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partiją, kuri

ką tik miręs senĄtorius
Follette. Senatorius Ladd buvo 66 metų amžiaus.
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No. 147

Lietuvos-Latvijos kon 55 asmens neteko gyva
sties per dvi dieni
ferencija

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ARMIJOS IR LAIVYNO MANEVRAI HAVAJUOSE

sitrauktų iŠ tos srities.
Ka
dangi tuo laiku aš turėjau pa
kankamai darbo su ispanais, tai
darjau, kaip įsakytas, bet štai
šių metų balandžio pradžioj
gaunu kitą įsakymą, kad mano
kariuomenė turinti pasitraukti
ir iš Beni Zerualo teritorijos,
nors tas kraštas visados buvo Paveikslėlis parodo kulkasvydžių kompanijos narius, pasiruošusius atmušti laivyno kareiviu J

viųjų bloko, kuriam priklausė ir

--

*

Fašistai suteikė valdžiai galios
leisti dekretus
BALTIMORE, Md., birž. 22.
— šiandie čia mirė senatorius
Edvvin F. Ladd, iš Nortn Dakotos. Senatan jis buvo išrink
tas 1920 metais, kur jis prisi
dėjo prie neskaitlingo progresy

— ■-Į

Chicago, UI. Antradienis, Birželio-June 23 d., 1925

Maurai pradėjo smarkiai
pulti francuzus

Senatorius Ladd mirė

-
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RYGĄ, birž. 6 [Ej. — Lat
vių laikraštis Jaunukas Žinąs
rašo dėl Lietuvos pasiūlytos Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos už
sienių reikalų ministerių konfe
rencijos. Rygoj pranešama, kad
Latvija kreipėsi į konferencijos
dalyves, siūlydama sušaukti
konferenciją kiek galima greiIčiau. Kiek žinoma, Estija, bu'dama svetimoj įtakoj, neprita
ria sušaukti konferenciją greitu
laiku. Ji norėtų, kad užsieni Ji
reikalų uninisterių konferenci
jos vietoje įvyktų ekspertų pa
sitarimas. Galima, kad dėl tos
projektuotos trijų
valstybių
konferencijos vietoj įvyks dvie
jų valstybių konferencija, t. y.
Lietuvos ir Latvijos.

21 prigėrė, 34 buvo automobilių
užmušti

Per dvi paskutini savaitės
dieni, taigi šeštadienį Ir sekmadienį, vidurinių vakarų ir va
karų valstijose trisdešimt ketu
ri žmonės neteko gyvasties au
tomobilių nelaimėse, ir dvide
šimt vienas asmuo prigėrė be
simaudant.
Penki žmonės buvo užmušti
Ghicagoj ir du kiti Illinois vals
tijoj; septyni Iowos valstijoj,
du Nebraskos; penki Minnedotoj; du Coloradoj ir vienuolika
Pacifiko pajūrio valstijose.
Besimaudant prigėrė: trys
Chicagoj; vienas Bloomlngtone;
trys Gary, Ind.; du IndlanapoLatvija už Pabaltijo valstybių ly, Ind.; šeši St. Louis, Mo.;
trys Kansas Citty, Mo.; vienas
konferenciją

RYGA, birž. 8.

Moss Point, Miss.; du MemphiEltos ži- se, Tenn.

niomis Latvijos Seimo užsieniu

Bombardavimas iš aeroplanų

Anglai kviečia Lietuvos
žurnalistus Londonan

Italijoj iš konstitucijos Karo laivai saugoja sve Universiteto Taryba ątmetė Universiteto statymą
neliko nieko
timšalius Kantone
Vailokaičio dvare

“Ir ligi aš galėjau pradėti ką
^pripažino Lietuvos", Latvijos Ir
nors daryti, jau franeuzų aero
planai ėmė mėtyti bombas į
S pageidaujamą, kaip ir
mano žmones. Tatai, galų ga
pageidaujamas ekonominis tų
le, privertė mane stotį karan, Fašistų parlamentas ’ suteikė KANTONAS, Kinai, birž. 22.
KAŲNAS, birž. 7 [L^].
valstybių susiartinimai?.
idant apgynus rifiečių Teises.
Lietuvos Rašytojų ir žurnalistų
Mussoliniui galios lętsti dek — šaminas, Kantono svetimša
“Mes reikalaujame, kad rlfie retų įstatymus
Sąjungos vicepirmininkas M.
KAUNAS,
birž.
9 [Lž]
ii rlk
U1I4. V
«
v ■
■
lių sodyba, dabair atrodo kaip
Del ko emiras Abd-eLKrimas čiai butų gerbiami «francuzų zo
Šalčius gavo Anglų laikrąštiniV
kad buttų apsiausties padėty. Universiteto tarybos vaKarykšpoj,
kaip
kad
mes
norime
gerb

veda kovą su franeuzais ir
po^dy_ prof. Krėve Mic;
7 ikų pakvietimą apsilankyti pas
KOMA, birž. 22. — Italijos Britų ir franeuzų karo laivai, už ciame potiitj<
ti francuzus ri f iečių zonoj.’’
įjuos Anglijoj. M. šalčius pa
ispanais Afrikoj.
premjerui Mussoliniui pavyko ėmę srategiškas pozicijas van kevičius jlranešė humanitarinių '
pasakiau Abd-cl-Krimui, tUp(į beveik neapribotu krašto denyse, daboja sodybą nuo ki mokslų fakulteto tarybos nuta-1
I «
. -—:------- !—
kvietimą priėmė ir birželio 6
kad
franeuzai
tvirtina,
jogei
RABATAS, Franeuzų Morovaldovu. Jo diktuojamas fašis niečių puolimo. Visos prieina rimą nutraukti
Universiteto: KAUNAŠ, birž. 9 [E]. _Blr. dieną išvyksta Izmdonan. Rar •
ka, birž. 22. — Rifiečių vadas jie kovoją už žmoniškumą.
tų parlamentas paskutinėse sa mos prie Šamino salos vietos 8
111 jn?a<uVi;ry .
želio 8 d. j Kauna atvyko eili šytojų ir Žurnalistų Sąjunga.,
Abd-eLKrimas pradėjo stiprų “Niekas nekovoja už žmoniš vo sesijose priėmė eilę įstaty fortifikuojamos maišais smil ’ Medicinos fakulteto t'egąnas - ,
pavedė p. M. šalčiui susipažinus
’ TLietuvos
.
v
_
_
,
u
,
v
nen
konferencijon
atkumą
mėtymu
bombų
į
kaimus
ofensivą prieš francuzus šiau
mų, kuriais Italija visai mfašis- ties ir apstatomos kulkasvy- pranese fakulteto nusistatymą,. stovai didesnėse valstybėse: E. arčiau su anglų laikraštininkais,
rėj nuo Uezano’ apsupdamas ‘ir žudymu nekaltų moterų ir tinama.
Priimta įstatymas džiais. Visi tarnai ir įvairių kad Universitetui statyti Links Galvanauskas iš Londono, J. suhtati būdų tampriam intelek
keletą franeuzų avanpostų. Ry vaikų,” atsakė emiras.
tualiniam Lietuvos jr anglų
Fizikos ir
“spaudai reguliuoti,” tai yra įstaigų tarnautojai kiniečiai su madvaris netinka.
Baltrušaitis
iš
Maskvos
ir
Si

tuose franeuzai atmušė rifie
Jis pasakė, kad rifiečių judė- visą fašistams nepritariančią streikavo ir apleido sodybą.
chemijos institutą statyti taip dzikauskas iš Berlyno, pakvies laikraštininkų bendradarbiavi
čius.
Franeuzų aviatoriai ii įimas nesąs nė religinis, nė ra- 'spaudą
jau daug patogiau Vytauto kal ti padaryti platesnių pranešimų mui ateity.
smaugti; įstatymas
Laivai pabėgo iš Honkongo
oro bombarduoja rifiečlus Į ry Jnis, bet patriotinis. / Jis no- prįe§ “slaptas” draugijas ir orHONKONGAS, Kinai, birž. ne, kaip Linksmadvary.
•apie kraštus, kuriuose jie at
tus nuo Kifano.rįs šviesos savo žmonėms, o to- ganizacijas; įstatymas krašto 22. — Trys užsienių garlaiviai,
Po ilgų debatų Universiteto stovauja Lietuvai, ir ta proga CHICAGOS “BUČERNĖS” ESĄ
dėl norįs įvesti priverstiną mo- apsaugai
reorganizuoti, etc. kurių įguloms streikuojantieji taryba, atsižvelg<lama, kad Uni pasitarti svarbesniais einamai
Interviu su Abd-el-Krinui
NEŠVARIAUSIOS
kyklų* lankymą.
Ekonomiškai, Svarbiausias tečiau įstatymas, kiniečių
jurininkai gruipojo versiteto statymas jau pradėtas siais klausimais.
Naujai pasTANŽIKAS, Moroka, birž. 22. Rifas norėtų dabartines teise*.; paskutinėj parlamento sesijoj smurtu, jei jie neprisidės prie ir nutraukimas galėtų valstybei
— [Chicago Tribūne korespon kasykloms, gelžkeliams Ir ki priimtas, tai įstatymas, kuriuo streiko, skubotai pasišalino iš padaryti nuostolių, dauguma kirtąsai Lietuvos pasiuntines WASHINGTONAS, birž. 22,
Paryžiuj (ligšiol dar Komoj) — Agrikultūros departamento
dento Lar-ry Rue].—Laike ma toms koncesijoms privatinei suteikiama valdžiai galios pa uosto.
balsų nutarė fizikos ‘ chemijos P. Klimas dėl žmonos ligos ne paskelbtame šiandie pranešime
no interviu su morokiečių vadu, nuosavybei perleisti žmonėms skelbti įstatymus savo nuo
Daug moterų ir vaikų atvy instituto statymo nenutraukti, galėjo atvykti.
sakoma, kad Chicaga esąs vie
Rifo emiru Abd-el-Krimu, ve iš svetur, ypač amerikiečiams, sprendžiu, be parlamento prita ko čia iš Kanono svetimšalių o klausimą apie kitų universinas iš septynių nevaliausių mie
dančiu kovą prieš francuzus ii kurie, investavę savo kapitalus, rimo, kas reiškia tiek pat, kaip sodybos, kadangi ten bijoma teto įstaigų stattymą palikti
stų, kur “bučernės” pasižymi
ispanus, jis sakės, kad apsigy nesistengtų paskui ir visą kraš kad parlamento visai nebūtų.
atvirą. Be to taryba vienbalneramumų.
savo nešvarumu ir nesanitarinnimo karą vedą ne franeuzai, tą pasigrobti.
Ispanija, sakė
šiai nutarė paremti medicinos
gumu.
Be Chicagos, kiti ne
bet jis. Emiras nusijuokė, kai Abd-el-Krimas, galėttų. laikytis Fašistų kongresas, kur Mussolifakulteto daugumos pasiūlymu
švarių “bučernių” miestai |varni sėdi kaip imperatorius
aš jam pasakiau, kad franeuzų turtingas, gelžies kasyklas ir
praplėsti jo įstaigas ten, kur jos i
dyjami šie: New Orleans, Birspauda kaltina jį, kad jis norįs Melilos gelžkeli, bet Rifo val Parlamento sesijoms užsida
dabar yra.
minghamas, Oklahoma City,
paimti Fezą ir pasiskelbti sul- džia niekados nepripažinsianti rius, vakar prasidėjo Italijos fa
Prof. žilinskio pasiūlymas iš- j KAUNO “Lietuva” birž. 9 d Baltimore, Washingtonas (vals
tanit, arba dagi kalifu.
Abd- jai bet kurių koncesijų'teritori šistų kongresas, kurio posėdžiai
reikšti apgailestavimą, kad fiz.’ leidiny praneša:
tybės sostinė!) ir Detroitas.
el-Krimas pareiškė, kad jis tu jose, kurias jis, emiras, dabar laikomi Augusto Amfiteatre.
chemijos institutas pradėta sta | Sąryšy sti priimtu tautos Nešvarumu
pasižyminčios
rįs pakankamai vargo Rife, ce laikąs savo rankose.
Juodmarškinių suvažiavo iš vi VVASHINGTONAS, birž. 22. tyti Linksmadvary, neatsiklau šventės įstatymu p. Daukantas, ypač ateivių “bučernės,” kurių
medžiojimų svetur, ir kad jis
sų Italijos dalių.
Atidaroma — Imigracijos statistikos skait sus tarybos, daugumos atmes krašto apsaugos minisleris, bu savininkai neturį supratimo aniekados nemanęs imti Fezą,
jame posėdy fašistų valdžios mens parodo, kad per pirmuo tas.
vo padavęs
prašymą atsistaty
ivęs prašymų
aisistaty- pie sveikatingumo> reiks
reikalavinei neturėjęs ambicijos
nariai sėdėjo karališkose ložo- sius dešimtį mėnesių nuo laiko, Dr. Avižonis—Univers/teto dinti. ]Dabar gauname patirti., mus, o vietos vyriausybės
1
Morckos sultanu, ar būti kalise. Mussolini gi, tartum koks kai dviejų nuošimčių kvotos
kad
p.
Daukantas
savo
prašytinkamai
neprižiūri
ir
nebaurektorius
fu.
imperatorius, .sėdėjo specialia’ imigracijos įstatymas įėjo gai
mą atsiėmė.
džia.
lion, daugiau darbininkų -apteiKitiems
mokslo
metams
Unijam
padarytame
soste,
domi

Karo priežastis
nuojančiame visam susirinki do Jungtines Valstijas, ne kad versitdto rektorium išrinktas
*
buvo jų įsileista.
Abd-el-Krimas pasakoja ši- Stipriausiai sumažintos karo mui.
prof. Dr. Avižonis, prorekto
Nuo 1924 metų liepos mene rium prof. M. Biržiška ir šekit
taip:
departamento išlaidos, , nuo
Fašistų atstovas de Vėcchi
“Aš pradėjau kovą prieš Is- 200 į 85 milijonus dolerių
savo atidaromoj kalboj pareis-; šio iki 1925 metų balandžio prof. Mačys.
paniją dėl to, kad mes nenorė
kė: “Musų pastangos nesusilp-| mėn. įsileista į Jungtines Valsrnes
iki
galutinos
pergalės?
’
Ir
I
27
908
Paprasti
darbininjome pripažinti skaldymo Rifo MEKSIKOS \MIESTAS, birž. nės iki galutinos į
į protektoratus, nes tuo buvo 22. — Meksikos valdžia ką til niekas negali pastoti mums ke- ikai- tu0 tarPU Per tą patį laiką
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
naikinama nepriklausomybė, ku paskelbė savo išlaidų biudžetą lią.
Tuo tarpu lai kiekvienas Išvyko iš Ameerikos 44,750 darčiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
bininkų.
ri buvo visų didžiųjų valstybių einantiems metams, viso 291,- žino, kad niekas nepalies musų
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per
mums pripažinta.
000,000 dolerių.
Tai yra 45 vadą, neperžengęs per musų
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies
PONTIAC,
Mich.,
birž.
21.
“Iki nesenai musų santykiai nuoš. mažiau, ne kad praeitu negyvus kunus.”
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
— Aštuonios mylios nuo čia Popiežiaus nuncius gavo iš
su Francija buvo kuo geriausi. metų biudžetas.
Del didesnio greitumo siųskit telegra
vakar
nukrito
degąs
aeropla

Bet per pastaruosius dvejus! Ypač stipriai sumažinta karo
Lenkijos prezidento brilianfu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų;
ELEKTROS KABELIS UŽMU nas. Du lakūnai, Godeli, Čikai
metus Francija išvijo mano at- departamentui, kurio išlaidos
tų kryžių.
išmokami į 6 iki 10 dienų.
ŠĖ DARBININKĄ
gietis, ir Boffey žuvo ugny.
stovus, areštavo ir sumušė ma- nukirsta 47 nuoš., palyginus su
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
no karjerus ir konfiskavo gabe praeitais metai./, butentt nuo
VARŠAVA,
birž.
6.
kit per Naujienas paštu, išmokami j 20, iki
1IAMM0ND, Ind., birž. 22.—
namas per sieną man# prekes. 200,000,000 dolerių į 85,000,000
Ryšy su pasikeitimu ratifika
20 dienų. •_
Vietos United Chemical Pro
cijos
dokumentais
dėl
konkor-Į
dolerių.
“Nuo pat laiko, kai prasidė
ducts įstaigoj šiandie buvo Už
z
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
dato,
Lenkijos
prezidentas*
jo judėjimas už nepriklausomy Prezidentas Calles, kuris sten muštas darbininkas John Čaikacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų
W{ojciechowskis
padovanojo (
Antras darbininkas,
bę, aš kviečiau Francija nusta gias sutvarkyti krašto finansus kovski.
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
tyti sienas.
Kiekvienas mano ir dėl to karpo visur, kiek ga Michael Toth, buvo skaudžiai Chicagai ir apielinke? oficia popiežiaus nuncijui kryžių su
l?riliantais. Taip pat apdova-'
Juodu dirbo prie lus oro biuras šiai dienai p ra
prašymas buvo atmestas. 1923 lint, valstybės išlaidas, buvo apdegintas.
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
nuli “P(,lonia restituta” orde-;
našauja:
metais franeuzų maršalas Lyau- priverstas sumažinti federales elektros kabelio.
' TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 Kast 115 St.
monsinjoras Kiurio ir
Nenusistojęs
oras;
kartais nais
tey pakvietė, kad aš pasiųsčiau išlaidas taipjau ir švietimo rei
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
gali būt lietaus; truputį vėsiau, nunciaus attachė KoHi.
Mirė nuo masažo aparato
savo įgaliotinius j Rabatą. Aš kalams nuo 48 milijonų į-21'
LOUISVILLE, Ky., birž. 22. bent j pavakarį; vidutinis matšiuo atveju
pasiunčiau, bet ten jie visai milijoną dolerių,
ATĖNAI, Graikija, biri 22.
Paskum trenerolas jis pasitiki, kad dvidešimt aš — Devynioilkos metų margina, nąsis vėjas.
ignoruota.
bandė Vakar temperatūra vidutinio — Iš Turkijos pranešama, kad
Chambrun praneša man, kad tuonios Meksikos valstijos pa Lorena Morrisoniutė,
Graikų/Turkų konvencija dėl
franeuzų
avanpostai
slenką čios labiau susirūpins mokyklo elektriniu masažo aparatu pasi- kai siekė 76° F.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, 111
Elektros Šiandie saulė teka 5:15, lei jausanos sutarties, vykdymo tu-,
priekin, už Uergos, ir jis įsako mis ir kad todėl švietimo reika masažuoti sprandą.
Išrovė ją užmušė.
džiasi 8:29 valandą.
pus pasirašyta.
man, kad mano kariuomenė pa- las nenukentės.

Maurai pradėjo ofensivų
prieš francuzus Morokoj
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Lietuvos užsieniu atstovu
konferencija Kaune

/■

Del gaudų apie Ministe
* riy Kabineto krizį

Daugiau darbininkų išva
žiuoja ne kad įvažiuoja

Meksika nukirto savo
biudžetų 45 nuoš.

Jūsų Pinigai

Lenkai atsilygina Vati
kanui už Vilnią
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Antradienis, Birž. 23, 1925
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KORESPONDENCIJOS

PIRKTI, PARDUOTI AR M AINYTI VISADOS KREIPKITftSf
PAS MUS.
TAS JUMS BUSį.
ANT NAUDOS.

FABION AS C

Vienu
svarbiausių
priežasčių
CENT
RAL
MANUFACTURING
BANKO
stiprumo yra didumas jos turto —
daugiau kaip dešimts milionų dole
rių. Antra priežas
tis yra jos ilgų me
tų patikimas ban
kiniame biznyje ir
* geras vardas jos

Rašo Pinirnickis.

Linksmos žinutės darbininkams
pasiskaityti.
Pradedant gegužės 1 dienų
čia buvo išėję į streikų namų
statytojai (karpenteriai). Streikas tęečs virš mėnesio laiko ir,
pagalios, pirmąją birželio savai

virMninfc'ų
ninku.

tę užsibaigė primausiu darbinin
kų laimėjimu. — Bosų asociaci
ja garantavo darbininkams
$12.00 dienos alga (seniau gau
davo $1'100) ir pasirąžė su uni
ja kontiįktą laikyti tųjų skalę
dviem ateinantiem metam.

ir

■—e

NORĖDAMI!
f

SAUGI KIBTA JŪSŲ
PINIGAMS

Nemariu Kronika

■ 11

809 W. 351h St., Chicago

Tel. BoHevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus Ir
Parduodam Laivakortes. •

darbi-

Si įlanka yra nariu
Clearing
Chicago
Association
Honse
kuri reguliariai per
žiūri Banko knygas.
Ji irgi yra po Itlinoi* Valstijos prie
žiūra.

K. GUGI5
ADVOKATAS

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75 centus.' Jie yra la
bai puikus ir patogus
susidėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie'
inka kožtiai šeimi- ,
ninkei, kuri perka *
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiuntimo išlaidų 5c.

Mūrininkai ir plasteruotojai
Attikite
pamatyti
pasidrąsino lų^penterių lAimėjip. Czftikauską, jisai
rnu irgi nusitarė tuojaus su
jums imaiškinH kaip
streikuoti, reikalaudami pakėli
jus galite uždirbti1
mo mokesties $2i00 dienai. Ne
3% šioje saugioje
Įlankoje.
spėjo dar mūrininkai su plasteruotojais suformiiluotl savo rei
kalavimų, kaip tuč-tuojaus Generalė Kon traktorių Asociacija
puolėsi prie darbininkų siulydamo kompromisų — vietoje $2.00
$1.00 dienai, tai yra vietoje da
bar mokamų $12.00 siūlė $13.00
NAUJIENOS,
nuo liepos 1 dienos šių metų iki
gegužio 1d. 1926. Gi nuo čia
Chicago, III.
1739 So. Halsted St
alga bus pakeliama $2.00, tai
yra, $14.00 dienai iki birželio 1
d. 1929 metų.
1112 West 35th Street
Delei tokio nepaprastai ilgo
pasiūlymo kontrakto- birželio 8
d. darbininkai z Generalei KontŠviesą ir pajiegą suvedama | senus ir naujus namus, taipgi dirb
raktorių Asociacijai nusileido ir
tuvės. Cash arba ant išmokėjimą.
DABAR
tokiu budu streikas liko išveng
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*.,
tas. Tas laimėjimas, kiek teko
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COi, I b o.
BANDYKIT
A. BARTKUS, Pres.
patirti ,palies virš 5000 darbi
it>19 W. 47th St., Tek Boulevard 7101, 1892, Chicago
ninkų.
Bohemian
Taip pat atsiekė, nors šiame
Hop-Flavored
atvėjyje ir ne tokių stambių lai
mėjimų, stogdengiai, kurie čia
švarios, šviesios, Svei
streikuoja jau nuo balandžio 1
kos, Gražios Akys
d. Jų alga bus pakelta prade
Tai yra puikiausias turtas
dant rugpiužio 1 d., nuo $9.50
Murinę yra išvalantis, suminkš
tinantis, atšviežinantis ir
iki $10.00 dienai.
nekenkiantis.
Tai yra gražus laimėjimai,
Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye
lai yra linksmos žinutės darbi
Dykai pareikalavus.
Murinę Co., DpL H. S., 9 B. Ohio St., Chicago Beauty”.
Teikia geras
ninkams pasiskaityti. Bet tai
dar neviskas! Iš jų reikia pa
pasekmes
simokyti ir suprasti viena pa
Parinktas materiolas
matinį darbininkų gerbūvio dės
Valet
THE SAFETY RAZOR KŪRIS
Prasykit groserninkų
nį — Rad tik gerai susiorgani
AiifaCktrzm PATSAI GALANDA SAVO BLADES
/"VUlVkJt.1
Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
zavę ir dnučiai laikydamėsi išPardavimui visose krautuvėse kuriose
Razor
vieno darbininkai gali be di(7eparduodama Razors ir Hiades
Jei ieškai'bargenų
—Sharpena Itself
lio vargo nugalėti savo darbda
skaityk Naujienų skelbimus.
vius ir pagerinti savo kasdieni
nį būvį. Ir ko greičiau visi dar
bo žmonės supras tų paprasta
dėsnį, tuo greičiau išmuš jų ga
lutino iš skurdo pasiliuosavimo
valanda.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS

CENTRAL
MANUFACTURING
DISTRICT BANK

PurBn
, Malt
,»

ourtyES

*
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room >111-19
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 181(1 t
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvargą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigą 1 ir 2 mergišiam*.

A. A. GUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062
7—9 v. v. apart Paredėlio ir
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas
Tel. Pullman 6377

10717 Indiana Avė.,

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais,

Roseland, 111.

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavo]!me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. 7

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

Vardas ir pavardė

Vilnius

I

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
't

(jei nori

■A

“v. W. RUTKAUSKAS

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Advokatas

Siuntėjo parašas

29 So. La Šalie St., Room 589
Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted SU Chlcagu
Tel. Yards 4681

Adresas

■M
r

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj, buvo apaugusi
'milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

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

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600
X

turi gaut Lietuvoj litais

Pinigų prisiunčiu $

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

Valsčius

Apskritis

Paštas

1323-1923

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam
rupruntama kalba pradeda savo raštą:

.

Kaimas

REIKIA RAŠYTI VARDU ‘‘NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
H. Hclm Clayton, 70 metų,
iš Bostono, senas oro spėjikas,
kuris išrado naujų ir moksli
ni būdų atspėjimui oro, pasi
remiant persikeitimu saųjės
karščio.

710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas —kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums
pagplbėti jums nubudimo valan
doje.
Tel. Ganai 3161

ADVOKATAS
7? W. Washlngton St. Room 911
Tel. Central 6299
Cicero Ketverge vakare
4917 W.*14 St. Tel. Cicero 8228
Ant Bridgeporto Seredoj ■«o
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7
8236 S. Halsted St, T. Boal. 6787

Tai. Dearborn 90*7

A. A. SLAKIS
ADYUKATAS

*

Butkus Undertaking Co„ Ine.
P. B. Hadley, Licenued

A. E. STASULANI

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių

Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St

Chicago, J Illinois

Ofisas vidurmloatyjl
Rpom 1726
CHICAGO Ti lMPJ i r’.LDG.
77 W. Wasbington SL
Cor. Waskington A Clark

Namą Tel.: Hyde Pa* MH'
_

NABJIEN0S, Chicago, m

Antradienis, Birž. 23, 1925

visų. Jie laukė, laukė, bet nieko
nebuvo

apgavo,

žuvis,

landas ir

perdaug

“linksmas“ ir tomai, ne tų, -— iš akmens išėjo

tenai, fenai!. .

Jus jaunos,

o aš senutėlis,

‘kokio

nors

velis išsigando, bėgo greitai, bet košes ir liekias vyžas. Atsisėdo

Tel Blvd. 3138
M. WoitkicwiczBANJS
AKUŠERKA
Pasekmingai paarnauja
mote
rims prie gimdym o , patarimai
lykai moterims
merginoms.
3113 South
Halsted St.

nakties

paukščio baisaus klyksmo, nematyt nė čaklų, ne kitokių “keniau gyvenusių” gyvūnų, Į’er
margus tankumynus eina vien
tik viešpataujantis vandenpuolio šniokštimas, kuriame paskęsta tetervos kvaksėjimas.
Prieš ryto atsikvėpimą atlekia
permatomos nakties vėjalis, ša
keles sujudinęs kaž-ką sušnibž
da miškas, garsiau sušniokščio
vandenpuolis, sugriežia sena pu
šis. Baltrf naktis viską apdengė,
suviniojo permatomu rubu 'ir
pa tirštino miglą prie karmopinės saulėlaidos.
Vandenpuolis staugia ir dūks
ta.
Vidury skalos stovi senas
kryžius. Jis nevirsta. Seni jo
parašai pavirto į neaiškius brai
žinius ir nieko negalima supras
ti iš viazos, susimaišiusios su
žaliomis samanomis j slaptingą
vienatą. Negalima nė suprast,
nė perskaityt keno ir kada tas
kryžius pastatytas.
Po kryžiaus, sakoma, guli pa
laidotas pats didžiausis burti
ninkas! Burtininkas buvo tvir
tas kaip metalas, nenorėjo mjrti,
vis norėjo atsikelti iki jį pagul
dė veidu apačion, o ant jo pasta
tė kryžių!

Murmintis ir rėkaujantis van
denpuolis prisimena pasakas
apie tai, kokių stebėtinų nuotikių liudininku jam teko būti, o
klausyti nėra kam, išskyrus ma
ne ir ronio apačioje apsiputoju
sio] vandenpuolio bedugnėj. Ronis laiks nuo laiko išlenda iš
vandens, pažiūri, apsidairo. Vė
liau jis dar labiau iškiša savo
snukelį su protingomis žmogaus
akimis ir klausosi. Pasiklauso
ir pasikavoja, kad po kiek laiko
vėl klausytis kitos kaskados.
šlapia, šilta....

NORT
RMAN
LLOYD~|
TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMARINTOMIS
KAINOMIS

Į LIETUVĄ
per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami
kambariai

I Svetimšaliai grjždaini į 12
I mėnesių neturi jokių kliūčių Į
v
___________
100 N. LaSalle St., Chicago, III.
arba prie vietinių agentų

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31

Tel. Yards 1114
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktikavusi
Pennsylligonvanijos
bučiuose. Sąži
patarningai
nauja, ▼iKokiose ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir pc
gimdymo.

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

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

“Moksleivių Kelių” redakto
rius, M. J. pleikis, birželio 9
dieną išvažiavo vakacijų j Pennsylvanijos valstiją. Jis tenai tu
ri daug senų pažįstamų, nes iš

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 17 niekai

Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
<$
-v

SEVERA’S
BALZOL

LIETUVON

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuette Parko ir Brighton Parko
sigyvenęs. Jisai žada grįžti bir
apielinkių nuo dabar NAU
želio 27 d. “Moksleivių Kelius”
redaguot jis pavedi" J. lapaičiui JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.
tKK^oooomsaoo&mscaoof^^ c
Norintieji užsisakyt kreip
kitės jsas
Užkietėjimo

matė, kad jie pavys. Jis sustojo, į matomą vietą košės valgyti,
patekti ir dasigauti j ramia už- i
pasiėmė kuolą ir tuo kuolu api vieną koją apave vyža, o šniū
lanką, kur galima butų pasėti senukas, senas...
Žuvies sriuba buvo gatava. brėžė žemėj ratą. Tie žmonės jį ru apviniojo abidvi kojas,. Po to
naują gentakrtę?
nematyti Srebiant sriubą kalbos eina dasivijo. Pribėgo, bet j įjatą įei jis tą vietą apleido, palikdamas
I daug tyliau. (Prieš nusileisiant ti negalėjo (tėvelis buvo geras košę, šaukštą, vieną vyžą ir
si besistengdamas gintis nuo saulutė pro debesis pažiurėjo, burtininkas). Tie žmonės vaikš šniūrą. Taip pasišalinęs už ak
mirtingo ir šaltaus vidurnakčio pažaidė medžių paviršiais, įme čioja aplink ir neina šalin. Tė menų jis sėdėjo visą dieną. At
Nemažai i varių ligų paiena
tiesioginai nuo užkietėjimo.
vėjo? Gavęs ramumą, plonusis tė ir mums į šlubelę per lan vukas suprato, kad jie trokšta eina čaklas. Pradėjo kbšę valgy
berželis išsitiesia, nelaukiamai gus savo šviesią šypsą, apšvie kraujo. Nors jam buvo gaila, ti, sukišo kojas j vieną vyžą ir
išskiesdamas savo puikų ir gar tė apnikusias sienas ir padare bet jis užmušė savo teisingąjį raišioja. Kada kojas surišo, bur
biniuotą krūmų, iki beširdis seno, ir pliko staršino galvai šunelį ir tie žmonės pasišalino. tininkas pribėgo, bet čaklas bėg
vėjas vėl užmuša jo linksmus Į blizgančią.
“Antrą kartą mano tėvelis ti negali: abi jo kojos vienoje
Paauk
sėjo
virš
vandenpuolio
lapelius.
pasiruošė eiti ieškoti to turto...” vyžoje ir surištos!
ir
vandens
migla-dulkės.
Jurų
“Taip jį burtininkas ir suga
Taip ta pasakėlė ir tęsiasi.
* ♦ ♦
mėvos, kurios piovė tirštą orf Taip ir išrodo, kad Mikolas vi- vo. Rankas surišo šniuru ir sa
yra labai naudingas gydyme
Ant kalno prie vandenpuolio savo ilgais kai pjautuvai spar nioja siūlą iš kamuolio, pereida ko: neleisiu iki neduosi pinigų.
tų ligų ‘ir tom panašų nesma
stovi trys lupos — žieminės nais, taipjau išrodė kaip auksi mas iš vienos pasakėlės į kitą. Lysk į žemę ię atnešk pinigų.
gumų. Patartina vartoti se
loparių stubelės. Vienoje jų gy nės.
Čaklas
įlindo
į
kalną,
ilgai
tenai
niems ir nusilpnsjusiems.
Mes kalbėjome apie vašilus, Senelis buvo geram upe.
vena laivelių pašto vožėjai, ant
Sau Ritė nusileido. Vandenpuo pabuvo ir atnešė pinigų.
roje — žvejai, o trečioji tar apie naujas žuvavimo vietas
“Tai mažai! ■*— pasakė burti
lio nepaliaujamas šniokštimas
Kainos: 50 ir 85 centai
nauja kaipo provincijos stotis. apie “rudens vietas”, apie sun- susijungė ir susilygino per atvi ninkas.
Pakalnės duobėje randasi dn kų perėjimą .susmaugus
Pirmiaueiai kreipkis į aptieką.
“takias vėl įlindo ir dar at
ras duris su pasakų pasakotojo
nuo vandens dulkių pažaliavę dviejų ežerų.
nešė.
Pasakyk,
paklausė star- balsų.
aruodai, o biskj toliau, viršuje
“Dar permažai!
W. F. SEVERĄ CO.
čaklas
vandenpuolio, stovi sena, Die šiuo vienas vežėjų, — kaip ru- * Jau nebe dėl manęs jis pasa
CEDAR
RAPIDS, IOWA
vas žino kada ir keno pastaty siškai vadina tą vidury susmau- koja. Tikri nuotikiai ir pasakė purtina galvą: daugiau, mato
lės taip ir pilasi. Nežinai žmo mai, nėra.
ta koplyčia. Čia stovi neišven- gos esantį akmenį?
—Mes vadiname jį sankro- gus, kame baigiasi viena ir ka “Eik dar, atnešk nors biskį,
ir samame prasideda kita, kame tikre tada paleisiu.
va, — atsakė staršina.
noti kryžiai.
“Čaklas apsiverkė. Įlindo į
— Palaukite, pasakysiu, — nybė ir kame pasaka. Paprasti
Išeini iš šlubelės į laisvę ir
matai: nepaliaujamas vanden- įsimaišė įsismaginęs Mikolas. žodžiai ištikro tampa dideliu pa kalną, ilgai, ilgai tenai buvo, pi
tenkinimu ir, kaip loparas, pra nigų neatnešė, atnešė tik rau
puolis debesiais vandens dul — Klausykite:
doną skudurą.
“Daug metų atgal pas lopa dedi viskam tikėti.
kių dulkina ir dulkina į apačią,
nupigintas kainos ten ir at
“Burtininkas pinigus1 padali galNaujos
o jo putotas vanduo šniokšda ms ateidavo šisai*) ir plėšda “Tuose laikuose daug švedų
3 klesoj iki Kauno ir atgal $203
vo juos. Piaudavo jie visus: ateidavo iš vakarų. Songolskie- no į tris dalis: vieną dalį davė iki $215, pagal laivą.
mas krinta ir krinta.
GERA NAUJIENA. Naujas S. V.
Tamsusis miškas rūsčiai žiu kaimiečius, jų pačias- ir vaikus. čius jie rado ir juos išpiovė, nu čaklui, o dvi dali pats paėmė. įstatymus pavelija atlankyti Tėvynę
ri į visas puses, o arti skardžių Ką tik rasdavo — viską vog ėjo notozerskiečių ieškoti ir ru Jeigu Visus pinigus butų paė ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti
esantieji medeliai pasilenkę žiu davo ir plėšdavo: lovas, kailius, sų pajūry piešti. Notozerskiečiai męs — nieko butų negavęs: pi Amerikon nežiūrint kvotos.
Musų dideli laivai milžinai, kaip
ri apačion, kur puola vandens brangmenas ir pinigus. Jie tada gyveno arti vandenpuolio nigai butų pavirtę į akmenis!
MAJESTIC,
didžiausias
pasauly,
“
Griuvėsiuose
yra
daug
tokių
OLYMPIC,
HOMERIC,
LAPLAND,
pasislėpę
urvuose.
Songelskiedažniausia
vadinėdavo
upėmis
kalnai ir kur pasidarė vandens
PI1TSBUKGH, ARA-BIC siūlo grei
dulkės. Miškas rūstauja. Ant ir vengdavo klampynių, kame čiai pasiuntė pranešimą: “Visus vietų, kame čaklai gyvena. Kal tą kelionę į Cherboug, Southampton,
vargiai galimų užmatyti toli juos galėtų loparai pagauti ir piauna.” Visi notozerskiečiai nuose ir akmens griuvėsiuose Antwerp. Daug laivų išplaukia kas
mų kalnų randasi besišypsanti užmušti. Tuose laikuose žmo ėmė šaukti. Jie pridengė savo yra tokių vietų, kur gyvenimas savaitė.
Visi musų 3-čios klesos keleiviai
klampota aikštė. Žiuri ir nesu nės gyveno žemėj kaip gyvu urvus, susėdo į laivelius ir nu išrodo negalimas, bet čaklai gy jauna atskirus kambarius dviems,
pranti: ar tenai randasi žals liai: išsikasdavo žemėje urvus, plaukė Tulomos upe į Didžiąją vena. Imandros apielinkėj po ceturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
vas sniegas, ar saulutė nusiun o viršų pridengdavo akmeni Vokiečių Salą — septyni vars žeme dar ir dabar slapstosi pra gumas.
tė savo šviesą ant baltom sa mis ir medžių šakomis. Toks nai nuo vandenpuolio. Nusivarė gaišusios gentės nariai.... ”
Kreipkitės prie mus vietinių agenų
arba
(
būdavo
visasloparų
kaimas.
manom padengto kalno, pada
jie tenai ir briedžius. Aukštes Reikia išeiti į lauką ir pažiū
Kada jie sužinodavo, kad šišai nėj salos daly jie pastate du rėti į tą slaptingą mišką, kame
rydama jį sidabro išvaizdos.
WHITE STAR LINE
Stotinėj tupoj, kame aš vie ateina, jie urvus užgriaudavo, sargu, o patys pasislėpė krū tokie stebėtini dalykai dedasi
RED STAR LINE
nas praleidau savaitę, dabar *) šišai — švedų plėšikai.
♦
, 127 So. State Št„
muose. Bet sargai užmigo pirm, šiandie.^
Chicago, III.

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.
OfisaH ir Laharatorija: 1025 W
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais:
Drexel 0950
Boulevard 4136

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

3333 So. Halsted St.
IŠVAŽIAVO VAKACIJŲ

«>-DR. HERZMAN-**

3235 S. Halsted St.

“Burtininkas, ai-ai, buvo gud Lietuvos atvykęs tenai buvo ap

trys dideli nuogi vyrai. Jie pa rus! Antrą kartą jis nuėjo į tą
kuri per va-. padainuoti tegalėjo tik tiek:
Ak jus, mylimosios’ merge matė tėvuką ir nusivijo jį. Tė pačią vietą. Pasiėmė su savim
les. tenai,

Tyliai stovi miškas; negirdėt

matomai, daugiau

juos songelskicčiai.
“Plaukia upe švedai, bet nieko
nemato. Taip jie salą butų ir
pravažiavę, jeigu ne tas prie
kranto nepaslėptas laivelis. Jie
apsistojo ir visus miegančius iš
piovė. Nė vieno žmogaus, nė
vieno vaiko nepaliko. Išpiovė ir
briedžius. Pasiliko tik tuodu
sargai. Juodu visa tai ir papa
sakojo.”
Juodu papasakojo. Išsivaiz
duoji sau, kaip galėjo tuodu lo
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
parai papasakoti kokiems nors
Eina du kartu į mėnesį
kildinskiečiams
tokiems pat
besislapstantiems žmogiukams:
F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago “Atsibudova mudu, atėjova, bet
REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
visi buvo išplauti.” Klausytojai
J. LAPAITIS, Raitininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago
CENTRO VALDYBA:
aimanuoja: “Oi, kaip bloga! Ei
Chicago
J.
LAZDAUSKIS,
Iždininkas,
6044
S.
Peoria
St..
B. SIMOKA1TIS, Pirm., 5610 S. Savvyer Avė., Chicag
kime į kalnus!”
Lauke pasigirdo žiaurus klyk
palikdami sunkiosius paikius, smas.
Verte 'J. Lapas
N. PINEGIN
o visus lengvuosius pasiimdavo
—Kas čia?
su savim ir nusinešdavo į kal —Nežinau; naktimis daug
nus, kame vien tik dykieji įvairių balsų galima išgirsti, —
briedžiai teklaidžioja. Notozers- atsakė man staršina.
kio loparai daugiausia bijoda —Tai kasgi, paukštas ar žvė
[Pasakėlė]
vo, nes juos labiau plaudavo ris? — klausinėjau aš senio.
kaip kitus.
—Ne. Bet gal ir paukštis ar
Sriaulynai šniokščia, šokinė randas daug žmonių: Notozers“Tarp jų buvo didelis burti ba žvėris. Apart jų kalnuose
ja nuožmus vafidenpuoliai. Vi kio loparai —•* dvi šeimynos,
sa gamta atbunda ir linksniai besikraustančios i “rudens vie ninkas. Gyveno jis labai ilga l randasi ir kitko.
sk'ubinasi numesti nuo savęs tas”, ir Songclskio loparas — — tris gyvenimus. Visiems jis —Kasgi tenai daugiau?
Vietos pas mus
paskutinį snaudulį. O saulė, “biskis burtininko”, kaip čio buvo vienintelė pagalinu Jis —Visko.
saulė, mžinanti pailsiu, nė die nai kai kurie žmones jį vadin darydavo taip: kaimiečiai at- daug. Yra akmens kalnų, kur
nešdavo vi$ą savo turtą į 1Q nieks nėra buvęs.
ną, nė naktį neišeina iš švie davo.
Na?
vietą, apie kurią tu tik klausei,
siojo kelio, tartum negalėdama
Stubelėj tamsu, šilta ir sma
ateiti į Jiemos užmirštą kraštą. gu. Ugnelė maloniai sproginė prie akmens, o jis, tas burti —Taip, tenai gyvena. Jie iš
rodo kaip žmonės. Visokių gyve
ja, ugnies liožuviais aplaižyda ninkas, pasakydavo magišku
siniaukę skardžiai ir skalos ne ma arbatpuot
ir su žuvies žodi ir turtai prapuldavo. Kada na akmenyse. Jie yra balti ir
šišai ateidavo — nerasdavo nie dideli, nuogi ir nebyliai.’
nori susilyginti su žeme, kuri sriuba katilėlį.
“Miške ant kalno gyvena taip
nesenai, rodos, išmetė juos su
Sueiga dykumoj — didžiau ko... Kada šišai nueidavo —
burtininkas sugrįždavo, pasa maži žmonės, kaip vaikai. Jie yra
gimdymo skausmu. Žemę pri sia linksmybė.
dengė pirmieji miškai, miškai
Burtininkas Mikolas mano kydavo žodį — vėl turtas atsi nuogi ir turi pinigų. Mes juos
rasdavo ir loparai atsiimdąvo vadiname čaklais.
atsilankymu labai patenkintas.
“Vienas burtininkas (jo sū
luošo miškuose kirviai dar Dalykas tame, kad vakar atvy
“Bet kartą burtininkas taip nūs Elisiejus dar ir dabar tebė
neskamba, bet žmonės gyvena. ko iš Kolos pašto darbininkai
Tie žmonės yra tokie jau pri ir atsivežė degtinės. Mikolas, paslėpė turtus, o pats mirė. Taip ra gyvas) gąvo iš jų daug pipimityviai, neatsitraukę nuo gam- kaip ir kiekvienas loparas, deg loparai savo turto ir negalėjo gų. Kartą jis išėjo į akmens
tos-niotinos, tokie jau paprasti, tinę myli labiau kaip save ir rasti. Per ilgą laiką po to visi kalną briedžių ieškoti ir vieną
kaip pati gamta. Jie kenčia nuo geria . ją arbatiniais stiklais, ateidavo ir bandydavo savo tur užmušė. Briedį jis apkrovė me
šalčio ir sniego pūgos poliari taip kad butų prieš ką žegno- tą atsiimti, liet jiems nevykda džiais, idant jį vilkai neišvilktų,
vo: nežinojo jie tikrojo žodžio. o pats nuėjo toliau. Jis pamatė,
nėse naktyse, peršlampa suram
Duok man įsigerti, — pa- Seniau buvo gerų burtininkų. kad jį seka mažas žmogus ir jį
ir šaltam vandeny, šeria savo
Mano tėvukas irgi buvo geras pamėgdžioja. Pamatęs tas žmo
krauju uodus. Jie visada pasi sakė Mikolas,
rengę nelaimei, Bet motinos pa linksmesnis ir pasakysiu tau burtininkas, bet turto išimti ne gus, kad į jį senis žiuri — pasikavojo. Atėjęs senelis pamatė,
galėjo.
/’*** v
vyzdis visada
rries jų gerą pasakėlę.
“Nuėjo kartą tėvelis to turto kad yra medžių krūvelė, o po jos
Mikolas žino daug seni]
akis: žino jie kaip saldus ir
naudingas yra savo triūso pa. gendų, pasakėlių ir dainų. Bet išgauti ir su savim turėjo mažą negyva pelė. Kaip tai čaklai jį
gamintas maistas. Nejaugi jie■ peieitoj musų sueigoj Mikolas šunelį. Pasakė jis žodį, bet, ma pamėgdžiojo!
i buvo

8

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tel. Rooseveit 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1694
Ofiso Tel. Boalevard 5418

DR. A. J. BERTASH
3464 So. H.l.tod 84.
Ofiso valandos nuo 1 iki I pa
pietų ir 6 iki 8 vakare
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:84 iki 9:30 vakare

4608 S. As|hland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, III.

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

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

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
•

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo
« jki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką
Vaiką ir visą chronišką ilgą.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chleaga
•
arti 81st Street

diliomis ii iventądieniais 10—11 dimi
■—
............
■■■■R
Jei abejoji akimis, pasiteheek

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4644 S. Ashland Avė,
Kampas 47-tos ant
2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ats. ..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 DAVIDONIS, M. D. Francuziškas Daktaras
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwdod 5107
Valandds: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
DR. A. MONTVIDGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee AveM Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswick 4983
Namų telefonas Spaulding 8638
................ .n . .u u ■ »
i
i ■■
ii

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tai. Lafayette 4140

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
7820. Res., 6641 S. Albany AveM
Tel. Prospect 1934.
Ofiso valan
doj 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

rl'
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Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — paštui
Metams....... ...........
$8.00
The Lithuaniaa Daily Newa
Pusei metų ........_ _______ ____ 4.00
E* tt'Jahed
Daily
Eicept Suaday
Trims mėnesiams ________ ...... 2.00
Ihe Lithuanian N»wg Pub. Ca. Ine.
Dviem mėnesiams ----------------- 1.50
R. laikrašty “L.” štai ką ra
Vienam mėnesiui__ .75
Editor P. CBlttAITI3 .
INORI BIMBOS KOPLIMENTO. šo apie ginčą dėl D’Annunzio
Chicago je per nešiotojus i
1719 South Halsted Sfcrmt
vilos:
Viena kopija ________
8c
Chicago, III.
Savaitei------- - ------------------------ 18c
Į oficialio sandariečių orga Jau daugiau kaip dveji metai
Tslephono KooMrolt 850fl
Mėnesiui ------------------------------- 75c
no redakciją, matyt, vėl sugrį yra iškilęs ginčas tarp danų me
Sub&cription Katėsi
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
>8.00 per year in Canada.
žo Tulys, kurį Clevelando sei nininkų ir D’Annunzio deĮ jo įpaštu:
>7.00 per year outside of Chicago.
Metams —_______ --------- ___ $7.00 mas buvo pašalinęs, nes iš pas ‘gytos vilos ties Gardos ežeru
$8.90 per year in Chicago.
ęusei metų........................
8.50
Italijoj.
8c. per copy.
rims mėnesiams______ ___ 1.75 kutinio to laikraščio numerio
Ginčą® nėra dar faktiškai iki
Dviem mėnesiam
,, , 1.25 jau aiškiai kyšo Tūlio ausys.
Entered as Second Class Matter
Vienam mėnesiui —.......
.75
šiai dienai baigtas.
March 17th, 1914, at the Post Office
Tie kitų srovių žmonės, ku | -Sugrįžusiam iš Fiume D’Anof Chicago, III., under the act of
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
March 2nd 1879.
(Atpiginta)
rie geidžia blogo tautinei San nunziui už jo padarytus tėvyMetams —---------------------- —$8.00
pasi , nei nuopelnus valdžia pasiūlė
Pusei metų ...... ..
......... ——_ 4.00 darai, gali iš to tiktai
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Trims mėnesiams -------------- 2.00 džiaugti.
Bet visuomenės at pasirinkti iš karo metu sekves
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
Pinigus reikia siųsti pašto Moaey žvilgiu žiūrint, žinoma, yra pra
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
truotų iš vokiečių piliečių Itali
irdariu kartu su užsakymu.
iii. — Telefonas: Koosevelt 8580.

NAUJIENOS

D’Annunzio vila.

Kitų vėl spėjama, kad ausy
tojas yra sugrąžinęs Thodes
pirmąjai jo žmonai visus raštų
palikimus. Jokio, esą malonu
mo nebūtų rašytojui turėti sa
vo globoje vokiečių istoriko už
rašai, juo labiau rašyti vokiš
kai. Kita žmona, matyti irgi
buvo reikalavusi iš rašytojo tų
pačių daiktų, kuriuos pirmoji
žmona jau buvo gavusi.”

Sveikatos Dalykai
___ __________________________________

■

.

.

■ -

.

■
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Neurosifilis.
Rašo Dr. A. Montvidas
(Tęsinys)

Taip pat ir pati ponia Tho
Vasscrmano metodą laika nuo Ii netekti kalbos. Kitas smagede yra atsiliepusi šhio klausi laiko yra modifikuojama tūlų nų ir nervų ligas galima apra
mu. Danų laikraštyje “Politi- tyrinėtojų ir tos modifikacijos šyti, nes jos yra typiškos. Ncuken” 14-4-25 ji pasisako, kad gauna savo autorių vardus. Bet rosifilį galima pažinti iš jo nedaugiau nebegalvojanti atgau ligoj vėl grįžtama \prie origina
typiškumo, nes nervų simpto
ti vilą; jai rupi vien joje esan
lūs Wassermanno metodos, nes mai ir keičiasi ir neduoda tai
ti jos daiktai. Ji praneša, kad
ji vis pasirodo esant labiau pa vieną, tai kitą ligą.
tarpininkaujant
danų
užsienių
sta, kad tokie protiniai nesu joje vieną iš vilų ir ją lengvo
tikėtina. Yra vieria-kita liga,
Kita svarbi rodyklė nervų sireikalų ministerijai, ji yra ga
brendėliai patenka į redaktorių mis sąlygomis įgyti.
vienas-kitas apsinuodijimas, kuo filio yra akių lėlutės. Jų nelyguvusi
iš
italų
valdžios
100,000
SENATORIUS LADD MIRĖ.
vietas.
Garsusis pasaulyje rašytojas lirų. Nenorėdama liesti pačio niet nors sifilio nėra, Wasser- mas, neraguliarumas ir visiškas
O
• •
•
•
•
o
o o
o
•
•
Paskutiniame savo numery ir karys pasirinko vieną tokių dalyko iš esmės ji pasisako laik manno reakcija išeina pozityve. arba dalinis neatsiliepimas į
POPIEŽIUS SMERKIA FAŠISTUS.
“Sandara” nei šiam, nei tam 'vilų “Carganacco,” priklaususią raščiui, kad ji, būdama Vokie Wassermanno reakcija reiškia šviesą kalba už sifilį.
Iš augščiau duotų paaiškini
užsimanė ateiti talkon komunis 'žinomam vokiečių meno-istori- tijos pilietė, priversta buvo sa sifilį. Kadangi sifilio veiklumas
tams ir ėmė įrodinėti, kad kui H. Thode. Valdžia šį D’An vo metu pareikšti į vilą reika kūne gali būti menkas arba žy- mų skaitytojas supras, kad pats
FAŠIZMO IR BOLŠEVIZMO PRINCIPAI,
o
e
•
•
•
•
Brooklyne suareštuoiasai ir nunzio pasirinkimą aprobavo. lavimus per vokiečių valdžią jnus, todėl ir reakcija gali būti ligonis jokiu budu negali žino
dėl pinigų dirbimo apkaltlnta- Įsigyvenus rašytojui savo nau Rezultate jai buvo išmokėta už stipri arba silpna. Sulig šito ji ti, ar jis turi neurosifilj. šitas
MAX EASTMAN APIE “SILPNAPROČIUS”.
sai Račys buvęs
socialistų joje viloje, gyvenimui po karui vilą; ponia gerai neatsimenanti, dalijama į keturius laipsnius— žinojimas, kad pačiam negalima
stiprumas, 75 žinoti, yra svarbus. Net gydyto
“simpatiza torius ir social-demo- ! atslūgus pačiam p. Thode mi kiek iš tikrųjų ten buvę vokie 100 nuošimčių
Po La Follette’o eina į kapus dar vienas progresyvis kratas.” Faktų tam ji neturi rus, atsirado pareiškėjai teisių čių markių miliardų, bet jie pri suošimčių stiprumas, 50 nuoš. jui prisieina pavartoti visą savo
Jungtiniu Valstijų senatorius — Edwin Fremont Ladd iš jokių, o vien tiktai pasakoja, į vilą ir joje esamą mantą p. lygo pusantrai danų kronai.
ir 25 nuoš. stiprumas. Tame pa maksiu paremtą išmintį ir labo
/
%
kad
Bačys,
atvykęs
į
So.
Bo
”
.Thodės
žmonos
asmenyje.
Ji
North Dakotos. Jisai buvo pirmas asmuo, išrinktas į
čiame žmoguje ji laikais gali bū ratorijos tyrimus, kol jis iš
•
Tik
tarpininkaujant
danų
už

federalį senatą Nonpartisan League sąrašu. Senate jisai toną, dirbo Buitie States Fin. savo kilme buvo danė. Jos pa- sienių ministerijai jai pavyko, ti stipresnė, laikais silpnesnė ir sprendžia.
I
įstaigoje, ir kad, kai prė-'reiškimu, į vilą įdėtas jos krailaikais visai tapti negatyve.
darbavosi vienoje grupėje su La Follette’u, Norris, Ship- Corp.
(Bus daugiau)
zidentas Ivas jį iš ten atsthtė. Įtis; visi esami viloje meno da kaip nrinėta, išgauti 100,000 li Todėl silpna reakcija gali ne
stead ir keletu kitų radikalų.
tai Gegužis mėgino jį (Račj) *iykai,
o ’ jų
daug,
ji rų, arba 25,000 danų kronų. Tai reikšti, kad liga daro mažai blo
Tą grupę pernai metais šiek-tiek susilpnino rinkimai. užtarti — “bet socialistų už- formaliai galinti įrodyti, . pri nėra pilnas jos reikalavimų pa go; negatyve reakcija vis tiek
sispyrimas nuėjo niekais.”
klausą
jai
ir tik
jai. tenkinimas, bėt ir tat jau daro gali nereikšti, kad liga daro ma
Dabar jos narius skina mirtis.
Tur-but ir komunistų Bimba 'P. D’Annunzio nėra teisėtai už jos nuostolius mažiau jaučia žai blogo; negatyve reakcija visVila, skaitant danų va
Romos papa buvo priverstas viešai pasmerkti fašistų mokėtų logiškiau argumentuo- ėmęs jos vilą. Prasidėjo suin- mus.
tieg gali kartais reikšti sifilio
ti, negu “Sandaros” redakcija, teresuoįų šalių valdžių ginčas, liuta, savo metu buvo įkainuo buvimą, jei kiti tyrinėjimai už
smurto žygius ir pasakyti, kad tie žygiai yra “nei žmo
Bimbos laikraštyje bent buvo nebaigtas iki šiai dienai. Po- ti) 1,800,000 danų kronų, kartu tai kalba. Ypač nervų sifilyj
niški, nei krikščioniški, nei itališki”. Na, o dar nesenai sugalvota, kad Račys dirbęs nia Thode savo draugų danų su reikmenėmis; vien mokesnių
kraujo tyrimas tankiai yra nefašistai mėgino suvaidinti labai uolių bažnyčos ir religi “Keleivyje” (kas, kaip dabar menininkų remiahia, asmeniš- už ją sumokėta savo metu ita gatyvis;
čia kur kus daugiau
jos grynoju role. Mussnlini liepė pakabinti kryžius moky matyt iš “San.” straipsnio, yra kai stengėsi paveikti į italų po- lų valdžiai 40,000 danų kronų. informacijų gali duoti stuburo
klose ir davė popiežiui kokių. tai brangią dovaną.
netieHa): jei&u žmojrus
dirba ' etų.
Nieko negelbėjo.
Taip
Ponia, laikraščio interviuoja- skysčio tyrimas Wassermanno
tani tikros sroves
laikraštyje, pat
kreipiamasi
pjibi'eie, kiul nei ji. nei Įei
Bet partija, kuri aukščiaua už viską stato smurtą, ne- tai dar šiaip-taip iš bėdos gali-.’Dkoijos rašytojų sąjungos j vi- ti danų
rašytojai ar veikėjai, metoila, ir keliom kitom motogalėjo neužgauti ir katalikų. Socialistus fašistai jau se- ma daryti išvadą, kad jisai tai los gyventoją, jo buvo palikti atatinkamomis progomis ją už dom. Kadangi šito straipsnio
nai užpuldinėjo. Užpuldinėjo ir demokratus. Dabar atė- srovei simpatizuoja,
stoję, nėra nieko pareiškę prieš tikslu nėra prirengti laboratori
nors ir be atsakymo.
joms darbininkus ir išreikšti, ką
jo eilė katalikams.
tai anaiptol nevisuomet yra fak Kadangi šis ginčas įgauna italų valdžią. Dar daugiau —
reiškia įvairių tyrinėjimų davi Cadum Ointment gali būti vartoja
O mūsiškiai klerikalai iki šiol girdavo fašistus. Mat, tas. Bet pirmesti socialistams nuolat platesnio susidomėjimo, italų valdžia parodžiusi didelio niai, todėl visai aplenksim įvai mas
ant minkštos ir švelnios odos kū
socialistas
už

prielankumo,
kaipo
tokia.
jie manė, kad Mussolini’o gaujos išnaikins “bedievius”. asmenį,. už kuri
dikių,
kurie kenčia nuo užkrėstų de
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pučkų, išbėrimų, karščio, ir
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__________
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__ ,'ma slam klausunui vietos, tad čios vilos klausimą, pabrėžia tik mą. Tik tiek- norisi prisiminti, panašių ligų. Niežėjimą prašalina
kios ten bizniškos įstaigos, kuri)
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos
šiomis dienomis oficialaus itakad jos yra patikėtinos ir turi ligų
galima to išvengti vartojant
Fašistai tik-ką pravedė parlamente du nauju įstaty su socialistų partija neturi nie 1 lų telegramų biuro buvo pa jos pretenzijas į jai asmeniškai būti
vartojamos,
kuomet
krau

šias
gyduoles
Cadum Ointmu, žymiai pakeičiančiu litalijos valstybės konstituciją. ko bendra, tai gali tiktai visiš skelbtas šiuo reikalu dementi. priklausomus dalykus. Tuojau jas nieko nerodo, o nervų sifi ment taipgi yraišlaiko.
geros nuo spuogų,
po vilos sekvestravimo italų val
kas žioplclis.
• t
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos,
Jis yra šitokio/turinio:
Vienas jų duoda galią valdžiai administratyviu keliu (t. y.
lio
simptomai
randasi.
išbėrimų,
skaudulių, šašų, žaizdų, nu
džios buvo išleistas dekretas,
Kai dėl Račio buvimo “socialdegimų,
dedervinių,
išbėrimų,
be teisino nuosprendžio) bausti ir uždarinėti laikraščius, demokratu,” tai yra aišku, vie- D’Annunzio, sugrįžęs iš Fiu- kuriuo remiantis ypatingais at „ Publika turi būti informuota, jsidrėskimų, užgavimųslogų
ir taip toliau.
o antras įgalioja ją be parlamento žinios leisti “skubius” nas dalykas: jeigu iš Lietuvos lne» apžiūrėjęs jos daugelį ank- vejais vokiečių sekvistruoti tur kad stuburio skystis nėra taip
įstatymus. Tuo pasipiktino net dešinieji liberalai ,kurie atvyktų bent kiek veiklesnis ,sčiau priešams priklausančių tai galėjo būti grąžinami se lengvaL gaunamas. Patyręs gy
Socialdemokratų Partijos! na-jvHų ir išsirinko vieną, pačią niems jų savininkams. Kadan dytojas lengvai gali įsmeigti
pirmiaus rėmė fašistus. Jie pasitraukė iš parlamento.
jos vyras ne maža yra užsi adatą rėikalingoj vietoj ir skys
Tik apie komunistų pasitraukimą dar negirdėt. Gal rys, o ypatingai apsišvietęs ir (menkąją, nuošalią, seną, blogai gi
mokytas žmogus, tai Amerikos įžiūrėtą ūkininko trobą, ir, ei- tarnavęs italų valdžiai ir buvo čio reikalingas kiekis išvarvės,
jie tebeposėdžiauja su “juodmarškiniais”. Nebūtų nieko socialistai butų apie tai tuojaus 'damas tam tikru įstatymu, ją dekoruotas ordenu, ji gi danė, bet yra tokių sveikatos stovių,
nuostabaus: juk tarpe fašizmo ir komunizmo nėra jokio painformuoti ir su tokiu asme- išnuomojo.
tad šiomis ypatingomis apysto- kur šita procedūra gali užmušti
principialio skirtumo. Tik spalva juodu skiriasi: vienas niu jie, be abejonės tuojftus pa Vėliau, esą, D‘Annunzio bu vomis, ir taipat patarus ir pa ligonį arba žymiai apsarginti.
traukimą
sistengtų užmegsti artimesnius vo įsigijęs, sudarydamas tam raginus ją vienai italų įstaigai, Todėl prieš skysčio
juodas, antras raudonas.
ryšius. Tuo tarpu gi LSS. apie tikrą pirkimo aktą, kainą nu Gardonos municipalitetui, ji y- ligonis turi būti smulkmeniškai
“profesorių Račį” niekuomet statant valdžiai. . Tuo budu jis ra sudariusi tikslų savo daiktų išegzaminuotas. Ir gerame stoPraeitą sekmadienį Hearsto laikraščiuose buvo įdėta neturėjo jokios žinios nei iš jo yna užmokėjęs už visus viloje sąrašą ir jį įteikusi italų val vyj esant visgi reikia tikėtis,
Lai PAINMussolini’o straipsnis apie fašizmą. Juodųjų galvažudų paties, nei fš Lietuvos draugų. esamus daiktus, įtrauktus tiks džiai. Sąraše buvę vien sužy jei ne kitur simptomų, tai bent
EXPELLERIS
Praveja Skausmus I
Trinkite greitai taip, kad iia
vadas cyniškai giriasi, kad jo valdžia remiasi 300,000 gin Todėl ir Bimbos, ir Tūlio spė liai į sąrašą. Venecijos meno mėti jos mirusio vyro rankraš galvos skaudėjimo per savaitę,
atebitinaa linimentas peraiaunktų
mokyklos direktoriaus pareiš čiai, privatus susirašinėjimas, kitą, gal ir trečią. Nors yra ne
liojimai
yra
nieku
neparemti.
per odą j pat tą vietą, ii kur
kluotų fašistų. Raudonieji fašistai Rusijoje kalba apie
paeina nesmagumai.
Bet “Sandara” ir visą to kimu, šie daiktai meno atžvil meno istorijos veikalai, reika maža atsitikimų, kad stuburo
Pain-Expelleris palengvina kraujo
savo valdžią visai panašiai. Jų samdinys Kapsukas, .net Brooklyno incidento klausimą giu mažei esą verti. Veik visi lingi poniai Thode išleisti jos skysčio ištraukus, nieko nesma
aukepimą ir atsteigia normali
kraujo tekėjimą gjslomis.
ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų
rašydamas į Amerikos laikraščius, piešia, kaipo “prakil apverčia aukštyn kojomis. Ji šie daiktai sudėti dabar tar mirusio vyro raštus. Taip pat gaus "nesidaro. žinoma, čia lo 3Sc
Inkaro vaiabaženklis ant pakelio.
jos, tada iš Danijos atsivežti šia svarbią rolę mokėjimas at
F. AD. RICHTER & CO.
niausią” daiktą, raudonąją armiją!
tarytum nesupranta, Jogel da nams nužiurėtame fligelyje.
Berry & South Sth Sta.
Brooklyn, N. Y.
Mussolini, be to, nenorėdamas atsilikti nuo maskviš lykas ne tame, kad vienas ar Paveikslas, kuris, sakoma, daiktai, daniškos knygos ir gai likti darbą ir kartais tinkami
nuteptas Rembrandto ir dos, vyro dovanos ir kitos at vaistai po jo atlikimo. Pastarai
kių “raudonmarškinių”, su pasididžiavimu vadina per ba antras suareštuotųjų Brook- esąs
lyne asmenų priklauso tai ar dėl kurio žinovų nuomones ski mintys, taip pat brangus Tho- siais laikais yra vartoj mos ga
versmą, kurį jisai padarė Italijoje, “revoliucija”, o savo kitai musų visuomenės srovei. riasi, yra visai paprastas. Jis mo paveikslai.’
na laibos adatos šitam^ darbui,
razbaininkišką tvarką — “revoliucine”.
“Kadangi D’Annunzio,” sako kad skystis paskui nevarvėtų iš
Svarbos turi tiktai tas faktas, dabar paaukotas valstybei.
kad vienas tų kaltinamųjų tam Gabrielė D’Annunzio leido vi ponia Thode, —. “jau nuo se stuburo kanalo per įdurimo vie
Kokios yra tos “revoliucinės” tvarkos ypatybės? tikroje partijoje lošė vado ii los buvusio savininko įgalioti niau pradėjo realizuoti ir ši tą. Tas menkas nesmagumas ir
Juodųjų bolševikų vadas sako: jos ypatybės yra anti- stambaus veikėjo rolę. Jau yra niui, žinomam profesęriui ir tuos daiktus, tai yra visai na rizika yra niekai prieš svarbą
parlamentarizmas, anti-demokratizmas ir anti-libera- aiškiai įrodyta, kad Ona šiino- Muncheno rašytojui p. D. von tūralu, kad aš kovoju, norėda informacijų, kurias galima gau
liuniutė iki pat savo patekimo į Buelovvui, peržiūrėti visus velio- ma išgauti tai, kas dar išlikp, ti iš skysčio tyrinėjimo. Be jų
lizmas.
kalėjimą buvo žymi darbuotoja nies Thode popierius ir visus Aš vis vien esu tos nuomonės, gydymas gali būti bereikalingas
Ar ne tokius pat principus skelbė ir vykino Leninas? ir oficialė viršininkė komunistų reikalingus paimti su savim.
kad* čia esama atsitikimo, ku arba neintensyviai vedamas.
Tik Leninas, kaipo pusiau-totoriškos Rusijos tipas, organizacijose. Iš to, mat, ky Numirusio meno istoriko riam sunku rasti pavyzdžio tarp Laboratorijos
tyrinėjimai
pridėjo prie tų principų da ir begėdišką klastą: užvardino la klausimas, ko verta yra ta Thode pirmoji žmona gavo, kai- šimto panašių įvykių.”
ki^ujo ir stuburo skysčio yra
juos “marksizmu”! Tuščiagalviai, kurie, nors niekuomet partija, kurios priešakyje gali po dovaną, viską, kas jai buvo “Aš vien tik reikalauju žmo didelė pagelba sužinojimui, ar
stovėti šitokios “darbuotojos”? įdomu kaipo atmintis, iš daiktų niško sprendimo ir tvarkos.“
yra sifilio, vienok kartais jis li
Markso veikalų nėra skaitę, bet mėgsta vadinti save Be to, yra Čionai ir kita įdo viloje.
>
“Nebuvo galimybės iki šiol
Siųskite pinigus Lietuvon
“marksistais”, ėmė Maskvos apgavikui ii- patikėjo.
mi aplinkybė. šimoliuniutė y- ( Toliau dementi pareiškia, kad paveikti į D’Annunzio sugrąži gos nerodo, nors ji ir yra. Todėl telegrafu nėr Naujienas, lai
ra artimas asmuo mūsiškių ko vila yra visiškai restauruota ir nti mano asmeniškus daiktus, reikia kreipti domės ir į kitus yra pigiausias, saugiausias ir
dalykus. Imkime, vienos kūno
New Yorke pirmiaus ėjo žurnalas “Liberator”, kurį munistų centrams, o tuo tarpu pripildyta įvairių: rinkinių.
pors tatai privalėjo jiš pada
pusės paraližas, paeinantis nuo patogiausias pinigų siuntimo
Vienas
žymiausiųjų
danų
laik

ryti
einant
italų
įstatymais,
komunistai
savo
spaudoje
sten

redagavo Max Eastman, gabiausias visų Amerikos “kaiužklekimo kraujo smagenų ar būdas. Tuo reikalu jums nuo
raščių
“
Berlingske
Tidende,
”
lad
man
nieko
nebelieka,
kaip
giasi jos visiškai užsiginti. Iš
riasparnių” ir komunistų rašytojas. •
terijoj. Pas jaunus žmones ne širdžiai ir greitai patarnaus
to nuoma nu, kad jie ką tai mė vieno danų religijos tyrinėtojo laukti.”
Nuvažiavo tasai literatas į Rusiją pamatyt savo aki gina nuo visuomenės paslėpti. ir rašytojo Jorgenseno asmeny Remiantis paskutinėmis ži toli visuomet paeina nuo sifilio.
mis, kaip išrodo Lenino “komunizmas” praktikoje, ir, pa Klausimas, — ką*?
je, atsako į šią dementi. Po niomis, garsusis italų rašytojas Šita arterija gali užklekti tik se
buvęs ten kiek laiko, iškeliavo Anglijon. Čia jisai parašė Tai ve apie ką eina kalba, o nia Thode jaučiasi nuskriausta yra pavargęs nuo šios bylos ir natvėj, jeigu neturima sifilio.
220 Milwaukee Avė.,
sandariečių organas1 tauzija ko Italijos rašytojo; o Italijos val jos didelės painiavos ir yra nu Kita neurosifilio ypatybė yra jo
ir išleido knygą apie Rusiją.
nepastovumas:
kada
kitų
nervų
dementi pasisako, kad taręs apleisti kalbamą Vilą ties
Kenosha. Wia.
Well, laimė Eastman’o, kad jisai susiprato savo įspū kius tai niekus. Per daug ge džios
ligų
simptomas
pasilieka
ilgai
matyt, kad ji nori, ant kerš D’Annunzio yra pasielgęs kaip Garda ežeru ir persikelti i savo
džius apie sovietų “rojų” paskelbti, už Rusijos sienų, — rai
to socialistams, prisimeilinti tikras džentelmenas. Bene ge tėviškę Pescara ties Abruzzer- tie patys ir liga laipsniškai eina
kitaip jisai šiandie jau veikiausia su Abraomu arbatą Bimbai.
riau butų nuodugniai ištirti, ar na, kur jo manoma pabaigti blogyn, sifilis daro.greitas ir ne
Atėjo KULTŪRA No. 5
nesama tikrai kokio nesusipra savo paskutiniai gyvenimo me tikėtas atmainas ir gorojon ir
gertų. Savo knygoje jisai sako apie Zinovjevą, Kamene- V----------------- s-------įblogojon pusėn, šitos atmainos ir 6. Kaina 40c.
timo. Giųčai laikraščiuose šiuo tai.
vą, Staliną, Rykovą, Buchariną ir kitas bąlševizmo Del greito piniginių
gali įvykti kelių valandų arba
klausimu eina jau treti metai;
Galima gauti
žvaigždes taip: “Jy kalbos ir straipsniai butų išmesti iš reikalu atlikimo su
dienų
tarpe.
Pavyzdžiui,
sifiliDanai
mano,
kad
D
’
Annun

Nėra kito šaltinio,
Lietuva, už pigią
literatinio kontesto silpnapročių vaikų prieglaudoje”! kainą,
NAUJIENOSE,
tikas gali ūmai tapti nebyliu ir
zio
tikrai
yra
jgyjęs
karo
metu
naudokitės
iš kurio plauktų
1739 So. Halsted St.
Maskvinių prieglaudų silpnapročiai Amerikoje už tai da Naujienų kablegramų
veikusiomis , taisyklėmis viją, tiek naudingų žinių,
už kelių valandų vėl imti kalbė
bet nepaprastai pigia kaina.
bar spiaudo ugnim ant buvusiojo savo vado.
kaip Naujienos.
i
ti. Tą pačią dieną jis ir vėl gasistemą.

Del Vaiky Odos Ligy
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Kenosha
Lietuviai
Dabar laikas slysti
pinigus Lietuvon.
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Antradienis, Birž. 23, 1925
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yra vietinės spulkos direktorius rinko aukas jam iš darbininkų, gegužio 26 d., kaip Spetyla su
ir kasierius, tad einant iš spul kurie varguose paskendę. Dar žinojo, kad Tamašauskas auko
kos susirinkimo vėlai namo, plė bininkams, kurie jam buvo ge^ jo 25c., o ne dolerį. V. Spetyla
Pereitas sekmadienis buvo šil šikai laukė prie jo rezidencijos riau pažįstami, jis sakydavo, buvo kerčioje ir negalėjo suspė
tas, kad kag tik galėjo, tas ėjo ir pagavę pradėjo smaugti. Kuo kad aš neaiškinsiąs už ką pa ti atbėgti per žmones su blanka
maudytis į ežerą. Visos mau met Petraitis pradėjo rėkti, tai puolė į kalėjimą V. Spetyla, nes prie J. Tamašausko, kaip Bace
Toks buvo gyvenimas
dyklos buvo pilnos žmonių, plėšikai įkišo savo pirštus į Pet “jus patys žinote,” tik duokite vičius atėmė nuo Rimkaus pir Mrs. Hollister iki ji prade*
Trys žmonės betgi prigėrė, bet raičio burną, norėdami sulaikyti apsčiai aukų, kurias jis priduo mininko vietą ir pradėjo pirmi jo vartoti Lydia E. Pitjkvisi trys prigėrė Gary ir Miller, jo ba'lsą ir tuomet Petraitis nu siu kaliniui. O tiems darbinin ninkauti. Bacevičius atsistojęs, ham’s Vegetable Compound.
o ne Chicagoje.
kando plėšikui pirštą. Pribuvus kams, kurie buvo nepažystami, kaip caras sako, kad tas klausi
P-lė Adelaidė Kegwin, 20 m. kaimynams, plėšikai pabėgo be sakydavo, kad jo geras draugas mas kelti ne vietoj, nes juomi Wyondotte, Mich. — “Kaip mano
kūdikis gimė aš nedirbau savo namų
(Uitas tėvas nušovė savo synų, ir Joe Drako, 27 m., chicagie- pelno ir be piršto.
V. Spetyla papuolė į kalėjimą paliečia svarbias ypatas. O bu- Tęrre Houte, Indiana. — “Aš bukulis bandė užsistoti už motina čiai, išvažiavo maudytis į Mill
m&ne.sius ir vos tik
už platinimą literatūros, kitaip vusis pirmininkas Rimkus sako:
*
*
galėjau
prižiūrėti
er. Ji nemokėjo plaukti. Kaip
♦,
paaiškinus darbininkai duodavo “Jeigu susirinkimas duotų svarsavo kudik|. Aš
George Conko, 3500 Georgia jie abu prigėrė, niekas- nežino.
visuomet
turėjau
Apie porą savaičių atgal tūli apsčiai aukų. 1924 metų žiemą, statyti tą klausimą, pavaitosiu
skausmus
savo
de
Paskutinį
kartą
juos
matė
kar

St., Gary„ šeštadieny gavo “pė
plėšikai bandė apiplėšti vietinę kada V. Spetyla sugryžo iš In žalius kiaušinius, kurių atsine
šiniame
šone
ir
bū

dę” iš geležies liejiklų ir išėjo tu brendant j vandenį. Už pen lietuvių bažnyčią ir bandė išneš dianos valstijos kalėjimo, išsė
davo taip blogai,
kad aš vos tik ga
girtuokliauti. Sugryžo tik ne kių valandų mergaitės lavonas ti visus šventuosius; bet, sako, dėjęs apie porą metų, žmonės
ši
ąsa
ant
6-to
pusi.)
lėjau
pakentėti. Aš
dėlios ryte anjžinai girtas. Jis liko vandens išmestas ant kran zakristijonui pabudus, plėšikai pradėjo kalbėti, kad Spetyla
būdavo jaučiu vie
tuoj šoko savo pačią mušti ir to, o jo lavono dar nesurasta.
ną dieną geriau, o
dingo.
papuolė į kalėjimą visai ne už
paskiau
blogiau
-----j
----------:
---------—
patveręs
šautuvą
pradėjo Nicholas Romanovich, 38 m.,
♦ ♦ ♦
darbo per šešis
literatūros platinimą. Jo drau
Simpatiškas—Mandagus—Gercsgrūmoti ją nušauti, čia įsimai iŠ Gary, išėjo žuvauti į Calumet
per tris ar keturias dienas ir turėda
gas,
kuris
tapo
įveltas
ton
pašį
miestelį
pradeda
lankyti
vau gulėti lovoje. Vieną dieną atėjo
* nis ir pigesnis už kitų
Besėdėdamas ant kran
šė 7 metų jų vaikas Einory, ku upę.
atlankyti mano motina kaip aš jau
čion bylon, — J. Dumbrauskas
patarnavimas
ris pradėjo maldauti girtą tėvą to jis užsnūdo ir įkrito I upę. pertankiai garniai, kaipo kokie
čiuosi ir jai draugė pasakiusi, kad ji
ir dabar tebesėdi Indianos
pabandytų vartoti Lyflia E. Pinknešauti i jo motiną. Tėvas už Jo lavoną ištraukta už poros misijonieriai ir net keturiolikos dar
valstijos
kalėjime.
Dabar Roseham’s Vegetable CoTnpound. Sekamą
metų
mergaites
neužilgo
taps
pyko ir ant vaiko ir prigulimo-, valandų.
dieną
aš nusipirkau vieną buteli ir
lando
gyventojai
ir
reikalauju
motinomis.
Vietinėjebažnyčioje
kol
išvartojau
pusę, aš jau įgavau pa
jo ir jį užmušti. Vaikas pasi
Pagraby
Vedėjai
buvo surengtos net tam tikros iš M. Bacevičiaus viešos atskai
lengvinimą. Kaip aš pasveikau, tuo
Suėmė munšainą
leido laiptais, tėvas jį vytis ir
met nuėjau pas daktarą ir jis pa
tos. Jau vienam iš jų J. Tama
misijos prieš garnius.
Didysis Ofisas:
galiau paleido vieną šuv(, nuo
klausė, kaip aš jaučiuosi. Aš pasa
šauskui teko susidurti į akis su 4605-07 S. Hermitage Avė. kiau jam, kad aš vartoju Lydia E.
Policijai vidurnakty padarius
kurio vaikas sukrito negyvas.
Pinkham’s Vegetable Compound, jis
Tada tėvas sugryžo namo ir už kratą trijų augštų tuščiame na čia gyvuoja Lietuvių Blaivi Bacevičių ir užklausti jo apie
Tel. Yards 1741 ir 4040
pasakė, kad niekam nekenkia jas
atskaitą
iš
aukų
Spetylai.
štai
vartoti.
Aš visuomet rekomenduoju
darė savo pačią ant vyškų.
me prie 1074 Taylor St., rūsy ninkų kuopa, bet jie ant tiek
SKYRIUS
Vegetable
Compound kitoms ir visuo
r'.Kada ąttvyko policija, rado rasta 100 galionų munšaino vir yra blaivus, kad net karčiam- ką jis atsakė (pakartoju jo žo
4447 So. Fairfield Avė.
met turiu namie butelį tų gyduolių”.
Mrs. Henry Hollister, K. F. D. No. 1,
tėvą Conko sėdinti nusiminusį tuvą, 100 statinių vyno, 100 star įlinkai yra nariai. Tai bent tik džius) : “Snargly, snąrgly, snarg
Tel. Lafayette 0727
Box 7, Wyandotte, Mich.
ly, tu užsidaryk geriau burną!”
savo kambary, susiėmusį ran tinių raugo, 5 statines alaus ir rieji blaivininkai!
SKYRIUS
Lydia E. Pinkham’s Vegetable
Kadangi
tai
girdėjo
ir
daugiau
komis galvą ir ką tai niurnan nemažai munšaino. Spėjama, ...
Compound
yra atsukanti gyduolė vi
490i W. 14th Str., Cicero.
'
7—Pranašas.
soms
moterims.
Pardavimui pas apdarbininkų, tai jie nustebo, kad
tį. Jis pasisakė, kad šaudęs kad visą tai priklausė Genna
Tel. Cicero 8094
tiekorius. visur.
tokius žodžius varatoja tas, ku
žiurkes ir netyčiomis nušovęs saikai.
'
ris save vadina mokytojum.
savo vaiką. . Bet paliuosuotoji
Policija padarė kratą taipjau
,
■ ■■■-------- -«■----------------------nuo vyškų pati pasakė kame p-lės Anna McGuire, 914 W. 20
Gegužio 16 d. K. of P. svetai Tel. Lafayette 4228
dalykas. • Dabar tėVas sėdi ka PI., kur rado 1,000 bonkų nami
šiame miestelyje tarp prog nėje V. Spetyla duoda 25c. J.
lėjime ir vis niurna, kad jis ne nio alaus ir 50 galionų munšai
• Plumbing, Heating
resyvių lietuvių ir Maskvos biz Tamašauskui ir sako: “Atsiimk
lietuvi*, lietuviam! visados
manęs tai padaryti, kad jis ne no.
25c., kuriuos davei man, kuo Kaipopatarnauju
nierių
kova
eina
senai
draugi

kuogeriausiai.
norėjęs savo vaiko nušauti. Bet
met
buvau
kalėjime
Indianos
jose ir kuopose. Bet ji nebuvo
Slaptos I Užkrečiamos
vaikas yra jau negyvas, o tėvą
M.
Yuška,
Automobilistams žinotina
Ligos
I Ligos
paaštrėjusi taip, kaip pastaruo valstijoje.” Jis atsakė, jog ne 8228 W. 38th St„ 'CMeago, Iii.
laukia teismas ir gal kartuvės.
.... —------- —
Gydomos geriausiu ir pasekmingiauju laiku. Tėvų ir globėjų drau tu rinkai aukas, kuomet buvai i......... — —
siu metodu
Chicagos automobilistai yra gijėlės susirinkime Bacevičius kalėjime, o M. Bacevičius, todėl
Nauji
ir Luescide gy
The Guarantee Auto .Electric,
įspėjami, kad jie labai atsargiai su Petroniu pradėjo šmeižti ir jis (J. Tamašauskas) negalys
Jieškojo “bargeno'* —
dymai yra ge
Davnis, taisome visokių iš
važiuotų per Northbrook, Frank pravardžiuoti nepatinkamus sau priimti 25c., nes neatsimena Jonas
dirbinių
generatorius,
starterius,
riausi ir tikriau
neteko $7,000
lin Park, Niles, Schiller Park, asmenis, kam jie aiškiną tė kiek aukojęs. J. Tamašauskas magnetos, motorus, armatūros.
sia
išgydymas
Oak Lawn ir Specialville mies vams, kokią naudą turėtų tėvai užklausė V. Spetylos ALDLD Darbas garantuojamas.
nuo kraujo suiri
Karty Greenberg ir Jacob
1840 S. VVabash Avė.,
telius, nes tenai yra “speed dš tos draugijėlės, kuomet jie 79 kp. susirinkime, kuris įvyko
mų ir Sifilio. Del
. %
Tel. Victory 7874
Goldbarth, kurie turi moterų
traps”. Konstabeliai ten gaudo patys ją globotų. Mat tuo jie
labai didelio skai
drabužių sankrovą prie 317 S.
čiaus atsilanky
automobilistus, dėl mažiausio palietė biznį tų kuopų, kurios
Market St., gavo pasiūlymą di
mo ligonių pas
dalyko areštuoja ir paskui dau globoja ta draugijėle, neprisidėdelio “bargeno”. Pas juos atė
Dr. Ross gydymo
gely atsitikimų čia pat ant gat jusios prie jos nė su vienu penu.
jo du jauni vyrai, kurie pasisa
tų ligų, jis galėjo
vės
atlieka
ir
teismą.
Jie
nedavę
nė
baigti
kitiems
kę pirkę labai pigiai dresių iš
Dr. B. M. Ros® atpiginti kainas
kalbėti, kaip ėmė juos niekinti
35 S. Dearbom St nuo
licitacijos ir dabar, reikalo pri
KOPERACIJOS
BANKO
spirti, turi parduoti už $7,000 Iškrito iš, 3 aukšto — sveikas ir prikaišioti jiems nebūtų da
lykų. Tą darė, kad tėvai neat
— kiek jie patys mokėję. Sutar
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane-:
ta, kad vakare jie nuvyks pažiū Richard Scott, 3 metų, 5616 kreiptų atydos į tų žmonių aiš
Delei pasekmingų rezultatų ir labai
rėti dresių ir pasiims su savim Normai Avė. iškrito iš trečio kinimus. Praėjus kelioms die Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių žemų kainų, atsilanko labai daug
Tūkstančiai jan yra pasveikę
pinigus, ant vietos užmokėti už aukšto lango ir netik neužsi noms Aušros knygyne M. Bace stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti žmonių.
ir yra lamingi.
Jis vičius, kuris vadina save moky sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa Dešimtis gydymo kambarių y n. pa
dreses. Jie nuvyko prie Roose- mušė, bet ir nesusižeidė.
velt ir St. Louis gatvių, kur tu iškrito kartu su sieteliais, kurie tojam, pareiškė: “Jus nė vienas ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines į perlai skirta dėl sergančių.
SPECIALIS GYDYMAS
rėjo būti sandelis. Ten rado be užkliuvo už 1 aukšto lango ir neišsisuksite iš mano nagų, aš dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savo
už PUSE KAINOS
tuo
sulaikė
kritmio
smarkumą.
Gydymas
nuo užnuodijimo Kraujo,
visų
žmonių
žinau
blogus
dar

laukiančius “pardavėjus”, kurie
kvito
ir
gavėjo
vardą.
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų
bus, net galiu pasakyti, kurie
įsivedę į elę Greenbergą ir Gold
Viena geriausiai įrengtų institucijų
užsiėmė
spešelais
ir
po
kuriuo
dėl
gydymo tų ligų.
barth, atėmė iš abiejų $7,000,
Pinigus gavo:
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
antrašu jie gyvena.” ■ Jam pa
tai}) kad jie neteko ir “bargeno”
554 63—Seliomijai Simonaičiu- 4238—Aleksandrui Navickui kos yra garantija, kad jus galite gau
stebėjo, gal kariu ir jis darbuo
ir pinigų.
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
kei
4222
—
'Petronelęi
Šlajienei
jasi su jais, kad taip gerai žino 4106—Kazimierui Neurai
x
Pastebėkite labai žemas kainas

SVEIKA VIENį DIENį
GYDOME VYRUS
LOVOJE TRIS $50 Kr šio

Trys žmonės prigėrė

CHICAGOS
ŽINIOS
Nušovė savo suny

EUDEIKIAI

Roselamf

Kraujo Suirimai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Gydymo
Kursas
Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža
kaina kaip $10.
A teiki te šian
dien, neatidė
liokite, nes tai
pavojinyra
Ar
serga
gate ir esate
n e u ž g a nėdinti ?
Ar
pasnorite
veikti ? Ateikitę prie ma
nės dėl pillaboratono
rijoj
išegzaminavimo.
Dr. W. R.
Netrukdykite
Register,
laiko
ir pini
109 N. Dearbom
gų
dei
spielioSt„ 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 gere
ir teisingo gydymo.

606

Gyduoles*

TIKRA

914

PAGELBA

.

Ičirškimai tiesiai į gyslas laike
užsinuodijimo kraujo. Intervenous
gydymas (jčirškimas gyduolių į
gyslas) surevoliucijonizavo visą
medikalę praktiką. Iki šiol neišgydomos ligos, dabar pasiduoda
tam gydymui, Savo praktikoje
vartoju naujausius ir geriausjus
serum, Čiepus, Bakterynus, Ą-rititoksinus, taipgi speciales iųtervenous gyduoles. Jei bus reikalas
taipgi pavartoju naujaiisius ir ge
riausius instrumcjjttfs dėl greito ir
pasekmingo gydymo. Prisidėkite
prie dėkingų iČ užganėdintų pacijentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl
dykai pasitarimo.
Ofiso valandos nuo 9 ryto iki
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn StM
CR1CAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

$12.50 iki $5.00

NUPIRK
Typewriterj arba
rašomą mašinėlę

Lietuviu Rateliuose.

.

Nuteisė pakorimui

Italas Ralph Reno, 29 m., li
ko jury nuteistas pakorimui už
nušovimą Edward Palmbizio ir
jo pačios, taipjau už pašovimą
kitos moteries.
Reno ir Palmbizio buvo geri
draugai ir Reno buvo pakvies
tas būti 'Palmbizio kūdikio krik
što tėvu. Paskui greitai susipy
ko dėl menkniekio. Tada Reno
nusipirko šautuvą ir atėjęs į jų
namus nušovė abu Palmbizio.
Bėgdamas pašovė ir kitą mote
rį, kuri užgirdusi šaudymą pra
sivėrė savo duris pažiūrėti kas
dedasi. Reno užsigynė žmogžu
dystės.

Cicero žinelės

apie juos.

G

Cicero miestelio valdžia išne
šiojo lapelius pranešdama, kad
yra uždrausta vartoti vandenį
lieti daržus tarp 7 v. ryto ir 8
v. vakare. Dabar ne kurie vieti
niai gyventojai kalba, kad Michigano ežeras greitai išdžius,
nes vandens trūksta. Bet jie sa
ko, kad nors ežeras ir išdžiūtų,
Cicero vistiek pasiliks šlapias
— naminėje.
>
* ♦ *

Birželio 18 dieną plėšikai no
rėjo nuskriausti p. J. Petraitį,
bet nepasisekė. Mat Petraitis

Mr. 1. Knovvitt

Jis kad šoks, it tig

rais, ant tų žmonių, kurie paste
bėjo jam tą dalyką. Tie žmbnės
^ako, kad jeigu tu jau pyksti už
tą pastabą, tai dirbi atskirai
spešelais. štai tau ir pavyzdis:
1922 m. ALDLD 79 kp. susirinlfime buvo pakeltas klausi
mas, kad parinkti aukų buvu
siam saliunininkui V. Spetylai,
kuris papuolė į kalėjimą. Tą
klausimą svarstant, kai kurie
nariai pastebėjo, kad Spetyla
papuolė į kalėjimą už nelegaliu^
darbus, todėl mes negalime rink
ti aukas. Po tų narių išsireiš
kimų pakeltas klausimas tapo
padėtas į šalį. Bet M. Bacevi
čius neužsiganėdino tuomi. Jis

Yes. it mušt h avė bęen a poor carl

4119—Agnieškai

Butkienei

20741—Kazimierai Jakavičicnei
1178—Juozui Jasinskui
22253—Juozapui Pagojiii
11136—Albinai Daukšaitei
Q|41j4^—Antonimu Ovoiįlingicnei
4180—Dominikui Petravičiui
4182—klebonui dėl Stanislovos Rlinstriubiutes
4187—Petronėlei Dvilienei
4 202—1 iron islovtbi Jan uša ulskienei
4221—Dominikai Plauškai
11443 -'Emilijai Never^enei
4230-—J ieva i Malžinskienei
11119—Salomijai Mikalajūnie
nei

4208—Onai Žilienei
4207—įGrasei Baintaitei

4197—J uozapui J uozapavičiui
1241—Petronėlei Kučinskienei
4213—Kazimierai Klumbienei
11450—Anelei čeckauskicnci
22260—Onai šipulskienei
1T 4G0—Juozui Dulkai
22159—Adelei
Ramanauskie
nei
55178—Emilijai
Povilauskienei
55170—Sįtani^lovai / VcncloVaitei
•
95867—Juozui Micevičiui
20767—Onai Frigienienei
22265—Zofijai Rimkevič
Konstanca j ai Makarevičiėnei

tiktai trumpam laikui

Specialis Intervenous Gydymas, $5
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egzaminacija už tą pačią kainą. Lymph
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5.
Kaulų llaumcnų ir Nervų Gydymas $2 iki $ū
Gydymas Odos ligų — Actine Rays, $3.
Ilio-Chetnic Kraujo Serum Gydymas, $10.

Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai
Reikalaukite knygelės dėl Specialių)
Ligų.
Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 'bOS—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe,
C
Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą
pat! sau, savo giminim! ir drau
gams su kuriais susiraiinlji ir
greičiau galiai parašyti laišką ar
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir daiikatniaueia
mašinAU su lietuviškomis raidlmia
pasaulyje. Galime fr angliškai ra
šyti.
Gaunamės

NAUJIENOS
1739 S Halsted SU,
Chieag*, III,

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 Naujienų Spaustuve
ryto iki 8 vakare.
y^a UnijinS Spaustuve.

By Thornton Fisher

'-'j1111'
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NAUJIENOS, Chicago, UI
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DEDE SAMAS SAKO:

Lietuvių Rateliuose Pranešimai

“Chicago turi turėti van
dens myterius”

(Tąsa nnr f» pus!.)

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

šiau pusėtinai daug.” Mat juo
Jungtinių Valstijų valdžia du buvo susimokę tą daryti iš
atsakydama į Chicagos už kalno. Kad išvengus kiaušini!,
TAUPYK IR TURftK
klausimą daleidimo gavimo taškinės, o susirinkimas negalė
daugiau vandens iš 'Michigan jo greit suprasti kas čia daros, Kas sąvaitę, kas dvi
Ežero, pastatė nekurtas sąly pakeltas klausimas palikot ne ar kas mėnuo, atskirk dalelę
iš savo pėdės ir pasidėk į
gas, tarpe kurių yra reikala- svarstytas.
Naujienų Spulką. čia jūsų
vimas. kad miestas tuojau
Bet Roselando progresyviška pinigai dauginsis kas mė
vandens myterius ir visuomenė gerai žino, kad M. nuo ir kas metai, uždirbdami
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
tuojau sulaikytų bereikti
Bacevičius rinko aukas V. Spe1 Čia jums pilniausias saugumas
ir visiška garantija, nes
eikvojimą vandens, kuris
tylai, kuomet jis sėdėjo už savo dar nesame girdėję, kad spulk<>j
nuoja (.hieagos žmonėms sim- nuodėmes Indianos kalėjime. butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile
tus tuksiančių dolerių
Taipgi jie reiaklauja nuo Bace kada ir bile kokia m i ri kalni,
mot.
vičiaus viešos atskaitos,
kad kaip ir iš savo kišenės.
rri k a- praneštų kiek surinko aukų V. Naujienų Spulka yra po valdžios
kontrole; o jos viršininkais
lavimo,
valdž
Spetylai. Kuomet jis to nepada yra atsakomingi ir sąžiningi
kad inžinieriai.
miesto viršižmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS
•
prižiurėtojai rys, roselaudiečiai žinos kas bu Naujienų
biznio
vedėjas.
vo Bacevičius ir kuomi jis pasi
ickomenduotų daugiau negu
Sekretorium: V. Mišeika
liks.
Keli
metai
atgal
jis
nuda

Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas.
dėl penkias dešimtis metų.
Iždininku: T. Rypkevičius
vė
esąs
revoliucionierium;
sakyApie pusę iŠ <8 I5.OOO.IMM> ga-'
Naujienų knygvedis ir kreditų
„Idavo,
kad
reikia
sukilti
prieš
užveizda.
lianų išpumpuojamų galionų!
(■ali prisirašyti kasdieną
‘
1
buržuaziją,
o
dabar
kursto
sakasdien yra pražudoma per
nuo 10 ryto ik* 8 vakaro.
jvo davatkas ir pasekėjus sukil Nedėldieniuis nuo 10 ryto iki
2 po pietų, Naujienų račtirėje.
.Jus užmokate u z 122,500,- ti kiaušinių taškymais. Tą patį
vandens, k uric jis pradės daryti, ką daro Ro
OIHI gnlioin
Bridgeporto iietuvinm^ žinotina.
mos
trusto
avinai
prieš
laisvuo

Visi
norinti gauti “Naujienas” kas
Jei jus turite
y ra
dien
anksti iš ryto savo namuose
kate už vande- sius darbininkus.
narna jus mokate
— apie tai malonėkite pranešti
—Proletaras.
“Aušros” Knygynui, 3210 S. ilalNted
ai, arba jus renduojani
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei
te, jus turite mokėti daugiau
amsla nori, kad apart “Naujienų”
U vandenį, kurį vartojate, ne Iš DRAUGYSTES PALAIMIN ia gauti ii kitų laikraštį, pranešdte irgi mums — mes aprūpinsi
TOS LIETUVOS VEIKIMO
gu jus mokėtumčt jeigu butų
me bile lietuviškais
laiaraščiais.
Musu
žmogus
patyręs
tame
darbe,
myteriai.
is nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
Tie to dar j tisų sveikata
Draugystė Palaimintos Lietu rūpinti savo kostumerius "Naujie
yra pavojui, nes miestas nega- vos laikė mėnesinį susirinkimą noms”. —Aušron Knygynas.
Ii i šfiltruoti savo vandenį ir ketverge, birželio 11 d., Chica- Draugija Apveizdoa Dievo laikys
i sąvastis yra pavojuje to- gos Lietuvių Auditorijoj 3131 savo priėšmetinį susirinkimą trečiakad miestas neturi užtęk- S. Ilalsted gt. Pirm, atidarius dienyj, 24 dieną birželio ,1925, 7:30
vai. vakare, IJetuvių Auditorium
tinaK vandens spaudimą, kad susirinkimą, buvo skaitytas ir svet., ant Bridgeporto. Taigi visi
'ikus apsaugojimą visada, priimtas protokolas. Vieną nau- nariui kviečiami atsilankyti .
Nut. rašt. S. Gonchauskas.
rie visuotinų m y torių įve ją narį priemus, buvo išduoti
dimo kiekvienas vandens var pikniko rengimo ir Auditorijos
Draugų Kemežių išleistuvės.
totojas mokos nebrangią kai- komisijų raportai, kurie liko Liet. Soc. Dem. Rėmimo Fbndas
sekmadienyj, birželio 28 <1., 11
priimti. Iš svarbesnių nutarimų rengia
vai. ryto Beverly Hills draugaips Kevartes. Eikvojimas ir bėgimas bene bus tas, kad liko nutarta mežiams išleistuves, kadangi jie vyk
bus sustabdytas.
Kiekvienas Auditorijos bonų paimti dar už sta Lietuvon. Išleistuvės bus šau
nios, dalyvaus. Pirmyn Mišrus Choras,
vandens vartotojas turės jo 5OO dol. Paskiau sekė rinkimas kalbės organ. P. Grigaitis, K. Aftgukiek tik norės ir vandens spau pikniko darbininkų ir komisijos stinavičius ir Dr. A. Moutvidas. Visus
draugus ir drauges prašome kuoskaitdimas bus nuolat didelis. Van peržiūrėjimui knygų. Dar buvo lingiausiai atsilankyti .
Rengimo Komisija.
duo bus grynas. Bus filtruo raportai nuo ligonių ir tuorni
tas vanduo vietoj su chlorinu, susirinkimas užsibaigė. Drauir jis kainuos mažiau negu gystes turtas yra $8664.62.
nrie dabartines svstcmos.
Norintiems į Draugystę Palaimintos Lietuvos įstoti, reikia PAJIEŠKAU brolio Jurgio DauPaskutiniu laiku gyveno Chica
dar priminti, kad dar per tris ko.
goj, III. Jau daugiau kaip du me
mėnesius galima j draugystę įs lai, kaip negaunu nuo jo jokios ži
Iš Lietuvos paeina iš Meliunų
toti už vieną dolerį, todėl tėmy- nios.
kaimo, Šimonių valsčiaus. Turiu la
kit “Naujienose” pranešimus.
bai svarbių reikalų iš Lietuvos. Ei
na gandas, buk jisai yra miręs, •'ko
Ig. Žilinskas, rašt.
dėl prašau atsišaukti, jo paties, jei

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Kodėl Nebūti
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Europiejiškanie-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos
dabar yra išgy
domos vartojant
naujausj
Euro
pinį gydymą ir
įčirškiant gyduo
les
tiesiog
j
eraują, sykiu su
kitomis
gyduoėmis dėl viduri
nių gydymų, Jos
visos yra nekenksmingos
ir
uri stiprią gydančia jėga, daugumas jų yra importuotų iš Europos ir kitų šalių.
Mes jas visas turime pas save stake ir taipgi žinomas vokiškas 606
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po
tiek po kiek jus norite, bile kokiu
nors budu riet ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai.
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių.
Mes turime labai geras pasekmes
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, Šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir
inkstų trubelius, slinkimo plaukų,
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį,
senas žaizdas, užpakalines žarnos
trubelius ir visokios rųšies privatiškas ir veneriškas ligas. Mes
esame specialistai daugelio metų
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė.
Nėra skirtumo kiek daktanj nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki
5:30 po pietų.
Utarninke, Seredoi ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8
vakare. Nedeliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincęln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir
Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Jei nori turėt
nuolatinį draugą skaityk Naujienas*

EKSKURSIJA LIETUVON
Birželis, Liepos ir
I lis mėnesiai
geriausi pailI siu i. Toliau nuo miesto karšI čiii, „dulkių, tvankaus oro, o
I irčiau prie gamtos; kur nors
I miškuose, soduose, kvepenčioI se pievose žaluojančiose Jau
I kuose ant tyro oro; čia tai
I žmogus pasilsį atsigaivini, suIstiprėji, paskiau vėl gali grįžI ti prie sunkaus darbo ir paI sėkmingai nešti gyvenimo jun-

Žinodami tą, Nau jieniečiai
I parengė Ekskursiją j Lietuvą
I laivu Olympic, tiesiog į KlaiI pėdą, pas musų brolius, buvuI dus po vokiečių jungą, o iš
I ten pas savuosius į Didžiąją
Lietuvą. Kiek smagumų jus
I ten laukia; kiek gražių jaunų
I dienų svajonių prisimins..
Netik Lietuvoj, o ir kelioI nej jums bus smagu, nes NauI j ienos šią Ekskursiją rengia
su dideliu atsidėjimu, kad keI liauninkams butų pigiausiai,
patogiausiai ir smagiausiai.
I Laivų kompanija sutartyje su
I Naujienomis irgi stropiai rū
pinasi šia Ekskursija.
Laivas yra puikiai prireng
tas, o Naujienų palydovas, F.
I Tupikaitis, pagelbės jums iš
rišti visus kelionės keblumus
ir kaipo linksmo budo žmo
gus, linksmins visą laiką ke
lionėj. Todėl visi: moterįs, vy
rai, jauni ir seni, naudokitės
šia proga, keliaukite su NauIjienų Ekskursija ir neatidėlio
kite, pradėkite veikti tuoj, nes
jau trumpas laikas; laivas iš
plaukia Liepos 9, skubėkit.
Naujienų ofisas atdaras nuo
8-tos ryto iki 8 valandą vaka
re kasdieną, o Nedčldieniais
nuo 10 vai.* ryto iki 2 vai. po
pietų.

x

Naujienos.

gu esi gyvas, arba kas žinote apie jį.
Busiu didžiai dėkinga.
Kas pirmas
praneš skiriu tani $5.00 dovanų.
Atsišaukite
BARBORA DAUKlUTfi\b
VILNONIENĖ,
131 Joseph Avė.,
Rochester, N. Y.

PAJIEŠKAU žmonių, kurie yra
pirkę žemę Michigan valstijoj Lake
County Sabalu Tovvnship Section 2
arba 1. 'Puriu svarbų reikalą, M eidžiu pranešti savo adresą.
Naujienos,
1739 S. Halsted St.
Box 559

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ

NEI KALINGI PINIGAI. Reikalinga paskola nuo $2500 iki $3000
ant naujai baigiamo statyti rezi
denciją, kuri kainuoja $11,500, ge, riuusioj virtoj prie vienuolyno. Pa' skola pilnai garantuota morgičių
i ant namo. Mokėsiu (i'/o procentus
metines ir dar komišino. Atsišau
kite pas
J. K. MACHIUKAS
5610 So. Troy St.’
Te!. Prospect 6920

VYRŲ

I

9

rTel. Yards 7282
BRIDGEPORT patnting
* HDW. CO.
Mnlevojam ir popieruojom.
Užlaikom rnalevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.
J. S RAMANČIONIS Prez..

BAGDONAS
BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL
PIANO MOVING FXPERTS
Ix>ng distance handRng.
Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 3408 — Rlvd. 1969 rea.

ISRENDAVOIIMUI

RENDAI 4 kamlųtrių flatas
ant Bridgeporto, 3738 S. Hal
sted St. Elektros šviesa ir dai
lus kambariai. Pigi renda dėl
Lietuvių. S. K. ADOMAITIS,
Tel. Boulevard 7292.
•
t Ji
PASIRENDAVOJA krautuvė, tin
ka grosernei arba >del šiaučiaus šapos. ši krautuvė buvo per 4 metus
vartota groserio bizniui.

JOHN KAftNELSKY,
4601 S. Hėrmitage Avė.,
Tel. Yards 3333.

6 RUIMAI dėl rendo.s. Geroje
vietoje, šviesus, renda nebrangi ir
randasi 1114 W. 30 St. netoli Hal
sted St.
Pažiūrėjimui ruimų kreip
kitės virš pažymėtu antrašu, o jei pa
tiks ruimai ,tai telefonuokite

ANTANAS PAULIUS,
Phone Dorcheąter 0401

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA du šviesus fornišiuoti kambariaj dėl vaikinų arba
merginų.
Kambariai yra moderniš
ki . Su valgiu arba be valgio. Prie
švarios ir laisvos šeimininkes.

MARIJONA PLANIS,
1630 W. Monroe St.,
Tel. Seeley 10415

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris dirbti krau
tuvėje prie cigarų, cigaretų ir papso
pardavinėjimo. Gali, būti su vaiku,
nemažesniu kaip 3 ar 4 metų. Dar
bas ant visados. . Valgis ir kamb'aris.
______ ___________ —.—-i——.—
M RS. GEDEIKIENĖ,
1606 So. Halsted St. •
PAJIEŠKAU’ savo tėvo Stanislovo
Staškevičiaus. Jisai užsiima taisymu
laikrodžių. Paeina iš Ariogalos vals
REIKALINGA moteris prie
čiaus, Kėdainių apskričio . Girdėjau,
kad gyvena Chicagoje. Prašau jo pa namų .darbo. Gali gauti val
ties arba kas apie jį žino atsiliepti gį ir kambarį, arba gali at
sekančiu adresu: Adolpas Staškevi
čius, Girkalnio valsčiaus,
Raseinių eiti.
apskričio, Lietuva.

PAJIEŠKAU Jurgio Čizausko pa
einančio ir Krakių parapijos. Buvęs
Anglijoje Liverpool’e, o Amerikoj,
Philadelphijoje ir Chicagoje.
Turiu
svarbų reikalą . Meldžiu jo patiem
atsiliepti ar kitų pranešti.
MYKOLAS STULGINSKAS
732 W. 19 St.,
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

GROJI'KLIS PIANAS, naujas
kaina, $215, 25 rolės Ir benčius dykai. Duodu ant lengvų
Antrarankis virėjas. Darbas išmokėjimų.
ant visados, Gera mokestis Vasaros metu tiktai galite
geram žmogui Darbas dieno-|£auti toki3 numažintą kainą.
Jos. F. Budrlk,
mis.
3343 So. Halsted St.,
Atsišaukite:
Chicago, Ilf.
PEOPLES RESTAURANT

REIKIA

1628 W. 47th Street

Beikia
Blaivus,

pntyrjmo
savo amate bučeris.
Atsišaukite:

PARDUODU bučernę vteną
iš dviejų, galėsit pasirinkt ku
rią norėsit, arba mainysiu ant
autoniobiliaus. Randasi: 1125
turintis W. 31st St. Kreipkitės: K.
DANKEVICIA, 4425 Wells St.
Phone Yards 3tMMi.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Davis karas, ma
žai vartotas, Invcllc kaip naujas 1924
metij (open) atidarytas modelis.
Paiduosiu pigiai, nes išvažiuoju Lie
tuvon.
\

JUOZAS ŠĖLKAUŠRAS
RI'NDON krnuluvė linkmna dėl 5006 Be’ing Avė., Eaftt Chicago, Ind.
hardwĮire, Mekeinčs ir t. t. Sa
Tel. East Chicago 1G25
vininkas perdirbs dėl atsakančių
rondauninkų. ITie vielos yra mo
derniškas 4 kambarių fialas,
Atsišaukjlc
3711 So. Halsted St.

RAKANDAI

EXTRA
Parsiduoda G kambarių fomišiai
už 300 dolerių. Priežastis, išvažiuo
ju Lietuvon su Naujienų Ekskursija.
Fomišiai turi Lut parduoti iki liepos
29 dienos.
P. M. SMITU,
4509 S. Richmond St., antros lubos
Tel. Lafayette 1019

NAMAI-ZEME
Parduodam ir mainom

BARGENAS

4-rlų flatų mūrinis namas po 4
kambarius, elektra, vanos ir auk
štas beizmentas, viskas naujausios
PARDAVIMUI grosemė ir bučer- mados. Parduosiu už $8500; įmonė geroje biznio vietoje — išdirbta keti reikia tiktai $4.500, o likuper daugelį metų. Biznis nešantis sius į mėnesį po $50.00.
gerą pelną. Prie biznio randasi visi
Medinis namas 4 fl. po^'4 kammoderniniai įtaisai.
Biznis randasi
įvairių ta&tų apgyventoje kolonijoje barius, cemento pamatas ir beiz— viskas “cąsn”. . Taipgi randasi mentus, garažas dėl 2 automobi
lių, parsiduoda už $8200; įmokė
naujas trokas ir ice mašina.
ti reikia $1,000, likusius po $50
C“?
3432 So. Halsted St.
į mėnesį.
P. KETCHIK
4511 So. Kedzie Avė.
PABSIDUUODA grosernė viso*
Tel. I.afayette 6271
kių saldiiinėnų ir cigarų krauluvė. Biznis geras; per visą bloką
nėra kitos krautuvės. Visokių tau*
PARDAVIMUI medinis namas 5
tų apgyventa vieta.
ir 6 ruimų, beizmentas cementuo
tas, akmens fundamentas su vi
717 W. 21st Place
sais tinkamais įtaisais, 1kaip tai:
Tol. Canal 0419
maudynės, elektra, gasasi ir k>H
patogumai. Seklyčiose yra ugniaKainfc tik $7,800;
kuros vietos,
PARDAVIMUI grosernė ir bu- įn.ešti tik $1,700. Namas randasi
černė su namu,
daromas geras ant 59th St. ir Lowe Avė. Savi
biznis, gražioje vietoje, netoli bul ninkas gyvena 3619 S. Lowe Avė.
varo. Pusė bloko nuo mokyklos.
Pardavimo priežastis, išvažiuoju į
GERA PROGĄ BIZNIERIUI
Lietuvą. Parduosiu už pirmą teiParsiduoda naujas
muro namas.
ir ant lengvo išsi ngą pasi
Storas
ir
4
kambariai,
didelis beismokėjimo. 5306 South Union Avė.
mentas.
Geras
dėl
bučernės
ar aptieTel. Yards 1321.
kos arba bile kokio biznio. Savinin
kas parduos labai greitai ir prieina
PARDAVIMUI saldainių krautu mai.
FRANK SLASULTS
vė ir “mokyklos įrankiai. Randasi
prie Lietuviškos Bažnyčios ir mo
4405 Fairfield Avė.
kyklos. Renda pigi, 3 kambariai
dėl pagyvenimo. Parduosiu pigiai,
Priežastis
pardavimo
-—
vyro
SAVININKAS parduoda 2 flatų
mirtis.
medinį namą po 5 ir 6 kamba
rius. Elektra, gasas Ir 2 karų gn4546 So. Wood St.
radžius.
Lotas
27x125
pėdų.
$2,000 įmokėti, likusius ant išmoPARSIDUODA Player Pianas — kesčio.
4727 Shields Avenue
Gulbransen — 88 note, modemiškai,
su benčiu ir 90 colis. Kaina $150.00. ---------- Į----------.--- ---- --------- - --------Sąlygos: $10.00 į mėnesį atsakan
tiems žmonėms. Turi butii parduo DIDELIS BARGENAS SOUTH SIDE
6-6 kambarių, naujos mados muro
tas prieš birželio 27 dieną.
namas, Bungalow stogas, abu flatai
Kreipkitės
vandeniu šildomi ,kieto medžio tri812% W. 63rd St.
mingai. Parduosiu pigiai, arba mai
ar mažo namo .
PARDAVIMUI restauraftas. nysiu ant lotų
JOE. VILIMAS
4405 So. Fairfield Avė.'
Biznis senai išdirbtas ir geras.

Priežastį pardavimo patirsit ant
1809 So. Halsted St.
vietos, arba mainysiu į lotus ar PARDAVIMUI 6 flatų mūri
2nd floor
ba į namą.
nis namas, labai pigiai, tur būt
parduotas į 30 dienų, įmokėti
REIKALINGA —
6343 So. Western Avė.
$3500. Atsišaukite
Merginos dirbti laundrėje.
1635 So. Jefferson st.
Patyrimas nereikalingas. Gera PARDAVIMUI bučerne ir groser1 fl. rear
mokestis, darbas ant visados. nč, su namu arba be namo. Geras
biznis priešais lietuvių bažnyčios ir
Atsišauk itp
mokyklos . Priežastį pardavimo pa
PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
tirsite ant vietos.
Parduosiu už
4892 N. Clark St.

pirmą teisingą pasiulijimą ir ant
lengvų išmokėjimų.
REIKALINGA lietuvaitė tarp 25
ALEX YUKNIS, ’
— 30 metų amžiaus dirbti krautuvė 3225 Auburn Avė.,
Chicago, III.
je. Turi būt gražios išžiuros ir link
smo budo, mokanti anglų kalbą ir
PARSIDUODĄ vyriškų aprėdalų
raštą.
Darbas lengvas ir švarus.
krautuvė
(Gents Furnishing Store).
Gera mokestis. Atsišaukit laišku.
Biznis
eina
ge|’ai, nes išdirbtas per
JOHAN AMBROSH,
Parduosiu pigiai.
daugel}
metų.
P. O. Box 421, West Frankfort, III.
Pardavimo priežastį patirsite ant
vietos.

REIKIA DARBININKU

S. ŠLAŽAS,
718 W. 18. St

PARDAVIMUI grosemė 5r
REIKALAUJAME 10 buče- delikatessen sankrova. Biznis
rių beef boners ir 5 vyrų dirbti išdirbtas per daugelį metų ir
randasi lietuvių ir kitų tautu
ant farmos.
apgyverftoje vietoje. Priežastis
2029 Grenshaw St.
pardavimo — liga. K. MEŽO. II fl.
' NIS, 2462 W. 45tli Place.

NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti,

arba

parduoti,

mainyti namus,

farmas,

lotus,

taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip

kitės pas

C. P. SUROM8KIS & CO.
Real Estate
Visuomet busit užganėdinti
3352 S. Halsted St.
Tel. Baulėvard 9641
Kas nori na
mų bargenų,
pirkti,
par
duoti
arba
mainyti. Na- •
mus ant farmų, lotus, vlST sokius biznius
W mainyti ant
namų. Visuo
met kreipki
tės pas
K, VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas
3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

NAMU BARBENAI

2 fintu naujas muro namas, gra
8 KAMBARIŲ BUNGALOW, lotas
žioj apiclinkėj, bargenas. 4 fialų 25x125; garu šildomas; aržuoio trimuro namas, su visais paranka mingai, sun parlor, kaina $8300.00,
mais, geroj apiclinkėj.
Priimsim į mainus: cottuge, biz įmokėti tik $3000 .
nį arba lotus. Su ‘ reikalu kreipki2 FLATAI MŪRINIS NAMAS po
t ės pas •
6
kamb.,
garu šildomas, 3 karų garaA. Grigas,
džius,
vienas blokas nuo 63 ir West3114 So. Halsted St.
ern, turime parduoti šią savaitę. Kai
Tel. Boulevard 4899
na $13,000, pinigais reikia*tik $5,000.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučerne ge
biznis
Mes parduodame olselio kainomis
REIKTA grinders dirbti ant roje biznio vietoje
visiems. Pasižinokite pas mus
išdirbtas ir yra nešantis gerą
apie jūsų plumbingą ir namų ap wet grindstones.
šildymo reikmenis.
WHITAKER MFG. CO. 1 pelną. Įnešti tiktai $250, kiti
PEOPLES PLUMBING &
lengvais išmokėjimais. Prie
5723 W. 65 gatvė,
HEATING SUPPLY CO.
Paimk 63 gatvės gatvekarį žastis pardavimo — liga.
490 MŲwauke At. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 iki Clearing.
753 W. 74th Street

Phone Lavvndale 0114.

PARDAVIMUI
ICE GRiEAM,
SALDAINIŲ
IR NOTION
ŠTOKAS.
3302 So. Union Avė.

DIDELIS

VYRŲ

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir
garantuojamas už $4. Automobilių,
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. Dunne
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.

PARDAVIMUI

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS po 5
ir 6 kamb. lota 30x125, garu šildo
mas, sun parlor, 2 kaių garadžius
mūrinis, netoli 63 ir VVestern. Kai
na $15,400 su jmokėjimu tik $5,000.
2 FLATŲ MŪRINIS namas po 6
kamb., .lotas 30x125, garu šildomas,
arti 63 ir Western. Kaina greitam
pardavimui $15,500, pinigais reikia
$5,000.

LOTŲ BARGENAI
MAPLEVVOOD Avė. prie 69, 60x
125, kaip tik vieta statyti 2 namu.
Kaina tik $2,500.

TALMAN AVĖ. prie 39 vienas lo
tas 25x110, parsiduoda greitam par
davimui už $750.

5 LOTAI ANT WESTERN AVĖ.,
tindama vieta statyti garadžiu arba
bizniui, greitam pardavimdi, parsi
duoda už $12,000.
TURIME TAIPGI KITŲ
BARGENŲ PARDAVIMUI
MAINYMUI.

GERŲ
ARBA

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Weatem Avė.
Tel. Prospect 2102

NEGIRDETIBARGENAI
PARSIDUODA
arba
išsimaino
kampinis muro namas, 10 flatų ir 4
štorai, namo parankumai vėliausios
mados, parduosiu už $37,500 arba
mainysiu ant privatiško namo, arba
ant geros farmos, namas randasi ge
roj biznio vietoj.
IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas Brighton Parke, po 4 ir 5 kam
barius, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant bizniavo namo, bučemes,
Dry Goods store1 arba ant kitokio
biznio, minėti namai tur būt parduo
ti arba išmainyti j trumpą laiką, sn
virš minėtais reikalais kreipties pas

F. G. LUCAS 8» CO
4108 Archer Avė.,
Phone Lafayette 5107

MORTGEOIAI -PASKOLOS

mų bungalow arti Crano Co., garu
šildoma ir visi {rengimai kas prie
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 j mėnesj už
baigtas bus July 1.

Savininkas
6338 So* Mozart St.
PARDAVIMUI bizniavus name s
su bučerne ir groserne, 3 flatai po 4
kambarius ir Storas, lotas 50x125.
Namas randasi arti 51 St. ir Morgan
St., ir parsiduoda 2,flatų mūrinis na
mas South Sidėj 5 ir 6 kambarių ir
garadžius dėl 2 karų. Parduosiu ar
ba mainysiu ant loto, buČernes arba
kitokio biznio.

Kreipkitės
J. LEPO,
722 W. 35th St.,
Phone Boulevard 3249 arba
Republic 10363

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2
po 6 kambarius naujas mūrinis na
mas, Brighton Parke, pirmas augštas vandeniu apšildomas.
Paimsiu
mažesnį namą arba lotą arba biznj.
I trjs dienas turiu išmainyti.
Atsišaukite pas
LEON R. JARUSZ,
4245 So. Kedzie Avė.
Yards 4951

MOKYKLOS
SPECIALIS NU
PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl
Drafting, Designing ir Dressmaking. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.
VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

4

