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Baldwin Anglų premieras
Graikija grūmoja pasitraukimu 

iš konferencijos
Milžiniška demonstracija 

atidarant Socialisty 
. Kongresą

300,000 darbininkų dalyvavo 
Hamburgo demonstracijoje. 
Komunistų kontr-demonst- 

racija nepavyko.

ti vieną Vokietiją užmokėti už 
karą, kuomet ir visos kitos ša
lys yra kaltos už vpraėjusį ka 
rą. Visos šalys turi susieiti ir 
atbilda vot i pasaulį.

Bergeris ragino vokiečius 
nenusigąsti reakcionierių tero
ristų ir įpaišyti komunistų 
teroristų ir neleisti prikalbinti 
save vartoti spėką, “kadangi 
spėka nieko neatsiekia, kaip 
tą greitai pamatys Francija.”
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Socialisty Internacionalai 
vienysis

nutarėHamburgo kongresas 
panaikinti du internaciona
lu ir sudaryti vienų visų so
cialistų internacionalų.

tokie pat dideli melagiai kaip 
vienoj, taip ir kitoj vietoj.” 
Užsiminė jis ir apie Jungt. 
Valstijų ir Meksikos santikius. 
Jis sakė, kad Jungt. Valstijos, 
prižadais pripažinimo, bando 
pakuisti Meksikos konstituciją. 
Pasak jo, Meksikos konstitu
cija daugeliu atveju yra pažan
giausia konstitucija pasauly ir 
jis kvietė Amerikos darbinin
kus remti jos įvedimą mini
mam algos.

Po aštuonių metų nebuvi
mo, į New Yorką atvyko ir 
Eugene V. Debs. Jis yra to
kis pat gyvas, energingas ir 
darbštus. Jis pranašavo, kad 
Socialistų partija netik veikiai 
atgaus savo pirmesniąją spėką, 
bet pasidarys daug stipresnė 
ir dar smarkiau kovos su re
akcija. Debsas rdikajlavo nu
kaitinti teisėją Taftą už ėmi
mą $10,000 pensijos iš Car- 
negie ič taipjau pasmerkė 
Amerikos unijas, kaipo reakci
nes ir labiausia atsilikusias.

Nors Debsas ir tiki, kad so- 
vietų Rusijoje kuriasi nauja 
valdžios forma, kurtąja darbi
ninkai turi susiinteresuoti, bet
gi jis sakėsi nesutinkąs su tak
tika ir principais 
internacionalo ir 
pačius komunistus.; 
šinuos diktatūrai ”

“Aš noriu,

Anglijos premieru paskir-
tas Stanley Balniu

Curzon neliko premieru dėl sa
vo augšto titulo, prisibijant 
didelės daibiečių opozicijos.

bet tai nepaveikė į 
mindų, daugiau

HAMBURU,. geg. 22. — In
ternacionalinis socialistų kon
gresas vakar tapo atidarytas 
milžiniška demonstracija Ham
burgo darbininkų. Demonstra
cijos buvo laikomos visame 
mieste ir jose dalyvavo virš 
300,000 darbininkų. Didelėj 
Moorveide aikštėj buvo laiko
mos prakalbos kartu nuo de
šimties platformų; ' kalbėjo 
įvairių šalių socialistai, kurie 
dalyvauja kongrese. Nors lie
tus lijo, 
milžinišką

kaip pusės mylios ilgio ir ket- 
virfdalio mylios pločio, kuri 
visą dieną atidžiai klausėsi so
cialistų kalbėtojų. Visi #i kal
bėtojai griežtai pasmerkė mi- 

litarizmą, reakciją, bolševiz
mą ir franeuzų okupaciją Ruhr 
d įstrik to.

Komunistai bandė surengti 
kontr-demonstra’diiją, kad pa
kenkus socialistams ir paro
džius savo “galybę.” Bet jiems 
nepavyko. Jų kontr-demonst- 
racijoj dalyvavo Visai >inažai 
darbininkų, o jų kalbėtojų, 
kurie visu piktumu puolė so
cialistus, klausėsi tik keli šim
tai žmonių. Nors komunistai 
ir labai karštai kalbėjo ir gar
siai šukavo, 
pelnė. 

t

Socialistų 
kalbėjo ir
•kongresmanas Victor Berger 
iš Milwaukee. Jis kalbėjo apie 
buvusią kovą prieš karą Aibe- 
rikoje. Paskutinį kartą jis kal
bėjo Hamburge 13 metų at
gal ęjr toj savo kalboj smerkė 
kaizerp Jis sakė, kad Vokieti
ja buvo įstumta į karą, kaip 
kad įstumta į karą Ameriką ir 
kad tik socializmas gali paša
linti karų pasikartojimą. Jis 
sakė, kad butų klaidinga vers-

bet nieko tuo lie

demonstracijoj
Jungt. Valstijų

BER'LINAŠ geg. 22. — Ant
rasis ir Vien ios socialistų in
ternacionalai 
šiandie 
socialistų 
kuriame 
socialistų 
šaulio šalių.

internacionalas, kuris veikiau
sia bus pavadintas ketvirtuoju, 
bus suorganizuotas ffą savai
tę- I jį visos socialistinės 
organizacijos, išėmus komu

nistus. Kongrese žymiausi so
cialistų Vadovai griežtai pa
smerkė bolševizmų, kaipo ne
vykusį ir kenksmingų darbi
ninkams judėjimų. Taipjau ta
po pasmerktas ir Francijos 
nepašiliau jautis įpuollimas Vo
kietijos.

Prancūzams ir belgams dele
gatams išpradžių buvo sunkti 
rasti Hamburgo koteliuose vie
tų, kadangi obalsis “Nieko ne
parduodama belgams ir fran- 
euzams kol Ruhr yra okupuo
tas” yra griežtai pildomas 
Hamburge. Bet veikiai viskas 
persimainė, patyrus kad tai so
cialistai, kurie priešinasi oku
pacijai nemažiau už pačius vo
kiečius.

-
tapo palaidoti 

internacionaliniame 
kongrese Hamburge, 
dalyvavo tūkstančiai 
delegatų iš visų pa- 

Naujas socialistų

komunistų 
pasmerkė 

“Aš prie
sake Deb

sas. "Aš noriu, kad Amerika 
valdytų Amerikų. Mano nusis
tatymas yra tokis, kad kada 
ateis įsakymas iš Rusijos, ji 
reikia pasiųsti atgal su tokiu 
atsakymu, kokio negalima bu
tų panaudoti ten, kur moterys 
yra.”

Protestuoja prieš Rusijos
persekiojimą socialisty

Socialistų konvencija reikalau
ja pripažinimo Meksikos ir 
politinių kalinių paliuosaviy
mo.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
gimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant 
lygios su vyrais.

Graikija grūmoja pasitrau-
kimu iš derybų

Diplomatai šaukiasi
kariuomenes

Jei Turkija nepaliaus reikala
vusi konįtribuj$ jos.

Socialisty partijos kon 
vencija

Pasmerkiama fašistus, kviečia
ma remti Meksiku. Debsas 
smerkia komunistus.

NEW YORK, geg. 21. — 
Soc)ia|listų partijos konvencija 
šiandie priėmė rezoliucijas, pa
smerkiančias Italijos fašistus 
ir prisižadančias kovoti prieš 
kūrimą fašistą partijos šioje 
šalyje. Konvencija taipjau pri
sižadėjo remti darbininkų mo
kyklas — liaudies universite
tus.

Konvencijoj šiandie kalbėjo 
ir Meksikos socialistų delega
tai, Roberto Habermann. Jis 
griežtai pasmerkė komunistus. 
“Komunistai niekad nebuvo ge
ri — Rusijoj, Meksikoj, ar 
Jungt. Valstijose,” ^akiėi jis.

NEW 
Socialistų 
ja šiandie priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad Jungt. Val
stijos pripažintų dabartinę 
Meksikos valdžią.

Kita konvencijos priimtoji 
rezoliucija protestuoja prieš 
Rusijos komunistų valdžios 
laikymą kalėjimuose apie 40,- 
000 socialistų ir reikalauja, 
kad komunistų valdžia nusto
tų persekiojus kitokių negu 
valdžios politinių nusistatymų 
žmones.

Konvencija taipjau reikalau
ja amnestijos ir Amerikos po
litiniams kaliniams; taipjau 
protestuoja prieš persekiojimą 
Upton Sinclair ir reikalauja 
atšaukti Californijos krimina
linio sindikalizmo įstatymus.

Priimta taipjau rezoliucijas, 
reikalaujančias nacionalizuoti 

anglių kasyklas ir protestuo
jančias prieš negrų persekioji
mą pietinėse valstijose.
Naujas pildomasis komitetas.

Konvencija išrinko seka
mus narius į nacionalinį pildo
mąjį komitetą: 
Debs iš 
Melms

YORK, geg. 22. — 
partijos konvenci-

Eugene V. 
Indiana, Edmund S. 
iš Wisconsin, Morris 
iš New York, W. R. 
Illinois, Birch Wilson 

Pennsy'jvUnia, 
iš Missouri

Shdw iš 
iš Pennsy'jvania., AVitlljiam 
Brandt iš Missouri ir Leo 
Harkins iš New Jersey.

Tai yra pirmas kartas, kad 
senas Socialistų darbuotojas 
Eugene V. Debs sutiko įeiti į 
gildomąjį komitetą, nes (šiaip 
jis visuomet šalinosi nuo kiek 
augštesnės vietos, visuomet 
norėdamas skaitytis įtik pap- £ • 1A • •“Jie yra tokie pat begėdžiai,^rastu eiliniu nariu.

LONDONAS, gegužes 22. — 
Naujuoju Anglijos premieru 
yra Stanley Balchvin.' šiandie 
po piet karalius pasiūlė jam 
premierystę ir jis pasiūlymą 
priėmė.

Baklvvin dar nelabai senai 
pradėjo dalyvauti politikoje ir 
tik per kelis pastaruosius me
tus buvo dasikasęs kiek ang- 
štesnės vietos.

Baldivrino paskirimas, skai
toma, yra didelis susivylimas 
lordui Curzonui, kuris tikėjo
si patapti premieru ir visi ma
nė/ kad Curzon ir bus paskir
tas tai augštai vietai.

Bakhviną skirti premieru 
privertė nepaprastas stiprėji
mas opozicijos — Darbo parti
jos. Tas greįtas stiprėjimas 
opozicijos padarė veik negali
mu skirti lordų premieru. Pre
mjerui esant lordų bute, opo
zicija atstovų bute negalėtų su 
juo debatuoti, negi jam staty
ti įvairius klausimus, kas yra 
opozicijos prerogatyva. Pasida
rytų tada labai opi padėtis ir 
valdžios partija tokiame atsi
tikime galėtų lengvai pralai
mėti.

Darbo partijos raštinėje pa
skelbta, kad visi darbininkai 
buvo su/arę, jog nėra mažiau
sio rei 
dą. Jeigu tai butų įvykę, 
darbiečiaį tam butų griežtai 
pasipriešinę ir butų dėję visas 
pastangas, kad paleisti parla
mentą.

Sekant seną įprotį, manoma, 
kad visas kabinetas dabar pa
duos savo rezignaciją. Spėja
ma, kad didžiuma ministerių 
atgaus savo vietas. Iždo kanc
leriu, kuriuo ikišiol' ir buVo 
Bakhvin, bus paskirtas Home, 
kuris ėjo tas pareigas prie 
Lloyd George. Manoma, kad 
ir Curzon pasiliks savo vietoj 
—užsienio reikalų ministteriu.

Baldwin ikišiol be iždo kan- 
clerystės buvo dar valdžios va
dovas atstovų bute. Jis yra 55 
metų amžiaus.

Svarsto apie reikalingumą pa
siųsti į Chiniją svetimų šalių 
kariuomenę išvaduoti suim
tuosius svetimšalius.

kores-
Turkija 

išgavi-

sutarę, jog
ityftlo skirti premieru tor

tai

TEISIA LIETUVĮ Už UŽMU
ŠIMĄ POLICISTO.

CHICAGO. — Teisėjo Hebei 
teisme prasidėjo nagrinėjimas 
bylos jauno lietuvio Charles 
Duschewslky, ktitafip “ChaTlite 
Slim,” kaltinamo užmušime 
parkų policisto Lyons metai 
atgal.

Del to policisto užmušimo 
buvo areštuota šimtai organi
zuotų darbininkų, nes buvo 
primetama, kad tai unistai pa
darę. Buvo teisiami 
mų būdavo tojų unijų 
bet liko išteisinti.

Dųscheftvsky . tapo 
tas Californijoj keletą
atgal. Jis tvirtina, kad jis esąs 
nekaltas, bet kiti policistai 
tvirtina, kad tai jis užmuši 
Lyons. Teismas yra stropiai 
saugomas, kad teisiamasis ne
pabėgtų, nes Duschewsky esą$ 
nesuvaldomas.

keli na- 
vadovai,

a raštuo
tu ėn esi i;

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 22 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pin] 
llJs fitaipt

Anglijos 1 8V. sterlingų .......  $4.63
Austrijos 100 kronų_________
Belgijos 100 markių .............. $5.75
Danijos 100 markių ........... $18,65
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.68
Italijos 100 lirų ..................  $4.86
Lietuvos 100 Litų_________ $10.00
Lenkų 100 markių ...»......   %c
Norvegijos 100 kronų...........$16.30
Olandų 100 guldenų ......  $39.13
Šveicarų 100 markių ........... $18,0e
Švedijos 100 kronų ............... $26.68
Vokietijos 100 markių

LAUSANNE, geg. 22. — 
Graikijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Alexandris pareiški
mas, kad jo šalis yra nusitaru
si nemokėti kontribucijos Tur
kijai ir ji pasitrauks iš artimų
jų rytų taikos konferencijos 
šią savaitę, jei Turkijos dele
gatai vis dar reikalaus kontri- 
bucijcU, pagfmdė naiują (krjizį 
taikos konferencijoje.

Alexandris pareiškė 
pondentams, kad “jei 
mano atnaujinti karą
mui kontribucijos, 4ai Graikija 
priima iššaukimą.”

Jis sakė, kad Graikija yra 
nusisprendusi pasitraukti iš 
konferencijos ateinantį trečia
dienį ar ketvirtadienį, kada 
kontribucijos klausimas bus 
svarstomas pilname konferen
cijos posėdyje, jei turkai 
spirs Graikiją priimti •kontri
buciją. Jis manąs, kad ir blo- 
giausiame atsitikime Graikijos 
armija įstengs apginti savo 
garbę. Turkija mananti, kad 
G/aikija likusi sumušta kare, 
beUlai esanti klaida, kadangi 
Garikija tapusi sumušta tik 
Mažosios Azijos mūšy ir ta
po padaryta mūšių paliaubą, 
kurią graikai esą stengiasi pa
versti į pastovią taiką.

Jis stovi už tą, kad nė Tur
kija, nė Graikija nereikalautų 
viena iš kitos jokios kontribu
cijos.

Ir Gorkis prieš bolševikus
Tai esanti odos ilga. Kviečia 

Ameriką sustabdyti karus 
Europoje.

taip kad 
ir susto- 

prie 
ka-

sa-

ti- 
jis

BERLINAS, geg. 22.— “Bol
ševizmas yra odos liga.” Taip 
atsiliepė apie bolševizmą gar
sus rusų rašytojas Maksim 
Gorki, kuris dabar gydosi ne
toli Berlino sanitarijoj. Gorkis 
išrodo pasenęs ir paliegęs, bet 
akys dar dega dideliu karščiu.

Pasikalbėjime jis labai įdo
mavo apie Ameriką, jos litera 
turines naujienas, naujus ra
šytojus ir t. t. Jis sakęsi geis
mų, kad Amerika prigrūmotų 
kumščia Europai, 
toji nusigąstų
tų kariavus, . bet eitų 
taikos ir kad laike 
ro Amerika neduotų Europai 
nė pinigų, nė maisto karo tiks
lams.

“Amerika turi prižiūrėti Eu
ropą dėl tos pačios .priežastie; 
dėl kurios sveiki žmonės yi\ 
priveikti /pfriižtiu'ričti žmones 
kuriems ne viskas galvoj,” 
kė Gorkis.

Sužinojęs, kad Amerika 
kiši šiemet gerd derliaus,
pasakė, kad bus bloga Rusi 
jai, nes Rusija neturėsianti 
kur eksportuoti savo grudų, o 
eksportuoti ji turi, kad gavus 
mašinų ir kitokių prekių.

Pasak jo, bolševizmas yra 
tik odos liga, tai yra, kad bol- 
Ševlizmas yra tikx Rusijos pa- 
riršį pasiekiantis (a-psireiški- 
inas ir visai nepaliečiantis gi- 
luimos ,150,000,000 Rūdijęs 
žmonių. Didžiausias pavojus 
Rusijai yra tame, kad gali iš 
kilti kova tarp pačių bolševi
kų frakcijų, kuri įstumtų ša
lį j. anarchiją. Tai butų laba’ 
bloga nusilpnintai Rusijai, bei 
josios gaivumas esąs taip d 
delis, kad ji galėsianti pergy* 
venti ir anarchiją. Jis mane 
kad Rusija eina prie tokios 
pat demokratijos, kokia yra 
Jungt. Valstijose.

PEKINAS, geg. 22. — Lai
kas jau praėjęs, kad derybo
mis butų gailina išgauti pa- 
liuosavimų banditų suimtų j
svetimšalių. Valstybės turin
čios nuspręsti apie panaudoji
mų karinių spėkų jų išliuosa- 
vimui.

Tokios nuomonės laikosi 
daugelis diplomatų, kurie ty
rinėjo padėtį banditų krašte ir 
jie daro pasitarimus su save 
valdžiomis apie tai kokių 
žingsnių dabar griebtis ir apie 
prisiuntimų į Chinijų svetimų 
šalių kareivių.

Svetimų šalių 
organizacijos daro 
į savo legacijas,
griebtis kraštutinių priemonių 
paliuosavimui suimtųjų. Chi- 
nijos valdžiai esu nepasisekė 
susitaikinti su banditais ir da
bar esą viskas priklauso nuo 
legacijų. »

torius Victor Olander. Bot 
turbut, politikieriams nebuvo 
patogu turėti taryboje darbi
ninkų atstovų, ir jo paskiri- 
mas paskutii^ėj valandoj liko 
atmainytas, nse tarp miesto ta
rybai paduoto mokyklų tary
bos narių surašo Olander var
do nebebuvo.

“Rezignavusieji” mokyklų 
tarybos nariai pranešė mayo- 
rui, kad jie savo vietos neap
leis, nes sųlygos jų rezignaci
jos nebuvo išpildytos ir todėl 
mayoras neturi teises jų rezig
nacijos priimti.

Bando atskirti Pareinį nuo 
Vokietijos

komercinės 
spaudimus 

ragindamos

Patvirtino mokykit] tarybos 
paskyrimą

Mokyklų taryboj nebus 
bininkų darbuotojo.

dar-

iCOLOGNE, geg. 22. — Iš 
Treves prasidėjo ? bandymas 
paskelbti Pareinį nepriklauso
ma respublika. Tas miestas da
bar yra veik visai atkirstas 
nuo visokio susisiekimo. Kaip 
išrodo, bandymas visai nepa
vyko, bet jis vis dar tebėra tę
siamas.

Tai jau ne pirmas bandy
mas Pareinį atplėšti nuo Vo
kietijos, paskelbiant jį neprik
lausoma respublika, bei tokis 
separatistų bandymas, kuriuos 
remia Francija, neranda prita
rimo pas gyventojus. Franci
ja gi, negalėdama tiesioginiai 
pasigriebti Pareinį, naudoja 
sej/a ralistus padariniui to 
krašto neva nepriklausomu, 
kad paskui paėmus jį savo 
“protekcijom”

CHICAGO. — Vakar miesto 
taryba vlienbal^ai patvirtino 
mayoro Dover paskirimą sep
tynių naujų mokyklos tarybos 
narių paskirimą. Juos paskirta 
vieton “rezignavusių” įlenkiu 
ir dviejų, kurių terminas jau 

užsibaigė.
Jie užimsįą šiandie mokyk

los tarybos raštinę ir rekordus 
net jeigu reikėtų šauktis ir 
policijos pagelbės. Policijos 
viršininkui jau įsakyta pasiųs
ti į mokyklų tarybos raštinę 
būrį policijos.

Užvakar mayoras buvo pas
kelbęs, kad tarp jo skiriamųjų 
į- mokyklų tarybą yra ir Illi
nois Darbo Federacijos sekre-

PENKI ŽMONES UŽMUŠTI.

FRANKL'IN, O., geg. 22. — 
Dvi moterys ir trys vaikai liko 
užmušti Carlisle, traukiniui už 
bėgus ant jų autoniobiliaus.

vei-
per-

ŠIANDIE — nepastovus, 
klausia lietus; nedidelė 
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:23 valandų; lei
džiasi 8:10 vai. Mėnuo leidžia
si 1:24 valandų nakty.

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
j Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 
ingaliojimą nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir 
laivakortės numerj. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tų gulima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.

Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir- 
želio-June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių^ 
neatvažjavimą ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 

1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Kas Dedas Lietuvoj
N ............. ...............-

NENORI ĮSILEISTI LIETU
VOS STUDENTŲ.

Iš Vilniaus
Keletas lenkų aukštų valdi

ninkų, kaipo Parčevskis, Meis- 
tovič, delegatas Romanas, gen. 
Želigovskis ir kt., sudarė ko
mitetą, kuris rengiasi įteikti 
vyskupui Bandurskiui aukso 
vyskupo kryžių.

„Komitetas išleido atsišauki
mą, kuriuo raginama visuo
mene aukoti tam tikslui. Be to 
primenama vyskupo užsitar- 
navimai prijungiant Vilnių 
prie Lenkijos

—-Vyriausybes delegatas iš
leido skelbimą, kuriuo nusta
tomas naminiams gyvuliams 
naujas mokesnis, būtent: nuo 
karvės, jaučio ir buliaus 20,- 
000 1. m., nuo telyčios V2 — 
2 metų 8,000 1. m. ,nuo veršio 
2,500 1. m., nuo ožkos 1,500 1. 
m. ir nuo kiaulės 16,000 1. m.

Vilniuje kojifiiskuotn daug 
komunistinių atsišaukimų ir 
laikraščių spausdintų Lenkijoj, 
o taip pat atsiųstų iš Sov. Ru
sijos.

Balandžio 15 d. policijos pri
statyta Vilniun dar 29 gudai, 
suimti provincijoj. Jie kalti
nami, kad organizavę sukili
mą.

— Balandžio 20 d. Vilniaus 
darbo biržoj buvo užregistruo
ta 1775 bedarbių, jų 1309 vy
rai ir 146 moters. Sausio me
nesį pareikalauta iš biržos 63 
darbininkai, vasario — 73, ko
vo — 80 ir nuo baalndžio 1 d. 
iki 15 pareikalauta 50 darbi
ninkų.

—Skaičius svetimšaljių, pri
verstinai išsiunčiamų iš Vil
niaus, siekia 700 asmenų. Jų 
daug jau išsiėmę pasus, išva
žiavo Dancigan.

Nuo balandžio 15 d. užsie
nio pasai su teise grįžti Lenki
jon išduodama tik tiems as
menims, kurie skaitomi tik
rais Lenkijos piliečiais. Gi kiti 
gyventojai gali gauti užsienio 
pasus be teisės sugrįžti Lenki
jon. *

—Policijos susekta privati
niame buste netikrų dolerių 
spausdinimo fabrikas. Konfis
kuota dar galutinai neatspaus
dintų dolerių partija.

Kaunas
Naktį iš balandžio 8 į 9 d. 

pavogta pas Blažį Kazį, gyv. 
Daukanto g. 12 Nr., per iš
muštą langą iš buto įvairių 
daiktų ir- dolerių, iš viso už 
570 litų.’ Vagys, pasirodo, buvę 
pabėgusieji anąkart iš Kauno 
kalėjimo kaliniai. Vienas iš jų 
šidlauskis Alfonsas sulaikytas, 
kurs tardant prisipažino vo
gęs. •

Taip pat pabėgusiųjų iš Kau
no kalėjimo kalinių balandžio 
mėn. pradžioje pavogta pas 
inž. Sližį, gyv. Kalnų g. 9 Nr., 
įvairių daiktų už 3770 litų ir 
pas Korfą Leibą, gyv. Ožeškie
nės g. 2 Nr., įvairių drabužių 
už 1000 litų. Ir šiuose abie
juose atsitikimuose dalyvavęs 
minėtasis A. Šidlauskis.

Iš Klaipėdos krašto
—'Balandžio 10 d. Budrys iš

leido paliepimą, kad Klaipėdos 
krašte einančių laikraščių re
daktoriais gali būti tik Klai
pėdos krašto gyventojai.

—Balandžio 7 d. Pagėgių 
turguje sviesto svaras kainavo 
6000 nik., kiaušinis 200 mk. 
svaras kiaulienos 2500, jautie
nos 2000 m., veršienos 1200 
nik., ir bičių medaus 4000 mk.

—iKrašto Direktorijos nuta
rimu, išvažiuojantiems iš Klai
pėdos krašto vokiečių valdinin
kams ar šiaip Vokietijos pilie
čiams muito už išvežamus 
maisto produktus ir kitą tur
tą mokėti nebereikia. Klaipė
diečiams, keliaujantiems už
sienin, taip pat leidžiama vež
tis* tiek maisto, * kiek jo bus 
reikalinga visai kelionei. No
rint gi išvežti malkų, reikia 
jau turėti ypatingą Finansų 
Prekybos ir Pramonės Ministe- 
rio leidimas.

Nuo balandžio 7 iki 10 d. 
Klaipėdos uostan įplaukė 4 pre
kybos laivai, kurių pirmas iš 
Kopenhagos tuščias, antras iš 
Stokholmo su ūkio mašinomis, 
trečias iš Hamburgo su paštu 
ir ketvirtas iš Hamburgo taip 
pat su paštu. Tuo pat laiku iš
plaukė vienas laivas.

—Balandžio 3 d. Priekulėje 
buvo “Maž. Liet. Laukininkų 
Susivienij imo” susirinkimas. 
Buvo išrinkta nauja skyriaus 
valdyba, kurion įėjo p. p. Bal
trušaitis pirmininku, Bertaitis 
vice-pirmininku, Resgys rašt
vedžiu ir Lapinas iždininku. 
Be to dar svarstyta kiti daly
kai.

—Valdžios paskelbimu, da
bar uoliai ieškoma tų prasikal
tėlių, kurie nuvertė Klaipėdoje 
vokiečių paminklus ir sužeidė 

Lietuvos kareivį. Suradus jie 
busią smarkiai nubausti.

—Vyriausiojo Komisąro pa
rėdymu, Klaipėdoje vėl galima 
vaikščioti iki 12 nakties. Drau
dimas vaikščioti dar palieka
mas nuo 12 iki 5 ryto. /

Balandžio 8 d. Šilutės turgus 
buvo ypatingai didelis. Privež
ta daug prekių, tojlęl viskas 
atpigo. Sviesto svaras kainuoja 
5,000 mk., centner. miežių ir 
avižų 40,000 mk., kviečių 
70,000 mk., litras svogūnų 
900, centneris bulvių 7000 mk., 
svaras žuvies 500—3000 mk., 
svaras kiaulienos 2800, jautie
nos 2000, veršienos 1800, avie
nos 2500, ir porą menesių par
šelių 52,000 mk.

—Iš Klaipėdos pašto palei
džiami 26 vokiečiai valdinin
kai, kaipo nepasižadėjusieji 
tarnauti Lietuvos valdžiai. 
Jiems apie tai pranešta balan
džio 12 d. ir dar duota 3 die- 
noš laiko tą pasižadėjimą duo
ti. Jeigu <ir per tas tris dienas 
pasižadėjimo neduos, tai bus 
skaitomi visai atleistais.

Kauno “Krašto Balsas” bal. 
29 leidny rašo:

Gauname patirti, kad Vokie
čių atstovybė Kaune nuo kele
to dienų nustojo davinėti vizas 
lietuviams sudenams į Vokie- 
ijos universitetus, ne tik naujai 
įstojantiems, bet ir tiems, ku
rie jau baigia mokslus. Ką reiš
kia toks Vokiečių atstovybės 
nusistatymas, mums* tuo tar
pu neteko patirti. Gandai, ku
rie vaikščioja po miestą dėl to 
Vokiečių atstovybės valdininkų 
nusistatymo, yra toki fantas
tiški ir taip prieštarauja ele- 
mentariams dviejų kaimynių 
valstybių sugyvenimo princi
pams, kad mes negalime jais 
tikėti ir ligi ištirsime tikrąsias 
priežastis susilaikome nuo jų 
skelbimo.

F M 1 i i
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LATVIJA.

Ryga. — Latvijos ministerių 
kabinetas vienu balsu nutarė 
prekybos sutartyse su Lietu
va ir Estija taikinti joms di
džiausio prielankumo princi

pą, padarant su tomis valstybė
mis muito uniją. Antron ka- 
tegorijon priskirta Rusija, o 
trečion — likusios valstybės.

Geriausi 
Cigaretai

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas Th'c 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, ^Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c, (ii* taksai

M A J ES T ir
FlTHEATRE^

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

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

S. L FABIŪNAS CO.

Musų Suvienytos Valstijos yra ap
stumo žemė, o vienok nuo trijų iki 
penkių milijonų Amerikos mokyklos 
amžiaus vaikų yra nedapenėti ir ne- 
damaitinti. Jokiš vaikas turįs savo 
valgiuose užtektinai pieno, negali 
kentėti nedapenėjimą. Tikrenybėje 
apie trys ketvirtadaliai vaiko valgo
mų valgių turi turėti pieno savyje.

Nėra jokios abejones apie pasekmes 
kurias gavo šimtai tūkstančių Eu- 
ropejinių motinų vartojant Eagle 
Pieną kaipo maistą kūdikiams. Eagle 
Pienas yra grynas pienas ir cukrus 
tinkamai sumaišyti ir labai lengvai 
suvirškomas net opiausių kūdikių. 
^Gydytojai rekomenduoja ir išrašo jį 
motinoms, kurios negali pačios savo 
kūdikių žindyti.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg- 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
»• Telef. Roosevelt 8500

V"' ■ ■■ ||,Z

gle Pieną, prie jų 
jiems du šaukštu

Dabar yra laikas apsaugoti jūsų vai
kų sveikatą kadangi mainosi metų 
laikas. Pridėk E 
valgių tuoj. Duoi
Eagle Pieno, atmiešto trimis ketvir
tadaliais puoduko ledu šalto vandens 
kasdieną, paryčiais ir pavakarėje.

t

Jei jūsų kūdikis neauga į svorį, er
zinasi ir naktimis nemiega, gali būti 
jūsų duodamas jam maistas netinka. 
Pabandykite Eagle. Pieną, maistą, 
kuris iššauklėjo daugiau kūdikių ne
gu visi kiti. Jis parduodamas stere- 
lizuotuose induose ir yra visados 
šviežias bei švarus.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted SL 
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketverge. Nedaliomis nuo Š 

iki 12 ryto.
V- ....  . ! —

Mes jūsų kalboje esame atspaudinę in
strukcijų kaip prirengti Eagle Pienų kū
dikiams visų amžių. Jei nori šitų in
strukcijų, išpildyk kuponų ir pasiųsk 
mums šiandien.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

KUPONAS
Pažymėk kryželiu ko nori

Penėjimo Kūdikių
Instrukcijos Knyga

Pavardė
Adresas

Lithuanian

ą^J^nated F>HESERVED MilK
« lnst im e^’ and for additionsl th® “auti^fosition. eaci>

... «
JOHN KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj 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. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
" Į V

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6890

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

Kauno miesto Burmistras Jo
nas Vileišis grįžo iš užsienio 
ir pradėjo eiti savo pareigas 
š. m. balandžio mėn. 28 d.

Burmistras Vileišis aplankė 
Daniją, Švediją dr Norvegiją 
tikslu susipažinti su tų valsty
bių miestų municipaliu gyve
nimu ir tų valstybių prekyba.

—Vagystė, š. ih. balandžio 
mėn. 28 į naktį apie 2—4 v. 
Duonelaičio g. Nr. 28 įsibrio- 
ve per langą vagys ir pavogė 

pil. K. Krušnausko drabužius, 
laikrodėlį, pinigus ir visus do
kumentus, J. Galinio drabu
žius ir J. Aleksos drabužius, 
laikrodį ir pinigus. Viso pavog
ta ant 800 litų vertės. Vagys 
nesusekti.

1__________________________________ -

X
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 pinigų vertą.”

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Homeric geg. 26; birž. 16; liepos 7 
Majestic birž. 2; oirž. 23; liepos 14 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic birž. 9; birž. 30; liepos 21 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais
/ American Line
*Manchuria May 24; June 28; Aug. 2 

•Naujos 3 klesos kajutos
Finland May 31; Minnekahda June 14 
•Mongolia June 7; Kroonland June 21 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Lapland May 30; Belgenland June 13 
St. Paul June 6; Zeeland June 20* 

*10:00 a. m.
Geras maistas. Uždaromi kamba

riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

O /

BIRŽELIO 10 D
VISI PRADEKIT
SKUBIAI RENGTIS

l X

S. W. 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 va),

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
\ 127 N. Dearborn St.,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PRAKALBOS IS ŠVENTO RASTO!
Temoje

K? žmonija geidžia?
Atsibus /

Ketvergo vakare 7:30 v., Gegužio 24 d., 1923 m.
Mildos salėj, 3142 So. Halsted St.

Kalbės F. ZAVIST.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Nėra kolektų. ' Įžanga liuosa. Garsinkities “NAUJIENOSE”

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

PLUMBERIO IR APSiLDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATIKG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted 
Telephone Haymarket 1018 „

3319 Auburn
Avė., Chicago.

IR 
Baliam uoto) art 

autoiuo- 
visokiema 

Kaina
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NepriklausomŲjŲ gūdy 
procesas Per Dvidešimts Vienus Metus

New Yorko-Brooklyno 
padangėj

Dg. K. Bielinio prakalbos.

Brooklyn, N. Y. — Gegužės 
15 d. įvyko Central Brooklyne 
prakalbos.
miesto nėra socialistų kitopos, 
bet kai kurių draugų pasidar
bavimu prakalbos tapo suruoš
ta ir pavyko gana gerai. Dg. K. 
Bielinis kalbėjo apie Lietuvos

Nors toje dalyje

ba publiką stebėtinai užintere- 
savo. Po prakalbos, kaip ir 
visuomet, buvo duodami klau
simai, su kuriais išlindo, žino
ma, vietos komunistukai. Bet 
tie jų “klausimai” taip jiems 
nevyko, kad publika ėmė rei
kalauti, kad buvusis “Darbi
ninkų Tiesos’’ admii|straitorius 
ponas Stakov butų pašalintas 
iš svetainės. Delei komunistų 
nevykusių ‘klausimų” draugas 
Bielinis išrengė juos pilnon 
nuogu m on taip, kad publika 
sukėlė d. Bieliniui tokias ova
cijas, kokių jam niekur gal ne
buvo padarę. Diskusantams iš 
komunistų baisiai nevyko: P. 1 s 
VVeiss reikalavo, 
butu 
min, 
sėjo iškalbėti. i

Aukų Socialdemokratams su- r;au nesirodyti, 
rinkta $10 su centais. Prakal- fjk 
bos ir užsaibaigė dideliu delnų 
plojimu ir dideliu komunis
tams nepasisekimu.

Beje. Vietinė publika viešai 
susirinkime pareikalavo rengė
jų, kad jie praneštų visuomenei 
kas per vienas yra p. Weiss.

prasidės 
pelitinis

vidury
įgarsus 
gudų nepriklauso- 
kaltinami už tai, 
nuversti' esamąją

iGcgužės 
Baltstogėje 
procesas 45 
mųjų. Jie 
kad norėję
tvarką ir, atplėšę Vakarų Gu
diją nuo Lenkijos, 
neprigu Įmingą 

.Respubliką.
Kaltinamųjų 

du Varšuvos
Baran ir .Takoviuk.

sudaryti
Gudų Tautos

skaičiuje 
seimo

yra 
atstovu:

Per 21 metus The Stock Yards Savings Bank tarnauja 
savo apielinkčj teisingiausiai ir gerai.

Kiekvienas metas iš tų 21 metų reiškia žingsnj pirmyn. 
Fai reiškia šimtams ir tūkstančiams musių naujų draugų 
progresų, — ir kodėl?

Todėl, kad bankas išsidirbo labai gerą reputacijų kas 
link stipriimo ir saugumo ir pasižymėjo draugišku patar
navimu.

Šis Clearing House Bankas maloniai patarnaus ir 
JUMS.

susirupi- 
kaltina-

ginėjų iš

Visos gudų grupės 
nusios kaip apginus 
inuosius.

Manoma pakviesti 
užsienio.

Atsižvelgdami į kalbamojo 
proceso istorinę svarbų, karak- 
terizuoj ančių Lenkijos-Gudijos 
santykius, duosime eilę strai
psnių, tų patį klausimų liečian-

New Yorko mayoras J. F. Hylan žiuri kaip mažutė mergytė 
indeda pirmą pinigą į pirmą automatišką taupymo banką, kokie 
yra įvedami New Yorko mokyklose. Už įmestą pinigą iš banko 
vaikai gauna bankinę štampą kurią inklijuoja į savo bankinę ’ čių ir su Vilniaus bei Klaipė- 
knygutę, o antrą stampos pusę užklijuoja ant depozito popieros. dos klausimu surištų.

klausimai ir diskusijos. Ka
dangi rengėjai garsino, kad 
bus duota kalbėti iš publikos 
po 10 minučių delei diskusijų, 
tai buvo tikėtasi, kad komu
nistai atsiųs “geriausias savo 
spėkas’’. Bet nedrįso pasiro- 

kad jiems dyti; mat jiems jau dabar kal- 
i suteikta kalbėti po Kabėti už Rusiją ir tvirtinti, kad 
•» bet nei vienas tiek nete- įen yra įgyvendintas komuniz-

mas — nėra smagu, todėl ge- 
Buvo keletas 

mažesniųjų komunistukų, 
ir jie kalbėjo, bet jų kalbos tik 
suteikė daugiau progos d. K. 
Bieliniui .įrodyti 
silpnumą. Bet 
kalbėti apie Rusiją.
ginusia plūdo socialistus, kad 
jie rėmę karą. Bet Bielinis 

Jie pasakė, kad keli metai at-1 gražiai atkirto: kad jeigu so- 
gal, kuomet Arbuckle Bros.
cukiemes darbininkai buvo su-

(komiinfistų 
ir šie vengė 

Jie dau-

cialistai rėmę karą, tai rėmę ir 
----------- ------------- ---------  — I komunistai; nes jie laike karo 
streikavę, tai tas pats p. Weiss Į dar buvo socialistais, 
organizavęs kompanijai juod-1___________________________
veidžius, mokino juos dirbti ir ■ 
tuomi laužęs darbininkų strei
ką. Kiek tame yra teisybės, 
nežinau, bet žmonės pareiškė, 
jie jį labai gerai pažįstą ir žiną 
jo darbus. Komunistai sako, 
kad tas streikas buvęs “nele- 
galis”. Ponas Weiss yra antra
eilis komunistų kalbėtojas.

Paskutinės d. K. Bielinio 
prakalbos.

Gegužės 16 d. K. Bielinis 
sakė paskutinę savo prakalbą 
šioje šalyje, o gegužės 19 d.

Prakalbas surengė LSS. 19 
kuopa Socialistų svetainėje. ’ 
Kalbėjo išimtinai apie Rusiją: 
įrodinėjo, kokį “komunizmą” 
Rusijoj įsteigė bolševikai; kur 
ir kokias klaidas jie darė; pa
galios įrodinėjo kas Rusijoj . 
buvo reikalinga, kad Socializ
mą įvykdžius. Kuomet drau
gas Bielinis kalbėjo apie mil
žiniškas bolševikų klaidas ir • 
įrodinėjo kokių pasibaisėtinų: 
nuostolių davė visai šaliai jų 
bandymai vykinti komunizmą, 
tai žmonės taip atydžiai klau
sėsi, kad ir musei lekiant per 
svetainę butų buvę galima gir
dėti.

Pabaigus prakalbas buvo

Patarnavi-
UROPA!

Expreso 
mas i 

"REGULIARI- 
NIAI išplau

kimai subatomis. 
Laivai išplaukia ' 
iŠ prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

President Koosevelt Geg. 26 
America Birž. 2 

President Fillmore Birž. 6 
President Harding Birž. 9 
President Arthur Birž 16 

George Washington Birž. 23 
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines
45 Broadvvay, New York City

Managejiai Operatoriai dėl
U. S. Šhipping Board

.................................................. Į ..II I . ■ iZ

Be to bus aprašyta sinulk-
Komunistai statydami klau- mell^kai proceso eiga. .

siinus ir lįsdami v j diskusijas 
mano, kad jie K. Bieliniui da
ro nesmagumo. Bet būna kaip!- 
tik priešingai; kvaili komunis
tų klausimai, kaip ir jie patys, I 
kenkia patiems komunistams ir, 
išstato juos pačius pajuokai. j

šitos d. K. Bielinio prakal
bos, prakalbos apie Rusiją, pa
gimdė žmonėse naują galvoji
mą, naujų mintį linkui Rusijos. 
Prakalbos visais žvilgsniais pa
vyko gerai. Nors kalbėo apie 
Rusiją ir apie komunistus, bet 
ir buvusieji komunistai lermo 
nebandė kelti.

Aukų Socialdemokratams su
rinkta $15 su centais. Delnų 
plojimo per šitas prakalbas d. 
Bieliniu, tai ti'krai nesigalėjo.

—A. P. Serbas.

Tegul Jūsų “L” Pasas 
Sutaupo Jums Pinigus

Daug žmonių kurie važinėjasi “L” trauki
niais, penkiolikę ar daugiau sykių j savai
tę, vis dar perka tris už kvoterj tikietus, ar
ba net moka paprastą kainą. Tas yra neda- 
bojimas ekonomijos čia pat. Už $1.25 jus 
nupirkę “L” pasą galite važinėtis visą savai
tę eleveitoriais taip tankiai kiek tik jus no
rite.

VAIKŲ VAŽINĖJIMO KAINOS ŽEMOS
< . . v. .Vaikai jaunesni negu 7 metų, jei važiuoja 

su suaugusiais, važiuoja dykai. Vaikai tar
pe 7 ir 12 metų, važiuoja už 3c. Mokyklų 
vaikai jaunesni negu 17 metų važinėjasi už 
5c., jei jie perka knygutę 50 tikietų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduotos jei bus prista
tytas certifikatas bile kokios mokyklos lan
kymo. Certifikatų blankas galima gauti bi
le nuo vieno eleveiterio agento.

— Chicago Elevated Railroads.

Vartokit Savo “L” Pasą

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA

3191 South Halsted Street,

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę I Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagclba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLfi 

DR. J. VAN. PAING 
Ofisas ir laboratorija:

CHICAGO, ILL ĄJ
Valandos nuo 10 iki 8 Nedaliomis nuo 10 iki 1

Phone Yards 1119.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
. AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
, Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbueiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo ’i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

TAUPUS ŽMOGUS

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BEP,TAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

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

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

nuo 5:30 iki 7t80 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 

* i i ■■ i"...........................—

Garsinkitės Naujienose

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, IU. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257
.................................. .. ................................ ,

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St„ Chieago. IU.

V-....... . ........ . ■/

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
. Namai 6641 S. Albany Avė. 

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį.

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

$261 South Halsted St.
Tai. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 0—9 PJI.
Ned. 10—12 A. M.

Residenca Canal 2118
.. ............................................................. ...... ............................................. w.i i

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 H

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak,

3325 So. Halsted StM Chicago, IU.
—— ii ■ ■ i ■> ————Z

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

. — II. ĮĮ.j

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L TUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

1
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

Dr. Herzman kraustosi iš senon 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN-^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligCA 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

C Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of 1833
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. Nerišliomis nuo 19 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Are.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0787

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdien* ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienias.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 16—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagt

1 - ........- 1 I.
" ■ ■■ A

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

Opte»«triat
Tsl. BOU levsrt MM 

4M* B. AaMmUI Avt 
K*mpm 47-tM *•>.

I-TM

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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KORESPONDENCIJOS j

New Yorko-Brooklyno 
padangėj >

Dg. K. Bielinio prakalbos.

Nors toje dalyje

Brooklyn, N. Y. — Gegužės 
15 d. įvyko Central Brooklyne 
prakalbos, 
miesto nėra socialistų kitopos,
bet kai kurių draugų pasidar
bavimu prakalbos tapo suruoš
ia ir pavyko gana gerai. Dg. K. 
Bielinis kalbėjo apie Lietuvos 
darbininkų padėtį ir savo kal
ba publiką stebėtinai užintere- 
savo. Po prakalbos, kaip ir 
visuomet, buvo duodami klau
simai, su kuriais išlindo, žino
ma, vietos komunistukai. Bet 
tie jų “klausimai” taip jiems 
nevyko, kad publika ėmė rei
kalauti, kad buvusia “Darbi-

New Yorko mayoras J. F. Hylan žiuri kaip mažutė mergytė 
indeda pirmą pinigą į pirmą automatišką taupymo banką, kokie 
yra įvedami New Yorko mokyklose. Už įmestą pinigą iš banko

Nepritasomyjy gūdy 
procesas

vidury
garsui 
gudų nepriklauso- 
kaltinami už tai, 
nuversti' esamąją

prasidės 
pojlitin’isBaltstogėje 

procesas 45 
mųjų. Jie 
kad norėję 
tvarką ir, atplėšę Vakarų Gu
diją nuo Lenkijos, 
neprigulmingą 

.Respubliką.

Kaltinamųjų 
du Varšavos 
Baran ir Jakoviuk.

sudaryti
Gudą Tautos

skaičiuje 
seimo

yra 
atstovu:

Per Dvidešimts Vienus Metus

Per 21 metus The Stock Yards Savings Bank tarnauja 
savo apielinkėj teisingiausiai ir gerai.

Kiekvienas metas iš tų 21 metų reiškia žingsni pirmyn. 
Fai reiškia šimtams ir tūkstančiams mūšų naujų draugų 
progresų, — ir kodėl?

Todėl, kad bankas išsidirbo labai gerų reputaciją kas 
link stiprumo ir saugumo ir pasižymėjo draugišku patar
navimu.

šis Clearing House Bankas 
JUMS.

maloniai patarnaus ir

Mrs.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
, Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

susirupi- 
kaltina-

ginėjų iš

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street Chicago, Illinois.

ponas Stakov butų pašalintas 
iš svetainės. Delei komunistų 
nevykusių ‘klausimų” draugas 
Bielinis išrengė *jUGS pilnon 
nuogumon taip, kad publika 
sukėlė d. Bieliniui tokias ova
cijas, kokių jam niekur gal ne
buvo padarę. Diskusantams iš nistai atsiųs

Visos gudų grupės 
nusiios kaip apginus 
muosius.

Manoma pakviesti 
užsienio. x

Atsižvelgdami į kalbamojo 
proceso istorinę svarbą, karak- 
terižuojančią Lenkijos-Gudijos 
santykius, duosime eilę strai
psnių, tą patį klausimą liečian-

vaikai gauna bankinę štampą kurią inklijuoja į savo bankinę čių ir su Vilniaus bei Klaipey 
knygutę, o antrą stampos puse užklijuoja ant depozito popieros. dos klausimu surištų.

klausimai ir diskusijos. Ka
dangi rengėjai garsino, kad 
bus duota kalbėti iš publikos 
po 10 minučių delei diskusijų, 
tai buvo tikėtasi, kad komu- 
_____ _______ “geriausias savo 

komunistų baisiai nevyko: P.1 spėkas”. Bet nedrįso pasiro- 
Weiss reikalavo, kad jiems Jyti; mat jiems jau dabar kal- 
butų suteikta kalbėti po Kabėti už Rusiją ir tvirtinti, kad 
min., bet nei vienas tiek nete- įen yra įgyvendintas komuniz- 
sėjo iškalbėti.

Aukų Socialdemokratams su- rjau nesirodyti, 
rinkta $10 su centais. Prakal- tik 
bos ir užsaibaigė dideliu delnų; 
plojimu ir dideliu komunis
tams nepasisekimu.

Beje. Vietinė publika viešai 
susirinkime pareikalavo rengė
jų, kad jie praneštų visuomenei j 
kas per vienas yra p. Weiss. I 
Jie pasakė, kad keli metai at-j 
gal, kuomet Arbuckle Bros. Į 
cukiemes darbininkai buvo su-Į 
streikavę, tai tas pats p. Weiss j 
organizavęs kompanijai juod- I 
veidžius,mokino juos dirbti ir; 
tuomi laužęs darbininkų strei
ką. Kiek tame yra teisybės, 
nežinau, bet žmonės pareiškė, 
jie jį labai gerai pažįstą ir žiną 
jo darbus. Komunistai suko, 
kad tas streikas buvęs “nele- 
galis”. Ponas Weiss yra antra- ‘ 
eitis komunistų kalbėtojas.

inas — nėra smagu, todėl gc- 
Buvo keletas 

mažes n i ų j ų !k om u n is t u k ų, 
ir jie kalbėjo, bet jų kalbos tik 
suteikė daugiau progos <1. K. 
Bieliniu i įrodyti 
silpnumą. Bet

tkouminfistų 
ir šie vengė 

kalbėti apie Rusiją. Jie dau
giausia plūdo socialistus, kad 
jie rėmę karą. Bet Bielinis 
gražiai atkirto: kad jeigu so
cialistai rėmę karą, tai rėmę ir 
komunistai; nes jie laike karo 
dar buvo socialistais.

Komunistai statydami klau
simus ir lįsdamP į diskusijas 
mano, kad jie K. Bieliniui da
ro nesmagumo. Bet būna, kaip j. 
tik priešingai; kvaili komunis
tų klausiniai, kaip ir jie patys,’ 
kenkia patiems 'komunistams ir\ 
išstato juos pačius pajuokai. Į

šitos d. K. Bielinio prakal
bos, prakalbos apie Rusiją, pa
gimdė žmonėse naujų galvoji
mą, naujų mintį linkui Rusijos. 
Prakalbos visais žvilgsniais pa
vyko gerai. Nors kalbėo apie 
Rusiją ir apie komunistus, bet 
ir buvusieji komunistai lermo 
nebandė kelti.

Aukų Socialdemokratams su
rinkta $15 su centais. Delnų 
plojimo per šitas prakalbas d. 
Bieliniu, tai tikrai nesigalėjo.

—A. P. Serbas.

Be to bus aprašyta smulk
meniškai proceso eiga.

3514>16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILU

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

4

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

Paskutinės d. K. Bielinio 
prakalbos. i

Gegužės 16 d. K. Bielinis 
sakė paskutinę savo prakalbą ■ 
šioje šalyje, o gegužės 19 d. •

Prakalbas surengė LSS. 19 
kuopa Socialistų svetainėje. ' 
Kalbėjo išimtinai apie Rusiją: 
įrodinėjo, kokį “komunizmą” 
Rusijoj įsteigė bolševikai; kur 
ir kokias klaidas jie darė; pa
galios įrodinėjo kas Rusijoj 
buvo reikalinga, kad Socializ
mą įvyktlžius. Kuomet drau- 
gas Bielinis kalbėjo apie mil
žiniškas bolševikų klaidas ir' 
įrodinėjo kokių pasibaisėtinų' 
nuostolių davė visai šaliai jų 
bandymai vykinti komunizmą, 
tai žmonės taip atydžiai klau
sėsi, kad ir musei lekiant per 
svetainę butų buvę galima gir
dėti.

Pabaigus prakalbas buvo

Expreso Patarnavi
mas į E1

REGULIARI-
NIAI išplau

kimai s ubą tomis. 
Laivai iSpiaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas —— dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

President Roosevelt Geg. 26 
America Birž. 2 

President Fillmore Birž. 6 
President Harding Birž. 9 
President Arthur Birž 16 

George Washington Birž. 23 
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines 
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Šhipping Board 

,----------------------
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Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Tegul Jūsų “L” Pasas 
Sutaupo Jums Pinigus

Daug žmonių kurie važinėjasi “L” trauki
niais, penkiolikų ar daugiau sykių į savai
tę, vis dar perka tris už kvoterį tikietus, ar
ba net moka paprastų kainą. Tas yra neda- 
bojimas ekonomijos čia pat. Už $1.25 jus 
nupirkę “L” pasą galite važinėtis visą savai
tę eleveitoriais taip tankiai kiek tik jus no
rite.

VAIKU VAŽINĖJIMO KAINOS ŽEMOS
Vaikai jaunesni negu 7 metų, jei važiuoja 
su suaugusiais, važiuoja dykai. Vaikai tar
pe 7 ir 12 metų, važiuoja už 3c. Mokyklų 
vaikai jaunesni negu 17 metų važinėjasi už 
5c., jei jie perka knygutę 50 tikietų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduotos jei bus prista
tytas certifikatas bile kokios mokyklos lan
kymo. Certifikatų blankas galima gauti bi
le nuo vieno eleveiterio agento.

— Chicago Elevated Railroads.

Vartokit Savo L” Pasą

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Negirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuria supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežaatj Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagclba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių,- pasididinusios kraujagyslėm, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. J, VAN . PAING
Ofisas ir laboratorija:

CHICAGO, ILL
Phone Yards 1119.3101 South Halsted Street, 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėllomis nuo 10 iki 1

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n. Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

. .. . , _ . . f . ........ , --į__ r ___r ______ - -
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Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidenciją, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

OR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

0R. M. T. STRIKOL’IS
IdetMTiS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland At*.

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So/Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7180 vakare, ir

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L JUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

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

Telephone Yards 5884

DR. P, G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose 3325 So. Halsted St„ Chicago, IU.

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbueiuo 
se. Sąžiniškai 
tamauja, 
kio«e ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ’• 
merginoms; 
kites, o 
pagelbą.

Valandos nuo ' 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

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

herzman-^a
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgus, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1*25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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 1* valan

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

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laiko ligos.

10929 S. State SL
Chicago, III.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte-, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedšldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 16—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

------ iTel. Blvd. 3138
| M. Woitkewicz 

BANIS
|Turiu patyrimą. 
{Pasekmingai pa- 
I tarnauju prie 
gimdymo kiek- 

Į viename atsitiki- 
^gme. Teikiu ypa- 

lO^tišką prižiurSji- 
LgJ bną. Duodu pata- 
UEd'rimus moterims 
gOir merginoms vėl 
Įfta tui.
|!į|Į 3113 South

Halsted St.
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NAUJIENOS
The Uthaanfato Daily Newa 

VubUihad Daily azcapt Saaday hy 
fha Lithoanlaa Pūb. Cto., lac.

Iritor P. Grigaiti!

<r29 Skraito Haiatea mxwc 
Chicago, Ui.

Talephona Rooravalt 8601

Subseription Ratas i
18.00 per year in Canada.
STOO per year outside oi Chlcagfl,
|8.00 per year in Chicaga 

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
af Chicago, Ul.t andar the art pf 
tfarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmai4 anius. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Tvefouas; Roosevelt 8600.

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metama ____ ęs.00
IHisei metų ------ -------- --------- 4.90
Trims mCnesiams____- 2.00
Dviem mėnesiam ----- .... 1.50
Vienm mėnesiui , L , .75

Chicagoje per neiiptoj<|ai
Viena kopija - - ......-____ 8c
Savaitei ---------------------------- 18c

Mėnesiui________  . ------  --- 75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltu:
Metams-----    $7.00
Pusei meta--------- ---- ----- 8.50
Trims mėnesiams_____-.......— 1.75
Dviem mėnesiam____________ 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams .............. ........ r. - $8.00
Pusei metų ___________ _____ 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Ifoney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalai 
ir lenkai.

Pirmutinis demagogijos 
“triksas”, kurį pavartojo 
Lietuvos klerikalai po Sei
mo išvaikymo, buvo jų pra
simanymas, kad “socialistų, 
bolševikų, žydų ir lenkų blo
kas suardė valdžią”. Visi 
gerai atsimena, kaip kleri
kalų spaudi Amerikoje, pa
sigavusi tą apgavingą pra
nešimą iš Kauno, stengėsi 
žaisti ant patriotinių minios 
jausmų ir šaukė, kad social
demokratai bei liaudinin
kai valstiečiai “susidėjo su 
tėvynės priešais” lenkais, su 
kuriais Lietuva yra karo 
padėtyje.

Bet tai buvo klerikalų žo
džiai. O pažvelgkite į jų 
darbus.

Valdžios laikraštis, “Lie
tuva”, savo 99-am numery
je paskelbė, kokie sąrašai 
susiblokavo rinkimams. Ir 
ve ką tenai randame:

Antroje rinkimų apygar
doje susiblokavo: Sąrašas 
Nr. 3 (Darbininkų, bežemių, 
mažažemių ir naujakurių — 
Darbo Federacijos), N r. 8

> ' •' ■ T -.....'■ ■ r ' ■' ' ''•
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(Amatininkų, darbininkų ir 
mažažemių vienybės), Nr. 
12 (Darbo žmonių Sąjun
gos) ir Nr. 15 (Lenkų Kata
likų Organizacijos).

Trečiojo rinkimų apy
gardoje susiblokavo: Sąra
šas Nr. 2 Krikščionių De
mokratų su sąrašais: Nr. 3 
Darbo Federacijos, 15 Nr. 
Vargingųjų mažažemių, 
amatininkų ir darbininkų ir 
Nr. 17 Lenkų Katalikų.

Penktoje apygardoje susi
blokavo : Sąr. darbininkų, 
bežemių, mažažemių ir nau
jakurių “Darbo Federaci
jos” Nr. 3 su sąrašu Lenkų 
darbininkų ir lietuvių len
kiškai kalbančių Nr. 17.

Taigi net trijose apygar
dose krikščionys demokra
tai arba jų dukra “Darbo 
Federacija” buvo susibloka
vę su lenkais.

Mes neturime nieko prieš 
tai, kad klasiniai susipratę 
lietuvių ir lenkų darbinin
kai eitų įšviėn ir kovotų už 
savo bendrus reikalus; prie
šingai, tokia vienybė gali 
būti tiktai naudinga jiems. 
Bet klerikalinė Darbo Fede
racija tarnauja ne darbinin
kų klasės reikalams, o sklei
džia pikčiausią tautų neapy
kantą ir remia juodašimtiš
ką fašizmą. Ir kartu ji da
ro bloką su lenkiškais patri
otais!

O federacininkų globėja, 
krikščionių demokratų par
tija, kuri svaido perkūnus 
ant socialistų galvų vardan 
kovos su “tėvynės priešais” 
lenkais, pati jungiasi į daik
tą su “lenkų katalikų orga
nizacija”.

Tuo budu klerikalų ata
kos prieš socialistus yra ne 
tiktai melas, be£ ir šlykšti 
veidmainybė.

l Apžvalga
“VIENYBĖ” VĖL KANDŽIO

JASI.

Paskutiniame savo numery
je Brooklyno “Vienybė” rašo 
dėl artisto J. Babravičiaus:

“ ‘Naujienos’ jį labai įki
šo su pirmuoju koncertu 
Chicagoje ir tikimės jis 
daugiaus su tuo pustuziniu 
socialistų ką yra Amerikoje, 
nieko bendro nebenorės tu
rėti. Visados geriausia yra 
pradėti nuo Brooklyno, nes 

čia publika ir inteligentija 
apšviesteanė įr įsutartinfau 
veikia bei supranta reika
lus.” ’
Mes neisime į lenktynes su 

“Vienybe” savo kolonijos gar
binime. Pastebėsime tiktai 
tiek, kad artistas Babravičius, 
atvykęs į Chicagą iš / New 
Yorko, pasakė, jog tenai lietu- 
viffwinteŲgentai visai nepatarę 
jam kreiptis prie lietuvių, kad 
jie surengtų jam koncertą, nes, 
girdi, didelis artistas nerasiąs 
tinkamo įvertinamo (lietuviuo
se. Jisai turįs gauti koireer|o 
manadžerį anglą ar kitą kokį 
svetimtautį, kuris sugebėtų 
prieiti prie plačiosios ameriko
nų publikos, — kitaip nieko 
neišeisią.

Šitokiu nevv-yorkiečių (ir tur
būt brooklyniiečių) nuomonė 
tai, rodos ir buvo svarbiausia 
priežastis to, kad p. Babravi
čius atkeliavo į Chicagą ir čia 
pradėjo savo koncertus.

Bet mes negalime nutylėti, 
kuomet Brooklyno laikraštis 
ne tiktai šlovina savo; bažnyt- 
kiemį, o ir daro diskredituo
jančius priekaiištUis '“Naujie
noms”. Išrodo, kad jisai sta
čiai serga pavydo liga, kuomet 
jisai ima kalbėt apie musų 
laikraštį arba apie tą srovę, 
kurios idėjas musų laikraštis 
skelbia. 1 ;

“Vienybė” rašo netiesą, kad 
pjirmutjinis p. Babravjidiaus 
koncertas buvęs visai nepasek- 
mingas (materialiniu atžvil
giu). Publikos jame buvo 
apie pusšešto šimto žmonių ir 
pajamų koncertas davė vienuo
lika šimtų dolerių.

Iš šitų skaitlinių jau aiškiai 
matyt,, kad visos pasakos apie 
“pustulinį” yra ^idplas prasi
manymas.

Koncertas, tiesa, nežiūrint 
gana stambių įplaukų, davė de
ficito, bet tai tiktai dėl tos prie
žasties, kad rengėjai padare 
klaidą savo spėjimuose apie 
tai, kad p. Babravičių gausiai 
parems kitų tautų publika, 
kaipo artistą, pasižymėjusį 
Maskvos operoje ir kai ku
riuose Europos didmiesčiuose. 
Vadaudamiesi šitais spėjimais, 
rengėjai labai plačiai garsino 
koncertą svetimtaučių (ypač 
žydų) spaudoje. Bet svetim
taučių atsilankė visai mažai, 
ir apie pusė tūkstančio dolerių, 
kurie buvo išleisti tai rekla
mai. sunaikino visą koncerto 
pelną ir dar paliko šiek-tiek 
gryno nuostolio.

Tai buvo brangi lekcija, bet 
ji nepraėjo be naudos, rengiant 
antrą koncertą.

Tuojau po pirmojo rengimo 
mes patys išreiškėme apgailes
tavimą, kad koncerte atsilankė 
palyginti nedaug žmonių. Bet, 
pasakius tiesą, ar galimd buvo 
rimtai tikėtis, kad susirinks 
daugiaus, kaip tiek, kiek buvo 
susirinkę.

Savo laiku buvo nurodyta, 
prie kokių apystovų tas kon
certas įvyko. Viena,- chieagie- 

‘čiai buvo turėję begales viso
kių stambių rengimų; antra, 
vakarų sezonas artinosi prie 
galo; trečia, tuo pačiu laiku, 
kai tapo paskelbtas p. Babra
vičiaus koncertas, dauguina 
veiklesniųjų muzikos mylėto
jų Chicagoje buvo užimti Bi
rutės sumanymu pastatyti ope
retę (ir tas sumanymas buvo 
reklamuojamas beveik išimti
nai per “Naujienas”); ketvir
ta, koncerto surengimui buvo 
labai trumpas laikas; penkta, 
chicagiečiai buvo labai nusi
vylę po pirmųjų Kauno operos 
artistų koncerto — jie manė, 
kad ir Babravičius dainuoja 
ne geriau, kaip Byra. Paga
lios, šešta, nei chicagiečiai, nei 
Amerikos lietuviai apskirtai 
iki p. Babravičiaus atkeliavi- 
mo į šią šalį nieko nebuvo apie 
jį girdėję.

Prie šitokių apystovų reng
ti .koncertą vienoje brangiau
siųjų Chicagos svetainių, vidur- 
įpiestyje, toli nuo lietuvių ap
gyventų vietų — buvo didelės 
drąsos darbas, ir jo galėjo im
tis tiktai žmonės, kurie pasiti
kėjo milžininška “Naujienų” į- 
taka Chicagos lietuvių koloni
joje.

Mes Brooklyno bedantei pa
sakysime, f kad be “Naujienų” 
paramos į tą koncertą butų 
kažin ar atėję bent 100 žmo
nių, — visviena kas butų jį 
rengęs! O su “Naujienų” pa- 
gelba dvejetui ar trejetui as
menų, kurie turėjo drąsos pa
imti į savo rankas tą rengimą, 
pasisekė sukviesti daugiaus 
kaip pusė tūkstančio žmonių!!

Antras to artisto koncertas 
dar labinus sumuša “Vienybės” 
(ir į vieną dūdą su ja pučian
čių šiame dalyke komunisti
nių šlamštų) plepalus apie 
menamą “Naujienų,” “įkišmą” 
p. Babravičiaus.

šį kartą jdkie kiti rengimai 
netrukdė žmonių; rengimui 
laikas buvo dvigubai didesnis; 
artistas buvo išreklemuotas. 
Taigi visos aplinkybės buvo 
tokios, kad tomis pačiomis jie- 
gomis buvo galima pasiekti ne
palyginamai didesnių rezulta
tų.

Kuomet gi prie pirmojo ren
gėjų A komiteto prisidėjo dar 
daugiaus žmonių; kuomet pub
likos interesui sužadinti su 
koncerto rengimu tapo sujung
tas ir “tautinio fronto” obalsis 
(buvo išleisti lapeliai, raginan
tys visuomenę eiti į koncertą, 
kad lietuviai nepasirodytų “in- 
indijonais”!),—tai galima buvo 
tikėtis, kad Orkestras salė luš

Anuo publikos. Ir daugelis fak
tinei to tikėjosi (vienas kalbė 
tojas skaitlingame įvairių sro
vių veikėjų susirinkime taip ir 
sakė: “Eikime visi į koncertą! 
Išlaukime Orkestras salės du
ris!...”)-. *

Publikos ir įplaukų antrame 
koncerte buvo apie dusyk tiek, 
kaip pirmajam. ( Bet salė “ne
lūžo”; deja, beveik pusė vietų 
salėje buvo... tuščių.

Tai rbdo, kad į antrąjį kon
certą atėjo daug-maž tie pa
tys žmonės, kurie buvo pirmą- 
jame koncerte, ir kiekvienas 
atsivedė dar po vieną draugą, 
—kadangi jie jau žinojo, jogei 
p. Babravičius yra pirmos kla
sės dainininkas.

Taigi tikrenybėje visas antro
jo koncerto pasisekimas re
miasi tais rezultatais, kurie bu
vo pasiekti pirmuoju rengimu. 
Visas “prisidėjimas” iš šalies 
kažin ar davė bent ^10% prie 
to ,kas buvo padaryta pirmųjų 
rengėjų jiegomis (tie patys 
asmens, beje, atliko milžininš- 
ką daugumą darbo ir antrąjį 
koncertą rengiant).

Tai tokie yra f alėtai. Mes čia 
nenorime mažinti kieno nors

kreditų. Bet noroms-nenoroms 
prisieina konstatuoti išajiškintli 
dalyką, kuomet randasi pliuš
kių, kurie, patys nieko liepa-' 
jiegdami, stengiasi užmesti 
šešplį ant kitų žmonių dirbo.

brg. K. Bielinio atsi
sveikinimo žodis.
Laikraščio “Naujienų” Re

daktoriui.
Gerbiamasis drauge:
Prašau neatsakyti vietos Jū

sų vedamame laikraštyje se
kančiam pareiškimui.

Atstovaujant Lietuvos So
cialdemokratų Partijai man te
ko lankytis Amerikos lietuvių 
naujokynuose su prakalbomis 
ir pranešimais.

Bedirbant pavestąjį man 
darbą, turėjau draugiškos ir 
širdingos pa'ramos iiš pusės 
musų draugų — Lietuvių So
cialistų Sąjungos vadovaujan
čių įstaigų, jos kuopų, atskirų 
narių, rėmėjų, mums prijau
čiančiųjų ir plačiosios lietuvių 
darbininkų visuomenės, rėmu- 
sios Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją savo aukomis ir atsi
lankymu į paruoštas musų pra
kalbas ir susirinkimus.

Visų tų draugų ir pavienių 
asmenų vardai, kuriems esu 
dėkingas už gausią ir įvairią 
paramą, sunku čionai išvar
dyti, — todelei, apleisdamas 
šitą šalį, imuosi paskutinio žo
džio, kad savo ir Lietuvos Soc. 
Deni. Partijos vardu visiems, 
rėmusiems musų čionai dar
bą, sudėti širdingiausios padė
kos. A

Kiekvienas, kam nuoširdžiai 
rupi darbininkijos reikalai, jos 
sunki kova už geresnę būtį ir 
galutinus tikslus, galėjo įsiti
kinti, kad socialistiniam dar
bininkų judėjimui šiandien 
tenka dėti visų pastangų atsta
tymui sugniužintų ir iškrikin-

• , P 
tų darbininkų organizacijų. Ši
ton pusėn ir man teko kreipti 
Amerikos darbiniijnkų dėmesį. 
Akyvaizdoje kilnių darbininki
jos siekimų ir tos sunkios ko
vos, kurios neprivalome nei 
vienam momentui išsižadėti, 
musų nusistatymu, turi išnyk
ti asmeniniai reikalai, turi iš
dilti atskilusių nuo bendro so- 
cialisitiinio kamieno poĮlitiiiių 
atskalų užgaidos.

Darbininkijos eilių skaldy
mo kaltiriinkai, tie kurie pa
tys nusi jaučia kaltais esą, ne
turėdami drąsos viešai . savo 
nuodėmių pareikšti, kad nu
kreipus darbininkų akis nuo 
skaudžiųjų ir opiųjų šios die
nos klausimų, pasigriebė melo 
ir šmeižto, kad tuo budu dar 
kartą paslėpus ir pridengus 
savo klaidas. Netekę argumen
tų ir įrodymų savo pazicijai 
paremti, nustoję lygsvaros, už
miršę viską apart savęs ir sa
vo tuščio partinio kromelio ir 
vien tik politine spekuliacija 
besiversdami, ekstra-kai rieji iš 
komunistų abazo ėmėsi prieš 
socialistų partiją ir jos žmo
nes tų negražių ir šlykščių prie? 
monių, kurios ir be įvardijimo 
yra žinomos darbininkų mi
nioms.

Mums dar kartą tenka pri
minti musų priešininkams, 
kad ne melo ir šmeižto takti* 
ko j e yra darbininkijos išgany
mas. Jis yra darbininkų savo 
klasės reikalų supratime. Skal
dymo darbas silpnina darbi
ninkų jiegas, žlugdo jų ateitį, 
duoda galimybės darbininkų 
klasės priešininkams vyrauti, 
šmeižtas, melas ir purvinimas 
socialistinių dariAininlkų orga
nizacijų ar tų organizacijų at
skirų narių parodo pačių šmei
žikų visišką pakrikimą. Dar
bininkų klasei visa tai yna sve
tima, nes ji siekia savo są
monės pagilinimo ir praplėti
mo, jos didžiausis noras yra 
sudarymas tvirtų, galingų kla
ninių ir politinių organizacijų, 
jai svarbu išsiaiškinti ir su
prasti galutinieji tikslai ir pa
žinti visas priemones tiems 
tikslams vykinti. Atlikime vi
są šitą, tuomet galutinųjų lai
mėj imiį neteks ilgai belaukti.

Kviesdamas Amerikos lietu
vius darbininkus sukurti pa
jėgią socialistinę organizaciją, 
kurios prieglobstyje išsįmklės 
drąsus ir įsitikinę kovotojai už 
bendrąjį darbininkijos reikalą, 
linkėdamas tam darbui geriau
sių sekinių, patikrindamas, 
kad mes Lietuvoje darysime 
viską, kad tenai tarptų tikras 
proletarų susiorganizavimas, 
prašau visų rėmėjų čionai mu
sų darbą priimti širdingus pa
dėkos pareiškimus.

Su socialistiniais sveikini
mais, — K. Bielinis.

Liet. Soc. Dem. Partijos Atst.
New York, N. Y.
gegužės 18 d. 1923 m.

Ir Lietuvoj imta rūpintis 
gyvulių globa

Prieš du-tris mėnesius Kau
ne įsikūrė ypatinga organiza
cija pasivadinus “Gyvuliams 
Globoti Draugija.” Jos pirmi
ninku yra gen. J. Bulota, pa
vaduotoju gen. V. Nagevičius, 
iždin. veter. Butkevičius, sek. 
L. Kairunaitis, ir nariais: J. 
Vileišis ir K. Smalcnskas. Val
dyba apie savo darbuotę pra
neša tokių žinių:

1. Apžiūrėta miesto skerdyk
la ir kreiptasi į miesto Valdy
bą, prašant pašalinti skerdyk
los trukumus.

2. Susirūpinta gyvulių pjo
vimo budais, kaip jiems mirti 
palengvinus plaunant skerdyk
lose a t nam ie.

3. Rūpinamasi arklių kaus
tymo būdų pagerinimu ir pa
vyzdingos kalvės įsteigimu. Re
gistruojamos mieste kalvės.

4. Gyvulių Globos Draugijos 
įstatai; pasiųsti visoms Lietu
vos Savivaldybėms, prašant 
steigti Draugijos Skyrius ir 
gyvulių globojimu rūpintis.

5. Draugijos įstatai pasiųsti 
visų laikraščių redakcijoms 
patalpinimui laikraščiuose ir 
populiarizavimui ‘ Draugijos 
idėjos/
- 6. kreiptasi į Ž. U. ir V. T. 
Ministeriją ir Vidaus Reikalų 
Ministeriją, prašant remti 
Draugiją moraliai ir materia
liai.

7. Kreiptis į Miesto Valdybą, 
kad išleistų privalomą įsaky
mą, sutvarkant veršių, avių ir 
Mitų smulkių gyvulių gabeni
mą į miestą, kad šie gyvuliai 
butų vežami gerai išklotuo
se vežimuose, ne ankštai sudė
ti, ne kietai suvaržyti, kad bu
tų išleistas parėdymas šiuos 
gyvulius vežti tam tikromis 
klėtkomis stovinčius.

8. Kreiptasi į miesto Valdy
bą, kad išleistų privalomą įsa
kymą, kuriuo butų sutvarky
tas paukščių gabenimas nesu
rištais, bet klėtkomis į miestą.

9. Kreiptasi į V. R. M-ją, kad 
duotų atatinkamus parėdymus 
miestų ir apskričių Viršinin
kams ir Milicijos organams, 
kad 6 ir 7 §§ eitų Savivaldy
bėms į pagelbą.
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J. Geniui, Detroit. — Nieko 
svarbaus. Nedėsime, t

Jos. Pravlioniui, Elgin. — 
Nieko negalime suprasti ką 
tamsta savo laiške nori pasa
kyti.

T«l. Lafayrtte 4228 
Phvnbing, Heating 

Kaipo lieturis, UetuTianu viudoa 
patarnauju kuogeriaurial

M. Ynška,
8228 W. 88th SU Chltatn. OI.

Vertė Sparva/O
U

V. M. DOROSE V Ič.

Legenda apie gor 
Besėto kilmę.

Gerbiamosios ponios!
Jus, be abejones, domitės jūsų drau

go kilme.
Geriausio draugo!
Su kuriuo jus taip retai skiriatės.
Kuris taip tvirtai laiko apkabinęs jūsų 

liemenėlį... ,
Ir kurio nė jūsų vyras jums negali 

uždrausti! •
žodžiu, jus, be abejonės susidomėju

sios g o r s e t o kilme.
Istorikai apie tai visaip rašo. Todėl jų 

neužsimoka nė klausyti. Ar maža nesąmo
nių yra prirašyta istorijoj?

Teisybė užsiliko musų amžiuj tik se
nose legendose, — ir vienų aš noriu jums 
papasakoti.

* f ' ;' <

Narsus karžygis Ratilius/ pramintas 
‘"Me}Iinbarz<lis”, laibai myllėjo moteriškes.

IŠ to aš sprendžiu, kad jis turėjo dau
giau drąsos negu proto/

Ir gail būt dėl tos priežasties neturėjo 
didelio pasisekimo su moterimis.

I Reikėjo tik garsiam karžygiui išjoti 
į kokį nors karą, ir sugrįžęs jis būtinai 
rasdavo priedą šeimynoj. j

Miegamajame kambary stovėjo , ma
ža lovelė su herbu Raulio protėįvių, o lo*j 
volėj gulėjo mažas rėksnys, panašus kaip 
du lašu vandens... arba į pažą, arba į 
ginklanešį.

Tas atsitikdavo ne musų laikais, ir 
Raulius deįto labai pyko. Del tokių atsi
tikimų jis įsigijo sau šitokį paprotį.

Naujai gimusį liepdavo užrašyti į par’ 
žus, pačią nunuodyti, o pats netrukus vėl 
vesdavo. \ J

Pasilsėjęs namie, jis vėl jojo karan, 
ir po metų vėl atsikartodavo taškas taš
kau ta pati istotrija.

Tokiu budu praslinkus keliolikai me-j 
tų, Ratilius fon^Mėlynbarzdis galėjo būt 
įsitikrinęs, kad jis turės visus pažus ir 
ginklanešius dvejose kopijose, o jo alche
mikas Popolanis, kuris užsiimdavo nuo
dijimu pačių, pranešė karžygiui, kad šei
mynos rusyj nėra daugiau tuščių vietų. I

Tada Raulius f on-Mėlynbarzdis nu J 
sprendė, kad moterim nereikia tikėti.

Nuosprendis žiaurus, ir negalima sa-j 
kyti, kad butų buvęs sėkmingas.

Padaręs tokį .nuosprendį, Raulius nu
ėjo į šeimynos rūsį ir toj nejaukioj vietoj 
atsidavė savo liūdesiui, vienui vienas 'fsu 
grabais savo mirusių pačių, idant pažai ir

verkė jis prie kito

'ginklanešiai nesijuoktų, kad jis aprauda 
jųjų meilužes.

j —O, Rozalinda! — verkė jis, žiūrė
damas į vieną grabą. — Argi aš tavęs ne
mylėjau? Argi aš tau nepadovanojau per
lų karolių? Kad gauti tuos perlus aš iš
grioviau pilį barono fon-Habenichto, am
žiną atilsį jo dūšiai, ir išmušiau visus: ir 
jį ir jo vassalus, kad juos kur vilkai pa
imtų! Aš tave laikiau tokia dievobaimin
ga, o tu...,

—Tu, Leonara!
grabo. — Tu taip mylėjai arklius. Ar ne 
puikus buvo tie šeši balti be dėmės grabi
niai arkliai? Kad juos gauti aš apkeliavau 
pusę pasaulio! Sudeginau keturiasdešimts 
maurų miestų, d u‘šimtu kaimų, lavonų bu
vo pilni keliai taip, kad sunku buvo va
žiuoti! O tu, -i- ką tu darei1 tuo laiku, kai 
aš mušiaus su maurais? Buvai tu balta ir 
be dėmės, kaip tie arkliai, kuriuos aš tau 
vedžiau dovanai? Ne!

| —Tu, Izora, gražiausioji iš visų ma
no pačių! Ar nepadovanojau aš tau karo- 
Įįių. Rozalindos, ir arklių Leonaros, ir bran- Dingi 
gių žemčiūgų, ’ kų^iubsiaš muplėšjau nuo i tų? 
sultono kaklo ir dar tdaVigybę kitų brangių 
doyanų? O įtu
|UŽ tą viską? .Išmainei 
Kur buvo tavo protas?

vų —O tu... vardo kurios aš jau ir ne
atsimenu. .. o ant grabo perskaityti —

kūd tu atsimokėjai man 
karžygį ant pažo!

čia tamsu, bet aš ir skaityt nemoku. Bet 
tu buvai graži moterėlė, prisiekiu tavo 
dulkėmis. Tavo lupelės buvo kaip vyšnios, 
veideliai kaip rožės, plaukai kaip auksas. 
Ir tą viską — ir vyšnias, ir rožes, ir auk
są atidavei — kanj? Pažui! Kuris nė jokio 
supratimo, kaip reikia, apie vyšnias netu
ri! /

Taip verkž garbingas karžygis Raulius 
fon-*Mėlynbąrzdis savo karštai mylimų pa
čių, ir kai apverkė paskutinį grabą, ištrau
kė kardą ir padare iškilmingą doraus kar
žygio priesaiką niekados daugiau mote
rims netikėt ir jau toliau pavartot tam 
tikrų priemonių.

Gana! ’ , ‘
Jis išėjo iš rusies visai ki'tokis.
—Rengkitės į kelionę! — sušuko jis 

praslinkus savaitei po to kai vėl vedė gra
žią ir malonią Alisą. — Ir rengkitės visi! 
Visi iki vienam! Pažai, ginklanešiai, — 
visi!

—0 kas gi sergės ir gins musų gar
bingą ponią, jeigu pilį netikėtai kas tfžpul- 
*• ’ n ; T . - f t 'i’ •

—Tam pasiliks tik raiši, akli, kuproti 
ginklanešiai, ir tai ne jaunesni kaip pen- 
kia'sdešimts metų! žinau aš, Suneš, kaip 
jus rūpinatės savo ponia, kada manęs na
mie nėra! Toks rųpestingumo pavyzdys 

Taip tai!man visai nepatink

—Alisa, — kreipės jis į pačią, — ma
no ištikimoji žmona! Nė žingsnio neik už 
pilies! O jus, seni šunes, abiem akim žiū
rėkit, ir dabokit mano ištikimą žmoną! Ir 
kad čia nė kojos neįkeltų nė vienas sveti
mas vyras. Tarnaičių palieku tau užtekti
nai, o apie pažus... nė nesvajok, mano iš
tikimoji drauge! • >

(Bus daugiau)

Juozas Tysliava.

Vasarėlės pasakaitė.
Vėjas pučia.
Tolyj raganos kvatoja.
Pievoj vasaros vaikučiai 
Debesėliais abejoja.

Žirniai žydi.
Driekias saulėje šešėliai.
Karščio niekas nepavydi — 
Šnekas skrybėlėtos gėlės.

Dalgiai žvąęga... < 
Dainos už kalnų skiniuojas. 
Telkšo ežers — jaunos bangos 
Šiandien karklų nemyluoja.

Vejas tįla. 
žengia mirksnio karalaitė; 
Žemė dar labiau pamyla 
Vasarėlės pasakaitę.
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Nukamuotos 
Lietuvos 
V aižei as

Vil
iu tas

Kauno “Kr. Balse” jo ben
dradarbis Vilniškis cenzū
ros žiauriai sukandžiotame 
Straipsny “Skausmo žodis” pie
šia labai nejaukų einamųjų 
dienų Lietuvos gyvenimo vaiz
dą. Jis rašo: •

šis pavasaris lietuviui ypa
tingai nelinksmas. Ne ’delto, 

kad jis vėlyvas ir šaltas, bet 
dėlto, kad ore skrajoja liūdnas 
Lietuvai politikos ūpas, 
nius mums prarastas
praradimas pripažintas viešai 
Europos galybių. Pernai šiuo 
laiku buvo dar vilties jį atgau
ti. Klaipėda musų rankose^ bet 
los pačios ALi jaugtų gajyHės 
nori jų atimti iš musų ir Len
kijai pavesti.

[Cenzūros iškųsta]
šiaip ar taip šis pavasaris 

liūdnas. Jis liūdnas dar ir vi
daus politikos atžvilgiu: ant
rasis Seimas buvo kaip ir pir
masis, o trečiasis, kurį ruošia
si partijos dabar išrinkti, vei
kiausiai bus panašus į du pir-l 
muojii. Vadinasi ta pati vai-Į 
džios kryptis nuo kalno apa-| 
čion. Gi jų sudarys, be abejo, 
tos pačios viešpataujančiosl 
partijos — liaudininkai su kr.! 
demokratais, arba jos visai ne-j 
sudarys. Tie keleri .patyrimo | 
metai’ parodė, jog viešpatau-| 

jaučią partijų valdžia vien
smūgį po smūgio atnešė jau
nutei valstybei liek užsienio,
tiek vidaus politikoje veik vi-1 
sose srityse. Užsienyje Lietu
va i>er tų laikų tiek nustojo 
pagarbos, kad su jąja niekas 
nebesiskaito, niekas jos nebe-1 
užjaučia, niekam jos nebėgai-1 j

[Cenzūros iškąsta]
Pražiopsota gera valanda 

įvesti savo pinigams, kuomet 
už vokiečių markes, buvusias 
musų krašto apyvartoje, gali
ma buvo išrinkti dvidešimt su 
viršum milijonų dolerių, o su- 
skasta vesti savo valiuta, kada 
tos markės kursas visai že
mai nukrito, kada jos vertybės 
Lietuvoje beliko vos keli ini- 
lionai dolerių. Tada jos buvo 
sugraibytos ir litais paverstos. 
Įkibau turime aukštų pastovią 
valiutų, bet neturime jokio 
kredito. Ir šimtų procentų mo
kant metams negauni be pro
tekcijos bankuose pasiskolinti 
pinigų. Iš kur, jie sako, sko
linsime pirkliams ir ūkinin
kams, kad mums niekas ban- 
kan nededa pinigų. O piliečiai 
sako: iš kur mes dėsime ban
kai! pinigų, kad mes jų netu
rime. Vos sugriebiame kėlio
ji kų litų, tuojau išleidžiame 
juos mokesniams mokėti ir ki
tokiems reikalams. Kas kad li
tas aukštai stovi ir pastovus 
yra, lygus dolerio kursui, bet 
kad jis retai tematyti, ypač 
kaime ūkininkų ir darbininkų 
tarpe. Tiesa, litas garantuotas 
doleriais ir auksu, bet kad tos 
garantijos permaža, todėl ir li
tų nedaug. Ir ar veikiai jų pa-

daugės? Jei kas metai emisi
jos bankas jų išleis po dvide
šimt milijonų, padengtų dole
riais, tad maž|iausiai dešimtį 
ar keliolikų metų reiks laukti, 
kol jų pakankamai susilauk
si.

Su žemės reforma viešpa
taujančios partijos bėgiojo agi- 
tuodamos per visų Oetuvų, 
kaip katė su pūsle, visus ža
dėjo žeme apdalinti, štai, jau 
kelinti metai dalina, skaldo 
dvarus, o duona, sviestas ir 
suris miestuose brangesni, 
kaip prieš karų, skaitant auk
su, o ūkininkas pigiau įgauna i 
už javus, linus ir kitus savoj 
rankų darbo vaisius, negu se
niau gaudavo prie rusų val
džios.

Kaip viešpataujainčios parti- 
I jos liejo ir tc.belieja ašaras dėl 
miškų, kad jie nyksta, kad esą 
neprieinami kaimo gyvento
jams. Nusavinsime, sako, iš 
dvarininkų girias, ir visiems 
pigia kaina patenkinsime me
džių statybai ir malkų kurui. 
Jau treti metai su viršum su
kako, kaip tie partijų šauk-j 
liai terpėsi geradariais valstie
čiams, ūkininkams ir darbinin
kams, o miškai tuo tarpu nyk
te nyko, jų kainos tapo pap
rastam žmogui nebeįmano
mos, ant demokratinių pagrin
dų priaugo miškų karalių, 
ėmė žmonęs vogčia iipti miš
kų, o iš varžytinių pirko de- 
liankas vien tie, kurie is^mics- 
to atsiveždavo pilnus kaplius 
pinigų ir mokėjo prieiti girios | 
karalius.

Viešpataujančios partijos su
teikė palaimos ir darbinin
kams. Viena prieš kitų norėda
mos įsiteikti, ėjo lenktynių, 
kas kų viršys pažadais. Pasi
baigė tos lenktynės tuo, kad 
buvo išleistas įstatymas, kurs 
darbininkui garantavo tingėti, 
bet atėmė jam galėjimo gauti 
pastovų darbų, nes pramoninin
kai, pasiskaitę tų įstatymų, pa
matė, kad jis neduoda garan
tijos nei kapitalui išsiplėtoti, 
nei darbininkui tinkamo bū
vio patikrinti. Galų gale tas įs
tatymas pakirto pramonės pra
džių musų krašte, neįtikęs 
nei darbininkams, nei darbda
viams. Rezultatas — prekyba 
ir pramonė apmirė.

Bet už tai ant tokio demok
ratinio pagrindo gausingai, 
kaip grybų po lietaus, priviso 
spekuliantų ir šmuklerių pil
nos miestų gatvės. Jie atėjo 
iš Rusijos driskiais, o dabar 
kaip ponaičiai vaikščioja pės
ti gatvėmis, važinėja automo
biliais ir gražiais arkliais. Pa
skelbė v)ic:l|patauj augios pabi
jos mirtingų kovų ponams ir 
buržujams, o priugdė jų eiles 
savo tarpe, viešpataujančių 
partijų milionierių, kurie da-l 
bar milionais ir šimtais tūks
tančių litų barsto piktiems de
mokratiškiems rinkinių atsi
šaukimams, kurie imti į ran
kas padoram žmogui yra kok- 
ta, jeigu jis dar turi kiek do
ro jausmo. Tai kaip musų die
nų demokratizmas atrodo!

Purvini viešpataujančių atsi
šaukimai, šiaip ar taip jos sa
ve pasivadina, purvini vieške
liai ir kitos susisiekimo prie

monės. Per tuos kelerius par
tijų įsiutimo metus plentai iš- 

įdubo, kad baugu jais ir va
žiuoti, traukinių vagonai iškle- 

I bo, smarsais apskreto, kac 
biauru dargi prisiliesti viduje 

I į sienas, gelžkeliai išklypo, iš
niro, tiltai sulužo.

O administracijos aparatas? 
Daugybė apskričių su daugybe 
viršininkų, ubagiškai apmo
kamų, daugybė valdininkų,' 
pusbadžiai gyvenančių, eilės 
intrigų valdančiose aukšteny
bėse, kad savarankesnieji, pra
kilnesnieji žmonės patys bėgte 
bėga iš tarnybos, o nesąžinin
gieji po laiko atstatomi iš vie- 
l'i.

štai koks indsų nukamuo
tos šalies vaizdas dabar prieš 
Seimo rinkimus, kuriuos lai
mės, be abejo, viešpataujan
čios partijos, nes joms ne
trūksta lėšų agitacijai. Ir kur 
truks, kad jų šulai, atėję dris
kiais iš Rusijos, šiandien tapo 
rotšildais, pabuvę kelerius me
tus prie valstybės pyrago. Aš 
jų neminiu nei vardais, nei 
pavardėmis, nes jie visuome
nei ir neminėjus žinomi. Jie 
nebetiki musų nepriklausomy
be, bet tų netikėjimų slepia 
nuo visuomenės. Jie tiki vie
nu: savo asmens ir savo par
tijos viršenybe.

Panaikinimas davbtn/inkų ko
mitetų įstatymo.

Ryga [Elta]. — Ilgų laikų 
svarbių vietų Latvijos vidaus 
gyvenime užėmęs laikinosios 
Rusijos valdžios (Kerenskio) 
išleisto įstatymo įkurti darbi
ninkų komitetus prie kiekvie
nos pramones įstaigos reikalas 
pagalinus Saeimos išrištas. Tas 
darbo ministerijos iškeltas da-

ruoniukų tarpe didžiausio 
triukšmo, nes, jų nuomone, tie 
komitetai išardysių visų pra
monę. Pramonininkai net grų- 
sino, jei šis dalykas butų pra
vestas, paskelbti visuotinų lo
kautų (atleisti darbininkus). 
O iš darbininkų puses buvo 
nurodoma, kad tų komitetų įs
teigimo tikslas visai nesųs 
griauti pramonę, nes ir darbi
ninkų reikalas esųs turėti tvir
tų pramonę. Komitetai tiktai 
reguliuotų santykius tarp darb
davių ir darbininkų. Šį reika
lavimų karštai gynė kairieji 
socialdemokratai, o už šio įsta* 
tymo visiškų panaikinimų iš
sireiškė abi dešiniosios parti
jos.

Sacimo rado tokių išeitį — 
kad įstatymas Karcnskio vy
riausybes (išteistoj formoj pa
naikintas, o išdirbamas nau
jas projektas, kuriuo panašus 
komitetai tebūtų numatyti di
desnėse“ pramonės įmonėse, at
sižvelgiant į Latvijos aplinky
bes.

Ryga. — Latvijos gelžkelie- 
čių profesinė sąjunga pareika
lavo pakelti algas. Reikalavi
mo išpildymo atveju grųsina- 
ma visuotinu geležinkeliečių 
streiku.

IIMĖ By L M. Beueor
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NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
i■

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 WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekškursija, yra 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 Liėtuvon 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 be 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 į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų 
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. Dabartiniuoju 
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.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

$133 pirksi $133 
“JIFFY BUILT” 

Visas plieninis garadžhis 
Miera 10 pėdų 2% colių per 12 pė

dų 7% colių.

is — kitų mierų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikianve lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai dideles ver
tes medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

EXTRA!!!
Mes išdirbame visokios rųšies dėl 

krautuvių rakandus:
Gręsernių, Bučernių, Ice Baxe’sius, 

Saliuno Fixtures.
Lietuvių Kompanija

ARCHER REFRIGERATOR AND 
STORE FIXTUR MFG. CO.

1952 Archer Avė.
Phone Victory 3677

SELF-REDUCi NG
Nemo Lieeinimoe num.888, tik
rai pigus. Turi žemą virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos iviesiai 
rkusvos ar'baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 

t $8. Mes pasiųsime.
Neino Hygienlc'Fashion Institute 
120 E. 16tn St./New York (Dcpt. S.)

Kenosha 
LietuviaiIš Lietuvos Amerikon

Naujienų Laivakorčių Skyrius
Chicago, III.

■i

• . • (O , ’ į ■ • 'i •, •

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
navimą. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisą. į

1739 So. Halsted St

Dabar laikas slysti, 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS '1
220 Milwaukee A ve., 

Kenosha, Wis,

. I.

<
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. “Call Up” 
The Home Folks!

Ar jus pasiilgęs?
Ar jus rūpinatės apie savo draugus ir gi
mines savo namuose?
Ar jus norite pasikalbėti su motina?
Ar jus nenorėtumėt nors biskį pasikalbė
ti su ja?
Viskas labai lengva! Tik pašaukite long 
distance telefonu. Operatorka suras jū
sų šaukiamą asmenį į keletą minutų.
Trumpas pasikalbėjimas per tolimesnį pa
šaukimą giminių, prašalinus jūsų nesma
gumą ir suteiks malonumą ir linksmą 
širdžiai kam nors kitam.
Pašaukite šiandien.

CHICAGOS
ŽINIOS

WE HOUŠE 0/ 
kGREATER VALUES

H?

“Station-to-station" Icng distance calls meet almost 
etery reguirement and the day rates are about 20% 
lovcer thanfor“person-to-person" calls. Evening rates 
are about 50% and night rates 75% lower than day 
rates for“station-io-station' calls, but no rate is re- 
duced beloto 25 ceris. Consult the telephone directory 
Jor Jurther details or call “Long Distance.

Naujienų Smilką
Mokėjimo diena — sereda kas 

savaitė.

Jau turime gatavas mokėji
mo knygutes, todėl visi mokė
dami turi sugrąžinti senas kvi
tas, o gauti knygutes.

Visi direktoriai kviečiami at 
silankyti į susirinkimą šiandie, 
8 vai. vak., nes yra sbarvių 
reikalų aptarti.

Naujienų Spulkos visas pri
rengiamas darbas jau pabaig
tas. Jau laikas pradėti biznį 
varyti. Nauji nariai spulkoj 
ras širdingą priėmimą if mel
džiame tuoj neatidėliojant pri
sidėti. Senų narių pareiga 
atsivesti po kelius savo pažįs
tamus ir prirašyti prie spulkos.

— Spulkos valdyba.

•9

FvometdS 
AshlandAv

Gredtest Department Store

____  I

| Ketverge, Gegužio] 24 įg

» DOLERIO DIENA

—SURASTA—i
ANT GALO

System-a sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotojai. k

DŪVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Norėjo tapti krutamųjų 
paveikslų atkoriais.
Turės visą mėnesį grindis 

plauti.

“Keturias savaites neturite 
eiti krutamu paveikslų žiūrėti, 
bet būti namie ir plauti grin
dis, o taipgi dirbti kitus namų 
darbus”.

Tokį “‘nuosprendį” išnešė 
vaikų teismo viršininkas, Mi
elinei Kelly, trims vaikams — 
Lorenzo Rossano (8 metų), 
Louis Nordella (9 metų) ir 
Dan Visona (10 metų).

Tie vaikai nuvyko krutamu 
paveikslų pamatyt. Paveiksluo 
se buvo vaizduojama peštynės, 
šaudymosi ir kiti dalykai. Bet 
vaikams visa tatai nelabai pa
sidabojo. Jie nusitarė, kad jie 
galėtų geriau suvaidinti, negu 
tie “mūviu” aktoriai. Tam ti
kslui jie pasisavino iš Booker 
Educational Film exchange 
(831 So. Wabash st.) dar ne
naudotų filmų $50 vertės.

Bet filmoms reikia kame
ros. Tad Nordella paprašė sa
vo motinos nupirkti jam ka
merą. Stiliaus ambicijos likti 
aktorium motinai visai nepati
ko, ypač kai sužinojo, jog jie 
pasisavino filmų. Ji paliepė su
grąžinti filmas.

. Filmų kompanija atidavė 
vaikus jaunų prasižengėlių 
viršininkui, kuris ir paskyrė 
jiems bausmę.

Munšainininko nepavei
kia net kulkos. '

f) VI/ A E dienu Išmėgina— V i 11 Al mas Gydymas

Suvaryta į negrą keturios kul
kos, o betgi jis paspruko 
nuo policijos.

Kiekvienas Departamentas 
Mastį Krautuvės Pasiūlo 
Nepaprastą Dolerinį Bar- 
geną tik šiandien. $ $ $

Ateikit ir Pasinauduokit Proga

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų 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 paėmėjų parašais.

17031 — B. Paulauskaitė
17032 — P. Abaunienė
17033 — J. Stanaitis
17036 — O. Bajorienė
17039 — M. Kručaitė
17041 — P. Aniulis
17043 _ j. Simka
17046 — V. Danielkevičius
17048 — A. Balutaitė
17049 — B. Puidokienė

Pinigus gavo:

O nelaime t Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Rąffles
pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkito Rufiles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rnffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5c. aptiekose, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Skilvio Klinties,. Nesveikų Kepenų, Nevei
kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.

Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerų jo veikme gali pajausti į keliąs dienas. 
iis yra stebuklingas vyrams ir moterims, turintiem* Skilvio tebūti, Nesveikas Kepenis, Vidurių 

lliut j, arl>a tiems, kurie turi Kietus Vidurius, bitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina 
a|>etitų ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio ir vidurių, 
prašalina svaigų, nerviška galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvį ir pasaldina 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja 
nuo vidurių užkietčjimo.

šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro ''gausų raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvą 
išblyškusioms veidam* ir žėresj akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausį žinomą vaistą 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas. Be to jis turi SUSIS kitus 
vertingus yaistus. šitas Gyvybę Duodančias, 
Stiprumą padarančias sudėtinės vartoja visam 
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius, 
sveikus, tvirtus vyrus ir moteris.

> Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga- 
Tone. Tūkstančiai vyru ir moterų per jį apturėjo 
geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino 
energiją, įgijo didesnę ištvermę. Nuga - Tone 
sukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstina Raumenų 
ir Nervų Sistema*—visus Gyvybė* Organus ir 
Kūno Funkcijas—padeda jiem* atlikti darbą taip, 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vicnintėlis 
saugus ir išmintingas būdas greitom* ir 
patenkinamoms sėkmėm* gauti.

Nuga-Tone padidina svarumų liesiems 
žmonėm* ir suteikia daugiau energijos, daugiau
ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems, sunykusioms, parsjbaigusiems, nervuotiem*, palio- 
gusiems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko geresnio per Nuga-Tone’ą, juos 
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelia* dienas, o Jausies kaip naujai 
gimę*.
I/«c <ILr clralf Ic Slf •* privalo šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lūkuriavimas 

1.111 3 lt <U 113 31l.<| gali padaryti daug blogai Nuga-Tone yra tik 11.00 pakeliui. 
Kiekviena* pakelis turi 90 tabletų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius uš 
S5.00. Pamėgink Nuga-Tone’ą per 20 dienų musų atsakymu ir Jei nebusi patenkinta* 
sėkmėmis, sugrąžink likusią pakelio dali, o mes tuojau* atmokėsim visus tamstos pinigus. 
Prisiųsk šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja 
aptlekininkai ir absoliučiai garantuoja, kad Ji* suteik* pilną pasitenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Žiūrėk garantijos kiekviename pakelyje.

----- prisiųsk šitą kuponą šiandien.------
NATIONAL LABORATORY, DBPT. LE-4 -1018 S. Waba*h Avė., Chicago, III.

GERBIAMIEJI:—čia įdedu t...—._____ už...._______ pakelius Nuga-Tone’o. Aš imsią
Nuga-Tone’ą 20 dienų, o Jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dalį pasiųsiu atgal, o jus man 
sugrąžinsite pinigus.

tnm.CM

Frank Lee Wilsoną (3210 
Vcrnon avė.) negalima įveikti 
net su kulkomis.

Du detektivai — Sulton ir 
Bryant — įėjo į Wilsono na
mus, kad jį areštavus už deg
tinės varymų.

Wilson stovėjo prie katilo ir 
ragavo naminėlę.

—Mes norėtume nusipirkti 
to gėrimėlio, — tarė Sutton,

—Palaukite, kol aš atnešiu 
uzboną.

Ir Wilson sugrįžo su armijos 
šautuvu rankose. Bet jis nespė
jo jo panaudoti, nes detektivai 
paleido į jį keturis šuvius. Pa
sak jų, kiekvienas šūvis pasie
kęs savo tikslo.

Wilson suriko ir spruko pro 
duris. Detektivai bandė jį pa
vyti, bet neįstengė. Tada jie 
sugrįžo atgal ir konfiskavo na
minėlę ir prietaisus.

Vardas ir Pavardė-------- ------ --------------------- --- -------—.....    —..............—
Gatvė Ir numeri* 

arba R. F. D---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieetėi .......................—»............... -........ *.~,.*^*Valėtija,,M—»ui,...... . ..................................

Krutanti paveikslai šei- 
mininių reikalų teisme.

Teisėjas Morgan sugalvojo 
naują būdą šeimininių vaidų 
išlyginimui. Ketvirtadienį, pen 
ktadierų ir sekmadienį visiems

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Tol. J.2 III — S. Balsys
Tel. 23 III — R. Krajauskas 
Tel. 30 III — J. Damtienė 
202 — Mr Remaitienė
205 — M. San gaila
206 — J. Petrilionis
210 — K. Makaveckas
211 — A. Melisai te 
213 — O. Lašmann 
217 — A. Liazdauskas 
222 — M.5 Kuciniutė 
224 — S. Titlius
236 — L. Tirunienė
237 — P. Sorkiunas
240 —■ M. Augistinavičius
11941 — M. Regelskienč
14723 — T. Riškus
14965 — A. švermer
14966 — F. švermer
16164 — J. Belskis
16256 — K. Augustinavičiute
16628 — P. Paimeditis
16652 — A. Kantautas
16655 — O. Vieker
16676 — E. Mazlauskaitė
16705 — J. Stirbaitė
16725 — J. Žilinskas
16726 — J. Virtartas
16727 — O. Paulauska
16732 — E. Galinaitė
16736 — O. Martinaitė
16740 —• J. Grincevičius
16744 — K. Jucienė
16746 — P. čerbauskienė
16749 — P. čepulionis
16759 — V. Jonušaitis
16761 — A. Liubiniutė
16762 — J. Valančius
16764 — J. Valančius
16773 — J. Skuredelis
16777 — S. Buividas
16785 — V. Kaupaitė
16793 — J. Jocaitis
16796 — B. Norkienė r
16787 — L. Zasulskaitė
16798 — O. Dejokaitė
16800 — M. Jesienė
16801 — J. Stankus
16803 — M. Jankauskaitė
16804 — O. Trijonienė
16810 — M. Dinapienė
16819 — J. Ramanavičius
16826 — V. Žagaris
16827 — K. Pilipavičienė
16828 — V. Pocienė
16829 — A. Vaitkus
16830 — M. Varpataitė
16831 — B. Bružinskaitė
16839 — P. Stanaitė
16839 U. Dambrauskienė
16841 — O. Latkuskaitė

16843 _ u. Samulienė
16845 — R. Jokubauskas
16846 — P. Samulis
16847 — O. Urbelienė 
16853 — J. Katauskis 
16859 —i B. Norkienė t 
16871 — A. Kaminskienė 
16873 — K. Bari^otienė 
16879 — E. Rakauskas 
16895 — J. Rokas 
16898 — T. Gegienė 
16900 — P. Balčiūnienė
16904 — O. Macukicnė
16905 — V. Bemišus 
16909 — M. Brašinskienė 
16912 — J. Bogusas 
16916 — O. Parnauskaitė 
16921 — L. Armalas 
16923 — E. Šileikienė 
16925 — A. Grikictienė 
16928 — B. Salaitė 
16932 — B. Šaulienė 
16937 — J. Pagančiui 
16939 — P. Grigaliūnas
16941 — B. Sakickienė
16942 — P. Juzėnas
16943 — M. Tamkienė
16944 — A. Staniuliene 
16946 — A. Masiduonakas
16948 — R. Katiniukė
16949 — A. Virvilienė
16950 — M. Stasiulevičienė
16955 — E. Užkuraitienč
16956 — A. Strokšas
16959 — B. Budienė
16960 — P. Auksčiunas
16963 — J. Gečaitė
16964 — J. Girčienė 
16966 — Z. Paulauskas 
16972 —i J. Kasparavič 
16974 — E. Minika 
16979 — A. Jankiavičius
16987 — M. Tautkaitė
16988 — K. Kaplunas
16996 — J. Kavaliauskas
16997 — J. Kazakevičius 
17000 — J. Serbentas
17002 — I. Gedrimas
17003 — A. Vasiliauskas
17004 — D. Grišius
17005 — K. Vaitkus 
17011 — M. Cukurienė
17017 >— V. Machilaitis
17018 — V. Kraugas
17025 — J. Užnis
17026 -r— L. Martinkus
17027 — B. Jasenienė . 
17029 — G. Deskevičiukė

17051 — M. Andriukaitienė
17053 — A. Mačiulis
17054 — J. Bladaitis
17055 — O. Szemaitiene
17057 — J. Zenauskas
17058 — S. Balsevičius
17059 — V. Jakus
17060 — B. Benušienė
17075 — P. Vasiliauskas
17078 — P. Petkus
17083 — D. šakinius
17084 — E. Saudargienė
17085 — M. Orlinas
17087 — B. Gedutienė
17088 — B. Makcvičiene
17091 — M. Vainorienė
17095 — F. Balandienė
17097 — J. Paliulienė
17098 — J. Malžinskienė
17099 — M. Stanienė
17100 — A. Klemkai te
17103 — V. Gustas
17105 — B. Rimkienė
17111 — B. Daugėlienė
17114 — J. šilkauskaitė
17116 — K. Buckienė
17117 — J. Jurgilas
17121 — F. Arlauskas
17123 — M. Kedulienė
17124 — A. Diksas
17125 — A. Kveselis
17130 — T. Petkunienė
17131 — K. Vaškienė
17133 — J. Mini tas
17136 — S. Norvilas
17137 — K. šešeikienė
17138 — A. Kungienė
17140 — M. Parlaitienė 1
17143 — E. Valionis z -
17144 — M. LigmanavičiuKė
17148 — J. Polčiauskas /
17150 — Y. Bugailas /
17153 — M. Misevičiene
17155 —J.r Seibutis
17157 — J. Bronušas
17161 — J. . Brazas
17166 — ,M. Šimanskis
17167 — J. Pinelis
17169 — V. Valantinavičius
17172 M. Ligmanavičiukė
17173 — K. Mickūnaitis
17174 — A. Sthlpinienė
17175 — E. Grinevičienė
17176 .— A. Žitkųvienė
17180 — J. Silickas
17186 — K. Stenąs
17189 — P. Jarutis
17194 —. A. Loveika
17201 — A. Sirutienei
17202 — E. Krisčiunienė
17211 — A. Paspirguvienė

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į 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 akjs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą. >

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakara. 
Septinta dieniai b 9 r. iki 12 dienos.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 ?

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.
V————— ■■!!■■/

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, UI.



Trečiadienis, Geg. 23, 1923 ■SIJIKROS,

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

į teismą atėjusiems vyrams ir 
jų žmonoms bus rodomi kin
tamuose paveiksluose filmą 
vardu “Brass”, kur ypač ryš
kiai a t vaizduojama šeimyninis 
gyvenimas ir parodoma, kad 
tankiai visokios tragedijos kį- 
la dėl niekų.

'teisėjas mano, kad tie pa
veikslai gali padaryti įtakos į 
sukietėjusias

Paveikslų žiūrėti turės eiti 
visi turintys šeimyninių nesu
sipratimų, nežiūrint į tai, ar 
jie norės, ar ne.

Stoja už dienos šviesos 
taupymo įstatymą.

įnešta bilivs tą įstatymą pa
naikinti.

Chicagos Vaizbos asociacija 
labai subruzdo. O tai dėl to, 
kad į valstijos legislaturą ats
tovas Harry G. Wright įnešė 
bilių, kuriuo reikalaujama pa
naikinti dienos šviesos taupy
mo patvarkymą, t. y. varinė
jimą laikrodžių pirmyn ir at
gal. ! ,

Vaizbos asociacijos nariai 
sako, kad jie dėsią pastangų to 
biliaus atmetimui. Beikalui 
esant jie net patys keliausią į 
Springfieldą.

JUOZAPAS VALANTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 20 d., 1923, 8 vai. vaka
re, sulaukęs 32 metų. Paėjo iš 
Tauragės parapijos ir Tauragės 
apskričio. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Antaniną, duk
terį Oną ir sumj Vincentą, Lai
dotuvės atsibus ketvergę, geg. 
24 (L, 8 vai. ryte iš namų. 8714 
Houston Avė., o iš ten Į Švento 
Juozapo bažnyčią iš bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapines. Visi gi
minės, pažįstami ir velionio 
draugai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti laidotuvėse ir atiduo
ti paskutinį patarnavimą .velio
niui Juozui! Mes liekainės di
deliame nuliūdime:

Moteris Antanina, vai
kai Ona ir Vincentas — 
Valantai.

A^A
JONAS AMBROZAITIS

7 metų amžiaus, mirė iš po il
gos ligos, gegužio 20-tą dieną, 
11 vai. vakare.

Paliko nuliūdime tėvai, moti
ną ir tėvas ir broliukas, Povy- 
las.

Laidotuvės atsibus gegužio 
23 d., iš namų, 3537 So. Wallace 
St. į Tautiškas Kapines, 10 vai. 
iš ryto.

Pagrabc tarnauja W. Adoina- 
vičia.

Giminės ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Paliko
Tėvai ir broliukas.

Per prievartą norėjo 
apsivesti.

Po)ic5ja ipaliuosavo nelaisvėn 
paimtą merginą.

Stumi ei Sciano, 21 metų vy
rukas, pasižymėjo net tarp sa
vo tautiečių. Policija sako, jog 
tai pirmas atsitikimas, kad ita 
las įsiveržtų į namus ir iš ten 
išvogtų savo meilužę. Iki šiol 
italai pagaudavo savo “mėly
nakes” gatvėse.

Sciano su savo trimis drau- 
ųjiisj įsibriovč į Josephine Ba
rono namus <ir ištraukę ją iš 

lovos išsivežė autoMobiliuje. 
Merginos tėvas visa tai matė, 
bet negalėjo pasipriešinti ketu
riems vyrams. Ųet jis tuoj pra
nešė policijai, kuri padare ata
ką ant Sciano namų.

Mergina liko paliuosuota ir 
pareiškė, jog ji nieku budu 
neisianti už Sciano^ nes jis. jai 
nepatinkąs.

Steigs Chicagoje milita
ristinę mokyklą.

Tai busianti didžiausia tos rų- 
šies mokykla Amerikoje.

Roosevelto berniukų stovyk
la, kuri randasi valdžios kont
rolėje, busianti paversta į mili- 
tarinę mokyklą. Laivyno sek
retoriui jau paduota prašy
mas; kad butų leista įkurti 
skyriij laivyno oficieriams ren
gti. Numatoma, kad toks leidi
mas bus gauta. O tada tuo 
bus pradėta organizuoti milita- 
rinę mokyklą, kuri busianti di 
džiausią Amerikoje.

Įvažiavo į būrį darbinin
kų, kurie taisė gatvę.
Vidurmiestyje prie Clark ir 

Adams gatvių automobilistas 
be jokio įspėjimo paleido auto
mobilių į būrį darbininkų, ku
rie taisė gatvę. Keli darbinin
kai liko parmušti ant žemės, o 
vienas gan gerokai sužeistas.

Po to automobilistas bandė 
pasprukti. Bet formalias įšoko 
į taxį ir pasivijo prasikaltėlį.

Automobilistas pasisakė esąs 
Robcrt Furlong (1315 Jackson 
blvd). Jis liko paimtas į poli
cijos stotį. Rasta, kad jis va
žiavo būdamas girtas. Prieš 
jį liko užvesta byla.

Du automobilistai kalti
nama žmogžudyste.
Prisaikintųjų teisėjų teismas 

apkaltino du automobilistu 
žmogžudyste.

Vienas apkaltintųjų yra John 
Arno lt, šoferis, kuris balan
džio 11 d. suvažinėjo John 
Ilyzy. O kitas — Henry Zed- 
nik, kuris balandžio 22 d. su
važinėjo Frank Megrdle.

Padarė vyrui operaciją 
ir paliko jį gatvėj.
Vargu bepasveiksiąs.

Kasmir Bainish, 40 metų 
amžiaus (4625 S. Marshfield 
avė.) liko rastas be sąmonės 
prie 45-tos ir Marshfield Avė.

Jam esą padaryta krimina
linė operacija. Jis liko nuga
bentas į Kapntės ligoninę. Jo 
padėtis esantį pavojinga.

Plėšikai atėmė iš moters 
$3,000 vertės žiedus.

George Irvine’o, turtingo įvai
rių dirbi n(0ų (importuotojo 
žmona, pasiliko po pietų viena 
namie (1231 Greenleaf avė.)

Į duris pasibeldė jaunas vy
rukais. Jis pareiškė, kad atėjęs 
durų taisyti. Kai tik p-nia Ir
vine atidarė duris, vyruko ran
koje pasirodė revolveris. Jis 
numovė nuo p-ios Irvine pirštų 
du deimantiniu žiedu $3,000 
vertės. Paskui jis norėjo pada
ryti '‘ro-vissijtį’* kambaryje. .Bet 
p-iai Irvine surikus, plėšikas 
skubiai sprukcr pro duris ir

$250 baudos ir 30 dienų kalė
jimo už važiavimą girtame 
stovyje.

Teisėjas Richardson nubaudė 
šoferį Roy Stafferį labai skau
džiai. Staffer turės užsimo*- 
kėti $250 ir teismo išlaidas, o 
taipgi 30 dienų paku tavoti ka
lėjime.

Staffer buvo areštuotas, kai 
jis važiavo automobiliu būda
mas girtame stovyje.

Lietuvių Rateliuose
Iš pažangiosios mokslui 

viy veikimo
Prisirašė naujų narių. — Kuo

pos susirinkimai podraug 
bus ir lavinimosi susirinki
mai.

Pažangioji lietuvių mokslei
vija yra susibarusi į Liet. Pa- 
žang. Moksl. Susivienijimą 
Amerikoje. Chicagoje gyvuoja 
minėtos organizacijos 2-ra kuo
ja.

Geg. 19 . įvyko kuopos mė
nesinis susirinkimas, kuris bu
vo gana gyvas ir įspūdingas. 
Skaityta laiškai su linkėjimais 
nuo centro valdybos A. Tūlio 
ir J. Kazlausko iš Valparaiso, 
Ind.

40 metų “Aušros” sukaktu
vių rengimo komisija raporta
vo, jog nėra galimybės taip 
greit apvaikščiojimą tinkamai 
surengti, nes kaip tik tuo lai
ku mokyklų sezonas baigiasi. 
O tas laikas moksleiviams 
ypač yra sunkus, nes reikia 
kvotimams ruoštis. Tad visa
pusi škaj apsvarsčius, kuopa 
nutarė 40 metų apvaikščiojimą 
atidėti iki rudens.

Kad susirinkimai butų gyves
ni ir įdomesni, nutarta kiek
viename susirinkime turėti po 
porą prelegentų, kurie darys 
pranešimų įvairiomis temomis. 
Tos rųšies lavinimosi, žinoma, 
atneš nariams daug naudos. 
Kiekviename susirinkime vie
ną valandą bus praleista kal
boms. Sekamame susirinkime 
kalbės p-lė L. Narmontaitė ir 
Antanas Lazdauskas. Kuopa 
kaip vienu balsu išrinko savo 
korespondentą inoksL M. J. Li
leikį, kuris pradės savo parei
gas eiti nuo sekamo mėnesio.

Prie kuopos prisirašė seka
mi moksleiviai: Antanas Laz-

dauskas, M. Jusas ir Ą. Valda. 
Jie visi lanko aukštąsias mo
kyklas — inžinerijos, dailės^ 
ir aplamo mokslo skyrius^ 
Linksma buvo susilaukti tokių 
draugų. Dalyvavo pora pane
lių moksleivių, kurios prisiža
dėjo įsirašyti 'į musų organi
zaciją.

Sekamas susirinkimas įvyks 
birželio 16 d., 8 vai. vak., pas 
Mrs. Frances Stogis, 4049 So. 
Richmond St.

Pas moksleivius pasHre|išWia 
pilniausias sutikimas ir har- 
moiiiju. Tnd -visi dar neprisi
dėję į musų organizacijų mo- 

kslęiviai prie pirmos progos 
tai padarykite. Mes politikos 
nevarinėjamė, o vien tik patys 
lavinamos ir bandome šviesti 
savo tamsesnius brolius.

—K. J. Semaška.

Kas atsitiko su Jaunuo
liu Orkestru

Vaikų Tėvas netiesą rašo, buk 
Orkestro vedėjas varinėjąs 
politiką ir šalinąs vaikus. — 
Orkestras gyvuoja 
vės.

po seno-

iš balan- 
Lietuvių

“Naujienų” No. 93 
džio 19 d. skyriuje 
Rateliai tilpo straipsnelis vardu 
“Naujas Orkestras”, kur Vaikų 
Tėvas rašo viską, taip sakant 
“up side dowĄį, 
anot K. Bielinio 
gono politiką. -

Pirma, naujas 
sikurė

Matoma, jis, 
pavartojo či-

su- 
ne 
jis

orkestras 
pernai rudenį, o 

prieš porą savaičių. Dabar 
lik pasiskelbė spaudoje.

Antra, iš Jaunuolių Orkestro 
liko pašalintas tik vienas D. 
Bložjukas, o ne keli vaikai.

sa-
86,

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICANLINE 
Trumpiausias kelias į 

visas dalis 
Lietuvos 

’Laivai išplaukia kas 
vaitė nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos. 

Nauji laivai trim! šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 Ir 3 klesos pasažierius
United American 

> Lines
171 W. Randolph St., 

Chieago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Trečia, tėvų nusistatymai 
bei įsitikinimai man niekuomet 
neapėjo.

Denis Bložiukas likę pašalin
tas už primetimą sniego į mo
kyklos kambarį, o taipgi į p. 
S t. Mažeikos namo koridorių, j

Gi man daromas priekaištas, 
buk kaš maišąs tėvų įsitikini
mus ir politinį nusistatymą 
su vaikų mokymu, yra niekas 
daugiau kaip tik sužinus me
las, kad mane apšmeižus visuo
menės akyse.

Tėvų politinis nusistatymas 
man niekuomet nerūpėjo ir ne- 
rupi. Jaunuolių Orkestro 
draugija yra dailės draugija. 
To užbrėžto tikslo mes laikė-’* 
mes pirma, laikomės dabar ir 
ateityje laikysimės. Mes neno
rime, kad kas nors Jajm. Ork. 
narius naudotų savo nešvarių 
tikslų atsiekimui. Pavyzdžiui, 
kovo 13 d. Mildos svet. Jaun. 1 
Orkestros koncerte uždraudžiau 
jaunuoliams dalinti “Liet. So
cialdemokratų Sąryšio” išleis
tus lapelius vardu “Kas yra 
ta L.S.S.” Sekamame susirin
kime išreiškiau pasipiktinimą 
p. J. Bložiui, kad jis atnešė 
tuos nešvarius lapelius ir pa
davė Orkestro nariams dalinti 
juos.

Maniau, kad Vaikų Tėvas su
sipras ir atšauks savo šmeiž
tus. Todėl ir nesiskubinau at
sakyti. Antra vertus, neparan-

4

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir namus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 71Qf, 1892. Chieago.

Ofiso Telefonas nn U A PDA A A Busto Telefonas 
Central 4104 Armitage 8200

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat. 
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

KALENDORIUS
HiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiffl
Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerą tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c. •SANDARA
327 E Str. So. Boston, Mass.

ku yra atsakinėti, kuomet ne- - 
žinai su kuo kalbi.

Jaunuolių Orkestros prakti
kos įvyksta trečiadienių vaka
rais Mark White Sąuare sve
tainėje. įGi šeštadieniiaįis nuo 
2 vai. po pietų būna klasiškų 
šokių pamokos. Mokina Arthur 
Kompkoff.

Tėvai, kurie dar neleidžiate 
savo vaikų mokytis muzikos, 
šokių, etc., nepraleiskite pro-[ 
gos. Ateityje jus tik iš to pa-: 
sidžiaugsite.

Jaunuolių Orkestro vedėjas j 
Juozas’ L. Grušas, 

3147 S. Halsted St.

ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS

Atvažiavo /Iš Lietuvos per 
Naujienų Laivakorčių sky
riaus patarnavimą Pranciška 
Armcilaitė pas savo gentines 
1408 So. 48-tli St., Cicero. Tel. 
Cicero 1006.

Dėkoja Naujienoms už gerą 
patarnavimą ir išpirkimą lai
vakortės per tokią gerą liniją 
tai yra U. States Lind.

Bes. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydymas — Elektroj? 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa, Didelių skausmų prašalinto- 
jas. , i. • ;

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chieago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chieago.
Turtas v ir S $7,000,000.00.

' I I  ..........................................................—!■'

ŠIUO PRANEŠU
Jog aš prisidėjau prie Real Estate 

biznio — United ■ Land & Investment 
Co., 4454 So. Western Avė. Taigi pra
šau drauj^s ir pažįstamus kreiptis 
prie musų: kam reikalinga savastis 
pirkti arba parduoti. Mes visados tei
singai pagelbėsim. Mes visuomet tu
rim visokios rųšies namų ir lotų ant 
pardavimo. Taipgi gelbstam tamstų 
savastis parduoti arba mainyti. Taip
gi kas norit biznį parduoti arba mai
nyti, tai mes visuomet ir visiems 
gelbstam. Su guodone

V. BISKUPAITIS, 
Ofiso Tel. Lafayette 4089 
Res. Tel. Lafayette 0458

Dr. Anele Kaushiilas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. in.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus . pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mic- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27'50; $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų 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. Nedčliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

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 Siuntimo 
Skyrius.

Ffeher*1Raising the ramiiy- If lt hadn’t been fpr Pa s help. that barrel couldn’t have been movedj?



NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲREIKIA DARBININKŲPraneši m ai! «Ny jieskojimai AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
Trečiadienis, Geg. 23, 1923

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- 

čiojimas įvyks gegužės 80 d. (Deco- 
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. — Komitetas.

PAJIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Stulgo, kur mane apleido gegužio 8, 
1923 m. noriu žinoti ar grįši ar ne, 
jeigu nemislyji grįžti, tai duok man 
parašą ant loto, kad aš galėčiau par
duot. Mano adresas.

TOFILIJA STULGIENĖ, 
3224 Emerald Avė., Chicago, III.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
važiavimą į Beverly Kilis. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksmin- 
it tyrame ore.

— Rengimo Komitetas.

PAJIEŠKAU pusseseries Marijonos 
šaltmerienės po tėvais Kaiman skai
tės, Triškiu par., Vinkleriškių kaimo, 
Šiaulių apskr. Apie 20 metų gyveno 
Chicagoj. Meldžiu atsišaukti arba 
kitas praneškit.

JONAS VILKAS, 
12021 S. Linion Av., W. Pullman, III.

REIKIA merginos arba mo
teries abelnam namų darbui ir 
pridaboijimui kūdikio. Nereikia 
skalbti, gera mokestis. S. Mac
io wski, 1938 Taylor St.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey 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.

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

JIEŠKAU savo brolio Miko Kaže- 
nevvskio. Jis gyveno 1856 W. 45th 
St., Chicago, III. Jau daugiau kaip 2 
metai kaip negaunu nuo jo liaško. 
Malonėkite pranešti kur jis randasi, 
jei kas žinote. .Jokūbas Kaženiaus-* 
kas, Paštas Kaišedorys, Lietuva.

MERGINŲ —
dėl dirbtuvės darbo, nuolat 

darbas. Kreipkitės:
Mr. Lerch, Chicago White
Lead and Oil Co. 1454 So.

Westcrn Avė.

GERŲ STIPRIŲ VYRŲ 
IŠLYGINIMUI SPRINGSŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 
NUOLAT DARBAS.

REIKALINGAS — 
BUČERYS, PARYRES 
DARBĄ.

3651 So. Wallace St.
Phone Yards 3206

PARDAVIMUI automobilius Chend- 
ler 7 sėdynių Visas geras, origenal 
maleva ir gera visa mašinerija. Kaina 
tik $350.00. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės.
2524 So Halsted St. 

—4------------------- --------------------------

GERA MOKESTIS.
ENGLANDER SPRING 

BED CO.
39 St. and iLovve Avė.

PAJIEŠKAU švogerio Vincento šle- 
vickio, keli metai atgal gyveno Ham- 
mond, Ind. Iš Lietuvos Suvalkų rėd., 
Marijampolės apskr., Kleviškių kaimo. 
Prašau atsišaukt arba kas kitas apie 
ų žinąs pranešt, nes turiu labai svar
bų reikalą iš Lietuvos.

TONY SKIRTUS, 
4222 S. Washtenaw Avė.

Chicago.

REIKIA moterų prie lengvo 
dirbtuves darbo.

Atsišaukite:
PULLjMAN COUCH CO.
3739 So. Ashland Avė.

2 blokai į rytus nuo 
Halsted S t.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ii 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų tol PAJIEŠKAU Antano Galmino, ku- 
miesteho draugijų nerengti tą dieną ris prasišalino gegužės 21, buvo at- 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas. I važiaves iš Springfield, III. ir ant bur- 

-------------- I do būnamas mus nuskriaudė ir pabė- 
Jauno»:os Birutės Orkestras pamo-H?0* -Įisai Vra 6 pėdų aukščio, raudo- 

kos būna kas adtradienį vakare, Fel-1 no veido, mažas iš Lietuvos atvažia- 
loship svetainėje, 831 W. 33rd Place. v0* Tėvai gyvena Springfield, 111. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas. Cricagiečiai apsisaugokite. Jeigu kas 

-------------- j kur pamatysit arba pnbutų ant bur- 
_------------------------------ „ | do, prašau man pranešti, gausit $5
Jaunuolių Orchestros koncertas I atlyginimo.

įvyks subatoje 26 geg., 8 vai vak. Mil- LEWIS PETRAVIČIA
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 42O6 So. Talman Avė.
Visus kviečiame atsilankyti. Tel. Lafayette 2072

Rengimo Komitetas. | \

APSIVEDIMAI.

RANKOMS SIUVĖJŲ
Reikia patyrusių merginų ar mote

rų prie išsiuvinėjimo guzikų skylių, 
finišerkų, jjrie beistinimo kautų ran
kovių skylių. Taipgi merginų kurios 
nori mokintis siūti rankomis. Moka
ma gera alga kai mokinasi.

KART SCHAFFNER & MARX 
512 So. Wells St. 
4512 W. 22nd St.

19 St. & Washtenaw Avė.
823 So. Tripp Avė.
2303 St Paul Avė.

REIKIA merginos arba moteries 
prie namų darbo ir pridaboti 4 metų 
mergaitės. Duosiu kambarį, Valgį ir 
mokesti. Atsišaukit vakarais.

‘ 2941 W. 39 St. arba 
Pershing Road.

pa-Paprastų darbininkų ir 
gelbininkų dirbti į Steel ware>- 
house; 10 valandų į dieną, 
stovus darbas.

Atsišaukite:
JONĖS and (LiAFLIN 

STEEL CORPORATION

46 St. and Ashland Avė.

EXTRA.

pa-

Detroit, Mich. — Pirmas pavasari
nis draugysčių išvažiavimas rengia 
Ateities Choras ir Lietuvių Progresy-1 PAJIEŠKAU merginos apsivedi-

Dramos Draugija, Nedėlioj gegu-1 n^ui, ne senesnės kaip 35 metų, ar 
žės 27 d., I našlės. Aš esu našlys, 37 metų, tu-

Išvažiavimas įvyks Palmei* Parke. riu viena mergaitę 4 metų. Taipgi 
Todėl, kurie mylite smagiai praleisti I turiu grosemę. Prašau atsišaukti ir 
laiką ir pakvėpuoti tyrų oru, bukite I prisiųsti savo paveikslą, 
tame išvažiavirr?e. Apart to bus pui- I * SAM W.
kus programas, kuris susidės ir iš dai-1 2515 W. 38th St., ’ Chicago, III. 
nu ir iš lietuviškų žaislų. Kviečia

Komisija.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JIESKO KAMBARIŲP. Petraitienės išleistuvės. Liet. 
Mot. Draugija Apšvieta rengia p-iai 
Petraitienei išleistuves šeštadienį ge-1 PAJIEŠKAU GYVENIMUI 
gūžės 26 d., 8 vai. vak. Fellowship | . , . n o •
svetainėj, 831 W. 33 Place Įžanga I atskirus 2-3 kambarius (FU1- 
asmeniui 50c. P. Petraitienė yra ga-|mus). • *
na pasidarbavusi visuomenės labui. I ‘ A . .. c. n

Kurie norėsite dalyvauti šiose išlei-1 1614 W. 4o-th St. B0X 2o
stuvėse, malonėkite užsisakyti vietą | Roulevard 0672
ne vėliau kaip pėtnyčios vakare pas' 
p-nią Valančauskienę, Phone Boule
vard 3514. Rengimo Komisija. SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Jaunuolių Orkestro generališka re-
I IŠNUOMUOJAMA kambArys 

29 ir Halsted gatvių Visi nariai bu- vienam asmeniui su valgio pa
kito su instrumentais, nes turime | . . . . c
prisirengti koncertui, kuris įvyks ge-1 gaminimu. Kreiptis 6637 SO. 
gūžio 26, Mildos svetainėje. Rockwcll St., pusantro bloko

Rašt. Eugenijo Grušaitė. | v . »____ ___  | nz VVcstern Avė.
Lietuvių Tautos Katalikų bažnyčios 

parapijos susirinkimas įvyks gegužio 
23 d., bažnytinėj svet., 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7:30 

Kviečia Klebonas ir Komitetai.

ŠVARUS KAMBARYS dėl 
švarių vyrų, dviejų, kambarys 
moderniškas. Visi patogumaj. 
Kreipkitės laišku. No 30

PASARGA. Skyrius 3210 S°'
BESIGARSINANTIEMS I Halsted St.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Reikia
LOOM 
DARBAS 
MOKESTIS

AUDĖJŲ
VIENAS
PUIKUS
DIDELĖ
NĖRA DARBININKŲ 
NERAMUMŲ.

Atsišaukite:
SOUTH BEND WOOLENS 

COMPANY
SOUTH BEND, IND.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štųkų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III. *

"įvairus"skelbimai iRS„-
" darbas, geros darbo sąlygos.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai genaus I Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
galėtų žinoti, kaip elgtis su pnduoda-1 [r garantuojamas už $4. Automobilių 
mais apskelbimais. I trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-

I linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di-
; __ _ __

jieškoji- I įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
jieškoji- Į darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
apmoka ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lavvndale 0114. \
pasirodo I "

STOGDENGYSTĖ

Pardavimai savasčių, biznių, auto I džiausią ir geriausia stogų dengimo 
mobilių, rakandų, kambarių — - —
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Atsišaukite
HYDRO STONE 
CORPARATION 
5821 W. 66th St.

(Clearing)

Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
gus, jeigu apskelbimo turinys 
sakys etikos reikalavimams.

ndš- 
pini- 
neat-

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

Norintieji pasigarsint Į sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it drles, tnen 
remove and see and feel the u/onderful 
difference in the color and rexture of the 
skin 5
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuiid facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 5
You can obtain regular sizes from yoUr 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. vvith 10 cėnts to Boncilla Laboratories, 
ind’anapolis, Indiana, for a trial tube.

REIKIA merginų ir jaunų 
moterų, senesnių negu 16 metų, 
kaipo mašinų operuotojų į pirš
tinių dirbtuvę. Patyrimo nerei
kia nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite.
EISENDRATH GLOVE CO., 

2001 Elston Avė.

REIKIA molderių, core dir
bėjų ir darbininkų dėl malle- 
able ir žalio geležies fandrę.

Illinois Malleable Iron Co. 
Employment Office

1760 Diyersey Phrkway

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJ1EŠKOME Jono Kališinskio, 4 

metai kaip apleido Chicagą, nežinome 
kur jis randasi, neatbūtinai norėtu
mėm sužinoti. Yra atvažiavusi iš Lie
tuvos jo motina ir rengiasi grįžti at-

REIKIA MOTERŲ sorta- 
,vimui popierų atkarpų. Nuo
lat darbas, gera alga. Chicago 
Paper Grading Co. 509 W. Ma- 
ther St., 1 blokas j pietus nuo 
Harrison S t.

REIKIA VYRŲ PAPRASTAMS dar
bui, $4.25 į dieną ir daugiau. Nuolat 
darbas, geros darbo sąlygos, gera pro
ga pasisiekimui.. Mes duodame over- 
alls, jumperius, muilą, rankšluoščius. 
Gražus kambaris dėl valgymo 
ir lietaus vana.

Atsišaukite:
MR. PROKES, 

1710 So. Peoria St.

pietų

REIKALINGA mergina arba mote
ris be vaikų, prie darbo hotelyj, kad 
butu tame darbe patyrusi, ir oras yra 
sveikas, čystas ant farmų ir mokes
tis gera.

JOE PERRY, 
Woodboro, Wis.

REIKIA sajusiladie's, moterų 
pardavinėtojų, patyrusių, prie 
audeklų ir siutų. Nuolat dar
bas. Tik patyrusioms mokama

REIKALINGAS tuoj doras žmogus 
prie Naujienų išnešiojimo skaityto
jams kas rytas — darbas tiktai dėl 
2-jų valandų į dieną, o uždirbti ga
lima nuo 24 dol. iki 30 dol. į nedėlią. 
Labai geras darbas dėl gero žmogaus. 
Reikalinga kaucija arba skirtingas 
susitarimas. Kreipkitės: Naujienų 
Town of Lake Skyrius, 1614 W. 46th 
St. Tel. Boulevard 0672.

gal, norėtų pasimatyti. Jis pats ar, »as- patyrusioms n 
kas kitas malonėkite pranešti.. Ona gera alga. Atsišaukite. 
Glažauskiene, 52d3 So. Tumei* Avė., inor c? u i x i c? a 
Chicago, III. 1235 So- Halsted St.

REIKIA commision namų 
pardavinėtojų (salesman’ų). 
Turi mokėti angliškai ir biskj 
lenkiškai.

3406 Archer Avė.

Reikalingi geri kridučiai ir 
kirpėjas. Kirpėjas gali būti ir 
neturintis praktikos; gera pro
ga pradiniui. Reikalingas 
kriučius ir prositojas prie senų 
drapanų. Darbas ant visados, 
taipgi reikalingas ir preseris 
vakarais arba per dieną. Krcip 
iitės.

F. BRUTAS,
3262 So. Morgan St.

REIKIA patyrusių vyrų dar
bui į geležies^ atkarpų jardą. 
Pradžiai mokėsime 50c. į valan
dą. Nuolat darbas ir proga už
dirbti geresnę algą. Subatomis 
darbas iki M Vai. su pilnu mo
kesčiu. Iroąuėis Steel & Iron 
Co., 4620 W. Roosevelt Road, 
Tel. Austin 4500.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.,
, 2840 Archer Avė.

Reikia karų taisytojų, paty
rusių, prie geležinių freitkarių. 
Atsišaukite. Goodwin, W. 67th 
& S. Cicero Avė. (63rd Street 
karų).

REIKIA —
Pagelbininkų, stiprių vyrų, 

dirbtuvės darbui.
HESS,

1219 So. Western Avė.

REIKALINGAS TUOJAUS 
ŠIAUčIUS mokantis savo dar- 
bą.

Atsišaukite
748 W. 33-rd St.

REIKIA —
Darbininkų lengvam 

ves darbui.
BECKLEY GARDY

17 E. 23-rd St.

dirbtu-

CO.

REIKIA vyrų presmenų bai- 
liavimui popierų. Nuolat dar
bas, gera alga.

Chicago Paper Grading Co., 
509 W. Mathęr St., 1 blokas į 

pietus nuo Harrison St.

REIKIA —
DARBININKŲ
ATSIŠAUKITE:

STANDART MATERIAL CO.
607 W. 66 St.

REIKIA automobilių male- 
votojų ir color varnišerių. Pas
tovus darbas visą metą, gera 
mokestis.
La GrangeĮ

'■ Grange 647

Kastory Mfg. Co.
III. Phone Ls

PARSIDUODA automobilius Stula- 
baker truck — 2 tonų. Gerams sto
vyje, prieinama kaina. Matyti i ga
lima bile kada.

Atsišaukite

------------- 1---------------------------
REIKIA siuvėjo (kriaučiaus) 

prie naujų rūbų siuvimo ir 
senų prosinimo ir taisymo. 
Darbas ant visados, užmokes
tis geras, 228 W. 47-th St.

REIKIA siuvėjo prie kostu- 
meriško dlarbų. Mokančiam 
darbą, pastovi vieta.

911 W. 33-rd St.
Phone Boulevard 6836/

REIKALINGAS BUčlERIS 
Turi mokėti savo darbą, ir 
mokėti važiuoti su troku.

Atsišaukite.
2256 W. 24-th S\

REIKIA vaikų 16 metų 
ar vyresnių; proga išmokt ge
rą amatą.
, PUlLAJMAN COUCH CO.

3739 So. Ashland Avė.

SPALVŲ VARNIŠERIŲ 90c 
dinišerių $1.10. Taxicab dar
bas.

CHECKER CAB CO.
1301 So. Cicero Avė.

REIKALINGAS VYRAS ant 
ukes, patyręs, $40 į menesį.

Atsišaukite.
3423 So. Halsted St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliuno biznis. Biz

nis neša gerą pelną. Parduosiu visą 
arba pusę ir už gana prieinamą kai
ną. Priežastis: perdaug darbo vie
nam.

Atsišaukite
5128 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI knygų, laiškų ir ki
tų rašybos reikmenų krautuvė — sy
kiu randasi ir Naujienų Skyrius. Tin
kama vieta Real Estatui. Biznis neša 
gerą pelną. Del informacijų atsi
šaukite: Naujienų Bridpegort Sky
rius, 3210 So. Halsted St. Tel. Bou
levard 9663.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Parduosiu tuojau, pigiai. Ant 
kampo, gera transportacija, renda 
$32.50, lysas ilgam laikui. 154 W. 
59tr St., kampas 59 St. ir Wentworth 
Avenue, Telephone Wentworth 7024 
Christ.

PARSIDUODA maža grosernė, 
lce Cream soda papsas, cigarai ir ta
bakas. Vertės $1000, parduosiu už 
$500, 4 kambariai gyvenimui. Lysas 
3 metams. Renda $20. Pardavimo 
priežastis svarbi.

2524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Par
duosime už pirmą pasiūlymą.

Atsišaukite
1057 Max!well St. Chicago.

PARSIDUODA saliunas, su 
barais. Biznis senas išdirbtas; 
parduosiu pigiai, nes turiu ap 
leisti Chicagą. 4001 W. Ogden 
Avė., Tel. Liawndale 9185

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj išdirbtas biznis per 
daug metų. Priežastis pardavi
mo nesutikimas šeimynoje. 
Atsišaukite: 2551 Emerald Av.

PARDAVIMUI saliunas lie- 
;uvių apgyventoje kolonijoje. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 
Priežastis pardavimo liga.

4530 So. Paulina St.

PARDAVIMUI delikotesen ir gro
sernė, gera vieta dėl bučemės. Yra 
daromas geras biznis. Parduosiu už 
$725. Įplaukų į dieną nuo $45 iki 
1 >55,

1606 W. 47th St., 
netoli Ashland Avė.

1
PARDAVIMUI saliunas lietuvių 

apgyventoje kolonijoje, biznis išdirb
tas per ilgą laiką ir yra nešantis ge
rą pelną. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Biznį noriu par
duoti greitu laiku.

MIKE ZALATORIUS, 
4502 S. Honore St.

Laffayette 7658

AUTOMOBILIAI

NEPAPRASTAS BARGENAS
—

Cleveland lengvas sedan, pirmos 
klesos mechaniškame padėjime. Išro
do ir bėga kaip naujas, 5 geri tajerai. 
Bosh magneto motoras, myteris ir 
daug kitų priaečkų. Turit pamatyt, 
kad apvertinus. Kaina $575.

M. DAVIS,
1350 Winnemac Avė., 

Phone Edgewater 6299
Nurodymai kaip važiuoti: Imkit N. 

Clark St. karą iki Winnemac Avė., 
5000 į šiaurę. (North).

PARDAVIMUI automobilius Hud- 
son sedan, 7 sėdynių. Visas kaip 
naujas. Pardavimo priežastis labai 
svarbi už tai turiu parduoti greitai. 
Kaina tik $550. Kreipkitės į Ga- 
radžių.

3222 So. Halsted St., savininkas 
939 W. 33rd St.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Geriausia proga jaunai porai. Nau
ji rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpetas, liampa, paveikslai ir 
gražus fdnografas su rekordais, par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio barbeno. Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

ŠIS BARGENAS 6 kambarių ra
kandai kaip nauji, turi būt parduoti 
tuojaus, karpetas, bedroontf setas, 
lampa, dining room setas, '©arlor se
tas ir consale phonograph e.c. Par
duosiu skyrium ar kartu.

5046 Calumet Avė.
1 lubos.

BARGENAS. Jauna vedusi pora 
parduoda 4 kambarių rakandus. Var
toti tik 2 menesiu.

Atsišaukite
13 B. So. Central Park Blvd. 

kampas Madison St.

DIDELIS bargenas; prikimštas sek
lyčios setas riešuto medžio diriing se
tas, miegamojo kambario setas, pho
nograph ir virtuvės setas, e. t. c. kaip 
nauji. Vartoti visai mažai. Parduosiu 
kartu ar atskirai.

4846 W. Jackson Blvd.
2 lubos.

NAMAI-ŽEME
BARGENAI

3140 Emerald Avė., ant Bridgepor- 
to, 2-jų aukštų medinis namas, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, kaina tik 
$3200.00, įmokėti $1,000.00, likusius 
kaip randa.

2 lotai, kampas Artesian ir 70 gat
vės, prie vienuolyno, kaina tiktai 
$2500.00.

Kampas 69tos ir Artesian, prie vie
nuolyno. kaina tiktai $1300.00.

3127 Union Avė., 3 lubų muro na
mas, 6 pagyvenimai, 3 po 6 ir 3 po 5 
kambarius Randa per mėnesį $150. 
Kaina tik $13,500.00, įmokėti tik 
$5,000, likusią paskola savininkas pa
daro be komišinų.

3607 Lowe Avė., 2 aukštų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai, maudynės, elek
tras ir visi vėliausi įtaisymai. Kaina 
$8500, įmokėti $2000, likusius kaip 
randa.

Biznio kampas ant Bridgeporto, 3 
Storai ir 3 pagyvenimai, kaina tiktai 
$12,800, įmokėti $4000, likusius savi
ninkas paskolins be komišinų.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

8335 So. Halsted Street,

PARDAVIMUI 4 ruimų didelis na
mas su 1 akru žemės, kietmedžio grin
dis ir visi trimingai. Gera žemė, 
5739 Natoma Avė., 2 blokai į pietus 
nuo Archer Avė. Pirkimas pagal su
tarti.

Klauskite
Tel Wentworth 3114

PARDAVIMUI Woodboro kotelis. 
Gražioj vietoj, biznis geras, oras svei
kas. Daug yra ežerų. Maudynės, 
žuvavimas, uogavinlas ir kiti smagus 
laiko praleidimai vasaros laike, taip 
jau ir žiemos laike. Taipgi visokie 
žaidimai: kaip tai medžioklė ir kiti 
panašus dalykai. Vasarinis resortas—- 
hotelis.

JOE PERRY, 
Woodboro, Wis.

8562 So. Halsted St,

PARDAVIMUI. Bargenas, biznio 
prapertė, 2 augštų mūrinis namas. 
Krautuvė ir kambariai, karštu van
deniu šildoma, elektra, 2 augštų mū
rinis garadžius, cementuotas jardas, 
viskas gerame padėjime. Mrs. A.’ Le- 
on, 3751 So. Pamell Avė., įėjimas 
per šonines duris.

DIDELIS "BARGENAS anl 
South Side, 4, pagytvenimų 
naujas muro namas, I labai 
gražiai įrengtas, pagal naujau
sios mados. Del platesnių žinių 
telefonuokite savininkui tuo- 
jaus. Lafayette 1970.

EXTRA
Pardavimui du kampinei bizniavi 

lotai Brighton Parke. Gatvės ištaisy
tos. Lietuvių apgyventa, vieta tinka
ma dėl bile kokio biznio. Priverstas 
esu parduoti už žemą kainą, nes rei- 
calingi pinigai dėl padidinimo biznio. 
Kreipkitės pas: L. Geležinis, 1748 
West 45th Street.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant dviejų pagyvenimų, saliu- 
nas ir storas, Storas išranduotas 
už $50 į mėnesį. Prieg to yra 
vasarinis daržas šalę prie galiū
no yra 8 kambariai dėl svečių, 
didelis Bowling A'lley, užpakaly
je daug pinigų atneša, viršui pa 
gyvenimas yra su 7 kambariais. 
Vieta randasi ant geriausios 
gatvės, prie pat North Westem 
gelžkelio stoties, skersai gelžke- 
lio Madison Št. gatvekariai. Ge
riausias biznis visame miestely
je; pirmutinis kampas ištrijų 
miestų. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių.

Atsišaukite
2 Broadway, Melrose Park, III. 

Tel. Melrose 624 
I

NEPRALEISKITE šios gy- 
venime progos, pirkite dabar lo
tus biznio centre Fordo mieste.

Atsišaukite
2131 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS

South sidėj į 3 dienas turi būt ' 
parduotas 2 aukštų mūrinis namas po 
6 labai didelius kambarius. Gasas, 
elektra, maudynes, beismantas 7 pėdų 
aukščio. Rendos $80.00 į mėnesj. 
Kaina tik $7,500. Viskas naujos ma
dos ištaisyta. Priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjimą, lotą, automobilių. Kas 
pirmas tas laimes, dėl platesnių žinių

Kreipkitės pas
JOS. AUGAITI 

808 W. 33rd Place 
Tel. Boulevard 1550.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
cottage ir 4 lotai. $2,000 įmokėti, ki
tus po $30 į mėnesį. Kaina $5,800.

Atsišaukite
9431 So. Parnell Avė.

4 blokai į rytus nuo 
Halsted St.

PARDAVIMUI commision 
namas. Biznis daugiausiai tar
pe lietuvių. Patyrimo nereikia. 
Atsišaukite prie savininko po 
6 vai. vak. Tel. Prospect 1117.

DIDELIS Bargenas mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 rendos, 
nėra inorgečių; kaina $6,000. 
Atsišaukite pas savininką

1707 Morgan St. arti 18 gt.

JEI JUS turite lotą, mes 
jums pabudavosime gražų na
muką lengvais išmokėjimais. 
Telefonuokite Austin 2025 Rex 
Constniction Co. 308 N. Mi- 
chigan Avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRES8MAKING 

COLLEGE.
2407 W«rt Madison Streoi

TeL Seoley 1643
Kirpimas, dezainlnimas, siuvi

mas, dresmaklng ir pattem ma- 
ket. Bizniui ir namų dėvėjimui, 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
ciali* namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėkla, su- 
.kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, raiykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacija.

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės. ,

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATBS’ AUTGMJBILIŲ 
320 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerų dtirbų, tad ateik 
(r pasimatyk na mumit. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr4 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbų užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augfitesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas SS-člos gat., 2-ros lubos)


