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Lenkai šėlsta

Telegraph diplomai, korespondenas sako, kad Italijos premieras diplomatiniais keliais paragi
nęs Vokietiją veikti ir paduoti
talkininkams konkrečių pasiūly
mų.
Korespondentas ir mano, kac
Stinnes ir Jaspar dėlto tik ir yra
atvykę į Milana, nes ir Musšolini
irgi išvažiavo į ten, kaip skelbiaįma, padaryti keletą svarbių konĮferencijų internacionaliniais rei
kalais.
Kitas k () ros-po n de n tas sakosi
patyręs, kad Stinnes išvyko su
politine misija pas Mussolini,
prikalbinti pastarąjį pasiūlyti
savo tarpininkystę išrišimo Ruhr
klausimo.

Anglijos lauky darbininką 200 anarchistą areštuota
/Bulgarijoje
streikas plečiasi

Karaliaus Dovydo Namuose

SOFIJA, kovo 28. — Dau
giau ^kaip tfu šimtu menamų
anaręjiistų areštuota policijos
visoje šalyje per kelias pasta
rąsias dienas.
63 žmonės tapo areštuoti
Sofijoj, policijai apsupus su
sirinkimų salę. Vienas bandė
pabėgti, nušovė policistą, su
žeidė oficierių ir paskui pats
nusižudė.
‘ \

Purnell “mokslas” suardė šei
myną. Daugiau
Hindi jimų
api^ Purnell tvirkavimą.

---------- —

LONDONAS,
kovo 28. —
Anglijos laukų
darbininkų
streikas, kuris prasidėjo Nor
folk apygardoje- nuolatos ple
čiasi ir persimetė į kitus du
pavietus. Kieįk tikrai darbinin
kų streikuoja sunku sužinoti
delei didelio plojo, kurį strei
kas apima. Yra pavojaus, kad
šis streikas gali pavirsti j vi
suotiną visos Anglijos laukų
darbininkų streiką.

Riaušės Pareiny

t

Jagbole areštuota 150 žmo
nių. Ištikusiame susirėmime
vienas oficierius ir keli karei
viai ir' anarchistai liko užmu
šti. -f

kliubo New Yortae, DepartaStines kalbina ir Franciją.
mento viršininkai atsisako paPARYŽIUS,
kovo 28.
BERlLINAS, kovo 28.— Gelsakyti kokių oficiali.nių prieNova Zagora policijos stox
Nori nutraukti diplomatinius monių bus griebtųsi, bet val- .Slprendž trina, kad premjeras senkirchen, Ruhr distrikte . ir tis buvo šturmuota ir du žmo
ryšius dėl nuteisimo arcivys- džios nuomonė vistiek jiasiek- ! Poinearė pasakė atstovų buto Drcsdene vakar ištiko bedar nes užmušti.
(
sianti Rusiją ir Maskvos val finansų komitetui, kad Vokieti bių riaušes, kuriose bedarbiai
kupo.
džia sužinosianti
kokis yra jos induatrialistai, su Hugo prigrūmojo areštuoti mayorą,
JimgĮt. Valstijų imisiptatymas Stinnes priekyje, kelis sykius jei nebus išniokota kiekvienam
bandę užvesti tiesiogines dery bedarbiu^ po 200,000 markių.
’ •.
raščiai nišo, kad Lenkija gal šiuo dalyku.
bas su Francija, bet Francija Mayoras gabaus tapo paliuobūt nutrauks . diplomatinius
svarstysianti tik oficialiu ius pa suobiis pO neaiškaus prižado
ryšius su Rusija, jei arcivysinus iš Berlino. Poincare pagerinti padėtį.
kupas Zepliak bus sušaudytas
Ji tapo sutverta įsakymu
tikisi, kad vokiečių priešinima
Maskvoje.
iš Maskvos.^sis užsibaigs pabaigoj gegužės
Gazctta Parauna kviečia i
men.
,
ST. JOSEPH, Mich., kovo 27.
kitas Rymo katalikų valstybes Apie tai pranešusi kitoms val
Poincarle prisipažino,
kad
— Kad Amerikos Darbininkų
pagelbėti Lenkijai, nutraukiant
džioms. Bet kartu reikalau Francija dar nieko nepelnė iš
partija (Workers Tarty) tapo
diplomatinius ryšius su Rusi ja franeuzų išsikraustymo. okupacijos, bet ji yra pasiren
ja. '
VVASILINGTON, kovo 28. sutverta komunistų internacio
Socialistai siekias i apsaugoji gusi pasilaikyti gvarantijas iki
paskutinė dalis kontribucijos — 'Prohifbicijos komisionierius nalo Maskvoje nutarimu, 'liudijo
mo Europos taikos.
Auga įsitikinimas, kad* ru
nebus užmokėta. Talkininkai Haynies įsakė pronibicijos ag Wm. Z. Fosterio byloje vienas
sai , nenori ir niekad nemani
entams, keliaujant traukiniais, kon\ųnistų vadovų, Charles E.
BERfLLNAS, kovo 28. — Vo
šildyti arcivyskupOj bet jį visRuthentyerg) Jis liudijo, kad ta
liek sušaudys, jei negaus poli kietį os valdžia sutinka daryti Esseno iki kontribucija bus pil daboti, kad traukiniuose nebū partija tapo sutverta kaipo sky
viską jos galėję, kad užtikrinus nai užmokėta, nors kihis dist- tų girtuokliavimo \įr areštuoti
tinių koncesijų.
užmokėjimą kontribucijos, ku riktus sutinka evakuoti laip visus žmones, kurh? • turės su rius nelegalinės komunistų par
utines ar tijos, kad pagelba legalinės par
rią nustatytų internacionalinė sniškai, sulig Vckietijos mokė savim, kišeniuje,
munšaino. Hayhes įsakymas tijos galima butų dalyvauti tega
biznierių komisija.
Taip pa jimo.
sako, kad agentai turi eiti sa limame darbe. Ji turėjo būti
reiškė Vokietijos užsienio rei
uętik kada jie tik kaipo įnagis komunistams
vo ‘pareigas
kalų ministeris von Rosenberg
atvirai ir 'legaliai vesti savo ppbdaro medžiokles,
bet taipreichstago užsienio reikalų ko
f
jau
ir kada
keliauja,
ar pagandą.
Sako, kad kunigai nėra Rusijos mitetui.
Ruthenberg liudijo, kad “(Irau
Mina namie. Jeigu jie keliau
Rosenberg sakė, kad valdžia
piliečiai, bet jo, popos,
pranešė Europos valstybėms, iš Bedarbė didėja ir bedarbiai rei dami nestabdysią girtuokliavi gas Carr” išdavė savo raportą
pavaldiniai.
kalauja didesnės pašelpos.
mo traukiniuose, tai busią pa centraliniam komunistų inter
imus tas, kurios yra tiesiogi
nacionalo komitetui ir tasis užšalinami iš vietos.
RYMAS, kovo 28. — Papa niai užinteresuotos Ruhr okupa
Patys Haynęs nežinia į kur gyrė nutarimą tverti legalę par
Pins XI paprašė Rusijos sovie ciją, kad Jungt. Valstijų valsty i ESSENAS, kovo 28.— Ruhr
tų valdžios paliuosuoti arcivy bės sekretoriaus Hughes pasiūly klonio bedarbiai nutarė pa išvadavo kelioids dienoms. Spė tiją. Tas “draugas Carr” kaip
skupą Zepliak (Ciepliak)
ir tai, Užverti jo New Haven kal skirti tarybą pasitarti su Vo jama, kad gal ir jis išvažiąvo lįųdijo Ruthenberg, yra niekas
visus kitus kunigus, kuriuos boje, yra Vokietijai priimtini. kietijos valdžia apie didesnę medžioti geriančių pašažerių. kitas kaip L. E. Katterfeld iš
New Yorko. Katterfeld yra nunuteista Maskvoje už atsisa Jis teČiaus pakartojo, kad oku pašelpą bedarbiams. Bedarbiai
įteistas kartu su kitais komunis-.
kymą atiduoti nereikalingus puotosios teritorijos turi būti reikalauja inemokamo maisto,
tais darbiečiais Chicagoj e, betl
bažnytinius turtus badaujan- evakuotos pirm negu prasidės važinėjimo gatvekariais ir val
kada jiems reikėjo eiti kalėji.tiems. Papa savo prašymą re- Į derybos kontribucijos klausime. džios užtikrinimo, kad bedar
išmokėta
WAUKEGAN, III., kovo 28. ’man, Katterfeild buvo Rusijoje
(Hughes toje savo kalboje siu- biams pašelpa bus
**mia tuo, kad tie kunigai nėra
— Grand jury, kuris tyrinė ir kalėjimai! neprisistato. Visi
Rusijos piliečiai, bet būdami Įlė paskirti internacionalinę biz- reguliariai.
Duisburgo žinia sako, kad ja menamus papirkimus jury, nuteistieji, jų tarpe ir Wm.Bross
nariais katalikų hierarchijos įnierių komisiją ištirti ir nustatyti kiek Vokietija pajiegia kon skaičiifc bedarbių ten didėja kuris išteisino gubernatorių Lloyd jau tapo gubernatoriaus
yra papos pavaldiniais.
dėl stokos žabosiąs medžiagos. Small, šiandie išnešė dar vie Small paliuosuoti iš kalėjimo,
tribucijos mokėti).
Atidėjo arcivyakupo
Bedarbiai atlaikė kelis susirin ną apkaltinimą.\ Apkaltintasis bet Katterfeld kaucija liko pa
Vokietija taipjau sutinka kon kimus ir nutarė reikalauti iš esąs valstijos darbininkas.
nužudymą.
naikinta ir jam kalėjimas tel^etribucijos klausimą pavesti in
gręsia.
VARšAVA, kovo 28. — Len- ternacionalinei grupei, kurtoj ir Berlino didesnės pašelpos.
Tas komunistų internacio
Unijos, atstovaujančios 1,300 Tris sykius nuteisas nužudyti.
kijos permieras Sikorski šian Vokietija butų atstovaujama.
leido
WAGO, Tex„ kovo 28. — nalo , komitetas, kuris
die paskelbė senate, kad vald- Vokietija tada stengtųsi už 000 diaTtbdinlin|kų, jiišlcido atsi
tverti legalinę partiją, kartu
džios žiniomis per Rusijos am traukti internacionalinę paskolą šaukimą į Ruhr distrikto dar Negras Roy Mitchell tris sykius
įsake, kad nelegalinė partija
basadorių Varšuvoje, mirties ir ją atiduotų talkininkams už bininkus, kviečiantį juos tęs buvo teistas už žmogžudystę ir
ti pasyyį . priešinimąsi' nevar visus tris kartus liko nuteistas nebūtų naikinama ir kad nebausmė arcivyskupui Zepliak kontribuciją.
tojant jokios prievartos.
\
'
nužudymui. Dabar yra teisia legalinis darbas nebūtų su
nebus vykinama Rusijos val - V /
Socialistai veikia.
mas už ketvirtą žmožudystę. stabdyta®, nors to gal ir pagei
džios “bent šiuo laiku” ir kad /
Visuose trijuose aĮs-itikimuose dautų “inteligentai,” kurie nė
tas dalykas bus svarstomas dj- 1 Anglijos, Franci jos, Belgijos,
jury nuteisė jį į kelias minutes. ra pratę prie klesų kovos nuož
plomatinėsie derybose. ?
/ Italijos ir Vokietijos socialistai
Manoma, kad ir dabar jis bus mumų.
dės
visas
savo
pajiegas
užbaigi

Ruithenberg be to
liudijo,
Amerika priešinga žudymui.
BUCH AREŠTAS, kovo 28.— nuteistas ketvirtam nužudy
mui “Ruhr avanturos” ir išriši
kad jis dalyvavo keliose komu
WASHINGTON; kovo 28. — mui kontribucijos klausimo. Tai Dar niekad nebuvo tokių dide mui.
nistų konvencijose, taipjau ir
Sovietų valdžios nutarimas su tapo nutarta tų šalių socialistų lių puolimų ant žydų Rumuni
toj konvencijoj, kuri buvo lai
Peštynės Japonijos seime.
šaudyti ryto arcivyskupą Ze>- trijų dienų konferencijoje. Iš joj, kokie ištiko laike pastarų
koma
Michigano raistuose.
liak^r generalinį vikarą Buč- leistas pranešimas sako, kad šios jų trijų dienų. Pogromams dar
TOKIO, kovo 27. —< Japonijos Pirmesnėj komunistų konven
kevičių, nuomone valstybės de konferencijos nutarimai dar sy nematyti galo. Kaltinama, kad seimas anksti šįrit uždarytas, iš
cijoj liepos 26 d, Maskvos in
partamento valdininkų, yra bai kį bus svarstyti socialistų parla poilcija nieko neveikia ir ne kalus seime peštynėms tarp at ternacionalą atstovas Arnold
siausias nusidėjimas prieš žino mentų narių konferencijoje Pa sirūpina pogromus sustabdyti. stovų. įPeštnynės kįlo opozici Losovsky kalbėjo kaltindamas
niją, kuris negalįs neiššaukti ryžiuje kovo 29 d.
Daug žydų suželtų.
jai bandant apkaltinti valdžią. Amerikos komunistus, kad j1
didžiausio pasibjaurėjimo Jun.
Pasak to pranešimo, kontribu-.
Puodukai ir rašalinės lakstė oru susiskaldę
VIlENINA, kovo' 28?-į dvi kovojančias
Valstijose.
ei jų klausimo išrišimas tiįri būti
kada pirmininkas uždarė posėdį. tarp savęs frakcijas ir parei
mapatvirtintomis
žiniomis,
tokis,
kuris
leistų
atsteigimą
ka

Departamęntas gavo atsišau
kalavo, kad abi frakcijos I
kimą ir protestą prieš nutėią ro nuteriotųjų apygardų, užtik žiausia 45 žydai, o galbūt ir
PINIGŲ KURSAS
jaus sustotų kovoti ir susivie
simą nužudymui nuo katalikų rintų Europos taiką ir atsižvelg du syk tiek liko sužeista po
nytų. Viena tų frakcijų stojo
Vakar kovo 28 dieną, užsienio pi
tų į Vokietijos nuojiegumą išpil gromuose Buchareste.
ro ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių už nelegalinį . veifeimą, o kita
dyti savo obligacijas.
už atvirą, legalioj,
veikimo
Apkaltino bankierių.
Sprendžiama, kad Vokietijos
Ruthenberg priklausęs
1 sv. sterlingų ....... $4.70 Pats
GHUCAGO. — Grand jury Anglijos
socialistai tuojaus pradės gamin
Austrijos 100 kronų.......... .........
prie legalistų frakcijos.
ti kontribucijų pieną, turis bus išnešęs du apkaltinimų^ prieš Belgijos 100 markių ............... $5.70
100 markių............... $49.20
Frank Maltz, buvusį preziden Danijos
Rutheniberg Ibuvo tosterio
paduotas Vokietijos valdžiai*
Finų 100 markių
$2.75
tą Sixteenth Street State Bank, Francijos 100 frankų ........ $6.60 liudytojas ir tvirtino, kad nors
Italija
ragina
Berliną
veikti.
Italijos 100 litų ... ................... $4.96
kurį nesenai uždaryta. Vienas Lietuvos
šiandie — giedra ir biskį
100 Litų .... ................810.00 Fosteris ir dalyvavo komunis
apkaltinimas primetama Mat- Lenkų 10d markių ........
Uc tų konvencijose
šilčiau.
LONDONAS, kovo 28.
ir priklausė
Norvegijos
100
kronų
............
$18.08
Saulė teka 5:40 v., leidžia priežasties apsilankimo Milane zui prig^udinėjimą, o antnfs Olandų 100 guldSnų
$39.44 komunistų partijai, bet jo Uni
si 6:11 v. Mėnuo leidžiasi 3:50 Hugo Stinnes ir Belgijos užsie kaltina peržengime Valstijos Šveicarų 100 markių ......... . $18.47 jų švietimo Lyga nesanti dali
Švedijos 100 kronų ................. $26.62
nio reikalų m misterio Jasper, įstatymų apie bankust
Vokietijos 100 maiklų įįc mi komunistų partijos.

Lenkai šėlsta ant Rusijos

Vokietija priimtą Hughes p"
' ’ Pieną

Papa prašo paliuosuoti
arcivyskupą
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Am. Darbninką partija—
komunistą padaras

Stabdys girtuokliavimą
traukiniuose

Ruhr darbininkai nerimauja

Dar vieną apkaltino
į

■—_

Saužuėystės padidėjo
Pernai nusižudė 13,530 žmonių
jVrtąrpe 79 milionieriai.

<;<RAND RAPIDS, Mich.
Rosetta ir Hazcl Wurfh liudij ima i tik buvo pradžia liudi.jiiinų apie “ikaraliaus” Benjamin
Purnell haremą ir jo
tvirkavimą su “Dovydo Namų”
kolonijos mergaitėmis.
Daug
mergaičių atvyko liudyti Hansell byloje apie, baisią padėtį

NEWr YORK, kovo 28.
Save-a-Life lyges pirmininkas
Harry M. Warren savo meti
niame raporte sako, kad skai
čius žmogžudysčių Jungt. Val
stijose pasidvigubino nuo karo
laiko. Pernai buvo 13,530 saužiidyščių.
Nusižudžiusių vaikų vidttti>
Liudijo ir A’icna senyva mo
uis amžius yra 16 m., p mer
Tai buvo
Mrs. I-j^T
gaičių 15 m. Vienas vaiWas pa teris.
liko raštelį, kad jis nusižudo Buscke Penu iš Clevelando. Ji
vien dėl juoko, o mergafič nu irgi buvo kolonijos narys, bet

sižudė, kad gavus nurijo susiju kada ji pradėjo

abejoti apie

dinimo. Viena išgėrė nuodų, teisingumą Purnell mokinimų,
kadangi negražiai fišrodę jos nu- j\is vyras išvarė ją iš kolonijos,
o kiti kolonijos nariai ją pra
Dr. Warren sako, kad trimis keikė. Ji kolonijoj palikusi sa
svarbiausiomis
priežastimis vo jauną mergaitę IJlen, ma
saužudyščių tarp vaikų yra ne nydama, kad jai bus sąugu su
pakenčiamos sąlygos namuose, jos senuku, z Bet per ereitas
netikusi auklėjimo sistema mo Kalėdas ji patyrusi /
kyklose ir tenipcramentinis su dukteris, kad “kardl/us
irimas. Taipjau ' kalti esą ir jamin ją išgėdino. \
Jos duktė irgi liudijo. Ji liu
jaunų apsivedimai, 1920 m. bu
vę l,(>00 vaikų ir 12,000 mer- dijo kaip ją Purnell išgėdino,
kaip buvo tvirkaujama ir gir
Apie 500 jų buvo persiskyrę ar tuokliaujama Purnell “Shijoh”
rūmuose ir kaip.Purnell pa
našliai-ės.
Saudžudžių skaičiuje yra ir skui įsakydavo mergaitėms, ap- ,
augs tai/iškilusių žmonių. Tarp sivesti su jo parinktais vyrais1^
pernai nusižudžiusių buvo 38 ir jos tftrėdavo tai padaryti.
Bet ne viena
tą šeimyną
kolegijų studentai, 50 kolegijų
profesorių ir mokytojų, 19 ku Purnell suardė. R. W. Wade,
nigų, 52 Įrišėjai ir advokatai, tėvas Hązel Wurtr liudijo, kad
liko suardyta
84 daktarai, apie 100 preziden ir jo šeimyna
tų įvairių didelių biznio įstai- Puroell “mokslo.” Jo pati pa
gii,. 79 m.iliąnie.riui, 16 .turtin klausė Ihirncll ir paliko jį ant
gos moterys , ir 8 bąnkrri^iai. 'Oklalurtnos iikcšj* kad įstojus
Vienas bandė 10 kartu' nusižu kolonijon. Apvienčjęs, ir nusi
dyti, kol jam pavVko| tai išda minęs paskui ir jis nusekė Ar
įstojo kolonijon, bet negalėj#
ryti.
\
prie
Purnell
Daugelis jų nusižudė dėl vi prisitaikinti
sai menkų priežasčių.
Keli “mokslo” ir turėjo J>«4jkti panusižudė dėl kaiitijmų pletkų; čiįj ir koloniją apleisti. '
Čia Purnell advokatas pašo
vienas nusižudė, kad turėjo su
stoti lošęs golfą; moteris nusi ko ir užprotestavo prieš liudi
žudė, kad du sykiu pavėlavo jimus, nes jie veda prie grand
traukinį; vyras nusižudė dėl jury tyrinėjimų. Bet teisėjas
barnio už katę; vienas madų atsakė advokatui trumpai:
piešėjas nusižudė bandydamas " “Sėskis!”
n (Bus daugiau^
atspėti moterų madas seka
mam pavasriui.
CHICAGO. — Oro biuras sa
ko, kad j>er
metus nebuvo
tokio šallto kovo iinėn., kaip
OHICAGO. — šiemet auto- šiemet, šalta yra ir j šiaurę
njobiliai Chicagoje užmušė jau- nuo Chicagos. Tąip, Duluth,
113 žmones. Bet tik 24 auto Minu., šaltis siekia 14 laips
mobilistai tapo atiduoti teismui nių žemiau zero (0); Šaulį Ste.
Užvakar užmušta 3 žmonės.
žemiau zem.

143 žmonės užmušti

4-

on

Žydą pogromai Rumunijoje

Mzujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
šiuo praneša, jog jau priima
pinigus pasiuntimui į
Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. PinP
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senoviniai^pamatais.
Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.
Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

1739 $o. Halsted Si,

Chicago, UI.

Ketvirtadienis, kov. 29, 1923!
miško darbams, tačiau bedarbiai
neturėdami šilty
rūbų negali
stot darban.

gos skirtingų pažiūrų politinių
srovių nariai galės tverti savo
frakcijas.

MOTERIS SIRGO
NORĖDAMI
\ TRIS MENESIUS

—Lombardo sidarbro daiktų
išsiųstų Maskvon 1915 m., šio
mis dienomis jau atvežta Rygon
3 ,vagonai. Greitu laiku' juos
pradės davinėti savininkams.
Kaip girdėt, daugelis savininkų
savo kvitus yra pametę, o taippat nemąžai 4atėmę bolševikai

Iš gelžkeliečių socialdemokratų
Reikia tikėtis, kad Gelžkelie
veikimo.
čių Profesinė
Sąjunga greitu
laiku bus atgaivinta ir neužil
Kaunas
[musų koresp. J — go pradės sėkmingai veikti, nes Rusijoj.
Lietuvos gelžkeliečių politinis atgaivinimu rūpinas Seimo na —“Latvijos Sargs” redakto
susipratimas kolkas tebėra visai riai Kromeris ir St. Kairys.
rius p Karlis Polis “už netikrų
menkas ir jie yra visai iškrikę.
—Gelžkelietis.
žinių įtpic valdžios darbus” sklei
Dauguma gelžkeliečių neturi
dimą nubaustas 500 latų (25,aiškesnio nusistatymo, dalis yra
000 rub.)
arba 2 mėnesiams
bolŠevikuojančių, kiti priklauso
arešto. —Lietuvis.
Darbo Federacijai, pavasarinin
kams ir k. •
Pradėjo dirbt “Fenikso” fabri
Paskiausiuoju laiku gelžkelie- kas.—Bedarbių padėtis.— Grą
pradėjo plėstis Žinama Lombardas. — Nubau
čiuose žymiai
socialdemokratų įdejos, dėl to
dimas redaktoriaus.
pasekmingesniam veikimui sumanyta sušaukti į Kauną visos
Lietuvos
gelžkelicčių-socialdę- stojusis karo metu vagonų fabmokratij konferencija 25 kovo rikas “FeniksZ jau pradėjo dar
bą. Dabar tedirbama tik re
Konferencijoj turės būt iš monto darbai, pilnai pradės fab
rišta daug politinio ir ekonomi rikas veikti tik nuo 1 balandžio
Greitas pasažierinis kelias nuo
nio pobūdžio svarbių klausimų, š. m. Fabrikas jau gavo užstvNEVY YORKO iki LIEPOJAUS
kurių tarpe ir atgaivinimas pra kymų iš Latvijos gelžkelių mi- por Gothenburgą, Švediją. Pasažieant jūrių tiesiai j
ėjusiais metais valdžios užda nisterrjos: 10 antros klasės va riai bus transferuoti
Liepojų
rytosios Gelžkeliečių Profesinės gonų, 25 trečios klasės, 20 ke S. S. KUNGSHOLM Mairch 31, May 5
Sąjungos. Savo sąjungos atgai leivinių ir 30 prekinių vagonų (Sistership to S. S. Stockholm)
vinimu gelžkeliečiai socialdemo siauriems gelžkeliams. “Fenik S. S. DROTTNINGHOLM,
Baladžio 14.
kratai yra rimtai susirūpinę ir sas” tikisi užsakymų iš Lietuvos S. S. STOCKHOLM April 26, May 29
tam daroma aktingų žingsnių. ip-Rusijos.
Trečios klesos kainos:
iki
HAMBURGO
$103.50, iki
Sąjungos atgaivinimo reikalu
—Bedarbių pradžioj vasario DANZIGO ir, PILI A VOS $106.50
antradienį, 27 vasario, “SociaL mėnesio Rygos darbo biržoj bu | LIEPOJŲ irAfEtyELI ...... $107.00
S'u damokėjimu $^.00 taksų
demokrato” redakcijos bute ja*\ vo užregistruota 4056, tarp kuTrečios
klesos pasažfeiiai turi /kabi
trečią sykį įvyko gelžkeliečių Vių buvo vyrų 1643, moterų
nūs tiktai su 2^4 lovukam.
socialdemokratų susirinkimas. W3; vasario pabaigoje buVo Nereikia Švedijos paeporto v/zos.
arbj.
Buvo svarstyta ir tartasi gelž/ 33JT bedarbiai — vyrų 779, mo
Swedish American Lmė
Jackkt liečiu Profesinės Sąjungos rei terų 2568. Bedarbių vyrų su «»n St., Chicago, III.
kalais ir aiškinta socialdemo mažėjimas aiškinamas tuo, kad
kratų programa bei jų taktika jų daug pasiųsta į visuomeni
politiniam darbe. Buvo išrinkta nius darbus, o moterų tepasiųs2 atstovai busiančio konferen ta visai maža. Paskiausiu ’lždįu
cijom
daug darbininkų reikalą ui imĄ
Profesinės Gelžkeliečių Sąjun
I LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo
gos klausime socialdemokratų
giminių iš Lietuvos.
nusistatymas toks, kad sąjunga
White Star Line
butų bepartinė, kad joje galėtų
STew York į Cherbourg ir Southampton
itkpa
(Pasaulio didžiausis laivas)
sutapti visokių, skirtingų pažiū
Co<npg*i0
rų žmonės, nes profesine sąjun
ga iai proletarinė organizacija
'Majestic balandžio 21; gegj'12'; birž. 2
Greiti susijungimai su Baitfjbs uostais
pasėkmingeSnel kovai už geres
American Line
nį būvį, o materiale varguome
New York-Plymouth-Cherbourg, ■
nės padėtis yra vienoda, ar jis
Hamburg.
*Naujos 3 klesos kajutos
bus savo įsitikinimais socialde
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
mokratas, federaciniu kas ar ki
•Manehuria bal. 19 — Mongolia geg. 3
LA SAVO1E ........................ Balandžio 7
Anapus susijungimai su Baltijos uost.
toks. Tokios, nepartinės sąjun- FRANCE
................................ Balandžio 18

— pagal

•

j
I

labiausia ištirtus pavyz

džius kas link tyrumo ir
sveikumo, tai yra tiktai
vienas pienas vartojimui
dėl jusu šeimynos į— Bordeif s Rinktinys. r

Iš Latvijos gyvenimo

m
Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo
Borden ve
žiko.

AMERIKOS
LINIJA

Franklin 3110

Į LIETUVĄ

PAKIS

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

UAJESTIf*
riTMEATRE-V

Balandžio

.........•...................

CHICAGO

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

Balandžio

Puikiausia sutvarkymas —■ kambariai
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms,
Valgomasai kambaris,
rūkymui,
baras,
barbernė, puikiausia prahcuzižkas valgis,
vynas ir alus muzika, šokiai. Kurtu yra
ir perkalbėtojas.
Visais reikalais kreipkitės prie vietos
French Line agento, arba į kompanijos
ofisą, 11* State Str.. New York, City
Chieagos ofisas 133 N. Dearborn St.

■Ncw York Plynrouth-CherbourgAntwerp

Belgenland bal. 18;
Lapland geg. 2
Zeeland bal. 25; S't. Paul birželio 0
Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.
t.
PASAŽIER1Ų SKYRIUJE,

14 N. Dearbom Stv

Chicago. III.

8

LIETU V

KELIONE

NORTHGERMAN

Į—LLOVD---LAIVAKORTĖS

Jūsų, giminėms ir draugams
Lietuvoje
‘

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvoj val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų infortnacijų
atsišaukite

North German Lloyd z

100 N. La Šalie St., Chicago, 111.
vietinio agento

SALDAINIAI - KENOES

GUKIERKOS

Mes darome saldainius iš geriausio cukraus, kiaušinio baltinio
čokolado ir grynų vaisių.
Paragaukit vieną ir seilės varvės, kad gavus kitą.

Velykoms paleidžiam už pusę kainos, pavizdžiui: 5 svarai už $2.10,

Pinigai
Brighton Park

Galima gauti pas:

VENUS CANDY COMPANY
4209 So. Kedzie Avė. ir
K. MONTVIDO APTIEKOi
1824 Wabansia Avė

Duokite

paban

dyti ir persitikrinkit pa

M. Levy
’

>

r. ■

Jei vieną sykį pirkaite

nuo musų tada visada
pirksite čia.
k

Company

.

•

0645
Telefonai: Caliimet 1692
Mes kalbame Lietuviškai

morgo Lietuviai!
Šiuo pranešame jums, jog musų atstovas
P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė
damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie
dar jų neskaito.
Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti,
rūpintis ir dėti visa^ pastangas, idant kiek
vienas lietuvis ir lietuvė butų apšviestu; pažįsta&ču^ gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.
> “Naujienos” yra geriausiu padėjėju kožnam norinčiam įsigyti apšvietą, žinojimą ir
garbę.
Kožnas Pittsburgietis: vyrai, moterįs,
merginos ir vaikai, visi “Naujienų” skaity
tojai ir rėmėjai esate kviečiami prisidėti
prie šito darbo platinimo “Naujienų”, pade
dant musų atstovui, P. Balčikoniui surasti
kiekvieną lietuvį gyvenantį jūsų mieste, ku
ris danųera “Naujienų” skaitytoju.

Naujienų Administracija

NAUJIENAS

naujus namais, taipgi
ftvieaą ir pajiegą suvedame. į
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo,
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

4138 Archer Avė.,

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

VIDUR 1ESCIO SPECIALISTAS

A. BARTKUS, Pres.

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 Wesl Madison St., kam b. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą

'•

1619 W. 47th Stn Tel. Boulevard 7141,1892. Chicago.

■-fflJIII

šonuose
baisai

ir buvau
nervuota,

ka<l negalėjau darbo dirbti. Kada
pradėjau
vartoti
Lydia E. Pink0^0
ham’s
Vegetable
( :
Comyound, pradėkį
:z .k|
jau ‘stiprėli ir da
ktili
1,ar sve,’’u 1,r>^ sva*
rų. Aš užlaikau na' /
,nuR> #ahu pakelti
- x. /
įr dirbti bet kokį
darbą. Aš apturėjau stebėtinas pa
sekmes nuo Vegetable Compound ir
širdingai patariu jį savo draugėms.
Aš leidžiu jums garsinti mano paliu
dymą. ,f — Mrs. Olc Bergstrom, 210
8th St., Montevideo, Minnesota.
Kita nervuota moteris apturėjo
w pagalbą.
Port I-Iuron, Mich. — “Per du me
tus turėjau skaudėjimą šone ir jei aš
daug dirbau buvau labai nervuota ir
rytmety tiek pat būdavau ' pailsus,
kaip ir eidama gulti. Visą dieną bu
vau mieguista ir man nesinorėjo nįe7ko veikti ir buvau tokia nervuota, kad
aš sau nagus krimzdavau. Viena ma
no draugių papasakojo apie Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Compound ir jis
man tiek pagelbėjo, kad aš tuoj pra
dėjau puikiai jaustis.” — Mrs. Char
les Beeler, 1910 Eik Street, Port Huron; Mich. u

A. E. STASULANI
Advokatas
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės
Ofisas didmiesty, kambarys 1104
Chamber of Commerce Bldg.
! 183 W. Washii\ton Street
Telef. Franklin N76—4945
.
VAKARAIS
8236 So. Haisted /Street.
(Eagle Music ICo.)
Telef. Boulevard 6737

809 W. 35th St., Chicago

Tol. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAšTtlS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaininuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, farmų ir biznių, ar užtraukiant morgižius.

.

Vakar

1739 So. Haisted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai.
nuo 9-6
i

Gyvenimo vieta:
3323 So. Haisted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergą. Nedėliomi* nuo 9
iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti, Leavitt. St
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pelnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak
Veda visokias bylas* visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu*
ir padirba visokius Dokumentu*
perkant arba parduodant\ Lotus
Namus, Farmas ir Biznius./Skoli
na Pinigus aht pirmo morgičiau*
lengvomis išlygomis.

Randotph 4758

ADVOKATAS

LIETUVĄ
Tel. Lafayette 7674,

UFIUliilliiiilil

ISii-

S. GORDON,
■401 S. Haisted St. ir 729 W. I4th Si
tik hiskj i rytus nuo Haisted St.
't'lnrn kasdien vnkarni« >r no<le|inmi

PER. FLAMbUUG

, J
Važiuokit visi parankiu ii' tiesiu keliu
.—-—Lietuviai važiuoja j Piliavą
Aplenkia I>enkų juostą (karidorių)
VISA TREČIA KLESA PADALINY
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
į6-j^ių ir 8-nių LOVŲ
j POLONIA ........................ ................. Bal. U
L1TUANIA ................................ v....... Geg. 2
f
TREČIOS KLESOS KANUOS Į:
į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
•
— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie sąvo agentų

S. L. FABIONAS 00.

Montpvfdeo, Minn. — “Per tris mė
nesius turėjau skausmus strėnose ir

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI
> Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii
pasirinkimui naujus moderninius styliūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po
S 13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30
Kiekvienas vyras turi graž’ai apsi
rengti velytoms. 1 ir 2 kelnių siutai
-$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50
$37.50 ir $32.50. Pavasariniai viršų
tiniai kautai po $22.5Q, $27.50 ir $30
Paskutinė Išvalymo išpardavimac
^verkautų jusij kaina
Parduosim?

Kampas 22 ir State Sts

Monroe gat; arti State bepeisto
rinis Vodevilius šeštad., Sekm.,
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigu vertę.”

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jū
sų pinigai visuomet grąžinami jei jus nesate paten
kinti arba materijolas apmainomas. Mes skoliname
ir permaime įrankius.

Red Star Line

25
28

PIRKITE JŪSŲ PLUMINGO IR APŠILDYMO
ĮRENGIMUS IS ATSAKOMOS VIETOS

Skausmai strėnose ir ner
viškumas. Pasveiko nuo Lydia E. Pinkham’s Vegetable
Compound.
?

j PIRKTI, PARDUOTI AR MA1I NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1
J PAS MUS. TAS JUMS BUS |
ANT NAUDOS.

Ofiso Telefonas^
Central 4104

A PDA A R
R. U
H. A. riHUAU

-/Busto Telefonas
Armitage 3269

Išdirbėihi ir Tmport-jai derinusių

rankomis dirbtų \

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG
19 So. La Šalie St.
Re om•L303
V

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

ARMONIKŲ
Geriausių
pasauly.
rantuojalĮlN Ii
mos defiim K
J
' ../p//; /jįfįlįli
čiai
metų jį -7^ f
11;
Ir žemesnė Ij —^11 w
kaino IĮ —’-yįi jįn
mis
negu K -—: jį lfw
mis
kitų armo Ir ——■ i
d ir b Į[
nikų
tuvių Jung. lt
ValstijoHe ir tf
[talijoj.
K
DYKAI pirkėjams armonikinž mokykla ar pa
mokinimų knyga.
Mes
garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika iš gaidų už
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. , Katalogas,
papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Sereneili Accordeon Mfg. Co.
817 Blue Island Avė., Chicago,

N»mų Tek: Hyde Park 3395

V. W>RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Ilalstčd'St. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Brunswick 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

<>l Lafayette 4228
Kaipo lietuvis, liotuvlantB visados
patarnauju kuogerianafal.

M. Yušk*,
(228 »' S8tb St.,

Ckleaco. m

Serganti žmonis yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A.JiI. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
PhoneT Central 2560
Rez.^^žOS So. Haisted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo___

Chroniško
Nervingumo

Kraujo
šlapumo

/B

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

W

609-610 Chamber o f Comnnrce
183 W. Wasbington St.,
Phone M ain 1368
Chicago, III.

įV

Pri vatinių
Lisa
Jeigu jus turite bile kokią ligą,
Atvažiuokite kad
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy

DR. B. M. ROSS

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS
309 So. La Šalie St. Room 706
Telephone Harrison 0421
utaminkais ketvergais/ir subatomis
1612 West 46t‘ Street
~
Telephone Boulevard 8172

35 South Dearborh St.
(Kampas Monroe ir Dearbom St. >
Imkite elevaitorių iki 5-td ąugito
Priėmimo kambarys 506.
Chicago, III. •
Ofiso valandos 10-5 po ptet. Nedtl
dieniais 10-1 po piet. panedilyj,
Seredof ir Subatoj vakarais 6-8 v
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai ŽVionlą
liko išgydyti, tai goriausia ' vieta
ligoni^ atsilankymui.

, Telefonai“
Randolph 2675 ir Dęarborn 6272
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker
Advokatas ir teisių patarėjas
Kambarys 1317 Ashland Block,
155 N. CIajį,St.
Vedėjas pensijų biltfT Vertėjas lic
tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

:w

NAUJIENOS, ChičSgO, ID.

Ketvirtadienis, kov. 29, 192$

mo galima bus pasiekti didelių ir “Keleivyje.” “Keleivyje” tilp tetas ir LSS. Aštuntas Rajo atėmus 20%, LSS nariai gau
na jas už $0.40. LŠS. kuopietų tie palys straipsniai, kaip^ir nas
rezultatų.
Nutarta parašyti tinkamą čiai gali užrdšyti by kam “Nau-.
Nekurie čionai pažymėtieji “Naujienose.” • Skyrius bus
atsišaukimą dėl opymikščioji- j ienas” ir pasilikti nuošimtį sa
klausimai bus reikalingi d is- k ic'k vieną k etvi r t ad i ei i į.
'
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėlę,
kusi jų ^spaudoje ir musų
LSS. konstitucija yra šiek mo Pirmosios Gegužės. . Atsi vo kuopos ižde.
ketvirtadieniais.
Būdamas tiek pataisyta ir pagerinta. Nu šaukimą parašyti pavesta LSS. \ Yra daroma/su tartis, ir su
organizacijų tarpe.
“Keleiviu.”
Amerikoje, pasistengsiu prie tarta, kad ji, pataisyta, butų Sekretoriui.
A. žymontas,.
Meti to darbo prisidėti.
Chicago, Kovo 29,1923.
No. 1.
atspausdinta , “Naujienose ir
Padaryta sutartis su “Nau r
Man labai gaila, kad taip duota nariams išdiskusuoti. Po jienomis” dėl nupiginamo dien
tu i, LSS. Sekretoriui, 1739 So. urnai prisieina apleisti Chicagą. išdiskiiisavliniUL bus duota vi- raščio LSS. nariams. Sutartis
Lietuvos Seimo Halsted S t, Chicago, III.
Kaip
tik dabar prisieitų eiti suotinam m i balsavimui ir tuo- yni sekama: Kiekviena LSS.
Sveikinkite Lietuvoj Social
. Prašome pagalbos visų pa organizavimo darban.
Man met atspausdinta.
kuopa yra atstovas “Naujienų” demokratus su Pavasario šven
žangių
ir
protaujančių
lietuvių
Rinkimai i
skauda apleisti draugus, kurie
Nutarta rangties prie
ap- ir už kiekvieną užrašytą meti tėmis •— Velykomis -4 ir val
darbininkų.
Rinkimui aukų tiek daug padėjo man darbą vaikščibjimo Pirmus 'Gegužes. nę prenumeratą gauna 20% gydami Velykų pietus, parin
Draugai Lietuviai Darbininkai! laikas labai trumpas. Skubėki dirbti, tiek daug rūpesčio tei Apvaikščiojimo surengimu rū Pavyzdžiui:
“Naujienos” už kite 1 uo savo draugų jiems au
te!
kė. Tų visų dhiugų čionai nei pinsis LSS. Pildamasis Komi- Chicagos kainuoja metams $8, kų S gino rinkimo kampanijai.
lietuvių
Socialistų
Sąjungos
Lietuvoje, kur gyvena m uneišvardinši Jų buvo atskiro
Pildomasis Komitetas.
se kolonijose, musų kuopose,
jaunime, bet pirmoje eilėje
tami, klerikalai bešeimininkau
tiese savo pagalbos ranką Pil
dami galų gale paleido Lietu
domojo Komiteto nariai ir tie
vos Seimą. Dabar bus nauji
draugai, kurie vadauja darbu
Seimo rinkimai.
vietose, čionai Chicagoje. Var
Mes, kaipo darbininkai, no
du tų draugų, kurių siekimus
rime, kad Lietuvoje butų dar Gerbiamieji Draugai: —
ir mintis man tenka atstovau
bininkiškas Seimas. Kad į , tą
Man nebeteks dalyvauti Jūsų ti, prašau priimti širdingus mu
naują Lietuves Seimą patektų pasitarimuose, ypač neturėsiu sų padėkos pareiškimus/
kuodaugiausiai tikrų darbiniii- progos būti LSS. Pildomojo
Tikiuosi, kad tik dallar mes
Komiteto ir VIII Rajono vadatir esame pradėję musų minčių
demokratų.
ir darbo santikiavimus. Ateit v
O kad jų tenai kuodaugiau- sų, draugai, rankose ir atsako turėsime praminti daug lyges
A
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mybėje pasilieka vedamasai so nius ir tiesesnius takus.
/ik V r/Vl SVARŲ KIANAS
nuo musų, Čionai gyvenančių, cialistinis darbas. Didelio pro
Pasitikėdamas to darbo sėk
letarinės šeimynos iškrikimo mėmis, linkiu draugams iš
pažangiųjų darbininkų.
SUSPAUSTOS
MILTAI
AVIŽOS
VIŠČIUKAI
Mes, lietuviai socialistai, nie metu Jums teko atlaikyti sava tvermės ir pasisekimo, sklei
Pillsbury pakeliuo
Auksinio medaliaus
se miltai, 2 OOa
Geltoni
ir
balti,
Leghorną,
taipgi
Mottlet
Anconas
—
pasirin

kuomet neatsisakėm paremti sai frontas, dabar kada visa Su
spaustos avižos, di
džiant
sąmonę linkėjimais,
ir susipratimą
driuigiškųiis
pakeliai u* CvG
kimui, išauginti iš labai geru vištų kiaušinių. Specialiai andelis pake- 19c
musų draugus Lietuvoje, social tai kas buvo netolimoj, nelem lietuvių
lįLrbTninkų tarpe čio
U....,, T..,...,
$2.25 '$3.00 Rinso, didelis pakeR. Bielinis.
demokratus.
Dabar socialde toj praeityje praeina, šituo mo nai Ame/i
p/,iktai
23c
SLYVOS
mokratams parama irgi labai mentu ir art imliausioje a teity
arbata Preserves, rinktinio Snider’s Tumeidžių Obolių sviestas —
Slyvos importuotos' Japoniška
reikalinga.
Reikia vesti kuo- prisieis dar ryškinus įtempti
Skookum Brand, 1
iš Serbijos, geras — geriausii Spider skonio, kvorta šioji- zupė, 2
leg,
sva

svaro
šioji- 4 A f*
skonis,
‘ plačiausią agitaciją visoj Lie pajėgas ne tam, kad sustab
23c
75c
k
P
r
45c
kelis
•
I UG
rai
kimiai
svraui
I
tuvoj. Jie pinigų neturi. Todėl džius einantį pakrikimą, bet
Grušios,
Libbyjs
iš
Hneapple,
No.
2%
Saldus kernai, fancy Kiaušiniai,
tikrai
Califomijos,
2Vz
kianas,
Savoy_brand
Dromedary
Dates,
“
Fride
of
Cassville
”
švieži, No. 1 steko,
musų visų privalumas suteik*.’ kad visą prieš akis stovintį
45(J
tiktai
tuzinas
Brand, šviežio sta- kia"as
3
kianai
29c
darbą ištobulinus ir išvysčius.
jiems pagelbos.
39c
po
29c
už
Žirniai, saldus \mn- Miltai ,auksinio ir.*> Asparagus — Del ko, pakeliui 19c Libby’s Peaches —
Mes kiekvienas beveik leng Man labai gaila, kati šitame
Rosedale Brand, No.
kled, Morton Bržnd dalio, V'2. svaro mai- Monte, No. 2% sq. po
vai galime paaukoti jiems savo darbo posme man asmenini gy
kianas,
kož2!6
kianas 35c
2 kianai
29c
šelis
Fairy muilas -y gcnas
po
"t
t
U
nors vienos dienos uždarbį. Ne vu žikIžIu neteks dalyvauti.
$3.75 Arbata, fancy Cey- riausis maudynėj,
tiktai
čekiški
ruginiai
mil

tik patys galime paaukoti, be Lodei, naudojuos šita proga,
Makaronai, tik
tai, 5 svarų maišeis, Ryžiai geriausi Blue lon, specialiai tiktai specialiai, 6 23c
LSS.
Pildomojo
Komiteto
ri kiaušinfai.
dar galime pakalbinti ir savo kad raštu pareiškus nekurias
dabar '
IZflo
Pillsbury’s 21c
šmotai u ž
pakeliai 28 C
svarui
wWV
pažįstamus, kad ir jie prisidė- mintis, kurias draugai svarstys, posėdis įvyko kovo 25, Naujie
Grybai fancy ru
Sviestas — ^anPet arba GamaFigos
pakeliai,
’ tų savo auka Darbas nesunkus. gvildens ir pailarys atatinkamų nų name. Posėdy dalyvavo se
GRINDŽIAI
cy
svietinės.
svasiški,
sudžiovintion
pienas
dide

šviežiai
iškeptos
kami
P.
K.
nariai:
A.
Kemeža,
Dideli,
Califomia
sprendimi^
kurie
paskui
teks
Patyrimo jokio nereikia. Tik
li kianai, OI r»
2 svarai 29c
navels,
Į
kiekvienas
A.
Grabelis,
J.
F.
Vilis
ir
A
&
sva
75c
tfktai
53c 3 kianai V I v
priminti savo draugams ir pa- padėti praktiškojo darbo pa
titkai
Em
Žymontas, LSS. Sekretorius. .1.
po
‘ ) UG
matam
LEMONAI
1) Viso organizacijos darbo J. Čeponis davė įgaliojimą, nes
tinę Uetuvos padėtį. Kiekvie
Fancy, tuMĖSA
VELYKOMS
pats negalėjo dalyvauti posė
žinąs
fcvv
nas protaująs žmogus lengvai ____ IZ
Kuippiai, extra fine, speci- Lašiniai, No. 1 rūkyti, lie Roiind Steikas, 18'ic
GRĖPSAI
t
dyje,
tikėjo
dirbti.
J.
Degutis
nuo
4
iki
6
si
ir
gardus,
liai, įvaras
•f AlZ,^ s‘ ir Kar<1
supras, kad Lietuvos Seimas Rajonų vykdomąsias ir spren
Didelės mieros, kiek
native,,svarui
lv*V
vidutiniai,
po
dabar turi būti pažangus Sei- džiamąsias įstaigas. Jos bus su sirgo. P. Maliorius irgi pasivė
24/2C
svarui
žnas
10c
lino
dėl
darbo.
J.
šmotelis
ne

Foreųuarter
veršiena — No. 1 rūkytas
Valifornla kumpiai
Kmas — darbininkų Seimas. Ir rištos gyvu ryšiu su pradiniais
20Č
CELARY
pienu penėti,
kory džiovinti,
‘kiekvienas lietuvis darbinin musų organizacijos narveliais dalyvavo.
Salėrai,
fancy, sva
svarui
svarui
bątts, svarui
rui
tikA aa
Tvarkos
vedėju
buvo
d.
J.
kus prisidės prie to darbo -r- — kuopomis. Rajonų įstaigose
rui
1UC
suteiks materialę paramą so turi sueiti visi ryšiai su tomis F. Vilis.
Protokolas pereito LSS. P.
sicialistinėmis organizųcijom is,
cialdemokratams.
per ska i-1y ta s ir
Liet u vos k sočia Įdėm ok ratai kurios gretimai su LSS. vei K posėdiži o
dar niekuomet neapvylė musų. kia būtent: su LDLD. ir Soc. vienbalsiai priimtas.
LSS. p. K. išklausė paaiški
Jie yra tikri musų ir visų dar Jaun. Lyga Į Rajonų pasitari
bininkų draugai. Tai vieninte mus ir konferencijas reikėtų nimo LSS. Sekretoriaus apie iš
lė Lietuvoje darbo žmonių rei sueiti visoms toms pajėgoms, rinkimą šiems metams Sąjundirbti. P. gos viršininkų. Pasirodė, kad
kalus ginanti j>artija.
Ir jie kurios gali darbą
teisingiausiai supranta ne tik K-tas dabos, kad Vili Rajono kai kurios LSS. kuopos neda
Lietuvos politinę padėtį, bet ir organizacija apimtų tas vie lyvavo nominacijoj, o tos, ku
Z
kitų šalių. Net ir socialdeipo- tas, kur tftibar galima sudaryti rios dalyvavo, beveik visos no
Telephone Yards 1532
Telephone Yards 5834
kratų priešai pripažįsta, kad musų org. kuopas. Rajonų or minavo t tuos pačius narius.
inteligentiškiausi žmonės Lietu- ganizavimo principu reikės pa Dar kitos ktiopos, nežinodamos
PHYSICIAN IR SURGEON
visų
P.
K.
narių
pavardžių,
pa

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vos Seime 4- tai socialdemok remti visas LSS. darbas Ame
3464 So. Halsted St.
Ofiso
vai.: 9 iki lž pietų, 7 iki 8 ▼.
rikoje. Šitie tik aplamai api žymėjo, kad sutinka su dabar Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
ratai.
, . >■
3259 So. Halsted St., Chicago, III.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš'
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Klerikalai daro visokių sky- budinti dėsniai turėtų būti P. esančiu P. K. VisDsenieji Pil
Tel. Boulevard 5913
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak
domojo Komiteto nariai jau se
mų ir kaltina kitus už savo ne K-to veikimo pamatų; '
Rezidencija,
3159
So.
Union
Avė.
2) Palaikymas ryšio su vi nai buvo apsiėmę būti" ir šiais
tikusį šeimininkavimą. Kuni3325 So
Tel. Yards 1699
St., Chiča
gams-klerikalams ne prie val somis LSS. organizacijomis metąis savo vietose. Tuo budu
džios vieta, bet bažnyčioj ir Amerikoje, susižinojimas su LSS. P. K. patvirtino dabartinį
Telefoną^ Bouftevard 7042
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
špitolėj. Jie eina į politiką, no atskirais musų draugais mums Pildomąjį Komitetą eiti savo
25 E. Washihgton St.
rėdami savo biznį ir buržuazi prijaučiančiais ir t. t. yra ant pareigas ir Šiais metais.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
LSS. Pildomasis Komitetas
jos reikalus ginti. Jie nori pa ras P. K-to uždavinys.
Telephone Central 3362
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3) Santykių palaikymas su susideda iš šių narių: A. Ke1824 Wabansia Avė.
laikyti tamsią praeitį. Jie nori
Lietuvis Dentistas
Ofisas
2201
W.
22nd
St.,
kampas
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
būti Lietuvos diktatoriai Jiems Lietuvos Socialdemokratų Par mėža, J. J. čei>onis, A. Grabe
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
nerupi darbininkų
reikalai. tija savaiini suprantamas. No lis, J. F. Vilis, P. Malįorius, J.
4712 So. Ashland Avė.
Rezidencija
3114
W.
42nd
St.
Degutis
ir
J.
šmotelis;
A.
žy

Jiems rupi savi reikalais, sa rėčiau priminti, kad mums,
Tel. Lafayette 4988
arti 47-tos gatvės
veikiantiems Lietuvoje, begalo montas, IL6S. Sekretorius. Ka
vas biznis.
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12
mums prisieina dirbti
Kiekvienas siųsiprątęs ir pa yra svarbu, kad LSS. draugai dangi
Office Hours: 10 iki 12 pietų
žangus lietumis darbininkas tu sistematingai platintų musų Sąjungai dykai, tai mes esame
- 5 iki 7 vak.
ri kovot su klerikalais kaipo leidinius, rinktų prenumera pasidalinę darbu. Drg. P. Mi
Tel. Canal 2118
leris
yra
Sąjungos
Finansų
Se

juodžiausiu elementu. Jie Lie tą musų laikraščiams. To darbo
tuvai rengia rimbą.
Jie nori tvarkymą, nustačius tam tikrą kretorius. Kuomet ateina mė
4643 So. Michigan Avė.
PHYSICIAN AND SURGEON
Lietuvą valdyti taip “krikščio pieną, reikėtų čionai Chicagoje nesiniai narių mokesčiai kito
Tel. Kenwood 5107
1900 So. Halsted St.
niškai”, kaip Ispaniją, — taip pavesti nckuriems draugams, sekretoriaus vrfrdu, jie yra
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
Gyvenimo
vieta: 4193 Archer Ąve,
valdyti, kad žmones nei kvė kurie P. K-to kontrolėje visą duodaini d. Mileriui, kuris pa
nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir
2 iki 4 po pietų
tą darbą pridabotų. Esu paste sirūpina kuopoms prisiųsti So
Tel. Lafayette 0098
puoti negalėtų.
2816 So. Mi< higan Avė.
TęLVictiry 9082
Tokios klerikališkos diktatū bėjęs, kad drg. A K. ir drg. cialistų Partijos ženklelius.
Nu^ 1 ik^3 jkal. po piet.
Skaitytas laiškas ir pakvita*
ros ir priespaudos darbininkai P. K. iki šiam laikui uoliai
Canal 0257
vimas
nuo
Liptų
vos
Socialde

Naktinis Tel. Canal 2118
,
tuo reikalu buvo susirūpinę,
nenori!
Prašome kiekvieno
pažan gal su jų pagelba ir ateity rei mokratų Partijos. Laiškas pri
Telephone Boulevard 5052
Kitoms imtas ir padėtas LSS. archy
gaus lietuvio darbininko stoti kėtų to darbo imtis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kovon su klerikalizmu. Su niusų kolonijoms platinsimas vam
Valandos: 11 Iki 4 po piet,
Skaitytas laiškas nuo d.
rinkime kiek tik galima (Jau musų laikraščių taipgi neturė
6 iki 9 vakare
Bielinio.
Nutarta
laišką
p
DENTISTAS
**
Nedėliomis
nuo 9 iki 12 ryto
tų
būti
svetimas.
giau aukų
Lietuvos socialde
Imama
X-spindulių
paveikslai.
1821
So.
Halsted St.,
4) 'P. K-tas neatsisakys pa skelbti viešai.
mokratams Ir kada turėsime
Duodama Nitrous Oxid ir
Kampas 18 įr Halsted St.
Nutarta LSS. Pildomojo Ko
Oxygen (“gesas”)
Lietuvos Seime daugumą so remti savo priturimu dr^ M.
Valandos;
nuo 9 iki 9 vai. vaka
cialdemokratų,
pamatysime, J. pasiimtojo darbo, būtent rė miteto vardu išleisti atsišauki
re. Nedėlioj nuo JO iki 12 ryto.
kad ten visai kitaip bus. Lietu mimo ir; organizavimo L. S. I). mą dėl rinkimo aukų Lietuvos 3261 So. Halsted St., Chisago, III.
r
J
Socialdemokratams,
Liet u vos L
vos diybo žmonių reikalai bus P. Fondo.
/Apibdįžtasai darbas bus rei- Seimo rinkimų kampanijai
aprūpinti.
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
Gydytojas ir Chirurgas
Atsišaukimą
parašyti
pavesta
Taigi,
draugai, padėkime calingas tam tikros nekompli
8261 South Halsted St.
3243 South Halsted St
Tel. Boulevard 5052
kuotos sistemos ir darbo pada- LSS. 'Sekretoriui. ‘
jiems kiek įmanydami.
DENTISTAS
Tel. Boulevard 7179,
Nutarta įvesti savaitinį Lie 1821 So. Halsted
Aukas siųskite Lietuvių So inimo ir paskirstymo draugų
St., Chicago, III.
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Ned. 10—12 A. M.
/kampas 18-th Street
•
cialistų Sąjungos
Pildomojo tarpe, šitą sąlygą dabojant, tuvių Socialistų Sąjungos Sky
Chicago f
‘ / Phone Canal 0257
Residenea Canal 2118
Komiteto įgaliotam A. Žymon4 prie mažesnio pajėgų išaikvoji- rių “Naujienose,” o jei galima,
Z

LS.S. ŽINIOS

MRS. A. MICHNIEV1CZ
3161 So. Halrted SU, kampas 81 gat
Telefonas Yarda 1119
Baigusi (
Mkušeri-

os kolegi
ją; ilgai ’
praktikav
usi Penu•dlvanijoa
hospitalė<e: Pasek
ningal pa
tarnauja
•rie
gim
lymo. Duo
ta rodą viokiose Ii•<>se ir kltokiuosę
_ IŪO8O
^rims h
rginoms.

Lituviy Socialistu Sąjun
gos Pildomajam Komitetui

R

X7j A

LSS. Pildomojo Komiteto
posėdžio protokolas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

OR. A.J. BERT AŠIDS

DR. J. KULIS

DR. P. G. WJEGNEB

DR, A. MONTVID

DR. S. BIEŽIS

DR.t Z. VEZELIS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. L. YUSK A

DR. P. Z. ZALATORIS

) DR. A. JUOZAITIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. C. K. KLIAUGA

DR. P. ŽILVITIS

V

—IŠ

R U S IJ Ot

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1C25 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
I 3110 arba 0375
Telefonai:
| Naktį Drexel 950
' Boulevard 4186
3313 So. Halsted St.
ai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

RLES SEGAL

DR.

raktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
\
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškių Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po' piet.
Telefonas Dre^l 2880
Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
pestingfii
rižiuriu ligonę 1 ku
idikį laike Ii

10929 S. State
Chicago, III.

(Banienė)
A*.

Akušerka
1113 S’. Halsted si
Tel. Blvd. 3138

’er‘15 metų paekmingo prak*
ikavimo
turiu
^utyjime. Paseklindai patamau
Jr,’" u prief gimdymo
/ (iekviename at< dtikime • teikiu
patišką prižiuėjimą.
Duodu
patarimus
mo
terims ir mergi
noms veltui.

Dr. Mauiice Kahn

i

YTOJAS ir CHIRURGAS
[631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldieniaii nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
i..................... .............
T

Tel. Austin 0787

DR. MARY A >
DOVVIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

Vaiandos 8—12 kasdieną Ir 6—8
vakare išskiriant nedėldieniua
i.

■

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

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 StM Chicago.
Valandos: 10—U ryto; 2—3 po ptet, ♦
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Opteaetrtat
TeL BOU l*rar4 MST
M4» 8. JUhUaSAva

h

♦

CNcago, m

Ketvirtadienis, kov. 29, 1923

cfienų krikščionių vadai dau- daro i§ to išvadą, kad ant kad patenkinantį atsakymą se Komunistų spaudoje, pav. Socialistų Partijos dėmė, kuri lįstų > Partijos ir Darbininkų
amžių amžiams žymės ją kai- Partijos skaitlinės parodys, kati
giausia dėlto ir smerkia, kad; tam tikro visuomenės plė- į klausimus, kįlančius iš kla randame tokių vietų1: “Atsa po
darbininkų klasės prižų i Darbipinkų Partija turi daug
kom ingie ji darbininkai, užuot
The Lithaaman Daily Nawa
sių
koyos,
duoda
socializmo
ji
pripažįsta
klasių
kovos
tojimosi
laipsnio
ji
turės
vėl
Čublished baily aicapi Sunday by
dalyvavę susirinkimuose, esti kapitalistinės sistemos remė- didesriį narių skaičių.
Cha Lalhuaiuiuj
Pub, Cq., Ine. principą.
pasibaigti. Ji yra ne amži- mokslas, o ne krikščionybė tuo laku kokioje nors Irtoje ją-«Dar norėčiau pridurti, kad
nas
dalykas.
Editor P. Grigaiti*
ar kas kita.
puotoje...” * “Girlupktiavimas
Su nelogiškais žmonėmis
Taipos byloja
raudonasis cįsVelandiškė * ir newyorkiškč
atsakomingųjįc darbininkų, ku ponas J. Louis Engdaldis.
taktika buvo
pavartota St.
dažnai atsitinka, kad jie il Kada ji pasibaigs? Tada,
1789 South Hateted Street
Chicago, Ui.
rie mėgina eiti savo pareigas,
Padoriam darbininkui dabar Louise, Mo, ir Washingtone,
gų laiką $ užginčija visiems kada išnyks visuomenės kla
Telephone Roosevelt 850i
pagrįžę iš ‘atskiru kabinetų’,' nebėra ko abejoti. Dalykas vi D. C. Vienintelė išmintis iš ybs
sės. Visuomenės klasės taip
aiškiai
matomą
tiesą;
bet
Subscription Ratesi
trfi — musų partijos pražūtis”, sti (tiškus,.
Susirinkusieji taisyklės buvo
kongresiniai
kuomet jie pagalios prieina pat yra ne amžinas dalykas,
|8.00 per year iii Canada.
kainu flažuoti komunistai *ir rinkimai San Franciscoje, kąir t.t
$7.00 per year outaide of Chicago.
o
tiktai
tam
tikras
visuome

prie
to,
kad
pripažįsta
ją,
ib.00 per year in Chicago
Bet šita sutrūnijusi partija, valdžios šnipai, pasivadinusieji me visos politinės darbininkų\
8c per copy.
nės
evoliucijos
produktas.
tai jie perdeda ją. Taip at
kon trojlliuodaima
miUžaninšką Amerikos Darbininkų Partija, klases jiegos
Nugobėjo susi
Bet
kodėl
“
Draugas
’
^
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bininkai nei pagal kilmę, nei Partijų “geltopą” ir “reakcinę”? Socialistų Partija turi išlaikyt mų atsakau: gal būt, kad So
straipsnyje įrodinėja, jogei kova sustotų; dėl visuome voliuciją neapsimoka čionai pagal užsiėmimą, bet kitokių Na, dabar jiems nebereikės savo individualumų kaipo sa
žmonijai būtinai esanti rei nės labo ji turi eiti nuola kritikuoti, nes visi gerai ži klasių žmonės.
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stinu0, Ir “Draugo” nuo ma, netiki, k&d galima butų pramoningoms šalims jau riose vietose nuolatos vartoja bendriems reikalams priekin
įsileidimų Darbininkų Partijos
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ma tame pačiame ‘The Chi jų organai ir kalbėtojai užkimo
pakrikinulsY; “partijos jačei- pastumti.
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nės pažanga nesustotų, tai ragina savo skaitytojus be
Kas kita Darbininkų Parti cago Socialisl” numery. Pra
kos
(kuopelės”; “nupuolęs
berėkdami* ir bekeikdami tų
šiandie “reikia didesnės ko “verkšlenimo” priimti tą žą dalį gyventojų.
ūpas, apatija, disciplinos silp ja. Ji, matykit, raudona kai nešimo pabaigoj pasakyta štai partijų kuriai aš atstovauju.
vęs, negif kituomet.”
mintį, kad klausių kova nie Bet ne Rusijos bolševizme numas”; ėjimas iš partijos,, rū kraujas ir reyotliueinga dėlto, kas: “Darbininkų Partijos ap Tai butų buvęs mano atsaky
yra priežastis, delko “Drau pinimąsi savo ūkiu”, ir 1.1. kad ji žūt būt pasiryžus dėtis likacija buvo atmesta 330 bal mas į jų kvailus klykavimus ir
Darydamas šitokius pa kuomet nepasibaigs.
“geltonąją” Socialistų Par sų prieš 85. Ir tai neužilgo po biaurius šmeištus.
reiškimus, “Draugas”, be “Draugas” tuo budu, kla gas” nenori darbininkų per Partijos “Biuletine”, Zinov- su
tija, su “reakcinėmis Ameri buvusios Clevelande Konferen
abejonės, pasipriešina (nors sių kovos pripažinimo klau galės. Jisai neįsivaizduoja, jevas, kuministinio internacio kos Darbo Federacijomis uni cijos Progresyviai Politinei Ak Tie nuostabus mitingai, ku
nalo pirmininkas, sako: “Mu
gal ir pats to nejausdamas) sime “subytino” ir “žydelį kaip galėtų būt sutvarkyta sų partija sudaro tiktai saiija- jomis, su “buržuazine” Single cijai, kuri taip jau atmetė Dar riuos mes tai čia tai kitur, tai
ir Ne\v Yoriįe, laikome ir į
viešpataujančiomsioms kri Marksą” ir visus šių dienų visuomenė befcąpitalistų — lę Sovietų Rusijoje”. Ir ta pati Tax Partija ir su “nacionalis bininkų Partijos aplikacijų,— gi
kuriuos sueina visi iki šiol tarp
tine” Paol Čion — nežiūrint to, kas, rialo, kad ji teturi
tiek savęs nesutariamieji darbinin
kščionybės idėjoms, nes vi socialistus. Nes socialistai štai kame dalybas!
sau jale ne auga, bet mažėja.
sas krikščionybės mokslas mano, kad klasių kovą gali Ne musų’ pareiga yra aiš Petrogrado įuibernijos kon- kad tos organizacijos visai jų draugų,'' kiek ji turi narių
kų cleidentai, laiduoja, man
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šiandie yra kreipiamas ton ma pašalinti ir kad ji bus kinti “Draugui” visuomenės fcrncijoje, kuri \jvyko pernai
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mano dėmesį kreipiate, ilgainiui
pusėn, kad parodžius, jogei pašalinta, gal būt nepertoli- ateities tvarką. Bet gerai,
dalilo,
Socialistų
Partija
kalta,
4 kontroles komisijų atgįna
atitaisyti dvi klaidas:
viena bus suderintas. O šiuo tarini
kova tarpe žmonių esąs pik moje ateityje. Socialistai, kad jisai bent atvirai pasisa “masiniai
pareiškimai aij^ie pa kam ji juos išvarius. Ar gali balsų buvo ne 330 prieš 85, c
to apsireiškimas, kurio geri remdamies žmonijos praei kė, jogei jisai stoja už kla sitraukimų iš partijos. Kar būt kas nors “išdavikiškesnio” 152 prieš 58, kas parodo, kad kųs atleisite man, kad atsisakau
tiek jūsų tiek savo laiką gai
krikščionys privalą vengti: ties tyrinėjimais, atranda, sių kovą. Tegul tik jisai tais daro tokius pareiškimus ar “ncakcingesnio”? Ar buvo daugiau nei 25% profesinių šinti bergždiems ir l^esąiuonišo jau klasių kova, tai esąs kad klasių kova prasidėjo laikosi šito nusistatymo, — net grupės”.
kada nors tokia “biauri išda unijų delegatų pritarė įsileidi* kiąms ginčams.
aršiausias “bedievybės” pa vsuomenėje ant - tam tikro mes gi jau pasirūpinsime įti Prie viso to prisideda nio- vyste”1 padaryta “revoliucijai”? mui Darbininkų Partijos dele Geriausiais linkėjimais, ctc.
daras. Socialistų teoriją šių plėtojimosi laipsnio, ir jie kinti lietuvius darbininkus, ralis puolimas partijos nariuo Niekados! Tai didžių dižiausia gatų; antra, oficialines Socia- (pasirašo) Eugene V. Debs.
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—Mano virėjas yra tikras artistas,—
atsakė Pontius Pilotas rimtai. — Aš pa
siunčiau jį čia visų savaitę ankščiau, kad
šią vakarienę patiektų. Bet ]>alauk, tu man
dar nepasakei, kas atsitiko tuomet, kad tu
apleidai mano rumus Jeruzolime, nepasa
kęs nei “sudiev” ar “lik sveikas,” dagi ne
palikęs nė jokio pasiaiškinimo nei atsipra
šymo ?
--Del to tai aš labai kaltas,. —* manda
giai atsakė Litinius. — Kaltas labai. Bet
aš buvau labai jaunas — vargiai dvide
šimt penkių — ir gimties traukimas man
buvo regėjimų atėmęs.
—Aš lyg ką atsimenu, — tarė Pontius Pilotas. — Dėdė buvo tave ištrėmęs
bene tik dt^J tavo meiles dalykų sd.. . su
viena dievaitės Vestos vaidilute.. . ar ne?
Litinius linktelėjo galva.
--Aš vis negaliu suprasti, — tęsė pa
kiliu balsu Pontius Pilotas, — kaip jaunas
žmogus, turėdamas tiek ir tokių pragumų
ateičiai, gali visa tai mesti šalin vien dėl
kokios no*rs kvailos moteriškės, deF trum
putės jos glėby laimės!
•—Tau patinka oškaite šutinta acte,
bet man geriau patinka ji gyva ir artiku
liuota, —■ atšovė Litinius.
— Bet savo pasųnėgimais aš nelaužau
jokių įstatymų, jokių elgimos dėsnių, jo

vienų naktį aš buvaut neapsakomai nuste
bintas pasirodymu vienos jaunos žydaitės
— mergeles su raudonais plaukais ir dide
lėm pilkai žaliom akim, turbūt ne vyres
nes kaip šešiolikos melų. Ji šoko taip, kaip
aš niekados dar nebuvau matęs šokant...
Litinius pagilo nuo savo išilgines ir,
tartum sujudintas atsiminimais, ėmė vaikš
čioti po kambarį.
—Ji buvo dvidešimts moteriškių vie
noj, — pasakojo toliau Litinius. — Vieną
akies mirksnį ji štai įsvaigus bacliantė;
antrą akies mirksnį — nekalčiausias kudikis-mergytė, komingai kukli ir drovi; po
valandikės ji jau dedas tneilužė... Bet ką
čia pasakoti, ko išpasakot^ negalima.
-Sužinojau, kad ji kilus iš Magdalos — Marija Magdalietė/ Aš paprašiau,
kad ji ateitų pasėdėti pas mane. Ji atėjo.
Nors ji, matyt, jau žinojo, kas aš esu, ji
vislik išlaikė savo išdidžią individualybę.
Sakau — tai buvo slebuklas-moteriškė, - nesumaldoma kai laukine pantera, su visokeriopiausiomis garbingomis galimybėmis
iš ton ištrukus.
savy.
—Aš susipažinau su kai kuriais žy
—Aš tuojau daviau įsakymus. Nu
dais; gyvenau'beveik'jų gyvenimu, džiau samdžiau jai namus. Pasiunčiau pasiunti
giaus jų džiaugsmais ir linksmybėmis. nius į Graikiją pargabenti paveikslų, statuAtokesnėj miesto daly buvo viena smuklė, lių ir kitokių stebuklų, žodžiu, savo karalankoma vien žeminusiųjų žemes padug laitei-žemčiugui norėjau-■ duoti puikių pui
nių. Poetai ir atmatos, komedininkai ir kiausi -apsodų, — ir pCr kurį laikų aš džiau
kriminalislai ■ *visados labiau mane intere- giaus tokia laime, kokių žmoguj ant šios
K
savo, nekad gubernatoriai ir imperatoriai; žemės tik kartų tegali rasti.
o todėl aš ir laiikįaus į tų smuklę, rasda; —Man rodės, kad aš kiiincjau jų sji
pmas ten sau smagunio.
visa jos siela. Kokie mes, vyrai, kvaili!
Ten aš susipažiiiau su viena šokėja
—-Įdomiausia buvo tai, kad ji vystė
iš Aigipto, kuri riiane gerokai viliojo. k Bet’ si, tobulėjo nuostabiausiu bildu. Trumpu
kių įsigyvenusių papročių, — tarė Pilotas.
—Taip, išskiriant gal tik sveikatos įs
tatymus, kuriuos aš ypatingai stengiuos
pildyti, — atsakė Litinius. — Bet nebekal
bėsime daugiau apie vaikiškus dalykus. Tu
gyveni savo gyvenimų, aš — savo, ir abu
du einame prie to paties galo — dulkių
žiupsnelio ir amžinos užmaršties.
—Beje, ištiesų. kodėl tu taip neceremoningai, slaptai apleidai mano rumus Jcruzodime? — paklausė vėl Pontius Pilo
tas, tuo pat kartu <luodamas ženklą vienam
vergučių, kad paduotų jam kitą taurę vy
no.
y
—Istorija wisai trumpa, — atsakė Li
tinius, — bet gal ji bus tau įdomi. Tiesą
pasakius, visos tos pu i kėny bes tavo rū
muose Jeruzolime vargino mane. Aš už
augau Tibeiriaus rūmuose, kur nuolatos
buvau apsuptas baime ir nusilenkimu Ro
mos viešpatavimo didybei. Aš negalėjau
lodei palkę^ti įpumėgdžiojimo Jeruzolime,
kaip kad 'nebepakenčiau tikrenybės Ro
moj. Užtat įdomus buvo mano gyvenimas
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palyginti laiku ji jau buvo susipažinus su
kiekviena dailės ir literatūros gražmenėle.
Musų namai virto kaip ir susirenkamoji
vieta poetams, artistams ir muzikini ūkams.
- Tik štai vienų kartų man reikėjokeliauti j Cezareją, o kada sugrįžau, ji bu
vo jau pabūgus, palikusi man tik raštelį,
kad, ginti, ji dabar radus savo likimų.
Gali tu' įsivaizdinti, kas tai buvo?
Vien pamąsčius apie tai mane juokas ir
pasiutimas ima. Šitoji kultūringa, refinuota, lepi mergaitė įsimylėjo vienų tų pa
kvaišusių pranašų, kuriuos tie saules ke
pinami tyrumai auklėja. Tu žinai tuos
ilgaplaukius fanatikus su utelių pilnais
gaurais, \kurie niekados nėra matę pirties,
kurių visas rūbas yra verbliudo Vilnų marš
ka, ir kurie minta žiogais "ir medum, —
žiogais imi uta! Klaikus sutvėrimai, kurie
susipynė pasaulį iš savo svajojimų, o žmo
giškas esybes sutvėrė sulig savo užgai
doms... Tikri pamišėliai!
—Taigi. Ir ve šitas puikiausis dievų
kūrinėlis — šita, dievina mergelė, kurios
kūnas buvo visa poema, kurios pabučiavi
mas buvo dailė, kurios piršteliai buvo
kaip poliruoti, ir kurios antakiai buvo’ Duriesti kaip vieno plaukelio linija,
šita
mergelė bej^rditiškai įsimylėjo vieną tų
purvinų fanatikų — puolė prieš jį ant ke
lių ir bučiavo jo kojas. .. Fe! Dar tokios
beprotybes pasauly tikrai nėra buvę!...’
—Atvejų atvejais bandžiau jų atgauti.
Kalbinau ją, privedžiojau, stengiaus įtikin
ti. Nusižeminau taip toli ■— dievai teatlei
džia man — kad atsiklaupiau ir apsikabi
nęs jos kojų su ašaromis maldavau ių grįž

ti pas mane.
—Bet ji tik padėjo rankas man ant
galvos ir pasakė, kad tai esą nebegalimas *
daiktas. Ji mylinti tą savo beprotį — ne
taip, kaiiTašmi-kiių^- tartum galėtų Kul
dvejopas niylčjii^jpnulas — ir ji nieka
dos nebegrįšianti atįal gyventi nuodėmėj !..
Jis užnuodijo dagi jos kalbų, sužage jos
sielų — laKpąrvinas gyvulys!... Kų jis pa
dare jai?...
Staiga Litinius atsigrįžo į šeimininkų
ir nebesuvaldydamas savo aistros sušuko:
—Vieną gerų dalykų tu* savo gyveni
me padarei, Pontiau Pilote. Bent vieną
gerą darbą nuveikei: tu tą šunį nukryžiavai!
—O, tu turbūt apsirinki, — atsakė
Pilotas. -— Mano viešpatavimas tuo ir pa
sižymi, kad aš ne vieno žmogaus nesu nu
baudęs dei jo nuomonių.
—Sakau tau: tu nukryžiavai jį — pa
tempei tarp dviejų vagių Kalvarijos kalvoj
— ir gerai padarei I
—Kuo vardu jis buvo? — paklauso
Pontius Pilotas. — Ir dc'l ko jis buvo nu
baustas?
—Palauk, kaip jis čia vadinos? —
atsakė Litinius dėdamas rankų prie kak
tos. — Kaip aš galėjau jį užmiršti?... Luk
terėk. Jis buvo gimęs Nazarete... Iš Na
zareto — taij), talį)
Jėzus Nazarelictis!
Tu turėtum jį atsiminti... Tu nukryžia
vai jį ir viršum galvos prikaldinai lentelę
su pašiepiamu parašu: “Jėzus Nazaretielis
— Žydų Karalius.”
—Gali būt, — atsakė Pontius Pilotas
žiovaudamas. — Gali-būt, bet aš to įvykio
neatsimtnu.

Pabėgusi.

—

V ' ''

užlaikyti ją?^
“Tiesą sakau, aš apsive
iko tėyąs?
džiau su ja ir gyvenau na
yra/ dvynmuose po No. 903 Lytie St.NAUJIENOS,
”
ChUgo. ffl.
tarė Paul. “Po dviejų mėne

*
5
sių mudviejų apsivedimo ji praI mėn. jus pakrikštijote savo
puolė. Aš kreipiaus net į po vaiką ir davėte jam vardą
licijų, kad jieš'kotų jos.”
7
Sam prabilo: “Kai ji pabė Fra irk Šerpe”.
“Mano motina paėmė vaiką.
go nuo Paul’o, aš gyvenau su
ja kaip vyras su pačia, bet mu Aš nežinau,^ kokį vardą ji jam
davė”, teisinosi Irene.
du gyvenova nevedusiu”.
“Aš pakrikštijau vaiką to
“Tai yra netiesa”, įsimaišė
Irene. “Nonsensas! Tik prieš kiu vardu, kokio Irene norė
dvejietą mėnesių aš sužinojau, jo,” pasakė motina.
“Tokiame atvejyje jus krik
kad mano vyro tikra pavar
štijote vaiką kaipo nelegaliai
» dė yra Šerpe”.
“Bet”, pertraukė teisėjas gimusį?” paklausė teisėjas.
“Višai ne”, tvirtino Irene.
Morgan, “1920 m. gruodžio
“Kuriais įstatymais einant
Mozeris įvardijo teisme vyrą,
kuris sakosi
nesąs jos vy aš privalau užlaikyti ne savo
ras, o kito vyro, kuris sako vaiką?” buvo Šamo problema.
si apsivedęs su ja, ji nepri “Ji apleido mane, ir aš ma
liau, ji yra susilntcrcsavusi ki
pažįsta.
tu vyru”.
s
šeimirriški nesusipratimai —
Bučeris kalba.
lai teisėjo William L. Morga
Pašaukta kalbėti buičeris:
no specialybė. Bet ir specia
“Sam yra skolingas iman
listui kartais prisieina gerokai
pasukti galvą — ir tankiai iš- $20 už mėsą ir kitus valgo
to nieko neišeina. Štai teisė mus daiktus”.
“Aš užmokėjau $20, o tai
jas Morgan susidūrė sli tokia
m inkile, kurios jis nieku budu sudaro pusę bilos”, aiškinosi
negalėjo išrišti. Jis pasišaukė Sam. “Aš užmokėjau tik už
pagalbon net teisėją John A. jos suvalgytą maistą. Nejaugi
Bugee. Bet pastarasis tik pa tu manai, kad aš mokėsiu už
glostė pirštais savo plaukus ir maistą to vyro, su kuriuo ji
gyvena? Ji nėra mano žmona,
nuėjo į savo rūmą.
VĮisa misterij ei susidarė dė bet visgi aš nenoriu, kad
ka Irene Hayes, 23 metų am ji badu stiptų.”
Sam yra mano vyras ir ji
žiaus, kuri patraukė teisman
Sam Senpe’ą už nedavimą už sai yra tas pats, kurį aš ap
laikymo. Irene yra airė, o Sam sivedžiau. Aš gerai pažįstu sa
vo vyrą. Sam yra tas pats Paul
— italas.
Teisėjui po priesaika Sam su kuriuo aš apsįvedžiau. Juk
pareiškė: “Aš nesu jos vyras. aš negalėjau neniršti jo vei
Aš *hiekuomet nevedžiau jos. do”, kalbėjo Irene.
Kas yra Ircnc’ęs vyras?
Aš .taipgi liesu tėvas jos dvie
Kas
jų metų dukters. Tat kuriuo
Kas yra jos
budu aš privalau ją' užlaiky
Paul ir
ti?’’
broliai?
“Bet. jis apsivedė su ma
o
Ircne’os giminės nl
nim”, tarė Irene ir ji parod“
Paulo.
apsivertimo “laisnį”.
*“Ka/i imudu apsivedėva, jis
sake, kad
vardas esąs Paul
Sierro, ir ilŲ šiol aš nežinojau,
kad (ai jo pramanytas vardas”.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Pats Saliamonas nepasakyty, kuris yra Irenos vyras

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VELYKOMS

Mišaunas vynas su "kiku

Didžiausis pasirinkimas visokios
rųšies mėsos

Armour Star Ham 24^ c1b.
R. & O. Cal. Ham 14!/2c 1b.
Nuo kulšies veršiena 16c 1b. ir daugiau
Visokių vištų gyvų ir nupeštų, žemiausiomis
kainomis 20c 1b. ir augščiau.
<
Patarnausim visiems geriausiai ir
mandagiausiai.
r

Zolpas Packing Hou^ Markei
3432 So. Halst

St.

i

JEIGU JUS SERGATE
I

Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų.
gydote ne tą ligą.

Jus gal būt

,PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS

PATY-

AftiMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRO

LIGŲ.

Begeriant nušauną vyną gerk
lėje sukliuvo adatą.
v

turėAbe Brodsky išgėrė tik vie
1919 ną čarkutę mišauno vyno ir
ėmč šaukti pagalbos.
tikrą
— Kas pasidarė? — klausė
išsigandusi žmona.
— Aš nežinau; aš negėriau
daug, — bet kas tai įstrigo
gerklėje! :— atsakė Abe.
— Ryk jį — ryk jį!
—■ Negaliu, negaliu, — dū
savo Abe.
jis
Didelis sujudimas namuose.
ja.
Ir Brodsky abiem rankom
pa- pasitvėręs kaklą einą bėginėti
po kambarius savo namų, 1808
S. Kedzic Avė. Žmona sekiojo
jį paskui. Kilo didelis alasas.
Subėgo kaimynai.
— Pašaukite daktarą, pa
šauksite daktarą! — maldavo
Brodsky kaimynų.
Atvyko daktaras. Brodsky
susmuko kėdėj e sunkiai kvė
puodamas.
— Kame dalykas? Aš nielko nesurandu
tarė daktaras.
— Aš jaučiu gerklėje lyg
vinies galvutę, — /sudejavo
Brodsky.
Daktaras tuoj nugabeno jį
| Mt. iSli/nai iliigonįinę., X-są>in-

Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios krabjo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuoi inkstu
inkstų ir pūsles,
pūslės, gali būt, kad
tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos,. Tikras
iištyrimas
’"- jir kraujo
’
j turi
'■ ’ ’būt• padarytas
—- ■•
šlapumo
su X-ray metodu.
Gydome radiumu,, -serumu ir elektriką, Specialis gydymas lytiškų ligų
vyrų ir moterų.
Taipgi gydau.

Akis, ausis, nosį ir gerklę.
DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted S t., Phone Yards lllf
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Raising t.he Family “

(Seka ant 6-to pusi.)

i

i

Lietuvos Socialdemo
kratams

5LVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

Rinkimų kampanijai vesti, kad
Lietuvos Seiman išrinkus kuodaugiau darbo žmonių atstovų.

JUS

5 E VE R A s

AUKOS
Gary, Ind. — Surengtose SLA.

5

84 kuopos prakalbose kovo 25 d.,
kur kalbėjo “Naujienų” redakto
Afjtfsepfišl^js MosiTs
rius P. Grigaitis, Lietuvos Sočiai-1 f
Varitydrųas qlio qiežli, išberinjdi
demokratams rinkimų į Seimą
L
ir ŲioŲu odiąes lijos.
kampanijai vesti aukojo:
J. Vilimaitis $3; A. KaValiaus- ™ ,
KAINA JOc
kas, J. Mališauskas ir J. Janu- įy
šas po 50c.; J. Laurikėnas, V. į
tęidbsKiic pas dptfelęorib»»
Juknevičius, J. Kunckis, M. Sa
baliauskas Ir J. Vaitkus po $1;
W. KSEVERĄ CO.
M. Vaitkienė 75c.; smulkių 35c.
CEDAR
RAPIDS, IŪWA
Viso labo $10.60.
Aukas priėmiau ir pasiųsiu
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai. Aukotojams ačiū.
JUMS PAGELBĖS!
—A. Žymantas, LSS. Sekret. j

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

diiuplomai pareisKią

akių ligas
5,

PAIN-EZPELLERIS
Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio
pagalbos, Skausmas greitai apga
lima ir nesmagumai
— pranyksta. Su
pirmu žnyptelejimu
reumatifiko % skaus
mo, nervus kratan
čios ne uralgijos, kankinančio ir riečiam
čio į kruvp strėnų
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas, vietas.
Tikrasis
Pain Expelleris turi musą INKARO
vaipbaženklį.
Visi kiti yra pamėgzdžiojimais. Kaina 35e. ir 70c.
aptiokose arba iš
F. AD. RICHTER & CO.,
1M-114 South 4th St., Brooklyi, R. T.

J. P. VVAITCHES
LAVVYER Lietuvy* Advokatą*
Dienomis Roonv 514-516

127 N. Uearborn Su,
Telephone Randolph 5584

Vakarais: 10736 8. Wabaa> A v r
Tat:\ Pullmau
687 y.
7

DAVID Rl'TTER & CO„
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai h retai!
kiemų. Visu* pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av
Tai. Yards 2290.
,

Phone Yards 0994.
Utaminkais, seredomis, ketvergais ir
subatomis vakarais.
Nedaliomis pagal sutarimą.
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
ANNA M. BONDZ1NSKI
Užgančdinimas garantuojamas.
BEAUTY SHOP
PEOPLES PLUMBING & HEATING Veido ir galvos gydymas. Marcell suSUPPLY COMPANY
garbiniavimas. Plaukųi šukavimas ir
190 Milvvaukee Ar., 461 N. Halsted St. dažymąs. Columbia Koliegijos metodu.
Telenhone Haynvarket 101R Manicuring.
4631 So. Ashland Avė.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius, gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.
Pinigus gavo:
51344—Z. Andrukai'tičei
51v47—K. Dailydonis
51349—M. Povilaitis
51353—M» Savickienė
51356—A Kubilienė
51362—K. Rozgus
51365--M. Čekatauskienė
51368—M. Abartienė
51372-0. Kązlauakienė
51373—J. Budrienė
51391—E. Povilauskienė
75209—P. Girštautienė
75246—1 Druktenis
75265—S; Snaris
75SP3-4. Rainis
75279^=Ai Valčiukas
75280—J. ^Marčišauskas
75282—T. Jakimavičius
85165—J. Aleknevičius
85265—O. Krizienė
85275—Z. GalMas
^85279—J. Taminievičienė
85282—J. Bursa
85288—A. Todauškienė
85284—M. Paškevičienė
95161—L. Vecneitė
95162—IL. Vecnaitė

AKYS

Yra jums branginės už
NaaplaU*
kitę jų. Jeigu turi kokią akių kliūtį, tuo
met ateik pas mane pasitarti.
/
DR. 8ERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras
(Optomatrtot)
3316 So. Halsted St.,
Chicago, III
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9
Nedėliotais nui 10 iki 1.. Tel. Yards OSlk

95165—V. Jakučionis

A.r jums nkauda galvų?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Oegina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančiua tai
kus? .
Ar atmintis po truputį mafija?
Ar akys opios Šviesai ?
A.r jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmi ant vokų?
Ar turit kataraktų?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto apJekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aklų specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria
esti, priežastimi galvos skaudSjimG,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotomo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius.
Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausia*
klaidas.
Specialė atyda atkreipiama
•j mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų.
Specialisti mo
t.oriškų ir merginų ligų.
943 VV. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas:
'įeryų, reumatizmą, paralyžių, naktin}
<usišlapii4mą, dusuli 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. Nedalioj
9 iki 12 a. m.

Tel. 13 I.—F. Saranka
Tel. 19. L—A. Kaunas
1—A. Abukovskas
1 03- -15. And ri j a u ska i t ė
151— K. Astrauskas
152—J. Radvilaičaitė
160—Arlauskaitė
164—R. Krepienė
168—P. Denio nienė
15675—M. Lukošaitikė
15730—S. Mackevičiui •
15810—M. Stankuvienė •
15840—K, Eidienė
15842—A. Buknienė
15845—J. Padgurskis
15903- S. Čekienė
15920-45? <irin.itč
15938—V. Palinauskas
15939—J. Rutkauskienė
15964—M. Paškannienė
15975—P.. Nokautas
15984—B. Vitkauskienė
15999—V. Preigauskas
16021—P. Zakalis
16023—K. Bračiui ✓

• Roosevelt 7582

S. M. Skudas
Graborius ir Balsamuotojas
Automobilius turiu visokiems rei
kalams; prieinamos kainos.
1911 Caualport Avė.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“N aujienu” ofise.

įsner

The nld tovvn mušt be m o re deaa tnan e vert
no,Cu>,

eoME e><^cvč'1
ViSir oor. u<-

7 ■

ujčvs
OOE.S VHG. ŠAME

O

OLO
BELL UtHG

I LE^riue. U
'durte,'

r~r fn- *

vJMPC? ■!»

MO.NOrpsNM
SB.B

\MOKE.
VOXNN OP!

IV*

.■ ’

■

■

\

y--.

-'

•

v- ' r

•

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
r-

PRANEŠIMAI

Chicagos Žinios

q

REIKALAUJU

•

■ ■

-

-

‘

■■

■ ■■

partnerio
1

į

Kas duoda pinigų Dever ir
Leuder kampanijoms
is kampanijas finansuoja
Chicagos kapitalistai, sako
Cunnea.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Roseland. — Eugene V. Debs kalbės
Roselande šeštadienio vakare, kovo 31
d., 8 v. v.. K.
n «‘et i"ėi, 11(137
[ichigan Avė, Lietuviai darbininkui
nepraleiskite progos užgirsti Dėbso
kalbos; nepasivėlinkit nueiti, kad ga
vus vietos, nes tūlą laiką tam atgal,
kada Dębsas kalbėjo toj pačioj sve
tainėj, keli šimtai žmonių turėjo su
grieti atgal, negavę 'vietos. Tikietuš
galima gauti tfas'LSS. 137 kp. narius.
Tikietus patartina įsigyti iš anksto.

.1 UŽKVIETIMAS
Draugystė Apveizdos Dievo No. 1,
šiuomi
pranešu Town of leikielaikys susirinkimą balandžio 1 d., 1
čiams,
kad
as* atidariau Dry Goods ir
vai. po pietų, paprastoje svetainėje.
Visi draugai privalote atvykti/susirin- čcverykų krautuvę. Užkviečiami atsi
lankyti ir pamatyt musų prekes. '
kiman ir užsimokėti mokesr
F. URBELIS.
— A. Gursk , rašt.
1800 W. 46th St.
,
Lietuvių Jaunų Socialistų Lyros 1
kuopos lavinimosi susirinkimas įvyks
penktadienį, kovo 30 d., 7:30 vai. vak.
A. Puidoko namuose, 822 W. 35 St.
Visi nariai malonėkite laiku sus:rinkti.
VYRŲ ir MOTERŲ
— Sekretorė. ‘

Užvakar Douglas Park Aud i toriu me kalbėjo socialistų
kandidatas į majorus, William A. Cunnea. Tarp kitko jis
pasakė:
,’
“Kuriuo budu jus galite ti
kėlis iš demokratų ir republikonų kandidatų į majorus Į>agerinimtft/Chicagoje komunika Lietuvių Socialistų Jaunuomenės
Lygos mėnesinis susirinkimas ’ įvyks
cijos, kuomet jųdviejų kam Penktadienį,
kovo 30 d., 7:30 vai. vak.
panijoms naudojama kapita po num. 822 W. 35th St. Draugai ir
draugės, malonėkite kuoskąitlingiaulistų sudėti pinigai?
siai ir puhktuališkai atsilankyti, nes
“Jus tų kampanijų išlaidas turime keletą svarbių reikalų aptarti*
kuriems yra svarbu minėtos
padengsite vėliau. ^Telefonų, Tąipgi
Ivgos veikimas esate nuoširdž’’ai kvie
gafvekarių ir kitos kompani- čiami atsilanlįjjti į susirinkimą ir
— Org. K. Misius«
jos, kurios finansuoja rinki- prisirašyti.
mų vajų atsiims iš jų savo iš Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choro
bridęs kėleriopai.
dvi extra reent’rijos įvyks s°kančiose
nc^ktadienį kovo 30 d. 8 v. v.
“Kiekvienas vyras ar mote vietose,
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 St.
ris,' kuris balsuoja už Deverį oentintadienį balandžio 1 d. 10 v. rvto
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Visi
arba Luederį, balsuoja prieš dainininkai
turite būti ant paskirto
paėmimą miesto kontyolėn gat- laiko, nes turime prisirengti savo kon
certui. kuris jvvks Velykų vakare
veikarių ir kitų įmonių.
Meldažio svetainėje.
“Jeigu jus norite sekamais
20 metų mokėti po 7 ir 10 Liiiosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas jvvks šeštadieni kovo 31
centų už važinėjimasi gatve- d.,
8 v. v., f a Juodom'sVio svet.. 733 ^V.
kariais ir elevatoriais, tai bal 18 rat. Visi draugai malonėkite pr‘’>ti laiku, nes turim labai svarbiu dasuokite uč Deverį arba Leu ’hvkų
svarstyt.
— Valdyba.

REIKIA DARBININKU

REIKIA VYRO ARBA Mo
teries už virėją į restauraną.

,

RAKANDAI

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI

SMENŲ JIESKOJIMAI

;
t.

'■
, ,■

F. hougutRn and co.
8684 Shielis Avė.

.- •• <
v v.
....................... .............. ....................

. I .
i ..............

Brigton Park. — Keistučio Pašalpos
Kliubo dramos skyriaus visuotinas su
sirinkimas įvyks penktadienį, kovo
30 d., 7:30 vai. v.,'McKinley Parko
svetainėje.
Privalo visi narai atsilankyti, nes
bus svarstoma kokiu parengimu baig
ti šį sezoną. Praeito vakarėlio tikietų pardavinėtojai
malonės šiame
susirinkime atsiteisti. —Valdyba.

*
LINK BĘLT CO.,
3440 N. Kimball Avė.
329 W. 89th St., 2 blokai į vaka
REIKIA moterų ar merginų
rus nuo Wentwoj’th Avė.,
dirbti bekerneje dienomis, $16 I
——---- -4savaitėje pradžiai.
FINIŠERIŲ
\
KFJLLER BROS.,
MEDŽIO.
3659 W. Harrison St.
NUOLAT DARBAS.

City, nori gaut žinių arba da
Kreipkitės:
bartinį adresą Emilijos Pielie3206 So. Halsted'St.
nės, jos vyro Kazimiero Piclio,
ir Antano
Romachevskio, iki
REIKIA moterų, ir mergi
1917 metų gyveno 659 West 18th
nų prie vyniojimo ir prižiurėSt., Chicago, III.
jjrriio departamento ir genera(iam dirbtuvės darbui. * DarJIEŠKAU savo tikrų brolių Juo
zapo, ‘ Tamošiaus,
Vladislovo
ir bai prie kurių galima sėdėti.
Kazimiero
ir
pusbrolio
Kazi Nuolat darbas, gera mokestis.
miero Lekavičiaus, Vilniaus redybos.
Broliai paeina Telšių apskričio, Lau Atsišaukite į samdymo departa
kuvos miestelio. Turiu svarbų reika mentą. Payson Manufacturing
lą, meldžiu mieli broliai atsišaukiti,
arba kas nors kitas praneškite man, Co., 2916 Jackson /Blvd.

L. D. L. D. Chicagos Rajono Komiteteo susirinkimas įvyks ketverge, ko
vo 29 d., 8 v. v., Naujienų name. Vi
si nariai prašomi susirinkti.
— Sekr. K. Baronas.
busiu dėkingas. Jonas Navardauskas,
4725 & Springfield Avė., Chicago, III.
Žemaitijos” narių susirinkimas
įvyk pėtnyčioje, kovo 30 d., A\ J.>
JIEšKAU pusbrolio Antano BudziMosgerio name, 3108 S. HalstM.-St nauskio, \irma gyveno Scranton, Pa.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visi na Meldžiu kitų pranešti, kurie žinote
riai malonėkite susirinkti paskirtu apie jį.
\
laiku.
— Sekretorius.
FFANK BUDZINAUSKIS,
713 W. 17th Place,
North Side. — Ateities žiedo Vai
Chicago, III.
kų Draugijėles dainavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4
JIEŠKAU^savo giminių Stanislovo
v. po p. Kriaučių Unijos svet.. 1564
N. Robey St. Be to yra mokinama ir Juozapo Leinartų, iš Luųkės para
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku pijos ’š Paguivienė. Pirmiau gyveno
rie norite, kad jūsų vaikučiai butų Dotroit, Mich., Kavaler Avė., o dabar
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių neižnau kur. Taigi mano brangus
kalbos, leiskite j tą mokyklėlę. Smui troliai malonėkite atsiliepti, arba kas
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano ritas pranešti. Juozapas Zukauskis iš
K- Gaubia,
vedėjas.
Kražių. 8700 Douglas Bbulevąrd, Chi
— Komitetas.
cago, III.

NAMAI-ŽEME
FARMA.

venta. Priežastis — apleidžiam
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
miestą. Parduosim pigiai.
mas,
2 flatų, po 6 kambarius, karštu
J
4536 S. Paulina St.
vandeniu apšildomas, garadžius dėl ?

mašinų. Parduosiu ir rakandus kartu
prieinamą kainą, bo aš turiu apie’
t)IDELIS BARGENAS IR PROGA už
sti
šalį. Kas norit bargeno, atei
gerą biznį įgyti. Parsiduoda Expre- kit. šiąSavininkas
ant laugšto, 1608 S
so ir anglių pristatymo biznis, su nau 50 Avė., Cicero, III.
jais trokais, vienatinis lietuvis North
West Sidėj. Pardavimo pirežastį pa
PARDAVIMUI 2 flatų namas, su
tirsite ant vietos. Atsišaukite po nr.
gasu,
elektra, vana. Netoli nuo Na
1645 Wabansia Avė. Tel. Brunswick
tional
Malable Co., Richardson Co
2545.
Sturgers & Bums ir Pro viso Yards. C
blokai iki karu ar gelžkelio stoties. Pi
PARDAVIMUI 2 saliunai. Reikia giai jei pirksite tuojau $4350, kitu
greit parduoti, nes turiu 3 biznius. pagal sutartį. Henrv G. Glos, 126 S
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. Biz 19 Avė., Mavwood, III. Phone May
visokių tautų ap- wood 1J82 M.
nis gerai iš lirbtas,
'
gyventa.
RUZELIZ),
s ------ - ------------53t»3 S. Morgan St.
Pho! e Boulevard
“ “
4078
ANT IŠMAINYMO mūrinis, kampi
nis namas; du bizniai: saliunas. bu
ir grosemė. 6 flatai gyvenimui
PARSIDUODA SALIUNAS,’ čemė
no 5 ir 4 kambarius. Garadžius mv
rinis dėl 3 karų. Yra elektra, gasas
geroj vietoj.
maudynės.
Mainysim ant preros far
Atsišaukite:
mos. Atsilankykit arba rašykit lai

• . 1005 W 60th St.

šką.

M. ABROMAVIČIUS
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI nesvalffinančtų pė
rimų narloras. Einu lauk iš biz
nio. Gera vieta, netoli dirbtuvių.
Taipgi pardavimui namas ir lotas,
PARDAVIMUI geras franye mūri
taipgi 2 karu garadžius. Turi būt
parduota greit. Atsišaukite į Nau nis namas ir flatas 7 kambarių. Yrr
gasas, maudynė ir toiletas. Verta1
jienas, Box 222.
daugiau pinigų negu mes reikalauja
*
PARDAVIMUI saliunas, ge- me.
F. L. LANGRIDGE,
roj vietoj, 5 kambariai iš užpa
4654 S. State St.

1822 S. Peoria St.
kampas 18th PI.
GROSERNfi ir bučemė, visuomet
daro gerą biznį. Tai yra maža vie
ta, turi būt parduota tuojau, jei jus
norite bargeno, atpikite ir pasimatykit
su manim. Priimsiu ir dalį pinigų,
kitus mėnesiniais išmokėjimais,
154 W. 59th St.
t Telephone Wentworth 2639
—I----- ,-------- . --------- ---- X' . ....

BUČERNE ir ęrosemė parsiduoda
už teisingą pasiutimą. Kas pirks tas
nesigailės. Nemokantį to amato pamokinsim. Pardavimo priežastis du
REIKIA FANDRĖS DARBININ bizniai.
KŲ IR ŠAPOS DARBININKŲ, die
Kreipkitės
nomis ar naktimis ir čipęrių. Atsi
3500 So. Union Avė.
šaukite į samdymo dept.
Employment Department
TURIU parduoti gerai ap
GRANE CO.,
So. Kedzie Avė. & 40th St.
mokamą grosemę ir bučemę,
arba
naujoj lietuvių kolonijoj.
South Capal & 15th St!.
RĘIKIA darbininkų: mašinistų, alperių ir lėberių; taipnat kurie turi pa
tyrimą : virinimą tankų, ant sekančių
mašinų: elektrikos ąfc, ir špot ir selelinvlnių instrumentų. Užmokestis
gera. Atsišaukite. Oil Products Appliance Co., 1317 So. 3th Avė., Maywood, III.

E. GORMAN,
5013 S. Hąlsted St.
PARSIDUODA pusė saliuno.

Gali pirkti moteris ar vyras ir
būti partneriu. Kita pusė sa
vininko.
936 W. 14th St.
VYBŲ. REIKIA. Nuolat dar

REIKIA merginos abelnam
namų darbui. Turi kalbėti biskį angliškai.
bas. Gera alga.
5813 Calumet Avė.
>.
Atsišaukite:
2nd apartment.
GREAT NORTHERN
Tel. Normai 8111.
CHAIR CO.,
2500 Ogden Avė.

TAPK TURTINGAS
Nepraleisk šitos progos, Jei nori
būti laimingas. Aš turiu parduoti į
penkias dienas bučemę ir grosemę
arba išmainyti ant automobiliaus.
šauk bile kokią valandą
Lafayette 0853

REIKIA 2 veiterkų ir 2 in
dų plovėjų, trumpos darbo va
benčiaus pageibininBUZ BIZNIERIUS
landos 11 — 2. Nereikia dirb kų, nitavotojų < ir baisiklių Nusipirk pusę garadžiaus, biznį
parduosiu pigiai, arba mainysiu į au
ti nedėlioj.
f rėmų jniipylavolbįu reikia.
tomobilių. Biznis išdirbtas gerai, pil
VICTORY. RESTAUiRANT,
nas kąru, klauskit
ARNOLD SCIJRINN,
J. MLKšIS
4648 So. Western Avė.
1718, N. Kildaro AVe.
285j7 W. 39th PI.

namas, 2-jų pagyvenimų, po 6 kamba
rius, viskas įtaisyta pagal vėliausios
mados, namas randasi gražioj vietoj,
prie Gage Park; namas yra vertas
daugiau kaip $13,000.00, parsiduoda
už $10,500.00; reikia įmokėti $3,00(7,
o likusius savininkas duos ant
gičio.
/ F. J. SZEMET
4180 Archer Ąve.,
Tel. Lafayette 6824
PARDUOSIU arba mainysiu'ant
automobiliaus arba saliuno 2^8 o tu,
kampinius, netoli nuo Fordo, naujos
dirbtuvės, kur dirbs 16,000 darbininkų
ir 7 blokai nuo lietuvių bažnyčios, W.
Pullman. Labai didelis bargenas, nes
aš važiuoju į Lietuvą gegužės mėne
sy.
Arba duosiu ant lengvų išmo
kėjimų.

Ūkė pardavimui, arba mai
A. STUKAS.
nysiu ant miesto namo, 43 ak
1957 Canalport /.ve..
rai. Budinkai geri, šluba 8 kam
Telefonas Canal 7345 t
barių, beiznientas, vanduo, di
delė barnė ir kitos mažesnės PARSIDUODA 14 akerio žemės ir
triobos. Visi ūkės padargai, 2 4 kambarių namas $2500. Geriausias
— Apleidžiu šio1 šalį.
arkliai, 7 karvės, 5 kiaulės, 50 pasiūlymas.GEO.
NABURG
vištų, sodnas 5 akrų Obelės, 5242 S. Rutherford Avė. (67 Court)
grušios, vyšnios, žemė visa dir 2 blokai į šiaurius nuo Archer Avę.
bama, 8 akrai &ieno, alfalfa su
dobilais. Rugių ph^ėta 13 akrų.
Priežastis pardavimo — turiu
VALENTINES DRESSMAKING
kitą biznį. 1X4 atsakymo pla
COLLEGE.
tesnių žinių malonėkite įdėti
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643
krasos ženklelį. P. Karneckas,
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
R. 4, Ilart, Mich,
mas, dreamakipg ir pattero ma-

Pagelbininkų ir darbininkų į
Eandres, mašinšapę ir
i
SlnictUral Geležies Šapą.
Nuolat darbus. Gera proga atei
čiai.
Ateikite ir pasimatykite
su mumis musų samdymo depar
tamente.
. ( kalio.

MOKAMA DIDELĖ ALGA.
“Lietuvių Biuras,
Foreign
REIKALINGA
veiterka
į
Re

DAVIS PHONOGRAPH CO,
Kensington.
D. L. K. Gedemino Language Information Service,
stauruotą.
Geras
uižmokesnis
ir
draugijos bertaininis susirinkimas
314 W, 43rd St.
\
įvyks penktadienį kovo 30 d., 7:30 v. v. 119 West 41^t St., New York neblogos sąlygos.

F. Shadvila svetainėje, 341 E. Ken
sington Avė.
— Raštininkas.

PARSIDUODA grosernė ir
budernd, 3 .gyvenimini ruimai?1.
5 ruimai ant viršaus štoro. 8
metai kaip viena ypata laiko
tą įstaigą. Duosiu ilgą lysą, ar
paiduosiu su visu namu. At
eikite pažiūrėti. 6131 Wentworth Avė.

Reikia

nų draugai* prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
REIKI moterų skirstymui pop'erų
-’ant Naujienų darbininkai sreriaus
dėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- atkarpų, Mokama gera alga. Ateikitę pasirengusios darban.
apskelbimais.
Kreipkitės
Pardavimai savasčių, biznių, auto
REPUBLIC
WASTE PAPER CO.
mobilių, rakandų, kambarių įieško ji
1039
Congress St.
n ai. ąpsivedimai, asmenų jieškojinetoli
Morgan St.
įai ir t.t. turi būt iš k^lno apmokn
mi.
REIKIA merginų operator-ng-u kurie apskelbimai pasirodo
'ntini, Naujienų administracija pa- kų prie spėka varomų siuva
teise jų netalpinti, kol neišt.jrs jų teisingumo, ir grąžinti pini mų mašinų. Darbas naktimis
gus, jeigu apskelbimo turinys neat Gera alga. Atsišaukite:
sakys etikos reikalavimams.
REGENSTEIN VEEDOR CO.,

Laisvės Jaunuomenės Vyrų Choras,
rengia koncertą Velykų vakare, balan
džio 1 dieną, Meldažio salėj, pradžia
7:86 vai. vakare bus danuojama daug
naujų dainų. Kviečiame visuomenę
atsilankyti
Norintieji pasigarsint Į sekamos die
Laisv. Jaun. Vyrų Choras.
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
Bridgeport. — L. P. M. Sus’v. Am. karo.
2-ros kp. organizatyvis susirinkimas
įvyks penktadienį, kovo 30 (L
3223 Parnell Avė., ant antarflubų. Vi
si nariai moksleiviai ir norintieji pri
sidėti, malonėkite pribufi laiku.
Užrašų /rašt. K. J. S.

PARDAVIMUI B gyvenimų
mūrinis namas, ramdasf^TDLYV.
14 St. arti L. Kleino kratuves.
Medinis namukas yra-užpakaly,
rendos neša $800 į rųetus. Kaina
---------------------------------------- 1_________ _ $7,000. Geriausias pasiūlymas
DARDAVIIMUI SALIUNAS^ ant išmokėjimo. Matykite savinLOUIS StERN
geroj vietoj, biznis išdirbtas, ką.
S^North La Šalie St.
turi būti parduotas greitai.
Atsišaukime:
?
TIKRAS BARGENAS!
602 W. 14th St.
'Parsiduoda beveik naujas mūrinis

PARDAVIMUI Haynes sedan ka
ras, 1921 metų. Išrodo ir bėga kaip
2559 So. Halste<i St.
naujas. Originale spalva .dar tebėra.
-r—>—1—■—n-'--?—------- :------------Sėdynės dengtos, iteris, cord tajerai,
REIKIA stipraus vyro nuo 25 spot šviesa. Kainavo $3250. Paauiki 50 metų amžiaus, prie šlapio kavimo kaina $575. Douglas 0162,
darbo į garbarnfc. Nuolat darbae, 3341 So. Michigan Avė., Mr» Galub.
gera mokestis.
Ateikit pasirengę
darban prieš 7 vai. ryto. The
MOTERŲ
Griess-Pfleger
Tanning Co., 884
NortlyTkHalstedSt. Vienas blokas
ŠVARUS, ŠVIESUS IR, MALONUS į šiatirę^pųo Chicago Avė.
DARBAS.
Vienoje ChicagfSs geriausiai už
PARDAVIMUI grosemė ir
laikomų dirbtuvių. Darbas mergi
smulkmenų. Parduosiu pigiai,
noms tarpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
nes išeinu iš biznio. .
rimas nereikalingas. KKaip išmok
Atsišaukite
»
sit. darbą, darbas nuošukų. Yra
PARDAVIMUI 2 aukštų murink
kafeterija, pigus valgis. Y
2859 So. Union Avė.
namas
su bizniu (Shoe Repairiirg).
ILLINOIS MINIATURTj LAMP
Viskas
gerame
stovyje. Parduosiu
Mašinistų,
DIVISION,
labai pigiai. Priežastis pardavimto
2243 W. Harrison ‘St.
\ PARDAVIMUI saliunas gero labai
Boilei-ių dirbėjų,
svarbi.
]
,
|
je vietoje, visokių tautų apgy Kreipkitės
Karpenterių,
510 W. 79th St.
/
REIKALINGA senyva mote

M. PUUKAITIS,

Pranešimai

Town of Lake. — Draugystės Šv.
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvidejlnjties metų sukaktuvių paminėjimo
ąpvaikščiojimąs Paradise darže, prie
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 ri&,
iš priežasties rengimo tą dieną kiti,
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d.
Liepos niekto nerengti. į.

AUTOMOBILIAI

DEERING WORKS,
1734 Fuįlertpn Avė.

Riggerių irstationary
ris dėl/prižiūrėjimo vienų metų
Inžinierių,. , ?„
senumlo kudykio, gera mokestis.
BY — PRODUCTS COKE
“Gatvetyurių ir elevatorių Roseland. Jaunu Darbininku T,vg ,s Atsišaukite po No. 5159 South
CORP.
lavinimosi susirinkimas jvvks penkta
kompanija, telefonų, Edisono dieni vakare, kovo 30 d.. Aušros kanv- Morgan St., klauskite store.
<<■
■ '
h«r
:
uosp
po
Nnm.
10900
Micbi<r
an
A
w
.
112 St. & Torrencę Avė.
ir kitos kompanijos finansuo
Visi nariai ir jaunuoliai norintis prjja savo kandidatų vajus. Ir sirašvti. vra kviečiami ateiti. Bus ląMeilinu klerkų į grosemę,
So. Ch^ago, III. 1
jeigu vienas tųdviejų kandi vin’mosi kaip susirinkimus vesti ir $14 į savaitę.
• ?. .• 7‘ri
'-‘Vri' / * ■ v
.
.
draugystės reikalus tvarkvti.
datų bus išrinktas, tai jis da
— Sekr. O. DargiutėKreipkitės
rys tai, kas jam bus įsako
1749 W. Š5lh Ši.
Ro^eHnd. L. D. K. Vytauto' Draur
ma”.
REIKALINGAS virėjas kaipo
<ri’ns No. 2 h^r+nininjcĮ susirinkimas
cnkoT'dieni balandžio 1 d.. 2 v.
REIKIA me.rginų operatorių pagelbininkas $rie pirmojo. A tpo pietų, Chas. Strunrilo švitrinėje. su viena adata spėka siuvamų
— Raštin'nkas.
mašinų. Nuolat darbas, gera NATIONAL AeSTAUKANT
alga.
PASARGA
•1841 S. Halsted St.
h>n.<.,
.
Atsišaukite.
RERTG A R AlN A NTTEMS
Klaidos padarytos paskelbime, turi
WESTERN GARMENT CO.
VYRŲ; ;R:ĘIKIA. Nuolatinis
Kas, ką, kur, kaip ir •’lit atitaisytos i 24 vai
900 W. Van Buren St.
vidui flttfbįs, 45C. į valandą.
Jokie apskelbimai iš streiko apim
7 fl.
\
kada rengia, veikia
•ų vietų nėra priimami. Visi Naujie
L Atfeišaiikite. ■■

ar kviečia.

REIKALINGAS
BUČERIS.
CHICAGO MEAT MARKET
1845 W. 47th Street
Chicago, III.

ui :.
, '
*
_______ ____________________________________

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI Restaurantas i>'
minkštų gėrimų įstaiga. Galit pirkti
visą biznį ar tiktai vienus rakandus.
Turi būti parduota greitai, nes savi
ninkas apelidžia miestą. Kas pirmas
tas laimės.
Kreipkitės
i 3566 So. Halsted St.

REIKIA —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS. FEED
DIRBTUVĖS DARBININKŲ
,
MILLS
Trukerių ir pa^elbininkų prie
87 St. and Stewart Ąve. ( s
mašinų. Daugumas darbų yr^
nuo štukų. Patyrimas nereika
REIKIA tuoj vaikino virš 16
lingas.
metų senumo, mokintis už buARBA
DARBAS DIEN;
čerį, arba mokantį bučeriauNAKTIMIS. ' ' Į
ti. Geros sąlygos.
ATEIKITE PASIRENGĘ
219 E 115th St.
DARBĄNACME STREL GOODS CO.
135th St.f& I. C. Tracks
Rivėrdale, III.
JAUNA pora parduoda 4
kambarių rakandus. Vartoti
ti!k 2 mėnesiu. Bargenas.
REIKIA molcjerių, faundrės
357 S. Cravvford Avė.
darbininkų, asemblerių, trukePhone .Nevalia
0336.
?
b
rių, karų luoduQtojų.
Atsišaukite:
_______ _

STOGDENGYSTE
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielirrkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
nhone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI

VYRŲ

VYRŲ

saliuno bizifį. Gera vieta ir REIKIA —
biznis. Kas norite stoti į tą bi«k
Vyrų 'langų plovėjų.
nį atsišaukite tuojaus:
CHICAGO WIND0W
Roseland.—LSS. 137 kp. rengia šo
3528
So.
Halsted
St.
kių vakarą Velykų vakare, balandžio
CLEANING CO.
1 d., 7:30 v. vak., C. Strumilo svet.,
Tel. Buol. 0962. '
62 W. Washington St.
158 E. 107th St. Dar pirmu sykiu
Roselande bus 8 muzikantą orkestrą
Room 21
prie įvairių šviesą svetainėj. Mylintys

dūliai atidengė, kad Brodsky
nurijo adatą. Adata liko ištrau
kta iš jo gerklės be operaci
jos.
Abe dabar galvojo, kaip
tai galėjo atsitikti ir kur ga balius, šokius kviečiami atsilankyti.
lėjo būti adata — vyne ar čar—Komitetas.

Ketvirtadienis, kov, 29,1923

-

REIKIA DARBININKŲ 1 REIKIA DARBININKŲ

J1ESKO PARTNERIŲ'

Roseland. •- I.SS. 137 kp. minėsi1YU1
hna onnf
inTmnonv
nis susirinkimas
bus
septintadieny,
bal. 1 <1., 10 v. ryte, C. Strumilo svet.
Nariai ir norintys prisirašyti kviečia
mi atsilankyti laiku.—Organizatorius.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

‘

‘

4 pagyvenimų mūrinis na
mas pardavimui arba mainy
čiau ant grosernės, ar saliuno
Tai yra gera proga. Meldžiu
nepraleisti. Kreipkitės:
*
3828 So. Lowe Avė.
BRIGHTON PARK
Pardavimui kampinis lotas
126 pėdų ilgio, 63 pėdų pločio,
4200 Mozart gat. Chas. Marozas,
4617 So. Paulina St. Tel. Boule
vard 9799.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas su
groseme ir delikatesen biznis išdirbtas
nėr 20 metų, yra graži vieta, parduo
siu pigiai, turi didelį trubelį ir turim
išvažiuoti į kitą miestą, atsišaukite
tuojaus. 6632 So, May St. Telefonas
Englewood 8951.

PlAiRDAVIMUI. Bargenas. Tik
$5500 įmokėti, prie 51 St., 2
augštų mūrinis buildingas, 4
po 6 kambarius flatai ir skie
pas, moderniškai įtaisyta, pa
statytas ant 2 lotų, informaci
jų pas F. C. Majka, 2705 So.
Kolin Avė.
Mainysiu į grosemę ar į lo
tus, 7 gyvenimų, mūrinį na
mą, prie 18 gatvės, informa
cijų 2633 So. K i Įdare Avė.
Mainysiu |į prapertę, labai
gražią, 234 akrų Illinois farmą, geri budinkai ir t. t. 50
mylių nuo Chicagos. Klauskit
informacijų 2705 So. Kolin
Avenue.

MOKYKLOS

ker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir
merginoms, atsineškit audėklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
irapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui. Kreipkitės, rašykit,
irha tel efo nuoki t klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirmininkė

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai užlirba dideles algas. Mes duodame
•raktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero
amato išmokti.
erims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves
iuti elektrinėmis siuvamomis mašiomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebūk
enos laiku ar vakare. Mes parodyim?, kaip mes
galim jus išmokyti
mato -tliekamu nuo darbo laiku, kuiuo jus visuomet uždirbsite gerą ai'U.
Speciali taksa bus suteikta jums
M mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą
u savim).
THE MASTER CUTTING AND
TAILORING SCHOOL
90 N. State St., Kampas Lake
4 lubos, Chicago.
Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910*

Išmokina angliškai į labai
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos
'skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijos ir viešo kalbėjimo.
Aukštesnės mokyklos priren- •
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
Pereituose dvyliką metuose
langeliui lietuvių moksleivių paęelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra
vadovais savo apielinkėse. Ateik
pas mus, o mes išvesim tamstą
iš tamsos Į Šviesą.
Mokintojai visai draugiški.
Už mokslą mokestis prieinama.
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ar
moteria inteligentiškai, o gausi
gerą rekomendavimą Hoffmano
Prirengiamosios mokyklos.
Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais klesos.
1537 North Robey St,
(Arti Milwaukee Avė.)
AMERIKOS MOKYKLA ETIKOS
GRAŽUMO KŪRYBOS
Geriausiai
apmokama
profesija lian’ien yra Gražumo Kūryba. Ar Jus gy
venate mieste ar kaime, Jus visuomet
fesate užsiėmę. Mes
išmokinsime
Jus
Marcei waving, Water waving ir plau’tų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol mokinsitės.
Pabaigusios šią mokyklą yra gerai
apmokainoe
ir yra išmokinamos
kaip
vesti savo šapą. Trumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone
Dearborn 4328, kambarys 618-620, 190
N. State SL, State-Lake Bldg., Chica
go, III.

