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Anglijos—Rusijos
ryšiai nutruks

kad privertus jį apleisti Švei
cariją.

Kvorta taikomos Voroskiui 
kastorkos yra išstatyta lange 
D*r. Glardon, vieno žymiausių 
aptiekorių Lausannoje ir vie
tos fašistų vadovo. Daug žmo
nių susirinko
bonkos, bet policija

Indianapolis solistai bū
davus Dėbso Namę

Nesitikima greito Japoni
jos susitaikymo su Rusija

Pašauks liudyti ir Dovydo 
Nainy “karalienę”

Gatvekariy darbininkai 
nedarys nusileidimu

Paduotas ultimatum
Taikos Airijoj nebus

Šveicarija nutarė išvaryti 
Rusijos atstovą

Numatomas Rusijos-Ang 
lijos ryšiu nutraukimas

Rusija niekad nenuspledsianti 
Anglijai.

kimas dviejų Ruisijos atsaky
mų Anglijai delei pastarosios 
protestų prieš nuteisimą nu
žudyti arei vysk ūpą Ciepliak ir 
pralotą Butkevičių.

Rusijos atsakymas į Angli
jos protestus esąs tokis, kad 
savaimi kįlai klausimas ar yra 
pageidautina palaikyti tolime
snius ryšius su Rusija. Paskui 

Rusiją dėl propa-

LONDONAS, geg. 9.— Ang
lijos valdžios nota Rusijai, 
reikalaujanti išpildyti Anglijos kaltinama 
reikalavimus, yra taip aštriai gandus prieš Angliją Persijoj, 

parašyta, jog visi numato, kad Afganistane ir Indijoje ir dėl 
ji turės privesti prie Anglijos- 
•r-■*. • • V • J 1 • ■%. "f ■Rusijos ryšių nutrūkimo. Nors 
valdžia ir teisinasi, kad ji vi
sai nenorinti nutraukti ryšus 
ir kad jos nota to neparodo, 
bet visi mato, kad Anglijos 
valdžia tokią aštrią notą ty
čiomis siuntė ir kad ji, kurs
toma atgaleivių, tiksliai eina 
prie nutraukimo ryšių su Ru
sija ir panaikinimo Rusijos- 
Anglijos prekybos sutarties.

Maskvos žinios jau įspėja, 
kad ryšiai bus nutraukti, nes 
Rusija negali pakęsti tokio pa
žeminimo ir išpildyti pažemi
nančius Anglijos reikalavi

mus.
Aglijos darbieciai delei to

kio savo valdžios elgesio labai 
sujudę ir rengiasi stoti dar 
griežtesnen kovon su valdžia. 

Todėl galima laukti parlamen
te aštrių susikirtimų tarp dar- 
biečių ir valdžios. Ir visos ki- 
tes darbininkų organizacijos 
irgi pakels savo balsą prieš to
kią valdžios politiką, nes nors 
Anglijos darbininkai ir nepri
taria Rusijos bolševikams, jie 
visgi nenori, kad Anglijos ry
šiai su Rusija butų nutraukti 
ir tuo susidarytų visoje Euro
poje pavojinga padėtis, nes ta
da vėl prasidėtų kurstymai 
prieš Rusiją ir net nauji balt- 
gvardiečių puolimai.

Anglijos piliečiais.
nedoro Rusijos elgimosi su

Nota sako, kad Anglija vis
gi nenorinti taip urnai nutrau
kti ryšių, todėl per dešimtį 
dienų įhuks Rusijos atsakymo 
ir išpildymo notoje pastatytų 
reikalavimų ir tik nesulaukus 
patenkinančio atsakymo', An
glija skaitys prekybos sutartį 
su Rusija nebeveikiančią.

Rusija gavo Anglijos notą.
MASKVA, gegužės 9. — Il

ga Anglijos nota Rusija’, para
šyta labai aštria kalba ir galin
ti privesti prie nutraukimo ry- 
š'U tarp Anglijos ir Rusijos, va 
kar Anglijos atstovo Hodgson 
tapo Įteikta užsienio reikalų 
ministerio pagelbininkui Mak
simu! Ldvinovui.

Airijos derybos nutruko
DeValera nutraukė derybas, pa

reikalavus respublikonų pasi
davimo.

pažiūrėti tos
nesimaišė

Dr. Glardon sako, 
Šveicarijos valdžia 
Vorovskio už dienos, 
tai tą padarysi

Anglijos 10 dienų ultima 
tumas Rusijai

-----------
Anglija pareiškia, kad jei rei

kalavimai nebus išpildyti, ji 
nutrauks ryšius su Rusija.

DUBLINAS, geg. 9. — Taikos 
derybos, kurios buvo vedamos 
taip Cosgrave ir DeValeros, ta
po De Valerus nutrauktos. Jos 
buvo vedamos laiškais nuo to 
laiko, kaip de Valera įsakė res
publikonams sustoti kariavus. 
Tarpininku buvo senatorius 
Douglas.

Cosgrave paskelbė seime, kad 
jis atsisakė matytis asmeniniai 
su de Valera, bet apsimainė laiš
kais. Derybos nutruko, *kada

Valera atmetė reikalavimą, 
kad respublikonai pasiduotų, ati
duotų savo ginklus ir Sudėtų iš
tikimybės prisaiką Airijos Lai
svąja! valstijai.

kad jei 
neišvarys 
ar kitos, 

fašistai. Jeigu 
jis atsisakytų'išeit iš hotelio, tai
• ašist-.ii nueisią ;> k ; kamba
rį.

Šveicarijos valdžia jau yra 
nutarusi pašalinti VorovskĮ, 
bet dar nežino Į kur jį,ištrem
ti: ar į Vokietiją, ar įi Italiją, 
kur jis yra akredituotas Rusi
jos prekybinis atstovas.

Fašistai saugo Cecil hotelį, 
kur jau per 24 valandas 
užsidapęs savo kambary 
rovskis.

yra
Vo-

Vokietija rūstauja delei 
Kruppo nuteisimo

BERLINAS, gegužės 9. — 
Centro ir dešiniosios partijos 
išreiškė didelį jpaslipiktinimą, 
'' " ‘ KadBerliną pasiekus žiniai, 
grafas 'Gustav Krupp von Boh- 
len nnd Holbach liko nuteistas 
15 metų kalėjimai!.

Fabriku i tų pa.’tijos vadovui 
sušaukė slaptą savo narių rei
chstage susirinkimą. Jie nuta
rė reikalauti, kad valdžia už
imtų kokį-nors oficiali n į nusi
statymą linkui to nuteisimo

Prezidentas Ebertas telegra
favo Kruppo darbininkų tary
bai pareiškimą, kuriame jis 
sako, kad nuteisimas Kruppo 
direktorių yra » nusidėjimas 
žmonijai, kuris bus priimtas su 
pasipiktiniiiiu kiekvienos ša
lus, kuri dar turi teisingumo 
pa/autinių.

Kruppas padavė apeliaciją.
DUSSELIM1RF4 gegužės 94 

— Kruppas ir kiti nuteistieji 
Kruppo dirbtuvių direktoriai 
ir viršininkai padavė apeliaciją 
Jie prašo augštesnio teisimo pa
keisti aštrų nuosprendį papras
tojo karo teismo.

Reikalaus mirties

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
7. — Vakar Tomslison svetainėj 
kalbėjo senas socialistų vadovas 
Eugene V. Debs. Susirinkime 
buvo apie 4,000 žmonių. Pas
kelbus sumanymą pabudavoti 
Indianapolis mieste Dėbso Na
mą, kuris butų paminklu senam 
darbininkų kovotojui Eugene V. 
Debs, daugiau kaip 2,000 žmo
nių ant vietos1 prisižadėjo prisi
dėti prie to namo pabudavojimo. 
Tai bus socialistų reikalams pa
vestas namas, kuriame bus dvi 
svetainės, knygynai ir tt. Tokio 
namo pastatymas atseisiąs į 
$150,000, bet Indianapolis drau
gai mano tą sumą pinigų veikiai 
surinkti, nes prie tokio darbo 
prisidės netik vietos gyventojai, 
bet ir visos šalies darbininkai. 
Tikrasis organizavimo darbas 
bus pradėtas už kelių savaičių.

Indianas socialistai, kurie at
laikė savo kohvenciją, nutarė 
pradėti kuop'lačiausiią organi
zavimo kajmpanliją, kad ne
liktų visoj valstijoj nė vieno 
miestelio, kur nebūtų Socia

listų partijos kuOpų. Konven
cija išrinko du delegatu, Wm. 
H. Henry ir Mrs. Emma Hen- 
i*y, į nacionalinę partijos kon
venciją, kuri įvyks Ncw Yorke 
gegužės 19 d.

Debsas prakalbose kalbėjo 
Isvarbiiatįsiais dienos klausi

mais ir jo kalba visų buvo 
priimta labai entiu^asltiškai. 
Jis kalboj pabrėžė, kad svar
biausiu dalyku darbininkams 
yra orgunizuotis, kaip politi
niai, taip ir (‘konominiati, ir 
šviestis, nes tik per organiza
ciją ir švietimą galima pa
siekti gei’esnį būvį. Jis pasmer
kė karus, *bet sakė, kad tik 
tada karai išnyks, kai žmonės 
paisiliuosuos’ iš po kapitalizmo, 
nes kol kapitalizmas gyvuos, 
tol bus ir karai, kadangi kapi
talizmas savaimi yra karasi

Anglijos karalius aplankė
papą i

Papą Pius

bausmės.

Francijos 
pareikalaus

Paskelbta, kad 
karinis prokuroras 
mirties bausmės 37 žmonėms, 
kuriuos kaltinama už špionažą 
ir sabotažą. Prokuroras tikisi, 
kad mažiausia vienas žmogus 
tikrai bus nuteistas sušaudy
mui.

Chinija išpirks suimtuo 
sius svetimšalius

RYMAS, geg. 9.
XI šiandie audiencijoj priėmė 
Anglijos karalių Jurgį Jr ka
ralienę Marę. Paskui jie ap
silankė pas papus valstybės 
sekretorių kardinolą Gasparri.

Tai yra pirmas atsitikimas 
nuo reformacijos jlafikų, kad 
Anlglijos karalius apteilankė 
pas papą. Papa jį priėmė la
bai širdingai, bet Anglijos pro- 
testonai tuo jų karaliaus ap
silankymu pas papą yra labai 
nepa tenkinti.

Rusai vėl suėmę Anglijos

Rusija
mus
nija

stato didelius reikalavi- 
deryboms, kurias Japo- 
atmeta.

kiek

mini-

turi 
prasi-

TOKIO, gegužės 9. — Rusi
jos atstovo Chinijoje ir Japo
nijoje, Joffe, griežtas pareiš
kimas Japonijos užsienio rei
kalų ministerijai rodo, kad Ru- 
l'U j ost-J apcn 1 j « siui^iitasiki m a s
ir susitarimas yra dar labiai to
limas dalykas ir dar nė 
prie jo neinama.

Pasak Jcffe, Rusijos
mu'm reikalavimai pradėjimui 
derybų yra šie:

Derybos turi būti vedamos 
lygaus laipsnio atstovų, kurie 
yra Įgalioti pasirašyti sutartį, 
į dienotvarkę turi įeiti visi po
litiniai ir ekonominiai klausi
mai. Prieš pradėsiant derybas 
Japonija turi evakuoti Sachali
ną. šitie reikalavimais 
būti priimti dar prieš 
dėsiant deryboms.

Sakoma, kad pirmąja są
lyga yra pripažinimas Mask
vos valdžios, taipjau Japoni
jos pripažinimas Rusijos pa- 
naikinlimo' Poritsmoutho sutar
ties (padarytos po Rusijos-Ja- 
ponijos karo) ir panaikinimo 
Rusijos skolų Japonijai.

Augštas Japonijos užsienio 
reikalų ministerijos valdinin
kas paklaustas, ar Japonija 
priims nors vieną šių Rusijos 
sąlygą atsaMa: ‘“Niekadcte.” 

Japonijos nusistatymas jau 
paduotas Maskvai. Tikimąsi 
grtito atsakymo, bet jeigu de
rybos kada ir prasidėtų, tai jų 
visgi negalima tikėtis dar ke
letą ateinančių savaičių.

ST. JOSEPH, Mieli., gejr. 9 — 
Dovydo Namų “izraelitų” kolo
nijos “karalienė” Marė Purnell, 
kuri dabar valdo koloniją, pa
čiam “karaliui” Benjamin Pur
nell pabėgus, pasislėpus, ar pa
simirus, bus pašaukia liudyti 
prieš vieno žmogaus grand jury. 
Ji bus daugiausia klausinėjama 
apie tai, ar ji mokina mergaites, 
kad Purnell nieko pikto negali 
padaryti ir taipjau apie jos ap- 
sivedimą su “karalium” Purnell, 
nes yra žinių, kad Purnell pame
tė savo pačią Kentucky valsti
joj ir pabėgo su “karaliene” Ma
re.

Valstija, darydama tyrinėji
mus, jau surado tokių prasikal
timų, už kuriuos galima bus 
traukti Purnellą kriminalinin 
teisman. Kada jis bus patrauk
tas teisman, dar nežinia. Vie
na jauna mergaitė liudijo, kad 
nesenai Purnell ją išgėdino — 
“suteikė jai amžiną gyvybę”. 
Jos motina liudijo, kad kada ji 
nuvyko pas Purnell ir pabarė jį, 
tai Purnell atkirto, kad ji nie
kad negalėsianti patraukti jo 
teisman, bet paskui visgi jai pa
siūlė $500, jei ji sutiktų tylėti 
apie jos dukters išgėdinimą.

CHICAGO. —- Išrodo, kad g-at- 
vekarių darbininkų streikas tik
rai įvyks birželio mėnesy. Uni
jos prezidentas Quiųlan paskel
bė, kad šį sykį darbininkai ne
darys jokių nusileidimų ir ne
priims jokių kompromisų, bet 
griežtai laikysis savo reikalavi
mo pakelti algą po 10c į va'lan- 
dą?\ Kompanija gi su tokiu pat 
griežtumu tvirtina, kad ji jokio 
pakęlimo algos šiemet nedarys.

Reikalavimas pakelti algą bus 
formaliai paduotas kompanijai 
šiandie ryte.

Šalina teisėję Rush
CHICAGO. — Teisėjas George 

F. Rush, kuris skolinosi pini
gus iš nusibankrutijusio “recei- 
verių karaliaus” Jasob, Goldman, 
tapo pašalintas Circuit teismo 
pildomojo komiteto, taipjau pa
šalintas iš teisėjų sekretoriaus 
vietos ir iš viršininkystės pini
ginio skyriaus teismų. Jo vie
ton tapo išrinktas teisėjas Ry- 
ner.<

Kalbama taipjau apie patrau
kimą teisėjo Rush į teismą ir 
apie jo apskundimą legislaturai.

Wy duosnumas
dvi dienas surinko $1,700,000

Trys vaikai užmušti
CHICAGO. — Vakar automo

biliai užmušė tris vaikus. Viso 
šiemet automobiliai užmušė Chi
cagoje 221 žmogų.

Kunigai “veikia”.
Gūdžiai [“L. žin.”]. Per Ve- 

Jykab, jaunasis ^amendorius 
sakydamas pamokslą, apie 
Kristaus prisikėlimą, nepamir
šo ir ateinančių į Seimą rinki
mų. Jis iš anksto pasisakė, 
kad bažnyčioje neagituosiąs, 
tik norys Įspėti savo gerąsias 
aveles, kad nesuklystų ir pasa
kė: kas balsuos už socialistus, 
ta “sąmoningai papildys nuo
dėmę”! Ištikrųljų kun,igy ūkas 
“neagituoja”, bet gazdina 
nuodėmėmis. Bet ar pasiseks 
tokiais gązdinimais atbaidyti 
svisipratusius valstjieč/ius tai 
dar didelis klausimas. Antra, 
jeigu čia musų dvasiškija at
randa nuodėmę, tai ji nebetu
rės laiko kilų nuodėmių klau
syti, ir vien už “politiką” nu- 
Eliženguefius turės spavjudoti, 
už laikraščius, Jakavičiaus ka
lendorius ir 1.1!..

Kaunas
Dusetai (Ežerėnų apskr.)— 

Per rekolekcijas kunigas pa
mokslus sakė ne apie nuodė
mių atgaila, kaip pirmiau da
rydavo, o baugino žmones pek
la, jeigu jie nebalsuos už 
“krikščionis”. Bet abejojame, 
kad kas balsuotų už tuos po
nus, kurie jau gerokai mus pa
mokė su “strakavais”, rekvi
zicijomis ir mišku. Labiausiai 
agitavo Salako klebonas. Klau
sys, gal tik Skraždynės davat
kos. — [“L! Ž.”]

šoka 160 valandų.
-1. - - 1 . v

DALLAS, Tex., įgeg. 8. — 
Rosser J. Newman šoko 160 
valandų ir 35 min. Butų ir il
giau šokęs, bet daktaras jį sus
tabdė.

• šiandie — giedra; biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:36 v., leidžiasi 
7:57 v. Mėnuo teka 3:14 v. n.

LONDONAS, gegužės 9. — 
Anglijos nota Rusijai, kurios 
tekstas jau tapo paskelbtas, 
yra lygi ultimatumui. Rusijai 
duodama dešimts dienų laiko 
atsakyti į notą ir išpildyti vi
sus- joje pažymėtus reikalavi
mus. Jeigu tie reikalavimai ne
busią išpildyti, tai Anglija su- 
prasianti, kad Rusija nebeno
ri ilgiau palaikyti 
Anglija.

Nota sako, kad 
daug kartų įžeidė
todėl esą sunku padaryti kito
kią išvadą, kaip tik kad Rusija 
siekiasi nutraukti prekybos 
sutartį arba tikisi, kad tai pa 
darys pati Anglija. Nota išsta
to tris svarbiausius reikalavi
mus: sustabdymą propagan
dos, atlyginimo nukentėjusiom 
Rusijoje Anglijos, liilteresams, 
piliečiams ir laivams, ir atšau-

Užmokės banditams reikalau
jamą sumą, kad išgavus pa- 
liuosavimą suimtųjų.

ryšius

Rusija 
Angliją

SU

jau
ir

Šveicarija nusprendė iš
varyti Rusijos atstovą

Fašistai grūmoja atstovui kas- 
torka, o Rusija atsako pri- 
grumojimu karu Šveicarijai.

LAUSANNE, gegužės 9. — 
Jei Rusijos delegatas Lausan
uos konferencijoje, Vorovskis, 
bus Šveicarijos fašistų privers
tas išgerti kastorikos, tai Rusi
ja galbūt • paskelbs karą Švei
carijai.

Tokį įspėjimą Šveicarijos 
charge d’atffaares Berline davė 
Rusijos ambasada Berline, ga
vus žinių, kad Lausannos fa
šistai tik j ieškos progos Vo- 
rovskį pavaišinti kastorka,

PEKINAS, gegužės 9. — 
Chinijos‘valdžia šįryt įsakė už
sienio komisionieriui Šantun- 
go distrikte išpildyti visus Su- 
chovvo banditų reikalavimus 
ir išpirkti suimtuosius svetim
šalius, kuriuos tie banditai su
ėmė puolime ant traukinio. 
Diplomatiniai rateliai visai nė
ra optimistingi apie pasekmes 
tokio įsakymo.

HULL, geg. 9. — Central 
Neiws sako, kad Rusijos ka- 
nuoUrnis laivas Murmansko pa
kraščiuose suėmė Anglijos žve
jų laivą Astor už tai, kad ta- 
si® žvejojęs Rusijos teritoria- 
liniuose vandenyse.

CHICAGO. — Pereitą septin- 
tadienį vietos žydai pradėjo 
kampaniją, kad surinkus $2,500- 
000 žydų labdarybės ir kitoms 
įstaigoms. Antradieny komite
to pirmininkas Jacob M. Loeb 
paskelbė, kad jau surinkta dau
giau kaip $1,700,000. Vien po 
$100 ir stambesnėmis aukomis 
surinkta $1,683,000.

Katalikai laikys kongresą 
Chicagoje

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 9 dieną, užsienio pi-

3 žmonės užmušti
ROCKFORD, ILL., geg. 9. — 

Trys žmonės iš De Kalbi liko už
mušti ir du sužeisti apvirtus au
tomobiliui ant Lincoln plento, 
netoli Rochell, į kur jie 
vo.

ir važia-

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.63
Austrijos 100 kronų ...».............. H c
Belgijos 100 markių ..... ,........  $5.75
Danijos 100 markių .... i.....  $18.70
Finų 100 markių .............  $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.60
Italijos 100 lirų........................ $4.82
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių .................z
Norvegijos 100 kronų...........$16.60
Olandų 100 guldenų ........... $39.07
šveicarų 100 markių ........... $18.02
Švedijos 100 kronų ...............  $26.62
Vokietijos 100 markių Hc

CHICAGO. — Arcivyskupas 
Mundelein paskelbė vakar, kad 
28-tas visuotinas internaciona- 
cionaiinis Rymo katalikų bažny
čios eucharistinis kongresas bus 
laikomas Chicagoje. Tai yra pir
mas atsitikimas, kad katalikų 
bažnyčios kongresas bus laiko
mas Amerikoje.

Riaušės Indijoje
CALCUTTA, Indijoj, geg. 9 

— 50 žmonių liko sužeista riau
šėse Amritzoj šiandie.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionę atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

/Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
V/ portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš

duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Linfe laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuoj aus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstotas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, DL



r1". . 1

Kas Dedas Lietuvoj

naujienos, CHagp, ui
dik t 4 i

" t

Ketvirtadienis, Geg. 10,1923

Vartotoju bendrovės. I “vąkoiakį
Inrn- cn V

Kauno Vartotoją Bendrovė 
“Parama.”

Toji bendrovė yra dabar 
viena didesniųjų Lietuvoj var
totojų b-vių (neskaitant sąjun
gų). Ji įkurta 1919 m. kovo 
mėn. Iki 1921 metų galo lai
kėsi labai silpnai, turėjo ir 
nuostolių dėl prasto administ
ravimo. Atsidėjus dirbant, pa
vyko ji pastatyti ant kojų. Tik 
per vienus paskutiniuosius 
motus, nežiūrint labai sunkių 
sąlygų — markes kritimo 
mažų lėšų — pavyko 
išplėsti, jog dabar jau 
8 krautuvės, sandėliai, 
nos kepyklos, avalinių 
ve, 2 arkliai ir kitokio turto. 
Visose įstaigose dirba apie 50 
tarnautojų. Per devynius 1922 
m. mėnesius pirkta ir parduo
ta už 12 su viršum miliomi 
markių prekių. Litais kas mė
nuo parduodama ’ prekių už 
100 150 tūkstančių. Daroma 
žygių malūnui įsitaisyti sa
viems namams ir dar vienai iš 
eilės 9-tajai krautuvei įsigyti. 
Į Kauno prekių rinką bendro
vė daro pusėtinos įtakos, nes 
daugelis tiek privatinių, tiek 
ir mažesnių bendrovių krautu
ves atsižiūri į “Paramos” pre
kių kainas. Daugiausia finansi
nės paramos bendrovė randa 
Kooperatyvų Banke, 
tais — 25 litai ir 2 
jainojo mokesnio 
nariams). Įneštieji 
pajai perversti 
įnešimo 
ne prekių) 
bendrovės 
m i. Pajai privalo būti papildy
ti iki 1923 m. liepos 1 d. Vi
suotinas nariu susirinkimas v
kovo 22 Al. paskyrė iš susida
riusiųjų sutaupytų sumų I 
dividendo už įpirkinią, 1000 
tų kooperacijos kursams 
2000 litų savų namų fondui.

* — vienbalsiai nu
tarė: su V. Bičiūnu su Sutkum 
nutraukti visus asmens draugiš
kumo ir meno bendravimo ry
šius, apie ką ir praneša visų 
kitą draugų meninįinkų ir vi
suomenės žiniai.

(pas.) Stasys Šimkus,.. 
Susirinkimo Pirmininkas.

(pas.) Stasys Šimkus, 
Sekretorius.

Iš Vilnijos
ir 

j i t iek 
turima 
2 duo
ti irb t u-

Pajus 11- 
lilai sto

riau jiems 
markėmis

prisilaikant 
dienos (aukso vertės, 

ir suderinant su 
medžiagine padėti-

ir

Kaunas
Liet. Menu Kūrėjų D-jos ne

paprastojo visuotinojo susi
rinkimo nutarimas.

Vaičkiene, P.
\ Kubertavi-

aki-

Lietuvių Meno Kūrėjų Drau
gijos nepaprastas visuotinas su
sirinkimas, jvykusis šių metų 
kovo mėn., 23 (L, kuriame da
lyvavo: Stasys Šimkus, prof. 
M. Songaila, J. Šileika, J. Vaič
kus, K. Glinskis, J. Vienožins
kis, A. Kačanauskas, K. Šklė
rius, J. šlapelis, K. Šimonis, 
A. Aleksandravičius, K. Binkis, 
A. Galaunienė, V. Dineika, J. 
Petrauskas, V. Stepanavičius, 
J. Stanulis, M. 
Skrebu tėnienė,
čius, P. Kalpokas, P. Vaičiūnas, 
S. Pilka, B. Adomavičius, J. 
Laučius, J. Kudirka, A. Sodei
ka, P. Galaunė, A. Janulaitie
nė, L. Gira, A. Vaičiūnas, J. 
Žilevičius, J. Tysliava, A. Vai- 
niunaitė, V. Dubeneckis, — 
konstantuodamas visą eilę dar 
nepasibaigusių apgailėtinų įvy
kių, rodančių nepaprastai
plėšišką įžulimą ir aroganciją, 
savo neetingumu tiek skanda
lingu, kad jiems lygių Lietu
voje nėra dar buvę, — įvykių, 
iš kurių susidarė sistematingai 
ir atkakliai vedama- prieš-Lie
tuvių Meno Kūrėjų Draugiją, 
o ypač prieš jos sumanymą 
įkurti Draugijos bute Čiurlio- 
nies galeriją, — akciją, kuriai 
vadovauja du jau pirmiau pa
šalintu už nedraugingą elgesį 
iš Draugijos tarpo buvusiu jos 
nariu V. Bičiūnas ir A. Sutkus, 
neįstengusiu paversti Draugijos 
jų asmens ir ambicijos įgei
džių įrąnkių ir lodei pasiryžu
siu, neaidrovinit jokių priemo
nių, eiti prieš visus savo drau
gus menininkus tikslu išardyti 
ir diskredituoti Draugiją ir ant 
jos gruvėsių pastatyti jų asme
niniams pelno tikslams turintį

Vilnius. — Vyriausybės de
legatas įsake, kad ateit’ 
nes valdžios spausdinti Į 
mai ir 
m i tik 
valdžia, 
vej uose 
delegato leidimas. Provincijos 
miesteliuose ir kaimuose reika
linga pritaikinti daug pigesnį 
būdą supažindinti gyventojus 
su valdžios įsakymais, būtent: 
perskaityti įsakymus Viešuose 
susirinkimuose, kurie šaukia
mi bugnu arba varpais, ypač 
turgų dienomis, o taip pat šven
tadieniais po pamaldų. Apie šį 
įsakymą jau pranešta miestų 
magistrams ir valsčių valdy
boms (“V. .11.”)

v vieti- 
) skelbi- 

parėdymai butų lipdo- 
tuomet, kai tai leidžia 
Visuose gi ik tuose at- 
reikalinga vyriausybės

Vilnius. — Kovo 23 d. dar
bininkų name buvo miestų be
darbių mitingas. Mitinge (pri
imta rezoilueija, kuria reika
laujama kuogreičiausia orga
nizuoti viešuosius darbus, o 
ta i Į) pat atidaryti bedarbiams 
valgyklas, kuriuose jie galėtų 
gauti pietus nemokamai. Be to 
mitinge išrinkta delegacija, 
kuriai pavesta įteikti rezoliuci
ja ir pranešti apie sunkią be
darbių padėtį vyriausybės de
legatui ir magistratui (“V. R.”)

Nusišovė.
Sekmadienio vakarą apie 8 Va 

vai. Miesto Sode nusišovė jau
na moteriškė. Gi rasta rytą 
negyva. Nusižudymo priežas
tys ir kas ji tokia, nežinoma. 
Spėjama, esą tai Saulės moky
tojų kursų mokinė. Velionė 
paliko raštelį, kad ji ieškoju
si laimūs po girias, laukus ir 
miestus, bet neradusi ir todėl 
nusižudanti.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntinio 
Skyrius.

nustatytos tiesos

rūmo nuo

lected Pieno.

šinius nuo
Borden ve

žiko.

—■ kas Imk užlaikymo — šva-

pri žiūrėjimo

karvių iki jūsų, yra keletas

išpildymų dėl Borden’s Se-

NORTHWRMAN 
r“LLOYD----

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai- 

, vakarčių ir kitu informacijų 
atsišaukite

North German Lloyd
100 N. La Šalie St.,.,Chicago, III.

Arba prie kito autorizuoto 
vietinio agento.

S. L. FA8I0NAS CO.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Pirkit Svies
ta ir Kiau BORDENS

Farm Products Co. of Illinois
Tel. Franklin 3110

SMAGUS JUOKŲ VAKARAS IR

BALIUS
Rengia

Dr-tė Atgimimo Lietuviu Tautos Vyr. ir Mot.

Subatoj, Gegužio-May 12,1923 m.
I

Bažnytinėj Svet, prie 35 ir So. Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak.'

Kviečiame visus Lietuvius ir Liętuvaites ant šio iškilmingo ba
liaus. Nes bus geriausi lošėjai ir kalbėtojai, kurie kalbės apie Lie
tuvos padėjimą. Taipgi paaiškės apie šios dienos klausimą. Ameri
kos lietuvių ir jų progresavimą. Taipgi turėsime ir juokų, komediją 
po vadovyste J. K. Uktverio. Tąigi visi kas gyvas, nepraleiskite to 
svarbaus vakaro nes busite užganėdinti. Turėsime gardžių gėrimų ir 
gerų užksmdžių ir kvepiančių cigarų. ir bus linksmas šokis, prie geros 
muzikos. Liki vėlam vakarui. Kviečia KOMITETAS.
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Jis buvo kaip numiręs.
Dabar jis sakosi jaučiasi kaip 

šešiolikos metų esąs ir 
dirba sunkiai. N ..

Ponas Thos. McSpaden iš De £>oto, 
Mo., rašo: “Jūsų Nuga-Tone’ą patar
siu visiems, aš buvau sunykęs, be jie- 
gų ir gyvuirtoį mane kankino umusis 
nevirškinimas ir visokis noras buvo 
dingęs. Tokiu aš buvau per dvejis 
metus ir keturis mėnesius. Nuga- 
Tone mane išgelbėjo. Aš buvau kaip 
negyvas; dabar aš jaučiuosi kaip 16 
metų vaikas. Galiu sunkiai dirbti vi
są dieną ir bėgioti ir žaisti kaip vai
kas.” Nuga-Tone suteikia gerą ape
titą, pagelbsti virškinimui, priduoda 
tvirtų sveikų mėsų ir padaro sveikus 
vyrus ir moteris. / Sugrąžina spalvą 
išblyškusiems be kraujo veidams ir ži
bėsi akims. Pamėgink jj pats ir įsi
tikink. Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą parda
vinėja visi geresnieji aptiekininkai po- 
zitingai garantuodami, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantija rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu, National Laboratory 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

gy-

809 W. 351h S!., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

X

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas H 
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata 
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavltt St 

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NedėlMj 

9 iki 12 a. m.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

. DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Slapumo

ir
Privatimę
Ligi
JeiflU jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksi u genaus j 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St | 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorią iki 5-to auglio 

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedšL 
dieniais 10-1 po piet. Panedšlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai fmonlą , 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mer
gišius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

*

/■

$10X--RAY5H
EGZAMINACIJA

rei- 
ar- 
To- 
žiu-

. Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminavimo, 
rime ligonius su pagelba X-llay. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Nągaišinkite laiko nei pinigų su 
patyrusiais daktarais, nes 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų 
nuojaneių operacijų.

Pasižiūrėkite i vidų savo

ne
gyvenimas

labai tankiui 
' * c '--L. 

ir brangiai kai-

organizmo.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
3323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergį. Nedėliomis nuo 9 

i iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus,. Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. |

Tel. Dearboni 9057

gydėtč-s

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Po išmiegojimųi rytą kur mažyčiai žaidžia su švario
mis mažytėmis kelnaitėmis—smiltims žmogus ateina.

Eleclro-Medical Doclors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se-
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

L—-........ —■

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
pąr ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamos gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914”

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

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumyrestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tek: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

š. V. banes
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)*
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ii taksai

M A J ESTI/* 
IH-THEATRB*.

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

kruL paveikslai.
. “Kur gauni pilną pinigu verta.

| --------------------------- -M
J. P. WAITCHES 

LAWYER Lietuva Advokatai 
Dienomis Room 514-516

127? N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė. ,
Tel.: Pullman 6877. J
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ICATARRHŠ 
■ OF THE STOMACH| 
nBnninnannfflnsn nmsnEnni EsnznnsnEnnia) 

| [ĘrPU CANT ENJOY LIFE ® 

LE'J with a «ore, eour, bloated stom-
i ““““ ach. Food does not nourish.

Instead it is a «ourcc of misery, causing 
\ pain«, belching, dizzines: and head- 

aches. <
The person with a bad etomach 

should be satisfied with nothing le»s 
than permanent, lasting relief.

I he right remedy will act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion.

The large number of people who 
have successfully used Dr. Hartman’s 
famous medicine, recormnended for all 
catarrhal condilions, offcr the Strongcst 
possible endorsemcūt for

Tie Juokingi Liuosi Maži Naktiniai Rūbai
• * * Kiek daug malonios energijos išei- kur., Iabi‘«usiai
ir grąžys jie susitepa pa ve
išžiūri juose kvojama kad užlaikius juos švariais lėkite — ke- 
— nepasitikiu liūs, kalnieru-
ti savo kojomis! Kaip jie šliaužioja aplin- kus, sėdynes romperių ir panašiai — nerei
ktu norėdami vaikščioti. Taip išrodo, kad kalnųjį velėjimo, o ten kur reikia, tai su 
jie nušluosto visas dulkes nuo visų trepu, 
kol užlipa ant kitų.

Kuomet jie pavirsta jie padaro visą dar- ’ 
bą nušhiostydami dulkes su savo rūbais, 
kol jie vėl atsikelia.

Bet motinos šiandien gali užlaikyti tuos 
aktyviškus mažyčius šviežiais ir švariais ir 
nesuteptais naktiniais rūbais — jos gali už
laikyti mažyčius žvilgančiais romperiuose ir 
mokyklų dreselėse.

Puikus naujos rųšies muilas padaro net 
mazgojimą mažyčių daiktelių lengviu.

Su šituo nauju muilu — Rinso — mirky
mas užima vietą velėjimo. Jo muilinės putos 
pereina kiaurai per kvaldus ir siutus, gra- Lever Bros. Co., 164 Broadway, Cambridge, 
žiai paliuosuojant purvus. Tik tas vietas Mass.
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Tel. Yards 1138sausu Rinso patrinkite. Senas ir didelis ve
lėjimas yrą prašalintas ant visados.

Padarykite jūsų sekamą skalbimą lengviu 
su Rinso. Jis užima vietą muilo gabalo kiek
viename atsitikime šeimynų skalbinių — 
mirkymui, virinimui ir skalbimo mašinoms. 
Tiesiog taip kaip audeklų išdirbėjai pataria 
Lux dėl plonų audinių, taip ir pirmaelių 
skalbimui mašinų išdirbėjai sako moterims 

, vartoti Rinso jų mašinose.

Gaukite Rinso šiandien—kiekvienoje gro- y 
semėje ir departamentinėje krautuvėje. Jis 
yra dviejų* rųšių dydžio, paprastos mieros 
ir dideli nauji pakeliai. Padalytas1 išdirljejų 
Lux, didžiausių muilo išdirbėjų pasaulyje.

STANLEY P.
MAŽEIKA

$RABOBIQS IR
Balaamnotojas

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

IK SERVICE FIFTY YEA
SU RINSO MIRKYMU UŽIMA VIETĄ VELĖJIMO fuiniiuiyniuHKihi
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Tel. Lafayatte 4223
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Yriška,
3228 W. SStk St, Ckleaeo. HL

TABLETS OR L!
£OLD EV£i??YWELnK

PLUMBERIO IR APŠILDYZMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėju^ 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATI 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halst<4 
Teleuhone Ilavmarket 1018
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L. Martovo
Atminčiai

(Gimė lapkričio 24, 1873, 
re balandžio 4, 1923)

nu

vertė A. žymontas

žmogus priimtų pasiūlymą, ta
da reikėtų kuopai neimi iš jo 
nuošimčio, arba paėmus jį į- 
skidlyt į LSS. mokesčius. O 
taipgi kuopų valdybos turėtų 
pridabot tą darbą, kad eitų 
sisteimatingai, o ne betvarkiu 
būdu, t. y. kad tą darbą bei 
kontroliavimą paimtų kuopų 
sekretoriai ir tvarkytų taip, 
kad kiekvienas LSS. kuopt' 
narys gautų progos tą konce
siją išnaudot, t. y. LSS. narys 
gautų tuodu laikraščiu be nuo
šimčių išskaiitant kuopai, taip
gi ir naujai įs toj autieji nariai. 
Tuo, žinoma, bus didesnis iš- 
rokavimas priklausyt ir prie 
LSS., nes didesnė dalis narių 
metinių duoklių į LSS. užsi
mokėtų iš tų laikraščių nuo
šimčių. Tad koncesija yra 
gera ir tik reikia, kad drau
gai ją tinkamai išnaudotų.

Be to dar yra geras žingsnis 
padaryta įsteigiant “Naujieno
se” LLS. žinias^ Tai kaip tik 
šių dienų mušu organizacijai 
tinkamas dalykas. Nes “Nau
jienos” yra prasiplatinę gana 
plačioje lietuvių 'visuomenėje 
ir turi geros intakos, o ir 
mums patiems yra daug gO; 
riau tarini progos šį bei tą pa
kalbėt apie organizacijos rei
kalus ir 'socialistinius dienos 
klausimus. Tad butų ląbai ge
rai, kad ir čia musų draugai 
imtų daugiaus dalyvumo įvai
riais (klausimais. Pradžia yra 
gera.—P. B. Songaila.

nių lliig indiegti ir sugniaužę 
kumštis nori muštis (‘•revoliu
ciją kelti”). Bet ką tu čia 
žmogus padarysi keturi prieš 
šimtą! Na ir taip jie inerzin- 
ti, sugniaužę kumštis išėjo v 
namo.

Galutinas klausimas buvo 
apie Klaipėdą, ir d, Bielinis 
smulkmeniškai apipasakojo vi
są tą dabartinį Klaipėdos in
cidentą.

Žmonių buvo apie 150.
—Raulinaitis.

Tam visa konferencija entuzi
astiškai pritarė ir visi prisiža
dėjo veikti. Taip pat tapo pri
imta protesto rezoliucija prie’. 
Bimbų , Potrikienų ir kitų ne- 
prastaburnių šmeižtus ant Lie
tuvos Scrialdrino(kratų (parti
jos, jos atstovo drg. K. Bieli
nio ir L1SS., ir paskelbt laikraš
čiuose, kad ir kilų kolonijų 
darbininkai protestuotų prieš 
Maskvos agentų šlykščius me
lus ir šmeižimus.

Užbaigus konferenciją buvo 
matyti visuose geras ūpas ii 
noras veikti, ir tuoj? penki se
ni 60 kuopos nariai, kurie po1 
3—4 metus niekur neprigulė
jo, prisirašė prie 60 LSS. kp.; 
kas ir paskatino labiau visus 
prie veikimo.

MBS. A. MICHNIEVICZ
AKUSERKA

3101 3o. Hatated St^ kaaipaB 81 gat.
Telefonai Yardi 1110

'gėdos darydami jam priėkaiš- 
i tu.

Kas buvo Martovas musų 
partijai, netik kaipo vadovas, 

I bet ir kaipo žmogus, sunku 
Į yra išreikšti žodžiais. Jei ku 
rie draugų kartais ir nesutik
davo su Martovo mintimis, jie 
vis tik gerai žinojo, kad jis ne
ieško garbės — nėra saumylis 
—-nenori būti partijos “genero
lu”. Jo moralinis autoritetas 
partijoj buvo dar didesnis ir 
už idėjinių-politinių. Kaipo 
gabus literatas jis dirbo daug 
ir sunkaus redakcijos /darbo 
prie “Iskos” ir “Soc. Viestni- 
ko”. Kaipo pripažintas parti- 
jos vadas, jis su vienodu žin
geidumu atsinešdavo prie visų 
smulkmenų partijinio gyveni- 
mov Ir visuotina karšta meilė 
buvo apsupusi jį. Neatsiras nei 
vieno ; musų draugų, kuriam 
mirtis Martovo nebūtų 'di
džiausiu nuostoliu Ii r širdies 
skausmu.
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gų, kur prašė, kad jam butų 
prisiųstos.

Revoliucionierius ir socialis
tas Martovas buvo iki pat kau
lų smegenų, ir retai galima su
tiktai žmogų, pas kurį revoliu
cinė ir socialistinė pasaulio- 
žvalga butų taip įsigėrusi į 
kraują ir kūną. — Valdė mark
sistinį metodą iki griežtumo. 
Būdamas didelio proto žmo
gus, didelio pažinojimo, dide- 

' lės at'm i n ties ir I arėdamas pu i- 
kų ’1 i terapinį talentą, jis netpady- 

i u u u*u iįza ivamvj vz a v?

marksinių idėjų kritikos ir 
analyzo politinio ir idėjinio 
gyvenimo dabartinės Visuome
nės, kuri yra ’šnaudojama 
žmogaus žmogumi. Jis nega
lėjo kitaip mąstyti ir jausti.. 
Protu, širdžių, instinktu ir 
jausmais susivienijo su skriau
džiama klase y— klase, kuriai 
lemta “pagaminti naują pasau
lį’’ — pasaulį žmoniškumo, 
numėlusį nuo savęs retežius. Ir 
lodei jo straipsniai ir privati
niai pasikalbėjimai veikė Į 
kiekvieną sočia ilstą kaip gaivi
nanti siela, kaip aiškus spindu-1 
lys apšviečiantis plačius politi-Į 
niirs orizonlus. Tą jautė vie
nodai ir rusų ir kitų tautų so
cialistai. Kaipo tikras revoliu
cionierius ir socialistas, Marto
vas neužsidarė rėmeliuose tau
tinio darbininkų judėjimo. Vi
su savo jausmu jis buvo tikras 
intirnaciioĮnauista^. I >a ritini in
kų klasė viso pasaulio jam bu
vo gimininga. Ir vargiai atsi
ras daug socialistų, kurie taip 
gerai žinotų ir suprastų tarp
tautinį darbininkų judėjimą, 
kaip Martovas.

Revoliucionierius savo bildu, 
Martovas, vienok visuomenėj 
visuomet pasigailėdavo žmo
gaus. Kruvinas žiaurumas', 
paniekinimas žmoniškos ver
tės, kad ir aršiausių klasių, 
jam buvo svetimi ir atstūmiau 
tys. Jis manė, kad revoliucija 
darbininkų klasės dar istori
niai nepribrendo. Visi jo raš
tai ir agitacija buvo prieš vi
sokią demagoigiją. Kovoda
mas su savo priešais, pirmiau
siai stengėsi pažinti juos. Nieks 
pasaulyje negalėjo priversti jo 
pataikauti Valdančioms kla

sėms, kuries dabar valdo dar
bininkų mases. Kovodamas su I 
tais, kurio nori atitraukti nuo 
darbini nkų klasės, Martovas 
savo gabumu stengėsi pakelti | 
tas mases iki 
visopasaulio 
darbo, uždėtą 
ir tame matė 
socialisto ir revoliucionierio.

Jis visuomet atsargiai atsi
nešdavo p/ie žmonių, net ir 
savo priešų. Bet kuomet ėjo 
kalba apgynime idėjos, kurk, 
Martovas skaitė teisinga, nė 
draugiškumas Ine giminingu
mas nieko nepaigelbėdavo: dar
bininkų klasės reikalai buvo 
j aini augščiau visako ir apgyni
mui jų jis savo galinga raįik; 
pertraukė savo privačius ry
šius. O kuomet jis norėdavo 
pasakyti savo nuomone, tai nie
kas negalėdavo jo sulaikyti. 
Kaip smarkiausiai jis protesta
vo prieš bolševikų terorą! Ir 
tik jis vienas Sovietų Rusijoj 
turėjo vyriškumo smarkiai su
šukti prieš nužudymą Roma
novų šeimynos ,nors ir prieš 
buvusius didelius palaikytojus 
režimo.

Jis buvo revoliucionierius ir 
socialistas pilnoj prasmėj to 
žodžio. Kaipo didelis politinis 
veikėjas, bet tuo pačiu sykii 
jis buvo ir geras žmogus Ji 
atsinešdavo gerai ir prie savo 
politinių priešų, kaipo žmonių. 
Žmogaus vertę, kaipo tokią, jis 
statė labai'5’. augštai. Jį mėgo 
r gerbė net ir jo politiniat 
priešai, tarp kurių jis nemaža 
turėjo ir draugų. Jam buvo da
roma daug uižmėt’inėjiinių ir 

priešininkų pusės, bet tik tie, 
kurie visai paskendę į politinę

Turėjusiam ryšiu
Martovu daugiai! kaip ketvirtą Į gįnamu gabumu prisidėjo prie 
dalį amžiaus — artimų drau
giškų ir politinių ryšių, man 
sunkiau, negu kam nors ki
tam, rašyti šios eilutės, kuo
met dar neužvertas jo karstas, 
kuriame guli musų mylimiau
sias ir neužmirštamas L. Mar
tovas; kuomet musų akys ką 
tik lapo atitrauktos nuo to ma
lonaus ir išdžiuvusio veido, 
nuo tos protingos galvos, ku
rioj iki paskutinio atsikvėpi
mo buvo tokia turtinga, ne-, 
vienpusiška, tokia gili mintis, 
kuriame gyveno tokia galinga 

tokia didele ir 
Paskutinį sykį! 

didelis, taip aš- 
tuštuima, palik

ta jo mirties, taip didelis skaus
mas, kad mintis sunku su
gaudyti ir sausi ir išblyškę iš-

Drg. Bielinio prakalbos 
Cambridge.

karsta širdis. 
Nuostolis toks 
triai jaučiasi

Bct netik partijos nariams. 
Martovas, kaip niekas kitas, 
mokėdavo nežymiai prieiti prie 
kito žmogaus ir palengvinti 
kitų sielos skausmus. Kiek 
dabar žmonių verkdami paly
di į kapus musų mylimą drau
gą ir iki pat savo mirties už
taikys savy atmintį to viena
tinio išimtino žmogaus!

❖ * sjs

jais viską, kam taip didelis 
ta i j) brangus buvo musų miręs 
vadas ir draugas. Ir tuo pa
čiu laiku kaip baugu nepagai

li u-votu ar garsesniu žodžiu 
skriausti atmintį to, kuris

tai
šykšlus buvo išreiškime sav 
jausmų, kuris buvo toks ne 
lyginamas išreiškėjas ir tuo 
pačiu sykiu toks nepermaldau
jamas priešas visokių frazių ir

Dar prie atdaro karsto aš 
beiegis kad ir bendrais ruo
žais išdėstyti viską, ką nuvei
kė Martovas savo 30 molų po
litinio veikimo rusų darbinin
kų judėjime, rusų socialdemo
kratijai, tarptautiniam sočia 
lizmui. Viską, ką aš galiu da
bar, tai keliais žodžiais paban
dyti prisiminti jo paveikslą 
pažymėti labiau charakterin

gas vietas jo asmens.
Martovas buvo savo 

kovotojas, savo protu ir
kimu revoliucionierius ir

Jis buvo

bildu 
ve 
so

kovotojas to dėl, 
mirties kovojo už 

už lai, ką skai-savo idėjas, 
t ė teisingu 
užmiršti to jautraus ir skau
daus jausmo, kokį padarė gau
tas paskutinis jo rankraštis, 
kurį jis parašė musų organui.
Pas tolimesnius draugus, tie 

gyvi ir kovojantys straipsniai 
pasirodžiusieji “S. V.” iki vi
durio sausio, gaivino links
mas viltis, kad Martovas svei
ksta. Bet apart to tie straips
niai buvo rašomi merdėjančia 
ranka, kelis menesius jau gu
linčio patale, sergančio džio
va, dusuliu ir persmarkiu šir
dies mušimu, negaudamas pa
lengvinimo, kad atidavus savo 
darbą, kurį jis skaitė savo už
duočių ir kuris buvo jam tuo 
pačiu laiku didžiausiu užganė
dini imi. Ir pasikalbėjime ir 
susirašinėjime, jis nuolat pri
simindavo apie naujus suim 
nytus darbus, atlikimui kurie 
pas jį jau nebuvo iegų. Jc 
mintys niekuomet nepaliovė 
veikusios iki pat paskutinės 
minu tos. Gulėdamas sanato
rijoj o, atvirame ore, jis skaitė 
desčl'kus knygų, atsakinėjo 
laiškais ir kalbėjos apie svar
besnius nuotikius Rusijoj ir 
tarptautinius gyvcnlimo klau
sinius. Davė savo balsą vi
suose partijos reikaluose, la
bai sekė europinę spaudą, 
skaitydamas desėtkus laikraš
čių ir 5 valandas prieš savo
mirtį įteikė didelį surašą kny-

lygnialos verto 
■pa^ild uogavimo 

jiems istorijos, 
prasmę kaipo

demagogiją, gailėjo nerausti iš

| Aš bagiu ir jaučiu, kaip silp- 
Į nai ir kaip nevykusiai pasise
kė man išreikšti viską, kas 
talpi naši mano galvoje ir 
dyje. Bet musų laimei, pats 
Martovas paliko mums savo 
autoritetą. Jis parašė knygą 
savo atsiminimų. Ir ne tame 
svarba, ką jis rašo apie save, 
bet tame, ką jis rašo apie žmo- 

| nes, su kuriais gyvenime susi
tikdavo. Tą jo knygą turi tu-

1 rėti (kiekvienais 
kiekvienas 
kas ir 
nuomenė.
minkius, kokį galima 
n i n us ia i n so c i a 1 i s t a u i 
liucionieriui.

Dar negaliu baigti 
nęs vieno 
paskutinius 
no ir mirė 
savo noru:
sijos, bet jam tik užėmė bur
ną, išmušo plunksną iš jo 
rankų, atėmė visas galimybes 
publicistinio ir politinio veiki
mo — atėmė nuo jo laisvę. Ir 
paskutinieji jo gyveninio mė
nesiai tik ir buvo rūpestis apie 
tą baisiausį terorą, kokį dar< 
Rusijos bolševikai. Tokiam 
Žmoguti kalip Martovas, kuris 
per 30 metų kruvinai kovojo 
rusų darbininkų judėjime, ne 
sirado vietos rybose Sovietinės 
Respublikos. Ir net ta'jo kny
ga, apie kurią augščiau minė
jau ir kuri buvo rašoma Rusi 
jos darbininkams, yra už 
drausta Sovietinėje Rusijoje. 
Tai vis vadinasi “proletariato” 
diktatūra. Bet nežiūrint to, 
Martovas ras kelią prie rusų 
darbininkų klasės, Ikaiip Rusų 
darbininkų klaisė ras kelia prie 
Martovo.

šir-

mĮiadistas, 
S'iisipra tęs da rbi n i n - 

visa proletarinė jau- 
Tai geriausias pa- 

pastatyti 
ir revo-

neprimi-
Myrtovas 

savo melus gyve- 
svetiinoj šaly. Ne 
jį neištrėmė iš Kil

Bostono Rajonas
Bostono ir apielinkės LSS. kuo

pų konferencija — Bielinio 
prakalbos Cambridge.

Boston, Mass. — Gegužės 5 
(Hieną -flL/ietuvtių svetainėj įvy
ko Bostono ir apielinkės LSS. 
kuopų konferencija. Drg. K. 
B|u(Ms brike pranešimą iš 
Lietuvos Socialdemokratų vei
kimo Lietuvoj ir kartu iš savo 
veikimo dabar po Ameriką.

Tapo išrinkta komisja iš tri
jų draugų, kurios uždavinys 
bus stiprinti esančias Massa- 
chuseto rajone LSS. kuopas ir 
kur nėr tokių, tai stengtis ten 
greičiausiai sutverti, ir laike 
dviejų mėnesių sušaukti antrą 
d Rajono konferenciją, ir pra
dėti veikli ne juokais, nes jau 
laika&S^JKai komunistai iau 
baigia patys save naikini t, tai 
mums socialistams dabar jau 
atėjo laikas padėt jiems išnykt
b mums užimti savo vietą.

Tą pačią dieną vakare drg. 
Bielinis kalbėjo Cambridge 71 
kumpai, kur buvo apvaikščio s 
m a 1-nia gegužės diena, d. Bie 
linis gražiai išaiškino l-mos 
gegužės reikšmę ir jos istoriją.

Pradžioj ir tarpais p. Kai
raičiu tė padeklamavo tris dar
bini nikliško turinio ddklamaci- 
jais; reikia pastebėti, kad Kai- 
raičiutė, nors čia gimus ir au 
gus, lietuvių kalbą vartoja la
bai tyrą, tame ji viršija ne- 
Kuriuo's tautininkų “oratorius” 
Ivaškevičių ir k.), p. Vaitkiu- 
tė, jauna mergaitė, gražiai pa
skambino keletą gabalėlių ant 
piano. Po d. Bielinio kalbos 
kalbėjo d. St. Michclsonas ra
gindamas aukauti Liet. Sočiai 
demokralalms. Aukų smKnktę 
rodos apie $20. Po aukų rir 
kimo buvo leista duoti kalbė 
tojui klausimai. Čia buvę ke
turi komunistai tuoj ir pasi
naudojo proga. Žinobia, jų 
klausimai tik juos pačius mu
šė, nes jie nė klausimų pa- 
duot nemokai, ir kitokių kaip 
apie Maskvą ir Rupijos “rojų” 
jie nežino. Ir kai kalbėtojas 
jiems pasako teisybę, kai nu
rodo, kad Rusijoj socializmo 
nėr nei “dūko”, o. ti]< didžiau
sias vargas, skurilas, badas 
priespauda, suvaržymas lais
vės žodžio, spaudos, susirinki
mų ir organizacijos, kalėjimai 
ir šaudymai darbininkų, tai 
comunistėliai pašoka iš sėdy

Po kelių iš eilės paraginimų 
ir musų LSS. P. Komitetas 
pradėjo aktiviaus darbe daly
vauk Bet kaip kiekvienas da
lykais kaltam žmogui pastebė
tas nepatinka, taip ir tie paste- 
bėjima(i musų kai kuriems 
draugams iš P. K. nepatiko ir 
buvo parašyti net tam tikri 
pasLiteįisiniima'i. Bet kadangi 
musų LSS. aukščiausia įstaiga 
buvo pradėjus mažiaus domės 
kreiipt į sava'sias pareigas, ku
rias ji yra apsiėmusi eiti LiS. 
S-gai ir dėl to buvo šiek tiek 
kalta, tai ir tam tikros pasta
bos jai buvo vietoj.

Ir štai šiandien mes jau 
turim kai kuriuos dalykus į- 
vy'kinę gyvenime. Visų pirma 
mes jau turim susiartinimo 
susitarimo su musų spauda, t. 
y. “Naujienomis” ir “Kelei
vių’ ’ir tų dviejų laikrašių ata
tinkamos ' įstaigos yra davę 
tam tikrų privilegijų LSS. 
kuopoms, t. y. tų laikraščių už
rašytos prenumeratos nuošim
tį alskaityt į kuopos iždą. Ta 
labai puikus dalykas ir musų 
kuopoms taipgi yra gera kon 
ceisija. Tik musų kuopų vai 
dybos turėtų tą koncesiją mo
kėt išnaudok Visų pirma, k 
d a pasilaiko gau t nau j as ( 
kad ir senas) prenumerato 
rius bet vienam musų laikraš
čių, o žinant tą žmogų, kad 
jis butų tinkamas musų orga
nizacijai, reikėtų jam paaiš
kint, kad jis gali tuos laikraš
čius gaut ir pigesne kaina, bet. 
reikia tapti LSIS. nariu; būt 
LSS. nariu ir aukščiau minė
tus laikraščius skaitant nela
bai ką daugiaus kainuotų. Jei

Dr. Herzman kraustosi iš senos
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAN^l
—IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas U 
metų kaipc patyręs gydytojas, ehi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 1U*® 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: C anai 
8110 arba 0375

Makt) Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

KAINA JOc

KldbsK'ie pas dptTel^or’lis»

5EVER0S GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA/ \ DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 16 metai 
/ Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų Ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2880

Tel. Pullman 5432

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, 111.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699L ... ..—

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija 3114 W. 42nd St. 
Tel. Lafayette 4988 

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 
v

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

DR.A.MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Garsinkitės Naujienose

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257 
>■■■■■■■ ■ . . ................. .............. ... .

Telephone Yards 1532

DR. Ji KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago, UI.

-------------‘'-"T" " ------

DR. H. T. STRIKOL’IS
Lietuvis .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland Avė.

............... .. .... " ..............
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
] Namų Tel.: Lafayette 0263

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telephone Yards 5032
....... '"■'■■■'■' .... ........... .. ................ 

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 K—.......... „i.

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.» 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra

< uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

* 3261 South Halsted SL
Tel. Boulevard 6052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

f— "t -'■-■■■ ■■■■■■■■"%
Canal 0257 v
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

' Kampas 18 ir Halsted St.L—......... ' ....  i /f- - - - - - - - W- - - - - - - -
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
w '■ . ...... ir "i ■ .....................

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

^~Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago
\......... ■■■—........ 1 ■...■■ u“ 1 m ■/

...... ...................——

r. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedšldieniua.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. Ą. R. BLUMENTHAL 

OpUnrtrUI 
ToL BOU Itrart 

4C4» 8. A«U*m4 
Kbmpm 47-t*« K*t<

Z-tM ivkv*.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.
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NAUJIENOS
rbe Litte«antan Daily N®w« 

fuDUahttd Daily «xcept Sanday by 
fh« Lithuanlan Waw» Pub. Co.( Ine.

CdHor P. Grigaiti!

aHV South Halsted rttroet 
Chicago, III.

Talephons Roosevalt 8504

Subscription Patas i
F8.00 per year in Canada.
$7 JO per year outside of Chicago.
<8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Entered ag Second Class Matter 
tfvch 17th, 1914, at tha Post Office 
af Chicago, III., under tha act pf 
March 2ndj 1879.

Naujienos eina kasdien. įtekinant 
lakmadAuius. Leidžia Naujienų Don* 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: >Roosevalt 8S00.

Uisinaokfcjinio kalnas
Chicago je — pafitui

Metams _____  $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienm mėnesiui_____________ .75

Chicagojo per neliotojua?
Viena kopija---------------------- 3c
Savaitei 18-

Mėnesiui .......  ,___ 7 5c
Suvienytose V aluti jo*« u* ChicagoJ-8 

paltu:
Metams___ $7.00
Pusei metų ........ ..................... 3 50
Trims mėnesiams____________ 1.75
Dviem mėnesiam __  1.25
Vienam mėnesiui ........... .........._ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei
(Atpiginta)

Metams ..................  $8.00
Pusei metų ........................  4.00
Trims mėnesiams ........................2.00

Lygiai, kaip 
papūgos.

Vienas bolševikų laikraš
tis praneša, kad esą išleisti 
kokie tai slapti gegužiniai 
lapeliai su “Amerikos Ko
munistų Partijos Pildomo
jo Komiteto” parašais, ir sa- 

»ko, kad tai esąs provokato
rių darbas, nes slaptos, ko
munistų partijos Amerikoje 
jau nebesą. Toliausi tas lai
kraštis tęsia:

“Tie šnipų-provokato- 
rių išleisti gegužiniai la
peliai aiškiai parodo, kad 
valdžios agentams būti
nai norėtųsi, idant Komu
nistų Partija butų slapta. 
Jie mano, kad tuomet 
jiem butų daugiau ‘džia- 
bo’.”
Išmintinga mintis. Mes 

nežinome, kaip tikrai yra su 
tais lapeliais, apie kuriuos 
kalba tas komunistų laik
raštis, bet mes nėkiek nea
bejojame, kad valdžios agen
tai nori, kad gyvuotų nele- 
galinė komunistų partija. 
Nes tokia partija ne tiktai 
nėra pavojinga valdžiai, bet 
stačiai yra naudinga jai.

Šitą teisingą mintį te- 
čiaus komunistų spauda tik
tai dabar ėmė skelbti. O pir
ma ji pikčiausia keikdavo 
kiekvieną, kuris tokią mintį 
išreikšdavo.

Kaip tik ėmė Amerikoje
organizuotis komunistų par-

[tija, priėmusi tokį progra
mą, kuris neišvengiamai tu- 
’ rėjo užtraukti ant jos val- 
1 džios persekiojimą, tai 
į “Naujienos” pasakė, kad tą
ja savo organizacija komu
nistai patarnaus tiktai dar
bininkų judėjimo priešams. 
Už tai komunistai prakeikė 
“Naujienas”. ,

Kuomet valdžia ėmė gau
dyt komunistus ir privertė 
juos sulįsti į palėpes, “Nau
jienos” vėl nurodė jiems, kad 
jų mėginimas vesti nelega- 
linį darbą yra kvailystė. Už 
tai “Naujienos” vėl buvo 
prakeiktos.

Paskui išėjo į aikštį, kad 
kom unistų organizacijose 
veikia šnipai provokatoriai, 
kuriems pavyko įsiskverbti 
jose net į vadaujančias vie
tas. Tuomet jau, rodosi, ir 
mažas kūdikis galėjo supra
sti, kad slaptas prieš-valdiš- 
kas veikimas yra visai nega
limas. “Naujienos” ir vėl 
įspėjo komunistus, kad jie 
liautųsi žaidę nesąmoningo
mis konspiracijomis ir ne
statytų be reikalo į pavojų 
nekaltų žmonių, apmulkin
tų bolševikiška agitacija. 
Bet ir tai nepadėjo. Ažuot 
paklausę gero patarimo, ko
munistų vadai tiktai dar 
pikčiaus iškeikė “Naujie
nas”.

Ir taip, per trejetą metų 
musų laikraštis be paliovos 
aiškino, kad slaptas nelega
liais veikimas Amerikos są
lygose y^a kvailas ir kenk
smingas dalykas, iš kurio 
gali būt nauda tiktai tiems, 
kurie nori ardyti darbinin
kų judėjimą. O komunistai 
vis keikė.

Dabar gi staigu ir jie tą 
patį sako! Kodėl? Ar dėl
to, kad jie dabar jau prare
gėjo?

Kur tau! Jeigu jie butų 
praregėję, tai pirmiausia jie 
butų atvirai prisipažinę, kad 
jie klydo, ir nebešmeižtų tų 
laikraščių, kurie jiems davi
nėjo teisingus patarimus.

Ne, dalykas no komunistų 
praregėjime, o tiktai — 
Maskvos įsakyme. Kol Ma
skva liepė Amerikos papū
goms garbinti nelegali vei
kimą, tol jie garbino jį; kai 
Maskva įsakė jiems atmesti 
nelegalį veikimą, tai jie at
metė jį.

Savo proto komunistai ne
vartoja —lygiai, kaip tos 
papūgos.

j Apžvalgai
oagiKgiSi !iggg^<]igžawi

BENDRAS DARBAS SU 
KLERIKALAIS.

Suirimas bendro Lietuvos 
kraštams vaduoti komiteto, ku
ris buvo susidaręs Brooklyne, 
duoda progos “Tėvynei” pa
gvildenti klausimą, ar yra ga
lima bendrais darbas su kleri
kalais. Ir ji atsako: Ne.

Pasak ^Tėvynės”, (klerikalų 
nusistatymas yra toks: j

“Lietuvos valdžia ir k\i- 
lailiikų tikyba yra vienas ne
atskiriamas kūnas ir kas 
drįsta kritikuoti valdžią, tas 
šmeižia katalikus. šitokio 
nusistatymo musų klerika
lams mes nepavydime, ne., 
jie tuoini patys prisipažįsta, 
kad dabartinė Lietuvos val
džia yra jų globojama ir 
kad jie vergiškai sutinka si. 
visais tos valdžios darbais ii 
net laiko ‘šmežimu’ visų ka 
tulikų, jei kas drįsta tos vai 
džios žalingus Lietuvai dar
bus pakritikuoti.

bus galimybes kalbėti apie 
vadavimą užgrobtų Lietu
vos kraštų. O kuomet mu
sų klerikalai neturi užtekti
nai drąsos kelti! savo balsą 
prieš žalingus Lietuvai jų 
remiamos valdžios darbus ir 
net negali toleruoti, kuomet 
kili tai daro, tuomet mums 
palžh ūbiesiems Amerikos 

lietuviams, su jais nepake
liui.”

“Požemiijė organizacija 
buvo viielnin telis išganymas. 
Kiclkvienais, (kulnis ne,pritarė 
tam, buvo žioplys. Bet Ma
skva pasakė, kad yra geriau 
veikti viešai ir jos pamė
gdžiotojai Amerikoje vėl ap
sivertė kuliais.”

“KOMUNISTINĖ GIMNAS
TIKA”.

Po šitokiu an (gaiviu 
svari k ee Leader” Tašo:

Mil-

“MĮilSvauikee Leader” sako, 
kad dabar Amerikos komunis
tams yra rengiamas naujas 
siurprizas. Iki šiol jie kartu 
su Rusijos “komsomalais” šau-

Kunigu bankininkas 
Vailokaitis perkasi 

dvarus vieną po 
kitam.

Kaunas, bal. 15 į “L. Ž.”] — 
Balandžio 13 d. Vailokaitis nu
pirko antrą dvarą, Linksma
dvari. palei Kauną. Seniau tu
rėjo nupirkęs Kindcriškius.

[Iš Teffi]

Gyvenime man begalo sekasi. Aš tik
rai žinau, jei mano žiedai butų neišvogti, 
jei aš tyčiomis vieną jųjų mesčiau vande
nin, jei tame vandenyje sugautas žuvis iš
virtų ir aš jas valgyčiau, tai atrasčiau tą 
savo žiedą. Vienu žodžiu — Polikrato lai
mė !

Kad man sekasi, patys suprasit iš šios 
istorijos.

Pas mus Sovdepijoje visi kratomi pri
prato. Ir mes laukėme kratos dieną iš die
nos. Laukėme ne dėl to, kad būtume va
gys ar plėšikai, bet kad jau visi buvo iš
kratyti, tai kuo mes geresni už kitus?-

Ilgai teko laukti, nusibodo. Mat kra
tydavo visuomet naktį, maž-daug trijoiias, 
tai mes, mano vyras, dėdina ir aš, paeiliui 
nemiegojome, kad svečius sutikus.

Laukėm, laukėm ir pagaliau sulau
kėm. Ties musų namais sustojo automo
bilius. Išbiro iš jo astuoni vyrai. Vieni pro 
priešakines, kiti pro užpakalines duris su
virto vidun.

“Vienok pažangieji žmo 
nūs šituo klerikalų siūlomo 
keliu negali eiti, jei nenori 
savęs kultūringojo paisančio 
ajkybe paskutinias ignoran- 
lais pasistatyti, štai kokia 
padėtis; susidarol: mes sĮiun 
čiaime protestus Tautų Są
jungai, Ambasadorių Tary
bai ir Amerikos valdžiai 
prieš pravedi m ą tarp Lietu
vos ir Lenkijos sienų, ati
duodant Vilnių Lenkijai ir 
prieš rengimą lenkams liz
dą Klaipėdoje, o tuo tarpu 
krikščioniškoji Lietuvos val
džia yra prašiusi alijantų 
išveisti tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos valstybinę sic n 
net nenurodyda|ma, kur ta 

siena turėtų eiti ir išanksto 
sutikusi priimti tą sieną ir 
pagaliau, yra priėmusi bt 
jokių rezervų alijantų sąly
gas Klaipėdos klausimui iš
spręsti. Taigi į tokius mu
sų protestais ir alijantai, ir 
Amerikoj valdžia tiktai nu 
sijuoks ir ipamislys, kad 
mes esame net ant tiek ig- 
norantai, kad nežinome nei 
to, ko Lietuvos valdžia nori

“Todėl akyvaizdoje šito
kios padėties, Amerikos pa1 
žangieji lietuviai negali ty
lėti prieš Lietuvos valdžios 
slalomus žabangus Lietuvai! 
Pagaliau, kuomet pati Lie
tuvos valdžia šitaip nevyku
siai užsienio politika veda, 
lai nei musų aukos, nors ir 
bilionais dolerių jas siųstu- 
mėni Lietuvon, nei musų 
protestai prieš Asą pasaulį 
užgrobtų Lietuvos kraštų 
noatvaduos.

^Visų pirma rdikallinga 
Lietuvai atatinkama valdžia, 
■kuri sugebėtų ir norėtų Lie
tuvos užsienio politiką vesti 
tinkama linija, o tik tuomet

“Au 11 er i k os k o'm u n i s ta i n s 
reikės vėl verstis per galvą.

“Jie alkiai seka Rusijos i šituo 
komunistų pėdomis. Kuomet | 
Rusijos komunistai persi- 
vcrčra, tai ir Amerikos ko 
m muistai, turi pakiaryti toki 
pwt gimnastikos šposą.

“Kuomet jie pradėjo savo 
margąją politinę karjerą 
1919 m., lai politinis veiki
mas buvo niekai —- pasak jų. 
Jie turėjo trauktis nuo to 
veikimo, nes jie manė, kad 
r-r-revoliucija tuč-tuojaus į- 
vyks, ir jie nutraukė visus 
ryšius su tais žmonėmis, 
kurie netikėjo tuo'. Bet tru
putį vėliau Maskva nutarė, 
kad revobūdija dar nok 
na tuojaus ateiti, ir savo 
taįkŲiką (pojliitinaoi veikimo 
klausimu pakeitė,
vo labai karti pilė Ameri
kos komunistams, 
nurijo ją ir taip pat pakeitė 
savo nusistatymą.

kelliaS pirma 
tiesus šuolis iš

kia griauti. Beit paskutinėmis 
dienomis Maskvoje tapo1 su 
bolševikų valdžios pagalba su
tveria “komunistinė” bažnyčia, 
lodei ir Amerikos komunistai 

turės keisti savo frontą 
k knisli mu.

Permaina gyvenime 
pamesti nesmagumus

Moterims kurios pasitiki 
Lydy a E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Tai bu

“Tikras 
jiems buvo 
kapitalizmo 
o kaip gi! 
žingsnio — 
tų darbas.

bu t jiie

ši t a m c 
komi

radika-

Eiti žingsnis po 
tai ne komunis 
Bet Maskva pa

keitė savo nuomonę
punkte, ir Amerikos 
nisUui taip pat.

“Šalintis visų kitų 
lin ių clennen tų! Nedraugą u l
su niekšais oportunistais! 
Taip buvo pirma. Bet Mask
va davė įsakymą padėti agi
taciją už bendrą frontą — 
su konnunlistajls priešakyje 
ir kitomis 
jų uodegoje, 
komunistai 
per galvą ir 
pavo npgn
fronto’ obalsi. . i

organizacijomis
Ir Amerikos 

vėl persivertė 
dabar skleidžia 

vinga “bendro

PAIN-OTELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta., Su 
pirmu žnyptelčjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios no uralgi jos, kan
kinančio ir riočian- 
čio į krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 

_jsipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musą INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER O CO.. 
104-114 South 4th St.. Brooklyn, N. Y.

Greenville, Pa. — “Aš vartojau jū
sų gyduoles kritingame padėjim-e ma-

R i 11 i i’i hl i iiil n<y gyvenimo irlllilllliilliillll Jos pagelbėjo man 
puikiausiai. Aš gu- 
įėjau lovoje ir sir- 
?au kuomet pradė- 
jau Pas vartoti ’r svėriau tada tik ilnl svarus* Aš tu- .nllli rėjau didelį užde-
gimą odos ir buvau 

\ labai nervuota ir
C silpna, viskas man

•t . 5’ rodėsi juoda ir ne
galėjau nieko riia- 
sėdžiu ir verkiu ir

Nuo to
tyli. Aš būdavo 
nežinojau, kodėl aš verkiu, 
laiko kaip aš pradėjau vartoti Lydia 
E. PinkharrZs Vegetable Compound, aš 
jaučiuosi jaunesne negu buvau de
šimts metų atgal ir visi mano drau
gai sako, kad išrodau jaunesne ačiū 
tik Vegetable, Compound. Aš dabar 
dirbu visą savo namų darbą ir ma
no šeimyna dabar susideda iš septy
nių. Aš mielai atsakysiu kiekvienai 
moterci kuri rašys man kas link mano 
ligoą”. — Mrs. John Myers, 55 Union 
St., Greenville, Pa.

Daug panašių laiškų Į šį yra at
spausdinta kurie liudija gerumą Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Jie yra teisingi savo išsireiškimuose 
moterų kurios pasako ištikro ką jos 
mano apie vartojimą šių gerai žino
mų gyduolių.

Daug sykių jos pasako savo laiš
kuose, kad jos visuomet yra pasiren
gusios atsakyti ir kitoms moterims 
kurios parašys joms.. Tai yro noras 
pagelbėti ir kitoms moterims.

Numažinta kaina rotai
J

Pasididinus musų bizniui, mes ga
lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su m-timis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus jfigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 keln?| siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, ’
$47.50.
hardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaiku siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

$32.50, $37.50, $42.50 ir 
W’hipcord, Cranenette & Ga-

Res. Tek Englevvood 3836
Dr. J. F. Andrešuiias

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydymas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spek^sr-itinr- 
pa. Didelių skausmų prašalinto- 
jas.

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo G iki 9.

Rašomosios Ma
šinėlės Del Jūsų 
--Del Kiekvieno
Puikiausios, parankiausios — geriausios 
rašomosios mašinėlės su lietuviškais akcen
tais, padarytos dėl lietuvių — dėl Jūsų.

Remingtono Portable
Specialiai užsakytos per NAUJIENAS dėl 
lietuvių, padarytos per Kemington Type- 
vvriter Company D* parduodamos NAU
JIENOSE.

Mašinėlė su keturioms eilėms raktų, lengva 
operuoti dėl mokančiu ir lengva išmokti dėl 
nemokančių, su kiekviena mašinėle yra duo
dama instrukcijų knygelė, kurioje yna aiš
kus, suprantami pamokinimai, kaip foikia 
mašinėlę užlaikyti, operuoti ir, kaip išmokti 
praktiškai rašyti j trumpą laiką.

Mašinėlė yra uždaroma gražia oda apmuš
ta skrynute ir užrakinama su raktu.

Lengva ir paranki nešiotis kelionėse ar 
laukuose, nes su visa skrynute sveria tik 11 
svarų. Galima rašyti pasidėjus sau ant ke
lių važiuojant traukiniu, gatvekariu, lau
kuose ar parkuose. Paranki laikyti na
muose ir padėti bile kur.
Nėra geresnės ir parankesnės rašomosios 
mašinėlės, kaip kad šita. Kaina $60. Par
duodamos ant vietos ir siunčiamos paštu ar 
ekspresu. Užsakymus reikia siųsti:

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

—Turite leidimą ginklą laikyti?
—Ne.
— Kodėl neturit?

Todėl, kad ginklo neturime, vienu 
leidimu į jus nešaudysi.

Pamąstė ir sutiko.
Pradėjo kratą. Mūsiškiai, žinoma, iš 

lovų pašoko, pažaliavo, dantims yt gand
rai kalena.

Vyras mano laikrodį už dantų užkišo, 
dėdina brilijantą nosin įgrūdo, ir stovi 
kaip nieko dėję.

O tie “krato” — durtuvais sienas ba
do, verčia, kraiko. Kamaroje iš po spin
tos ištraukė glėbį laikraščių; sklaido, žiu
ri — viename laikraštyje Kerenskio pa
veikslas.

—Aha! To mums ir reikia! Busit vi
si sušaudyti!

Aš taip ir numiriau. Visi stovime ir 
tylime. Girdėtis tik, kaip laikrodis tiksena 
vyro burnoje ir kaip dėdina /švilpia per 
brilijantą.

Tik du, kuriuodu spintą kraustė, pa
sičiupę kaž-ką pradėjo bartis. į>v

-ŪAš pirmas radau.
—Ne, aš! aš sugriebiau.
—Sugriebei, bet nepauostei.
—Ko čia loji, geriau dek, į krūvą, pas

kui pamatysime.
Mes klausome, o širdys kuju plaka. 

Ką jie ten galėjo rasti? Gal kokį negyvėlį, 
ar ką?

Bet ne. Žiūrime — traukia butelį abu 
sučiupę.

—Politūra?!
Visi subėgo, džiaugiasi.
Mes pralinksmėjome. Sekasi visgi 

mums!
—Klausykit, — sako jie, — mes da

bar jus su savim neimsim, pakviesiu! po 
kelių dienų.

Pasiėmė sidabrinius šaukštus/ir išsi
kraustė.

Kelioms dienoms praslinkus, gavome 
kvietimus ateiti ištyrimui. Kvietimai pasi
rašyti kaž-kieno “Gavriliuko.”

—Tartum Mortos jaunikis buvo Gav- 
riliukas, — atsiminė dėdina. Mes irgi pri- 
Biminėm Gavriliuką buvus Mortos jaunikiu. 
Bet patys netikėjome, kdd neseniai girtas 
kareivis, kurs virtuvėje žąksčdavo,; šiandie 
pirmininkautų kokioje tai svarbioje ko
misijoje. Bet kas gali žiųdti, gal ir tas 
pąts. Bet ji buvo Uip tingi ir ištižusi, kad 
vieną kartą į sriubą įdėjo dėdinos skri- 
bclę vieton arklienos, . taip ir išvirė. Nieks 
musų tos sriubos nemėgino; Morta su Gavri-

liuku visą sušlavė, Kas mus laukia, ką 
mums darys?!

Bet eiti reikia.
Įeinu aš pirma. Bijau pažiūrėti. Vei

ziu — jis! Gavriliukas! Sėdi atsilošęs ir ru
ko.

—Kodėl jus laikote paveikslą kont- 
ra veriu — kontravericilęvena?

Suklydo, paraudo ir vėl pradėjo:
—Kam laikote paveikslą kancivm

recena ?
Dar labiau paraudo ir vėl:
—Delko laikote paveikslą Kerenskio?
Aš nusigandau. Manau sau, užpyks dėl 

to žodžio ir sušaudys.
—Atleiski man, draugas pirmininke, 

— pradėjau aš, — jei tamstą pertarsiu. 
Matote, tuos laikraščius rinko musų gero
ji virėja Morta virtuvės reikalams.' Morta 
labai gera mergaitė, nepaprasta, nesulygi
nama.

Jis pasižiurėjo į mane skersai ir tar
tum susigėdo.

—Tamsta, drauge madam, nebijok!
' Čia nesusipratimas, tamstai blogo nieko 
neatsitiks. O šaukštus, tai mes paliksim 
valstybiniams reikalams. ’ z

—-Ak, draugas pirmininke,", aš senai 
jau rengiausi tuos šaukštus paaukoti val

stybiniams reikalams.
Kai mes sugrįžom, tai savų daiktų 

nieko neradom, mat kiemsargis viską pas 
save perkraustė, tikėdamasis mus nebesu- 
grįšiant.

Na, ar nesiseka man?
Sulietuvino P. B—čius.

Juozas Tysliava.
Naktis atėjo.
Padangėj telefonai ūžia.
Nors vakarai,'žėravę, susigūžė.
Tačiau jauni stulpai ir senyva paplentė ūžia.

/

Pakalnės meldžiasi.
Kalnai, įrietę sprandus, žiuri
Tolyn, kur palšo ruko burės
Išsirikiavusiajam vakarui sapnus išbūrė.

Naktis in corpore;
Luznelių zodijakai gęsta
Papievės, padarykit natūralų gestą
Ir savaime žinosite, kaip žeme gęsta.

Nurimo tiltas.z \
Ant liepto ūdros valsą šoka.
Upokšnis turkiškai šnekėt nemoka? —
Naktie, daugiau tamsos haremo rasamokyl
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Iš Letuviy Motery Globos 
Komiteto darbuotės

Kaunas. — 1923 metų, balan
džio mėn. 10 d., Kaune, Micke
vičiaus g. Nr. 2 įvyko visuotinas 
Lietuvių Moterų Globos Komi
teto susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
Rimšienė, Sekretoriavo E. Oški- 
naitė.

Valdybos Vice-Pirmininkė p. 
Raupienė padarė platų praneši- 

. mą Komiteto veikimo: Komite
to amatų mokyklos žymiai ple
čiasi. Staliorystės skyriui įtaisy
ta 6 mašinos. Šiuose skyriubsel 
Komiteto auklėtiniai mokomi 
amalų. Batsiuvystės skyriaus 
galiitiham susitvarkymui trūk
sta kai-kurių įrankių. Mergaitės 
mokinamos siuvimo, nėrimo ir 
rankdarbių. |

3Jz gruodžio 1922 metų Komi-Į 
teto jprieglaudoj, butą 193 vai
kai?' |

Pkjąmų 1922 metais Komite-Į 
tas turėjo 3,761,709 auks. 471 
skat. ir 17,582 litų 34 cent. ir 
tiek pat išlaidų.

Kasininkė p. Žilinskienė nuro
do, kad didžiausis Komiteto ru
pesnis, tai lėšų išgavimas kurių 
reikalinga įvairiais budais jieš- 
koti. Didžiąją pajamų dalį suda
ro aukos iš Amerikos lietuvių. 
1922-ais metais iš Amerikos 
gauta auksinais 1,805,009 ir li
tais 4,127 litų. Valdžios pašal
pos gauta: 450,000 auksinų ir 
2808 lit. 33 cent. Visuomenės 
aukų Lietuvoje surinkta 301,388 
auksinai ir 2,627 lit. Kitos paja
mos susideda iš įvairių rinklia
vų, koncertų, balių, amatų mo
kyklos pajamų ir šiaip įvairių 
smulkių pajamų. i

Revizijos Komisijos vardu da
ro pranešimą p. Račkauskienė, 
kuri praneša, kad patikrinus 
knygas ir apyskaitas viskas su
rasta tvarkoj. Be to pabrėžia, 
kad amatų dirbtuvė pastatyta L 
pavyzdingoj tvarkoj. j

Susirinkimas priima apyskai- j 
tą vienbalsiai. , ,

Nustatoma nario mokesnis 12- I 
ka litu metams. |

Renkama nauja Valdyba ir i 
Revizijos Komisija. Į Valdybą 1 
lieka išrinkti: D. Šleževičienė, L. 1 
Kaupienė, B. Novickienė, V. Ven- - 
cienė, J. Makauskis, ir Dr. Alek
na^ kandidatėmis K. Audrišiu- f 
menė ir Rimšienė. Revizijos Ko-1 
mimjon išrenkami pp. V. Rač- Į 
kausk^nė, Grinkevičienė, Ralys. I

Baigiant susirinkimą nutarta j 
išreikšti padėką visai eilėj asine- D 
uų prisidėjusioms savo žymio
mis aukomis ir patarimais prie 
Komiteto darbuotes, o ypač 
Amerikos lietuviams; taip pat 
Valdybos nariams gerb. pp. Šle
ževičienei ir Vencienei, kurioms 
dabar tenka darbuotis labai sun
kiose sąlygose Amerikoje. ;

komunizmą jurininkų ir karei
vių tarpe. Reikia steigti jurinin
kų ir kareivių tarybos. Reikia 
agituoti prieš karininkus. Ypač 

įveikia kreipti akys į kolonijales 
kariuomenės dalis, jeigu tokių 
esama.

I 5. Turi būti organizuojamos 
darbininkų tarybos, kurios ko
votų už proletariato diktatūrą.

6. Darbininkai turi būti aprū
pinami ginklais.

7. Demobilizuotų kareivių tar
pe privalo būti vedama smarki 
agitacija prieš vyriausybę.

8. Visur turi būti platinama 
j idėja ekonominių įmonių vedi
mui perduoti į darbininkų ran
kas.

9. Visuomet reikia palaikyti 
gandai apie busimųjų karų pa
vojų. Turi būti einama prie ata
tinkamos valstybės apsaugos or
ganų likvidavimo. Galima pavar
toti ir teroras.

10. Tarybų organizacijos jokiu 
budu neturi būti likviduojamos. 
Turi būti organizuojami slapti 
štabai.

>

Instrukcijos esą pasirašytos 
N. Bucharino, Berezino ir Pav
lovo — Vestman.

Amerikos Lietuvių 
aukos.

Lietuvių Moterų Globos Komite
to globojamiems našlaičiams.

Kaunas. — Mums teko patir
ti, kad L. M. G. K-to Pirminin
kei p. D. Šleževičienei ir Valdy
bos narei p. V. Vencienei seka
si Amerikoje gana gerai. Būti
niems našlaičių reikalams jau 
atsiuntė 800 dol.

Nežiūrint dideliausios Ameri
kos kunigų akcijos prieš jų dar
bų našlaičių naudai, nežiūrint 
klerikalų spaudos Amerikoje ir 
Lietuvoje (“Laisvė” 25 III) agi
tacijos ir nešvarios agitacijos 
prieš Komitetų ir jo atstoves, 
Amerikos lietuviai visur malo
niai jas sutinka ir aukoja naš
laičių reikalams sulig išgalės.

Tad valio Amerikos Lietuviai, 
žinokite, kad Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas atlieka nau
dingą darbą ir kiekvienas cen
tas, duotas našlaičių reikalams, 
suteikia jiems dideliausios lai
mės. — N. S.

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Bi'oadvay, NevYrkNY L>

LIETUVA,
f PER HAMBURGA.PIL1ANĄ

ARBA IJEPOJU
• Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
POLONIA .......................................... Gcr. 23
LITUANIA ......................................... Birž. 13

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ąnt išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n a

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

Ofiso Telefonas «nn LT A TJTTfl A Busto Telefonas
Central 4104 TZlv. Tl. 21. DHUAD Armitage 32M9

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madioon St., ka./ik. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Slaptos instrukcijos Rusų 
prekybos atstovams 

užsieniuose
Suomių spauda skelbia pate

kusių j Suomių valdžios rankas 
iš Maskvos pasiųstą instrukciją 
rusų prekybos atstovams užsie
niuose, kuri skamba šiaip:

1. Prekyba turi tarnauti ko
munistiniai agitacijai. Darbinin
kų ir kariuomenės tarpe ‘'atatin
kamose valstybėse reikalinga 
dirbti nepasitenkinimo ūpas. Tū
li būti organizuojami streikai. 
Miestuose įkurti kolonijos ir 
kiek galint, puikiau jos įruošti. 
Komisijų nariai turi gyventi ge
riausiuose viešbučiuose, daryti 
iškilmingus priėmimus ir daryti 
įspūdžio į kapitalistų sferas, nes 
tuo bus pagreitinamas Tarybų 
Rusų juridinis pripažinimas.

£ Reikia imtis visų priemo
nių, kad visur butų įsteigtos ko
munistų partijos.

3. Turi būti mėginama papirk
ti spauda. Reikalinga patraukti 
savo pusėn 'laikraščiai, kurie su
tinka palaikyti komunizmo idė
ją-

I. Prekybos agentai turi pir
moje eilėje pasirūpinti platinti

Taipgi kiti Reikalai ir 
Pievos Lietuvoje 

feigu kam reikia padaryti do- 
rnastis f ėdimui reikalų ir pro- 

•je, jei reikia padaryti 
jardavimo aktus kas- 

link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai,^ greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

vi
vų Lietuvoje 
pirkimo ir p

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

.. ui ■■■■■■imi

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

United States Linijos laivas GEORGE WASH1NGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yr^ vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 
su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa nei viena kita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o 
laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie
tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. Grį
žimas atgal bd jokių kliūčių yra užtikrintas.

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur
sija birželio 23 d.

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon, tuojaus kreipkitės. UNaujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reiK&UoiuL- 
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms. >

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau-
jienų redaktorius P. GRIGAITIS.

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuojų 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Iš Lietuvos Amerikon
Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimų. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisą. ...; ,y _ \

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St ' Chicago, III

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.

White Star Line
New York j Cherbourg ir Southampton 
Majos tie geg. 12; birž. 2; birž. 23;

(Pasaulio didžiausis laivas) 4
Olympic Gegužio 19; Birž. 9; Birž. 30 
Homeric geg. 26; birž. 16; liepas 7; 
Greiti susijungimai šu Baltijos uostais
>T „ American Line
N. Y. Plymouth-CKerbourg. Hamburg 
♦Manchuria geg. 24; *Mongolia birž. 7 

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) .......Birž. 14
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antvverp 
Zeeland geg. 23; Lapland geg. 30 
Belgenland geg. 1G; St. Paul birž. 6

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III,

Cotr.paįnJo

LA SAVOIE .......................... Gegužės
LAFAYETTE ...................... Gegužės
PARIS ...................................... Gegužės
FRANCE .................................. Gegužės

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausis prancūziškas valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai, kartu yra 
ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba j kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagos ofisas 183 N. Dearbom St.

šveduos 
AMERIKOS 

LINIJA

n 
12 
16 
23

{LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoj ų

S. S. Drottningholm May 12, June 9
S. S. Stockholm May 29, June 30

S. S. Kungsholm June 19; July 26
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILI A VOS $106.50

[ LIEBOJŲ ir MEMELI ........ $107.00
Su damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish^American Line, 70 E. Jarit- 
^Oft.^ibffThicago, III.

CUNARD
AR TURI GIMINU} ATVA
ŽIUOJANČIU AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kitų metų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius šu
tą rtj Lietuvoje dėl pagebėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. i Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierįys 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

_ Del tolesnių informacijų kreipki
tės, pas bile laivų agentą, arba:

CUNARD LINE,
140 N. Dearbom St., Chicago, III.

Gražus automobiliai
RENDON

$3.00 į valandą
Tie yra geresni karai X 

Paprastomis taxi cab 
kainončis

Mes samdome tik unios 
draiveiTHs.-.'

Telephonc:
Kenwood 4700

DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

■ Pirkite anglis tiesiai iii retail 
Hemų. Visur pristatėm.
South Sičio ofisas 8301 Normai Av.

Te!. Yards 2296.
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo: .. . >
15066 — O. šaltienė
15068 — Zasietienė
15072 — S. Kairus
Tel. 3 III — T. Pilibaitis
Tel. 21 III — A. Bartuškienė
185 — E. žemaičiuniukei
204 — B. Salatė
208 — V. Mukas
214 — K. Krasauskaitė
218 — II. Bagdonienė
10916 — J. Petkienė
15773 — O. Eičienė
16074 — T. Niekienė
16524 — M. Dobkienė
16532 —O. Martinkienė
16534 — A. Makavecka
16540 — L. ir J. Vaitkus
16561 — J. žvibas
16562 — J. Fabijonavičius
16567 — O. Simonai tienė
16568 — O. Tautkienė
16588 — L Markūnas
16594 — J. Ragu lis
16618 — J. Karbauskas
16642 — J. Gedvilas
16644 — E. Andrulienė
16666 — B. Karečkaitė
16689 — R. Kazlauskienė
16690 — P. Butėnas
16693 — L. Liudas
16694 — T. Cemaskas
16702 — P. Pilvelis
16714 _ p. Paulauskas

* 16717 — A. Žakienė
16718 — K. Burba
16719 — M. Karaliūnienė
16721 — J. Krikštikaitis
16742 — L Sasnauskas
16745 — A. Treiklerienė
16748 — P. Nakčiunas
16755 — O. Kviečienė
16756 — O. Mikienė
16763 — B. Šimkienė
16765 — O. Verkienė
16768 — A. Bakunas
16774   D. Karosis
16776   K. Jurėnas

16779 — M. Lapačinskas
16780 — J. Kristopaitis
16783 — S. Giniotaitė
16784 — J. Jacikienė
16791 — A. Andrijaitienė
16794 — P. Mažunaitis
16795 — V. Lescinskas
16799 — L. Pušinskienė
16802 — F. Grigutaitė
16805 — A. Sparauskas
16811 — E. Dilkaitė
16814 — B. Baronaitė
16815 - P. Balsienė
16816 ■— J. Delinikaitis
16817 — M. Delinikiutė
16818 — M. Lapavičius
16821 — K. Antanaviskis
16822 — J. Levanas
16823 — S. šeštakienė
16824 — J. Petraitis
16825 — P. Latvienas
16832 — A. Vaitkienė
16833 — V. Vileikienė
16837 — P. L nekas
16842 — B. Dabkienė
16849 — A. Abromavičius
16855 — J. Pocienė
16857 — A. Remižienė
16878 — S. Krivickaitei
16882 — A. Kriščiunienė
16891 — E. Subataitė
16901 — M. Jankauskienė
16983 — J. ševčiunas
51385 — K. Namejtinas
51435 — M. Darbaitė
51440 — S. Andrijauskas
51445 — A. Antanavičius
51450 — J. Vaičius
51468 — B. Gedminaitė
51471 — M. Judeikaitė
51472 — A. Vaičkus
51473 — A. Vaičkus
51477 — P. Juozaitis
51482 — J. Kežiui
51484 — M. Medžiauskas
51487 — A. Šmitienė
51489 — M. Andriušiene
51490 — A. Mažilauskas
51493 — A. Jutkus
51498 — V. Motekaitienė
51499 — E. žalaitė
51500 — J. žalius
51501 — A. Balčiūnas
51505 — Admin. “Liet. Ukin.”
75234 — J. Urbaičiui
75295 — A. Kiaulaikaitė
75298 — B. Lukoševičius

b

85306 — A. Venckus
85307 — O. Bekežienė
85308 — P. Jonušienė
85312 — M. Dudonis 
95178 — Egkildaitė
95201 — J; Podžiukas
95202 — A. Razienė
95203 — L. Vaškienė 
95205 — M. Drazdauskienė
95209 — B. Bud ris
95210 — J. Jankauskas
95211 — J. Damanskis
95212 — D. Janužis
95217 — O. Jurevičienė
95218 — “Medicinos” Redakcijai
85313 — A. Kareiva 
čekiai:
4169 — E. Grinius 
4640 — A. Jaras 
4807 O. Navickaitė 
4817 — P. Vitartas 
4820 — A. Raupelis 
4824 — Kultūros B-vė
4834 — J. Jocius
4835 — J. Bakaitis
4836 — F. Užubaliutč
4837 — P/Valiulis
4838 — M) Buožis 
1843 — P. Bartkevičius 
4844 — S. Kairys
1847 — P. Klimka 
4819 — K. Stiklius 
1850 — V. Dijokas 
1858 — A. Purenąs, 
10131 — T. Rovė ’ 
10432 — E. Mikšaitė 
10136 — Kultūros B-vė 
12178 — A. Jankauskas 
12182 — J. Bivainaitė 
12184 — A. Šileikienė 
12190 — T. Budraitis 
1410-1 — F. Vitkauskienė 
14191 — M. Zozienė 
15050 — A. Bieliauskas 
15071 — A. Kvopatienė 
15073 --- Kultūros B-vė
Perlaidas:

1 iš 26 III - J. Grybas •
215 — A. Phing-is 
226 — A. Ku liesa 
234 — P. Trumpickis
241 — M. Povrozienė
242 — T. Bruzgulietas
243 — Y. Čepulis 
410 — K. Jankauskas 
16003 — U. Binkienė 
16216 — M. Paulaiskienė 
16574 — B. Sukovič 
16674 — M. Norvaišaitė 
16728 — O. Juodienė 
16750 — O. Belevičienė 
16775 — A. Janutienė 
16778 — A. Jakubaitienė 
16789 — J. čapas . 
16806 — J. čibinskas 
16860 — O. Reiskis 
16867 — J. Norkus 
16890 — J. Labukas 
16896 — Y. Stulginskas 
16902 — L. Šaulienė
16908 — O. Christofer, Spoiveris 
16935 — J. Grincitfnas 
16938 — V. Karalis 
16945 — A. žliauba 
16951 — K. Pūkis 
16968 — E. Straukauskiutė 
16971 — P. Norvaišis 
16977 — J. Liutkus 
16982 — A. Pusvaškis 
16989 — D. Pocienė 
16993 — A. Stanienė 
17001 — I. Martinkas 
17007 — E. Vozbutienė 
17010 — P. Lemcžis 
17014 — E. Naulytė 
17022 — J. Maziliauskas 
17024 — J. Liepytė * 
17034 — J. Macaitienė 
17040 — O. Sopkienė 
17042 — J. Lekavičius 
17047 — A. Seklinskas 
17056 — J. Klivienė' 
17062 — E. Mitrikyte
17065 — P. Biverikė
17066 — A. Šidlauskas 
17069’— J. Visgaudui
17071 — J. Nausėda 
17074 — U. Zurienė ( 
17076 — J. Statkiavičius
17079 — M. Zocienė r
17080 — J. Barkauskas !
17081 —' O. Balčiūnaitė 
17086 — P. Dijokytė 
17092)— B. Sarafinas

17162 — A. Girgątienė 
17179 — J. Girštautas 
17231 — U. Juodienė 
17368 — A. Skuodas 
51320 — U. Augaitienė
51451 — I. Balčius S
51452 — M. Kuršaitė * 
51512 — J. Garučiutė 
51525 — J. Dalbokas 
51534 — J. Maliorius 1 
51540 — U. Zapolskienė 
51553 — B. Rimdžiuyienė
51555 — S. Gritienas 1
51556 — V. Bartkevič 
51561 —.L. žalkauskas 
51563 — S. Palionis
51565 — M. Pociulis
51566 — A. Dzenkus 
51573 — O. Turauskaitė 
75305 — M. Stancikas
85320 — P. Šlajiene
85321 — P. Šarkis
85322 — A. Norkevičius 
90125 — L.'Janulis 
95216 — J. Bumblis 
95224 — A. Sebeckis 
95239 — A. Danta
Tel. iš 20 III — K. Slevinskienė 
196 — M. Raukienė 
216 — A. Ryliškienė 
219 — M. Valinčienė 
223 — M. Kvetkauskas 
225 — S. Šimkūnas 
232 — J. Jašmonas 
238 — V. Petravičius 
15836 — M. Karaliūnienė 
16564 — A. Apoška 
16569 — P. Pikčiunas 
16625 — B. Girdvainis 
16634 — A. Vaitulionis 
16660 — J. Paplauskas 
16678 ‘— E. Nemčiauskienė
16687 — K. Mikuckienė
16688 — Z. šymanovskis 
16691 — M. Stribienė 
16697 — K.’Zakaitis
16703 — L Dapkas
16704 ----- O. Vanagaite
16715 — A. Stainkus 
16720 — M. Stumbrienč 
16729 — A. Brazinskis 
16735 — P. Nemakščienė 
16738 — J. Rutkauskas 
16741 — V. Misiavičius 
16743 — R. Bakutienė 
16747 — P. Vaitiekus 
16751 — K. Stankienė •
16753 — D. Purenąs
16754 — J. Matlevskis 
16757 — E. Ginaitienė’ 
16760 — V. žagunis
16766 — J. Budnikas
16767 — M. Pockevičius '
16770 — V. Šimkevičius
16771 — F. Skarbalienė 
16788 — S. Vaišutis" 
16792 — M. ši viekas 
16797 — J. Grikšas 
16807 — A. Andriliunaitė 
16809 — K. Valienė 
16812 — O. Mileikienė 
16834 — J. Puplauskis 
16836 — T. Vasiliauskienė 
16838 — P. Kavaliūnas' 
16840 — J. Kranauskas 
16848 — M. Kiselienė
16850 — A. Voveris
16851 — L. Palkienė
16852 — E. Baidokienė 
16854 — L. Klovaitė1 
16856 — B. Barkauskienė 
16858 — P. K. Norkus
16861 — A. Reiskis
16862 — A. Škėmienė
16863 — E. Mišeikienė
16864 — K. Barauskiutė
16865 — A. Petreikis
16866 — M. Juknienė
16868 — A. Norkus '
16869 — M. Užandenienė
16870 — V. Brenza 
16872 — J. Revaitis
16874 — A. Austrevičiutė
16875 — M. Kviedukevičius
16876 — J. Matulioniene
16877 — P. Lesčiuvienė 
16881 — K. Sabeckis
16883 — F. Stašis
16884 — M. Slepikas
16885 — P. Steponavičiūte
16886 — J. Nedvaras
16887 — O. Beržinskienė
16888 — A. Baukus
16889 —- A. Šidlauskaitė 
16893 — K. Bielskis 1
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17101 — M. Katilevas , 
17104 — M. Gurkienė 
17106 — A. Valančiunienė 
17110 — S. Valančiuniutėi 
17118 — M. Šimkienė 
17127 — M. Mareijonienė 
17J28 — J. Bitinas 
17134'— U. Jurgaitienė 
17135 — U. Jurgaitienė 
17141 — A. Samavakas 
17147 — A. Valančius

16894 — M. Žemaitienė
16897 — M. Eiza
16899 — K. Martyšius
16903 — J. Jankevič
16906 — M. Tuminas
16907 — A. Vaitkevič
16913 — M. Pronskunas
16914 — B. Zardeckienė
16915 — A. Dirda 
16917 — J. Masilidnis

116918 — K. Zolkevičius
16919 — B. Arminas
16920 — B. Arminas
16924 — V. Firinauskienė
16927 — K. Nibrikas
16929 — O. Rusteikienė
16930 — B. Prolgauskaitė
16931 — K. Praulgauskaitė
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16936 — J. Daujotas
16952 — J. Stuparas
16953 —- A. Simonaitis
16954 — O. Pocienė
16958 — K. Dargūs
16961 — V. Lapinskienė
16962 — M. Pikoraitienė
16965 — P. Arvazas

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos jskaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimą, nervuote- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri-« 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 1 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

rf ’ -------- ---------------- . NhDIDELIS IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaitytiKNYGOS UZPUSĘKAINOS

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

• Gal jums reikalingi 
akiniai

Amerikos Pilietis..................................... 25c
Barbora Ubrika.................................................................................. 50c
Darbas (romanas)......... ............. ...............................  75c
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija.............................................50c
Ghidi-Ludi (eilės) ...............................................................................50c
Kas Išganys Liaudį............................................................................ 50c
Kas Yra Socializacija ..........       15c
Macbetti (Drama) ------------------      75c
Macbeth (Drama) apdaryta.................................................?loo
Maratas ...........................-................................................................. 10c
Mįslių Knyga........................................................................ $1*00
Nuosavybės išsivystymas ........................  50c
Palydovas....... ........................................  50c
Pasakojimas apie Jėzų .......................................................................20c
Pasakos (Soc. Dem. leidinys).......................................................... 20c
Skaitymai .....................  -.....................  40c
Socializmo Minties Blaivumas................................. $1.00
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) ................. :............ $1.50
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................................... 35c
Namai Pragarai ............................................................................... 10c
Pačiavimas pas įvairias tautas........................................................ 20c
Paskendusis Varpas (drama) .........................................................50c
Aukso veršis (drama) ..................................................................... 15c
Spąstai (komedija) .............................................. 15c
Trimitas......................................................................................  10c
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas............................................ 35c
žemaitės Raštai............... ...........  50c
Apie Rusų Politines Partijas.......................................................... 30c
Audėjai (drama)....... ..........................  50c
Janonio Raštai....................................................   50c
Kaip žmogus mąsto......................................................................... 15c
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.).........................$1.25
Kunigas Macachas............... .............................................................. 25c 9
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................................................ 10c
Lokis (lietuvių legenda) .........................  15c
Moralybės Išsivystymas.................................................................... 25c
Mulkių Apaštalas...................................  15c
Musų žinynas ............................................................ s......................  75c
Gera Galva.........................................    10c
Gyvulių Protas....... .........................................................  $1.00
Iš širdies.................. .........................................................j................ 15c
Kas yra taip, o kas ne taip................................................................50c
Kelias į Socializmą............................................................................ 10c
Kryžius (drama) ..............   30c
Kur Protas (komedija).................................................................... 10c
šešiolika Kristų.................................................................................. 30c
Slepemingoji žmogaus-didybė........................................................ 25c
Teisingos Paslaptis............................................................................ 25c
Tėviškė.......................  >........................................ 10c
Biudas (romanas)....................    $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos................................................ 30c

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja | daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa- 
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dicle- 
snes šviesos pagamina mirksfr- 

jimiĮ.
JOHN X SMETANA

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 Šo, Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienoa.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted SU Chicago, HL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Ncdėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Patarimas Sergantiems

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiųsk money orderį arba čekį

Adresuok:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

I

Nevartokite pilių ir patentuotą 
mediciną. Jus gal būt gy

dote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALI- 
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį

Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnus 
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūsles, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa- 

’ darytas su X-ray m-etoJu.. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
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Teisėjas pasiuntė savo 
kaimyną į kalėjimą

nd turėjo nepaprasto palin
kimo keliauti. — Važinėti 
pieną jam nusibodę. —Tei
sėjas kalėjimo pagalba pa
siryžo jį išgydyti.

Kaikurių jaunuolių ambici
ja yra būti advokatais.

Kili vėl nori būti gatvekarių 
konduktoriais arba preziden
tais.

Bet kuomet Joseph Sand,
221 t Ir\ving P^rk blvd., buvo 
jaunas jam vis norėjosi ke
liauti. Apie tai jis papasako
jo savo kaimynui teisėjui Mor-

“Išpradžių aš maniau, kad 
tai bus įdomu”, tarė Joe. “Bet 
aš mėgstu įvairumą. Tie patys 
namai, tie patys pieno bute
liai, tos pačios užpakalinės du
rys ilgainiui labai įgrista.”

“Ar tamsta prisižadi savo 
žmonai daugiau nebedaryti to
kių kelionių?” paklausė teisė
jas.

“Teisėjau, aš visuomet ją 
užlaikysiu, bet aš tiesiog nega
biu atsižadėti nuo kelionių-—”

“Gerai, Joe”, pasakė teisė
jas, “tamstai teks keliauti į 
kaunt ės 'kalėj imą”.

Joe nustojo šy|>sojęsis.
hBct,! teisėjau”’, . apeliavo 

jis. I .
“Mudu esava kaiim yna)i, 

aš tai žinau,” tarė tei
sėjas Morgan. “Bet tamsta 
turėsi eiti kalėj iman vienai 
savaitei, kad išmoktu te daboti 
a\o namus ir žmoną”.

Tuoj po to, Joe liko paimtas 
į kalėjimą.

Sand gyvena tik du bloku 
nuo teisėjo namų.

Joscph — paprastai vadina
mas Joe — su savo žmona pa-

buvo gražiai apsirengusi, o ša
lia jos stovėjo Joe, linksmas ir 
šnekus.

“Aš labai myliu savo žmo
ną”, pareiškė jis teisėjui. “Ge
resnės žmonos aš nū nenoriu.

'‘Taip”, tarė te|iisėįjlas, “as 
žinau, kad tamsta turi vaiką”.

“Ir aš uždirbu neblogai—”
“Aš žinau ir tai”, nutraukė 

jo kalbą teisėjas. “Bet pasa
kyk man, Joe, štai ką: kodėl 
tamsta beveik kas antrą sa
vaitę apleidi savo šeimyną'.'“

Joe nusišypsojo. “Teisėjau”, 
jis tarė, “to aš negaliu išaiš
kinti. Tai yra kokis tai mis
ti ringas vidu/linjs akstinas,, 
karks nuo laiko mane tarytum 
kas lai ir kur lai kviečia”.

“Tai nėra mo-tedis, juk 
taip?” klausė teisėjas.

Joe.

k imas savo

rį turi daugelis vyru”—■
“Jie vyrai, kurie priklauso 

pabustų draugiomsįkirto 
p-ia S

“Na, eini,
ta keiiav

“Malole. teisėjau, 
turėjau nepapras-

a įsake Joe.
aš visuomet 
to palinkimo

“Bet tamstai kas dieną pri
sieina keliauti einant pieno 
išvežiotojo pareigas. Argi to 
nepakanka?” klausė teisėjas.

STELA KLMČIKAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
8 dieną gegužio, 10:40 valandą 
ryte, vos sulaukus 8 
amžiaus. Palaidota 
Kazimiero kapinėse, 
vės atsibus pėtnyčioj, 
gegužio, 9 vai. iš ryto, 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Ilsėkis, il
sėkis musų mylima dukrelę. Lie
kam nuliudime tėvai
Barbora ir Izidorius Rumčikai.

inčnesių 
bus Šv. 
Laidotu- 
11 dieną 

Prašau

2302 W. 23rd St.

Perbrangi vakarienė
Stein skubėjo laiku parvažiuo

ti namo vakarienei, bet tas 
skubėjimas jam atsiėjo $15 
ir teismo išlaidas.

. Trys šimtai žmonių atsidū
rė teisme už pergreilą važia
vimą ir neturėjimą laisnių.

Kiekviename atsitikime tei
sėjas Adams paskyrė bausmę.

Charles Stein stojo pirmuo 
j u prieš teisėją. Jis buvo kalti 
namas tuo, kad sekmadienio 
vakare važiavo 34 mylias į va 
landą.

“Aš buvau pasivėlinęs ir 
,kabinaus namo vakarienei”, 
teisinosi Stein.

“Ta vakarienė jums atsieis 
$15 ir teismo išlaidas. Kitą 
karia nesivėlinkite. Eikite 
pas klerką ir užsimokėkite. 
Ačiū.” Toks tai buvo teisėjo 
atsakymas.

įSam Edelsleino automobi
liu us motoras nedirbo tinka
mai. Jis atidarė šyrą ir ėmė 
važiuoti 31 myliu valandai. '

“Aš jums įrodysiu,” tarė 
teisėjas, “jog daug pigiau atsi
eina pataisyti automobilių ga
raže, negu važiuoti su atdaru 
šyru. Tai jums atseis $15. už 
pergreitą važiavimą ir $10 už 
atidarymą važiuojant šyrą. 
Nusišypsokite ir užmokėkite 
pinigus klerkui.”

John Clerk bandė įtikinti 
teisėją, jog forduku negalima 
padaryti 35 mylias į valandą. 
Bet teisėjas kaip tik turi savo 
forduką ir žino, kiek su juo 
galima padaryti. Vėliau Clark 
prisipažino, jog jis neturėjo 
prietaiso greitumui matuoti.

“Kiek turite pinigų su sa
vim?” paklausė teisėjas.

“Trisdešimts penkis dole
rius”.

“Užmokėkite klerkui $15, o 
už likusius nusipirkite ‘speedo- 
meterį’, ” tarė teisėjas.

Teisėjas Walker nubaudė 
Dr. Sterbą (631 Clarence Avė.) 
$10 už pergreitą važiavimą.

“Daktarai labiau negu kas 
kitas turėtų suprasti, kiek 
skausmo turi tie žmonės, km 
ric yra užgaunami automobi
liais,” pareiškė teisėjas. 
__________________ 2_________

SCENA Iš OPERETĖS “BAILUS DAKTARAS”.
Paveiksle parodoma viena įdomiausių operetės vietų, būtent, “Ginčų trio”. Tas trio 

bus pakartotas p-lės M. Rakauskaitės koncerte sekmadienį, gegužės 13 d., Fine Arts Beei
tai Hali.

Pyragaičiai išdavė 
bandytą

Negras banditas praleisdavo 
visus savo pinigus žemuogių 
pyragaičiams. — ' Policija 
užklupo jį restorane, kur jis 
valgė savo mėgiamą valgį.

Johnson nepaprastai mėgsta 
žemuogių pyragaičius. Visą 
savo uždarbį jis praleisdavo 
pyragaičiams. Gi iiragyveni- 
mą jis darydavo savotišku bu
du — naktimis revizuodavo ir 
krėsdavo praeivių kišenes. ■

Policijai ta Johnsono silpny
bė buvo gerai žinoma. Todėl 
ji nutarė ieškoti jį valgyklose. 
Kapitonas McCanii su keliais 
policistais įėjo į restoraną prie 
92-tos ir Green Bay Avė.
Prie staliuko sėdėjo didelio 
ūgio negras ir godžiai valgė 
žemuogių pyragaitį. Jis suval
gė vieną pyragaitį, kitą, trečią 
ir buvo jau bepradedąs kirsti 
ketvirtą. Tuo tarpu priėjo ka
pitonas uždėjo savo ranką ant 
peties.

“Gerai. Atėjo galas: tik lei
skite man, kapitone, užbaigti 
pask utinį pyragu i t į. ”

“Pasiskubinkite,” atsake ka
pitonas.

Johnson liko nugabentas į 
policijos stotį, kur atėjo jo pa
sižiūrėti apie tuzinas žmonių, 
kuriuos jis apiplėšė.

Sėdėdamas ka maraįi tėję 
Johnson vis nerimo ir prašė 
atnešti jam žemuogių pyragai
čių.

‘'‘Ar nepakankamai prisival
gei?” paklausė sargas.

“Aš niekuomet neprisival- 
gau tų pyragaičių,” atsake 
Johnson.

Jo nuraminimui buvo palie
pta atnešti tą mėgiamą valgį.

!AII that glltters is not

Kelionė iš Los Angeles j 
Ghicagą atsiėjo $11,000
Milionierius pasisamdė specia- 

linį traukinį, kad greičiau 
atvykus į Chicagą gydytis.

David Benton Jonės, Mino
rai Zinc Co. prezidentas, atva
žiavo iš Los Angeles į Chicėgą 
specialiniu traukiniu. Ta kelio
nė jam atsiėjusi $11,000. 2,230 
mylių traukinys padaręs į 48 
vaJl'andas 27 minutes. šiaip 
1 raukiniams reikią mažiausia 
68 valandas 30 minučių atva
žiavimui iš Los Angeles į Chi
cagą. )

Jonės staigijį susirgęs vėžio 
liga ir ųl)uvo igeikalas kuogrei- 
čiatisiai pargabenti jį į Chica
gą gydymui. Jį lydėjo dulkto, 
brolis, daktarai ir slauges. 

*!

PRASIŽENGIMŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA.

Balandžio mėn. buvo mažiau 
prasižengimų negu kovo mė
nesy.

Komisija, kuri tyrinėja pra- 
sižengįiinus, paskcilbė jJatisl'l- 
nių davinių už kovo ir baland
žio mėnesius. Iš tų davinių 
nįatyti, kad balandžio mėn. 
appiplėšimų buvo 115, vagys
čių 273 ir žmogžudysčių 17. 
Gi kčvo mėn. apiplėšimų bu
vo 120, vagysčių 309 ir žmog
žudysčių 22. 1,

Vadinasi, balandžio mėn. 
prasižengimai žymiai sumažė
jo. Komisijoj nuomone, ta 
esąs naujojo policijoj viršinin
ko nuopelnais. Nes viršinin
kas dedąs pastangų apvalyti 
Chicagą puo kriminalistų. Taf
tai parodus ir tas faktas, jog 
balandžio mėn, buvo pagauta 
daugiau kriminalistų negu ka
da nors.

Lietuvių Rateliuose
Artistas J. Babravičius 

yra kviečiamas į kitas 
lietuviy kolonijas

Detroitiečiai ir pittsburghie- 
čiai nori surengti jam kon
certus. — Pittsburghe kon
certu rūpinasi L. S. A. 3-čias 
Apskritis, kuris turi 3,000 
narių. — Koncertui planuo
jama paimti Carnegie Music 
Hali, kur telpa 4,000 žmo
nių.

Šiomis dienomis drg. M. 
Jurgelionjftnę gavo1 iš S. L A. 
3-eio Apskričo raštininko, S. 
Bakano, laišką. Laiške tarp 
kitko rašoma:

“Pas mus Pittsburghe yra 
didelis sujudimas tačp dailės 
mėgėjų dėl p. Babravičiaus. 
Visi reiškia didžiausio noro 
pamatyti ir išgirsti musų gar
sųjį dainininką. Visi suko ii 
t( besuka savo galvas, kaip sėk
mingiau Pittsburghd surengti 
p. Babravičiui koncertą. Šiuo 
tarpu prieita prie tokių išva
dų: koncerto rengimą pavesti 
didžiausiai lietuvių organizaci
jai, kad tuo budu užtikrinus 
koncertui sėkmingumą visais 
atžvilgiais. Tąja dižiausia or
ganizacija, turinti stipriausi or- 
ganizatyvį aparatą, yra S. L.
A. 3-čias apskritis, kuriam 

priklauso apie 30 kuopų, turin
čiu 3,000 su viršum narių. Di
džiumoje nariai gyvena Pitts- 
burgho apielinkėse.

“Be to, ši organizacija yra 
nepartyvė ir savo tarpe turi 
daug dailės mylėtojų. Bet rei
kalui esant butų galima pa
traukti koncertan ne vien tik 
organizacijos narius.

“Koncertui manoimje paini l|i 
Carnegie Husic Hali, kuri tal
pina, apie 4,00 žmonių ir yra

Pa s money I
♦

Gimimai
taipgi gauta pa
de! surengimo 

koncerto toje

garsiuoju dai- 
domėtis ir k i

Labai patogi. Spėjama, kad p. 
Babravičiaus koncertui salę 
gausime dykai”.

Iš Detroito 
klausimas kai 
p. Babravičiui 
kolonijoje.

žodžiu, musų 
nininku pradeda 
tos kolonijos ir yra pasirengu
sios tinkamai pasidarbuoti, ke: 
surengus jam koncertus.

Chicaga yra skaitoma lietu
vių sostine. Tad dėkime pa
stangų, kad ji butų sostine ne 

vardo, o ir savo darbais, 
kad p. Babra- 

geg. 18

Chacagois Sveikatos }l)apar‘- 
tamente įregistruota gimę:

Gonstance Lucas, 9 East 11 
St., bal. 23.

Thomas Thomasunas, 3507
N. Keating, balandžio 21.

Harold Yusas, 1418 So. Kos- 
tner, balandžio 17.

Eugenija Jankevič, 1622 N. 
Paulina St., balandžio 15.

tik iš
Pasistengkime, 
vičiaus koncertas 
butų kuo sėkmingiausias.

Iš “Bitutės”
“Mariutės” paskutinis 

certas.

d.

ken-

13 d.
ant 10

Sekmadienį, gegužes 
Finei Arts Beeitai Hali 
auigsto įvylks “Mariutės” atsi
sveikinimo koncertas su chi- 
cagieč'iais.

Tai bus vienas įdomiausių 
koncertų kaip dalyviais, taip ir 
programų.
) Be “Mariutės” dar dalyvav 

fla “Nora”, “Salomija” ir Julė 
Virvaitė. Jos visos dainuos išim 
tinai lietuviškas dainas. B i 
sudainuota iš “Bailaus Dakta
ro” Ginčų trio.

Programe taipgi bus nauja- 
nybių: “Mariutė” sudainuos 
visą grupę Taliat-Kelpsos kom 
pozicijos dainų, kurių chica- 
giečiai neturėjo dar progos 
girdėti.

Po programo bus šokiai.
Reikia manyti, kad chic: 

g i ečiai apščiai atvyks į ko 
cerlą ir tuo budu atsisveil 
su “Mariute”.

PRANEŠIMAI.
Jaunosios Birutės repeticijos atsi- 

buna kas ketvergo vakarą 7 vai. va
kare, Raymond Chapely, 816 W. 31 
St. Visi nariai bukite laiku ir nau
jų atsivežkit. — Valdyba.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietuj 
vių Politikos Kliubo, mėnesinis susi
rinkimas jvyks penktadienį gegužės 
11, 7:30 vai. vak., parapijos svetainėj. 
Tarimui yra labai svarbių reikalų, 
dėlto visi draugai ir draugės malonė
kite būtinai atsilankyti.

— Valdyba.

Melrose Park. —' Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

Draugystė Teatrališka Rūta No. 1, 
rengia geg. 13 d. pikniką černausko 
darže, Lyons, 111. Grieš unijos orke
stras. . — Komitetas.

Town of Lake. — Draugystes šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide

šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robcy gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Brighton Park. — American Lith- 
uanian CitizenTHub kurs buvo inkor
poruotas bal. 14, 1923, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą geg. 10, 1923, 
ketverge 8 vai. vak. T. „Mazenio svet., 
3857 S. Kedzie Avė. Malonėkite visi 
draugai atsilankyti ant susirinkimo.

— Rast. Jos. Eringis.
Koncetro reingiunu rūpinasi

“Birutė”. —Nusiminęs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės da
lininkų metinis susirinkimas jvyks 
pėtnyčioj, gegužės 11 d. M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi dalininkai (ės) da- 
lyvaukit, šiarrie susirinkime. Bus iš
duoti visi raportai ir atskaitos apie 
B-vės stovį Lietuvoj ir Amerikoj. 
Taipgi daug kitų svarbių reikalų yra 
aptarti dėl B-vės labo.

— B-vės Valdyba.

Kur parduodama biletai p. J. 
Babravičiaus koncertui.

Biletai busimam1 p. J. Babravičiaus 
koncertui Orchestra Hali, gegužės 18 
d., jau gatavi. Pasirūpinkite 
juos iš anksto šiose vietose:

Naujienos,
Universal State Bank,
Metropolitan Bank,
Naujienų Skyrius Town of 

1614 W. 46th St.
Naujienų Skyrius Bridgeporte, 3210 

So. Halsted St. r
Draugas,
Elta Commerce Co.,
Orchestra Hali,
Tupikaitis Melody Pharmacy, 233 E. 

115 St.
Frank Rakas, Aptieka, 4828 W. 15 

St., Cicero, 111.
S. Vilimavičius, Aptieka, 10657 So. 

Michigan Avė.
Lith. Sales Corporation, 3313 So. 

Halsted St.
J. Kulis Drug Store, 3259 

Halsted St.
P. Baltutis, 901 W. 33rd St.
Venta Drug Store, 4101 S. 

cisco Avė.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro prak
tika įvyks ketvirtadienį, geg. 10 d., 
7:30 vai. vak., pas dd. Ripkevičius, 
1538 S. Wood Str. Draugai-gės malo
nėkite punktuališkai atsilankyti.

— Ork. Valdyba.

gauti'

Lake,

South

Fran

P-lės M. Rakauskaitės koncertas.
Tikietų koncertui galima gauti šio

se vietose:
Universal State Bank, 
Elta Commerce Co., 
“Naujienų” visuose skyriuose, 
“Drauge”,
Kulio aptiekoje ir pas visus biru- 

tiečius.

Brighton Parp. — “Ateities žiedo” 
vaikų draugijėlė renugia šeimynišką 
vakarėlį su koncertu sekmadienį, geg. 
12 d., 8 vai. vak., McKinley Park 
svetainėje (39 ir S. Western Blvd.)

Tikėtai vakarėliui (bus taipgi va
karienė) galima gauti iškalno pas p-ią 
J. Yushkewitz, 4034 Archer Avė., iki 
ketvirtadienio vak. Tikėtai galima 
rezervuoti ir telfonu: Lafayette 4195. 
Nuo ketvirtadienio vak. tikėtai nebe- 
parsidavinės.

— Rengimo Komitetas.

Rūtos Teatr. D-stė No. 1 rengia pa
vasarini pikniką sekmadienį, gegužes, 
13 d., cernausko darže, Loyns, III.

— Valdyba.

Harvey, UI. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia balių, kuris įvyks gegužės 12 
d., 7 vai. vak., W. Piekauskio svetai
nėj, 15709 S. Halsted St.

Visi harviečiai yra kviečiami atvyk
ti į balių, kur bus galima smagiai lai- 

_ — Koiįiitetas.kas praleisti.

Bridgeport. -r- Teisybės Mylėtojų 
draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gegužio 13 d., 1. vai. 
po pietų, Mark White Sąuare svet., 
29-tos ir So. Halsted gat. Visi na
riai ir narės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Raštininkas.
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ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKy REIKIA DARBININKy
NAUJIENOS, Chlesgo, H). Ketvirtadienis, Geg. 10,1923

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME
PAJIEšKAU savo brolio Antano 

Tekoriaus. Iš Lietuvos paeina: Kau
no rėdybos, Telšių apskričio, Varnių 
pašto, Pavandenio miestelio. Dvariš
kių kaimo. Jis pats ar kas kitas mel
džiu pranešti, šituo adresu.

TEDY TEKORIS,
1723’2 E.Reynolds St., Springfield, III.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

ĮVAIRUS skelbimai
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. 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., 
Phone Lawndale 0114.,

IŠRENDAVOJIMIJI
PASIRANDAVOJA 6 ruimų 

fialas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
(Jaru apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

PASIRENDAVOJA labai pasabni 
vieta dol aptiekos. Ištaisau velug 
reikalavimo, arba atsišaukite regis
truotas aptiekorius pasirodavoti, kaip 
galima atidaryti aptieką.

C. Z U BE,
12022 So. Halsted St.

ANT RENDOS ofisai ir fia
lai Piel-VakairiiiiLS kampas 18 
ir Halsted gatvių. Atsišaukite.

DARGIS,
726 \V. 18-th St. —Canal 1603

IŠNUOMUOJAMA kambarys 
vienam asmeniui. Adresas: 6637 
S. Rockwell St., pusantro bloko 
už \Vestern Avė. J. J. Pilipaitis.

ANT RENDOS kambaris, me. 
rime 2 kambariu 
t ros šviesa, z 
vieta.
maudynės,
nori'su valgiu ar be 1 
kalingi galite atsišau 
So. Wentworth Avc.

tu- 
s, garu šildomi, elck- 
ant kampo smagi 

Medžiais apsūdyta, 
visi patogi^nai, kaip kas 

‘ gio. Kam rei- 
J. M. 10730

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 2 patyrusių moterų 
sortavimui skudurų ir vienų dau 
giau prie bei lininio. Gera alga. 
INDUSTRIAt JUNK YARDS

REIKIA MAIDS

J lavatory

Atsišaukite

8:30 ryto

MR. FORBES

I beizementą

BOSTON STORE

laund^hs ųvioterų

Prosinimui atHetisfeų apati- 
Nuolat 

Jei jus 
prosyti, 

musų 
inokin-

darbas ir gera alga, 
mokate gerai paprastai 
mes išmokinsime jus 
darbo ir mokėsime kol
sitės. Jei jus turite patyrimo 
dirbtuvės prosinime, mes mo
kėsime jums labai gerą algą.

TI IE MOSES-ROSENTHAL 
COMPAiNY

913 W. Van Buren St.

REIKIA jaunos merginos pridabo- 
jimui 4 metų berniuko ir prigelbėti 
prie namų darbo. Algos $7 j savai
tę ir valgis. Gali eiti namo vaka
rais.

L. J. STARING, 
4712 Woodlawn Avė., 

Tel. Drexel 7004.

MOTERŲ ir merginų lengvam 
dirbtuvės darbui, kai kurių rei
kia laikinų darbininkių. Valan
dos, 7:45 iki 12. Po pietų, 12:30 
iki 5 vai. šviesi ir švari dirb
tuvė, geros algos.

FRIEDLANDEB — BRADY 
KNITTING MILLS 
511 So. Green St.

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui. Geros valandos, gera al
ga. Patyrimo nereikia. Ateikite pa
sirengusios darban.

Atsišaukite
CHICAGO C ASE MFG. CO., 

213 N. Morgan St.

REIKIA merginų vyniojimui 
sviesto. Atsišaukite

Blue Valley Creamery Co.,
700 So. Clinton St.,

Mr. Nash, Superitendentas

MERGINŲ lengvam dirbtuvės 
darbui, pakavimui saldainių. Ge
ra alga ir geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite Universal Theatres 
Concession Co.,

26 North Franklin St.

11EIK A LINGO S pa' t yru si 
pardavėjos, pastovus darbas, 
gera užmoikestiš. Atsišaukite 

tuojaus. Sterns Dept. Store 
3442 So. Halsted St.

REIKIA MERGINŲ punch 
press operatorkų, nuolat dar
bas ir bonusai geroms darbi
ni nkėi n s-oį >era t orkom s.

3711 So. Ashland Avė.

REIKIA —
m cirglinu n i t avotoj ą. Nuolat 

darbas.
Atsišaukite:

3711 So. Ashland Avė.

REIKIA — 
merginų prie asemblinimo 

ir lengvo dirbtuvės darbo.
Atsišaukite.

3711 So. Ashland Avė.

REIKIA moterų •Skirstymui 
skudurų. Nuolat darbas, mo
kama didžiausia alga. Ateikite 
pasirengusios darban. Hariy 
Drav, 1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

vinių kalinėtųjų ir greitų vi
nių kalinėtųjų, vyrų kurie mo
ka gerai vartoti pinklų ir ku- 
jalį darbui prie sustatomų na
mukų. švarus nuolatinis dar
bas su gera proga
geresni darbą. Atsišaukite 
samdymo vartų.

išsidirbti 
prie

HARRIS B BOS. CO.
13*19 W. 35-th St.

1 blk. į rytus nuo Ashland Avc

Rfiikia —
trukerių įr lųodotojų prie 

sustatomų namukų budavoji- 
nio. Nuolat darbas ir gera alga 
su proga išsidirbimo geresnio 
darbo, kaip tai čekiotojų ir 
statinėtoją. !

Atsišaukite 
vartų.

Klauskit
HARiRlŠi
1349 W. 35-th St.

1 blk. j rytus1 nuo Ashland

prie samdymo

Mr. Durni.
BROS. CO.

Avė

Rsikia —
darbininkų jį lentų jardą. 

Nuolat ir švarus darbas. Su 
proga išsidirpimo į tailly man 
ir gauti daugiau algos.

Aitsišauįkiite pife samdymo 
vartų.

HARRIS BROS. CO.
1349 W. 35-th St.

1 blk. į rytus nuo Ashland Avė

REIKALINGAS bučeris mo
kantis gerai kalbėti lenkiškai. 
Pastovus darbas ir gera užmo
kestis.

1003 w 39 su-

MOLDERI
grey geležies 
bas, gera 
Employment
Malleablę

I 1760

Reikia -
Darbininkų j dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia -
Darbininką į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbą yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO 
135th & L C. Tracks 

Riverdale, III.

PORTERIŲ

Atsišaukite

8:30 vai. ryto

MR. FORBES

Į beizementą

BOSTON STORE

LANGŲ PLOVĖJŲ

Patyrusių

Atsišaukite

8:30 vai. ryto

MR. FARBES

Į beizementą

BOSTON STORE

•>

REIKALINGA 10 vyrų angliškai 
kalbančių, katrie gyveno apie 3 me
tus ar daugiau Chicagoj. Turi būti 
25 metų amžiaus ar daugiau. Paty
rimas nereikalingas prie to darbo, ga
lima trumpu laiku išmokti. Galima 
uždirbti nuo $50 iki $150 į savaitę ir 
daugiau.

W. H. NOVEK, 
Manager

Room 348, /
29 So. La Šalie St., 

Valandos nuo 9 iki 1 vai. po pietų..

REIKIA porterio, 6 ni 
darbo, be nedėldienią. D 
valandos nuo 6:30 iki 4, 
į savaitę. Atsišaukite.

Service Cafeteria
4183 So. Halsted St.

■nos 
rbo 
$18

REIKIA vyrų prie darbo į geležies 
atkarpų jardą, nuolat darbas. Mo
kame $5.00 į dieną pradžiai.

Atsišaukite
IROQUOIS STEEL & IRON CO.

4620 W. Roogevelt Rd.

REIKIA darbininkų, darbas dieninis 
arba naktinis, su dieninio darbo užmo
kesčiu ir bonusai. Atsišaukite 
superitendento.

A. M. CASTLE & CO., 
1300 N. Branch St., 
netoli Division St.

prie

REIKTA —
KALVIŲ PRIE

AUTOMOBILŲ
CHARLES LAUG & BROS CO.

2736 Armitage Avė

REIKIA darbininkų į gele
žies atkarpų jard 
bas, gera mokės

lą, nuolat dar- 
is.

loman Avė

REIKIA —
Langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.,

62 W. Washington St.,

REIKAL1NGAS patyręs ke
pėjas prie keksą. Darbas dieno
mis.

Roseland Bakery. 
10502 So. Michigan Avenue.

REIKIA ženoto žmogaus ant 
fanuos, tuojaus. Atsišaukite po 
an trąšu:

’ J. KADŽIUS
668 W. 18-th St. Chicago, III.

REIKALINGI 2 siuvėjai prie 
vyrišką kostumerišką darbų.

Atsišaukite
K. LAUCIUS,

3305 So. Ahburn Avė.

REIKIA —
Vieno shearmeno ir penkių 

darbininkų į geležies atkarpų

2034 Southport Avė.

DAŽYMO KASTINGŲ 
OPERATORIŲ

Balto brass ir aluminum. 
ty imsią arba nepatyrusių.

Atsišaukite tuojau.

STEWART MFG. CORP
4535 Fullerton Avė.

Pa-

REIKIA bankos policisto į Sotuh- 
side banką. Pageidaujama kuris mo
ka lietuviškai ir lenkiškai. Turi bū
ti švarus ir geros išžiuros. Atsišauk
dami turėkite reference, pažymėdami 
amžių ir kiek algos norėsite. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Box 249.

REIKIA VYRŲ —
Darbas prie popieros stako. 

Nuolat darbas garantuojamas. 
Gera alga.

Atsišaukite tuojau pasirengę, 
darban. Samdymo Dept.

CUNEO HENNEBERRY
451 W., 32-nd St.

CO.

REIKALINGAS bučerys. 
Gerai pažįstantis savo amatą. 
Gera vieta geram žmogui; gera 
alga, vailgis ir kambarys.

3200 So. Lowe Avė.

REIKALINGAS VYRAS 
ba moteris į restoraną dėl 
vi'iwo indų.

‘ Atsišaukite:
750 W. 31-st St.

PARDAVIMUI

AR-

PARDAVIMUI bučerne ir 
groserne. Lietuvių ir rusų 
apielinkėj .

PETE1R BOGZEVICH 
1012 West 44-th St.

PARDAVIMUI groserne vai
sių ir daržovių. .Geras cash bi
znis. Pigi renda, parduosiu pi
giai.

2515 West 384h St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
groserne, senas ir geras biznis 
per daug metų išdirbtas. Par
siduoda automobilius H'udson. 
Visas gerame stovy ir viską 
parduosiu už pigią kainą. Krei
pkitės 939 W. 33-rd St.

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj, 
kur yra daromas geras biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi.

3201 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA vargonai vi
si geri ir parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Kreipkitės 
vakarais 3524 So. Union Avė. 
Chicago, IK

PARDAVIMUI saliunas su 
barais. Biznis išdirbtas. Yra 5 
kambariai dėl įgyvenimo. Prie-

PARDAVIMUI lentos ir plytos, pi
giai. Wrecking Morris Car Shop 

NATIONAL WRECHINK CO.
40th St. & Ashland 
Phone Yards 3800 
Klauskit karšapio 

arba 
Stewart 3230

PARDAVIMUI Restauranas, gra
žioj apielinkėj, prie gatvekarių lini
jos; antros durįs nuo kampo. Apgy
venta įvairių tautų, ant North West 
Side. Biznis išdirbtas per daug me
tų. Kaina $2,200. Priežasti parda
vimo patirsit ant vietos. P. Shvelnis, 
1443 N. Paulina St., Armitage 6411.

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sta
liaus parlor setas, valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
gubų springsų fonografas su rekor
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi 
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
nauji. Ateikite- tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno.' Rezidencija,

1922 So. Kedzie Avė......

Ų dėl malleable ir 
fandrę, nuolat dar- 
ilga. Atsišaukite.
I Office. Illinois , Pfasimatyikįite 
n Co.,

Diversey Parkvvay

158, Kensįington Ava 
Kensington, III.

REIKIA —
VYRO PRIE

Oarendon Be
831 Wilso

AMŲ.
housekeeper 

ach Hotel 
i Avė.

PARDAVIMUI — 
.• bučemę ir grosernę.
i Atsišaukite pirm 7-tos va 
landos vakare.

1731 Šouth: Union Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučerne ir groserne už 

pusę kainos. Savininkas yra privers
tas parduoti iš priežasties nemokėji
mo biznio varyti. Yra nauji pikče- 
riai ir daug stako. Renda nebrangi. 
Biznis randasi Brighton Park. Gera 
apielinkė ir bizniava gatvė. Atsišau
kit greitai, nes parduosiu į 3 dienas. 
Kas pirmesnis, tas laimėsit. Kreip
kitės pas

JOSEPH BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St.

PARSIDUODA fornišiai 3 šmotų 
mahogany skurinis fronto setas, sta
las ,pianas, du pečiai ir kiti maži 
daiktai. Kaina $75.00. Galima gau
ti ir kambariai.

822 W. 35th St. 
front.

AUTOMOBILIAI

BUČERNE ir groserne parsiduoda 
geroj biznio vietoj. Senas ir išdirp- 
tas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi.

PARDAVIMUI Cadilloc pasa- 
žierįnis 5 sėdynių automobilius. 
Visas kaip naujas. Parduosiu už 
$250 arba mainysiu ant mažes
nio — Fordo. Matykite vakare 
po 5 valandai. 2423 W. 46th St.

Kas turite $12,000, tai 
nereikia šapoj dirbti iš 
to namo nupirkę galėsit 

pragyvetni.
Greitu laiku turi būt parduotas pi

giai 6 flatų mūrinis bildmgas, 10' me
tų senumo, prie pat Jackson Parko ir 
67 bulvaro, puikiausia vieta Chicagoj. 
Geriausia transportacija, 3 blokai nuo 
eleveitorio, pusė bloko nuo strytkarių 
ir pusė bloko nuo parko. Taipat arti 
visokios krautuvės. Namas yra at
skirai nuo kitų bildingų, pastatytas 
ant 2 lotų. 2 flatai po 6 ir 6 kamba
rius, _ 4 flatai po 5 ir 5 kambarius. 
Flatai tik dabar visi naujai ištaisyti. 
Geriausios išdirbystes viduj, pagal šios 
mados. Beizmentas po visu bildingų; 
garu šildoma; garadžius 1 mašinai; 
rendos neša apie $500 i mėnesį. Visi 
rendauninkai garantuoti ant visų me
tų. Dabar visus lysus atnaujino; kai
na tik $32,500. Įmokėti reikia $12,000, 
o kitus savininkas paliks morgičius 
be jokių iškaščių ir ant lengvų išlygų. 
Tai išrokuokit viską kiek jums per 
metus pinigų kišenėj paliks. Tai kas 
manot tokį namą pirkt, tai atsivežkit 
depozitą, bo tas bargenas ilgai ne
bus; kas nupirks tas pelnys kelis tūk
stančius, bo ant ateinančių metų dar 
namai bus brangesni.

Kreipkitės pas

Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių 

3210 Šo. Halsted St.
No. 24

RDAVIMUI saliunas vieta 
\enta visokių tautų, ge-apg

ras bižųis.
Apleidžiu miestą.

1457 So. Sangamon Str

PARDAVIMUI saliunas su 
visais barais, gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestą. Atsišaukite.

1908 Canalport Avė.

PARSIDUODA groserne ir 
bučerne iš priežasties, kad per
daug darbo, aš negaliu gauti dar
bininkų. Bus parduota greit ir 
pigiai, Victor Skodžius, 2219 
Lake St. Melrose Park, III.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lysas 3 metams. Geisti
na butų greitai parduoti. Prieža
stis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1632 W. 46th St.,
Tel. Boulevard 0192

PARDAVIMUI barbemė lietuvių 
apgyveneoj vietoj. Aplinkui nėra ki
tos barbernės. Parsiduoda pigiai. 
Priežastis pardavimo savininkas išva
žiuoja į Lietuvą.

Atsišaukit
2829 So. Union Avė.

Tel. Yards 0786

PARDAVIMUI —
kepykla labai pigiai iš prie- 

asties ligos, lysas penkiems 
metams.

2935 W. 25-th St.

PARSIDUODA bučerne ir gro 
šerne. Geroj vietoj, visokių tau
tą apgyventa. Visas biznis kėš, 
knygučių nėra; kambariai dėl 
gyvenimo. Atsišaukite

2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI statė groserne ir- 
bučernė. Gražioj vietoj, geras biznis 
su visokiais patogumais. Parduosiu 
pusę arba visą. Vienas mano part- 
nerys išvažiuoja į kitą miestą. Kreip
kitės tuoj.
10701. So. State St., Roseland-Chicago 

Pulman 4699

PARDAVIMUI saliunas ant Bridge- 
porto su 5 kambariais pragyvenimui 
iš užpakalio ir ant 2 flioro hotelis su 
7 ruimais su fornišiais. Lysas ant 3 
metų. Parduodam visą saliuną arba 
pusę dėl nesutikimo partnerių.

936 W. 33 St.

PARDAVIMUI keptuvė geroj vie
toj, naujam nara. Biznis geras ir 
išdirbtas per keletą metų. Parduo
dam visą biznį arba pusę. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

Box 26,

REIKIA —
Vaikinų prie gręžimo preso, 

darbas mašinšapej.
Atsišaukite:

3711 So. Ashland Avė.

REIKIA — 
darbininką, 45c iki 52c į 

valandą. Atsišaukite j muilo 
dirbtuvę,

1319 W. 32-nd Place

REIKIA —
AUTOMOBTLŲ

MALEVOTOJŲ

REIKIA —
punch press operatorių, nuo

lat darbas ir bonusai patyru- 
siems operatoriams.

3711 So. Ashland Avė.

PA I IDA VIM L JI im oitorci k 1 e 
Excelsecoar model 1919. Gera
me stovyje. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite vakarais W. Melus 
3142 iW. 42-nd PI. 2-ros lubos

NAMAI-ŽEME
RETAI ATSITINKANTI 

BARGENAI.

Pardavimui puikus muro namas be
veik naujas; 2 augštų; 2 fletai po *6 
kambarius; karšti! vandeniu šildomas 
su dvejaią boileriais; puikus cimen- 
tuotas beismantas su skalbykloms ir 
kitais parankamais; kaina $11,000, 
nereikia visų pinigų; namas yra tik
rai vertas $13,000.

Pardavimui 2 augštų muro namas 
po 4 ir 5 kambarius; su gasu, elektra, 
maudynėms ir kitais parankumais; 
yra furnasų šildomas ant pirmo fle- 
to ir yra puikus beismantas; kaina 
$7,500, vertas $9,000.

Pardavimui 4 fletų muro namas 2 
fletai po 5 .kambarius ir 2 po 4 kam
barius; su štymu šildomas; antri me
tai kaip statytas pagal naujausios 
mados; rendos neša $2,760 į metus; 
namas randasi puikioj vietoj netoli 
vienuolyno; kaina $23,000; nereikia 
visų pinigų.

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius; apie 6 metai 
statytas; namas randasi Brighton 
Parke; kaina $4,000; visų pinigų ne
reikia.

Pardavimui vieno pagyvenimo mu
ro namas su 5 kambariais; prieš karę 
statytas su gasu, elektra, maudyne ir 
kitais parankumais; gera vieta gy
venti ant tyro oro ir laikyti naminių 
paukščių; lietuvių apgyventa vieta; 
kaina $4,500.

Norėdami plačiau dažinoti apie 
viršminėtus namus atsilankykite die
na ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkcwitz, vedėjas

4034 Archer A v. (nrie California Av.)

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

So. Kildare Avė. Lotas 60x125. Kai
na $3950. Tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais.

Savininkas
Room 304

10 N. Clark St.

WEST PULLMANfe vienas iš di
džiausių pigumų, _2 krautuves, 2 pa
gyvenimai, daržine dėl 3 automobilių, 
rendos neša $168.00 Į mėnesį, kaina 
susitaikysime ant pirmo pasiūlymo.

S, MARKŪNAS, 
654 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

2 AUGŠTŲ frame namas prie Union 
Avė. tarpe 37 gatvės ir 38 St., ant ce
mentinio pamato, naujas plumbingas, 
elektra, augštas beizmentas, labar ge
rame padėjime, kaina $3700. $1250 
įmokėti, kitus po $50 į mėnesį.

2 augštų mūrinis namas, krautuvė 
ir 6 kambarių flatas, beveik naujas, 
karštu vandeniu šildomas, krautuvė 
išrendavota ir lysas išsibaigia liepos 
31, 1923. Kaina $14,000.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

AR TURI 3 TŪKSTANČIUS

Parsiduoda arba išsimaino ant na- 
no 60 akerių farma, 23 mylios nuo 
Chicagos, netoli Leafy Grove, 6 rūmų 
naujas namas, elektra ir maudynė, 
taipgi ir kitos naujos triobos, elektra 
apšviečiamos, 3 arkliai, 10 karvių, 17 
kiaulių, 65 vištos, 7 antys. Visi įran
kiai, katrie tik reikalingi prie ūkės. 
Parsiduoda už 3 Tūkstančius įmokėji- 
mui, likusius kaip renda.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

BARGENAS 3125 S. UNION AVĖ.
2 flatų mūrinis naujas namas, po 

6 kambarius, visi įtaisymai, 4 auto
mobilių mūrinis garadžius.' Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo ai’ loto.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St., 
Tel, Boulevard 9641

PERKAM, PARDUODAM k 
ir mainom pamuš, farmas ir visokius 
biznius. <

C. P» SUROMSKIS

Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA medinis nau
jas namas 8 dideli kamb. ir bei- 
zementas, turiu išvažiuoti į Eu
ropą pigus tik $2100. Atsišaukit 
5209 S. Keating Avė., pusė blo-' 
ko nuo Archer Avė. į vestus.

W)Kl

808 W. 33 PI., arti Halsted St. 
Tel. Boulevard 1550

EXTRA BARGENAS
Pardavimui namas labai pigiai 

2 augštų, su visais modemiškais 
įtaisymais, po 6 kambarius. Pir
mas augštas, karštu vandeniu 
apšildomas. Aržuolu baig
tas, akmeninis frontas ci- 
mentuotas skiepas, garadžius 1 
mašinai. Morgičius $4,500, įmo- 
ket reigalinga $4,000. Kaina $11- 
000. P. Švelnis, 1443 N. Paulina 
St. lArmitage 6411.

PARDAVIMUI namas su 
groserne arba mainysiu ant 
dviejų augštų namo be biznio, 
arba parduosiu grosernę atski
rai. Savininkas 2125 W. 24 St

WEST PULLMAN
Pardafimui labai apdabintas savi

ninko natas už numažintą kainą. Jo- v 
kios priežasties nėra. Taipgi turiu 
vieną akrą žemės Harvey, III. Tai iš- 
teisybės pigu. Kam reikalinga, tas 
laimės, S. Markūnas, 654 W. 120 St., 
Telephone Pullman 2856.

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių namas, ap

tverta aplinkui 3 lotai, daržinė ir viš- 
tininkas, garadžius ir tt. Pigiai už 
cash arba pasiulykit maina. Klaus
kit Yonaitis, G. B. Jack & Co., 2808 
Van Buren St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, 6252 So. Honore St., 6-5-5-5 
kambarių, geros rendos, 2 karų ga
radžius.

RICHARD KEARNEY & CO., 
932 W. 54 PI. 

Tel. Blvd. 6245

PARDAVIMUI Bargenas, 3 
augštų mūrinis, 6 flatų namas, 
3009 So. Pameti Avė.

Atsišaukite:
3825 Archer Avė

PARDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, gasas, elektra, 
kieto medžio užbaigimo. Mū
rinis garadžius dėl 2 karų. Pi
giai apkainuotas. Wm. Heiser 

2414 W. 34-th St.

Jei jus turite lotą, mes pa- 
budavosime jums parankų gy
venimui namuką ^lengvais iš- 
lmo|kėjiimais. Telefonuokjte

Kedzie 5905

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 Madison Streai

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir narna divljimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audykla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. ’Kreipkitis, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, plrmlninki.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet


