanija ir
dabar su ja persiskyręs, žino
mas visuomenės darbuotojas
Stasys Valančius dabar dirba
su didžiausia amerikonų real
estate firma Krenn & Dato.
Sykiu p. Valančius lanko ko
mercijos mokyklą ir studijuoja
real estate teises. —N.

LSS. Vili Rajono Centro
Komiteto susirinkimas
Ketvirtadieny, gegužio 21 d.,
Lietuvių Socialistų Sąjungos
VIII Rajono Centro Komitetas
laikė savo susirinkimą. Susi
rinkime dalyvavo šie draugai:
pirm. J. Vilis, rast. N. Mauricąs, turto rašt. O Banienė, ko
miteto nariai A. Vilis, A. Kemėža ir knygius M. Krikščiū
nas. Neatsilankė iždininkas.
Tvarką vedė org. J. Vilis. šia
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Lieka, nubudę,
Tėvai, sesuo ir broliai.
Laidotuvėse patarnauja
borius Eudeikis.

gra-

Su Naujienii Ekskursija

LIETUVOJ
$186

—šapas Darbininkas.

KĄ TIK PASILIUOSAVAU

NUO KANČIŲ STOVIO
Vienas žmogus
susitiko
kunis nebuvo
jo matęs per ilgą laiką, klau
sia kaip jam einasi: “Aš ką
tik pa'šiliuosavau iš kančių
+
stovio”, buvo jo atsakymas.
Al A
BENEDIKTAS ŠERYS
“Aš sirgau skilvio liga per
Musų mylimas vyras ir tėvas
visą mėnesį ir aš visai neti
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 70 metų amžiaus, gegu
kiu į.tokį' liuosnorį tinginia
žės mėn. 21 dieną, 1925, 6 vai.
vimą. Dabar aš vėl pradė
ryte. Paėjo iš Vaverinka vien
sėdijos, Ukmergės vaisė. Ame
jau dirbti. Kiekvieną rytą aš
rikoje išgyveno 24 metus.
atsikeldavau su ta minčia,
Paliko dideliame nubudime
moterį Veroniką Šerienę, duk
kad aš būtinai esu reikalin
teris: Ludviką Budvitienę, Te
gas dirbtuvėje ir labai nogė
ofilę Pabarškienę, Oną Juškie
nę
ir sūnūs: Kasparą ir Pavilą.
jau kuogreičiausiai gryžti
Kūnas
pašarvotas randasi
darban”. Jei jus turite Tri
1614 Ruble St. Laidotuves
nerio Kartųjį Vyną namie,
įvyks panedėlyj, gegužės 25 d.,
9 vai. iš ryto iš namų 1614
jus niekuomet neturėsite to
Kubile St., į Dievo Apveizdos
kių kančių kaip paminėta
bažnyčią, o iš ten bus nulydėtas
į šv. Kazimiero kapines.
augščiau. Jos išvalo skilvį,
Visus gimines, draugus ir pa
nepalieka jokių nuodingų
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
atmatų jūsų žarnose, pade
ti mirusiamjam paskutinį pa
da lengvai suvirškinti, pa
tarnavimą.
Nubudę ir pilni gilios sieldaro normalį veikimą plau
vartos liekame,
čių ir inkstų, suteikia gerą
Moteris, dukterys ir sunai.
Laidotuvėse patarnauja graapetitą, tokis bus jūsų svei
borius J. Kadžius.
katos stovis jei jus vartosi
te Trinerio Kartųjį Vyną.
Taipgi atsiminkite, kad Tri
—Mandagus—Geres
nerio Linimentas neturi sau Si mpatiškas
nis ir pigesnis už kitų
lygaus dėl sustyrimų, suti
patarnavimas
nimų, neuralgiškų skausmų,
kad Trinerio nuo galvos
skaudėjimo pauderis ir Tri
Pagrabų Vedėjai
nerio nuo dantų skaudėjimo
lašai yra labai geri, — pil
Didysis Ofisas:
nas surašąs Trinerio gyduo
S. Hermitage Avė.1
lių bus atsiųstas jums per 4605-07
Tek Yards 1741 ir 4040
Joseph Triner Compahy,
SKYRIUS
Chicago, III.
4447 So. Fairfield Avė.

EUDEIKIAI

Liepos-July 9, 1925 m.
Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas,
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.
Naujienų.palydovas prižiūrės ir tvar
kys visą ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon
ir atgal. Rengkitės greitai.

NAUJIENOS,

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
susidėjimui pirkinių:
Jie yra suienkami;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie

SKYRIUS

4904 W. 14th Str., Cicero.
Tel. Cicero 8094

....

-----

tinka

KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo
kvito ir gavėjo vardą.
Pinigus gavo:
20587—Veronikai Abromičiai
3615—Aleksandrai Mikšienei
3606—Onai Truncienei
11260—Petronei Bartuškevičienei
3632—Marei Levickaitei
24099—Jonui Vasiliauskui
24100—Stanislovui Vasiliauskui^

• Chicago, III.

1739 So. Halsted St.,

Tel. Lafayette 0727

[ ----- --------------

White
Star
Lines
Laivu

0LYMP1C

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

11373—Vincui Aukščiunui
3985—Teofilei Daujotienei
55043—Andriui Zalageniui
3282—Onai Stupelaitei
11158—Konstancijai Balsytei
55046—Kazimierui Sasnauskui
11184—Petrui Zakriui
20554—Jadvygai Balčiūnaitei

■
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„ Buvo išdalinti LSS kuopoms
pardavinėti S. P. pikniko likietai. Tikietai bus gaunami
“Naujienose”, “Aušros” kny
gyne, pas LSS kuopų valdybos
narius ir pas Pirmyn Mišraus
choro dainininkus bei daininin
kes. Su tuomi komiteto posė
dis ir užsibaigė.

šiuo rašteliu visiems Vilniaus
Vadavimo Komtiteto naciams,
o ypatingai valdybai noriu pri
minti žmoniškumo priedermes:
“Naujienos” Vilniaus Vadavimo
Komitetą išauklėjo ir Šiuo
šlykščiausių veidmaininkų prie
šų nuoširdžiai gynė. Ateityje
Vilniaus Vadavimo Komitetas
tegali remtis, be užvylimų, tik
tai ant “Naujienų”. Išmintin
giausias Lietuvai darbas — pa
vergtos lietuvių tautos dalies
gelbėjimas — “Naujienų” išti
kimai remiamas.
Kiti Chicagos lietuvių laik
raščiai, tikimės, gal paseks
“Naujienų” pavyzdi ir taip,
kaip “Naujienos’’ nuoširdžiai
Vilniaus Vadavimo Komitetui
pritars. Tuomet ir kitiems Vil
Siųskit Naujienas
niaus Vadavimo Komitetas ge Lietuvon — tau bus
ru už gerą atsimokės.
brangi dovana.
Nūn gi yra dorinė prieder
mė Vilniaus Vadavimo Komi
teto nariams “Naujienų” gegu
žinėje (piknike) dalyvauti, Calumet Grove, gegužės 24 d.

I

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus I
dalyvauti šiose pamaldose.
I

mejimus. člalės kiekvienas pri
sisotinti to, kas jam. labiausia savo draugą,

ST, VALANČIUS PRADĖJO
DIRBTI KRENN IR DATO
FIRMOJE

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto,
kad pačios Naujienos
yra naudingos.

me posėdyje liko padaryta daug
svarbitj tarimų.

ninkei,

kožnai

šeimi

kuri

perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

Mūrine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Tai yra puikiausias turtas
Murinę yra išvalantis, suminkš
tinantis, atšviežinantis ir
nekenkiantis.
Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye
Beauty”.
Dykai pareikalavus.^

SAŪJIENOS, CHcagfl, BĮ

šeštadienis, Geg. 23, 1925

Lieluviiį Raieliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Vieša padėka

■

Tariu širdingą ačiū Liet. Sce
nos Mylėtojų Artistams už su
rengimą puikios vakariehės, pa
minėjimui mano 25 metų sceno
je darbavimosi; daugiausia a*čiu: šeimininkėms, kurios gami
no valgius: K. Budiriutei, J. Pažierauskeitei, O. Stasinskaitei,
J. Ascillai, J. Aurilai, M. KasparaiČiui, J. Radišauskui; šie kai
po komisijos nariai Irgi kartu
darbavosi su šeimininkėm. Taip
gi ačiū: drg. P. švelniui ir V.
Rudžiui,, kurie patarnavo su au
tomobiliais nugabenti valgius. į
svetainę; taipgi kalbėtojams Ir
spaudai, kaip “Naujienoms” ir
“Varpui;” už talpinimą ,tokių
ilgų pranešimų. Visiems, kurie
siuntė pasveikinimo laiškus, ati
virutes ir telegramas, už gėlių
bukietus ir visus gerus linkėji
mus, suteiktus man, — ačiū, ačiu, ačiū!
—M. DunduiienėAukštakalniute.

SLA, 2 APSKRIČIO KON
FERENCIJA

ASMENĮ JIESKŪJIMAI
PAJIEšKAU savo pusseserės Juzėfos Drutenaltes po vyru Jankubauskis, girdėjau
gyvena Spring
Valley. Yra svarbių reikalų.' Pra
šo atsišaukti ant šio adreso:
Paulina Šapalienė,
po tėvais Navardaū.skaitč
219 \V. 47 St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU
Charles Galesky,
prieš du metu gyveno Kevonee,. III.
Pats ar kas žinot praneškit man už
ką busiu dėkinga. Duktė
ALENA GALECKUTĖ
3642 So. Emerald Avė.,
.... Chicago, III.

PAJIEŠKAI' Jono Butkaus, ku
ris paeina iš Kalvarijos miestelio,
Telšių apsk. keli mėnesiai atgal
gyveno Cicero po No. 1439 So. 49
Ct.
Meldžiu greitai atsišaukti,
nes yra svarbus reikalas.
Vincas Mažrimas
137 Jefferson St. WestVille, III.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
RENDON 50 pėdų krautuvė, an
VYKŲ’
>
kandai,
galima gyventi tuose pa
tra nuo kampo, gerame biznio bloš -------------------------------------čiuose
kambariuose.
kė, gera dėl mastinių tavorų, ra
, REIKALINGAS
5046 So. Kolin Avė.
kandų, plumbingo, taipgi šapa iš
KARPENTERIS
prie
Archer Avenue
užpakalio, moderniškas damas, di
Gerai patyręs savo amatų, turi
m. Lafayette 2928
deli langai, garu šildoma, nebran būti unijistas.
gi renda, savininkas
Atsišaukite dienos laiku
5602-04 So. Halsted Str.
GRAŽUS rakandai, parduosiu pi
3365 So. Union Avė.
Stevvart 9119
giai. Monair parloro setas, nešu
Phpnc Lųfayette 6848
linis valgomo kambario
setas, 4
šmotų miegamo
kambario setas,
skyrium lova, -droselis, liampa, 2
karpenteriai dėl karpetai, pažiūrėkite, 1014 Byron
ANT RENDOS 4 šviesus kam REIKALINGI
triminhno Bildingų darbo, kurie St., 1 blokas j pietus nuo Sheridan
bariai, elektra, aukštas drabu supranta
gerai darbą, atsišaukite ’‘L” stoties.
tik unijiktai.
žiams pasidžiauti.
Kreipkitės po No. 3335 ZS. Hals938 W. 31st PI.
Pardavimui pigiai 5 kamba
sted St.
Subatoj tarpe G ir 7 v.
vakare.
rių forničiai.
ANT RENDOS daktaro ofisais
Atsišaukit:
su 4 kambariais ant kampo 6601 REIKIA 20
3416 So. Lowe Avė.
Westren Avė. gera vieta dėl lietu
patyrusių karpenterių.
vių daktarų arba advokatų.
2 pagyvenimas.
Atsišaukite: >
Darbas vidui
W. PAUL,
ir lauke.
65.35 So. Campbell Avė.
Pardavimui rakandai dėl 3
Republic 4170
Atsišaukit,

SIŪLYMAI KAMBARIU

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
CALUMET GROVEBlue Islanj, III.
Nedėlioj, Gegužes 24.
Pradžia 10 vai. ryto.

PRANEŠIMAS
Aš JONAS Legeiko pranešu vie
šai, kad aš neatsakau už jokias
bitas padarytas mano vardu, mano
buvus.ios moters, kuri nuo manys
pasitraukė, šių metų kovo 8 dieną,
Chicago mieste.
Kokios pušies nebūtų bilus pa
darytos p-ios Veronikos Legcikicnės, mano vardu — Jono Legeiko,
aš griežtai nuo
jų atsisakau ir
kaip--už tokias nemoku.
•JONAS LEGEIKO
3354 So. llalsted Str.
Chicago, III.
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APSĖDIMAI :

pAJIEŠKAlk dėl apsivedimo lai
svos merginos ar našlės, nuo 25
metų iki 40 m. senumo, katra ne
vartoja svaiginančių gėrimų. Aš
esu pasiturintis našlys, 35 metų
senas, turiu dvi dukteris, 7 ir 5
metų, ir turiu pastovų darbą ir ge
rai uždirbu katra
nulyto ramų
gyvenimą meldžiu atsišaukti.
Naujienos, 1739 So. Halsted St,
Bos 544, Chicago, III. .

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282
•

BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

j

Malevojam ir popieruojązu.
Už-j
laikom malevą, popierą,’
stiklus ir t. t.
3149 S<T Halsted St.

j. ,*J. RAMANČIONIS. Prez..

■••Mr <•“■“—•'••"J
_ _
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Mes parduodame olselio kainomis
visiems., Dasiži nokite pas mus
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

L

PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO.
490 Milwauke Ar. Haymarket 1018
461 I/. Halsted St. Haymarket 4221

......

■ ........ ............. .../

............ —

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

RUBIN BROS
NAMŲ XSTATYTOJAII
3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

-........ ...... r

..

... —...z

STOGDENGYSTĖ

Jasų stogų prakiurimas užtaisomas*ir
garantuojamas už $4. Automobilių,
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkcj. Jstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
Į taiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. Dunne
Roofing Co., $411-13 Ogden Avė.
I’hone Ijaw«lalc 0114.

Jaunosios Birutės ekskursija į
Naujienų pikniką išvažiuoja
10
va!, ryte. Norintieji važiuoti bu
kite 9:30 vai. iš ryto prie Aušros
Knygyno, 32 h) So. Halsted Str.
P ASI RANDUOJA storas geras dėl
'Taigi visi Jaunosios Birutės na Restauracijos arba 'kitokio biznio,
riai bukite taiku, važiuosime tre kam • reikalingas toks storas atsišau
ku. —Komitetas.
kite prie savininko 2835 W. 38th Str.,
2-ras aukštas '(Taipgi pasirenduoja
Lietuvių Tautos Parapija, suim 2 flatai South Sidėj).
toje, gegužės 23, 1925 m.. rengia
Idiotą,' savo svetainėje,
35 St. ir
Union Avė., 7 vai. vakare. Kvie-.
PASIRENDAVOJA vieta. Gali
čia visus atsilankyti. Komitetas ir
ma
užsidėti Reni Eslale,
Radio
Klebonas.
stotį ar kokį- kitą mažą biznį. 'Tin
kama labiausia
dėl tokių, kurie
LMSĄ. 2 kuopos susirinkimas dienomis dirba dirbtuvėje, o vaka
įvyks šiandie kai 7:30 vai. vaka rais turi savo biznį ir yra kambaro. M. J. Sileikio studijoj, 3567-9 ris dėl gyvenimo. Arba kas nori
Cbllage Grove Avė. Ruoni 6. Vi kambario'gali rendavoti kambarį.
si nariai prašomi laiku pribūti.
Vieta yra naujausios mados.

ISRENDAVUJEMUI

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

i

PARDAVIMUI auksinių daiktų
krautuvė, biznis išdirbtas per 12
2 metų. Geroj vietųj — tarpe mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis—
nesveikata, dėl kurios turiu ap
leisti Chicago.
---------------------------

PARENDAVOJIMUI—
KAMBARYS
Patogus gyvenimui
vienam vaikinui prie
mažos šeimynos.
Atsišmukite:
1646 N. Lincoln Str. 1 2 1‘lųor
PARANDAVOJIMUJ
Ir didelis
šviesus su visais paskutinės mados
įtaisymais kanibaris netoli karų
linijos. Dviem ar vienam vyrtii.
Atsišaukite:
Naujienos 1739 So. llalsted St.
Box 546

’ Tel. Boulcvard 3386

Pasirendavoja gana geras
kambarys dėl vaikino, merginos
arba ir vedusios poros. Kamba
rys gana geras, su visais paran
kūmais.. Kyeipkitės 7301 South
Perry Avė. Tel. Triangle 5834

HEIIilA

DARBININkF

________ VYUi.i________
REIKIA PATYRUSIŲ .
SIIEARMENŲ
Į GELEŽIES ATKARPŲ
JARDĄ. :
3651 Normai Avė.

'd'

MILDA GARAGE
3121 £o. Halsted Str.

Phonc Boulcvard 1685

PARSIDUODA llayncs alulomobilius 2 metu valiotas
eina kaip
naujas, turi būt
parduotas į dvi
savaites, nes reikia
pinigų, gidi
matyti vakarais. Subatoj po. pietų
ir nedėlioj.
4551 So. Western Avė.

Pardavimui 7 pasažierių Peige
automobilius, labai gerame sto
vyje, geri tajėrai. Atsišaukite
nedėlioj iš ryto, 2 fintas, fron
tas.
REIKALINGAS darbininkas kuris
2011 West 18th St.
susipažinęs su wet wash laundry dar
----------------- f—------------- ----------------------

bu. Turi būt patyręs. Arba priim
siu į partnerius. Naujai atidarom
biznį.
Atsišaukite j
Naujienas,
1739 So. Halsted St.,
Box 543

'*
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Atsišaukite
MILLER BROS.
493f W. 15 Str.
Visų Atydai. Chicągos .langų
’ Cicero, liti.
11241 S. Michigan A v., Roseland
plovėjų unijos skyrius (lokalus)
_____________ < i
31 laikys speciali susirinkimą ge
gužės 26 <1. 7:30 vai.’' vakare, 189 ---------------- U---------------------------REIKALINGAS lajermonas prie
\V. \Vastyngloii
St. Room 300.
didelio
spaudimo boilerio, turi tu
ANT
BANDOS
Bekernė.
Ran

Kiekvieno langų plovėjo yra prie
reli
water
' atlendėr laisnį ir re
dermė atsilankyti ant šio susirin dasi geroj vietoj lietuvių ir len
komendaciją.
laisnio,
kimo. Daug svarbių
reikalų bus kų • apgyvento], 4530 S. Honore neateikite. GalimaNeturintis
matyti
nuo
3
svarstoma.
vai.
iki
4
po
pietų
Aušros
Knygy

Savininkas randasi
Kviečia CIMcagos Langų Plovėjų St.
ne.
Unija per Biznis agentą.
4502 So. Honore St.
3210 So. Halsted Str.
—St. Zaharchuk.

PARSIDUODA 6 kambarių ; ra
kandai./fronto setas vidurines se
tas; Vikli-olas, 2'lo\;o.s. 4]Įdundės,
2 siuvamos mašinos Singer \Vhite,
karpetos, rašoma deska. Visi taip
nauji; parduosiu pigiai ar po vie
ną arba visus kartu. Rumus ap
leidžiu.
Kam patiklų galite paimti.

822 W. 37 Place 2 lubos

—

L----- - ----
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'PARDAVIMUI grosernė, cigarų
cigiiretų, kendžių ir fruktų su na
mu. Biznis eina gerai. Del svar
bios priežasties turiu
apleisti
miestą. Mainysiu ant namo nuo 2
iki (i fintų arba
ant farmos sų
stakn.
Savininkas
J. GRl'l'IS

3616 So. llalsted Str.
Pitone Boulcvard 0382

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

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

PARDAVIMUI saldainių krau
•

•

.

•

‘

I I '

e

PARDAVIMUI saliuno fikčeriai,
ice baksis, anglinis-žieminis pečius, 2
šio keisiai, langų petišinai. Parduosiu
pigiai. Priežastį patirsit ant vietos
Atsišaukit tuojau.
P. LUCAS,
4531 So. Paulina St.,
Tel. Yards 0799

„

5708 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė Ir
visokių smulkmenų krautuvė
Ruimai pragyvenimui, pigi ren
da. Noriu parduoti greitu lai
ku.
/
4609 Wentworts Avė.

■

-

PARDAVIMUI arba mainymui j
namą puiki gi^sei'nę'ii’1 bučęmė, ran tuvė, geroj vietoj, 5 kambariai
dasi geroje vietoje, visas biznis cash, dėl pragyvenimo.
Parduosiu
didele;krautuvė ir 5 kambariai gyve
nimui. Pardhvimo priežastis, einu pigiai.
lauk iš'biznio.
724 W. 31st St;
3257 Archer Avė.
Phone Yards 1159

PARDAVIMUI pianas, kainavo,
$650, žmogus negali išmokėti, gro
jiklis pianas, gerame stovyje, vė
liausio styliaus, už $175, benčius,
muzikos roleriai, *10 į mėnesį.
MELODY MUSIC SHOP
1722 SoS. Ashland Avc.

PARSIDUODA Player
Pianas,
kaip naujas. 'Taipgi* parduodu
5
kambarių moderniškus furničius ir
daug kilų dalykų. Pirežastis par
davimo — perskyros.
Atsišaukite:
1611 W. Garfįcld

Blvd.

' PARSIDUODA
BUČERNĖ ir grosernė, Visokių
tautų apgyvento! vietoj, ant kam
po ir karų linijos,
biznis cash.
Renda nebrangi, lysas trims me
tams. Viskas geriausiame padėji
me. Atsišaukite greitai
1 E. 103-rd St., (’hieago, 111.
Tol. Pullman 9522

PARĮ)AVIMUI~rba mainyk
mui grosernė į automobilių.
Greitai atsišaukit, nes pigiai
parduosiu.
2800 So. Emerald Avc.

PARSIDUODA soft drink
parloris su fixturiais» Matykite
savininką tam pačiam name iš
užpakalio arba telefonuokite.
2956 Emerald Avė.
Tel. Victory 7344
ANT pardavimo mažas ken
džių storas lietuvių ir lenkti ap

PARDAVIMUI pigiai
reslaurąnas, ant bizniavus gal vės arti mo gyventa apielinkė., Priežastis
kyklos, biznis išdiVhlas, nricžasl' pardavimo — liga.
pardavimo patirsite ant vk' s.
3138 \Vest Pershing Road
Atsišaukite.
'

PARSIDUODA cigaf-ų
notions
(39th St.)
10822 So. Michigan Avė.
Storas ir visokių smulkmenų su ‘
Tel. Pullman 6995
kambariais gyvenimui, renda $35.
į mėnesį. Parduosiu pigiai nes iš
PARSIDUODA Beauty Shop
važiuoju į kitą miestą.
PARDAVIMUI grosernė, ir deli ir Hemstitching mašina. Par
Kaina $700.
katesen, senai įsteigia krautuvė,
•
3855 Wentworth Avė.
pats savininkas
per 4 melus, duosiu už pigią kainą, nes išva
---------------------- ,-------- . --------- tas
rendos $45, su kambariais iš už žiuoju.
PARSIDUODA pigiai Ice Box pakalio. 4 metų lysas.
2448 W. 63rd St.
Bargenas!!!!
dėl grosernės -ir dėl cigarų šo2862 W. 38 Str.
Tel. Prospect 2045
Tol. Lafayette 6455
keisis.

( 375^8 Normai Avė.
1 fl.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, maišytų tautų apgyventa, apielinkc. Biznis išdirbtas per keletą
ir eina gerai užpakalyje storo
PARSIDUODA Delicatesen ir metų
didelis kambarys sudėjimui ir 4 kam
Kendžių krautuvė. Yra gera bariai pagyvenimui.
Parsiduoda fornlčiai 3 kam soft drink vieta.
4235 S. Kedzie Avė.

Par
REIKALINGAS
geras bučeris, barių beveik kaip nauji.
mokantis savo darbą ir vaitojantis duosiu pigiai.
miglų ir lietuvių kalbas.
Valgis,
Atsišaukit cottage,
kanibaris ir gerus užmokestis. Ge
ram bučeriui.
3426 So. Emerald Avė.
Atsišaukite tuojaus
5700 W. 63 Str.
PUIKUS pasiūlymas, parduodu
Tel. Prosiiect 1645
moderniškus,
beveik naujus ra
kandus, 3 šmotų parloi'o setas,
REIKALINGI pardavėjai. Ga riešutinis valgomo kambario setas,
li > uždirbti nuo $100.00 iki consolc vietrola, kaurai, liampos,
paveikslai, virtuvės setas ir tt.
$150.00 į savaitę. Atsišaukite
459 E. Marųuette Rd., 67 St.,
netoli South Park
pas '
'
j

,

PARDAVIMUI storas grosernė,
saldainių ir mokyklos reikmenų.
Biznis eina, vietoj : gVroj randasi,
tarp trijų mokyklų. Parduosiu pi
giai .arha mainysiu į mažą namą.
^Atsišaukite:
'
4614 So. Wood Str.

/

jus ir senus karus.

....

PARSIDUODA Cigarų, tabako,
kendžių ir minkštų gėrimų Storas
tarpe (Ijrbtjuvjų, biznio į dieną $50.00
iki $80.00. ■ turi būt parduotas arba
mainysiu ant automobiliaus, nes turiu
du bizniu. Renda su ruimais $20.0Q
’
’ 1126 W. 14 PI.
.' I-:-

■t

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
■ ------- 4-—-—
1924 Essex coach
1923 Dodge sėdau
1923 Studebuker sėdau
1923 Moon touring-x slart
.1923 Essex coach
1921 (’handler touring
Visi karai gerąnte stovyje ir pi
giau parduodame kaip kiti, nes
turime
naujų karų
agentūrą
vEk:ars” .nes visi karai išmainyti
ant Elears “8 in line” ant aštuonių
cilinlierių didelių sedanų.
Mainom ir parduodam
naujus
karus ant lengvų išmokėjimų. Mel
džiu ateiti ir pamatyti ntusų nau

1311 Milwaukee Avė.,

.

DOVANOS, pelnas barškina į jūsų
duris. Esam priversti greitai par
duoti arba mainyti bučernę ir grosernę j morgičius, bonus, automobilių,
pianą, lotą, arba mažą namą. K&s
rai, ice creani ir tt. puikiai į- pirmesnis, tas laimės.
4587 So. Paulina St. ’
/

PARDAVIMUI
krautuvės ir 5
kambarių flatas,
kaina $11,000,
yra bekernės fikčeriai, 2 karų ga
tuotas, parduos pigiai arba mai
.__________ t------ --------..........
..... .. —..
ražas ir ekstra lotas, galima su
kas turi $3,000 cash. Tas yra
ANT RENDOS ruimas vie nys ant loto arba groserio. PARDAVIMUI grosernė ir tikti
didelis
bargenas.
Klaupk S.' A. J.
nam vaikinui, su valgiu arba be
dclicatesen iš priežasties ligos.
J. J. Cųįlinaur
4454 So. yVėstern Avė.
valgio.
Pigiai.
5600 W. 63 Str.

Atsišaukite:
3400 So. Lowe Avė.
2 fl. iš fronto

Clough & Warren Pianas ........ 75.00
REICHARD PIANO CO.,
Atdara vakarais

geros mašinos gausite labai pigiai.
RENDAI kambarys vyrams arba Atsišaukite ant 2 lubų
merginoms arba
vedusiai porai.
6342 So. Saęramento Avė.
Kambarys didelis ir šviesus, su
Chicago, Iii.
gipserne, turiu parduoti pigiai.
valgiu arba. ..be. .yą.lgio M.50, iąba.
kad norėsite paty*s pasigaminsit
Atsišaukite tuojaus:
AUTOMOBILIUS MaxweII 1923
valgi.
3 lubos iš priekio
658 E. 95 Str.
703 W. 21 Place
touring,
disc
wheels,
mažai
var

Tel. Chestertield 3159
Chicligo.
i I t .

Ohlerich Grojiklis ..............
$150.00
Kimball Grojiklis .... ............... $250.00

—

BARGENAS
Parsiduoda krautuvė su puikiau
siais įrengimais; cigarų, cigaretų,
saldainių ir visokių gerų daiktų, so
de ir aiskrimine; šeši staliukai su 18
krėslų ir grojiklis Pianas. Gera vie
ta, lietuviu apgyventa.
^VACLAS JONIKĄ,
PARDAVIMUI dalikatesen ir 2002 Canalpprt Avė. Tel. Canal. 6746

J-

■ >

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da grojiklis Baldwįn pianas su
benčium ir 25 voleliai lietuviškų
ir angliškų gaidų, tikniž $95.00.
Kreipkitės į krautuvę.
11241 S. Michigan Av., Roseland

rengta vieta, West Side, nėfra
jokios konkurencijos, visa apielinkė priguli prie šios krautu
vės, naujos Imadbs fikčertai,
daug stako, pigi renda už mo
dernišką krautuvę, su puikiu
'PARDAVIMUI
automobilius dideliu flatu ir vana.
Proga
llayncs 1922 metų, 7 sėdynių. Vi uždirbti daug pinigų ir gerai
sas pertaisytas,
išrodo ir bėga
kaip naujas, arba
mainysiu ant gyventi visai šeimynai.
Turi
mažesnio automobiliaus. Atiduosiu būt parduota, kad užbaigus rei
u žpirmą teisingą pasiūlymą. Ne“^
praleiskit progos, nes Decoratipn kalus, už $1800 -nupirksite vis
Day atiena, turiu gamti
mašiną
važiuoti j kapus. Galit matyti su ką,-verta daug daugiau, jei rei
batoj visą dieną
ir nedėlioj iki kia, dalinais išmokėjimais. At
12 vai.
sišaukit taipgi nedėlioj.
J. Kasei 2520 W. 46 Str
114 W. Chicago Avė.,
.......................... -H-'*-------------------------Oak Park, III.
PARSIDUODA automobilius la
bai geras atrodo kaip naujas buvo 2 blokai i vakarus nuo Austin
mokėta 5000 dolerių, parduosiu už
Bulvaro.
teisingą pasiūlymą,
kmn reikia
PAiRDAV 1M UI au t omobi liūs
labai pigiai. Atrodo ir bėga
kaip naujas. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.
900 W. 31 Str. .
r'

.;

''i

Gulbransen Grojikus ............ $285.00
Reichardt Gręjiklis ............. $185.00

Charles K. Kinder
4611' South Astilahd Avc.

^PARDAM

Pasirendavoja ruimas dėl vie
no, dviejų arba’ir vedusios po
ros, gražus ruimas ir su'visais
tinkamais įtaisais.
6551 So« Talnran Avė.... ....

Tel. Lafayette 5153-6438

PARDAVIMUI bučernė ir groser
• BARGENAS.!!
nė senas ir išdirbtas pleisas.
Pigi
PARSIDUODA šiaučiaus šapa.
renda, 7 kambariai pragyvenimui. Biznis eina gerai. Parduosiu, nes
Priežastį pardavimo patirsit ant vie uriu du bizniu.
tok
Negaliu vienas apsidirbti.
Matykite savininkų vakare n’uo 8
Atsišaukite
valandų.
3651 So. Wallacc St.
714 West 30 Str. PARSIDUODA Soft Drink ParGERAS BARGENAS! Parsiduo
loris. Geras biznis, geroj vietoj.
da
grosernė lietuvių ir maišytų
Turiu parduoti iš priežasties ligos.
tautų
apgyvento j apiclinkėj. Biznis
Yra ir šokių, salė prie biznio.
t
yra
cash.
Parduodu pigiai, nes no
Atsišaukite
riu
parduoti
greitai nes išvažiuo
1(100 W. 20 Place
ju Lietuvon.
500 W. 46 §tr.
ŽIŪRĖK kur yra aukso kasyklos.
kampas Normai Avenųė
Pardavimui bučernė ir grosernė, ge-.
roję vietoje, viskas moderniška, <4
kambarių pagyvehimas, visW. par GROSERNĖ ir PLEYER
duodama už cash, rendos $80 į mė-į PIANAS ' '
nesj.
'
F. SKORNA,
Parsiduoda už pirmą pasiuli3927 Main St., Indiana Harbor, Ind.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai
PARSIDUODA 1922 touring
{taisytas, su elektros Šviesoms, ge
Kainavo $2000,
riausia vieta dėl darbininkų apsigy automobilius.
venti, vyrams arba moterims; su val parduosiu už $250. Geriausįagiu arba be valgio, $3 ir $4, $8 j
Delikatesen, maisto šapa, beine padėjime.
savaitę su valgiu.
PETER GADEIKO,
4410 So. Washtėnaw Avė. kernės tavorai, saldainiai, ciga
1606 So. Halsted St

BAGDONAS BROS.

IGNAS RAGAžINSKAS
Taisau senus mūrinius ir madi
nius namus, įdedu
šalygatvius,
rnnriju ''pamatus, pakeliu mimus.
Darbą atlieku gerai, teisingai ir
pigiai.
918 W. 35-th Place,
1 lubos priekis

•

3225 Aubum Avė.
2nd fl. rear

Atsišaukite
4357 So. Washtenaw Avė.

1-mos lubos iš priešakio

M *»**>^^Z*Z**W^-
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Gerbiami Bijūnėlio draugijos tė
vai, kurie turite prisirengimą va
žiuoti t roku 30 dieną. gegužio į GENERALIS KONTKAKTORIUS
Lietuvis
kapinių apvaikščiojimą, malonėkite
Budavoju
visokius
namus, mū
nedėlioj 21 dieną šio mėn. užsire
rinius.
medinius;
didelius
ir ma
gistruoti pas komitetą 1822 Wažus.
Dariją
atlieku
kuogeriausiai.
bansia Avė. iš ryto 10 valandą, ki
John G. Mežlaiškis,
taip nebus galima susiorganizuoti.
7026
So. Artesian Avė.,
—Komitetas.
Tel. Republic 4537

—Kp. Raštininkas.

’ AUTOMOBILIAI

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

• ^#^#*#^^*^*^*^*^*^*^**

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

----------------- - ------------------ jimą arba mainysiu ant namo,
PARDAVIMUI garadžius 40 oto arba automobilio.
kambarių ir dėl 2 kamb. Par mašinų. Parduodu pigiai. Ge Atsišaukime
duosiu už pasiūlytų kainą. Ma ra vieta dėl lietuvio.
524 W. 33rd St.
tyti mane galite visada. .Ga
Atsišaukite:
,
lit ir ruimus rendavoti.3207-9 Sc. Halsted St.
TIKRAS BARGENAS
/
1915 Capalport Avė. \
•

KAM BARIS "'ANT BENDOS
vienam ar dviem blaiviems vai
MOVING, EXPRESSING & COAJ, kinams. Kanibaris yra šviesus ir
PfANO MOVING EXPERTS
švarus.
Klauskite
.................. 1
Long distgnce handlinę.
Chalj
Biknis
.
Turime daug metų patyrimą.
1'515
So.
49
Ct.
2 lubos
—Delegatas.
3406 So. Halsted St.
Cicero, III.
Lhones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

v

5126 Archer Avė.
PA J IEŠKĄ L1 ONOS* ir JULĖS
Stankiučių ir Julės Stonkienės, tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jų pa
lčių ar kitų jas. pažįstančių priduo
ti adresą man.
Šviesus kambarys ant rendos
Vincentas Juraška ’
vienam ar dviem vaikinam. Y- PARDAVIMUI automobilius, For
1722 String Str.
'
Chicago.
ra elektra, telefonas ir maudy das, .1923 m. naujai nupentuotas, ma
žai naudotas; išrodo kaip naujas, vis
PARSIDUODA rakandai
nė.
kas geriausiame padėjime. Parduo-I
kambarių ir gramafonas.
900 W. 37th St.
siu už geriausią pasiūlymą.

Rytoj, 12 v. diepą, Lietuvių
Auditorijoj, bus SLA. 2-ro ap
skričio pusmetinė konferencija.
Matyt, bolševikai rengiasi joj
viešpatauti, kaip ir pirmutinė
se konferencijose, ‘ nes bolševi
kiškoji apskričio valdyba nė ki
tuose laikraščiuose, apart bol
ševikų, apie konferenciją ne
skelbia.
<i
Pereitoj konferencijoj jie tu
rėjo 5 balsų didžiumąkiek da
bar jie turės balsų dar neži
nia, nes niekurios kuopos išsi
rinko naujus delegatus.

Pranešimai

RAKANDAI

REIKIA OARBIHINKŲ

IŠKN0AMJIMU1

PARDAVIMUI kriaučių siuvimo
ir klynijimo biznis. ‘Gražus storas
ir ruimai dėl gyvenimo. Renda
pigi, lietuvių apiclinkėj. Parduosiu
tiž pukę kainos. Pirmas su rankpi
nigiais laimės.
Atsišaukite:
1748 W. 45 Str.

'7008 S. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir groserųė, pirmos klcsos, baltai ištaisyta, su
PARDAVIMUI
delikatesen, visomis mašinomis, renda pigi, ant
bizniavęs gatvės; arba ješkau apsu
yra daug stako, geras biznis, kraus
partnerio; negaliu apsidirbti.
ideališkoj vietoj, nebrangiai.
Atsišaukit,
10713 S. Michigan Avc.
5625 Wentworth Avė.
Tel. Pullman 7059
BRIGHTON PARK

Pardavimui bučernė ir groser
nė, či,a yla labai gera biznio
vieta, savininkas priverstas para
duoti už pusę paprastos kainos.
2612 W. 47 St.
...i
h ■ "j' ij y
Pardavimui biliardinė, cigarų,
saldainių, nesvaiginamų gėri
mų, barbernė. Labai geras pir
kinys greitam pirkėjui. Atsi
šaukit tiktai vakarais.
3656 S. Union Avė.
■iii.

........

PARSIDUODA reslaui aidas pi
giai visokių tautų apgyventa prie
žastis pardavimui turiu kitą biznį.
Savininką tik gali matyli subatoj
ir nedėlioj. Parsiduoda už pirmą
pasiūlymą, lysas 3 metams, 4 rū
mai, gyvenimui.
919 W. 20 Str.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI —
PIGIAI pidruiihis, su tabako ir
Pardavimui pigiai grosernė ir
minktšų gėrimų krairtuvc; parduo
siu visa arba pusę biznio; prie automobilius 1923 m. Priežas
žastis—-turiu du bizniu.
tis pardavimo — važiuoju į Lie
Atsišaukite:
tuvą.
10737 So. Michigan Avc.

3321 So. Morgan St.’

t PARDAVIMUI bąrborne, ne Pardavimui bučernė ir grotoli lietuvių bažnyčios. ‘Par sernė su namu gerų koštu me
duosiu pigiai.
rių apielinkėj. Ateik persitik
rinti kaip biznį darom.
Šaukite telefonu
1141 W. 99th St
<
Armitage
5539 ‘vu
t
—4.*

»
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NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME
Statyk-nusipirk namą

NAMAI-ŽEME

Ateikite pas mus ir mes pa
rodysime didelį skaitlių namų
Marąuete Parke, 72 ir Tal
dėl pardavimo ir visose dalyse
man Avė., gražiausiam lietuvių
Chicagos.
distrikte, pradėjau statyti 2
BARGENAI ANT BRIDEmūrinius, 6 kambarių TningaPORTO
2 pagyvenimų namas, po G low. Parduosiu pigiai ir darbą
kambarius, .elektriką, maudy padarysiu sulig pirkėjo reika
lavimo.
t
nės, kaina tik $4200.
6 kambarių, mūrinė bunga2 namai po vieną pagyveni
mą po 8 kambarius, elektriką, low, moderniškai įrengta ir tik
maudynės, aukšti skiepai, įmo ką pastatyta, parduosiu pigiai.
Turiu visokių rūšių senų na
kėti po $1500, kaino vieno nftmų, kuriuos gaunu mainydamo $3700.
mamas ant naujų, todėl par
PIETŲ DALYJE
duosiu pigiai, nes reikia pinigų.
Mūrinis namas, 2 pagyveni
Jeigu jums reikalingas na
mai po 7 kambarius, 2 furnasal,
elektriką, maudynės, naujas ga mas, tai matyk mane, užtikrinu
pasisekimą jums.
radžius dėl 2 automobilių, lo
tas 371/2 pėdų pločio, įmokėti
$5000, kaina $13,000.
General building contractor
BRIGHTON PARKE
Dabar yra laikas pirkti nau Office:
5126 Archer Avė.,
jus namus ką tik yra užbaigia
Phone Laffayette 7546
mi, dėl platesnių žinių kreipki
Rezidencija:
tės pas mus.
4942 S. Karlo v,
Phone Laffayette 6347

S. T. Straukas,

Chas J.Bagdziunas & Co.

736 West 35-th Str. i rytus
nuo Halsted Str. Ofisas atdaras
Sukatomis iki 9 vai. vak. Ne IŠSIMAINO 2 fialų puikus na
mas, po 4 ir 5 kambarius parduo
dėliotu is iki 2 vai. po pietų.
siu už $9,500 arba mainysiu ant

Extra mainai

MANO BARGENAI

Parduodu muro namus, 6 ir 6
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bungalow 5 ir 6 kambarių, karštu
vandeniu apšildoma, kieto medžio
triiningai, viskas naujausios ma
dos. Namai randasi ant Brighton
Purk, Mar(|uette Manor.
N. Dado savininkas, z
5300 S. Turner Avė. >
Phone Rtpublic 2319
PARDAVIMUI 2 flatų, 5-6 kam
barių kampinis namas, 30 pėdų lo
tas, colonial porcini iš fronto, mie
gojimui porčiai iš užpakalio, 5
melų senumo, kaina $11,500.
L. Kachinskv,
4728 W. 12 Place

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis
namas, iš užpakalio yra medinis
namas iš 4 kambarių irgi parduo
du lotą ant 44-tos ir \Vestern Av.
arba mainysiu ant Boarding House. Namas randasi
ant 1841 \V.
Ilasting Str.
1858 W. 14 Str. lelef.
Ganai 5090
NAMAS ant pardavimo ant 4
šeimynų su garadžiu dėl 2 karų.
Kendos neša $60 į
nupirkti su mažu

mėnesį. Galima
jmokėįimu

mažesnio mųno, loto,
bučernės,
Dry Goods, štoro namas randasi
Brighton Parke.
IŠSIMAINO 5-ių kambarių bungalow su 7 lotais, bungalovv ran
dasi netoli Kazimierinių kapinių,
parduosiu pigiai
arba mainysiu
ant didesnio namo, arba bučernės,
minėti namai turi būt parduoti ar
ba išmainyti į trumpą laiką atsišiAikite pas.

F.4108G.Archer
LucasAvė.and Co.

Pirk, parduok, mainyk, namus,
biznius, lotus, farmas. ĮCas tik ką
turit, kad būtumėt užganėdinti per
K. Valaiti & Co. Ateik arba rašyk
laišką arba telefonuok. Nelauk ry
tojaus, ateik šiandien.
2 flatų, po 6 kambarius medinis
namas, kaina, $3500 cash.
4 flatai, 2 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius, lotas 50x125, yra visi paranku
mai, kaina, $6700, cash, $2500.
4 flatų, 2 po 5 ir 2 po 4 kambarips. Jeigu norėtumėt galima ir
krautuvę uždėti. Yra vanos, elektra,
gasas, kaina, $5600, cash, $1500.
8 kambarių muro namas, 2 karu ga
radžius, elektra, gasas, kaina, $Š400,
cash, $1500.
4 kambariu ’ medinis namas, kaina,
$1700, cash, $700.
2 flatų po 5 kambarius, medinis
namas, vanos, elckti/a, gasas, 1 karo
garadžius, kaina, $4700, cash, $2000.
3 flatų po 4 kambarius, su krautu
ve namas, prie krautuves 6 kamba
riai, kaina, $7200, cash, $3000, ran
dasi ant 59 St. ir Racine? Avė.
4 flatų, po 4 kambarius, muro na
mas, mainau ant bungalovv, randasi
ant 31 St. ir Emerald A^e.
2 flatų, 5-6 kambarių muro na
mas, yra vanos, elektra, gasas, skie
pas, mainysiu ant didesnio namo,
randasi ant 31 St. ir Lowe Avė.
4 flatų po 4 kambarius, medinis
namas, mainau ant lotų.
\
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NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

TIKRAS, TEISINGAS BARGENAS NUO RUBIN BROS.

NAMAI — ŽEMĖ

. NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti,
parduoti, arba

2

nuo miesto durnų.
Po darbui gasas.
pareisite namo
ir džiaugsitės $600.00.

Prekė

$1,400.

mas, 4-4 kambarių ai>ai’tmentai, uždaromos lovos dėl kiek
vieno- flato ekstra, moderniš
kas visais at^vilgiajs.

4352 So. Wbod St., 4 flatų
medinis namas, labai gerame
padėjime, kaina $6800, Įmokė
ti $1,000, kitus rčndomis jus
gausite iš namo.
—, . —
4723 SO. KARL0W Avenue,
penkių kambarių stucco cottage, augštas skiepas, labai gera
me padėjime, labai moderniš
kas, kaina, $5,000, įmokėti
$1,000, kitus kaip rendą.

{mokėt

PARDAVIMUI nuiro
bizniavus A. Smith, 2441 Sunnyside Ave.nys ant 2 flaitų namo.
CHAS. ZEKAS
namas geri ausis kampas ant Bridgeporlo So. Halsted ir 32 gat. tu
4454 So. Western Avė.
riu parduoti greitu laiku, nes esu
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.
BARGE
EXTRA BARGĖNAS Bridgeporte
Savininkas John P. Rashinski
PARSIDl ODA dviejų augš-^ nuo patjes savininko, su mažai pini
6338 So. Mozart St.
čių mūrinis narnas po 5 kam- gų arba mainyti ant gero automobt
2 flatų 6-6 ir 2 karų garadžius,
PARDAVIMUI namas ,medinis, 2 barius viena rezidencija 7 kam lio,
nuo 5:30 iki 9 vakare, subatoj nuo 12
augštų, po 8 kambarius flatai, taipgi barių. Vienas medinis namas 8 iki 9, nedėlioj visą dieną.
ir lotą, parduosiu pigiai. Yra gara
2033 Canalport Avė.
džius, elektra, gasas, toiletai ir va kambarių. >
1 flatas
nos ant antro augšto.
Agentų nereikia.
Bizniavi lotai: Grosernė ir .
NAMAS SU GROSERNE
2027 Canalport Avė.
2 fl. rear
bučernė — daranti gerą biznį.'I Parsiduoda pigiai. Tirštai apgy
venta lietuvių ir lenkų daroma gera
ant Archer Avė., arti Wesley! apyvarta. Interesuojantys malonės/
PARSIDUODA bizniavas lo Avė.
atsišaukti. Agentai lai neatsišaukia.
ANTON PBESEBN
tas ant Archer Avė., tarp Ki’1907 So. 61 Avė. Cicero. III. Skubinkitės
4336 So. Talrtian Avė.

Tel. Clyde 2180 R.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas, 2 augštų po
6 kambarius,
aungalovv stogas, karštu vandeniu
šildomas, lotas 30x200;
minysiu
ant loto arba eottage; ateikite pa
matyt šį bargeną.
3992 Archer Avenue
Tel. Lafayette 9305

Pasiskubinkit
ADAM MARKŪNAS
General Mngr.
849 First National Bank
Bldg.
68 W. Monroę St.
Chicago, BĮ.
Telefonas Randolph 7400
BARGĖNAS!
PARDAVIMUI 2 augštų biznia
vus namas ir buČcrnė ir grosernė,
užpakalyje 5 kambariai
gyveni
mui, ant viršaus 8 kambariai, elek
tra, maudynės, fornis apšildoma.
Viskas up to dale. Daroma la
bai geras biznis. Nėra kitos bučernės arti. Namas ant cimentinio fundamento, aukštas, cimenluotas beizmentas. Del dviejų karų
pardavimo
garadžius. Priežastis
išvažiuoju ant farmų. Agentai ne
atsišaukite.
Pamatykite tuojaus.
5306 So. Union Avė.
.
Tel. Yards 1321

nas 5 kambariai su elektra, mau Skoliname pinigus ant 1 ir 2 niordynėmis; rendos neša $97.00 į įnė- gičių,
nebrangia kaina.
Greitas
nesį; kaina $7,500; vertas $9,0()0; veikimas.
reikia įmokėti apie
$2,500 kitus
rendos išmokės.
. MAX COHEN
PARSIDUODA beveik naujas 2
Room 351, 140 S. Dearborn St.
augštų namas 2 lietai po 5 kamTel. Central 1191
barius; augštas cymentuotas side-.
pas ir pastogė; kaina $9,00,0 apie
pusę išmokė!i kitus ant morgičio.
PARSIDUODA geras
namas 3
pagyvenimai; 3-5 ir 6 kambariai; lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
rendos neša $83.00 "į mėnesį; kaina
Pinigai
$7,500; * reikia įmokėti $3,000 kilus'
paskolon
rendos išmokės.
Norėdami pamatyti viršminėtus
ant antrų
retai atsitinkąnčius bargerius. At
morgičių
silankykite dieną ar vakarais pas.
BRIGHTON REAI.TY CO.
ant 6% ir
3617 Archer Avė., prie Oakley Avė

patogaus
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
PARDAVIMUI medinis 2
Klausk
N. Kanter, prezidentas
flatų namas ir užpakalyj 3241 ,S. Halsted
St. II lub. Yards (1062
namelis 4 rūmų ir 2 lotai ant* Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v.
apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Springfield Avė.
Taipgi
Rezidencija Lawndale 7960
dveji fikčeriai — saliuno ir
grosernės.
Viskas parsi
duoda už bargenų.

MOKYKLOS

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA PIGIAI
zniavas kampinis namas,

Yra

du bizniai (candy store ir barber
Geras namas, geram biznieshop)
■litrą V ■ ■
riui.
Naujienos,
5 kambarių nhujas mūrinis bunEox 541
galow, 30 pėdų lotas, furnace šildo
1739 So. Halsted St.
mas, visas išdekoruotas, cash. reikia,
$2000. Specialis
^57^50(1
bargenas
▼ ■ wUU
DIDELIS BARGĖNAS
2 augštų, naujas mūrinis namas,
Parsiduoda dviejų aukštų mūrinis
2-4 kambarių flatai, aržuolo trimingai, labai geroje apielinkeje, parduo namas su beism&ntu iš 5 ir 4 kamba
sim labai pigiai, reikia pinigų, $3,000, rių. Name iš viso yra 6 rendos.
Rendos neša/$115.00 j mėnesį. Na
kitus kaip rendą.
2 augštų mūrinis namas, 2-5 kam- mas randasi 714 W. 21 Place. Klausk
barių flatai, karštu vandpniu šildo- savininko" krautuvėje.
' 1733 So. Halsted St.
mas, platus lotas.
Didelis bargenas
•NAUJAS NAMAS. Parsiduoda 2
MES PASTATYSIME JUMS NA- flatų
po 6 kambarius mūrinis na
MA. PASIMATYKIT SU MUMIS mas garu
šildomas. Naujos mados
PIRM PIRKIMO NAMO,
įtaisymai.
pigiai. Na
Mes jmame senus namus į mai- mas randasiParduosime
ant
5304
So.
Talman
nūs.
Avė.
Paklauskite:
2542 W. 51 Str.
1 lubos

$13000

B. R. PIETKIEWICZ & 60
2612 W. 47 St.

DIDELIS BARGĖNAS.
Namas
ant pardavimo 6x6 kambarių, kie
tas trimingas, pirmas flatas fronte,
apšildomas.
Beizmentas eiment uotas ir. pleisterjuotas.
Gražioj
as
savininr1.}10’1"
Pf

PARSIDUODA lotas labai pigiai
Riverside. 1'54x60 pėdų tiktai už
$1530. Del svarbios priežasties labai greitai turi būt parduotas.
Atsišaukite prie savininko
J. TARVID
5931 So. AFbany Avė.
Prospect 10366
NAŠLĖ turi parduoti 6 Halų na
mą. modemiškas, išrenduotas^ ]>o
4 kambarius ,sun
parlorai, garu
šildomas, kampinis
namas, prie
parko, įplaukų, $5000, galima veik
li su $12500, kitus išmokėjimais
Atsišaukite geg. 23 ir 24 d.
MORRISON

3906 N. 5pringfield Avė.
Juniper 2585

GERIAUSIAS pirkinys Chicagoj,
3 augštų mūrinis namas, rendos
neša $90 i mėnesi, parduosiu už
$5,500 rasit. Turiu apleisti Chica-

Saukite nuo 8 iki 10 ryto,
Tel. Spaulding 3894.

. DIDELIS BARGĖNAS 40 akrų rendos j mėnesį $450.
Kreipkitės:
farma su budinkais
parsiduoda
4 A. Bisbaras
labai pigiai arba mainysiif
ant
3204 So. Halsted Str.
mažesnio namuko, žemė molis ir
Tel. Boulevard 6648
juodžemis maišytas su žvyrių, na
mukas 5 kambarių tarp 4 didelių
PARDAVIMUI
arba mainymui
kliavų ir yra mažas saidokas nuo
!
pragyvenimų
naujas
mūrinis na
vieno miesto 2 mylios lig antro 3,pirmas flamas
po/
6
kambarius,
mylios ant cementinio kelio
ant
vandeniju
apšildomas.
Mainysiu
tas
pardavimo prisas
2500.00 ant
ant
loto
rba
biznio
arba
parduomainymo $3,000.
siu
pigiau
negu
kiti
parduoda.
Del platesnių informacijų krei
4245 So. Kedzie Avė.
pkitės pas savininką
kas vieną
vakarą* 7 vai. ateinantį nedėldienį
PARDAVIMUI dviejų pagyveni
nuo ryto lig 6 mane matysite.
mų
medinis namas, storas ir 4
W. Kazlauskv
kambariai
iš užpakalio,
16 rui
1939 W. 21 Str.
2 lubos
mai
ant
2
pagyvenimo.
Gasas,
Chicago, III.
maudynės, elektra. Inmokėti $500.
Kaina $5500 namas randasi arti
NAUJAS, 2 flatų mūrinis, mo 38 Str ir Kedzie Avė.
derniškas 5-5 kambarių,
karštu
2911. W. 38 Str. ,
vandeniu šildomas, sun parlor, ugPhone Lafayette 7341
navietė. knygynas,
gasiniai pe
čiai, lile vestibule ir vana. įmūry
BARGĖNAS
tos vanos,
aržuolo
užbaigimo,
PARSIDUODA 8 kambarių bun$14,500.
galovv (2 flatai po 4 kambarius)
5749 VVhipple Str.
yra trijų karų garadžius: ParduoTel. Vincennes 5944
imokėti
siu pigiai, tik už $3800l
reikia visai mažai kiti ant išinokė-

Pardavimui 5 kambarių bungalow ir 2 lotai, parduosiu sky;
rium lotus, Yra visi įrengimai,
netoli Marquette kelio ir šv.
Kazimiero mokyklos.
Bargenas, 6819 S. Rockwell St.

radžius, taipgi apšildomas,
kaina $25,000. Pirmas morgičius, $13,000. Apie $6,000
įmokėti, kitus išmokejjmais,
be nuošimčių. Atsišaukite
tiesiai prie savininko, kad
gavus šį bargenų.
1750 West 63 St.

ANT MAINUI!
BL’ČERNf: ir grosernė su namu
7 kambariai iš užnakalio>. Furnacc ' šildomi. 8 pėdų baismentas.
8 metai kaip laikome šį biznį. Biz
nis eipa gerai. Mainysiu ant mažo
namo " geromis išlygomis.
7044 Archer Avė.
------------- —v—..
..........
ROSELANDO ' BARGĖNAS
PARSIDUODA 5 kambarių nuiro
>ungalow baigiamas statyti, su
visais naujos mados įtaisymais
Parduosiu pigiai.
9913 So. Pcoria Avė.
Pardavėjas gyvena, 24 E. 102 PI.
TeL Lafayetfo 1310

klesos žemė ir btidinkai ir sodas,
su mašinoms ir gyvuliais laukai
apsėti netoli nuo
Chicagos 140
mvlių. Nepraleiskite- tos progos!
labai puiki farma!
A
J. S.
Gobies, Mieli., R. No 2

Specialiai Kursai Dressmaking ir Millinery
/ Reguliariai kursai Drafting, De( aigning, Tailoring ir Dressmaking. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
, i.............. .......
i ..-i i.
/
VYRAI IŠMOKITE
moderniškos
barberystės. Dabar pakilusios algos
padaro barberystę geru amatu, o dar
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die-

FABMA. parduosiu
labai pigiai I nomis arba vakarais. Musų katalioarba mainysiu į namą,
65 akrai j gai-išaiškina kaip užbaigę gauna dar-

žemės, 60 dirbamos, 5 ak. miško ir|bą arba šapą, kaip uždirbsite kol
ganyklos,'prie gero kelio, .2 mylios! mokinatės, kaip palengvinsime jūsų
nuo miesto, upė bėga pro šalį. 6 gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
kambarių stuba, gera barnė ir ki ba telefonuokite.
THE MOLER SYSTEM OF
ti budinkai, sodnas, gyvuliai
n
COLLEGES
mašinos skolos nėra, senatvė.
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230
JOHN ŽALIS
R. 4, Hari, Mich.
IŠMOKITE DĖTI PLYTAS
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9
KAMPINIS MURO NAMAS ke-į vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 j
turiu pagyvenimų po 5 kambarius. mėnesį, lengvais išmokėjimais.
Parduosiu arba mainysiu į maž°s- i
CHICAGO BRICKLAYING
n į arba į grosernę su namu. Na
SCHOOLS
mas randasi South Side vienų me
3 didelės mokyklos:
tu senumo, vėliausios mados į/'en,2029 Indiana Avė. kampas 21 St.
gimai visi parankumai.
West Side skyrius 1444 W. Lake Str.
Kas lik reikalaujat kreipkitės;
netoli Ashland Avė.
2435 W. 65 Str.
105 St. So. Chicago skyrius
GYVENKITE GAMTIŠKAI —

TYRAME ORE

PARDAVIMUI 4-2
t kambarių
naujas namas ir 18x20 štorelis, ga
lima daryti geras biznis. Randasi
netoli Chernausko daržo . Kaina,
$5,800, imu morgičių $2,200.
Priimsiu mainais lotą.
Savininkas
S. ZENKUS
li347 South 48 Ct.
Cicero, pirmos lubos

PARDŲOSIU arba mainysiu
63 ST. BARGĖNAS
bučernę j - namą,
nauja ledo^
Našlė turi parduoti 2 aug2 flatų medinis namas,
mašina, geroje vietoje dėl lie
štų biznio namą, prie 63 St.1
kambarių ir krautuvė, rendos, tuvių. Pardavimo priežastis—
5406 So. Richmond Str.
geriausiame biznio distrik$87, 2 karų garažas, gatvė iš liga mano moters ,noriu aplei
pirmas Hidras.
te, krautuvė, flatai ant vir
taisyta ir išmokėta,
įmokėt, sti visai biznį, 3781 Archer Av
DIDELIS BARGENAS 6 pagyve šaus ir iš užpakalio, karštu
PARDAVIMO naujas mūri
FARMA Parduosiu labai pigiai nisANT
$2000, kaina $7800. Savin.
nimų
mūrinis namas po 6 kamba
• Tel. Lafayette 8880
namas,
4 pagyvenimų po 5
rius garu apšildomas, randas prie vandeniu šildomi, 3 karų ga arba mainysiu ant namo 60 akrų kambarius garadžius
2007 W. 70 St., Prošpect 8133
4 karų, i šo
žemės; visa dirbama žemė, pirmos
didelio parko. Kaina tiktai $3,000
PARDAVIMUI
MEDINIS
NA
MAS, 2-4 flatų, yra elektra, cemen
tinis pamatas, 2 karų garadžius,
cash $5500, taipgi 3 lotai, 30x125
ant So. Kedvale Avė., netoli 65 St.
cash $1400. savininkas.
Atsišaukite:
5540 So. Wells Str.

_______

Stebėtini bargenai?

ROBIN BROS.

I

ANT IšMAINIMO

MORTGECIAI-PASKOLOS

mo.
. •
J. BILEIŠIS,
BARGENAS, BARGENAS
štai dykai laimė. Pardavimui ice
Phone Lafayette 5107
4406 So. Wood St.
Pardavimui 4 flatų namas, įcreame, cigarų, cigąretų, kendžių. . Apžiūrėkite tuos namus ir
Savininkas turi du bizniu.
NEPRALEISKIT ŠIOS progos
paskiau atsišaukite. į musų ofi plaukų, $45 į mėnesį, kaina.
lotų, 8 kambarių namas, prie
$3800. Priverstas greitai par-*
Įsigykit sau namą ir vištų Šv.10Kazimiero
PARSIDUODA 5 kambarių l.ungakapinių, gražioje vie są ir mes išaiškinsime musų
farmą dabar; neatidėliokit ant toje, yra karvė, vištų, ančių, kalaku lengvins išmokėjimus ir pa duoti.
low. Naujos mados įtaisymai. Parduosiu pigiai, nes ,noriu greitu laiku
tų, ant 110 gatvės.
909 W. 19 PI.
toliau.
sakysime jums labai žemas kai*
eiti į biznį.
3 namai, 1 mainysiu | farmą, neto- nas.
9 LOTAI
Savininkas
r.uo Chicagos.
5150 So.- Kildare Avė.
• Su namais, yra vanduo, _ga■ 4. <
MICHIGANO valstijoj pardavimui
sas,
is. elektra, karštas
vanduo,
..... —,
.
‘>404 s.
3404
S. Mori
Morgan St.
farma. 40 akrų, 34 akrai išvalytos,
Tel.
Yards
1571
5 akrai krūmų, parkas, aptverta, 5
apie 6 blokai nuo stoties C. R J
EXTRA BARGĖNAS
kambarių namas, gera barnė, svir Parsiduoda
2 augštų mūrinis namas
Q.'R. R. 15 mylių nuo Chica
nas, vištininkas, prie gero kelio, 2% no 6 kambarius
BRIGHTON PARK
garu šildomas. Yra
NAjVIŲ StfATY'TOJAI
mylios rilio geležinkelio, 2 mylios į krautuvė, garadžius
gos. Jus čia galite auginti sau
dėl 10 mašinų ir
miestuką, kaiHti. $1600.
tuščias
lotas.
Parduosiu
pigiai, nes
daržoves ir vištas, taipgi yra
M R. ROY WESTB0Y,
3804
So.
Tfėdzie
Av^.
Didelis
bargenas.
Cottage
me

laiku vykstu Lietuvon. Klau
R. R. 3, Bos 188, South Haven, Mich. trumpu
daug aviečių, labai graži ir ly
skite
Mr.
Mason, 4413-15 S. Francisco
gi vieta kur jus gyvensite toli dinis, 5 kambariai, elektriką, Tel. LafayetU 5158 and 6438
Avė. Tel. Douglas 8848.
j

NAMAI-ŽEME

Chicago Title and Trust
2 flatų naujas muro namas,
Coinpany Trusteęs, parduo
mainyti namus, |5 ir 6 kam b. mainysiu ant biz4525 So. California Avenue da labai pigiai 6 kambarių
,iotua,
,
niavo namo arba kokio nors bizfaunas,
du po 6 kambarius apartmen medinį namą, North Shore
nio.
tai, karštu vandeniu šildomi, Highlands
taipgi ir viso- 1
ant
Buckley
A. GRIGAS,
ant pirmo augšto, naujas na- Road prie pat Green Bay
kius biznius, vi-'
.3114 So. Halsted St.,
.mas.
Road, netoli Michigan eže
Tel. Boulevard 4899
suomet kreip
ro. Vieta labai graži ir bizkitės pas
5815-5817 S. Sacramento Avė. niava. Geistina, kad žmonaujas namas, du po 6 kamba-'gug butų nusimanantis nors
C. P. SUROMSKIS & CO.
r
rius apartmentai, karštu vanfiefc apje biznį 100 pė
Real Estate
Visuomet busit užganėdinti
deniu šildomi Abudu flatai,1 dų pločio ir 252,45 ilgio; laANTRI MORGlčlAI
3352 S. Halsted St.
Suteikiami
. ant 6% palūkanų.
moi|erniški,7 ugnavietė,
-C,
knygy-^ai
.
gražus sodnas; daug
Tel. Baulevard 9641
Taipgi perkame Trečius MorgiČius
nas, bufetas, prosinimui lenta,' obuolių ir gaišių, reikia
ir kontraktus.
INTERNATIONAL
TNVESTMENT
galiniai pečiai, ice baksiai įmu- įmokėti
*
’ . .........
‘
tik $1,600 ir po kiek
CORPORATION
ryta vana, lietaus lašai ir tt.
nori ant mėnesio. Duoda
3804 South Kedzie Ave„
Lafayette 6738.
me per 5 metus. Viso $8000; PARSIDUODA 2 namai ant kam
3U9-21W. .60 St., naujau na už cash $400 pigiau.
pinio loto yra 2 lietai po 4 ir vie

4420-4428-4432-4484 So. California Avė., 4 namai po 2 flatus ir kiekvienas flatas po 5
štai lietuviai kur laukia jūsų laime.
Didelė grosernė pardavimui už cash kambarius, naujus namai, labai
arba mainysiu ant loto arba mažo na moderniški.

$35 į mėnesį. Namas randas ant
gamtos oru? Parduosiu pigiai.I Mūrinis naujas bungalow, 6
18-tos kolonijos.
Savininkas.:
Atsišaukite arba rašykite bile kambarių, vėliausios mados įtai3141 So. Emerald Avė.
2 fl. fr. dieną po 6 vai. vakare.
1 symai. Parduos pigiai arba mai-

dare ir Tripp. Paduok savo pa
siūlymą.
4055 Archer Avė.

.. u.,..*....—f

ną įvažiuojama, ant 2 lotų, 66 pė
dų pločio; namas randasi naujoje
lietuvių kolonijojej netoli Vienuo
lyno, arti Parko—pusė
bloko
nuo bulvaro. Atsišaukite prie
ninko.
P. Adomaitis,
6630- SoMth Talman Avė.
Tel. Prospect 3938

BARGĖNAS
GERAS PIRKINYS keturių flatų
Parsiduoda 6 kambarių medi4-5
mūrinis namas ant 60 pėdų:
ne Cottage.
Parduosiu pigiai žemės,
2 karų garadžius. Parduo-1
4050 So. Campbell Avė.
siu už cash ar mainysiu ant ma

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos; Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos,
ir kitų mokslų. Musų mokyklos
nauja sistema stebėtinai greitai
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj j dvyliką
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių
įgijo mokslus, — šiandie jie yra
laimingi! čia kiekvieną žmogų
kad ir silpniausio proto padaroma
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas,'tas jums nieko nekai
nuos.

Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas,
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jogei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pirmybę. Anglų kalbos, aritmetikos,
knygvedystės, pilietybės ir daug
kitų dalykų gali lengvai ir greitai
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.
LEVESKIO MOKYKLA,
Prirengiamoji ir Prekybos
3301 S. Halsted St., Chicago, III.
(karip. 33rČios gatv., 2-ros lubos)

žesnio namo ar loto. Graži vieta,
Marouette Manor, netoli Vienuoly
no. Tiesiai pas savininką,
5936 So. Talman Avė.
ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
ant 1 lubų iš fronto
nis namas po 5 ir 6 kambarius ir
2 flatų medinis namas^po 4 kamb.
puikus moderniš
elektra ir vanos
parduosiu už kasPARDAVIMUI
namas, 2 flatai, 6 mė
$1.000 cash. Ūkusius kaip remia nesiųmūrinis
senumo,
garu šildomas, 6-6
arba mainysiu ant biznio,
lolo
kambariu,
vanos
įmūrytos, gasi
arba automobilio,
niai
pečiai,
ice
baksai,
prosinimo
J. Lepo. 722 W. 35 Str.
beržo triiningai, 2 k(U’ų fOTel. BouL 3219 arba Rep. 10363 lenta,
Praktiškos Automobilių
radži'us. pigiai, atsišaukite vaka
rais arba nedėlioj, kaina $15,70(1 k
Instrukcijos
PARSIDUODA
naujas 2 flatų
6110 So. Sacramento Avė.
Yra svarbu dėl automobilių me
namas, abudu flatai po 5 kamba
Prospect 1(|388
chanikų ir šoferių. Ateikite pasirius, arba kas turi 6 ruimų bungaI
rengę pradėti. Pagal musų naują
Atsišaukite:
low mainyti arba pirmos klesos
BUNGALOW
MARQUETTE
sistemą
ir asmenišką prižiūrėjimą
4719 So. Aida Str.
PARDAVIMUI 2 flatų rųedi- bučernė. Namas randasi Brighton
PARKE
jus
išmoksite
į kelias savaites, kaip
Parke. Turi būti išmanytas arba
| Illo
UclIUdo, -6
ąp ir
II
11 MclL 1
nis namas,
5 Keli
kambarių,
4 parduotas
PARSIDUODA
7
kambarių
bunatlikti
didelius
darbus. Darbas kol
iki June 2 d.
galow,
naujos
mados
įtaisymai,
jus
mokinsitės,
o
kaip užbaigsite, tai
PARDAVIMUI pigiai 8 kam- kambairai iš užpakalio cottage
Didelis
lotas
40x1-35.
Muro gara- dar geresnis.
Atsišaukite pas savininką.
barių Cottage ir garadžius.
1 Savininkas 2 fl. front.
džius.
Dienomis ir vakarais klesos.
A.
M.
BARGENAJS
3352 So. Emerald Avė.
FEDERAL
AUTO ENGINEERING
6434, Bishop St.
4538 So. Mozart Str.
3328 West 67 Str.
1
1507 W. Madison St.

Ateikite vakare
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Suomijos Laikraštija
ir Laikraštininkai

No. 122

savo specialius korespondentus
užsienyje. Jų tarpe yra vienas
kitas ir Lietuvoje. Pavyzdžiui,
Helsingin Sanomat. Paskutiniu
metu svarbiausios
redakcijos
yra betarpiškai susijungusios
su užsienių bevieliu telegrafu.
Suomijos laikraštininkai gy
vai bendrauja su savo užsienio
kolegoms ir dažnai kolektyviai
lanko užsienį kitų šaltų kvie
čiami ar savo valia.
Dažniausiai tenka susidurli
su Skandinavijos laikraštininkų korporacija.
Bet ir šiaip jau aplankomos
dažnai kilos šalys; Iki šiol suomių laikraštininkų organizuotai
lankyta.
Ungarija,
Estija,
Lenkija (du kartus), ir kitkas.
Praeitą vasarą suomiai laik
raštininkai
einant “OiandųSuomių Draugijos Ilaagoje” in
iciatyva, jie buvo pakviesti dvi
savaites i Olandiją. Olandijos
sienas praėję, jie buvo visais
atžvilgiais olandų svečiai. Jiems
buvo išrodyta visa Olandija, ir
vizitas turėjo j gan didelio ofi
cialumo, priimant pavyzdžiui
prekybos
ministeriui, ii- ki
tiems. šią vasarą
Suomijoje
laukiama olandų laikraštininkų
vizitos.
Taip pal einant musų laik
raštininkų sąjungos nusistaty
mu, Lietuvos valdžiai pritariant,
suomių laikraštininkai yra pa

Suomijos laikraštininkų są laikraštijos srityje. Nors, dar Jovalu”, toji įstabiausi suomių
junga per savo metinį susirin kartą pastebėtina kova vedama | tautos pažiba, išversta dabar į
kelias dešimtis svetimas kalbas,
kimą! įvykusį Helsinkyje š. m. vien tik kultūrinėmis
nuo’at atsikartojančiomis laido
14 d; balandžio mėn., yra tarp nėmis.
mis. 1840 buvo surinktos suo
ko kita priėmusi rezoliuciją dėl
Sumanymas
išleisti pirmą mių liaudies dainos: Kantelasuomių žurnalistų dalyvavimo Suomijos laikraštį .'šdygo ir su
ES
Suomijos aušra.
Baltijos kongresuose. Metiniame brendo Abo Universiteto akade ter. Buvo
susirinkime
dalyvavo iš viso miniuose sluoksniuose. Jis buvo Suomijos vienas didžiausių pat
ui
apie 50 Suomijos laikraščių at išleistas 1717 metais ir buvo re riotui ir žadintojų J. W. SnelIman
veikė
plačiai.,
kėlė
tautą,
stovų. Rezoliucija dėl kongre daguojamas minimo universite
turėdamas progos atsų yra šitokia: Suomijos laik to profesorių, Pakrikštytas šis glabiausiai
reįpįj dėmesį Į ekonominio gyraštininkai sutinka
dalyvauti laikraštis buvo Naujienos lei- venjin0 stiprinimtj.
jis veikė
Baltijos laikraštininku kongrese džiami Abo miesto draugijos”— knipo ekonomistas
i, ir žodžiu ir
vien la sąlvgi, j-i šie kongresai Tidningas utgifna af ett saiko 'mokslU darbais,
Dabar šiam
faktiškai bus visos Balti jos, t. y. ’kap i Abo. žinoma ,šis laikraš- sUOin.’’» patriot. >
Siion’.j tau
JAUNI ORATORIAI. — Septyni laimėję nacionalinį oratorijos kontestą vieši pas pre
jei juose dalyvaus laikraštinin tis buvo leidžiamas vien švedų įos pastatytas
paminklas ties tą Cooiidge. Iš kairės dešinėn stovi: Phillip Glatfelter iš Columbia, Pa., laimėjęs 7 prizą; George
kai iš Suomijos, Estijos, Latvi kalba, kaipo tuometinė kultūros Suomijos banku,
vienoje Ileljos, Lietuvos ir Lenkijos, čio kalba, Pasai pirmas Suomijos sinkų gražiųjų vietų, šis ekono- Stansell iš Chicago — 6 prizas; Asanath Graves iš Washington — 5 pr.; prezidentas Cooiidge;
Flora Longehecker iš lliop, N. Y., — 4 pr.; M. M. Kroloft iš Sioux City, la. — 3 pr.; E. P.’Mc
nai ypatingai suomių laikrašti laikraštis turėoj
visai kitokių mistas buvo pradėjęs leisti šuoElmeel iš Los Angeles, t— 2 pr.; ir Robert Sessions iš Birmingham, Ala., 15 metų amž., laimėjęs
ninkų atkreipia dėmesio j Lie tikslų ir charakteriaus,
mių patriotišką laikraštį “Sainegu mjų
tuvos reikalus. Aiškus solidari- musų pirmas “Auszros” laikraš; miną” .(1844), bet tepajėgęs jį pirmą $2,000 prizą.
zavimas su lietuvių laikraštinin tis.
Auszra” buvo skaitoma leist vos dvejus metus, ir laikdiskusuoti. Taip pat komunistai turi sa Medžiagos sudalymu laikraš
kais ne visuomet galinčiais da prie uždaromų langinių, kvapą'raštis rusų cenzūros buvo už- nebebuvo galima
tis išrodo šitaip. Įžanga, šalies
Laikraščiai, noroms nenoroms, vo dienraštį Helsinkyje.
lyvauti panašiuose kongresuose, nuo nervingo pergyvenimo su- darytas.
Nikalojus I-jo rėžinaujienos ir straipsniai. Plačio
kaip įvyko paskutinio kongreso ėmus; perskaityta, kaip švente- mas griežtai sustabdė suomių atitolo nuo tikrojo gyvenimo.
Atskirų partijų redaKCJjų ko
metu, kuriame lietuviai nedaly nybė buvo saugoma. Laikraš tautišką gyvenimą. Visi tautiš Daugelis jų buvo priversti lik mitetai stengiasi padidint: pre jo pasaulio telegramos. Skandi
vavo ir delko suomiai ypatingai tis, kad ir prie uždarytų langų kojo gyvenimo reiškiniai bu v ■> viduotis. šis tas tegalima bu numeratorių skaičių sodžiuje. navija. Phbaltė ir Lenkija. Ru
rubrikos pa
surasti tarp eilučių. Bet ir Suomių laikraščiai daugiausiai sija. šios trys.
jautėsi suvaržyti. Dabar .lietu skaitomas, bet atidarąs duris. į rusų nepakenčiami,
(iraudžia- vo
viams
nedalyvaujant, nedaly įstabesnį svajonių ir pasakų rū mmi. Tik Aleksandrui II ap- tą tarpeilutini skaitymą rusų verčiasi iš prenumeratorių: ne prastai esti visuose laikraščiuo kviesti šią vasarą j Lietuvą..
se ir vedamos atskirai.
Tas reikalas jokiu bud u neteko
vaus ir suomiai. Arba atvirkš mą. šitie “Tidningar” buvo ėmus sostą, atslūgo ir Suomi imperijos saigai dėmėjo. Vie iš skelbimų, bet atskirai par
nas pavyzdys. Joninių dieną
didžiai susido
čiai.
kalbėti, visi- ilgiau atil/:,
skaitomi viešai, leidžiami akade joje varžymai. Suomių litera vienas išsisvajojęs laikraštinin duodamų numerių, kaip Skandi Nera reikalo
mėjus
Lietuva
suomiams, ir
Be to suomių laikraštininkai mikų, aptaria dažniausiai gam tūros cenzūra buvo panaikinta. kas išdidžiai pavadino Joninių navijoje. Dažnai prenumeratos dienraščiai išeina anksti rytą, reiškiant patiems didelės inicia
įplaukos tepadengia
popieros įteikiami skaitytojams papras
yra nusprendę patarti vykinti tamokslio bei istorijos reikalus, Buvo leista laisviau spausdinti nakties
iškilmes ir degamas tąiną. Laikraščiai tuo atveju tai 7—8 valandą. Rytmečio ži • tyvos pamatyti Lietuvą. Laik-*
kalbamus kongresus, praeinant nei kalba nei turiniu neprieina laikraščiai. 1864 įsteigtas pa ugnis, kaip tamsos kovą su švie
raštininku manoma
atvykti
nios
papildomos
kai
kurių
laik

subalansuoja
savo
apyvartą
ki

žymėtinas
Suomijos
švedų
kal

mi
ir
nepaskaitomi
platesnės
ilgesniam laikotarpiui, bent po
sa. žmogaus buvo pavartota tokiais
vakariniais leidi apie penkiolika ir išbūti Lietu
budais.
Pavyzdžiui, raščių savo
kiekvieno trimečio ar ketvirt- visuomenės ir liaudies. Laikraš- ba ^lūikraštis “Hufvudstadbla- alegorija.
Rusų ši alegorija
voje dešimtį, reikale ir daugiau
mais.
d/
”
,
išlikęs
iki
šiai
dienai
ir
spaustuvės
uždrabiu.
Suomijos
tys
yra
išgyvenęs
lygiai
90
me

mečio ne ankščiau. Dalyvių skai
buvo perskaityta savaip. Daug
Pakvietimas vykti į
Daug vietos duodama užsie dienų.
/nlęs
švedu
partijos
Suomijo

laikraščiai, bendrai imant, nėra
čius nuo kiekvenos šalies pa tų; vieną laityą, apie 1810 me-?
vargo teko pakelti už “alegori
nių politikai. Seniau žinios iš Lietuvą suomių laikraštininkų
je
Aigami.
T&i
europinio
mašbiznio
įrankis.
Jie
dažniausiai,
tus,
keleriems
metams
laikraš

tarta nustatyti ne daugiau kaip
jas” Joninių stfląipsnlo rašyto-*
buvo sutiktas su dideliu dėkin
užsienio
buvo
suteikiamos
suo

lauo
laikraš
’
.:s
su
kokiu
30,000
tarnauja
idėjai.
Tai
pačiai
idė

10-tį. Taip pat panašiuose kon tis tampa šalies oficialiu orga egzempliorių
jui ir laikrašči^j'edakcijai.
i “L.”]
N.
mių spaudai iš Petrapilio. Daž gumu.
laidos,
su
savo
jai
dirbti
ir
bendradarbiai,
neš
nu.
šitas rusų persekiojimas suo
gresuose neprivaloma kelti kitų
vakarine laidu (Svenska Pressuomių laikraštininkų medžia nai švelninamos ir taisomos.
Pirmas
suomių'kalba
laikraš-mių spaudos ir suomių kova su
klausimų be grynai laikraštinin
RETAS ARKLYS
Vien
tik
žinios
iš
Skandinavi

sen).
su
žymia
’
s
bendradarbiais
ginė
padėtis
nėra
gera.
Tačiau
iais vyko iki pat Suomijos ne
kams privalomų klausimų. Ir ;is pasirodė 1820 metais, jau vietoje ir užsienyje.
bendradarbiai parenkami ata jos pasiekdavo Suomiją betar
priklausomybės paskelbimo die
čia galima įžiūrėti suomių laik Suomijos naujoje sostinėje Hel
Pirkėjas. Brangus šie arklio
piškai. Dabar respublikoje yra
tinkamai
aukšto
stažo
ir
eru

Suomiai
susitelkė
savo
“
Uusi
nos.
raštininkų noras nepasiduoti sinkyje, Suomijoje rusų užka
tam tikrų telegramų
biuras, griaučiai odoje?
dicijos
žmonės.
Suometar
’
o
”
dienraštyj
(1869).
lenkų įtakai, įnešti politikos į riautoje (1809 metais). Iki ru
Parduodąs. Atsiprašau, ne
visas telegramas iš už
Apie 50 metų šis laikraštis bu 1905 metų įvykiai Rusijoje Technikos atžvilgiu Suomijos i suimąs
sams
užėmus
Suomiją,
Suomijos
J?
kongresus, kas buvo paprastai
sienių. Biuras suomiškai vadi griaučiau, bet arklys 100 litų!
palengvino suorpių spaudos pa
vo
suomių
organas.
Apie
1890
sostinė buvo Abo mieste (Turkų
laikraščiai yra pasiskolinę prie-1 nasi. “Suomen TiettotoiįVisito” Matytum, koks arklys. Iš Kau
daroma lenkų iniciatyva.
dėtį; 1914 metais ir Suomijoje
metus
suomiai
suskilo
į
dvi
po

kuriame ir tilpo
Sąjunga yra išrinkusi savo -suomiškai),
buvo įvesti “išimties įsakymai” monių ir metodų iš Švedijos: iš!I (Suomijos spaudos agentūra). no į Alytų juo važiuoju grei7
litiškas
grupes.
Viena
jų,
per

es, kur pavyzdingai, saky-i^
pirmininku red. Y. Koskelainen, visos mokslo, adm-nistracijos
Ši agentūra turi tamprių ryšių Čiau fordo automobilio! Tik pu
pakeičia dažnai suomių nuosakrikštijusi
savo
pirmą
laikrašti
leidžiami su kaimynų panašiomis agen sę valandos, netiki? Eime lažy
ir vicepirmininku W. Sundman. <itos įstaigos. Pirmas suomių Uusi Suometar į dabar gyvuo vius įstatymus. Taip,pat buvo sim amerikoniškai,
Šita sąjunga apima visas, suo kalba išleistas laikraštis vadi jautį: “Uusi Suomi”, susitelkė įvesta karo cenzūra. , Buvo aikraščiai. Tonas raštų suo turomis, esti privati
įstaiga, bų. šia penkiasdešimt litų!
mių
laikraščiuose
visuomet
rim

Tietosanomių laikraščių pavienes organi nos “Suomalaiset
valdžios subsidijuojama. Agen Pirkėjas. — Gerai!....!
rašyti anie rusų
į koalicijos dabartinę partiją. draudžiama
tas. Dažnokai net šaltas. Jo
Parduodąs. — Matai, tamista,
zacijas. Jš dabartinių .darbų mas” (Suomių žinios).
ryšių su
Koalicijos daugiau konservaty valdžios priemones, nieko sa kių asmenybių, tiek autorių pa tūra taip pat turi
Laikraštis
nebuvo
kiek
dau

Havasu ir Wolffu taip dalykai stovi: aš arkliu va
yra įsidėmėtini ir Lietuvoje šie.
vų pobūdžių partija be minėto: vaimingai negalima buvo rašyti rašuose, tiek įvykių aprašymuo Reuteriu,
giau
linkęs
domintis
politika,
Sąjunga yra nutarusi valdžios
Uusi Suomi dienraščio turį dar apie fronto įvykius. Pats Ras- se nejaučiama. 'Parytum vis Kaip jau ankščiau minėta, dau žiuoju tik pusę valandos, nes li
gelis suomių
laikraščių turi kusį kelią tenka jį vežti.
skirtiną sąjungai stipendiją bet svarbiausiai kreipė dėmesį vakarinę laidą Iltalehti. Laik putinas buvo nepaliečiamas. Jis
kas
eina
nuo
kokio
redakcijos
į
gerą
žemės
ūkį,
į
finansus,
į
150,000 supmių markių suskirs
raštis įvairiais atžvilgiais mo spaudoje minėti buvo draudžia
’ektyvo: “mes”. < Taip pat
tyti laikraštininkų stipendijoms, ekonomiką, žodžiu, buvo į imtas, derniškai vedamas, su dideliu ma. Bet jau suomių stiprus
gyvenimas, pil Veik neužtiksi jokių šposaunų
kiekvienam po 15.000-^20.000 veik apolitiškas . ukininkiškas tiražu ir gerai
informuotas. ekonomiškai
politiškai išsišokimų prieš savo bendrus
suomių markių. Taip pat są informatorius.
Kita suomių grupė — progre- niausiai subrendęs
Iki 1850 metų yra įsisteigę sistai — turi dabar savo dien- rusams administratyvėmis prie —žmones. Plunksnos tuo at •
jungos bus atsižvelgiama ir į
ilgiu aštriai
negalandamos
bepartinę
Suomijoje spaudą. gan daug laikraščių ir švedų ir raštį: Helsinkiu Sanomat (Hel- monėmis nepavyko sustabdyti. kam nors įgilti. Jos suvartoja
Buvo pradėta vis drąsiau ir ai
Sąjunga taip pat yra suteikusi suomių kalba. Pirmų daugiau, sinkių žinios).
mos rimtesniam, objektingesSocialdemokratai pirmą kai škiau gvildenti nepriklausomy niam darbui. Politiški debatai
atostogų pašalpos iš savo lėšų kitų mažiau. Pirmi laisvesni,
šią vasarą keturiems nariams. galį aptarti visus ir politikos ir tą išleido savo partijos organą: bės idėją. Ji ir įvyko greitu laikraščių skiltyse vedami rim
Labai yra pastebėtinas įvykis, kitus kultūros klausimus; suo “Tyomies” —Darbininkas, 1895 laiku.
tu, dar daugiau, garbingu tonu.
mių
—
menkučiai,
popularųs.
Ko

šiuo
metu
Suomijoje
esama
metais.
.
kad šiais metais į sąjungą yra
Technikos atžvilgiu suomių
prisidėję ir Suomijos socialde dėl taip įvyko? švedai buvo me Suomijos spaudai, turėjusiai 386 periodiniai leidiniai, Iš ku- laikraštis išrodo taip. Didumo
mokratai, dalyvavę pirmąkart džiagiškai savaimingi žmonės, geriausio pamato tarpti ir plės rių 136 dienraščiai. Dienraščių kaip musų buvęs “Rytas” (pa
Sąjungos visuotiniame posėdyje. didžiūnai, buvo vyriausi ir že tis, visuomet kalbamu laikotar- esama 108 suomių kalba ir prastai 7 skiltys);- laikraštis suAtsižvelgus į tai, kad Suomi mesni salies valdininkai, švedai piu kliūtim buvo rusų cenzur.4 28 švedų. Visi jie yra partini brošiuruotas. Kasdien 10 ar 12
žalos sudarė organai.
jos gyvenimas bendrai, ir laik- valdė šalį, iš savo pusės rėdomi Ypatingai daug
nuslapių esama,
dažniausiai
“
ukazų
”
iš
Rusijos.
Ar
žinoma
rusų
režimas
Suomijoje,
prasiSuomijoje
esama
penkių
poli

raštijos sritis iš dalies, yra ma
iliustrutų šventadieninių pasi
Lietuvoje,
kad
Suomijoje
irgi
dėjęs
generalgubernatoriaus
tiškų
partijų.
Kiekviena
jų
tu

žai žinoma, ar žinoma tik ma
skaitymų iš bažnyčios, literatū
buvo
knygų
draudimo
laikotar.
Bobrikovo
persekiojimais.
Bobri
savo
vieną
ar
kelis
dienraš

ros, istorijos srities.
Temos
žesnės visuomenės grupės, tu
pis?
Taip.
Tiesa,
Yieilgas,
tepririkovas
buvo
►
nutaręs
visiškai
čius
Helsinkyje
ir
taip
pat
pro

lengvos. Nei kriminalų aprašy
rėjusios progos susidurti su Suo
vincijoje.
gyjęs
ir
veikęs
vieną
l/md-(surusinti
l
Tmd-(surusinti
Suomiją.
Suomiją,
Jo
darbas
mai, nei kitos panašios temos
mija, šiapjau Lietuvos plačiu.;’ >s
Įvestas įsakymas 1850, 'pradėtas buvo 1899 metais, ve- švedų partija turi, kaip jau suomiams neįdomu. Intervievv
mėtį,
visuomenės dažnai turi netikras
ntas 1860 metais įsaky-'damas atkakliai, iki pats nebv- minėta, “Hufvudstadsbladet”
dažnai galima pastebėti. Bet jis
jvaizdas Suomijos kultūrinio gy panai
mu buvo leidžiama suomiams.vo nudėtas revolverio šūviais sostinės laikraštis.
sausokas, tiesa griežtai ir ob
venimo, yra suteiktinos taip pat
Koalicijos partija, konserva- jektyviai nupasakoja kvočiamo
spausdintis šitkas apie religiją vieno Suomijos patrioto Seinųplatesnės žinios ir apie suomių
ir žemės ūkį. Po vieną dalyką mano, nusižudžiusiu kartu su tyvai, “Uusi Suomi” — Nauja mintį, bet nėra jokios plunks
laikraštiją. Ji yra gana sena.
Suomija.
ir kunui ir sielai. Husai, manė, gubernatorium.
Pradėta buvo leisti periodiniai kad to pilnai turėjo užtekti af- Jei prieš Bobrikovą be n (Ires Progrosistai: “Helsinkiu Sa nos pamiiklinimo, nepaberiama
druska. Tuo atžvilgiu primena
leidinii švedų
kalba, ilgainiui sibudusiems suomiams. • Dau niais principiniais rusų nusista nomat”.
ma lietuvių
laikraščių inter
padaugėjo suomiškių laikraščių. giau leisti buvo pavojinga. Šve tymais buvo draudžiama rašyti
Agrarai: “Ilkka”. TšledžiaiYia view. Kontrastu gali būti lin
Dabar vieta užleista daugiusiai dų kalba, žinoma, nebuvo pa prieš ijneprijos interesus bei Vazos mieste.
suomių laikraščiams, švedai ap liesta. Ukazas tebuvo taikina rusų taikomas į suomius prie Sociajdemjokratai: “Socialde- ksmesnio budo danai, kurių iiiiterview dažnai
su mėgstąs iš
leidžia tereną po tereno, vaidin mas vien į suomių kalbą.
Jis mones, tai Bobrikovas buvo su mokratti”.
dami antraeilę- rolę, tautinės yra padaręs daug, labai daug, ėmęs šiuos dėsnius ; griežtus Sodžiuje laikraščiai skaitomi 'mažiau ar daugiau vykusių sa
9% mažumos. Grynai kultūri žalos suomių jaunučiam kultū įsakyrųus. Buvo sudaryti jo noromis; jų skaičius, kaip ma mojingų dialogų ir hiperbolų.
nė kova, vedama atkakliai ir vi ros daigui. Yra kaip ir sušak dideli etatai prisiekusiųjų sekė- tėm, irgi impo^antus. Sostinės Jei jau ne, tai duodamas jumo
ristinis palaiminimo tonas, ko
sose srityse suomiai yra apėmę dęs jį. Reikia atminti tautiš jų ir šnipų. Buvo
nuskirtas 4 vyraujantieji dienraščiai turi
kia rimtesne interview baigiant.
daug vietų, kurios pirma pri ka suomių sąmonė
pilnai su didelis /skaičius oficialių cenzo >kvienas apie 40,000 skaity
klausė seniems kultūringiems, brendo prieš dvejetą dešimtine rių. Tegalima buvo rašyti tik tojų. Sodžiuje laidžiamų laik Kiekvienas laikraštis skiria
GREITASIS ARKLYS. — Flying Ebony arklys, kuris laimė
kasdien, sporto jo dideles arklių lenktynes Kentucky Derby, Louisville, Ky., geg.
švedams. Išsiemansipavimo ko čių, negu tas ukazas pasirodė. tarp eilučių. Tiesioginiai joks raščių tiražas yra gan mažas.
vietos,
va pačiame įkaityje. Tas pats ir 1836 metais buvo surinkta “Ka- svarbesnis politikos klausimas Paprastai nuo 5,000 iki 10,000. reikalams.
16 d. Juo jojo Earl Sande (Fotografija perduota telegrafu).
'’****
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įstūmė į kiemą veršiuką, kurį
Jei nori būti plačiai žinoma
buvo apvynioję sutona. žinoma, —gyvenk tarp moterų: jos ne
už tylėjimą Tristanas- iš klioš mokamai išgarsins.
toriaus iždo gavo nemažai auk
so.

Šlakuota Karvė

-----------------P. Romanovas

♦

Verte K.. A.-----------------

■

Kai dalino dvarininko galvi-, Antra karvė teko Kotichai,
jus, pirmoje vietoje buvo nutar- sudžiūvusiai murzinai bobai,
-štai šioji
kaip tik mėsai
ta apdalinti biednuosius.
Steponas, išrinktas už tai, kad tiktų,
jis btivo^eros širdies, rodėsi, ! —Piliečiai ne kugždi k i te tartriumfavo. Jis vaikščiojo, kaip pusavyje! — sušliko Steponas,
vardininkas, linksmas ir su šyp kai pastebėjo, jog po supirkėjo
są veide. Kiti kaimiečiai pilnai žodžių visų akys buvo nukreip
sutiko. Juc veiduose buvo tokia tos i karvę.
Kai išvedė trečią karvę, pri
išraiška, tarsi jie tani tik ir
ėmė ,kad atiduoti tiems, kurie bėgo kvapą gaudydami sveti
mas kaimietis ir dvi bobos.
reikalingi pagalbos.

■ Reumatizmas sausgėla J

Geriausias taikyklis, tai au
Nesikankykitc savęs skaus- ■
sis: į ją visi pataiko.
■'* mals, Reumatizmu, Sausgčle, ■
•£’

4*

Devyni šimtai, devynios de
šimt devyni žmonės iš' tūks
tančio nori Vaidyti ir tik vie
nas atsiduoda būti valdomu.
-S’

Paslaptis
tai kiek galima
kvailiausias dalykas, kuris vi
su;; užinteiesuo ja.
X.
*
*

■

— Balandėliai... — tik ir teį
Biedniausieji irgi
buvo tos
nuomonės, kad jiems karves tu stengė pratarti bobos, nežinoda
mos i kurias karves žiūrėti, —i
ri tekti.

Kaulų Gėlin.ų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
dažnai ant patalo paguldo.
CAPS1CO COMFOUND mostis lengvai prašalina viršrninčtas ligas; mums šiandie daugybė žmomų siunčia padčkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEL
KATOS“. augalais gydyties,
kaina 50 centų.

No ta» duug žino, kas įdo
maujasi, bet tas, kuris užįdomina.

Priešinosi tik tie, kurie ir sa tas, kurias vedė iš tvartų ar i
vų karvių turėjo daug: supirkė tas, kurias vedė iš kien.ro.
jas, daržininkas ir, matyti, Ivan

■

■
■
■
■
■
■
1
■
"
■
•

Jusliu Kulis

s

CHIČAGOį TLL.

g

3259 South Haisted Street,

■BBBn£Viasi«BwaiitH»B

I jas sužiuro..

Nikitičius, ekonomingas ir pasl ( —Iš kur jus?
ILGAPLAUKeS. — Dabar visos merginos ir net senos moterys kerpasi plaukus. Betone
turintis kaimietis. Jis nors savoj —Iš Molčanovsko .
William Woqds kolegijos, Fulton, Mo., stuklentės.. štai visas didelis būrys tos kolegijos gražuolių
nuomonės ir nepareiškė, nes vi- ’ —Ko jums?
ir tuo juos net didžiuojasi. Ar ne gražus būrelis
suomet buvo atsargus, bet iš > Bobos ar negalėjo atsakyti ar — ir nė viena jų nėra nusikirpusi plaukų,
visko buvo matyti*-, jog daugu- ( ne tuo buvo užimtos: jų akys
-------- - --------------------- - --------mos nusistatymui jis nepritarė, buvo įsmeigtos į išvestą šlakuoTie nedrąsiai nuleido rankas.
I Keli, nesupratę klausimo, paBet priešingųjų buvo tiek ne- tą karvę su dideliu tešmenim. dabar paimsi.
—Mums, reiškia, nereikia.
—Suspės dar, — pritarė kiti kėlė rankas, bet tuoj jas vėl
daug, jog į juos niekas dėmesio Viena boba pribėgo ir j nieką
—Nereikia.
•
■ nuleido.
nekreipdama dėmesio ėmė kar- balsai.
—Dauguma balsų priimta!—
Juo daugiau išvedė
karvių, Į žmones žiūrėk! — piktai
' vę čiupinėti .
—Siūlau dykai galvijų neda 1 —Ak, gerieji, koki puiki. Kar- juo gyvesnis darėsi Steponas.
tarė krautuvninkas ir numojo
tarė
supirkėjas,
žiūrėdamas
į
linti, bet uždėti mokesnį, — pa
ranka.
—Kad
mums tik biedniau- juos.
, veliukai...
reiškė viduryje atsistojęs krau
—O mums dabar kur? —pa
I —Kas su tavim, ar pakvai- sius pasisektų pastatyti ant ko j —Kas už tai, kad bleuniauklausė Andrius Goriunas, prituvninkas.
jų, skubiai kalbėjo jis.
šai ?
siems neduoti? —sušuko krau—O kam pinigai teįs? — pa
ėjęs prie supirkėjo.
—Ko jums reikia? — paklau —Biėdriausius nori ant kojų tuvninkas.
—Jums kur? Prie velnio moklausė kažkas iš minios,.
sė kareivis Andriuška, tempda pastatyti, — tyliai tarė maža-;
tinos, štai kur! — atsakė su—Pinigus pavėsime . komite
sis Afonia Sidorui, su kuriuo jis —Aš tai už šešiurą.
mas bobą nuo karvės.
tui. Pastarasis sukurs visuome-.
stovėjo šalyje būrio ir tylėjo. * —O jus ko keliate? — pa pirkėjas.
—Ar girdi? Kalbėk!
—Pas velnio motiną pasiun
ninį fandą, kuriuo visi piliečiai'
—O šlakuotoji karvė puiki,— klausė biedniausiųjų, kurie ir
—Sustingo.
tė, — tarė Afonia Sidorui.
galės naudotis, — atsakė krau-;
tarsi pats sau tarė Ivan Niki- gi iškėlė rankas.
, —Karvutę mums.
tuvninkas ir paėjo į šalį.
tičius.
—Dar ko užsigeisi ?
Visi sužiuro ir nežinojo kas
—Avutės reikia, --greit pra —Taip, — kažkas sutiko, -rsakyti, laukdami nuosprendžio
tarė boba, kurią Andriuška vis Dabar ji visą naktį sapnuosis.
iš to, kas pirmas kalbės.
1
dar tebelaikė už kailinių uode-------- Jean D’Olier Vertė K. S-kas-------—Su tokiu tešmeniu už kar
—Ką gi, — tarė Fedoras, ge
vę galima 300 rublių gauti, — j
ro budo žmogus, kuris visuomet
pirmas sutikdavo su visokiausiu —štai tau įkirsti gerai, tai pasakė supirkėjas ir nusispio- ■ Netoli nuo du Plesi-le-Tour iš kambario, o karalius nusiėmė
pilies, kur paskutines savo gy-isavo palaikę skrybėlę, nukabinėpasiulymu.
; nelįs! į svetimą daržą, — nebė- vė.
, veninio dienas praleido kara- ta abrozėliais, ir pradėjo mete
—Velnias jas čia atnešė!
—Ar daug kiekvienam teks? galėdamas ilgiau
susilaikyti,
lius Liudvikas XI, buvo Sv. Pet- tis.
—4r nežinia iš kur atėjo.
paklausė visą laiką tulėjęs Ivan pratarė supirkėjas, įeidamas į
—Štai nematyti iš kur atėjo. ro klioštorius, senai jau, dar Klioštoriaus kieme buvo dar
Nikitičius, sukdamas papirosą, j ratą.
XVI metais gaisro sunaikintas tamsu. Po karaliaus rūmų lan
—Ko teks? — nekantriai pa-’ —Drauge, nekalbėk taip, — —pratarė kurpius Nikolojus.
atbudavotas.
Visi pažiurėjo į šventiko so-.
klausė Steponas.
i tarė Steponas,— dabar pas mus
gais pasirodė du milžiniško di
Ivan Nikitičius neįstengė pa- nėra nieko svetimo, viskas yra dybą.
Karalius
• Kartą 1480 m., lai yra trejus dumo pilki vilkai.
aiškinti savo klausimo ir tylėjo. bendra savastis.
—Nuplaukė musų karvutės,
metus prieš mirtį, Liudvikas XI trindamas rankas ir mechaniš
—Valiai, — tarė kaimiečiai;
Daržininkas nuo savo rąsto pasigirdo kieno tai balsas.
su nedideliu buriu palydovų at- kai kartodamas maldos žodžius
apart supirkėjo ir daržininko, tik pažvelgė į jį.
—Palauk, nuplauks ir duo- vyko į klioštorių, kad praleisti įtemptai ėmė žiūrėti įbruko ap
kuriuodu sėdėjo
nušaliai ant
trauktą kiemą.
.
ten keldtą dienų.
—Bendra tai bendra, — ne na.
rąstų ir pešdamu barzdas žiu garsiai pasakė Ivan Nikitičius
—Sako, kad duona irgi plauks
Vieną ankstybą rytą, įsakęs I
• Staiga iš bokšto, iššoko susi
rėjo į debesis, tarsi
pakeltas -o kliūva vis kitiems, o ki —tarė Afonia Sidorui.
t Tristanui, ištikimam savo tar-!
Įlenkusi tamsi figurf. Matyti, ją
klausimas jiemdviem buvo visai tiems tik pro burną praplaukia. —Eikite jus velniop! — su- nui, kad niekas nesektų paskui
įstūmė į kiemą.
neįdomus.
—Tu kurio valsčiaus? — pa riko supirkėjas. — Duok kvai- jį, karalius nuvyko į kliošto—Aha! — sušnibždėjo Liud
—Kas už tai, kad apdalinti klausė staiga kurpius Nikolo- iams valią, tai visiems prisieis riaus bažnyčią.
šunes lodyti. Juk karvė pienių Bažnyčia buvo labai silpnai vikas, — štai jis mano balandubiednuosius?
sušuko Stepo- jus, komiteto pirminjnkat.
nas.
NikolojuJ paklausė taip ener nė, o jus ją kam duodate? Ką vaškinėmis žvakėmis apšviesta, kas... Pažiūrėsime, pažiūrėsi
ar jis ją melš,
'Aplinkui viskas buvo paslaptin- me, mano mielasai, kaip jus
Visi, išėnjus supirkėją, darži- gingai, jog visi sužiuro.
" * '
ga. Karalius atsistojo prie pl- valgys!..
ninką ir Ivan Nikitičių, pakėlė
—Ar jus biedniausi, ar ne?— Visi pažiurėjo į karvę.
Kas čia per tvarka tokia, lioviaus ir ėmė šnibždėti mairankas.
paklausė jis taip, kaip daktaras
Akies mirksniu vilkai puolė
Priegtam Ivan Nikitičius irgi kad ligonio klausia ar jis jau kad vieniems duodama,, o kiti das, nukreiptas į Moliną Šven ant ženjės
judančią figūrą...
te nieko lieka, — tarė ivan N i- čiausią.
pakėlė ranką, bet taip, jog ga čia karštį ar ne.
Minyko sutona tapo sudraskyta
buvo nulima buvo pamanyti, kad jis no
Ta boba, kurią laikė Andriuš kitičius. — Kad ją papjauti ir! Staiga jo atidžia
į šmotukus, pasiliejo kraujas,
padalinti...
kreipta
į
tylų
pasikalbėjimą.
Jis
ri galvą kasyti.
ka, paspurko iš jo ir abiem ran
sutraškėjo kaulai.
Dauguma už tai, kad apdalin kom atsegė
kailiniukus taip, —Tik ir kalbama apie tuos apsidairė ir prie sienos pašteAtlikęs tą teisingos teisdajiednuosius, — tarė 'daržiniu- bėjo dvi figūras.
ti. Kas prieš ?
kad net kablikai ištruko.
velnius ant' Pirštų galais karalius prisi- rystės aktą, karalius atsigule
—Matai? štai kryžius! — Ir uis. —■ Užsodino
Prieš nepasikėlė nė vienos
Staiga jį isburankos.
apsidairė, ieškodama bažnyčios. sprando, greit juos dar aprengi artino prie kalbančiųjų irtyasi- ir užsnūdo.
slėpė už pilioriaus.
dino koks tai balsas..? Duryse
Po kailiniukais nieko ypatingo Ii reikės.
—Kas susilaikė?
negali va stovėjo ką tik vilkų sudraskytas
nebuvo, ir niekas nesuprato, —Kuris kvailys tatai suma-Į —Nejaugi mudu
Irgi nė vienos rankos.
pabėgti ir paslėpti
mudviejų minykas. Jo sutana buvo kru
—Priimta kaip vienu balsu,— kam ji juos atsegė. Bet tas ges nė? Lygiomis reikia dalinti.
—Piliečiai! — tarė krautuv- meilę? — pasigirdo melodingas vina ir sudraskyta, o akyse ži
skubėdamas pratarė Steponas, tas, matyti, visus įtikino.
Tatai nutarė visuo moters balsas. — Aš tokiu sun bėjo pikta ugnelė.
tarė Ni- ninkas.
tarsi bijodamas, kad susirinku —Prisieis duoti.
tinas susirinkimas. Ir tik visuo kumu čia dasigavau.... Suprask, —Klausyk, velnio tarne, —
sieji neatmainytų
nuospren koloj us.
mano brangesni, kad be tavęs pasigirdo rustus balsas., —ateik
Ir jis, nustepiovęs, nusigryžo. tinas susirinkimas tą nutarimą
džio.
gali pakeisti.
rytoj prieš
auštant, kaip ir
aš negaliu gyventi...
Visi susimąstė pažiurėjo į jį.
Prisidėjo dar žmonių ir visi
šaukite susirinkimą! —su- —Aš
irgi, — praskambėjo šiandien i bažnyčią, ir tu mane
—Na, valiai, — tarė Pedoras.
nuvyko į sodybą dalinti,
Mes juos malonus baritonas, — aš viską vėl pamatysi toje pačioje vie
suko supirkėjas.
Steponas ėjo pirmuoju, jį se —Jeigu nebūtų karvės reikalin tuoj
!
priruošiau mudviejų bėgimui. toje....
kė krautuvninkas, paskui bied- gos, neprašytų.
—Kam šaukti, kad visi vie Palauksiva tik kol karalius iš
Taręs tai, minykas pranyko,
niausieji, po jų vidutinieji, d pa —Nu, valiai, — pritarė kiti. toje.
važiuos.
o su karalium pasidaro nege
čiame gale draugai,
aukštasis Užrašyk jas į knygas.
Klausimas statoma balsa —štai kaip! — pamąstė mo
Bobos nusivedė šlakuotą kar vimui, — prabilo krautuvnin narchas. — Kas galėjo manyti, rai.
Sidoras ir mažutis Afonia.
Išvedė pirmą karvę.
Teko vę. Ivan Nikitičius ilgai lydėjo kas. — Kas už tai, kad ..
kad mano ramioji ir malonioji Sekamą rytą koki tai nesu
biedniausiam Zacharui Aleksei- jas akimis. Kiti irgi žiurėjo.
Pasikėlė kelios rankos.
Žakelina, ta vaikas, užves roma prantama jėga trauke Liudvika
—Dabar reikia biedniausiam
čui.
Krautuvninkas
pažiurėjo Į ną su minyky. Reikės stvertis į bažnyčią. Savo nusistebėji
mui, nurodytoje vietoje jis pa
—Vesk, brolau. Padek Dieve. Andriui Goriunai reikia duoti. juos ir nutraukė sakinį.
priemonių...
Turi pinigų užmokėti?
Pigiai gavai.
Sugrįžęs į savo rumus Ir pa matė minyką, kuris glanionėjc
—Dar nieko nepasakyta, o
—Jokių pinigų neturiu, —ta jus jau rankas keliate!
—štai šioji butų pienui gera,
Tuoj šaukęs Tristaną, karalius trum Žakeliną.
rė sudžiūvęs ir nuskurųsis And nuleiskite!
—tarė -tylomis-supirkėjas. < ■
Tas įvykis taip paveikė 'kara
pai tarė:
:• A,
f
•
i
•
>
'
—Ar manai, kad jis išmai rius. J Ir jis,, kaip ta boba,Xatše- —Ak. kad bent greičiau,
- - Bažnyčioj c - aš užtikau k i i - lių, jog\ jis, kaip pVoto netekęs.
tins tą karvę, — pridūrė darži gė savo nuskurusią sermėgą.
kštaduktę žakęliną suu minyku. išbėgo'iš bažnyčios ir tuoj appasigirdo bobos balsas. •
Visi
sužiuro ir, nežinodami
įleido klioštorių.
ninkas.
— kas už tai, kad...
Tuoj suimk minyką, o< Žakelina
-T.
*:
.
1
_•
•„
1........
Nelabasis minykas tęsė savo
—Piliečiai, ne jūsų dalykas! kas sakyti, tylėjo .
—Jis nelabasis vėi iš pra•v;k prie motinos... Baskui
—Paskui užmokėsi, — tarė džios.
intrigą su žakelina.
Pasitraukite, nekliudykite!
po šiais langais užsiundyk ne meilišką
—Mes ir uekliudonie. O tar Steponas, numojęs ranka.
‘ —Kas už tai, kad duoti bied- dorą minyką vilkais. Jis gaus, Dalykas susivedė prie to, kad
gudrieji klioštoriaus 1 įnamiai
pusavyje kalbėtis tu mums ne —Suprantamas dalykas, — niausiems?— sušuko krautuv- ko užsitarnauja. Supratai?
minyko
sutiko Fedoras, — ką iš biedno linkas. .
Tristanas nusilenkė ir išėjo vietoje prasikaltusio
uždrausi.
liM—

Gudrus Minykas

■

DYKAI
Butelių Atidarytojas
Gaukite Jūsų Dabar!
Atneškite nuims šį kuponą ir gaukite butelių atidarytoją -DYKAI. I

Wennerstens Bohemian Blend'
Pilniausias Užganė
dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbinio,
apsaugotas su patentu, suteikia
VVENNERSTEN’S Bohemian Blend
GERESNI SKONI ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų
prrengitnų. Daugiausiai darbo dėl
jūsų yra attekama musų išdirbystčj.
Daugiau kaip 28 metus WENNERSTEN’S teikia pilniausj užganedinimą
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

Lith United Grocery

S. Nemet

315 Kensington Avė.

9301 Evans Avė.

Zube Bros.

Felsen Bros.

12022 So. Haisted St.

966 E. 93rd St.

T. Binkis

Petkus Bros.

515 W. 81»t SI.

10742 Michigan Avė.

Janubis Grocery

James Marcenkus
314 Kensington Avė.

8112 Vincennes Avė.

•

P. Shunt

John Baubkus

311 E. 115th St.

1300 So. 49th Ct. .

Kur Jus Laikote Savo
Brangenybes? *
EI jus užsitikite, kad žemiau sužymėti
daiktai yra saugus padėti skrynioje,
stalčiuje arba ant lentynos, pirmiausiai jus
turite apžiūrėti modernišką apsaugojimų
brangenybių — musų Moderniškas Apsau
gos Skrynutes.

J

1. Apsidraudimo
pokumentai
2. Namų Dokumentai
3. Morgičiai ir Bonai
4. Auksiniai Daiktai
5. Taupymų Knygutės

6.
7.
8.
9.
10.

Seni Pinigai
Brangios Dovanos
Notos
Tax Kvitos
Jūsų Testamentas

Kiekvienas musų bankoje maloniai jums pa
rodys musų Apsaugos Skrynutes ir išaiš
kins kaip jus galite jas pasirenduoti. Pri
vatinės Apsaugos Skrynutės kainuoja ma
žiau negu vienas centas dienai. Čia jus tu
rėsite tikrą apsaugojimą nuo Ugnies, Va
gių ir Pametimo, jūsų brangenybių.

DEPOSITORS
S1MEBANK
Ashland Avenue prie 47th Street

Nariai Federales Rezervo Systemos
PĄSTEBeKITE PERMAINĄ BANKINIŲ VA

LANDŲ — Pradedant nuo panedėlio, birželio J,
1925, šios lankos valandos bus sekamos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 3:30 vai. po pietų. — Subatoj, nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nebus daroma biznio
ketvergo vakare.

NATUTKNUn, CTiicSgff, IH.

pasaulis jau
bet Afrika,
yra kultūringas,
karštoji šalis, lieka dar ir ligi
šiol kultūringiems europiečiams

nežinoma, tai europiečiams, ne
duoda ramybes ir jie stengiasi
kaip galėdami
viską ištirti.
Karštoj on Afrikon be galo sun
ku prieiti ir be upių kilų kelių
ten nėra. Bet dabar visus ke
lius atvėrė aeroplanai ir greitu
laiku iš Paryžiaus
išlėksianti
visa ekspedici ja aeroplanais Af
rikos tirti. Lėks apie keliolika
aeroplanų. Reikia tikėtis, kad
tokia ekspedicija galės daug ko
nauja pasauliui pranešti.

ODINĖS LIGOS
yra tankiai

nepakiančiamas;

gali būti pergalėti vartojant

Musų kiekvienas pritars, jog galba gautų iš šaknių syvų laSEVERĄ’S
niedis yra vienas gražiausių, pai išdirba -įvairias medžiagas,
naudingiausių gamtos sutveri- v u vartojamas medžio augimui:
mų. Ir ko iš jo mes negaunam? medžiaga iš lapų išsisklaido po
Lentų ir sienojų įminiu staty- visą medį, kur ir stato iš jų
mui, malkų kurui — duoda naujus medienos sluoksnius,
Antiseptiškas mostis.
mums medis. Stalai, prie kurių naujus pumpurus ateinantiems
sėdim ir valgom, kėdės ir šuo- metams.
Sutaisytas prasalinimui
Lapų figūra arba išvaizda la
lai ant kurių mes sėdim, lovos,
niežėjimo ir kitu
kur gulim, — visa tai iš med bai įvairi. Kiekvienas medis, pa
odos irritacijas.
žio. Iš medžio dirba baržas, lai vyzdžiui: ąžuolas, beržas, uosis,
vus, luoteles, kuriais po vande klevas turi savitos išvaizdos la
Kaina 50 centai
nius plaukom — ratai, rogės ir pus, taip kad kiek yra Įvairių
Pi/ieš Didįjį karą aidžiausia
įvairus pakinktai, kuriais sau medžių ryšių, tiek ir įvairių me
prekybos laivyną turėjo AngliPirmiausiai kreipki* į aptieką.
suma važinėjam, — akėčios ir džių figūrų, 'lėčiau svarbiųjų
ja, po jos tuojau sckė Vokietlja. Dabar kiek
kilaip virto,
arklai, kuriais laukus išdirbam, medžiu formų tik dvi: plokščia,
Anglija, žinoma, pasiliko kaip
žodžiu, — visame ir visur rei pavidalo lakštelio su koteliu ir
W. F. SEVERĄ CO.
i
pigliuota
—
pavydale
adatos.
ir
buvusi
pirmoje
vietoje,
tik
CEDAR ftAPIDS, IOWA
kalingiausių
žmogui dalykų
Vokietiją nustūmė prancūzai į
dauguma iš medžio daroma. Iš Kokį nepaimsim musų krašte
medžio gauname dervos, medžio augantį medį, lapas jo bus vieLAIVYNO DIRIŽABELIS. — Didysis laivyno dirižabelis Los Angeles prie stovyklos bokšto ketvirtą vietą. Pažiūrėkime iš
susidaro kaikurių
uksuso, medžio spirito. Nereta nas viršminėtų išvaizdų.
išvaizdų,
ant karinio laivo Potoka, Bermudos prieplaukoj. Dirižabelis nuskrido iš savo stovyklos Lake- kiek laivų
žymesnių valstybių
prekybos
Daugumos musų medžių lapų hurst, N. Y. i Bermudos salas ir atgąl be jokio nelaimingo prietikio.
knyga, laikraštis paskutiniu lai
laivynai. Ir taip: Anglijos preku spauzdinamas ant tokio po- forma — plokščias lakštelis, ’su
■x kybos laivyną sudaro 11,321,
perio, kurs iš medžio pagamin- koteliu (ąžuolas, beržas, liepa, vietos. Tai, kokių rimtų sene
Per vartojimą Lydia E.
garlaivis, Amerikos Jungtinių
drebulė, alksnis ir kiti). Ada- lių medžių giminėje sutinkam!
tas.
Pinkham’s Vegetablė
Valsčių—5,480 garlaivių, Prantuotos formos lapais mes turim žila senatvė medžių, papras
O medžio žievė? Ir kiek rei- tik tris medžius: eglė, pušis ir
Compound. Skaitykit
tai,
atsižymi
išpuvimu
ir
ištrukalingų dalykų žmogui duoda, ėglis. Lapas lakštelio formos
jų laiškus
nijimu
vidaus,
seniausių
sluok

iš medžio žievės pinama daugy- paprastai vadinas lapu; adatos
Musų krašte daugybė elgetų
Cukraus produkcija (gamyba)
Vaklosta, Georgia. — “Aš kentė
W vyžų, kuriom dar ir šian ■formos — spigliu. Sulig* tų dvie snių medienos. Puvis skečiasi, (“ubagų”), kurie dažnai atsi
t\ty Mccowan
pereitais 1924 m. žymiai padi
metai
po
metų,
kriptimi
nuo
jau
nuo labai didelio moteriško šilpK
Gydo 1 Icmorhoidua be Peilio
dien aVėja nemažai varguolių jų formų lapų visi musų medM
nurpo ir -■ turėjau1
be
Skausmo
Neišgydys
Nemokėk.
randa tingėdami darbo dirbti dėjo. 1922 ir 1923 metais bu-;
M
labai nemalonius
Lietuvoje... Medžio žievės luobo. ,ž
į :’ai suskirstoma į lapuočius ir medžio šerdės į žievę, ir vidui ar dėl kitos kurios priežasties vo pruduktuota Europoje 5 mi- CH
6301 So. Park Avė.
medžio atsiranda tuštuma. Šita
simptomus, skausragožės audžiamos. Odadirbiai
i
‘
.
..
lYįhis nugaros, šonų
a ,U !allsspighuočius.
Pigliuočius. Lapuočiai skiriasi
sveiki būdami elgetauja.
Ne lionai tonų (tonas yra ligi 60 <3
medžio žieve milijonus odų is-' nuo spigliuočių tuo, kad žiemai tuštuma, laikui bėgant, darosi
ir kojų. Nuo to lai
didesnė, o sįenelės plonėja ir taip yra kultūringesnėse šalyse, pūdų).
ko
kaip pradėjau
dirba, iš .medžio gi žievės degu I lapus numeta, tuo tarpu spig:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxji
vartoti
Lydia Ė.
Paimkime,
kad
ir
Olandiją.
plonėja, vienok nežiūrint to,
r'
';.
SVEIKATA — TIKRIAUSIAS
tą varo. Vienas svarbiausių vai liuočiai kelius metus išlaiko sa
Pinkham
’
s V e ge
Ten mes
nerasime nė vieno
TURTAS
medis,
nors
ir
viduje
tuščias,
(Įs
tą b 1 e Compound,
stų drugiui gydyti, iš medžio1 vo adatų nemainę, todėl ir žieMOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS
sveiko (neligoto) elgetos. Ten
aš jaučiu geriau vi
bet
visgi
drutėja,
atidedant
po
žievės (ehinjos medis) gauna-žaliuoja. Ne musų krašto
sais
atžvilgiais ir
Nors sakomą, kad Rusijos
žievės jauną medienos sluoksnį. yra paskirta 5000 akrų žemės
nemalonus simpto
mas.
,
. . . lyra medžių, kurie kasmet mai- Vienok toks priaugimas drutin, plotas, padalytas į šešius pa sunkus gyvenimą, vienok jis
Didžiausias sveikatos ir mokslo zur- gyduoles yra ger mai pranyko. Jūsų
. .. x
Medžių šakos ....
ir . lapai taip,*no spiglius).
_ &s dėl nervingų ir
vyzdingus
ūkius,
kur
kiekvieną
vis labiau kyla ir nenori atsi nalas lietuvių kalboje.
žiloje medžio senatvėje, eina la- nusilpusių
moterų
”. — Mrs. L. O.
pat daugely atsitikimų sunau-l
“Gydytoją” leidžia Amerikos Liem .
L. . .. I žiedai ir vaisiai tarnauja me bai ir labai plonais sluoksniais. Pašantį išmaldos sveiką el^tą likti nuo Europos kultūringųjų tuvių
Dasher,
R.
F.
1).
4,
Box 14, ValdoDaktarų Draugija. Redaguoja
dujamos. taip pavyzdžiui, jie
z
džiui veistis: iš žiedų vystus vai Tuštuma gi, taip sakyti, grei- įv^(^ja nusiunčia ir priverčia šalių. Dabartiniai laikai gali Dr. A. J. Karalius ir Dr. S. Biežis. sta, Georgia.
dažnai esti vartojami gyvuliam i
Pagelba nuo pirmo butelio
^en _mok°si užsiimti ma sakyt yra aeroplanų ir au “Gydytojas” mokina kaip apsisau
siai, vaisiuose bręsta sėklos. Sė čiau didėja, negu pats medis,
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
pakrakai, pakeičiant branges-;
Battle Creek, Mich. — “Aš Nuro
vėliau gauna ma- tomobilių laikai visoje Europo mų sveikatos dalykuose ir suteikia jau didelius skausmus ir sutinimus
kla, pasėta, išduoda medį tos nes metais vidaus medienos ?elu^s]
nius šiaudus. Iš šakelių šluotas
žą sklypą žemės nuomon ir to je ir ypač Amerikoje. Rusija tinkamai prirengtų mokslinių straips šonų, kaip kada taip labai skaudėda
pačios rūšies.
daugiau
ištrunija,
negu
jos
pri

nių.
ir vantas suriša. Stingant paša«- j
vo, kad aš negalėjau dirbti savo na
kiu
būdu
pripratęs
dirbti
pelno
ir
gi
rūpinasi
turėti
kuo
dau

“Gydytojas” talpina gražių paveiks mų darbo ir buvau begalo nerviška.
•
j
Medis,
kaip
kiekvienas
gyvas
auga.
Ilgai
tas
tęsias
iki,
galop
roj medžių lapais, pumpurais
sau duonos.
giau aeroplanų ir automobilių. lų.
Clevelando laikrašty aš skaičiau lai
'sutvėrimas,
gimsta,
gyvena
ir
ant
tiek
tuštuma
nepadidės,
.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS škų apie Lydia E. Pinkham’s Vegenaminius gyvulius šeriama.
Be to, Olandijoj yra tam tik- Tam tikslui daromos specialės Amerikoje ir j Lietuvą kaina du table Compound. Aš gavau gerų pakad jau medis negali priešintis
O augalų vaisiai! Prisimin miršta.
rinkliavos, renkamos aukos po doleriai metams. Pavienis numeris 20 gelbą nuo pirmo butelio, aš ir toliau
įvairių medžių amžius labai didesnių vėjų spaudimams ir ra vieta, kur siunčiami nubauskim įvairius obuolius, kriaušes,
vartosiu jas, nes aš žinau, kad jos
visą plačią Rusiją. Dabar Ru centų.
pasitaisyti.
pirmoji
vėtra
trenksmu
guldo,
ti
prasikaltėliai
nelygus,
nes
priklauso
nuo
dau“
GYDYTOJAS
”
man pagelbsti. Aš noriu pagelbėti
slyvas, vyšnias; riešutus papra-,
sijos vyriausybė užsakė Angli
kitoms
moterims ir atsakysiu į jų
verčia
daugarnžį
senelį
ant
žeTaip
ten
sunčiami
ir
visi
valstus, kedro, turkų ir.kitus. Tai £<dio sąlygų, kuriose medis au2201 W. 22nd Str.
joj,
Vokietijoj
ir
Prancūzijoj
laiškus”. — Mrs. C. E. Palmer, 247
nenoromis
katos, kur noroms
CHICAGO, ILLINOIS
visa auga medžiuose, visa tai' 2°- ^e^is ir žmogus tame turi mės....
Champion
St., Battle Creek, Mich.
net pusę mjliono sunkių Ir leng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tačiau,
pasitaiko
retai,
kad
Y
ra
priversti
dirbti
daug panašumo: juo susidarė
mums medžiai suteikia!
vų automobilių.
*
$
O, galop, pats gyvas medis, tinkamesnės gyvenimo sąlygos, medis įgimtos senatvės dagy-1
♦
plačiai išskėtęs šakas, puikiau juo ilgiau žmogus gyvena. Vi ventų. Dažniausia krinta pirhi
Rusijoj, Kijevo mieste, Piesiu žaliu apyvalkalu dengiąs sai toks ir medžio likimas: ge laiko, žmogaus ranka pakirstasr
Į Japonijos uostą Ofarą buvo
reter
čarskos Lavros požemiuose ras
mus nuo karščio. Stovi jis gra rose sąlygose medis ilgai gyve kurs pamatęs, jog medis sen
ta be galo dideli turtai. Tarp atplaukęs laivas su 900 skrynių
Pilsen
žus, galingas, ramus, ištveriąs na, blogose — trumpai. Pas me sta, kerta jį ir suvartoja ūkio
dinamito.
Nežinia
dėl
kokios
ko kita atrasta keli budai auk
Sako
audras ir suteikiąs mums nepa dį, kaip ir pas žmogų, ligos reikalams, žmogui prisieina nu so, 110 pūdų, sidabro, 360 dei priežasties tas dinamitas spro
kenčiamas įvairiausias gerybes trumpina gyvenimą ir dažnai kirst ir visai jaunus medelius mantų (brangių akmenų), pro gęs ir siekdamas labai plačiai
Kiekvienas medis susideda iš giltinei be laiko patenka. Vie pilnam augime, pilnam gražu centinių popierių ir daugybė ki išnaikinęs visą uostą, visus na
dviejų Įvairiausių dalių: nema nok medžio amžius nesulygina me; prisieina todėl, nes kaiku- į tų brangenybių.
mus sugriovęs ir daugybę uos
tomos — požeminės ir matomos mai ilgesnis už žmogaus: tinka riem ūkio reikalam tokie jauni
to laivų nuskandinęs.
— antžeminės. Medžio požemi miausiose, geriausiose sąlygose medeliai esti reikalingi, šituose
nę dalį sudaro šaknys; antže kaip negyventų žmogus, jam re ir kituose panašiuose atsitiki- ’
minę — stiebas su šakom, ša tai pasitaiko ilgiau 90 metų gy muose, kada žmogus pirm lai-1
venti, tuotarp medis, dagi žiau ko atima medžio gyvybę — pa
kelėm ir lapais.
Šaknys medžiui eina dvi riame šiaurės klimate, išgyvena tenkinimas savo būtiniausių rei
LNAMEL apsaugoja Uratus ir
tarnybi: pirma, jos valgydina, 200, 300 ir daugiau metų. Yra kalų — nedaro jis nieko netei
L oteli u
maitina medį, čiulpdamos mai žinomi atsitikimai, kuriais ga singo atsižvelgus į medį ir į jo
Dirbkite patys. NueikUe pas savo pardavhretoją ir
išmintingas,
stą iš žemės, antra, jos tvirtai lim išvadų daryti, kad kaikurie motiną gamtą,
nusipirkite kianą PILSEN SCREEN ENAMEL.
prikabina medį prie motinos že musų medžiai išgyveno 1000 tvarkingas naudojimas gamtos1
Painte apsaugos sietelius, jie išrodys geriau ir lai
mės ir esti paspirtimi jam prieš metų ir daugiau. Taip, Rasei dovanų, sudaro neužginčijamą
kys geriau. Nusipirkite'kianą šiandien, jus nusisteaudras. Atimkim iš medžio šak nių apskrity buvo nukirstas žmogaus teisę, jam Dievo dova
ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2.
bėsit kaip pamatysit kaip gerai jis atlieka. PILSEN
GEOGRAFIJA
(šerno),
apdaryta
$4,
dabar
tik
$2.
notą.
Netinka
žmogui,
kaipo
SCREEN ENAMEL vra padarytas žalias ir juo
nis, jis mirs nebetekęs maisto, ąžuolas, kurio kelme 750 meti
GAMTOS ISTORIJA, apdarytų $1.50, dabar tik 75c.
das.
PIRKITE PILSEN MALEVAS.
o pirmasis mažutis vėjelis par nių sluoksnių buvo surokuota, protingam sutvėrimui, kad jis,
GAMTOS PAJ1EGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1.
apart tų, kurie iš vidaus suspė iš tuštumo ar nesuvaldomo gei
griaus jį ant žemės.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
The Famous Paints
Stiebas medžiui taip pat eina jo išpyti; prisieina manyti, jog dulio daro žalos gražiausiai me
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS’ IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
dvi tarnybi: jis ant savęs lai pilnas to ąžuolo amžius mažiau džio gyvybei. Nelaimė, kad tai
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
ko- šakas su šakutėm, lapais ir sia siektų iki 1000 metų. Kiek labai ir labai dažnai pasitaiko.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiauD iatribute d by
' šiai), $3, dabar tik $1.50.
vaisiais, ir tuo pačiu metu juo tas senukas — ąžuolas drūtas Vaikštinėjant, nulaužti jauną
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSES
perduoda tą maistą, kurį iš že buvo, galima spręsti iš to, kad medelį, arba j kirst medį, praei
LEKCIJŲ $3, dabar tik $1.50.
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdalyta $2, dabar tik $L
mės šaknys suima. Stiebas ir savininkas to medžio dručgaly nant, kirviu, — ot taip sau, to
Painfers Sųpplies
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
šakos pridengti žieve, kuri ap iškapojęs kiek medienos padarę dėl kad rankos niešti, —- o kaip
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20,
1652-54 Biue Island Avenue
dažnai
taip
darbma!
žinoma,
dabar tik 60c.
saugo medį nuo šalčio ir nelai namuką, kuriame 15 v žmonių
SVEIKATA,
apdaryta
$2,
dabar
tik
$1.
Telefon CANAL 0732.
ko. (šaknys ir gi turi žievę tik tilpo. Vienok ir šis ąžuolas la- medis nutylės: jis bežodis suANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c.
ji daug plonesnė, kai stiebo). K baf’mažu atrodytų, sulyginus jį tvėrinlas. žmogus tvojo kirviu
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
šakos, šakutės laiko ant sa su Amerikos medžiais-milžinais, ir nuėjo sau, švilpdamas, o be
PORTUGALŲ MINYsKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50
vęs lapus, žiedus, vaisius ir per gyvenančiais 3000, ir dar dau- žodis medelis tylom lieja “aša
dabar tik 75c.
RAISTAS,
apdaryta $2.25, dabar tik $1.10.
roms
”
sužeistą
vietą
ir
sten

Taip,
vieną
sykį,
giau,
metų.
duoda tuos syvus, kuriuos per
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1.
Kalifornijoje buvo nukirstas gias ją gaivinti. Gerai, jei žaiz
Geras paprotys
stiebų iš šaknių gauna.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
Naudokit
Ruffles kasdien, kad užlaikius
VIENUOLYNO
SLAPTYBĖS
’
,
apdaryta
$2,
dabar
tik
$1.
v Be abejo, lapai sudaro gra medis (spigliuotis), kurį kelio da nedidelė, tai medis greit ją
galvos odą sveika ir kad turžti puikius
CH1NIJA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
žvilgančius plaukus.
žiausi medžio papuošimą ir su lika darbininkų kirtę net šešias užgaivirts; tačiau tas gaivinimo
IŠ MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJ1MAS, apdaryta 75c,
teikia jam tą grožę, kuria kiek savaites laiko. Kada tas medis procesas daro skriaudos med
dabar tik -35c.«
vienas musų gerėjusi, ypač pa griuvo, žemę sudrebėjo 7 kilo žiui. Bet, jei žaizda didelė, gi
Pinigus siųskite: money order arba dolerius registruotam
laiške?/Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo.
sunaikina pleiskanas, tą
vasarį, kada medis, po ilgo žie metrų apylinkėj. Pa^al metinių li, tai, UkiA j b suspės užaugti, me
priešą,-gražių plaukų.
Adfėsuokit
(-)
Nusipirkite bonką už 65c šiandien >
mos miego puošias švelnučiu medienos ringių (rambų), am- din pųVio -prisirenka ir eina jis
paa savo vaistininką. 75c kuomet /
siumčiama tiesiog iš laboratorijos. I
skąišpiai žalių lapelių apdaru., žius šito milžino medžio, rodė vis gilyn ir gilyn vidun medžįo.
F. AD. RICHTER & C
Lapai ne vien tik puošia medį, 3100 metų. Kelmo paviršių rū- Ir taip, tą gražiausią, naudin
Berry & South 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.
bet ir didelę tarnybą eina: jie pestingai aplyginus, ant jo pa- giausią gamtos sutvėrimą liga, j
panašiai šaknim marina medį, viršiaus buvo padaryta vieta šo- nors ir pamažu, >bet tikrai, vasuimdami maistą iš oro erdvės, kiarps, kuriuose dalyvavo 14 po- ro medį prie belaikės mirties.
Iš paimto ore maisto ir su pa-jrų ir visiems užtektinai buvo
“V. K.” —a—

ESKO

DVI SERGANČIOS MOTE
RYS ATGAVO SVEIKATĄ

MARGUMYNAI

“GYDYTOJAS”

Mokėk Pusę—
Ne Daugiau!

Pilsen

CHAS NOVAK&SON

Margerio Knygynas

2023 St. Paul Aveiule

I

Ghicago, Illinois

NAUJIENOS, Chieago, m.

GYDOME VYRUS
$50

'

noma, netiks taip sakant, tai ger North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gert)
biamieji neužsigaukit kada pa
Ir
lenRvhj
klausiu jūsų ką rašyti. Mat te
armonikų
Jungt.
Val
atre artistas ir scena nėra svar
stijose.
Me*
nevarto Jame |
bus dalykai, o vadinas, taip sa
Importuotų ar
monikų ; visi
musų inatruamžių Dievo avims vilnas kirpo kant, antraeiliai. Iš vienos pusės
mentai
yra
taip sakaųt,
padaryti čio
ir delei to įgavo ne sauką, bet bendrai paėmus,
nai,
Čhicagoj.
V tane
šlapią “sukatą”. Vieni tą asabą maždaug vadinas antroji pusė.
darbas atlie
recenzija nėra
kamas
ran
vadina auksaburniu, o kiti —ne Vienu žodžiu,
komis i6 ge
taip
jau
prastas
dalykas,
o
taip
riausio materiolo. Senas armonikas mainom
kaltu avelių mulkintoju. Tą asa
i naujas.
Musų naujos armonikos garan
sakant
labai
svarbus
išleidžiant
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
bą aš irgi rekomenduoju prie
logo Šiandien.
lietuviškųjų šventųjų prijungti. knygą, nes ji pasako apie knygą, North America Accordion Mfg. Co.
Chiearo, III
Manau, kad Padaužų prezi taip sakant, viską, išskiriant tu •26 Ho. Halsted Hl..
recenzijose visi
dentas mano rekomendacijas su rinį. Teatro
savo pastabomis priduos Padau sužino apie gėles, duodamas ar
........
’ ..............
tistams,
ir
apie
jų
žiedus.
Kar

žų kongresui, kuris tars savo ga
tais, taip sakant, pavadinu juos
lutiną žodį. —Cnaflyvas.
ar aniuoliukais,
kas jiems dar daugiau duoda
garbės vadinas reiškia.
Kaip recenzuoja

SATYRA IR JUOKAI

$10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius Tyrus tokia maža
kaina kaip $10.
Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate
n e u ž g a nėdinti ?
Ar
norite
pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no
laborato
rijoj išegzaminavimo.
Dr. W. R.
Netrukdykite
Register,
laiko
ir pini
109 N. Dearborn
gų
dėl
spie) jo
St., 12 augštas
jamų
gydyto
Draugas kiek jų, ateikite ir
vieno
sergan d a s i ž i n očio vyro. Mano kite
tikrą tie
geriausia reko są apie
savo
mendacija yra ligą. Egzami
daug išgydytų nuojame
su
ligonių.
pagelba X-Ray
ir Mikrosko
po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikririnimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.
Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo,
Odos, Pūslės, žarnų ir taipgi nuo
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolusiems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero
ir teisingo gydymo.

_________________

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

O štai iš panelių gyvenimo:
Margojo pasaulio
Dvi panelės norėjusios nusichronjka
nuodinti, bet pasirodė, jog nuo
I
šį pavasarį dėl įvairių priežas dai buvo per kartus — per ma
čių įvairiuose pasaulio kampuo ža cukraus dėta — ir todėl vi
se pradėjo žudytis vyrai ir mo- sos dozos neišgėrusios, atideda
Ligoninėje
terys; taip pat ir panelės, ku- mos kitam kartui.
riti meilės karštis
siekia 115 jos jau baigiančios sveikti ir
—šimtakojis.
i
galvojančios apie pasiaiškinimo
laipsnių aukštyn.
Matot, žinot, vadinas, reiškia,
motyvus.
taip sakant, iš vienos pusės kai
Ponas N., susipykęs su savo
DIOŽIŽOSIOS RAIDES
—Padauža O.
Turkiškos, sulfurinės va
po
recenzentas,
maždaug
užsii

pačia dėl neimožytos silkės, ge
nos ir elektrinis gydymas
mu savo darbu.
Tankiausiai,
rai įsišnapsavo ir ėjo nusiskan
[Feljetonėlis]
Vyry teisės / bendrai paėmus, recenzuoju
Dabar naujai iSradome mineradinti. Nušokęs nuo tilto upėn
knygas ir kartkartėmis nueinu
linesl sierines vanas, kurios yra ge
pajuto, kad vandens dar per šal
Keista musų rašyba. Kur pir- ros nuo visokių ligų: reumatizmo,
to esama ir ėmė šauktis pagal Pastaruoju laiku, nežinia dėl į teatrą, kur, taip sakant, irgi miaus rašydavome nosines, su cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
bos, ir tapo už ausų iš vandens kurių, kaip sakyti, galų pradėjo randu uždarbio. Kvaili gi tie ar taškais, su brūkšniais ar kuo ki
Masažinis braukymas, elektriniu
vėl moterys nerimauti ir nori tistai, taip sakant, ir kiša nosį
kuolaimingiausia ištrauktas.
tu, raides dabar
pamainoma. ir Švedišku budu. Su musų pilnu
Ponia Y. grįždama po šokių atimti paskutines vyrų teises. kiekvienas pirmiau, kad taip sa Rodos, pirmiaus buvo kita žo setu instrumentų mes galime su
namo, susigundė atkeršyti savo Joms, žinoma, padeda, taip va kant, recenzentas užrašytų apie džio reikšmė, kitaip skambėjo. teikti 25 skirtingus treatmentus.
Namas naujai ištaisyta ir padi
vyrui už nenupirkimą žaliajam dinami, moteriški vyrai. Mato dvi kvėpavimo skylutes. Tik dai Daug buvo kalbininkų, kurie dėl
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų.
baliui žalios suknelės, ir taip pat te, moterys dar vis įsivaizduoja, nė kartą, taip sakant,' neteko menko brūkšnelio
guldydavo Iš toliau atvažiavę gali būti sa
šoko nuo tilto. Sargyba išgirdu kad jų teisės nėra lygios su vy matyti artisto su viena skylute galvą atkakliai kovodami. Da vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
"606"
“914" si desperacijos šauksmą: “Gel rų teisėmis. Bet tai visai ne tie- nosy. Bet, bendrai paėmus, jie bar randasi nauji kovotojai dėl... kalinga.
Moterų skyrius atdaras Utarninbėkite, baisiai šaltas vanduo ma sa. čia pakaks man nurodyti visi, taip sakant, vadinas, reiš tų pačių nesąmonių...
♦ TIKRA PAGELBA
kais
nuo 8 iki 12 » vai. nakties.
tik kelis faktus, su kuriais be kia.
no
širdį
šaldo!
”
nubėgopaupin,
(čirškimai tiesiai į gyslas laike
Įėjus madon naujadarus (nau
Atdara dienomis ir naktimis.
užsinuodijimo kraujo. Intervenous šoko laiveliu ir išgelbėjo. Lai abejo sutiks ne tik moterys,
Knygų menas — tai maždaug
gydymas (įčirškintas gyduolių į mė, toje vietoje vandens buvo bet ir vyrai, kad moterų teisės
jus žodžius, tautiškus) dirbdinkitas, vadinas, reiškia dalykas.
gyslas) surevoliucijonizavo visą
1657 W. 45th St.,
ne tik nežemesnės už vyrų tei Čia, mat, reikia žinoti aritmeti ti — vėl aibės darbininkų su pil
medikalę praktiką. Iki šiol neiš tik iki pažastų.
kampas So. Paulina St.
gydomos ligos, dabar pasiduoda
O Kaune atsitikęs toks daly ses, bet aukštesnės, štai jums ką, pažinti papierio gerumą ir nais krepšiais naujenybių. Yra
tam gydymui. Savo praktikoje
žodžių tik pačiam dirbėjui su
ir faktai. Vyrai turi užlaikyti
Phone Boulevard 4552
vartoju naujausius ir geriausius kas:
mokėti pinigus suskaityti, kad
V——,■■■■■
i
■
u.
i
moteris, o ne moterys
vyrus. vadinas reiškia nepermokėtų. Ir prantamų. Bet tai nesvarbu...
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
Valdininkų
viename
kliube
toksinus, taipgi speciales interve
rašymas di
Kas istorijos ir tradicijų neži štai, taip sakant, bendrai pa Dar keistesnis
nous gyduoles. Jei bus reikalas vienas- ponaitis užsipirkęs pui
taipgi pavartoju naujausius ir ge kią muziką, užsisakęs šampano, no, tas tik gali tam. pritarti. To ėmus, maždaug rašai recenziją, džiųjų raidžių tituluose. Atsira
PUBLIŠKA KLINIKA
riausius instrumentus dėl greito ir
dus
rhinisterių,
pradėta
jie
žy

dar
negana.
Vyrai
turi
atsaky

Del sergančių žmonių
kad vadinas reiškia pasirodė nau mėti didelėmis raidėmis: Minispasekmingo gydymo. Prisidėkite melužių limonado, pasikvietęs
Nereikia
daktarui mokėti
prie dėkingų ir užganėdintų paci- keletą draugų puoton ir keturias ti už kontraktus, kuriuos pada ja knyga, kuri, taip sakant, at
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDŲ NUO
jentų, kurie kasdięn pripildo ma
ro jų moterys be jų žinios. Be spausta tokiais ar kitokiais me teris. Patiko jų tarnams-direkUŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ
no ofisą. Ateikite šiandien dėl porcijas pietų suvalgęs, bandęs
Specialistai kraujo ligų
dykai pasitarimo.
iškilmingai staiga nusižudyti: to, kai kurios moterys reikalau tais, kad, taip sakant kaina jos toriams, sekretoriams ir t.t. Pa
Kraujo ir šlapumo egzaminacija
tiko ir tarnų tarnams — vicetiktai $1.
Ofiso valandos nuo 9 ryto iki šovęs sau į krutinę, bet iš ner ja, kad vyrai atiduotų joms už- prieinama, iš- tokios
maždaug
Ligoniai
moka
tiktai už serumus,
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir vingumo pataikęs į kėdės koją, kaziruotus pinigus.
Moterys popieros, tiek ir tiek puslapių ir direktoriams ir kt. Ir mada ti
Čepus
ir
gyduoles
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
tulus
rašyti.
didžiosioms
rai

turi
šimtus
kitų
privilegijų,
ku

Musų
Klinikoje
yra
vartojama vė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
paleidęs antrą šūvį į smegenis—
t.t. Kiek eilučių telpa neskailiausios
mados
instrumentai
dėmis
pasiekė
tolimus
nuo
gar

pataikęs vėl tik į telefono dif- rių vyrai visai neturi. Ir dar jos . tau vadinas. Žinoma, tas ne vi
moksliniu budu.
DR. W. R. REGISTER delę,
bės.
Tai
rašo
gerbdami
arba
nepatenkintos
savo
teisėmis!
Gydome
kraujo
ligas, inkstus, pū
trečią leidęs į smilkinį —
siems svarbu. Ant galo parašau
norėdami
skirti,
vaduodamies
slę,
nenatūralius
nubėgimus, silp109 N. Dearborn St.,
Nurodžius man faktus kaip keletą minčių, kurios parodo ir
pramušęs*' ant bufeto stovintį
'
numą,
nervingumą,
reumatizmą ir
tuo,
jog
vienas
tėra.
Bet
tuo
CHICAGO, ILL.
ant
delno,
manau,
kad
visi
vy

visas chroniškas ligas.
samavorą, spustelėjęs ketvirtą
knygos vertę. Jos Vra tokios: pačiu mastu privalu
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)
gerbti
ir
Kalbame lietuviškai
rai,
įskaitant
ir
bolševikiškus
b............................. .....
■ ■ |/ kartą kakton — kulka
perlindo
kiekvienam patartina įsigyti ją. kaimynų žmones,
National Health Clinic
kaip latvių,
krosnį ir įstrigo virtuvėje į ke vyrus, sutiks su mano įrody i Tai perskaitę, taip sakant, va1657 W. Madison St.
tais faktais, kad moterys
i
jau ^įjnas> kiekvienas supranta jos estų, suomių ir kt. Jog jie mu
Kampas Paulina St.
pamą kumpį.
sų draugai; jų ministerių taip Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Tai atsitikę kuone akimirks baigia pavergti vyrus ir todėl vertę. Vadinas reiškia ne vie
Nedėlioj 10 iki 1
po vieną tėrą... Lenkų ar kitų
nyje, taip kad draugai tesusku- prašyčiau visų tikrų vyrų savo' nas, taip sakant bendrai paėmus, priešų galima negerbti, bet kai
bę išmušti iš rankų brauningą tęsęs ginti, jei nenorite ateity recenzuoju, taip dabar vadinas mynus?!.. Dar Seimas rašoma
I visi lietuviški laikraščiai maž didžiąją, (musų),
tik prieš penktą šūvį. Nepasise vergauti moterims.
bet latvių
Šį
straipsnį
prašyčiau
visų
daug daro. Dabar taip sakant “saeima” — mažaja. Bet būda
kus nusišauti, vargšas sprukęs
laikraščių, kurie tiki į vyrų teį- (į visur tokia pakraipa recenzuoti.
gatvėn ir kiemo gilumon .
sės, o ypač Vilnies, Skambalo,*, Matot vadinas reiškia svarbiau mi mažais kalbos žinovais nuLaisvės ir Moterų Balso persi- I’ yra žinoti kainą, datą ir popie- rirųstame. Lieka laukti ti; laikų,
kada užviešpataus 100% patrio
Slaptos
Užkrečiamos
spausdinti. Dėkui.
Įrį knygos, kad suprasti apie jos tizmas ir savo karves, ožkas, šu
Kreivos
Ligos
Ligos
—Jurgis-konsulatas. i naudingumą.
Nosys
ir pasekmingiauP. S. Aš čia kalbėjau ne dėl į■ Teatre kitokia atmosfera va nis ir kitus gyvus ir negyvus Gydomos geriausiu
siu
metodu
Kreivos
daiktus rašysime didžiomis, o
to, kad moterų teises susiaurin-rdinas.;
Nauji Arsphenamine ir Luescide gyIš vienos pusės, bendrai užsienių—mažomis
M r. Frank Dugovic, 5426 West
Akys
raidėmis.
dymai yra geti, bet dėl to kad vyrų teises paėmus, čia svarbiau žinoti ar
24th St., rašo: “Aš kentėjau per
Veido
Tuomet atskirsim “savo” ne tik
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar-Ą riausi ir tikriauapginti.
tistai
prieš
grimą.
Mat,
po
gri

nų ligų ir negavau pagelbos nuo
Iškraipymai
naujadarius, bet ir daiktus nuo
-4 sis
išgydymas
kitų daktarų. Aš atsilankiau j
mu ir manieros ir balsas pasi internacionalių.
M
IftŽui nuo krauJ° suiriChieago Medical Clinic ir gydžiau
Pataisoma- •pase^
keičia.
Rašydamas
taip
ir
pažy

si per du mėnesiu kur pilniausiai
Ipj
'■'
mų ii* Sifilio. De
—Šimtakojis.
mingai žinomo fun.
inw
Lietuviškų
šventų

pasveikau.
miu,, jog kostiumas ne sulig jo
v
labai didelio skaifrancuzo S'pecialiAš rekomenduoju gydymą Chi
čiaus atsilanky
didumu, nors pristovi gerai, kari Del greito piniginių
jų reikalų
to, be skausmo, be
eago Medical Clinic dėl visų žmo
mo ligonių pas
nių kurie kenčia ir nori pasveik
randų, be bandažų.
, veido grimas perdaug moderniš- reikalu atlikimo su
ti, čia gaus tikrą gydymą.
Dr. Ross gydymo
14 pt. Lietuviškų šventųjų rei- kas (nes kartais vyrai >be ūsų jjetuva, už pigią
Nėra skirtumo kokia liga jus
tų ligų, jis galėjo
sergate ir kiti negalėjo išgydyti
kalu
• rodosi scenoje). Jei kada atne- kajną, naudokitės
.
Ross
atpiginti
kainas
Dr. B.
mes kviečiame jumis atsilankyti
Patėmijęs
Padaužų
preziden(
ša
gėlių
artistui,
tai
apie
gėles
Naujieną
kablegramą
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą.
35 S. Dearborn St nuo
63 Bellevue Place
to
atsišaukimą
į
visuomenę
deir
terašau
taip
sakant.
Na,
žisistemą.
Me.4 gydome visas chroniškas li
(Netoli North State St.)
gas visame žmogaus kūne. Nervų,
lei padarymo lietuviškų šventų-'_______________ __ _______ _____________________
Valandos nuo 10 iki 4.
kraujo, odos ir socialės ligas vy
Tel. Superior 6763
jų, skubiu prie to reikalo prisi-J
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
Delei pasekmingų rezultatų ir labai
penų, inkstų, pūslės trubelius.
dėti, ir kartu pasveikinti prezi-i
žemų kainų, atsilanko labai daug
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptudentą už tą rimtą sumanymą.
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.
|
ir yra laimingi.
Tai yra tikrai auksinė mintis.
Dešimtis gydymo kambarių yn. pa
Vyrai ir moterys, negaišinkite
Ar turit silpnas akis?
Daromai šeši- ; šventieji, dau-! ;
skirta dėl sergančių.
laiko besigydydami be pasekmių.
giausia
italijonai.
O
italijonai
|
SPECIALIS GYDYMAS
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
Skauda jums galvų?
už PUŠŲ KAINOS
žastį. Prisidėkite prie būrio už
savo papročiais ir kalbą mumsĮ
Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo
ganėdintų pacientų kurie atsilan
nesuprantami. Kai kuriems gal
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų
ko j musų gydymo kambarius kas
Viena geriausiai įrengtų institucijų
dien.
>
tik
jų
vynas
šiek
tiek
imponuodėl gydymo tų ligų.
Musų pilnas išegzaminavimas
♦
»'
'
>,
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
ja...
kos yra garantija, kad jus galite gau
tos stovį, kaip knygą.
Prezidento atsišaukime nėra
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Musų praktika didelė, muši} kai
paminėta
,ar
šventieji
turi
būti
nos žemos. Jei norite greitų pa
Pastebėkite labai žemas kainas
sekmių, atsinešk šį skelbimą ir
Tai yra paprasti simptomai, dėl gyvi ar ne. Nėra taipgi pasa
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją
tiktai trumpam laikui
kurių matymas reikalauja pagel- kyta, ar šventieji turi būti su
vertą $10 už $1.
Specialis Intervenous Gydymas, $5
bos. Gal būt, kad jums reikia aki grupuoti (traicėmis, kvartetais,
CHICAGO MEDICAL CLINIC
iki $1(1 Laboratorijos ir X-Ray Eg^ąnių? Pasitarkite su manim šian ete) ar pavieniai.
Jeigu
nėra
minacija už tą pačią kainą. Lymph
505 S. State St., kam. Congresa St.
dien. — Pritaikau taipgi akinius skirtumo, tai kandidatais į šven
Serum
Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5
Privatis įėjimas, 7 E. Congress
prie likusių čielų akinių įtikiu.
Kotilų Raumenų ir Nervų Gydymą* $2 iki $f
St„ prieš Leither krautuvę.
tuosius aš pristatau keturis.
Gydymas Odos ligų — Actine Rays, $3.
Nedėlioj nuo 9 iki ii.
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Tai bus naujanybė. Tas kvarte
Pasitarimas
ir Egzaminacija Dykai
Panedėly,
seredoj ir subatoje
DR.
JOHN
J.
tas
turės
visiems
patikti.
Juo
Reikalaukite
knygelės dėl Specialių
nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Ligi].
Duodamos
veltui.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.
yra niekas daugiau, kaip tik
SMETANA
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
“Dzimdzi-Drimdzi”.
Nors gal
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.
AKINIŲ EKSPERTAS
visokių cnatų žvilgsniu jie turi
1801 So. Ashland Avė.
trukumų, bet kai su šiuo nriDR. B. M. ROSS
Lietuvos darbininkų sa Kampas 18 gatvės, 3-čias ąugštas
zernu pasauliu
atsisveikins ir
35 S. Dearhorn StM kamp. Monroe,
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
vaitinis laikraštis
Chieago.
per “čiščių” pereis, tai bus ne
GREITAS SENIS. — Nathan Levitt iš Cleveland, O., nors
Penktas
aukštas,
Crilly Namas
Ant Platt’s Aptiekos
visas
žilas
ir
92
m.
amžiaus
senis,
bet
meilės,
ir
vedybos
dalykuo

kalti
,kaip
avinėliai...
25
metai
tame
Name
SOCIALDEMOKRATAS
Pastebėkite mano iškabą
se
gali
lenktiniuotis
su
bile
jaunuoliu.
Ryte
jis
susipažino
su
Le

Kai dėl pavienio kandidato,
VALANDOS:
Gaunamas
“Naujienų” Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va tai turiu šit ką priminti: neuž- na Chapad, 58 nu, ji jam patiko ir vakare jis jau buvo vedęs. Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
Ofise ir skyriuose.
ilgio ketina atsiskirti nuo musų Abu buvo našliai.-Levitt turėjo penkias pačias, visos mirę, ir 9 Pauedely, S«redoj ir Subatoj nuo 10
ryto iki 8 vakare.
Kaina 5c.
viena asaba, kuri per visa savo vaikus.

A. F. CZESNA
-MAUDYNES

Pagelta Del Sergančiu

Kraujo Suirimai

šeštadienis, Geg. 23, 1925

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra
paslaptis pasisekimo
Vi«i

kenčianti

nuo chronitkų,
laitai
Kiinklų ir ailpninančių lipių,
paainau‘lokite
Ala
proga.
Gydymas ir itgydymnn chroniškų neuM
riti*,
kraujo, odos
rtkilvio ligų, yro
ninno gyvenimo darhas. A6 geriau noriti
apsaugoti svei< ... .
katą
šios
šalies

I
zOBSą.

I

j'<

j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

vietoj
boti I
valdytoju. Ah ži- I

HBBSShSB® K?;'5!
Dr.

yra

nau, kad aA galiu I
Mabee nuteikti
jums ge- I
riaus| gydymų, kok* I
žinomas
me-dicinos moksle.

J.

K.

“606''

"914"

TIKRĄ PAGELBĄ
Įčirškimai teisiai j gynios <iel kraujo |
suirimo, (čirškimai tiesiui i gyslas pa- |
darė tikrų revoliucijų medicinos prak- |
tikoje; ligos iki Aiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar gulimu hu Aituo mo
ksliniu budu išgydyti. AA vartoju savo
praktikoje visus vėlinusius serums čiepus,
antitoksinus,
speciules jėirAkimui
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dėl greito išgydymo, sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skaitliaus užganėdintų ir išgydytų žmonių,
kurie kasdien ateina j mano gydymo
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegzaminavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1
Chicagos gyventojas suteikia
savo patarimą
“Chieago 111.
"Gerbiamas Dr. Mabee,
“AA noriu jums tarti daug sykių
ačiū už gerų gydymų ir išgydymų,
kurj aš gavau nuo jūsų.
Kaip jus
atsimenat, n.A visuomet kentėjau nuo
neuritis, ir beveik išleidau visų snvo
turtų suradimui palengvinimo, ftjau
nuo vieno daktaro prie kito, lega
liau atsidūriau
sanatorijoj, Hat tie
Creek, Mtchignn. Ir tai dar nega
vau pagelbės.
"Aš praktiškai btivnu visai bejė
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mų laikraštyje ir tuojau atvažiavau
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimų, kad jus po egza
minavimo
galėsite
mane išgydyti.
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymų ir gavau greitų pagelbų nuo
jūsų puikaus gydymo. AA dabar esu
visai sveikas rr kaip naujas
žmo
gus.
“Mano garbėsžodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymų bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba,
“J RED WAGMAN,
4338 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus
jus esate?
Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep ' ir vikrumų?
Ar jus esate silpnas
plonas, nervin
gas, turite chroniškų ir sunkių ligų ar
ba silpnumų per jūsų neapsižiūrėjimų?
Nežiuript kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti
savo sveikatų, stiprumų ir energijų. Aš
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumų.
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare,
Utarninke, Seredoj ir Subatoj nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Ne<Įėlioj nuo 9
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison St., Chieago, III.

AR
JUS
SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už
ketvirta dalį paprastos kainos?

Per visą šį mėnesį gydysime
visus sergančius, kurie tiktai
atsilieps pas mus už ketvirtą da
li paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budu ir
tokiomis pat gyduolėmis, kaip
jys inokėtuinčt pilną kainą. Tas
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių
žmonių su labai geru ir pasekmisgu
gydymu
HOUSE of
HEALTH.
Tą nužemintą kainą' galėsite
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už senini
jus užmokėsite tadą, kada jas
gausite..

Taip kaip jus
žiu retu mes į pa
veikslą.

DAKTARAS FERNEL

$12.50 iki $5.00

V

■ 1c

2..

•

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

164 W. Washington Str.
Chieago, III.
Užprašome visus atsilankyti,
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas,
kaip tai nervų ligas, odos ligas,
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir
in^oterų, reumatizmą, rugštunnis
<raujuje. plaučių ligas, širdies,
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą, egzymą, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti
daktarai negalėjo išgydyti.
Musų tikras išegzaminavimas
ir laboratorija parodys tikrą
stovį jūsų sveikatos stovį taip
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta.
Egzaminuojanie su X-Ray ir su
mikroskopu ir su opthalmic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram
išegzaminavimui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai.
ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9
ryto iki 8 vai. vakare, .nedėlioj
•nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.
Ateikite ir prisidėkite prie
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
są ir liko išgydyti.

Skaitykit ir platinkit

NAUJIENAS

