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Anglija nesitrauks iš
Turkijos

giau fašistams, ypač kad ir
tikanas yra nepatenkintas
bartiniu klerikalų partijos
dovu, kurį skaito perdaug
dikaliu esant.

Va
da
va
ra

Turkai baigia taikintis su
Italijos klerikalai pasidavė
Bulgarija
\

•

fašistams
Turkai (taikosi su ^bulgarais
Klerikalai nusileido
Anglai atsisako apleisti
fašistams
_Turkiją
•_ _

KONSTA'NTINOPOLIS, bal.
25. Lausannos konferencijai
bandant padaryti taiką arti
muose rytuose, Turkija ir Bul
garija >seka Rusijos ir Vokieti
jos pavyzdžiu padarymo sutar
ties Genujos konferencijoj. Jos

Smūgis taikos šalininkams
BER LINAS, bal. 25.— Tarp
visokių Įkabinėto ir politinių
partijų
vadovų konferencijų
apie naujus Vokietijos pasiūly
mus Francijai, visa Vokietija
tapo nustebinta vakar gavus
paskelbimą, kad Anglijos užsie
nio ministerio Curzono kalba
visai nereiškia to, kad Anglija
mano įsimaišyti į kontribucijos
klausimą.
*
Tokis naujas
išaiškinimas
Curzono 0 Juduos labai sustip
rino atgaleivttis, kurie prieši
nasi taikimnisi su Francija ir

irgi jau baigia daryti sutartį ir yra dideliu snaigių taikos šali

Uostą darbininkai
streikuoja
NEW YORK,
bal. 25.
Šiandie sustreikavo dalis uostų
darbininkų. Streiką
paskelbė
Marine Transporl
Workers
unija, priklausanti I. W. W. Ji
tvirtina turinti 90,0UQzharių.
Streikas paliečia netik NcwYorką, bet ir kilus uostus: Bos
toną, San Pedro, Gal., Seattle,
San Francisco, Portland, Ore.,
New Orleans*. Baltimore uosto
darbininkai irgi esą prisirengę
streikui.

Valstiečiai laimėjo
Bulgarijoj

Steigia oro laivyną'

Turkai reikalauja talkinin
ku išsinešdinimo

Anglija protestuosianti
prieš Rusiją

8 vai. darbo dienos mote
rims bilius

Amerika nenusileis talki
ninkams Turkijoje

. Cukrus vis brangsta

fCARFIELD PARK

Pirmos Gegužės
Apvaikščiojimas
LIBERTY SALĖJE

3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir Union Avė.)

Nedėlioję, Balandžio .29, 1923
Pradžia 2 vai. po pietų.
Kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. A.
Montvidas. Draugai darbininkai, ateikite, visi apvaikščiojiman.,
a
— Rengėjai.
i in, j n wiwaa

Vėl riaušės Ruhr distrikte
ESSENAS, bal. 25. -4 Bedar
bių minia susirėmė su policija
Katernbergę
vakar.
Vienas
žmogus liko užmuštas ir vienas
sunkiai sužeistas. Bedarbių ju
dėjimas eina visame Ruhr distrikte. Vokiečiai tvirtina, kad
tas judėjimas paeina delei ko
munistų agitacijos.

Vakar bal. 25 dieną, užseipio piS, mažiaus kaip už 25,000 dolerių
buvo skaitoma Amerikos pinitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.67
Austrijos 100 kronų............... ..... M»c

Belgijos 100 markių ............... $5.92
Danijos 100 markių ........... $18.88
Finų 100 markių ................... $2.75
Francijos 100 frankų ........... $6.81
Italijos 100 lirų .................. $4.97
Lietuvos 100 Litų .....................$10.00
Lenkų 100 markių ......................*4 c
Norvegijos 100 kronų ........... $17.45
Olandų 100 guldenų ............ $39.1,7
šveicarų 100 markių ........... $18.22
Švedijos 100 kronų ............... $26.72
Vokietijts 10< markių

■T

J. Angel svetainėj,

3720 W. Hairison St.
Kviečiami visi apielinkės
lietuviai į šias svarbias prar
kalbas.
Kalbės

Dr. A. Montvidas
Kalbės apie dabartinį padė
tį Lietuvoj ir kitais kiek
vienam lietuviui svarbiais
klausimais.

.
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Susitaikė dėl armijos išlai 21 žuvo žemės drebėjime
dy atmokėjimo
MASKVA, Ibal. 24. — Iš Či
PARYŽIUS, baU 25. —Tal
kininkai praktiškai jau priėmė
Amerikos reikalavimą, kad at
lyginimas už iizhtikyiną Ame
rikos okupacinės armijos Pareiny butų padalintas larp 12 me
tinių
Vokietijos mokėjimų
kontribucijos Ir kad Amerika
turi pirmenybę prie gavimo to
atlyginimo už visus kitus tal
kininkus. Ypač Anglija prieši
nosi tokiam Amerikos reikala
vimui, nes ji gauna atlyginimą

Tik dalis darbininkų atsilie už armijos

Bei
yra susilaikiusios visais* svar ninkams, nes gali sunaikinti vi pė į streiko paskelbimą.
besniais klausimais. Turkija ir sas jų pastangas užbaigti pavo unija sako, kad streikas plėtosis
Bulgarija jau susitaiko ir tokiu jingą Ruhr avantiūrą ir pada ir veikiai apims visą uostą. Po
Pasiliks Konstantinopoly ir po Klerikalų partija praktiškai pa svarbi iv klausimu, kaip Bulga ryti taiką tarp
Vokietijos ir licija daboja tvarką pakrante*7
naikinta, nors jos nariai ir rijos priėjimas prie Aegejaus Franci jos.
pasirašymo taikos sutarties.
se.
į
išėjo
iš
ministerijos.
------- 5-------Turkai atsisakyeią sutartį ra
Streikieriai reikalauja pakė
jurų.
limo algos ir, sakoma, taipjau
šytis.
Padarymas taikos tarp Turki
RYMAS, bal. 25. — Fašistu jos ir Bulgarijos butų dideliu
paliuosavimo politinių kalinių.
premieras
Mussolini
laimėjo
IAUSANNE,
bal. 25.
smūgiu talkininkams,
kurie,
*
/
Anglija griežtai atsisakė eva dar vieną pergalę, pašalinda jei vėl kiltų karas su Turkija,
kuoti Konstantinopolį ir Dar mas, bent laikinai, iš politinio turėtų remtis daugiausia ant
SOFIJA, bal. 24 IJįrniiero
danelus net ir jx) to, kaip Tur gyveniipo klerikalų partiją.
Graikijos. 'I'uo vgb tarpu nė J il
Tą partiją klerikalai įkūrę/ go. Slavija, nė Rumunija nega Stambuliskio valstiečių parti
kija bus ratifikavus taikos su
NEW YORK, balandžio 25.
į lėtų Graikijai padėti, o turint ja aplaikė nepaprastų laimėji — Prekybos kameros (irląivitartį, dėl kurips dabar eina de 1919 m. Vatikanas žiurėjo
ją prielankiai ir prie jos prisi savo pusėje Bulgariją, Turki mų Bulgarijos rinkimuose. Ji ninkyslės departamento Į žinio
rybos.
Anglijos atstovas
Rumbold dėjo visi kunigai.
jai graikų veikimas Turkijoje laimėjo du trečdalius vietų par mis, Rusija steigiasi dideUį pre
lamente. Dabar tikiiųąsi, kad kybinį ir karinį oro laivyną.
pareiškė šiandiė taikos konfe
Bet tos partijos sąstatas bu butų visai nebaisus.
Bulgarijos konstitucija
bus Rusija perka Vokietijos, Franrencijoje, kad Anglijos valdžia vo labai margas. Ji ginė kataliI
—
--------taip pakeista, jog valstiečiai cijos ir IloUindijos aeroplanus
negali prižadėti/ištraukti savo kizmą ir sektantines mokyklas,
gaus daugiau teisių, bet kara šimtais. AeroplaVų dirbtuvės
kareivius ir kairinius laivus iš bet visuose kituose klausimuo
liaus teisės bus žymiai susiau tapo atidarytos keturiuose mie
Bosforo, Čanak ir Gallipoli, ku se nariai laikėsi skirtingų nuo
rintos. Niekurie kalba net ir stuose ir jos bėgyje metų tu
rie vaido Turkijos sostinę ir monių — nuo komunizmo iki
apie monarchijos panaikinimą rės aprūpinti aeroplanais
Juodąsias juras iki visų talki-' senovės aristokratijos. Partijos
70
eskadrų. Tyrinėjimai betgi ro
ninku šalių parlamentai nebus ypatybė buvo ta, kad ji rėmė Talkininkai sako, kad tai pri ir paskelbimą respublikos.
ratifikavę taikos sutarties, tuo kiekvieną minihtetiją, už ką ji
do, kad orlaiviuinkystėj Fran
klausys nuo taikos sąlygų.
gaudavo tris ar keturias vietas
cija pralenkia visas šalis.
padarant ją veikminga.
Turkijos delegatas Ismet Pa Kabinete.
,
LAUSANNE, bal. 24. - Ar
ša, kuris reikalavo, kad talki
VĖL PAVARYS LAIKRODŽIUS
Kada įsigalėjo fašistai, kleri timųjų rytų konferencijos ant
ninkai pasitrauktų
kaip tik
ras
posėdis
įvyko
šiandie,
pir

kalai pirmieji pasiskubino juos
Turkija parodys savo genis no- užgirti, už ką irgi gavo kelias mininkaujant Anglijos delega
Dienos šviesos taupimasV prasi
ntę ratifikuodama sutartį, at
tui
Rumbold.
deda ateinantį šeštadienį.
vietas kabinete. Fašistai priėmę
sisakė priimti tokią Anglijos
Pirmiausiu
konferencijos
LONDONAS, bal. 25. — Už
klerikalus kabinetan pradėjo
sąlygą ir pareiškė, kad jis pasi vesti agitaciją už visišką kleri darbu
buvo suklaslifikuoti sienio reikalų ministerio pagelCHICAGO. — Ateinantį seplaiko sau teisę pakelti tą klau kalų partijos panaikinimą, nes prieš politinę komisiją esan bininkas McNeilI paskelbė at tintadienį, 1 vai. nakties, bus
simą vėliau.
vieną vaji esanti visai bereikalinga, ka čius klausimus į teritorialinius stovų bute, kad Anglijos valdžia
Spremižiama, kad Turkija
ir
teisminius.
mano neužilgo pasiųsti protes _ .c ę ,
irasidės.
dangi ji gali prisidėti tiesiogi
atsisakys pasirašyti taikos su niai prie fašistų.
Svarstant teritorialinius klau to notą Rusijos valdžiai dėl dienos šviesos taupimaSV Tai
tartį, jei ji ir butų padaryta,
simus, turkai kiekviename gin pastarosios papildytų
prieš bus padaryta netik Chica^oje,
Klerkalų vadovams tokis su čijamame klausimo laikosi sa Anglijos pavaldinius aktų.
iki Anglija nesutiks evakuoti
bet ir visuose jos priemiesčiuo
Turkijos teritorijos iki paskir manymas labai patiko, bet ma vo pirmesnių nusistatymo ir
se ir artimiausiose apielinkėse,
sės vistiek pasiliko priešingos reikalavo, kad pirmu žingsniu
tam laiktti.
kur tik yra pravesti apie tai
Turkai nurodo, kad Anglija fašistams. Tai pasirodė kleri toje procedurcųe butų talkinin
patVarkymai.
ant visados gali ten palikti ka kalų partijos kongrese, kuris kų kareivių evakavimas Turki
riuomenę, vienai kuriai šaliai atmetė pasiūlymą dėtis prie fa jos teritorijos. Tai esąs svar
neratifikuojant sutarties, nors šistų ir priėmė priešingą fašis biausias klausimas Turkijai.
Pasivogė iš banko apie
Mudanijos sutartis parėdo, kad tų diktatūrai rezoliuciją. MusTalkininkai gi tvirtino, kad
1,000,000 dolerių.
talkininkai turi pasitraukti iš solini į tai atsakė pareikalavi evakuacijos klausimas. priklau
SPRINGFIELD. III., bal. 25.
Turkijos k^lp tik bus atsteigta mu iš klerikalų ministerių, kad so nuo išrišimo kitų konferen — Atstovų butas 89 balsais
YORK, Pa., balandžio 25.—
taika.
jie ir jų partija arba galutinai cijai paduotų klausimų. Tur prieš 56 priėmė bilių, kuriuo City Bank of York tapo uždary
Anglai Turkijoje turi apie nusilenktų fašistams, ar pasi kai pagalios su tuo sutiko. To Illinois valstijoje butų įvesta tas susekus trukumus arti $1,60,000 kareivių, didelį laivyną trauktų iš valdžios. Tą reika linus eita prie Graikijos-Turki- moterims 8 vai. darbo diena. 000,000.
Banko • kasierius
ir daug aeroplanų. Užlaikymas lavimą svarstė ir klerikalų at jos rubežiaus svarstymo, taip Fabrikantai dėjo didžiausių pa Baird ir jo pagelbininkas Boll
tų ginkluotų spėkų Anglijai at stovai parlamente. Ir jie nuta jau apie kitus rubežius.
Tuo stangų, kad tą bilių atmetus ir tapo areštuoti, nes tapo susek
sieina po $1,000,000 į savaitę. rė be jokių sąlygų remti fašis klausimu dar nepadaryta jo dėl to bute buvo didelių ginčų. ta, kad jie paduodavo bankui
tų valdžią,, tuo' pasipriešinda kio nutarimo.
Bet visgi jis praėjo.
klastuotas notas, o pinigus pa
2 žmonės žuvo viesuloj.
mi partijos kongreso nutari
Dabar bilius eis valstijos se tys pasiimdavo. Bali jau pri
OMAHA, Neb., bal. 24. — mams. Betgi kad jie negalėjo
natai!, kur irgi ilgam laikui už sipažinęs, kad jis tuo bildu pa
Du žmonės
liko užmušti ir* prisidėti prie fašistų, tai kleri
truks, o gal ir visai bus atmes ėmęs $120,000 banko pinigų.
mažiausia 2 sunkiai sužeisti kalai išėjo iš ministerjos. Bu
tas.
Bet jis atsisakė pasakyti ką jis
viešnioj, kuri siautė ties Bar- sią tveriama nauja klerikalų
padarė su tais pinigais.
neston, Gage paviete.
partija, kuri nesipriešintų dauLAUSANNiE, bal. 24.— Jung.
Valstijų neoficialinė delegaci
NEW YORK, balandžio 25.
ja atsinaujinusioje *artiinųjų
rytų taikos konferencijoje va- —šiandien niekurios cukraus
duosis apsaugojimu Jungt. Val dirbtuvės pardavinėjo cukrų
Svarbios prakalbos
stijų interesų
ir komercinės urmu po 10|4c už svarą. Tokios
apie ^Lietuvą
progos visoms šalims Turkijo augštos cukraus kainos nebu
Rengia
je principo. Tokį oficialinį pa vo jau nuo 1920 metų.
Bendras Socialistų
Bovelna irgi pabrango nuo
reiškimą davė Amerikos dele
Komitetas
$3 iki $4 ant jnind^.
gatas
Grew,
Jungt.
Valstijų
Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos Pildomasis
Subatoj, balandžio
ambasadorius Šveicarijoje, va
Komitetas, Lietuvių Socialistų Jaunuomenės Lyga,
kar atnaujinant artimųjų rytų
28 dieną
PINIGŲ KURSAS
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija ir LSS.Z
taikos konferenciją.
7:30 vai. vak.
į
Aštuntas Rajonas.

‘
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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

išlaidas

pinigais,

kuomet kitos šalys pasiima pre
kėmis. Amerika irgi pareika
lavo, kad jai butų atmokėta pi
nigais.
Jeigu šis susitaikymas bus
priimtas Washingtono, tai ga
lutinas susilaikymas bus pada
rytas ryto.

Anglijos degtinės eksportas ne
girdėtai padidėjo.

tos pranešama, kad tolimoje
šiaurėje buvo sumirkus žemės
drebėjimas, kuris gal ir dabar
dar tęsiasi. Ten gauta žinių iš
Kamčatkos, kad Petropavlovs
ke nunešta keletas namų į ju:
rą. Kiek viso žinonil^ žuvo,
dar nežinoma tikrai, bei tikrai
žinoma, kad mažiausia 21 žriiogus yra žuvęs.
Paskiausias žinias iš Petro
pavlovsko gauta bal; 15 d. jr
tada žemės drebėjimas, kartojo
si kas šešios minutės. Bevielinio telegrafo stotis

sunai

kinta ir dabar žinių' nebegaunania. Daug žmonių liko be*
pastogės ir maisto. Iki bal. 13
d. buvo 195 sudrebęjimaif po
to drebėjimas pasirodė smar
kesnis ir miestą nžjiuok“ vilnis.
i_____ _

Geležinkeliečiai reikalauja
algų pakelme

WASHJNGTON,
balandžio
25. — Prekybos departamentas
paskelbė, kad nuo įvedimo prohibicijos Jungi. Valstijose, An
glijos eksportas degtines į Mek
siką ir į salas Jungi. Valstijų
pakraščiuose padidėjo 2,000%.
Nuo tų salų ir iš Meksikos ir
Kanados la degtinė yra šmuge
liu gabenama į Jungt. Valsti
jas.

CHICAGO. - 70,000 gele
žinkelių ekspresmanų padavė
geležinkelių darbo tarybai rei
kalavimą, kad jų alga butų pa
kelta po 10c. j valandą.
Savo
reikalavimą remia dabartinė
mis žemomis algomis ir nuo
latos kįlftnčiu pragyvenimu.

Apginkluos turtingesnius gy
ventojus.

Streikas čeverykų siuvėjų, pri
klausančių Amalgamaled Shoe
VVorkers šiandie užsibaigė Lynu
mieste ir 10,000 darbininkų su
grįš į darbą. Streikavo 3^10
darbininkų, ’• bet apie liek pat
Streikas išmetė iŠ darbo. Strei
kas atšauktas po susitaikinio su
fabrikantų asociacija.
('Susitaikymo sąlygų teelgrama nepaduoda).

LONDONAS, balandžio 25. •
Iš Dublino pranešama, kad Ai
rijos valdžia, iš priežasties siaU
timo plėšikų, kurie kartais pa
pildo ir žmogžtidyščių, išduos
ginklus visiems pasiturintiems
gyventojanis,
kad jie galėtų
nuo lų plėšikų gintis.
J

Čeverykų siuvėjų streikas
užsibaigė.
LYNN,

Mass., bak

24.

Gal žuvo 36 žmonės.
SAN FRANCISCO, bal. 23.Prisibijoma, kad žėglinis laivas
AJta su 35 nariais įgulos ir 1
ŠIANDIE
giedra; nedide
moterim, plaukęs iš San Pedro
į- Bellingham, Wash., yra žu lė permaina temperatūroje.
Saulė teka 4:54 vai., leidžia
vęs su visais žmonėmis, nęs
apie jį neturima jokios žinios si 6:42 v. Mėnuo leidžiasi 2:24
valandą nakties.
jau per 62 dienas.
11
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Naujienų Ekskursija ■
Lietuvon ir iš Lietuvos
Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.
Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie( nose reikalingas popieras.
Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- *
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai- '
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.
Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laįvu
“George Washington”, kurs yra puikiausia
{rengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.
Kas noriteJurėti smagią kelionę Lietuvon,
tuojaus atsišaukit ar ateikite j Naujienų ofisą
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite j Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St,
... .
j

Chicago, ŪL
- - --

Ketvirtadienis, Bal.^26, 1923

NAUJIENOS, Chicago, IR

Kas Dedas Lietuvoj
......................... -.....................................-

Švietimo darbas
Viekšniai. — 1921 metų pa
baigoje čia prie vartotojų b-vės
“Ąžuolas” tapo įkurtas Viešasis
knygjįias ir skaitykla. Dabar
knygynas turi jau virš 1OOO įvairaus turinio knygų.
1922
metais pareidavo visi Lietuvos
savaitiniai laikraščiai; taip pat
ir
Amerikos
“Naujienos”,
‘•Draugas“ ir “Keleivis”. Nuo
lat knygomis ir {laikraščiais
naudojosi apie 300 žmonių —
daugiausia jauninas. Skaitykla
negalėjo veikti kaip reikiant dėl
stokos tam tikro buto. Bet da
bar jau yra bagiama daryti jai
2 kambariu.
Knygyno ir skaityklos val
dyba- nutarė šiemet išrašyti vįsus lietuviškus
laikraščius ir
žurnalus, taip pat prašyti ame
rikiečių, kad jie neperstotų
siuntinėti savųjų laikraščių.
štai taip naudingai ištaigai
įsikurti ir plėtotis,
be b-vės
“Ąžuolas”, daug padėjo viekšniečių kliubas Čikagoje, kuris
prisiuntė apie 100 įvairaus tu
rinio knygų, 11,000 auks., siun
tinėja laikraščių.

lą rėmė vietos inteligentai: kas
pinigais, kas laikraščiais kas
darbu.—Gr. [“L. Ž.”l
Viekšniai. — Čia pastaruoju
iku daugiau pradėjo krutėti

gija” ir “Ūkio kredito draugi
ja”\
Ypač daug gerų norų ir vii*
c'ių matyti pa$' kredito draugi
jos steigėjus ir narius. Vasa
rio mėn. 9 d. buvo šios draugi
jos steigiamasis susirinkimas.
Prisirašė nariais virš 100 žmo
nių, daugiausia ūkininkų. Ūki
ninkai daug gero tikisi iš šios
draugijos.
Nutarta prisidėti
prie šaulių “Gamintojo”.
Su milieja tai Viekšniams
nebekaip einasi. Mat, turime
perdaug narsioj milicijos (virši
ninkų. Del narsumo tai gal
nebūtų bėdos, bet kad tas nar
sumas naudojamas ne vietoj —
tai jau blogai, štai sausio 29
d. jis labai “narsiame upe” ap
silankė į vienas vestuves — ir

vestuvės buvo išsklaidytos, da
lis včstuvninkų
apkulta ap
daužyta ir į cypę suvaryti/ Iš
kilo didelė byla, eina tardymas.
Skundėjai
skundžiasi, kad
viršininkas visaip jiems grū
mojęs ,ir nerimauja — bijo,
kad ištikrųjų jiems ko nors
bloga nepadarytų, nes'viršinin
kas dar tebelaikomas Viekšniou-

Jonavos sukčiai
Nors jau antri
metai, kaip Lietuvoje teisėta yra
metrine si tema, bet ir ligšiol
dar tamsieji gaivalai, naudoda
miesi pereinamuoju laiku, var
toja neteisingas svarstykles ir
E. Kaunas.

nei visuomenei gan žymių nuo
stolių, o sau didelio pelno.
Štai kovo menesio pradžioje
Finansų, Prekybos ir Pramonės
Ministerijos atatinkamieji val
dininkai, vadovaujant p. K. La
pinui, padare revizijas kai ku
riuose malimuose ir prekybos įstaigose Jonavoje ir rado pasi
baisėtinų dalykų. Taip, Aiziko
Segalauskio urmo sandėly j var
tojama nekleimuotos svarstyk
lėm ir tos svarstykles yra taip
sudaryta, kad išduodant grū
dus, tos svarstyklės parodo gru
dų gavėjų nenaudai: būtent
sveriant vieną centneri parodo
mažiau 800 g., sveriant du cent
neriu ir daugiau parodo grudų
gavėjo nenaudai 1600 gr. Bet
las pats Aizikas Segalauskas,
kuomet jis priima iš žmonių
grudus, jau vartoja kitas svars
tykles, kur
dedami yra kiti
svarai ir susidaro
skirtumas
vėl Aiziko Segalauskio naudai,
o visiems
vėl žymus skirtumai tųjų nenaudai.
Taip pat buvo rasta, kad to

tune vartojami yrą netikri
svarsčiai manipuliuoja, kad, jis
miltus išduoda ar grudus pri
ima, vis išeina Segalauskio nau
dai ir visų jo klijentų nenau
dai.
Tokia pat padėtis su svarstyk
lėmis ir Jonavos
bendrovėje
“Solegovo”. Dar gražiau atro
do dalykai pas deguto pardavė-

Borden’s Selected Pienas

jų Mendelį Glezerį, kuris vieto
je kleimuotų svarsčių ir svarų
vartoja akmenis.
Visi tie piliečiai yra traukia
mi teisman už žmonių apgali-

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

MOTERS SVEIKATA
ATITAISYTA
MAJESTir
FI-TH E ATRE-W
Ji sako E. Lydia Pinkham’s

svarų.

NAUJIENĮJ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su
musų palydovu išvažiuos iš
Chicagos Birželio 15 d. Todėl
kurie norite turėti smagių
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš
pildžius aplikacijas dėl pasporto, nes/ pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparodymų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00
žyminio mokesnio.
Šitų visų kliūčių galima
išvengti pristačius gimimo
metrikus iš Lietuvos. Tad
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.
Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.

Monroe gat. arti State beperstofinis Vodevilius šeštad., Sekm., Vegetable Compound pagel
ventemis. 22c. ir 45c. (ir tak bėjo, kuomet niekas kitas ne
sai). Šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. galėjo.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
Milvvaukee, Wisconsin? — “Manau,
“Kur gauni pilną pinigų vertę.” tad man reikia pranešti jums apie sa;L-- L. "1 trn
A č si
Yern 11
fiimitnimilllimi
vo lio-n
ligą- Aš
sirgau

8

ir negalej'au dirbti

apie
namus
ir
.skalbti, taip buvau
parsibaigus po pir
mutiniam kūdikiui.
Ėmiau daugybę vi
sokių vaistų ir tu-

Serganti žmončs yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

ChroniSko

Nervingame
Kraujo
Slapumo
iU
Privatinių
Ligą
Jeigu jus turite
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu
dymj| .

gy-

ir

paėmiau Lydia

S. JURGELIONIS

Toks nervuotas ir aržus,
kad negalėjo miegoti.

K. GUGIS
ADVOKATAS

PAIN-EXPELLERIU

GARS1NKIT1ES
NAUJIENOSE

m-riivirwiirnwMrwwwT««m»TW«wmiwi»MM»ei r*ra—nrf nu. m ii-irunu.

Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo
Įrengimus iš Atsab

’ Viską ką mes parduodame yra arantuota. Jūsų pinigai vi
suomet grąžinami jei jys nesate patenkinti arba materijolas ap
r
,
'X.
mainomas. Mes skoliname ir permainom^ įrankius.

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
teriškų ir merginų ligų.
943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
L--- :---------.............

.
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ANLEY E
MAŽEIKA

Duokite muths paban
dyti ir persitikrinkit

pirksite čia.

A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago,
. ...... —

'

Ofiso Telefonas
Central 4104

""

rvp

!■
ir ą

Dnnin

Dtv. XI. A. 15KVA17

Busto Telefonas
Armitage 3219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apsieita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 VVest Madison St., katnb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą. .

M. Levy & Company
Kampas 22os Ir State Street
Telefonai: Calum

0645
1692

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Namų Tel.: Hyde Pa^c 3395

V. W. RUTKAUSKAS
'Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Ghkago
Tel. Yards 4681

Tel. Brunswick 3669

JOSEPH W. GRIGAL

3319 Auburn
Avė., Chicago.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
J 311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

jOF THE STOMACHĮ
3EHH, iiiiiiiiiiiriiiuiiiUHii

Eranklin 3110

THE BtČIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

iki 5 po pietų

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

CATARRHJ

FarmProducts Colnc.

Pabandykite musy tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite

Valandout 9

GRABOR1US IR
Balsamuotojas
Turiu automoulius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

irfitiniiiHiHiii*|iųu

nuo musy tada visada

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijų Amerikoje

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai Gunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

35 South Dearborn ^t^E. Pinkham’s Vegetable Compoun- (Kampas Monroe ir Dearborn St.)
LAIVAKORTĖS
dą ir dabar aš jaučiuosi stebėtinai Imkite elevaitorių iki 5-to auglto
.ADVOKATAS
Priėmimo kambary* 506,
Jūsų giminėms ir draugams
gerai. Aš dirbu viską, kas tik parei
Lietuvoje
Chicago, III.
na ir mes visi imame jūsų vaistą, ka
Veda bylas visuose teismuose. Pa
peu
da nesijaučiame kaip reikia. Esu dė Ofiso valandos 10-5 po piet. Ned#!rūpina visokius obkmnentus. Eg
kinga už tai, ką Vegetable Compound
dieniais ’ 10-1 po piet. PanedJlyj4
BREMENĄ
yra padaręs man ir mano šeimynai.” Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
zaminuoja abstraktus. ^Padaro kon
Autorizuota linija Lietuvos val
— Mrs. Mary Saiecheck, 944 28th St.,
TRISDEŠIMTS
METŲ
TOJE
džios dėl emigracijos. Del lai
traktu* ir kitų* raštui prie parda
Milwaukee, Wisconsin.
PAČIOJE VIETOJE.
vakorčių ir kitų informacijų
Šitokie laiškai paliudija Vegetable
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fer
atsišaukite
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
Compaundo vertę . šitos moters kal
liko išgydyti, tai goriausi* vieta
mų ir biznių, ar užtraukiant morba iš tikros širdies. Jos aprašo kiek
North German Lloyd
ligonių
atsilankymui.
'
.
galint teisingai savo stovį:
pirma
gičius.
100 N. La Šalie St., Chicago, III.
tuos
simptomus,
kurie
žymiai
jas
pa

Arba prie kįto autorizuoto
Vakarai* iki 8 vai.
liečia; ir paskui tų simptomų išnyki
vietinio agento.
mą. Jos nuoširdžiai išreiškia savo
■
1739 So. Hftlsted St.
padėką. Mažne per penkiasdešimts PAVASARINIAI IR VASARINIAI
metų Lydia E. Pinkham’s Vegetable
SIUTAI
Telef. Roosevelt 8500
Compoundas buvo $itaip garbinamas
Nuvyk skaus
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
moterų.
pasirinkimui naujus moderninius fitymą šalini
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
niems vyrams, naujausių, spalvų ir pa
mas muskulų, ištentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musųz
SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO;
nnrytas sąnarys—
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnem* ps
visuomet yra drau
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ?:
;
513.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
gais didelio Skaus
sariniai kautai po $22.50 . iki $30.
mo. Tačiau patry
Dabar yra sveikas.
Kiekvienas vyras turi gražiai apsiMiesto ofisai
nus truputį
iMjngti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai
127
N.
Dearborn
StM Room 1111-13
l-$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50.
Ponas J. B. Jacobę iš Carmi, TTh> <37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
rašo: “Pirm Nuga-Tone’o ėmimo apie tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
ant skaudamos vietos skausmas bus
Gyvenimo vieta:
metai tam atgal aš buvau toks ner- Paskutinis išvalym-o išpardavimas
greitai pašalintas. Pain-Expelleric ir
vuotas
ir
aržus,
kad
negalėjau
mie

3323
So. Halsted St.
skausmas yra mirtini priešai. Nusipirgoti ir visa m-ano sveikata buvo suny □verkautų jūsų kaina. Parduosime
kito jo boiiką šiandien
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
kusi nuo persidirbi mo; Aš užsisakiau viską.
pas savo aptiekorių~
vieną vakarą, išskyrus utarninką
S.
GORDON,
Nuga-Tone’o vienam menesiui gydytis
kuina tik 35 ir 70c. Per
ir ketvergą. Nedėliomi* nuo 9
1401
S.
Halsted
St.
i?^39
W.
14th
St.
ir turiu pasakyti, kad aš nuo to laiko
sitikrinkite, kad butų
iki 12 ryto.
tik biskį į rytus nu^Halsted St.
esu sveikas. Iš širdies patariu imti
ant pakelio musų Inkaro
Atdara
kasdien,
vakar;
ir
nedaliomis
Nuga-Tone’ą kiekvienam turinčiam
vaisbaženklis. Neimkit
n;eųką sveikatą.” Nuga-Tone imasi
pamegzdžiojimų.
kliūties
išimt dugno išvarydamas lau
F. AD. RICHTER & CO.
AljtTsepffšl^js Mosite
kan
nuodus,
pagerindamas virškinimą
104-114 South 4th St.
Res. Tol. Englewood 3836
Brooklyn, N. Y.
ir maitindamas bei sutaisydamas vi
JOHN KUCHINSKAS
Dr. J. F. Andrešunas
sus gyvybinius organus. Pamėgink ji
VdrlGjdnps qbo ųiežli, išberinjdi
LIETUVIS
ADVOKATAS
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS
•
f
nesiui gydytis tik $1.00. Nwg?hTone’ą
Be gyduolių gydymas — Elektros
ir lutojiu odiąės Ityos.
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL
DAVID RC'TTER & CO., pardavinėja visi geresnieji aptičkiningydymas. 200 žvakių spėkos lem
Telephone Canal 2552
kai pozitingai garantuodami, kad jis
pa. Didelių skausmų prašalintoAnglis ir Koksai
suteiks pilną patenkinimą, arba pini
KAINA 3Oc
jas.
/ .Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. SerePirkite anglis tiesiui ii retai! gai
bus grąžinami (garantiją rasi
Nerviškumo
apsireiškimą
\
xloj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
kiemų. Visu/ pristatėm.
prie kiekvienos bonkeles), arba jį pa
gydau pasekmingai. _
l^ldUsK’te pas dptfekonbs.
Veda visokias bylas visuose teis
South Side ofisas 330.1 Normai A v, siųs tiesiog apmokėtu paštu National
Ofisas ir rezidencija:
muose. Egzaminavoja Abstraktu*
Tel. Yards 2296.
Laboratory, 1038 So. Wabash Avė.;
6051 So. Halsted Street, Chicago ir padirba visokius Dokumentui,
Chicago, pąsiuntus jiems $1.00.
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9. perkant arba parduodant Lotus,
W. F. SEVERĄCO.
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
PLUMBERIO IR APŠILDYMO
CEDAR RAPIO5. IOWA
Dr. Anele I^aushillas D. C.
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
Tel. Lafayette 4223
lengvomis išlygomis.
ĮTAISYMAI
CHIROPRACTOR
Plnmbing;
Heating
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Gydau bo operacijų ir be gyduolią
E.*ipo lietuvis, lietuviams visados
UŽganėdinimas garantuojamas.
visokias staigias ir kroniškas ligas:
patarnauju kuogeriaudal
PEOPLES PLUMBING & HEAT1NG
nervų,
reumatizmą, paralyžių, naktinį
SUPPLY COMPANY
M. Yuška,
susišlapinimą,
dusulį ir visas kitas li Tel. Randolph 4758
490 Milwaukee A v., 461 N. Hahted St.
3228
38th St.,
ChicMo. Hi.\ gas; v y m, moterų ir vaikų.
lita
vimai dykai,
A. A. SLAKIS
1159 W. 21 St.,/ kampas Leavitt St
ADVOKATAS
•
Telefonas Roosevelt 8135
Ofisas vidunniestyj
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedčlioj
9 iki 12 a. m.
ASSOCIATION BLDG
19 So. La SąĮle St.
J ■
- 1 1
............
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Room 1303

Jei vieną sykį pirksite

BORDENS

į
S. L FABIONAS CO.

| rėjau
gydytojus.
Paskui mečiau juos

NORTI
RMAN
—LLOYD—

Tel. Yarda 1138

Pilkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo
Borden ve
žiko.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-‘ J
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
|
ANT NAUDOS.

809Tel.W.Boulevard
3511) SI.,
Chicago
0611 ir 0774

^min.i

Ką tai jis reiškia? Tai
reiškia pirmiausiai, svei
kos karvės paprastai
augštos klesos aplinky•bėse, kurios išduoda vi
suomet augštos vertės
pieną.

NORĖDAMI

į
■

luim

[jR]?u CAN’T ENJOY LIFE
^vith a sore, sour, bloated stomach. Food does not nourish.
Instead it is a source of nūsery, ęaufing
pains, belching, dizzmes* and headaches.
The person with a bad ctomach
should be satisficd with nothing lca»
than permanent, lasting relief.
The right remedy will act upon the
linings of the stomach, enrich the blood,
aid in casting out the catarrhal poison»
and strengthen every bodily funetion/
<]J The large nuinber of people who
have juccessfully used Dr. Hartman’s
famous inedicine, recommended for all
catarrhal conditiont, offer the stroiųpjt
possible endorsement for

III

r.

v,..
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J. P. WAITCHES
LAWYF.R Lietavy* Advokate*

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

Telephone Randolph 5584
Vakarai*. 10736 S. Wabaah Ate.

Tai.: Pullman 0877.
Telefonai:
Randolph 2675 ir Dearborn 6272
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker
Advokatas ir teisių patarėja*
• Kambarys 1317 Ashland Block,
155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie
tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

Herman P. Baase
ADVOKATAS
609-610 Chapiber of Commąrč*
133 W. Washington StH
Phon* Main 1308
Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, ni

Ketvirtadienis, Bal. 26, 1923

S. ZINI
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartų suvaitoję,
ketvirtadieniais.

Pirmoji Gegužės!
Pirmoji Gegužės, — tai viso
pasaulio darbininkų šventė. Tų
dienų visur, kur tik
darbininkai renkasi į burius,
kelia demonstracijas, rengia
masinius susirinkimus ir ten
apkalba savo klasės reikalus.
Pirmoji Gegužės sykiu yra
ir pavasario — gamtos atgiji
mo šventė. Medžiai apsidengia
naujais žaliais lapais. Žolė pra
deda žaliuoti, gėlės žydėti. At
gijo visa gamta.
Kartu su
gamtos atgijimo švente darbi
ninkai švenčia ir savo atbudi
mo šventę.
Daugiau kaip keturiasdešimt
metų atgal, Socialistų Interna
cionalas yra nutaręs, kad viso
pasaulio darbininkai
švęstų
Pirmų Gegužės. Taip kas metai
ir daroma.

gūžės vienodai švenčiama. Vie
nur visi darbininkai neina dirb
ti tų dienų. Kitur pasitenkina
kad Vakare atlanko
tik tiek,
masinius susirinkimus, kur
kalbėtojai laiko kalbas. Tose
šalyse, kur darbininkai labiau
susipratę ir turi savo dideles
organizacijas, ten esti kelia
mos didelės demonstracijos.
Paskirtu laiku visi išeina į gat
ves ir eilėmis maršuoja iškėlę
Raudoną Vėliavą.
Jungtinėse Valstijose beveik
visur uždrausta-nešti raudoną
vėliavą demonstracijose. čia
darbininkai dar nėra stipriai

jams sekasi. Bet amžiais taip
negalės būti. Kapitalistinė sis
tema jau yra atgyvenusi savo
laiką. Jos vietą turės užimti
kita, geresnė —- socialistinė
tvarka.
Lietuvių Socialistų Sąjungos
Pildomasis Komitetas ragina
visus lietuvius darbininkus ap
vaikščioti Pirmą Gegužės kuoiškilmingiausiai. įRengkite visusirinkimus.
sur masinius
Kvieskite, kad į juos ateitų vi
si darbininkai. Kur negalima
surengti įdėlių masinių susi
rinkimų, sueikite į mažus bū
relius ir ten apkalbėkite savo
klases reikalus. Jei kur dar nė
ra LSS kuopos, pasirūpinkite
tokią kuopą sudaryti, o kur
yra pakrikusi, atgaivinkite ją.
Mums, lietuviams darbinin
kams, yra labai svarbu turėti
kiekviename lietuvių apgyven
tame mieste LSS. kuopą. Lie
tuvių Socialistų Sąjunga yra
darbininkų reikalų gynėja. Mu
sų organizacija veda darbinin
kus tikruoju keliu prie greites.\ ....
nio jvykinimo
socialistinės
tvarkos.
Stokite į musų
jungę galingon organizacijon
mes galėsime atlikti daugiau
lietuvių darbininkų labui' darLai Pirmoji Gegužės bus tuo
dideliu paraginimu mums iš
apsnūdimo t atsikelti. Pabuski
te! Laikas atsipeikėti nuo vi
sokių svaiginančių ir klaidin
gų obalsių. Mums reikalinga
vienybe ir sutartinas bendras

Jie ten prirašo visokių nieku
apie socialistus. Ir aš nesu

tokius raštus savo redaguoja
mame Sandravos organo.
Ne
jau jis irgį nori eiti komunistų
kelįais, kurie
težino vien rė
kauti tartum smaugiami, vis
kitus kaltinti, o save į padan
ges kelti. Komunistai iškilti
norėjo kaip sakalai, bet nulupo
kaip vabalai. Ir dabar tų va
balų padori žmonės pradeda
saugoties. Nes jie nieko gero
nenori
tverti, bet
lik viską
griauti. Griovimo darbas nie
kam nėra ir nebus naudingas.
Lietuvių visuomenėje yra la
bai plati dirva veikimui. Ža
lios medžiagos yra daug. Gali
veikti ir sandariečiai ir komu
nistai. Tik jie turėtų būti žmo
niškesni savo veikime.
Lai sandariečiai apie tai pa
galvoja rimtai. Norint veikli,
darbo yra daug. Dirbkite savo
darbą,
bet sąžiningai, o ne
šlykščiais ir piktais prasimany
mais ir atakavimu socialistu.
—A. Žymantas. -

Prie veikimo einant
LSS. veikimas,
galima sakyt,
jau prasidėjo pilnoj to žodžio
prasmėj: iš kuopų veikimo bei
Rajonų galima matuti organe
žinučių kas savaitė. Tuomi
galima pasidžiaugt, kad draugai
subruzdo dirlbt naudingą dar
bą. šitą veikimą turime pastū
mėt dar daug laipsnių priekin,
Ir nėra abejonės, kad mes tatai
padarysime. Reikia tik susita
rimo, draugiškumo, ir darbas
sparčiai žengia pirmyn. Visi dar
pamename 1917—18 m. veiki
mą. Tais laikais, ar tai dėl Eu
ropos karo ar nei “gerų” kalbė

H

LSS. VIII Rajono LD
LI). ir Liet. Soc. Jaųn.
Lygos posėdis.
Chicaft’o. — Balandžio 19 <1.
Naujienų name įvyko bendras
tų organizacijų komitetų susiirinikimas^ kurio svarbiausias
tikslas buvo galutinai aptarti
Gegužinės šventės apvaikščio1jimo reikalą. Buvo pasiūlymas
daryti apvaikščiojimas balan
džio 29 d. ir gegužės (j d. Kiek
padiskusavus paaiškėjo, kad
gegužės 6 d. butų parankiau
rengti, tai taip gabaus ir nu
tarta. Apvaikščiojimo rengimo
komisijon išrinkta dd. A. Žymontas, A. Kemė.ža ir Misius.
Posėdy
dalyvavo astuoni
draugai, nes kiti komitetų na
riai matyt nepastebėjo prane
šimo Naujienose, kurs tik vie
ną kartą tebuvo
paskelbtas.
Keikętų draugams labiau žiū
rėti pranešimus, nes kariais
pasilaiko kurios nors organiza
cijos valdybai greitas reikalas

X

STRAIPSNIS VIII.
Suvažiavimai.

§ 1. Paprasti LSS. suvažiavimai iš
vyksta kas antri metai. Be jų, gali
būti ir nepaprastų suvažiavimų, pagal
referendumo nutarimą.
§ 2. Delegatus į suvažiavimą renka
kuopos, po vieną nuo kiekvienų dvi
dešimts penkių narių.
§ 3. Suvažiavime dalyvauja pata
riamais balsais du P. K. atstovu, Sekretorius-Vertėjas ir organo Redakto
rius. Jų kelionės išlaidos padengiama
iš LSS. iždo.
§ 4. Suvažiavimas nominuoja vie
tą sękamam suvažiavimui, o ją išren
ka visuotinas balsavimas. Laiką jam
paskiria ir paskelbia organe, ne vė
liau kaip už 6 mėnesių prieš suvažia
vimu dieną, P. K.
§ 5. Ne vėliau kaip už trijų mėne
sių prieš suvažiavimą P. K. paskelbia
suvažiavio dienotvarkio projektą.
§ (>. Suvažiavimas išklauso raportus
P. K,, Sekretoriaus-Vertėjo ir organo
Redaktoriaus; svarsto
paliečiančius
apie visus klausimus,
LSS.

ko kelis karius
pranešimas
įdėti. Taip buvo ir šį kartą,
kad tik vieną kartą tesuspėta
susirinkimas paskelbti.
Draugai darbininkai Chicagoj lai dabar ruošias į socialis
tų rengiamą gegužinės' šventės
apvaikščiojimą, kurs įvyks sek
madienį, gegužės 6 dieną. ApSTRAIPSNIS IX.
Konferencijos.
vaikščiojimas bus ilkilmingas.
§ 1. P. K. gali, reikalui esant, šaukt
—M. Kasparaitis.
LSS. konferenciją, kurios atstovybę

Lietuviy Socialisty Sąjun
gos konstitucija

(Pabaiga)
§ "7. Rajono Komitetas yra vykdo
moji Rajono Organizacijos įstaiga, ren
karna vieniems metams, nemažiau kaip
iš penkių narių: organizatoriaus, nu
tarimų sekretoriaus, iždo sekretoriaus,
iždininko ir knygyninko. Rajono Ko
mitetas: a) Vykdo Rajono konfcrenciveikimas. Stokime visi po rau tojų, musų Sąjunga augo kai iš jds
b) Steigia naujas kuo
susijungę į savo organizacijas, dona Socializmo vėliava ir dirb pypkės. Bet kas 1919 ui. su pas nutarimus,
ir prižįuri esamųjų veikimą, c)
čia jie ne visur tą dieną neina kime tą prakalnų ir gražų dar LSS. atsitiko? Subyrėjo veik Saukia Konferencijas ir duoda joms
savo darbų apyskaitą: pranešimus, in
dirbti.
bą.
į šipulius ir mums lik keliems formacijų projektus ir t.t. d) Susižino
Lietuviai įdarbininkai šįmet
•Lai gyvuoja darbininkų šven reikėjo panešt są sunkią naštą, su LSS. Pildomuoju Komitetu ir at
Rajonui.
taipjau apvaikščios Pirmą Ge tė Pirmoji Gegužės! Lai gyvuo idant išlaikius LSS. gyvybę ir stovauja
§ 8. Rajone Komitetas yra atsakogužės. Nors mes ir susiskaldę, ja Lietuvių Socialistų Sąjunga! jos vėliavą nepažeistą aklos ko mingas priešyllajono konferenciją kai
po kolektyvas, bet atskiri jo nariai,
didelės vienybės pas mus dar Lai gyvuoja Socializmas!
munistinės vešu los. Mes savo sulig savo pereigų, apart to privalo:
nėra, vienok, visi darbininkai
iLSS. Pild. Komitetas.
tikslo
atsiekėme, nežiūrint a) Organizatorius daboja, kad visi! ra
jono nutarimai butų išpildomi; jis tu
privalome dalyvauti apvaikškaip brangiai mums tas kaina ri tėmyti, kad rajono komiteto nariai
čioj imliose darbininkų švenatliktų savo pareigas; jis turi pažinti
vo.
kuopos reikalų vedimo tvarką, pribūti
Kodėl LSS. susilpnėjo? Atsa į naujai besitveriančių ar silpnai pa
kymų yra daug į tą klausimą, siTaikančių kuopų susirinkimus, aiš-

Del sandariečiu puoli
mo socialisty

yra vienas tikslas — panaikin
bet tikras tik vienas, būtent,
ti kapitalistinę sistemą, o įves
kad kuopose neveikėme — ne
Kas tai yra Sandara? Dau- prirengėme
ti socialistinę tvarką.
Tiktai
tinkamai naujus
pats tikslas pasiekimui to idea gelis dabartinių jos lyderių, tai draugus, idant jie liktus ištiki
lo, ne pas visus
darbininku* kadaise buvę LSS. nariai. Kai mi socializmo principams. Tie
yra vienokis. Vieni vartoja vie komunistai suskaidė LSS., tai są pasakius, tada jau buvo ir
nokius budus, įkiti, kitokius. ėmė kilti Sandara ir dabar sau- pervėlu griebtis lokių įmonių,
Yra skirtumų pačioje taktiko dariečiai mano, kad tik jie iš nes tie, kur prie LSS. vairo sto
ganys Lietuvą ir visą pasaulį. vėjo, pasirodė lik demagogai.
je.
Tik vargas, kad sandariečiai Taigi musų pačių kaltė, kad
Mes, socialistai, sakome ir
f
veikiame, kad darbininkai kuo- neturi rimto nusistatymo. Va mes tinkamai
neveikėme kuo
mąžiausiai skaldytų savo iegas. kar jie vienaip kalbėjo, šiandie pose pirm to olselinio narių
Mes laikomės ir laikysimės tos kitaip, rytoj kalbės dar kitaip. puolimo j mus
organizaciją.
minties ir to didelio obalsio: Jie neturi nei partinės tlisci- Dėlto pasekmes tokios, kad mes
Darbininkai viso pasaulio, vie plinos. Daiiguianisiai
s juos netekome tų''t naujų narių ir tų
nykitės, nes vienybėje yra mu lašia rolę atskiri asmenys, pre “kalbėtojų”, kurie juos buvo
tenduoją būti dideliais vadais ir suvarę į LSS. Iš to aišku, kiek
sų galybė!
Dabar mes gyvename kapi didvyriais. Tai parodo kad ir tie kalbėtojai suprato socializ
talistinėje sistemoje, kur dar paskutinis nudtikis. Negirdė mą, — jie jo neturėjo ir nebuvo
bo žmogus yra pavergtas. Jis tas, neregėtas iki šiol politikoj socialistais.
*
Į
yra perkamas ir parduodamas. Ivaškevičius pas samda riečius
Tečiaus mes to neturime lai
Jis nieko neturi, apart savo dabar didelis žmogus. Savo kyti už didelį sau smūgį. Mes
iegos. Kai jis netenka iegų, yra reikalais
važinėjęs Lietuvon, dagi laimėjome. Nes tuo apsi
Išmetamas į gatvę be jokio kai įvyko sukilimas Klaipėdoje valėme nuo demagogų ir šian
aprūpinimo. /Darbininkas tinti Ivaškevičius ten pasirodė kai die mes
galime sėkmingiau
eiti pas dirbtuvės vartus ir po
“sukilimo įvykintojas” ir auklei darbininkus socialistinėj
m “bosas” dabar tuo visur giriasi. Dabar dvaisoj. Todėl su padidinta
maldauti, kad j\m
duotų darbą, Jei 1 jis negauna sandariečiai
pasigavo jį savo energija studijuokime socializ
niekur darbo,
jis priverstas agitacijai; jis važinėja po Aipe- mo mokslą ir Soc. Partijos pro
yra badauti.
gramą, ir be pertraukos aiškin
Darbininkas yra algos ver savo darbais Klaipėdos sukilime kime tai savo draugams darbi
gas. Ir tas yra skaudžiausias ir šmeižia kitus, ypač socialis ninkams.
j
tus, nors apie socialistus jis,
ir net
Taip dirbant, be- mažiausios
tur būt, tiek težino, kiek gaidys pertraukos, nejusime, kai LSS.
nio pasaulio surėdymas.
Mes, socialistai,
sakome, apie astronomiją. Nesakyčiau susilauks tokį pat narių skai
kad taip ilgai negali būti. To- nieko, jei jis asmeniniai nepri čių, .kokį prieš komunistinę vėkia vergija negali ilgai tęstis, taria socialistams. Bet jis drįs sulą ji turėjo. Ir šitie nariai
Mes esame visi lygus žmonės, ta viešai publikai apie tai pliau nebesiduos demagogams klai
visi lygiai privalome naudotis kšti.
dinti, bet veiks sąmoningai už
Mes, socialistai, su sandarie- išvadavimą darbininkų klesos iš
gamtos turtais. Mes sakome,
kad privatė darbo įmonių nuo čiais, Ghicagoje, iki šiol sugy kapitalizmo nelaisvės.
!
venome gerai. Jei
reikėjo
savybė turi būti panaikinta.
—Laisvės Mylėtojas.
Kapitalistai 'turėdanų savo dirbti koks nors bendras vie
rarikose visas reikalingas prie šas darbas, dažnai dirbome sy AUKOS LIETUVOS SOCIAL
DEMOKRATŲ PARTIJAL
mones — kapitalą, kariuome kiu. Bet jei sandariečiai atsiima mus Per M. Kartaskis, Chicago, $7.50
nę, didžiulę spaudą — yra vi kvietę Ivaškevičių
sa ko. viešpačiai, ir pavartoja šmeižti, tai gali išeiti taip, kad LSS. Bendro Kom. prak. 12.00
visą tą savo galybę darbinin su sandariečiais nebebus gali P. Navickis, Chicago, .. 5.00
bendradarbiavi A. V., Chicago .............. 1.00
kams laikyt pavergime išnau mas nė joks
Ačiū draugams ;už aukas.
mas. Ir tas išeis pačių sandadoti juos.
Jos bus perduotos Lietuvos So
Kol darbininkai yra susiskal riečių nenaudai.
Sandariečiai, jeigu nori būti cialdemokratų Partijai.
dę ir neturi ganėtinai stiprių
—A. žymontas.
savo organizacijų, tol kapita žmoniški, turėtų dar ir savo
LSS. Sekretorius.
suvaldyti.
listinės (sistemos tpalaikyto- organą “Sandarą”

kinti LSS. programą, konstituciją ir
taktiką; kviesti talkon kuopų organi
zatorius rengti prakalbų, maršrutų ir
1.1., jei tai yra rajono konferencija nu
tarusi; stengtis rengti prakalbas ir
organizuoti naujas kuopas tose kolo
nijose, kur jų da nėra.
(b) Nutarimą sekretorius turi vesti
visokią korespondenciją kaip rajone,
taip ir už jo rybų; tvarkyti referendu
mus ir globoti nutarimų (protokolų)
knygas.
(c) Iždo sekretorius tini vesti rajo
no turto apyskaitas ir duoti iš jų at
skaitas konfereiicijoms.
(d) Iždininkas turi globoti rajono
pinigus, už išmokamus paimti kvitas
ir priduoti rajono konferencijai ar
paskirtai komisijai peržiūrėti.
PASARGA: Rajonas gali išsirinkti
ir knygių, kuris globoja ir pardavinėja
literatūrą ir duoda už ją atskaitas.
§ 9. Rajonai, jų komitetai ir kon
ferencijos savo veikimui taisykles, ne
prieštaraujančias LSS. taisyklėms, iš
sidirba patįs.

nustato jisai pats.
§ 2. Konferencijos nutarimai neturi
verstinos galios; bet jie gali būti pa
duoti referendumui patvirtinti.

STRAIPSNIS X.
Referendumas.
§ 1. LSS. konstitucija gali būt pakeista arba papildyta tiktai visuotinu
LSS. narių balsavimu (referendumu)
dviejų trečdalių balsų didžiuma.
§ 2. Visuotinam balsavimui gali būt
paduotas kiekvienas LSS. suvažiavi
mo arba konstitucijos
nutarimas.
Blankos tokiam balsavimui turi būt
išsiuntinėtos ne vėliau, kaip begiu vie
no mėnesio po suvažiavimo, ir balsa
vimai turi pasibaigti ne vėliaus, kaip
bėgiu vieno mėnesio po išsiuntinėjimo
blankų.
§ 3. (nešimą referendumui gali duo
ti kiekviena LSS. kuopa ir Pildomasis
Komitetas. Toks jnešimas turi būt
paremtas bent 10 kuopų bėgiu 3-jų
mėnesių po jo paskelbimo organe. Pa
remto įnešimo klausimu, pirm* jo iš
siuntinėjimo, diskusijoms LSS. organe turi būt duota ne mažiaus kaip 45
dienos laiko. Pasibaigus diskusijoms,
begiū mėnesio turi būt išsiuntinėtos
balsavimo blankos ir balsavimas turi
pasibaigt ne vėliau,
kaip už dviejų
mėnesių po blanku išsiuntinėjimo.

§ 4. Referendumo nutarimai panai- '
kiną visus prieštaraujančius jiems
suvažiavimo, P. K. arba kitokiu LSS.
jstaifęi,
nutarimus.
Referendumas
yra aukščiausia LSS. ištaiga.

MBS. A. MICHNIEVICZ
AKTJŠERKA

31*1 So. Elalated St-, kAaapaa 81

Baigusi

Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai
praktika
vusi Pemy
silvanijoi
hospitaltse. Pasek
mingai ^pa
tarnauja
prie gim
dymą. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

Trečiųjų Teisinas ir Sąjungos Teismai.

§ 1. Nesusipratimus tarp LSS na
rių rišti naudojamasi Trečiųjų Teis
mais, sudaromais iš LSS. narių.
§ 2. Vienai pusei atsisakius eiti j
Trečiųjų Teismą, antroji pusė gali
reikalauti, kad teismą paskirtų orga
nizacija: kuopa, jei abi pusės yra kuo
pos nariais; rajonas, arba Centro Ko
mitetas.
§ 3. Prieš kuopoj paskirto teismo
nuosprendį nepatenkintašai gali ape
liuoti į P. K., prieš P. K. paskirtą
teismo nuosprendį—į suvažiavimą.
STRAIPSNIS' XII.
Kuopos komiteto pareigos.

§ 1. (a) Organzatorius turi būt
; ■
pirmuoju kuopos veikėju, visados lai
ku pribūti į susirinkimus, atidaryti ir
vesti juos, kol susirinkimas išsirenka
pirmininką. Jis turi organizuoti ir
stiprinti kuopą, pagelbėti kuopai ir
rajonui surengti prakalbas, prelekciDr. Herzman kraustomi iš senos
jas ir pasikalbėjimus.
Organizato vietos 3313 So. Halsted St., į nau
rius turi būt darbštus ir pasišventęs
organizacijos-darbui. Gerai butų, kad ją vietą 3410 So. Halsted St.
mokėtų daugelį svetimų kalbų, ypač
anglų. Reikalaujant
dviem-trečdaliam kp. narių, jis gali šaukti kuopos
nepaprastą susirinkimą.
—Iš RUSIJOS—
(b) Nutarimų sekretorius globoja
Gerai lietuviams žinomas per lb
kuopos antspaudą, nutarimų knygas
ir jas atsineša į kiekvieną susirinki metų kaipc patyręs gydytojas, chi
mą; užrašo susirinkimo nutarimus rurgas ir akušeris.
(protokolą) ir juos sekamame susirin
Gydo staigias ir chroniškas ligąs
kime perskaito. (Nutarimus reikia vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
surašyti kuoaiškiausia, nes tai yra jausius metodus X-Ray ir kitokiai
istorijai medžiaga); įtraukia į nutari elektros prietaisus.
mų knygą iždo sekretoriaus Priduo
Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
tas kuopos pinigines
apyskaitas;
drauge su susirinkimo
pirmininku
I8th St., netoli Fisk St.
paliudija išmokėjimo kvitas ir duoda
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
iždo sekretoriui įsakymus išmokėti
ir
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
pinigus.
_
. Diencmis: Canal
(c) Iždo sekretorius veda atskaitas
.
| 8110-arba 0375
kaip narių mokesčių, taip ir kitų kuo
GT ... n
,
pai įplaukiančių pinigų, ir po kiekvie Telefonai i
<.| Makt; Drexel 950
nam susirinkimui padaręs reikalingą
’ Boulevard 4186
surašą, visus pinigus perduoda iždinin
3410 S'o. Halsted St.
kui. Jis išpildo
mokesčių blanką,
kad šis pasiųstų reikalaujamą sumą Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
į Centrą. Jis taip-pat
tvarko na
riams organo
siuntinėjimą, maino
DR. CHARLES SEGAL
narių antrašus ir atlieka visus kitus
susirašinėjimus su Centru.
Gavęs
Praktikudja 16 metai
nuo nutarimų sekretoriaus praneši
Ofisas
mą, reikalaujanti išmokėti pinigų, to
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
kio pranešimo dvi kopijas priduoda
Chicago, Illinois.
iždininkui. Kas mėnuo duoda atskai
tas susirinkimui,
kurias nutarimų
Specialistas džiovos
sekretorius įrašo į nutarimus (proto
Moteriškų, Vyriškų ir
kolą).
V/iikų ligų
(d) Iždininkas globoja kuopos pini
OFISa
VALANDOS)
gus ir už juos duoda iždo sekretorius
vai. ryte, mio 2 iki
kvitas. Pinigus išmoka, tik tuomet, Nuo 10 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Xftip aplaiko nuo iždo
sekretoriaus
pranešimą. Vieną to pranešimo kopiją vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos rytei iki 1 vai. po piet.
pasilaiko sau, o kitą kartu su pinigais
siunčia kreditoriui. Kas mėnuo iš
Telefmiap Drexel 2880
siunčia centrui narių mokesčius drau
ge su mokesčių blanka.
(e) Literatūros Agentas pardavinė Tel. Pullman 5482
ja ir platina kuopos literatūrą, pri
duoda susirinkimui reikalingų knygų
surašą ir pataria jas nupirkti platini
mui. Pinigus už parduotą literatūrą
kas mėnuo priduoda iždo sekretoriui.
Lit. Agentas taip-pat turi stengtis su
rinkt kuodaugiausia skaitytojų LSS.
Turiu patyrimą
organams ir platinti LSS.
išleistus
atsišaukimus bei lapelius.
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

M^DR. HERZMAN^l

A.SHUSHO
AKUŠERKA

etuviai Daktarai

10929 S. State St
Chicago, III.

A

i

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

t..

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

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

(Baniene)

Akušerka
3113 S. Halsted si
Tel. Blvd. 3138

"i.................. .............................. ...............

Telephone Yards 5834

DR. J. KULIS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 ilri 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

ŪR. P. G. W!EGNER

* Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo
Kiekviename at
sitikime
teikiu
ypatišką prižiū
rėjimą.
Duodu
patarimus
mo
terims ir mergi
noms veltui.

PričrrJino valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 (val. vak.

7

______________ ,

M. WAITKIEWICZ

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
Telephone Yards 1532

K**>«

Telefonas Yards 1119

PASARGA; Paskelbus referendumu
priimtą nutarimą, begiu G mėnesių ne
galima duoti priešingo jam įnešimo;
taip-pat nupuolusį referendumui įne
šimą begiu 6 mėnesių negalima atnau
jinti.
STRAIPSNIS' XI.

3325 So. Halsted St., ^Žjcago, iii.

’ DR.A.MONTVID

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephęne Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., įtampas
Leavitt St1. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1-4 ir 7—9. Ned. 10—12

✓*

DR. M. T. STRIKOL’IS

Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A. L. DAVIDONISj M. D.
4643 So. Michigan Avė.

DR. A. L. YUSKA

4601 So. Ashland Avė.
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

Tel. Kenwood 5107

Tel. Austin 0737

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

»

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
I I
I u—... .............

i

5208 W. Harrison St.
Telephone Yards 5032

mi

DR. M. STUPNICKI,
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir
Oxygeu (“gesas”)
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S'o. Halsted St., Chisago, III.

DR. P. Z. ZALATDRIS

3107 So. Morgan St.,
CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra
uždarytas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 Iki 4 po piet,
6 iki 9 Vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

dr. v. a. Šimkus

DR. P. ŽILVITIS

/

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St
Tel. Boulevard 5052

Gydytojas ir Chirurgas <
3243 South Halsted St
TeL Boulevard 7179

Ned. 10—12 A. M.

Rezid. Tel. Fairfax 5S74

Residenca Canal 2118

Chicago

9

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118
IM

'

—

——<

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriški,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. 1L BLUMENTHAL

Ketvirtadienis, Bal. 26,1923

HIENOS

“Legionams”, kuriais vadau- nose”, jogei proto darbininkai Musų oponentas mano, kad ši
ja oficieriai ir kapitalisti turį visuomet gauti didesnį at tas vienas momentas išriša vi
ne Utkaanian Daily Naxa
lyginimų, negu rankų darbinijn- są klausimą, bet tai yra visai
Cnbllsbed Daily axcapt Sunday by niai politikieriai,
o kiti jų kai.
Cha Lithuauian Naw« Pub. Ca.t Ine.
Viename straipsnyje iries klaidinga. • Pirmiausia klaidin
yra susiorganizavę į “Pasau nesenai išreiškėme tą nuonwnę, ga jau dėlto, kad pati “darbo
Cditor P. Grigaitis
lio Karo Veteranų” skyrius. jogei yra neteisinga mokėti‘uni naudingumo” sąvoka yra ne taip
* 189 South Haiatea jstreet
Šių nusistatymas yra palan versiteto profesoriui dvigubai jau aiški, kaip drg. L. M-jui ro
Chicago, III.
>
kus darbininkų judėjimui. mažesnę algą, negu kiemsargiui dosi.
Talephone Roosevalt 850fl
Karo Veteranai prie dau (kaip yra daroma, pasak laik Pasak jo, visuomenei naudin
Subscription Raten
raščių pranešimų,, sovietų Rusi gas darbas yra tas, kuris gami
gelio progų kėlė savo balsą joje),
$8.00 per year in Canada.
kadangi profesoriaus dar na daiktus, be kurių visuomenė
$7.00 per year o-utside of Chicago.
prieš
atžagareivišką
vald

$8.00 per year in Chicago
bas reikalauja ilgo prisirengi negal pasilaikyt. Mes tuoj aus
8c per copy.
žios politiką ir šiomis dieno mo, o kiemsargio darbui beveik jo paklausime: kuri visuomenė?
Entered a* Second Class Matter mis jie vėl pasiuntė delega jokio prisirengimo nereikia. Va Du šimtu metų atgal, žmones
Mtrch 17th, 1914, at the Post Office ciją į Washingtoną reikalau-| dinasi, pas mus ėjo kalba tiktai apseidavo be geležinkelių, o šian
af Chicago, III., budai the act pf
March 2nd, 1879.
ti, kad butų paliuosuoti po-j apie prisirengimo, o ne apie dar die geležinkelių sustojimas per
bo 1‘ųšies skirtumą.
keletą savaičių privestų Ameri
Naujienos eina kasdien, {{skiriant litiniai baliniai.
sakmsauienius. Leidžia Naujieną Ben
I Musų mintis buvo tokia, kad ką prie baisiausios suirutės ir
Jeigu
Amerikos
“
legionie

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago,
darbas, reikalaująs ilgesnio ren miestų gyventojus prie bado. Iš
UI. — Telefonas i Roosevelt 8500.
riai” .mėgintų pamėgdžioti gimosi (didesnio lavinimosi), tu šito pavyzdžio matome, (kad tam
------------------------------------------------- tikri daiktai gali būt visuomenei
Užsimokėjimą kainai
Italijos fašistus, tai daugu ri gauti didesnį atlyginimą.
Chicagoje — paltui
neapsieinami viename vystymosi
$8.00 moje buvusiųjų kareivių jie
Metams .......................
Mes
tečiaus
pilnai
sutinkame
ir visk bereikalingi kitame vys-\
4.10
Pusei metų __________
sutiktų
griežčiausią
pasi

su
musų
oponentu,
kad
ir
ran

2.00
Trims mėnesiams
tymosij laipsnyje.
1.50 priešinimą. Bet fašizmui čia kų darbas reikalauja prisirengi
Dviem mėnesiam ......
.75
imkime įyairius
Vienm mėnesiui--------mo. Daugiaus net. Galima pasa Paskui
ir
taip
dirvos
nėra.
j
daiktus toje pačioje visuomenė
Chlcagoje per nežiotojuil
■! imiM

į

i m i,»

tus,’ kurių žmonės visai nereika
lauja, gaminti neapsimoka. Jei
gu šiandie fabrikantas ima ga
minti tokius niekieno nereika
laujamus daiktus, tai jisai pra
žudo savo kapitalų. .
Busimoje visuomenės tvarko
je į šitų dalykų reikės taip pat
atsižvelgti. Vienok socializmo
tvarkoje bus daugiaus rupesnio
ne su tuo, kaip išvengus berei
kalingų daiktų gaminimo, bet su
tuo, kaip pagaminus pakanka
mai tų daiktų, kurių žmonės rei
kalauja. Didinant atlyginimų
darbininkams, dirbantiems tose

Kaip aš redagavau ukininky laikraštį.
(Pabaiga)
—Sakyti tamstai — tamsia esi ko/pusto galva, baslutis, pernykštė bulvė! Tai
dar pirmą kartą girdžiu, kur žmogus man
tokią neapgalvotų priekaištų darytų. Žinok
tamsta, kad aš esu jau redaktoriavęs per
keturioliką metų, ir dar tik pirmų kartų
girdžiu čia sakant, kad tedagpot laikraš
tį tai reįjkia kų norsjftutoti. Tamsta tikras
kopūsto f galva, ir tiek! Kas rašo dramų
kritikas antraeiliams laikraščiams.? Ogi
koks kurpiaus gizelis arba aptiekos moki
nys, kur apie gerų vaidinimų težino tiek?
-kiek aš apie gerų ūkininkavimų, ne dau
giau. Kas rašo knygų recenzijas? žmonės
(<ur patys niekados knygų nerašė. Kas iš

m

kyla kaipo didžiausi finansininkai? Toki
žmonės, kur turėjo geriausių pragumų nie
kados ir nieko nežinot apie finansus. Kas
vambrija apie indijoni kampanijas? Gi
tie ponučiai, kur negali atskirt indi jonų
karo šokio nuo vigvamo ir kuriems nieka
dos neteko Iregti lenktynėmis su tomahau
ku, ar iš savo šeimynos narių kūnų rauti
strėlas kad vakare iš jų susikurti ugnį. Kas
rašinėja blaivybės atsišaukimus ir rėkau
ja apib sklidinas įniręs? žmonės, kurių
kvapas visados dvokia dektine ir kurie tik
kapuose teišsipagirios. O kas redaguoja
ūkininkų laikraščius, atsiprašant? Vai, gi
paprastai žmonės,1 kurie bandė rašyti po
ezijų — nepavyko; bandė rašyt geltonai
dažytas noveles — nepavyko; bandė sen
sacingos dramos — nepavyko; bandė būt
miesto dienraščio redaktorių — suknupo,^
ir tada jau, kaipo paskutinio šiaudo, kad
nepatekus į pavargėlių nanlus, stvėrėsi
už agrikultūros laikraščio... Ir dar tamsta
drįsti pasakoti man apie laikraščių biznį!
Žmoguti, aš tų biznį išėjau nuo Alfos lig
Omahos ir, tikėk manim,^kad juo mažiau
žmogus žino, tuo didįsnį triukšmų jis da

*

■

....

ro ir tuo didesnę algų ima. Dievaž, jeigu
aš bučiau buvęs ignorantas, o ne gerai iš
auklėtas, inteligentingas; jei bučiau buvęs
begėdis ir akiplėša, o ne kuklus žmogus, aš
bučiau jau senai pagarsėjęs šiame šaltame,
saumylingame pasauly. Aš išeinu, tamste
le. Ir , kadangi tamsta taip nedraugingai
pasielgei su manim, lai aš ir nebenorėčiau
ilgiau čia pasilikti. Bet aš išpildžiau savo
priedermę. Aš išlaikiau kontraktų tiek,
kiek man buvo leista. Aš sakiau, kad pa
darysiu laikraštį interesingų visų sluoksnių
žmonėms, ir padariau. Sakiau, kad pakel
siu laikraščio ėmėjų skaičių iki dviejų de
šimčių tūkstančių, ir bučiau tai padaręs,
jei man butų buvę duota dar dvi savai
tės laiko. Ir aš bučiau įgijęs geriausios kla
sės skaitytojų, kokių tik kada nors ūkinin
kų laikraštis yra turėjęs — ne paprastus
žemgraužius ūkininkus ir ne tuos žmogelpalaikius, kur didžiuojas, kad jie gali at
skirti arbūzo medį nuo slyvos virkščios.
Taigi laužydamas kontraktų ne kas kitas,
tik tamsta pats, lazdyno kriauše, žalos sau
daraisi. Adios!
Ir aš išėjau.

d

....u.,

........

S. Stockholm

May

29, June 30

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
| LIEPOJŲ ir MEMELĮ ....... $107.1)0
Su damokėjimu $5.00 taksu (
Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia .Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba
Swedish American Line, 70 E. Jackson St., Chicago, III.

[Tęsinys]

Kritika ir
Polemika

Vertė AL.

s,.

(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

Karo veteranai
ir fašizmas.

MARK TWAIN

Į LIETUVį :

Iš praeities atsiminimų

kyt, kad kai kurie augštai kvaj lifikuoti rankų darbai reikalau je vartojamus, pavyzdžiui: duo
Išvadų man daryli netenka,
ną, rūbą ir laikraštį. Duonos
ja didesnio lavinimosi, negu kai
Iš to, kas čia pasakyta, kiekvie
žmonėms
reikia
kasdien,
bet
kurios protinio darbo rųšys. To
Suvienytose Valstijose ne Chięagoje
nas spręs kieno pusėje, teisybe.
tuos
pačius
rubus
žmonės
gali
paltu:
dėl mes nematome nieko keisto
Vienintelė priežastis,
kodėl
17.00
Metams_____ _____
nešiot
ištisus
mčtus;
o
be
laik

tame, kad tokie rankų darbinin
8.60
ėmiausi rašymo, yra ta, kad
Pusei metų______
raščių
milionai
žmonių
apseina
, 1.75
Trims mėnesiams
kai (pav. amątninkai) gauna di
man rupi
atstatyti teisybė,
1.25
Dviein mėnesiam
per
visą
savo
gyvenimą
(dauge

desnį atlyginimą, negu daugelis
vietoje paskleisto melo.
Vienam mėnesiui „J________ _. .75
lis
žmonių
juk
nė
skaityt
nemo

Lietuvon ir kitur užsieniuos&K
PROTO IR RANKŲ DARBI protinio darbo atstovų (pav. ka). Pasirodo, kad ir vartoja
1918 m. gegužes 31 dieną
+
(Atpiginta)
Į
įvairus
darbininkai
ofisuose).
NINKŲ ALGOS.
mųjų daiktų reikalingume yra mes apleidome Maskvą. Sekan
Metams ....... L................................ $8.00
„Vienok, norint pilnai išspręs įvairių laipsnių: vieni jų yra čių dienų buvome Sebeže ir RoPusei metų
4.00
Man “Naujienose” teko paste ti klausimą atlyginimo už dar neapsieinami kiekvieną valandą, zennovkoje,
kur tūkstančių
Trims mėnesiams ............
2.00
išvargusių
karo
Pinigus reikia siųsti palft Money bėt jau apie porų kartų, kad jos bą, reikia turėti omenėje da ir kitus daiktus žmonės perka tik tūkstančiai
Orderiu, kartu su užsakymu. ■»
'laikosi tos nuomonės, jog proto kitus momentus. Vienas jų yra tai laikas nuo laitfo, o dar kiti tremtinių — vyrų, moterų ir
darbininkai turi gaut didesnį at i nepaprasto
gabumo arba, talento , vicmvioi
daiktai jia
yra tokie,
kad z/iiiuiivri
žmonės vaikų — savaitėmis ir mene
*
*
c
Lvn.iv,
nciu
lyginimų už savo darbų, negu I atlyginimas. Yra žmonių, kurie ga]į visai be jų gyventi. Jeigu siais be jokios pastoges, nu
rankų darbininkai už savo. Ji tam pačiam darbui prisirengia “naudingas visuomenei” skaity- plyšę ir išalkę laukė savo ei
remias tuomi, kad proto darbi daug greičiaus, negu kiti žino- i sis
• tas 1daiktas,
•’ *
> be kurio žmo lės, kad patekus Lietuvon ir
ninkam^/reikia ilgai mokintis, nes, arba turi gabumą atlikti nės negali gyvuoti, tai artojo Latvijon ir ant visados atsisvei
o—rrtfik^ darbininkams — ne savo darbą gerinus už kitus dar darbas bus naudingesnis, negu kinus su komisarine Rusija.
Pirmutinius fašistų bu- tiek daugi.
bininkus. Juo darbas yra paines-1
rius Italijoje sudarė grįžu Mano sįipratimu, tokia nuo- uis, tuo šitas nepaprastas gabu-; siuvėjo; siuvėjo darbas naudin Vokiečių okupacija Lietuvoje.
gesnis, negu automobilio dirbė
sieji iš karo vyrai, kurie la- mOnė yri/ klaidinga. Tiesa, kad mas apsireiškia labiaus.
Sugrįžus 1918 m. Lietuvon,
jo; o spaustuvės darbininko, lai
bai nusivylė, kuomet parėję i proto darbininkams reik daug į šiandie tokie talentingi žmo- kraičio redaktoriaus ir rašytojo darbas prie vokiečių karinės
.namo, pamatė, kad jiems! mokintis ir praktikuot, iki jie at- nes (pav. mokslininkai, kurie — mažiausia naudingas.
okupacijos buvo veik negali
lieka
draugijai
naudinga
darbų.
> nėra kas valgyti. • Tą buvu Bet yra klaida manyt, kad ran pasižymi savo šakoje; nepapra Šitaip protaujant, bus visai mas. Lietuva buvo suskirstyta
siųjų kareivių nusivylimą kų darbininkų, amatninkų dar stai gabus rašytojai; garsus dai logiška sakyt, kad advokato ir į “beeirkus,” — vienetus, ma
nininkai; inžinieriai, kurie pa kunigo profesijos yra visiškai žesnius nei musų buvusieji
gudriai išnaudojo ponų agen bas be patyrimo bei praktiko^ dalo
jįisam pasauliui naudingus bereikalingos. Bet yra nelogiš valsčiai, kuriuose sėdėjo jyokietai, kurie įtikino juos, kad pasigamina atatinkamai. Be to, išradimus ir t. t.) yra labai ver ka, net ir musų kritiko atžvilgiu čių žandarai ir karo valdinin
jų vargų priežastis esą susi už proto darbininko padarytas tinami ir dažnai gauna nepa imant dalykus, sakyt, kad ne kai. Iš “kreisų”. taip vadina
organizavę miestų darbinin klaidas atsako jo diplomas (kų prastai augštą užmokestį už sa reikalingi esą vien tiktai tam mų apskričių, ribų negailima
tai reiškia? Red.), rankų darbi vo darbą. Ir tai, musų nuomo tikri proto darbai' rankų darbai buvo be leidinio iškeliauti. Su
kai ir “pataikaujanti” jiems ninkas
turi pats už jas atsakyt. ne, yra gerai. Visuomenei nepa esu visi reikalingi^ Jeigu ^be sisiekimas su didesniais mies
valdžia.
Prie progos galima prisimint, sidarys jokios skriaudos iš to, operos visuomene gali gyvent ir tais buvo uždraustas. GelžkeFašistai atkreipė savo gin kad profesijų yra tokių, kurios kad nepaprastai gabus žmogus
todėl yra bereikalingas ope liais be tam tikro leidinio nieks
klus priešu&rbininkų orga draugijai nėra reikalingos (ad bus paskatintas didesniu, negu ros artistų darbas, tai yra be keliauti negalėjo. Okupacines
nizacijas^ ir prieš demokra vokato ir kunigo), ir taip gali šiaip darbininko, atlyginimu reikalingas ir darbas operos na valdžios agentai, •— žandarai ir
tines šalies įstaigas ir pada ma sakyti, kad tų profesijų žmo prie didesnio savo jiegų ištem mo statytojų. Ta pačia teise šnipai bastėsi visais keliais ir
nės esti geriausiai apmokami, o pimo, prie didesnio darbingu reikėtų pasakyt, kad yra berei susitikę by kurį nepažįstamų
rė sąjungą su karalium.
rankų darbininkų, mes negalime
reikalaudavo
Bet Anglijoje dalykai ei rust, kad jis negamintų draugi mo. Nenorėdaųii perdaug ištęs kalingas ir darbas muzikos in jiems žmogų
ti savo pastabas, mes čia nekal strumentų gamintojų; zecerių, “ausveizų” — asmens paliudy
na kitaip. -Tenai organizuo jai reikalingus daiktus; o jeigu bėsime
apie tai, kokiu budu ne kurie muzikos veikalus stalo; mų ir t. t. Darbas lokiuo budu
tieji darbininkai sugebėjo jis ir gamina tokį (nenaudingų) paprastų gabumų atlyginimas dirbėjų
popieros,,iš kurios tie galėjo būti tik lokalis, be jokio
prispirt valdžią, kad ji rū daiktų, tai tik ačiū advokatams galėtų būt teisingiaus tvarko veikalai yra daromi, ir tt.
tampresnio
ryšio su platesne
ir
kunigams.
pintųsi bedarbių šelpimu, o
mas, negu tai yra daroma šian
Taigi matome, kad su “nau apylinke.
Mano
supratimu,
kuris
atlie

die.
Vilniuje tuomet gyvąno dalis
dingumu” toje prasemėje, kaip
tų bedarbių skaičiuje didelę
ka draugijai naudingų darbų, j Drg. Laisvės Mylėtojas tos rų- jį supranta drg. L. M-jas, netoli musų draugų. Jie vedė tenai
dalį sudaro buvusieji karei nežiūrint ar proto ar rankų dar- j
viai. Tuo būdu ex-kareiviai bininkas, turi gaut vienodų at ršies atlyginimo, matyt, visai ne gali važiuot. Musų kritikas bu- sunkią kovų ne tik su okupaci
pripažįsta, nors jisai ir nepasa tų padėjęs dau^ tvirtesnį pama ja, jos sunkiomis pasekmėmis,
iš pat pradžios ėmė žiūrėti lyginimų už savo darbų. Tai yra, I ko, kokiais motyvais jisai va- tą savo išvadžiojimams, jeigu ji bet ir su Lietuvos Taryba, kuri
į organizuotuosius darbinin jeigu draugija negal pasilaikyt daujasi. Jisai nepripažįsta taip sai butų pripažinęs “naudingu keliakluipčiavo prieš Izenburgą
kus, kaipo į savo draugus ir be jo gaminių, tai ji (draugija) I pat ir atlyginimo už laivinįmąsi visuomenei” daiktu tokį, ant (okupacinės valdžios galvų),
turi vienodai ir pagerbt visus arba rengimąsi prie darbo, ka kurio yra žmonyse pareikalavi rašinėjo į Berlyną ir darė geužtarėjus.
,
savo gamintojus — vienodai at-j
šeftus su Lietuvos busimuoju
Buvusieji kareiviai Angli lygint už jų darbų, — nes pra dangi, jo supratimu, visi žmo mas.
arba
joje šiandie yra didelėje sa gyvenimo reikmenys visus dar nės, kurie atlieka draugijai nau Darbo tikslas juk faktinai ir kunigaikščiu Urachu,
dingą darbą, turį gauti vienodą yra gaminti tokius daiktus, ko “Mindaugu Antruoju.”
Musų
vo daugumoje socialifctų bininkus vienodai liečia.
atlyginimą.
1
kių žmones reikalauja, kitaip sa ^draugai (St. Kairys) delei šitos
ALaisvės
Mylėtojas.
draugai. Fašizmo pavojais
Dabar mes šusidu/Zaiie su kant, — patenkinti žmonių rei ir kilų priežasčių senai buvo iš
tenai todėl nėra.
\
vienu momentu, kuris ikia i iš kalavimus. Kai kurie žmonių ėję iš Tarybos ir dirbo tik vi
DARBAS
ir
atlyginimas
.
^Amerikoje gi buvusieji ka
ti domėn, gvildenant klapsimų reikalavimai gali būt neprotingi suomeninį darbų, kurs tokioms
reiviai yra suskilę. Vieni jų Mes nepamename, kad būtu apie atlyginimą už dari) su arba net kenksmingi jiems pa sąlygoms esant buvo galimas.
tiems, bet yra faktas, kad daik- Tarp kitko St. Kairio ir musų
priklauso atžagareiviškiems me kuomet nors sakę “Naujie- darbo naudingumu.
Viena kopija ... , _
Savaitei _____________
Mėnesiui--------- — ,, ____

ŠVEDIJOS
AMERIKOS
LINIJA

K. Bielinis.

«■>

®•

pramonės šakose, kurių gamybų
reikia išplėsti, visuomenė galės
pasiekt to, kad žmonėms ne
truks to, ko jie reikalauja.
Tuo budu darbo reikalingumas
irgi turi atsiliepti ant nustaty
mo atlyginimo už darbų. Bet
jis veda ne prie to, kad visi dar
bininkai gauna vienodų atlygini
mų, bet prie to, kad reikalingesnio darbo darbininkai gauna di
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS
desnį atlyginimų.
Gothenburgą, Švediją. PasažieReiškia, yra visa eilė priežas per
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai i
čių,'dėl kurių vienodumas atly
Liepoją
ginimo už darbų yra klaidingas s,. S. Kungsholm May 5, June 19
. S'. Drottningholm May 12, June 9
principas.
REDAKCIJA.

J.

draugų buvo leidžiamas Vil
niuje savaitraštis “Darbo Bal
sas,” turėjo tais laikais kelio
lika tūkstančių nuoširdžių rė
mėjų ir skaitytojų.
Baigiantis vasarai, vargais
negalais gavome susisiekti su
musų draugais. Pirmas klau
simas, kurs mus domino,* tai
bendro pasitarimo-konferencijos klausimas. . Buvo sutarta
sušaukti
tokių konferencijų
lapkričio 10 dienai Vilniuje, —
L. S. D. P. tukino budu jau
buvo pasiruošusi atstatyti savo
darbų.
Rudeniop palengvėjo susisie
kimo sąlygos, galima buvo ke
liauti gelžkeliais be tam tikrų
leidimų, —• viltis į tai, kad ga
lėsime sėkmingai aptarti L. S.
D. P. atstatymą ir imtis paties
darbo pasidarė visai realiomis.
(Bus daugiau)

White Star Line

bjew York į Cherbourg ir Southampton
(ilymptĄ Apr. 28; May 19j Birž. 9;
Homerlc geg. 5; geg. 26; birželio 16;
Majefrtic geg. 12; birž. 2; birž. 23;
/ (Pasaulio didžiausis laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

)

American Line

N. Y. Plymjouth-Cherbourg. Hamburg
*Manchuria geg. 24—Mongolia geg. 3
*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... Geg. 10
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line

N. Y. Plymouth-Cherhourg-Antwerp
Lapland geg. 2;
Zeeland geg. 23
Belgeland geg. 16; S’t. Poul birž.; 6;
Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
127 So. State S’t.,
Chicago, UI.

____________________________ 1___

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon
pasimatymui su giminėmis arba ne
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite,
kad laivakorte butų pirkta pas The
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti.
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki.
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,
117 W. VVashington SU,
Chicago. i
325 Second Avė.,
So. Minneapolis. I

LA SAVOIE ..v.......................... Gegužės 5
LAFAYETTE
Gegužės 12
PARIS
....................... Gegužės 16
FRANCE
.......................... ...i Geg’.ižės 23
Puikiausia sutvarkymas ' —•’ kambariai
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms,
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras,
barbernė, puikiausia praneuzižkas valgis,
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra
ir perkalbėtojas.
Visais reikalais kreipkitės prie vietos
French Line agento, arba i kompanijos
ofisą, 19 State Str., New York, City
Chicagos ofisaa 133 N. Dearborn 6t.

T,EosW LIETUVĄ

(Iš apsakymo “Sename Dvare”
“Skaitymų” XVII—XIX Kn.)

Pilku rūku apsiaustas šiandien visas
pasaulis ir įmanė visų apsiautė rudens nuo-1
taika. Klevų alėja nuliesiu mirusiųjų lapų
auksiniu kilimu, o ant jo šen ir ten raudo
nuoja purpuriniai taškai, lyg kraujo lašai,
išvarvėję iš sužeistos širdies. Ilgesys skver
biasi į visus sielos užkampius. Ilgu visa ko:
saulėtų vasaros dienų, jau nuskendusių
amženybėje, ir tų mirusiųjų lapų, ir nu
žydėjusių gėlių, ir debesėlių nuplaukusių
į nežinomų tolį, ir išlėkusių į dausas paukš
čiu...
Rudenio pilkų dienelę
per ukanuotus laukus
ir per nuliūdusį miškų
eina lėtai Ilgesys.
Medžiai visi apsiverkę...
Ašaros krint nuo šakų,
sunkias į motinų-žem^.
Ak! čia nerasi smijlelio,
kurs kitų sykį nebūtų
vaikščiojęs šitais laukais,
kuris nebūtų čia verkęs,

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

Pirkite laivakortes atgabenimui savo
giminių iš Lietuvos.

------------------------------------------------------------------

M. Pečkauskaitė

'

I LIETUVĄ

PER HAMBURGĄ.PlUA\a
ARDA. UEPOJŲ

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
t Lietuviai važiuoja | Piliavą
H Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
6-šių ir 8-nių LOVŲ
LITUANIA.............................
-.... Geg- 2
POLONIA ................................. ---- Geg. 23
TREČIOS KLESOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
? — LIEPOJ V IR MEMELI $107.00,

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
iastanK

kai]) mano, štai Kįgesys.
Žinksnįjrfs tyliais, sopulingais
eina lėtai Ilgesys.
Bet akys liūdnos, svajingos
lekia strėla į tolybę,
veržiasi per pilkų nikų,
veržias per verkiantį miškų
tolimon mėlynon erdvėn.
Bet visų žemę aplėkę,
nieko neranda, ak nieko,
kas jas galėtų pasotint,
kas jas galėtų nutildyt.

O sunkus kryžius tai]) spaudžia,
o kojos plusta kraujais.

Tuomet išskėtęs sparnus
'kjTrnTOOk^žcinės aukštyn Ilgesys.
Kryžius jau, tartum plunksnele,-/
kruvinos kojos nebeskauda.
Lekia aukščiau vis aukščiau.
Pro aukšaveides jyvaigždes,
pro saules dieviškų akį,
dar vis aukščiau. Virš ’tų žvaigždžių
ieško kitų, liepsnotesnių •—
virš saulės amžinos ieško
jis saulių Saulės...

SAŪJIENOS, CHcMgO, RL

Ketvirtadienis, Bal. 26, 1923L
V

...

_____ —r

Paskelbė savo brolį
mirusį esant
■

"

"■

"■

Y

I ■

Pranas Baydauskas iškilto špo
są:
“numarino” sveikutei!
brolį ir jo laidotuvėms psisikolektavo pinigų.
Prie Jono Bardausko namų
(1817 N. Ta lt na n av.) pradėjo
rinktis graboriai su visais savo
prietaisais. Jų susirinko net
aštuoni.
Policija mane, kad tai epi
demija prasidėjo. Bet kai' ji
atvyko prie namų, Jonas Bar
dauskas protestaveų
jog jis
esąs gyvas-gyvutis ir visai ‘'dar
nemanęs mirti. Tuo pačiu lai
ku jis grasino atkeršyti savo
broliui Pranui, kuris tų šposų
iškirto. Jis pareiškė:•
“Pranas išgėrė visų mano
naminėlę, o
paskui pranešė
aplinkiniems- graboriams, gė
liniukams, bučeriams, groserninkams ir munšainininkams,
kad aš numiręs. Delei tos prie
žasties iš kiekvieno jų jis pasi
skolino po $5.
> ’
“Aš esu gyvas. Žiūrėkite!”
Ir ištiesų visi
atvykusieji
graboriai įsitikino, kad jis gy-vas ir laidoti jo nereikia.

Areštavo 600 automobilisty
Naujojo policijos viršininko įsakymu valonpa didmiestis
nuo automobilių.

lįstų. Kiekvienas jų traukia
mas atsakomybėn už įstatymo
laužymą.
Policijos viršininkas Collins
pareiškė, jog nuo dabar nebus
daroma
jokio susimylėjimo:
bus aršetuojami ir baudžiami
visi be skirtumo. Esu tik tuo
budu tebus galima prašalinti
tų netvarkų, kuri dabar dedasi
didmiesčio distrikte. Tam distrikte tvarkos prižurėjimui pa
skirta <540 policistų.

Ovylipis gyvenimas
■" ......... ...

y

1

Ernest B. Scwab vedė Dr. Jekyll ir M r. Hyde gyvenimą:
dienomis
pavyzdingiausias
kasierius, o naktimis ūžė ka
baretuose.
Yra pasakojimas apie Dr.
Jekyll ir Mr. Hyde’ą. Tai vienas
žmogus dviejose “asabose”. Dr.
Jekyll yra mokslininkas ir* la
bai doras; žmogus. Bet nakti
mis tas daktaras pasiverčia į
Mr. Hyde ir veda kriminalisto
gyvenimų.
Lyginai tekį pat gy-eilini;)
vedė ir Ernest B. Schwat. J A
buvo
Weedron
Silica Co.
(1304 First National Bank BuiIding) kasierius. Jo darbštu
mas ir gabumas atkreipė visų
domę. Jis buvo statomas pavy
zdžiu. Trys kitos kompanijos
pakvietė Schvvabą vesti jų rokundas.
Bet niekas nežinojo apie jo
naktinį gyvenimų. Paskutiniais
keturiais mėnesiais jis buvęs
nuolatinis kabaretų lankytojas.
Kas mėnesis jis
mainydavęs
merginas. O tam reikia pinigų.
Ir kai vienų gražių
dienų
“pavyzdingasis” Schwab pasi
šalino iš Chicagos, kompanijos
pradėjo žiūrėti, ar viskas tvar
koje. Pasirodė, kad Schwab išaikvojęs kompanijų $75,000.
Jo žmona (Schwab yi’Ą vedęs
ir turi du vaiku) išvažiavusi į
Californijų. Yra žinių,
kad
prieš keletu dienų
Sclnvab
švaistėsi Meniphiso kabaretuose
su kokia tai mergina — dešim
ta iš eilės.

Yra toks įstatymas, jog nuO
7 iki 10 vai. ryto ir nuo 4 iki 7
vai. vakare negalima automo
bilių laikyti didmiesčio distrikte. Bet iki šiol to pa tvarkymo
mažai kas teprislakė. Visuomet
eilių eilės automobilių stovė
davo gatvėse. Ir koks automo
bilistų buvo nusistebėjimas,
kuomet antradienyje policija
be niekur nieko ėmė juos areš
Sveikatos Departamente įre
tuoti. Bėgiu tik vienos dienos
gistruota gimę:
liko suareštuota 600 automobiMary Gricius, 11740 S. Halsted St., bal. 9. Auna Masiliū
nas, 2445 West 23-rd St., bal.
15. Alice Markevičia, 2227 Ga
rdina St., kovo 28. Marie Šutis
2902 Prairie avė., bal. 21 Jeanette Jurgevičia, 4214 Lovvell
St. bal. 9. Emnia Buknevičia,
i
6002 So. Wood St., bal. 1. Bea
JULIJONAS BUGENIS
triče Didis, 2429 N. Halsted St.,
balandžio 15.
Mirė balandžio, 24tą dieną,

Gimimai:

1923 m., 4:30 vai. po piet, susi
laukęs 31 metų. Paėjo iš Anyk
ščių miesto ir parapijos, Lietu
voj.
Laidotuvės atsibus

pėtnyčioj,

balandžio 27tą dieną, ' lOtą vai.
iš ryto, iš namų, 744 \W. 120th
.St., W. Pullnaan, III., j Tautiškas

kapines.r
,
Paliko dideliame
savo pačią

nubudime

Teklę Bugenienę..

Giminės iv pažįstami malonė
kite dalyvauti'laidotuvėse.

i

Ant atminties tos liūdnos die
nos, 1 metų sukaktuvių. Persi
skyrė su šiuo pasauliu
LEONAS RUSECKAS
Balandžio 28, 4:10 vai. ryto su
laukęs 37 metų amžiaus. Buvo
palaidotas 28 d. Gegužės, 1922,
j Šv. Kazimiero kapines. Iš Lie
tuvos paėjo: Raseinių apskričio,
Tytavėnų parapijos, Kuršių kai
mo. Kadangi velionis sutiko ne
laimingą kurtį, žmogžudžio ta
po nušautas savo saliune. Velio
nis bus perkeltas iš duobės į lo
tą, subatoj, Balandžio 28, 10 v.
ryto. Giminės, draugai^ pažįs
tami užprašomi širdingai dalyvauti. Tie beširdžiai nepriete,* liai išplėšė iš musų .iarpo mylimlausį brolį. Paliekame nubudi
me sesutė, švogeris, pusbroliui
ir pusseserės. Ilsėkis musų my
limas. Tegul tau būna lengva
šios šalies žemelė. Mes tavęs
nebesulauksim. Lauk musų pa
reinant pas save.
Sesuo ir švogeris Kučinskiai.

Liątuviu Rateliuose
_______

/

Kas buvo kalbama apie
artistą Babravičių
Prieš, laike koncerto ir po kon
certo.
Pasirodžius artistui ant .est
rados publika pradėjo šnibždė
ti: “Artistas, artistas.. . Žiūrėk,
žiūrėk į jo pozų!” Pradeda dai
nuoti “Aha, tai ne Liet. Valst.
Operos artistai.” Kitas: “Hm,
tie tik ir sugadino, todėl ir šia
me koncerte
publikos
ma
žai. ..”
Seka dainos. Tai artistas
dainuoja paprastų dainelę “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis plau
kia”... Už kiek laiko tas pats
asmuo, kada jau artistas iki
pusei įdainavo klausia savo
draugo: “Klausyk, Kazy, kieno
tai kompozicija, — aš pirmų
kartų girdžiu... puiki daina.”
Draugas atsako: “Nagi
Miko
Petrausko.* “O tas" “O, go onJ
tai ne jo”. Draugas: “Šiur.”
lai, broli, visai nepaži
nau...
Visur gyrė, visur džiaugėsi.
Visi su pasitenkinimu ir šypsą
ant veido, kad šį karių tikrai

jau girdi lietuvių^ artistų-dainininkų.
'
X
•
Musų dailioji aytis — mo
ters, merginos ir-gi džiaugėsi;
“Puikus vyras. I love him...
Look, bet lietuviškai jis dainuo
ja, ar ne? Tai fine!” Dainuoja
toliau. Prieina prie antros da
lies “Lolita”. Viena šuktelėjo:
“O... dživis!... I would kiss
him (for that!”
Visi tyliai, tyliai pašnabždo
mis tik kį pamato, o kas mums
nematyta, tik šust savo draugui
arba kumšt į pašonę, kad at
kreipus draugo domę į nau
jų
dalykų:
“žiūrėk, kokia
jo poza, kaip gaidas jis laiko.
Jis nešokineja, nei nepučia... ”
“Klausyk, kaip jis aiškiai žod
žius taria, ne taip kaip mes
girdime pas savuosius. Tai mat
kokia Europos metodą. Jie ne
ryja žodžių. Aišku, aišku—viskų suprantu... Kad tai jis pa
siliktų Chicagoje... ” —“Jis tu
rės dar atkartoti koncertų.”
Publika buvo sukelta iki did
žiausio laipsnio. “Bravo! Bra
vo! Babravičius! Bis! Bis!“
Artistas atkartoja. Viso sudai
nuota dvidešimts dvi dainas.
Bet artistas nepavargo, nepail
so ir neužkimo.
Tai tas pats Babravičius, ku
ris Kaune laurus nunešė. Jis
ir Chicagų užkariavo.
Toks
pat pasitenkinimas, toks pat en
tuziazmas kaip ir anais laikais,
tik dabar Juozo Babravičiaus
balsas daug daug geresnis, ne
gu pirma.
Po koncerto.

Viens kitų peikia,
pyksta
(tie, kurie nebuvo): “Tu atkal
bėjai, tu kaltas.”—“O tu neviernas Tamošius”. “Tai komitetas
kaltas..., |lai ‘Naujienos” kal
tos... tai vis kalti...” (bet aš
nebemlgirdau). Su daugeliu tas
buvo, daugelis taip gailisi, bet
greit visi galės vėl jį išgirsti ge
gužės aštuonioliktų, toj pačioj
Orchestra Hali svetainėje.
JKaip palyginama.

Keli inteligentai profesiona
lai kalba, kad jiems luisiboflo,
viens dainuoja — nei šis nė tas
— jokio įvairumo. Mes nesu
prantame... Tas gali būti. Bet,
gink Perkūne, aš čia tik kalbu
apie kelis profesionalus — ne
apie visus. Mes turime ir jų tar
pe muzikos mylėtojų, kurie,
galima sakyti, gerai supranta
muzikų.
\Kiti paprasti žmonės kalba:
“/)! Babravičius yra ‘good‘!
Mes, broli, girdėjome visokių
dainininkų, lankėme operas ir
drąsiai galime lyginti bei gere
sniu vadinti Babravičių už Mtiratarę, Marlinelli, Darnioj,
Busanovskį, arba net ir McCormickų... Vienam tiek dainų
dainuoti, — lai tik pirmaeiliai
dainininkai tai gali daryti. Pe
reitų kartą Šaliapinas
viens
dainavo dvidešimts vienų dair
ną, o jus dvidešimts dvi...” —

Daktaras su piliulėmis

nematyti — dar geriau.
Daktaras, tai daktaras —visi
Juk yra faktas, kad “Naujienos” jeigu ir gyrė pirmus I kalba apie daktarus. Bet Atei
Liet. Valst. Operos ^artistus,” nantį sekmadienį Aryan Grotto
taii tik pasiremdamos
Balio Temple — didžiuliame teatre
Sruogos ir kitų pranešimais, kad prie 7 ir Wabash gatvių pasi
Lietuvos valstybės opera yra rodys ypatingas daktaras. Tas
geresnė, negu Berlyno, Varšu daktaras labai mokytas moka
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
vos ir kitos operos. O po pasi- gerai pilliules dirbti, tik visa
met ateikite pasitarti.
Patarimai Suteikiami Dovanai.
VARTOTOJŲ
bėęla su juo, kad jis bailus... DARBININKŲ
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
Dar • Chicagoje tokio veika BENDROVĖS VIEŠAS PRA
O “Draugasr pasielgė atbu
3315
So. Halsted St.,
Chicago, III.
lai. Prieš koncertų mažai, bet lo ir tokio pririnkinio veikėjų NEŠIMAS MELROSE PARKIEOfiso valandos tik vakare nuo 6 iki
CIAMS.
po koncerto kėlė padangesna, kaip kad dabar nebuvo.
9, Nedčiiomis nuo 10 iki 1.
Ten reikalinga solo, sopra
lygino prie Ku'beliko ir dar auTol. Yard^ 0632
(Atsiųsta)
no,
Alio,
Mezzo-soprano.
Įeina
gščiau... Kodėl? Faktas parodė,
Piktos valios žmonės sklei
ir net
kad jie nuėjo su jais į skiepą, o duetai, trio, kvartetas
Gal jums reikalingi
džia
nesąžipingas paskalas įantra vertus, jiems ir nepride choras su solistais.
c akiniai
žeisdami Bendrovės vardų ir
Chicagos
artistai!
—
solistai
rėjo būti teatre. ^Draugui” ver
mums jau yra žinomi, ir lodei ypatingai Bendroves direktorių
tėtų pažiūrėti į veidrodį.
p. A. Jončų, buk tai pastarasis
Bet tuščia to. Dabar mes galima pilnai ir tikrai pasaky yra pasisavinęs kokių tai sumą
turime susiriųMuti tik vienu ti, kad viskas pavyks.
tartų,
Ten dainuo j a-lošia “Mariutė” pinigų bei Bendrovės
dalyku, kad antras artisto kon
certas butų kuosekmingiausias. Rakauskaitė, nagi ir musų No- tad:
Lai būna visiems Bendrovės
— Raganius. ra Gugienė.
Iš vyrų žinomasai Antanas šėrininkams žinoma, jogei p.
P. KjVederas, “Birutės” vedėjas Ą. Jonča nėra pasisavinęs jo JEI paprasto laikraščid negalite
skaityti su viena akia kuomet lai
ir tas
. —tai jau pilnas tūzas savo dar kio Bendroves Murto,
12 colių atstu nuo akių.
tarp JEIkote
skaitant išrodo, kad raidės su
be. Taipgi viršila
Povylas skleidžiamas šnieištas
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
Stogis — griausmingas basas. Bendrovės šėrininkų neturi jo
gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
Jiems' pagelbeli atvyko net kio pąmato.
šiaip arti prie akiu darbas paga
Bendrovės turtas ir biznis
Kaip komunistėliai varė melų iš Nevv Ymį<o tenoras Antanas
mina galvos skaudėjimą.
yra
tvarkoje.
ir šmeižtų kampaniją prieš Arlauskas
JEI
saulės Šviesa išrodo perdaug
geras
tenoris
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
Dr.
F.
Strzyveckis,
Bendro

Ateities žiedo” draugijėlę.
(jam galiup''duoti “arelį” pagal
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
vės Prezidentas.
dėjimą.
pavardę;
augštai
skraido
“
ere-'
Man rodos, kad kiekvienas
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.
skaitantis nave * kujturingu lis”, o jo augštas tenoras ima
JEI
nors mažiausis bijojimas dide
žmAgu turi drovėtis meluoti ne augštas gaidas).
snės šviesos pagamina mirksė
O gi dar kur širva,itė, kur
jimą.
tik spaudoje, bet ir savo drau
visas
gui. Molagid-šineižiko vardas Vaicikauskaitė, kurgi
JOHN J. SMETANA
IR VENCIENES
AKINIŲ SPECIALISTAS
yra blogesnis ir už vagies var choras? Jie visi bus... (gal ŠLEŽEVIČIENĖS
MARŠRUTAS.
klausite
kas
“
visi
bus
”
?
Nagi
1801 So. Ashland Avė.
Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
dų. Nuo vagies visgi yra priekampąs 18 gatvė*
7:30 vai. vakaro.
monių apsiginti, o nuo melagio- visa “Birutė”). “BiriUė” jau nėj,Bal.
Ant
trečio
augšto virš Platto ap28. McKinley Park Auditorium,
žinomh'Nper
šešiolikų
®metų
ir
tiekos,
kambariai
14, 15, 16 ir 17.
7:30 vai. vakaro.
šmeižiko negalima nė apsigin
Valandos
nuo
9
ryto
iki 9 vakar*.
Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutės”
ti. Antra, vagys yra baudžia visi su “Birute”. Taigi pilnai operete
Se'ptintadieniais
9
r.
iki
12 dieno*.
).
įtikiu,
kad
ir
visi
bus
“
Bailaus
Bal. 30. Išleistuvės.,
mi, gi melagius niekas kol kas
Daktaro
”
išgirsti
“
Birules
”
ya
?
į kalėjimų neuždaro.
Pirmos Gegužės Apvaikščiojimas.
—Raganius. Rengia
DR. VAITUSH, O. D
Lietuvių Socialistų Sąjungo*
Paskutiniais laikais melagys- kare.
Lietuvis aklų specialistą*
Pildomasis Komitetas, Lietuvių Soci
pasižymi musų
temis ypač
alistų Jaunuomenės Lyga ir Lietuvių
“home inade” komunistai. Čia SANDARIEČIŲ PRAKALBOS Darbininkų Literatūros Draugija ir
Aštuntas Rajonas, Liberty Salė
aš paminėsiu lik keletu faktų. Laike vakarienės aukų surinkta LSS.
je, 3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir
Union Avė.) Nedėlioję, balandžio 29,
Štai nelabai senai
Brighton
z $20.25.
1923. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės
Parke komunistėliai norėjo su
P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir
Balandžio 16 d. įvyko A. Dr. A. Montvidas. Draugai darbinin
kelti revoliucijų “Ateities Žie
Palengvins akių įtempimą, kuri*
do” vaikų draugijėlėje, bet ta Ivaškevičiaus ir Kast. Norkaus kai, ateikite visi apvaikščiojiman.
— Rengėjai.
estį, priežastimi galvos skaudėjimo,
revoliucija jiems nepasisekė ir, prakalbos, kurias parengė Ą. L.
svaigimo, akių aptemimo, nervuoteTikictus
“
Birutės
”
operetei
“
Bai

skaudamą akių karštį, atitaiso
pasak St. Strazdo, jie gavo į- T. S. apskr. Žmonių atsilankė lus Daktaras”, kuri statoma nedėlioj, mo,
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
spirti į kojologijų. Po to “Vil neperdaugiausia. Gal tai įvy bal. 29 d., Aryan Grotto Temple, 8 ir so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
Wabash Avė., galima gauti sekamo renka teisingai akinius. Visuose at
nis” primelavo visokių nebu- ko todėl, kad buvo imama j- se
vietose:
sitikimuose egzaminavimas daromas
čiausių dalykų. Tarp kitko žangos. Pirmuoju kalbėjo A. Naujienose ir visuose Naujiertti su elektra parodančia mažiausia*
Universal State Bank, Ku klaidas. Specialė atyda* atkreipiama
ji rašė, jog parko užveizda iš Ivaškevičius. Jis atpasakojo, skyriuose,
lio
aptiekoj
ir pas Birutiečius.
į mokyklos vaikus.
vijęs “Ateities Žiedo” draugijė kaip Klaipėdoje buvo vedama t
----------Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
North
West
Side.
—
Liet.
Statymo
1545 West 47th St.
kova,
ir
kaip
klerikalai
darė
lę iš svetainės ir kad taXlrauir Skolinimo Bendrove rengia prakal
Phone Boulevard 7580
gijėlė visai jau nebegyyuoi/inti. intrigas, kuomet Klaipėda jau bas, kurios įvyks ketvirtadienį, bal.
d., 7:30 vai. vak., Šv. Mykolo pa
O tikrumoje iš svetainės^buyo buvo užimta. Pa v. buvo pasiųs 26
rapijos svet., 1644 yVabaitsia Avė.
išvyti ne draugijėlės nariai, o tas į komitetą įgaliotiniu žino Kalbės žymus kalbėtojai, kurie iš
aiškins b-vės stovį ir jos rpikalinguPurickis, nvą
korespondentas ir mas šmugelninkas
“Vilnies”
. Visi kviečiami atvykti.
— Valdyba.
ir A.L.D.L.D. “eršlai”. kuris betgi figūravo po sveti
i
-------------------Jų buvo
parpašyta daugiau ma pavarde. Bandęs Klaipėdo Prakalbos pp. Slęževičienės ir Vennesirodyti į svetainę ir jiems je virti košę ir Gabrys, bet ir cienės, McKinley Purk Auditoriume,
turėjo įvykt šeštadienį, bal. 28
prisiėjo į^usimesti į Jokanto jam nepasisekę. Toliaus pa kurios
neįvyks. Visi Chicagiečiai yra kvie
namus. Gi “Ateities Žiedas” pasakojo apie tai, kokią dema čiami atsilankyt atsisveikinimo vaka
Meldažio svetainėn, ketvirtadienį?
laike ran
kaip pirma, taip ir dabar nau gogijų vartoja kunigai
bal. 26 d.
Lietuvių Dentistas patar
rilikimų į Seimų. Agitacijai už
dojasi parko svetaine.
naus geriau
North Sidės Draugių Sąryšio pa
Bet kaip jums patinka štai savo partijų jie vartoju bažny laikymui
viešo knygyno delegatų susi
Traukimas dantį} be skausmo.
rinkimas įvyks balandžio 26, Liuosytoks dalykas: atbėgo “Vilnies” čių sakyklas.
svet., 1822 Wabansia Avė. kaip 8 Bridge geriausio aukso. Su musų
Antruoju kalbėji Kast. Nor bės
štabo generolai skųsti parko
vai. vak.
Delegatai meldžiami su plcitom galima valgyti kiečiausią mai
užvaizdai, kad “Ateities Žiedas” kus. Jis papasakojo, kaip ku sirinkti laiku.
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
■ Sekr. R. Shaikus.
esąs bolševikiškas ir ten viskas nigai bažnyčios pa geibu nori
žemas musų kainas. Sergėkite savo
pavergti
žmonių
sąžinę
ir
vesti
ATSISVEIKINIMO VAKARAS
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
bolševikiškai mokinama. Sve
Gerbiamos
musų
viešnios
iš
Lietu

taines valdyba pareikalavo pa juos ant savo pavadžio. Kal vos ponios Domą Šleževičienė ir Vik
1545 Wcst 47th Street,

Brighton Parko komu
nistų žygiai

Pranešimai

rodyti

visas vaikų

knygas. bėtojas labai

rinitai

gvildeno torija Venciene, paskutinį kartą kal

Ir daug, daug visokių išvadžio Peržiurėjo. Niekur jokio bol dalykus ir nevariojo gatvinių
jimų. Tai tar^ę žmonių. Na, ševizmo nepastebėjo. Knygos žodžių, kaip tai daro visokie
o laikraščiai ką salio?

“Tribū visai košernos — nei “l>raugo” Bagdonai, Rumšai, etc.

ne” — Opera, girdi, dejuoja,
kad nėra gerų tenorų. \
štai
jiems lietuvis Babravičius. Jis
bus publikos /iki gelda ujama s.
Jam vieta operoje. “Evening
American”. — Jis turi gerų, dai
lų balsų ir yra artistas. Jam
vertėtų būti opėfroje.
“Daily Ncws” Lietuvių te
noras — artistas geras ir gabus.
‘Draugas”: Babravičius ge
ras artistas dainininkas, tik
siaurai žiurintis į pažangiųjų
visuomenę... Gaila, kad mažai
publikos... kalte komiteto...
kaltė “Naujienų“... Kaltė. .. ir
kaltė...
MNaujienoV’ — “čerauninkas, dainoar^karalitis, didžiau
sio laipsnio išraiškos tobulybes
atsiekęs dainininkas!.. Jis užža
vėjo visų dailininkų visas dailiškas pajautas ir tapo’ visų jauttriųjų širdžių numylėtiniu.”
Kuomet visų kalbų išsiklau
sęs ir laikraščių prisiskaitęs,
man norisi viena maža pastabų
padaryti “Draugo” Lakmei-recenzentui .
Maišyti žirnius su kopūstais
gali tie, kurie lig kelių vande-

nigų siuntimo skyrių, o paskui
aų “Dirva” persikraustyti Chičagon.
\ Kita tautininkų dalis planuo
janti leisti dienraštį. Esu visi
sandariečiai (3,500)
turėsiu
dienraštį remti.
JUS AKYS
Bet 1 tikrumoje sandai',iečių
Yra jumi brangesnes už viską, neap
organu gal greičiausia liks “Te leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
legramas.”
— Rep. dėjimą, jei turi akiu uždegimą, jei

spausdintos. Bet ir tuo jie ne
pasitenkino: jei ne plovimu, tai
kočiojimu jie pasiryžo pasta
tyti ant savo. Kai nudegė na
gus su skundu, jie tuoj pradėjo
organizuoti kilų draugijėlę. Bet
ir tos jų pastangos nuėjo mar
gini ant uodegos. Po to jie
pradėjo lįsti geruoju prie sve
tainės valdybos ir prašyti jos,
kad iš komiteto butų atimta
knygos ir čarlcris ir atiduota
jiems. Tuo tikslu balandžio 16
d. Girybaa^Stiilgaitis
atlankė
svetainės valdybų. Viena mer
gaitė buvo išėjusi vandens at
sigerti ir mate ir girdėjo Gry
bą kalbantis. Sugrįžusi svetai
nėn, ji pranešė apie lai komi
tetui. Komitetas norėjo malytj Grybų, bet pastarasis jau
buvo pasprukęs.
O štai kitas melų perlas.
“Vilnies” No 31 rašoma, kad
LSS. 4 kuopos i>raRalbosq ba
landžio 10 d. publikos visai ma
žai tebuvę. Gi tikrumoje pub
likos buvo liek, kad net vilios
truko sėdėti.
“Vilnies” žmo
nės, matoma, pro medžius miš
ko neįmato. —Kometa.

Balandžio 18 d. A. L. T. S.
76 kuopa surengė pasilinksmi
nimo vakarėlį su šokiais ir va
kariene Liuosybės svetainėje.
Vakarienei! buvo kviestos vieš
nios p-iosx Šleževičiene ir Vencienė, bet dėl kai kurių priežasšių jos negalėjo atsilankyti.
Vietoje jų vakarienėje dalyva
vo A. Ivaškevičius, K. Norkus
ir kiti svečiai iš Chicagos. Sve
čiai buvo Dr. Gruskio pakvies
ti kalbėti. Kalbėjo SI. Valan
čius, A. Ivaškevičius, K. Nor
kus ii; Kodis.
Politiniai)! Iždui aukų SUrinkta $20.25.*—Vietinis.
\
TAUTININKAI LEISIĄ SAVO
LAIKRAŠTĮ?

Račkauskas norįs “Dirvų” per
kelti į Chicagų.
Chicdgojc eina kalbos, kad
tautininkai esą pasiryžę laikraš
tį leisti. P-as Račkauskas esą
pardavęs savo Buitie State ban
ko Šerus ir važiuojųs į CJcvclandą prie “Dirvos”, kur bandysiųs prikergti laivakorčių ir pi-

bės Chicagiečių tarįe, ateinantį ket
virtadienį, balandžio 26, 7:30 vai. va
karo, Meldažio svetainėj, 2244 West

23r<l Place.
Yra tai vakaras atsisveikinimo ger

biamų viešnių su Chicagos lietuvių
darbuotojais ir visuomene, nes atei
nantį šeštadienį jos apleidžia Chica

Netoli Ashland Avė.

Patarimas Sergantiems

go, į kurią daugiau nesugrįš, kadan Nevartokite pilių ir patentuotų
gi maršrutas baigiasi ir neužilgo grįš
medicinų. Jus gal būt gy
Lietuvon.
Į tą atsisveikinimo/vakarą su ger
dote ne tą ligą.
biamoms viešnioms^ yęa r širdingai
kviečiami visi Chicagiečiai. Bus pro PASITARKITE SU SPECIALIgos paskutinį kartą išgirsti iš .lupų tų
visuomenės darbuotojų Lietuvoje apie zSTU! KURIS TURI PATYRIdabartinę Lietuvos padėtį ir pasida-|MA GYDIME VYRŲ IR MOTE-

Puiki Meldažio svetainė sutalpmsf
visus, kurie pasiskubins ~^73iku~-«tsilankyti.
Iki pasimatymo, gerbiami
Chicagiečiai, ateinantį ketvirtadienį
— Meldažio svetainėj.
Chicagos Skyrius,
Lietuvos Moterų Globos Komiteto.

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūsles, gali būt, kad tai paeina
nuo nuodų kūne.

Pasekmingas gydymas priguli nuo
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialus gydymas lytiškų ligų vyrų ir
moterų. Taipgi gydau:
Racinc, Wis. — Sandaroj Kliubas
balandžio 29 d., Turner Hali, 2 vai.
Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.
po pietų, loš didelį veikalą “Laimės
Jieškotojai” keturių veiksmų drama.
Tanpakčiuose bus dainos ir deklemaDr. J. Van Paing,
cijos. Užsibaigus programui šokiai
i
iki 11 vai. nakties, širdingai užpra
Ofisas ir laboratorija:
šome kaip vietos, tairi ii’ iš apiclinkių 3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
visus lietuvius ateiti./ — Komitetas.
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
’ Liet. Soc. Jaunuomenes Lygos lavi
nimosi susirinkimas įvyks penktadieni,
bal. 27 d., 8 vai. vak. “Aušros” svet.
' ■ .«!>■
(3001 So. Halsted St.).
Bus lietuvių kalbos pamoka, o taip
gi lekcija tema “Karas ir jo pasek
mės”.
— Komitetas*.

Jaunosios Birutės orkestras laikys
praktikas ketverge, baaltulžio 26, 7 v.
vakare, Raymond Chapely, 816 W. 31
St. Visi nariai ateikit laiku ir atsiveskit naujų narių. — Komitetas. •

(Seka ant 6-to pusi.)

Garsinkitės Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, D!.

PRANEŠIMAI

4 REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKU

VYRŲ

VYRŲ

MOTERŲ

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

REIKIA moterų kaipo Maid’s ir ap
10 metų sukaktuvių vakariene Drau
Mes duodame gerą
gystės Šv. Kazimiero Karalaičio ant valymo darbui.
Town of Lake įvyks šeštadieni, ba valgi, kambarius ir mokame algą.
Atsišaukite pas house keeper
landžio A p ril 28 d., 8 vai. vakare? Pet
HOTEL STATI,ER
ro Lukoševičiaus sve., 4531 S. Paulina
Detroit, Mich.
gatvė. įžanga veltui.
...
Kiekvienas narys privalo pribūti j
šį vakarą be pasiteisinimo.
REIKALINGA moteris į roomingRengimo Komitetas ir Valdyba.
hduse dirbti nuo 9 vai. ryto iki trijų
po pietų. Užmokestis 8 doleriai.
S'. L. A. 2 Apskričio kuopų delega Šventoms deinoms nereikia dirbti.
Atsišaukit:
i
tu suvažiavimas įvyks sekmadienį, ba
1832 So. Wabash Avė.
landžio 29 d. (April), 12 vai. dieną,
Palmer Park svet., kampas 111 ir lm
diana gatvių, Roseland.
Delegatai
yra prašomi nesivėluoti, turėsime REIKIA —
Veiterkų. Gera alga, $16.00 į
daug svarbių klausimų aptarti.
P. S. Važiuodami iš Chicagos, imim savaitę.
kite gatvekarius Smite, 119-Morgan ir
tvės. Čia išlipę,
Kreipkitės
važiuokit iki 11j
rytus
ir
rasite
eikit vieną blol
3107 Cottage Grove Avė.
SLA. 2 Ap. sekr.
paikučio svetainę.
P. J. Petronis.
Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienio balandžio
28. 8 vai. vak., L. Juodomskio svet,*733 W. 18 gatvės. Tarimui yra labai
' svarbių reikalų, dėlto visi draugai
malonėkite būtinai atsilankyti.
x
— Valdyba.

REIKALINGA veiterka mer
gina pat irusi prie to darbo. Ge
rai veiterkai geras mokestis;
o taipgi vyro indų plovėjo nak
timis.
1745 S. Halsted“ St.

REIKIA pirma ir antra rankio duonkepio.
Atsišaukite:
J208 E. 93-rd St.

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI automobilius
Slusz Sport inotJel 4 sėdinių.
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo,
nes man labai reikalingi pini
gai dėl svarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl

PARDAVIMUI kampinis nui
ro namas su groserio krautuve.
Viršui kambariai gyvenimui ir
palapinė pasidėjimui. Cimentinis beismantas su visais įrengi
mais, 5700 S. Honore St.

7 PASAŽIERŲ Olsmobilis
PARDAVIMUI devenport ir
parsiduoda, 5 geri tairai, atnau
china closet ir eut stiklai.
jintas; naujos baterijos; parduo
MRSfGOLD,
siu pigiai, nes turiu greit par1149 N. Sacramento Avė.
douti, 2250 W. 22nd St. Tel.
Humboldt 4860
Canal 1186.

DIDŽIAUSIS bargenas, parsiduoda
namas bizniavas, su groseme ir delikatesen krautuve. Biznis išdirbtas
per 20 metų, graži vieta, parduosiu
jigiai arba mainysiu ant automobiiaus, loto, namo, iš priežasties turiu
{negreičiausiai apelisti miestą, 6632
So. May St. Tel. Englewood 8951.

PARSIDUODA grosernė, ken-

REIKIA darbininkų, keturiosdešimtys devyni centai į valandą ir j
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešimtys keturis centus į valandą, šapas ir
jardo darbininkams keturiosdešimtys
keturi centai į valandą.
Atsišaukite į samdymo departa
mentą.
CRANE CO.,
So. Canal & 15th St.,
arba
So. Kedzie & 40th St.

REIKIA shearmenų į geležies
atkarpų jardą. Turi būti geri ir
blaivus vyrai. $7 dienoje. Nuo
lat darbas.
1632 W. Kinzie St.

Ketvirtadienis, Bal. 26,1923

PARDAVIMUI

des, sodes ir kitokių daiktų, ren
da pigi. Pragyventi prie biznio 5
kab. Lysas ant 3 metų. Parsiduo
da pigiai, nes išvažiuoju į Lie
tuvą. 2524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo
dirbtuvė, visos mašinos gerame sto
vyje. Vieta labai gera ant bizniavęs
gatvės
ir geroj kolonijoj. Renda pi
Į verauzę trukerių. Gera mogi. Lysas ilgam* laikui. Darbo už
kestfcf nuolat darbas.
tektinai. Priežastis pardavimo, ren
PARDAVIMUI 2 flat i frame nagiuosi
j
Lietuvą.
Turi
būt
parduota
mas
5 ir G kambarių, otas 30x125
GUMB1NSKY MROS.
iki 2 dienos gegužės.
InBargenas.
Kaina $4800.00
2261 So. Union Avė.
mokėti tik $800.00.
Atsišaukite
3014 S Winfield Avė.
PARSIDUODA lietuviška duonos
Matykite savininką.
J. JANUL1ONIS,
REIKIA selesmano, gali uždirbti kepykla. Biznis gerai išdirbtas per
Room
802, 10 N. Clark St.
.
3433
So.
Halsted
St.
$5000 į metus perstatant musų naują 15 metų. Lietuviais tirštai apgyven
apdraudos policy.
Visą ar dalį lai ta; randasi netoli Chicagos. Prieža
stis pardavimo, savininko liga. Pri
ko. Rašykit dėl informacijų.
PARSIDUODA saliunas ant biznia
PARDAVIMUI DIDELIS BARGĘverstas apleisti šią šalį.
MR. J. M.,
vo kampo su barais, lysas ant trijų nas, 5 kambarių, frame namas prie
Atsišaukite
Room 408,
metų. Renda pigi. Ruimai dėl gy 6114 So Kildare Avė., lotas 60x125,
3440 Union Avė., Chicago.
5 N. La Šalie St.
venimo, nuo užpakalio. Apielinkė ap kaina $3950.00. Inmokėti tik $700,
gyventa airišių ir vokiečių. Galima lengvais* išmokėjimais. • Matykite
PARDAVIMUI nesvaiginamų padaryt pinigų. Parduosiu pigiai. savininką.
Hm. 802, 10 N. Clark St.
REIKALINGAS draiverys gėrimų parloras, su namu arba Atsišaukit444 W. 29 St.

Reikia -

4

TEATRAS 640 sėdynių su visais
vėliausios mados įtaisymai, 12 meti
biznis išdirbtas. Renda pigi- Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą
laiką. Nelaukite geresnės progos.
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.
Phone Yards 6894

NAMAI-ZEME

REIKIA merginų išmokimui
kaip lebeliuoti kenus. Nuolat
aarbas ir gera mokestis kol mokinsitės. j K C Baking Powder
Factory/lSth and Canal St.
prie duonos išvažiojimo, kuris be namo. Viskas gerai įrengta.
Parduodu, nes turiu kitą biznį. PARSIDUODA grosernė ir saldai
turi šoferio laisnį.
nių krautuve, geroj vietoj. Vieta ap
7101 S. Western ‘Avė.
Atsišaukite
gyvento
visokių tautų. Parduosiu pi
LSS’. 4 kuopos susirinkimas įvyks
giai, nes turi greit parduoti.
906
W.
31
St.
pėtnyčioj, Balandžio 27, 8 vai. vaka
Atsišaukite

North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo
Knygyno yra rengiamas Vakarėlis su
išlaimėjimais, sekmadienį, bal. 29 d.,
7:30 v. v., Viešo Knygyno svet., 1822
Wabansia Avė. Kviečiami visi North
Sidės lietuviai į šį parengimą, nes bus
daug laimėjimų ir smagus pavasari
niai šokiai,
— Komitetas.

REIKIA DARBININKU

re, Aušros salėje, 3001 S. Halsted St.
Malonėkite visi draugai atsilankyti
susirinkimam
Vainauskas, org.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo draugo Stanley
Ritlikas. Mudu persiskyrėm Tuppei
Lake, N. Y. suvirš metai atgal. De
šinės rankos pirštu neturi, kas^ patemis arba pats atsišaukit, už ką
busiu dėkingas.
A. GERČAS,
3642 Sg. Parnell Avė., Chicago, III.

VYRŲ ir MOTERŲ
v Yru

Automobilių mechanikų, $30 į sa
vaitę. Automobilių plovėjų, $35 į sa
vaitę. Karpenterių į dirbtuvę, 70c. į
vai. Inžinierių, 75c. Į vai. Pečkurių
ir pagelbininkų, G0-65c. į vai. Janitorių. $25 į savaitę. Darbininkų, 5055c. į vai. Mašinistų, 70-75c. į vai.
Pi ie.punčiavimo ir gręžimo preso, 60c.
j vai. Sargų, $25-30 į savaitę.

MOTERŲ

PAJIEŠKAU savo draugo Joe.
Misevičiaus.
Jis gyvena Detroit,
^Vlich. Aš norėčiau žinoti kur jis da
bar yra.
CHAS. SNYDER
1227 Front Avė. N. W.
Grand Rapids, Mich.
PA.JIEŠKAU draugo Juozapo Ma
karo, girdėjau gyvena apie Joliet. Pe’
tūlą laiką gyvenom drauge ir po tam
rašiau liašką, bet.negavau atsakymo.,
malonės atsišauku, nes turiu svariJų

Indų plovėjų, $16-18 į Mvaitę. Mer
ginų j dirbtuvę, $15-16 į'savaitę. Janitorkų, trumpos darbo vaalndos, 3840c. į vai. Moterų hotelio darbams,
$45-50 į mėnesį, kambarys ir valgis.
Southv Park Employment * Bųreau
4193 So. Halsted St.

—«-------

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ANTANAS VAIČIULIS /
4503 S. Harmetage Avė., Chicag<, UI.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU merginos apsivedimui nuo 17 iki 20 metų, mo
kančią angliškai, kiek lavinta ii
darbininkę. Meldžiu atsišaukti ii
p^’eikslą prisiųsti. L. B. 10
Stahfg St., Brooklyn, N. Y.

JIESKO KAMBARIU

Reikia -

Darbininkų į dirbtuvę, truke
rių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

PAJIEŠKAU kambario vienam vai

kėj. Su valgiu ar be valgio, kaip tai
mes sutiksim.
Kas turit atliekamą
Naujienas po numeriu 242, n39 So.
Halsted St.
x

REIKALINGAS
kambarys
dėl vieno vaikino, su valgiu.
Kensingtono arba Roselando
apielinkėj. Praneškit
234 E. 115 St.

Reikia -

HARRIS BROS. CO.
1349 W. 35th St., 1 blokas į
rytus nuo Ashland Avė.

lis Lietuvių Restaurantas Roselande.
Pigi renda. Prienama kaina. Prie
žastis pardavimo — ęsavininkas eina
kitan bizuin.
10822 Michigan Avė.,
Tel. Pullman 6995
Roselanu, III.

p^ksi KUODĄ grosernė ir

Reikia -

latinis ir švarus darbas, su pro
ga išsidirbimui kaipo tally men
ir kad gavu& daugiau • algos.
Ateikite prie samdymo vartų pa
sirengę darban.
HARRIS BROS. CO.
1349 W. 35 St., 1 blokas ĮJ
rytus nuo'ĄshlanTAve.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Trijų s|ogų prakiurimąs užtaisomai
ir garantuojamas už $4. Automobilių
REIKIA vyrų prie bench ir
trokų patarnavimas ęhieagoj ir apiePnfttnvim dnrhnkej. įstaiga 34 metų senumo. Di- 1
“lOKit is. 1 asiovus uar
džiausią ir geriausia stogų dengimo bas, gera mokestis.
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę Unijos •
MASON__ DAVIS CO
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
U2ivic> IJJ.
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
7740 So. Chicago Avė.
Phone Lawndale 0114.
PAJIEŠKAU patyrusio bučerio, tu
ri kalbėt gerai anglišką kalba, ir
mokėt su Fordin važiuot, štedavas
darbas ir geras mokestis. AtsišautuoJau YPatiškai, laišku ar.telef^uTnuKT
ionn m kt. •
nu
1200 N. Main St., Phone 2627
Kacine, Wis.
v

2600 W. 31st Blvd.

Reikia -

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, apgyventa visokių tautų, prie di
delio kelio. Vasaros laiku prie pik
nikų pirmas sustojimas. Dvi linijos
gatvekarių prieina.
Atsišaukite
11902 So. Michigan Avė.

Atsišaukite po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI pigiai bučernė
ir grosernė su troku, geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Yra vieta
dėl pagyvenimo, Priežastis va
žiuoju į Lietuvą. 10236'S. Michigan Avė. TeŲ Pullman 4456.

831 W. 14th st.

RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė
ir
grosernė, biznis išdirbtas per
RETAI TOKIA PROGA.
daugelį metų. Parduosiu kartu
5 kambarių vėliausio styliaus ra
ir troką. 5006 Barring Avė. E. kandai.
Puikus parlor setas, Maigo
mo
kambario
setas, 3 miegamo kamChicago, Ind.

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

................... '....

>ario setai, karpetai, pastatoma Ram
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais^ Parduosiu
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Ateidte tuojaus ir nepraleiskite šio bargeno.
Rezidencija
J
1922 So. Kedžie Avė.
_______

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saliunas prieš
REIKIA rakandų perkrausty teatrą, maišytų tautų apgyven
toj ų ir pagelbininkų. Atsišaukite toj vietoj. Mainysiu ant loto.
BLAKESLEE’S
648 W. 120 Št.
PARDAVIMUI Marmon limo2535 Washington Blyd.,
W. Pullman, III. su,
zinas, labai geras dėl privatiškos
7 vai. ryto.
;axi. Ldbai gerame stovyje, tik
PARSIDU ODA čeverykų taisymo $$50..
/
mašinos, parsiduoda labai pigiai ma
REIKALINGAS geras kriau- šinos visos naujos, parduoda iš prie
čius, turi būt gerai patyręs ir žasties, kad aš išeinu j kitą biznį. ’ 7 pasažierių Chandlęr turing
reikalinga atsišaukit po 5 valan taras, 1921 modelio, tik $7$0.
atsakantis žmogus, prie siuvimo Kam
dai vakaro.
šis karas tai yra bargenas.
3211 So. Union Avė.,
vyriškų ir moteriškų drabužių.
2 floras, frontas
Atsišaukite tuojau.
Jeigu jus norite gero vartoto
4138 Archer Avė.
PARSIDUODA kampinis saliunas <aro\pigiai, atsišaukite pas
— vieta kur randasi 1 saliunas ant 4
kampų, tarp didelių dinituvių. Taip
gi parauosiu krautuvę, cigarų, cigaretų kendžių ir ice cream.
Kreipkitės
2202-2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 akrų farma Wisconsino valstijoj, Claid,
Wis., arba mainysiu ant nomo.
Geri budinkai. Parduosiu pigiai,
nes į trumpą laiką turi būt par
duota. 1454 S. Union Avė.

karštu vandeniu šildomas. Geroje
apielinkėje. Kaina $12,000.
RAZD1K & CO.,
Turim labai 'gražių farmų mainyt’
1826 So. Halsted St.
ant namų, kurie manot mainyti na
mus ant farmos arba pigiai pirkti už
cash. Greičiausiai kreipkitės pas mu
mis, nes pritaikinsim jums farmą pi
giai ir gerai, netoli Chicagos miesto,
arba kitose valstijose.
VALENTINES DRESSMAKING
C. P. SU ROM SKIS
COLLEGE.
3346 So. Halsted St.,
2407 West Madison Strest
FARMO/J IR NAMAI

3008 Pershing R<1.

.

NORINTIEMS gera bizniavą na
mą, pamatyk sekančius namus, 3990
Archer Avė. 2 augštų muro namas,
krautuvė ir 6 kambariai.
Antras namas 4200 So. Maplewood
Avė., 2 augštų 3 pagyvenimų ir krau
tuve. Tie namai tinka dėl visokio
biznio.
Galima nupirkti su mažu
įmokėjimu.
M. J. KIRAS,
3335
So. Halsted St.,
PARDAVIMUI namas su bizniu,
Phone
Yards 6894
ir yra antras namas iš užpakalio. Kai
na $11,000, reikia įmokėt $5000, liku
sius ant morgičio.
PARDAVIMUI puiki 8 kambarių
136 — 156 St.
frame rezidencija. Geriausia apielin
W. Hammond, Ind.
kė Englewoode.
šviesus kambariai,
Phone W. Hammond 1068
fumace ir karštu vandeniu šildomi.
Didelis lotas. Gera transportacija.
$8500, išmokėjimais.
BUTTERVVORTH,
PARDAVIMUI arba mainymui 2
geriausios farmos Michigan valstijoj, 426 W. 63rd St., r Englewood 6145
80 ir 50 akrų su gerais budingais ir
gyvuliais.
Turi būt parduotas šią
BARGENAS. Kadangi savi
savaitę ar išmainytos ant namų Chicagoj. Farmeriai laukia pas mane. ninkas gyvena kitam mieste —
S. Slonksnis, 3401 So. Halsted St.,
(antras aukštas per vidurį) Tel. priverstas parduoti veikiai: 3 pa
Yards 2242.
gyvenimų frame po 4 mimus,
PARSIDUODA mūrinis
namas nešantį rendos $38 į mėnesį, už
West Pullmane; labai maža kaina; $235(į. Randasi gražioj lietuvių
vėliausios mados įtaisymai, garu šil
doma. Kurie perka West Pullmane apk/inkčj. Kreipkitės. Joseph
nuosavybes, visi užpejno didelius nuo Bružas, 3122 So. Halsted St. Tel.
šimčius.
Taipgi norėdami čystą ir
uždarbingą gyvenimą, kreipkitės, S. Boųlevard 0948.
Markūnas, 654 W. 120 St. Telefonas
Pullman 2856.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pa
gyvenimų mūrinis namas. Na
mas visas gerai įrengtas. Kaina
PARDAVIMUI pigiai kampi tik $6,600.000.
Rendos neša
nis saliunas, gomj vietoj. Biznis $725 į metus. Kreipkitės į savi
išdirbtas, tiršffir apgyventa vie ninką.
PARDAVIMUI 2 augštų frame mū
ta. Atsišaukite
942 W. 33rd St.
rinis namas, su saliunu. Yra visi
10501 Edbrooke Avė., Roseland.
įrengimai. Biznis eina gerai. Namas

PARŠIDUODA grosernė, ke
pykla. Parduosiu pigiai, * nes
PARSIDUODA keptuvė R.rig- greit turiu parduoti.
Atsišaukite
liton Parke su visais įtaisymais.

REIKALAUJU bakerio, kas
moka gerai keksus kepti ir juo
INTELIGENTIŠKAS vaikinas jieš-1
ko darbo į krautuvę, ofisą ar kitą
dą duoną. Pastovus darbas. Mel
įstaigą.
Kalba ir rašo: angliškai,
džiu atsišaukti. Andrius Kawer,
lenkiškai, rusiškai ir lietuviškai. Apsipažinęs su knygvedyste. Esu dir-1
335 E. 14 St., Chicago Heights,
PARDAVIMUI saliunas tirš
bęs kooperativiškoi_kxąutuvėj. Aušros
tai apgyventoj lietuvių apielinTRUKERIŲ reikia, patyru Illinois.
Knygynas, 1614 W. 46 St^Phone Boukėj. Biznis išdirbtas per 20 me
levard 0672. Box No. 27. \
sių. Gera mokestis, nuolat darREIKIA —
tų. Priežastį^ pardąvimo turiu
—~|bas. Atsišaukite.
Barberio; geras darbas.
du bizniu. Nepraleiskit geros
Chicago Mill a
Atsišaukite
progos. 3347 So. Morgan St.
Paper Stock Ųompany,
3825 Archer Avė.
409 West Ontario Street
MOTERŲ
PARSIDUODA vienas iš ge
REIKIA darbininkų darbui riausių (Dry Goods) Storas ap
DARBININKŲ
Mes turime vietų kur su ambicija ant farmų, patyrusių arba ne gyventa lietuviais ir lenkais ir
Į
vyrai
gerą progą pasiekimui ge2 moterų sortavimui regsų ’ j resnio turi
patyrusių. J. K. Woloseivich, galima gerą biznį varyti ir daug
darbo.
Atsišaukite tuojau.
INTERNATIONAL HARVESTER Farmų darbininkų Agentas, 905 pinigų daryti. Kreipkitės į Nau
CO. TRACTOR WQiRKS
W. 14th St.
-7
4501 So. State St.
jienų Sk., 3210 S. Halsted St. 19
2600 W. 31st Bm.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI saliunas ru
sų ir lietuvių apgyventa vieta.
Atsišaukite
562 W? 12th St.

PARDAVIMUI nesvaiginamų
gėrimų parloras, pilnai įrengtas,
geroj apielinkčj, bargenas. 1016
Chicago,
PARSIDUODA RESTAURANTAS r Cullerton St.,
Nuo senai žinomas kaipo Vieninte Illinois.

bučernė, biznis'gerai išdirbtas^
Parduosiu pįgiai, nes turiu greit
parduoti7 J. Wasi'lkus, 5914 So.
Trukerių ir Juoduotojų prie State St.
sudėtinių lengvų namų departa
PARSIDUODA grosernė ?r
mentų. Nuolat darbas, gera al
ga su proga išsidirbinao dar ge bučernė, turiu greit parduoti,
resnės algos, kaip tai čekiuotojų nes turiu išvažiuoti į kitą mies
ir statinėtojų. Atsišaukite prie tą, parduosiu pigiai. Atsišauki
samdymo vartų. Klauskit Mr. te. 4401 S. Richmond St.
Dunn.
PARDAVIMUI pigiai saliu
? HARRIS BROS. CO.,
nas su svetainė.
1349 W. 35 St., 1 blokas į
, Atsišaukite greitai:
rytus nuo Ashland Avė.
8428 Vinceiines Aye
--------------------- —t—

Reikia —

1822 Canalport Avė.

PARSIDUODA barbershop, gero,
vietoj ir pigiai ir du lotai pardavimui
arba išmainymui ant automobiliaus.
Atsišaukite greitai saliunan. Klauskit
Antano Stukas, 1957 Canalport Avė.
Tel. Ganai 7345.

Darbininkų į dirbtuvę^ truke
rių ir pagelbininkų prie maširtų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
PARSIDUODA saliunas, viso
sirengę darban.
MOLDERIŲ
'
kių tautų apgyventoj
vietoj.
ACME STEEL GOODS CO.,
Mes padidinome savo darbininkų Priežastis pardavimo —va£iuo
skaitlių ir turime vietų darbui nuo
y 135th & I. C. Trheks
Štukų.
j u IJetuvon. x
j
Riverdalc, III.
INTERNATIONA!, HARVESTER
2241 W. 2Į-st Street
CO. TRACTOR WGRKS ,
"

PAJJEŠKAU kambario, vienanyVaikinui apie 18-tą g-vę arba'ant Bridgeporto. Malonėkite
pranešti per laišką. Naujienos,
No. 241/1739 S. Halsted St.
REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.
CIIICACO WINt>OW
CLEANING CO.,
62 W. Washington St.
STOGDENGYSTĖ
,

JIESKO DARBO

VINIŲ KALINeTOJŲ
Greitai vinių kalinčioj ų. Vy
rų kurie gerai moka vartoti pin
klų ir kujalį. Darbas prie mažų
namukų statymo, švorus, nuo
latinis darbas su proga išsidirbimui geresnio darbo. Atsišaukite
prie samdymo vartų.

Darbininkų į lentų jardą. Nuo

kinui, ar prie kito North Side apielin-

kambarį, tai meldžiu pranešti/laišku j

REIKALINGAS siuvėjas, kad
ir bushelmanas, gali būti ir se
nyvas žmogus. Norintis gali
prisidėti partneriu. Atsišaukite
kuogreičiausiai, 119 W. Menestry, St. Charles, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU
visais įrengimais, lysas 5 metams.
Pigi renda ir gyvenimui kambariai
iš užpakalio. Geroj vietoj. Lietuvių
.............................
‘
kolonijoj,
parduosiu
pigini,’ ( nes
išvažiuoju iš Chicagos, 4522 So.
Ashland Avė.,
Phone Boųlevard 1152

DIDŽIAUSIAS PIGUMAS
Prie 22 gatyės arti Leavitt, muro
namas, 4 flatai, po 4 ir 6 kambarius;
elektra, maudynės, gasas. Namas
geriausiame padėjime. Rendos $114
į mėnesį. Namas vertas $12,500. Par
davimo priežastis didelė. Turi būt par
duotas tuoj už $10,300. Atsilankykit
arba šaukit nuo 4 iki 7 vai. vakare.
2015 So. Robey St.
Phone Canal 7083

' SCHIFFMAN MOTOR
SALES CO.,

1633 Mihvaukee Avė.,
Humboldt 0868

MOKYKLOS

, Tel. Boųlevard 9641

\

Tel. Seeley 1648

GARADŽIUS PARDAVIMUI
ARBA MAINYMUI
50 autotnobilių
talpinantis
garadžius, parduosiu pigiai arba mainy
_._1V Jlcvlllv,
AUJ
41
siu ant
namo, farmos
arJ nmniv
kiokio biz
nio. Randasi ant 1714-16-18 W. 95th

St.

Savininkas

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted St.,
Tel. Boųlevard 9641

KAM REIKALINGA FARMA’
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
miesto prapertės. 60 akrų žemės, 45
dirbamos, 15 ganyklos su mišku, vi
sos naujos triobos, taipgi ir kiti įtai
symai katrie prie žemės dirbimo rei
kalingi. 3 arkliai, 10 karvių, 16 kiau
lių, 60 vištų, 7 antys. Randas 23
mylios nuo Chicagos. Kreipkitės
ypatiškai arba per laišką.
J. SM. ARCHER ROAD EAST FARM
Box 2 Lemont, III.
- -

-

,

■ |Į>IWW.U

Kirpimas, 'Jdezaininimas, siuvi
mas, dresmąEing ir pattetn maker. Biznių! ir namų dėvėjimui.
Dienonpą-ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir
merginomu, atsineSlcit audCkla, su

kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui.
Kreipkitės, raiykit,
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirmininkė.

GRAŽUMO KŪRYBOS—•<
Geriausiai apmokama profesija iiandi^*
yra gražumo kūryba. Nžra negerų se
zonų. Pabaigusios žią mokyklą gauna
geriausias algas. Mes išmokinsime jus:
Plaukų dabinimo, Marcei Waving, Water Waving, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo,
Electrolysli ir
Shampooing- Trumpas
kursas.
Pigus
mokslas. Uždirbsite
laike mokinimosL
Ateikite ir pasikalbėkite. \
AMERICAN SCHOOL OF\BTHICAL
BEAUTY CULTURE
6th floor, State-Lake Bldg^
190 N. State 8L
................

ANT BRIDGEPORTO, 4 gyvenimų
IŠMOKITE
murinjs namas, po 4 kambarius augš3’AISYTI
tas beismentąs. Parduosiu už $8000. VAŽINĖTIS
$16
$15
Antras mūrinis namas 2 pagyveiįįm'ų
šoferio laisnis garantuojamas
no 6 kambarius ir lotai prie šalies.
Parduosiu už $7,300. Namai randasi NELSON SCHOOU OF MOTORING,
geriausioj vietoj ant Bridgeporto. At 2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius,
sišaukit tuo jaus, 4922 S. Ashland Av.
netoli Califomia ir Madison
Klauskit Leon* Jarusz.

0
BARGENAI,
Mūrinis namas 3 gyvenimų, po C
kamb. ir rezidencijos 8 kamb. ant to
paties loto. Namas randasi ant South
Side. Parduosiu už $13,000. Rendos
$140 į mėnesį.
Keturių gyvenimų mūrinis namas
po 4 ir 5 kambarius. Karštu vandeniu
šildomas, randasi South Sidėj, geriau
sioj apielinkėje, netoli eleveitorio ir
karų linijų. .Parduosiu už $17,500;
rendos $245 į mėnesį.
Atsišaukit, dirba dideles algas. Mes duodame
4922 So. Ashland Avė.,
praktingas pamokas Vytams ir MoKlauskit L. Jarusz.
Dabar yra laikas gero

l PARDAVIMUI 3-2 augštų mu
PARDAVIMUI Durant ir rinis namas. 3 krautuvės, 6
Star karai. Tuojau. Pinigais flatai. Įplaukų $170 į mėnesį.
Randasi 1828-30-32 Canalport
arba išmokėjimais.
Avė. Kaina $10^00. Phone
1633 Milwaukee Avė.,
Humboldt 3273.
Humboldt 0868

PARSIDUODA automobilius
PARSIDUODA medinis na
: .922 pigiai. Galima matyti nuo mas su bizniu (grosernė ir bu7 iki 10 vai. vakare.
černė). Parduosiu pigiai, nes.
Atsišaukite
turiu greit parduoti.
724 W. 31 st.
4017 S. Artesian Avė. |

amato išmoktu
terims Drabužius Kirpti ir Siati, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebūk
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
ga,
Specialė taksa bus suteikta jums
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą
su savim).
THE MASTER CUTTING AND
TAILORING SCHOOL
190 N. State St., Kampas Lake SL,
4 lubos, Chicago.
Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

