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Veik visa Europa
Prancūzai suėmė Kruppą
Vokietija jau prirengė
pasiūlymus
Gegužinė šventė Vokietijoj
praėjo rainiai

vėse, kur per visą dieną buvo
laikomos prakalbęs. Taksikabų šoferiai taipjau nedirbo, bet"
gatvekarių ir omnibusų darbininikai nedirbo tik 10 minučių.
Valdžia buvo sutraukusi į
Paryžių nemažai kareivių, ku
riuos laikė kazarmėse prireng
pult:
tus kiekvieną valandą
švenčiančius savo šventę darbin inkus.

BERLINAS. — Gegužės Pir
mosios šventė Vokietijoje praė
jo ramiai ir didesnių susirėmi
mų, kurių taip bijotąsi, neišti
ko. šventė buvo nukreipta dau
ginusia kaipo demonstracija
prieš franeuzus.
Berline ištiko nedidelis susi
rėmimas su studentais,
bet
policija veikiai juos išvaikiė.
Gegužinės
demonstracijos
buvo surengtos visame Ruhr
d įstrik te.
*
i‘5p,-wll Demonstracija buvo atkreipta
prieš Cuno ir Stinnes.
Ikišiol dar nėra gauta žinių
apie kiek didesnius susirėmi
BERLINAS, geg. L— Rau
mus ar muštynes su fašistais
donoji vėfliava ^ūmtlie trium
ar nacionalistais.
favo Berline. Laike darbininkų
Gegužinės Pirmosios demon
stracijos kitokios vėliavos ir
nesimatė.
Demonstracijoj
dalyvavo
daugiau
kaip pusė miliono
Tūkstančiai žmonių netilpo į žmonių. Tai buvo milžiniška
didžiulį Auditorium teatrą, demonstracija prieš Cuno val
džią ir prieš Stinnes. Kalbėto
kur kalbėjo Debsas
jai reikalavo, kad valdžia pa
CHICAGO. — Kaip pereitais skelbtų aiškesnį konltiiibudijų
*
keliais metais, taip ir šiemet politiką.
Pirmą kartą per penkis me
organizuotieji rubsiuviai šven
tė Gegužes Pirmąją ir vakar tus socialdemokratai susivieni
nedirbo. Kadangi demonstraci jo su komunistais rengime de
jos nebuvo rengta, tad suren monstracijos. Tai rodo, kad so
nusistatymas
gta didelis susirinkimas Audi cialdemokratų
reakcinę valdžią
torium teatre, kuriame kalbėjo prieš Cuno
ir senas socialistų vadovas Eu darosi griežtesnis.
Nors gerai teko Cuno val
gene V. Debs. įleidžiami bu
vo tik rubsiuviai ir tik su iš- džiai, bet kalbėtojai labiausia
kalno gautais bilietais. Bet tiek pasmerkė Hugo Stinnes, kai
žmonių susirinko, kad netik po vieną iš didžiausių darbininužpildė visą teatrą, bet dar ke-4kų išnaudotojų
"
J
ir didžiausiu
A Ii tūkstančiai pasiliko gatvėje. kaltininkų už Vokietijos nelai
Visos gatvės apie teatrą buvo mes. Jo ambicijos įgauti di
užtvenktos žmonėmis, kurie džiausią galią ir viską valdy
veržėsi prie durų, maldauda ti esančios daug didesnės ir už
mi ir juos įleisti. Policijazsu buvusias ex-kaizerio ambici
dideliu vargu įstengė palaikyti jas.
tvarką# Viskas aprimo tik ta
Priemiesčių traukiniai neda, kada ant laiptų lauke pasi vaigščiojo,
taipjau’ nebuvo
rodė pats Debsas ir pranešė, elektros, gaso ir vandens, taip
kad teatras yra užpildytas ir kad , ir laikraščiai šiandie ne
kad dedama pastangų surengti galėjo išeiti.
kitą mitingą.
Dar niekad Berline Geguži
Susirinkime be Dėbso dar
nebuvo taip iškilmingai
kalbėjo ir kiti darbininkų dar nį
buotojai, taipjau buvo gražus švenčiama, kaip šiandie. Dide
lė kariuomenė * buvo laikoma
muztikalis-vokalis programas.
Vakare gi buvo surengti šo rezerve, nes valdžia bijojosi,
kiai rubsiuviams municipali kad minios gali pulti naciona
listų laikraščius ir kliubus. Ir
nė] prieplaukoj.
Ne tik rubsiuviai, bet ir ke nors neapykanta prieš nacio
lių kitų pramonių darbininkai nalistus buvo didelė, bet de
šventė Gegužinę ir vakar ne monstracija užsibaigė ramiai.
dirbo. Tarp nedirbusiųjų buvo
ir organizuotieji mašinistai.

Gegužinė demonstracija
Berline

Rubsiuviy apvaikščiojimas
Gegužinės

i

Visas Paryžius šventė
Pirmąją Gegužės

Gegužinės riaušės
Japonijoj
Daug žmonių sužeista Tokioj
susirėmime su policija.

Policija betgi įstengė sukelti
riaušes, kuriose keli žmonės
LONDONAS, gegužės 1. —
liko sužeisti.
Iš Tokio pranešama, kad dide
lės riaušės ten iškilo šiandien
PARYŽIUS, gegužės 1. — švenčiant Pirmąją Gegužės.
Riaušės iškilo čia šiandie, poli Daug žmonių liko sužeista sucija puolus darbininkų demon sirėmimuose su policija
ir
straciją. Ištikusiame susirėmi daug žmonių areštuota.
me penki policistai ir septyni
darbininkai liko sužeisti. Vie
nas poJicistas galbūt ir mirs.
LONDONAS, geg. 1.
Visos dirbtuvės šiandie ne gužinė šventė Anglijoj praėjo
dirbo, Darbininkai rinkosi gat- ramiai.

Gegužinė šventė Italijoj
Fašistai sudaužė
unijų sales.

darbininį U

RYMAS, geg. 1.^ šešios
bombos liko išsprogdintos šian
die Trieste sąryšy su Pirmo
sios Gegužės demonstracija.
Bet sužeistų nėra.
Fašistai apsimainė šūviais su
komunistais laike Gegužinės
demonstracijos Malinę* Fašistai
tada puolė socialistų darbinin
kų unijų sales ir sudaužė ra
kandus. Susirėmime du ko
munistai liko užmušti, i
Milano distrikte geležies ir
plieno darbininkai paskelbė Ge
gužinės streiką ii\-rengė de
monstracijas. Visi fašistų mi
licininkai buvo pašaukti eiti
savo
22V3
pareigas ir “palaikyti”
tvarką.
PačianlK Ryme
Gegužinė
S entė praėji# ramiai.
RIAUŠĖS

Hardingas pritaria bniko Anglijos darbininkai pa
tavimui cukraus š
smerkė Versaillės
sutartį
WA£HINGTON, gegužės 1.

\ BASIL M. MANLY

ARCELONOJ

MADRIDAS, geg. 1
Sindikalistai Bancdlonoji surengė
milžinišką Pjrmcisios Gegužės
demonstraciją. Policijai ban
dant demonstraciją išvaikyti
ištiko susirėmimų, kuriuose ke
li darbininkai^ liko sužeisti.

Prancūzai suėmė Kruppą
Teis jį sąryšy su franeuzų už
mušimu 14 Kruppo darbininku.

ESSENAS, geg. 1. - Frau-'
euzų karinė Xvaldžia, šiandie
areštavo Krupp von ' Bohlen,
galvą didelių Kriippo dirbtuvių,
didžiausios, industrijos Vokie
tijoje. Jis tapo areštuotas po
frąncuzų padalytų tardymųKruppas yra kaltinamas są
ryšy su šaudymu Kruppo dirb
tuvėje kovo 31 d., kada frąneuzų kareiviai užmušė 14 Kru
ppo darbininkų. Jis bus tei
siamas kattu ^Jiesliais kitais
Kruppa direktoriais, kuriuos
suimta pirmiau. Jiems gręsia
bausmė nuo 10*metų iki gyvos
galvos kalėjiman arba sušau
dymas,
300,000 vokiečių
dalyvavo
čia Gegužės Pirmosios demon
stracijoj.
Aeroplanai mėtė
įvairius atsišaukimus. Prancū
zai betgi nebandė kliudyti demontsracijai ir viskMs praėjo
ramiai.
j.

Vokietija jau prirengusi
taikos pasiutymus
Siūlysianti 30,000,000,000 auks.
markių kontribucijos, taipjau gvarantijas.

,
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— Prezidentas Hardingas ma
no, kad žmonės elgiasi teisin
gai
nusiskųsdami
cukraus
brangumu ir skelbdami
jam
boikotą. Tas yra teisinga netik
cukraus dalyke, bet ir kiekvie
name kitame atsilikime, kada
ir kiti reikmenys yra be reika
lo keliami.* Tei pareikšta baltąjame name delei prasidėju
sio judėjimo boikotuoti cukrų,
kad privertus jį mupigti.
Tečiaus prezidentas nema
nąs, kad valdžiai pritiktų užgirli kokį-nors boikotą. Tai jis
parei'kšj'iąs savo telegramose
tiems žmenėms, kurie ragino
jį viešai atsišaukti, kad žmo
nes mažiau cukraus vartotų.
Tokiuos paraginimus viešai užgirti cukraus boikotą prisiuntė
prezidentui gen. Davispš Kansas, New \orko mayoras Hylart ir daugelis kitų.
Prekybos sekretorius Hoover irgi užgiria moterų skelbia
mą boikotą cukrui.

■-

Basil M. Manly yra draugijos
vardu “Peoples Legislative Ser
vice” direktorium ir rūpinasi
žmonių reikalų apgynimu kon
grese. Nešertai jis pasiuntė te
legramą prezidentui Hardingui
protestuodamas prieš spekuliatorių suokalbį išplėšti iš Ame
rikos žmonių šimtus milionų do
g
lerių per piktą pakėlimą cuk
raus kainų. Į trumpą laiką cuk
rauskainos buvo pakeltos nuo
7 centų iki 10 centų svaras, kas Išrinko didžiumą miesto valpaėmė iki šipl nuo vartotojų
dininkų.
$15,000,000. !
....... .
BLOOMINGTON, III., geg.
markių, neskaitant pasiskolin 1.— Per ateinančius dvejus
tų 20,000,000,000 auks. mar metus Bloomingtoną valdys
darbininkai.
kių ir kada tuos pinigus ji turi organizuotieji
Miestas valdomas komisijos iš
užmokėti.
' ’
1 ■ * >•
': '
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Kiek patirta,
siūlomosios 1'5 narių. 8 tos komisijos na
gvarantijos bus abelnos. Sau riai dabar bus mostai, daugiau
Mayoru
gumo pasiūlymas bus panašus sia geležinkeliečiai.
tam, kokį Vokietija siūlė talki išrinktas geležinkelietis Shorthose.
ninkams - sausio mėnesy.
Albert Tliomas, buvęs Fran
cuos socialištas ir amunicijos Areštavo už skrttipimą .verti
taikos lygą.
ministeris, kuris dabar lanko
si Berline, sako, kad Vokietijos
CHICAGO. — Allan Welpasiūlymas tuojaus užmokėti
20,000,000,000 auks.
markių b rg, 43 m., 643 Melrosc St.,
kuris pakartotinai ragino bu
yra perdaug mažas.
vusius prezidentą Wilspną ir
vice prezidentą Marshall Tverti
“taikos
lygą,” tapo policijos
areštuotas už “baderiojimą”
tų buvusių augštų žmonių. Jis
prisipažino siuntęs minėtiems
ašmenims laiškų ir brošiūrėlių
TOIįtO, (gegužės 1. — Nuo> taikos klausiniais ir apie “tai
pereito pavasario apie 20 dide kos lygą.” Tokią lygą jis pats
lių dirbtuvių paleido iš darbo bandęs tverti Švedijoje, bet
apie 100,000 darbininkų ir jie nepavykę delei karo ir pereitą
vis dar vaigšto be pastovaus rudenį jis sugrįžęs į Jungt. Val
darbo. Neužilgo bus
paleista stijas. Kadangi jis rūpinosi tai
dar keli tūkstančiai darbininkų ka ir to paties reikaalvo iš vir
iš valdžios arsenalų ir dar di šūnių, tai jis tapo pasiųstas/ į
desnis skaičius iš kitų vald nesveikapročių ligoninę ištirti
žios karimų įstaigų. Kadangi jo protą.
ir kiti bizniai mažina skaičių
darbininkų, tai tikimąsi, kad
Nulinčiavo negrą.
bedarbė Japonijoj nuolatos di
dės per pirmąjį pusmjetį.
COiLUMBIA, Mo., bal. 92.—
James Scott, negras, tapo pa
RYGA, geg. 1. -y Sovietų imtas iš vietos kalėjimo ir gorateliuose kalbama, kad Rusi vedos nulinčiuotas. Jis buvo
jos kalėjimuose yra (daugiau kaltinamas apsikėsinime už
kaip 2,Q00 pravoslavų kunigų pulti baltą mergaitę. Linčiuoir vyskupų ir apie 3,000 kuni tojais, sakoma, daugumoj bugų kitų tikybų
ir paprastų vo Missouri universiteto stužmonių, laikomų ten dėl reli dentai.
ginių priežasčių.
» 4

DarbinĖnkaiužkariavo
Bloomingtoną

X t'

100,000 bedarbio
Japonijoje

\

BERLINAS, gegužes 1. —
Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad Vokietija pasisiūlys
talkininkams užmokėti 30,000,000,000 auks. ink.. Į* kųntribucikontribuci
jos, iš kurių 20,000,000,000
auks. markių
bu$ užmokėta
tuojaus, gavus intemacionalinę paskolą.
Vokietij ds ]>as)iuilyimai busią
paskelbti Viešai ryto.
Pasiūlymai, pasak f vokiečių
PINIGŲ KURSAS
valdininkų, užvers tokias gva
rantijas, kurios bus lygios ne
Vakar geg. 1 dieną, užsienio pi
puolimo sutarčiai.
li ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių
buvo skaitoma Amerikos piniSprendžiama, kad vokiečiai
rais iitaipi
reikalaus evakuoti Ruhr dis.... $4.63
1 sv. sterlingų
triktą kaip tik bus pasirašyta Anglijos
Austrijos 100 kronų---....... %c
sutartis.
Belgijos 100 markių ......
.... $5.82
..
Danijos
100
markių
....
Vokiečiai taipjau siūlys pa- Finų 100 markių ......... .... $18.65
$2.78
skirti internacionalinę komisi Francijos 100 frankų ... .... $6.75
Italijos 100 lirų............. .... $4.91
ją prižiūrėjimui internacio Lietuvos
100 Litų...... .
... $10.00
nalinės paskolos. Internacio Lenkų 100 markių ...... ..... 5
100 kronų .... ... $17.18
nalinė komisija 'taipjau nus Norvegijos
Olandų 100 guldenų ....
.. $39.14
pręstų ar Vokietija gali užmo šveicarų 100 markių .... ... $18.09
100 kronų, .......
_. ,
$26.77
kėti dar 10^000,000,000 auksi ‘ Švedijos
Vokietijos 1.00 markią MujMū

1

LdN>DQNAS, geg. 1.— Grie
žiant daugybei benų tūkstan
čiai Londono darbininkų ėjo į
Hyde Park iš visų miesto da
liu švęsti
Gegužės Pirmąją.
Difelė aikštė buvo užsikimšuSI žmonėmis,
o nuo devynių
tribūnų kalbėjo kalbėtojai. De
monstrantai priėmė rezoliuci
jas,
išreiškiančias užuojautą
vokiečių darbininkams Ruhr
distrikte ir reikalaujančią, kad
Anglijos vąldžia atsižadėtų ir
pasmerktų Versaillės sutartį,
taipjau kad pripažintų Rusijos
respubliką ir kad pareikalautų
Japonijos kareivių pasitraukimo iš Sachalino.
BONA R LAW IŠVAŽIAVO

LONDONAS, gegužės 1. —
Anglijos premjeras Bonar Law
išvažiavo šiandie į Genują, Ita
lijoj, kailį atgavus savo nuola
tos menkėjančią sveikatą. Jam
išvažiavus, jo pareigas veikiau
sia eis užsienio reikalų niinisteris Curzon.
157 valandų šoksi.

, Tikybinė Vilniaus
statistika.

'
srities

“Gazeta Wil.” paduoda sta
tistinių žinių apie tikybinius
Vilniaus krašto santykius: 1)
Vilnius—Traukų apsrityj ben
dras gyventojų skaičius 167,836 žm., jų 15,934 katalikai ir
1,625’stačiatikiai; kunigų lenkų
esą 26, lietuvių 17 ir gudų 1, gi
stačiatikių šventikų 2; a) Aš
menos apsriktyje bendras gy
ventojų skaičius 88.274
žm.,
kurių 61,170 katalikų ir 21,734
stačiatikiai; lenkų kunigų 9, lie
tuvių —4, gudų 4 ir kitų tautų
1, gi stačiatikių šventikų — 12;
3) Švenčionių apskrityje ben
dras skaičius gyve’ntojų 136,412
žm, kurių 118. 475 katalikų ir
16,858 stačiatikių; kunigų len-

ir kitų tautų — 3, gi stačiati
kių šventikų — 11; 4) Braslavos apskrityje skaičius gyven
tojų 63,012 žm., kurių 53,521 ka
talikų ir 2568 stačiatikiai; ku
nigų lenkų 2, lietuvių 11 ir gu
dų — 1, gi stačiatikių šventi
kų—9;. 5) Vileikos apskrityje
gyventojų skaičius 127,972 žm.,
kurių 28,567 katalikai ir 92,158
stačiatikiai, kunigų lenkų —10,
tautų — 2, gi stačiatikių šven
tikų — 56; 6) Dunilovičių ap
skrityje gyventojų 116,700 žm.
kurių 53,250 katalikų ir 49,918 stačiatikių; kunigų lenkų 6,
2, kitų tautų
gudų
4, gi
stačiatikių šventikų
22; 8)
Disnos
apskrityje gyventojų
skaičius — 171,650 žm., kurių
66,183 katalikų ir 92,531 sta-

BALTIMORE, Md., gegužės
1. — Penki žmonės — 4 vaiki
nai ir 1 mergina,, nors ir pus
gyviai, vis dar tęsia savo ilgų
šokį. O jie šoka jau 157 valan
das ir nesustojo šokti. Jie ilsi
si 3 minutes kas valandą ir 8
minutes kas 6 valandas, šokį
pradėjo 50 porų, bet kiti nega
lėjo tiek ilgai išlaikyti ir turė
jo iš šokio pasitraukti.
čiatikių šventikų —68.
Toji lenkų statistika nelie
Rado 5 kaukuoles.
čianti Vilniaus miesto.
MDNNEAPOLIS, Minu.
gūžės 1. — Detektyvai miesto
šiukšlyne rado penkias suau
gusių žmonių kaukuoles. Kaip
jos ten atsirado'1 ir iš kur jos
paeina, dar nesusekta.
CHICAGO. — Užvakar pa
simirė paskilbęs Amerikoje
apysakų
rašytojas Emerson
Hough. Jis mirė Evanstono li
goninėj po trumpos ligos.

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus; nedidelė permaina tempe
ratūroje.
Saulė teka 5:46 vai., leid
žiasi 7:48 vai. Mėnuo teka 8:56
valandą vakare.

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir iš Lietuvos
Naujiehos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat J£auno ir aprūpins viską kelionėje.
Kas nori važiuoti tik j.svečius Lietuvon, tam
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popiėras.
A
Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti Ituoj pasportą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metriką arba seno rusiško [/aspofto. Tąigi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.
Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu
“George Washington”, kurs yra puikiausia
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ ĖKSKURSIJAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.
Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon,
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą
išpildymui aplikacijų pasportui ir yizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

■

Paliuosavo badaujančias kalė
jimuose moteris.
DUBLINAS, geg. 1. — Ai
rijos valdžia paliuosavo iš ka
lėjimų visas badaujančias mo
teris, išėmus Marę McSvviney.
»‘Vįsos jos yra respublikonės ir
kad išsigavus iš kalėjimo, bu
vo paskelbusios bado stręiką.
Nors Airijos valdžią ir nie
ko neatsakė į De Valeros pa
siūlymus taikintis, tečiaus res
publikonų teroras žymiai su
mažėjo. Bietgi gaudimas res
publikonų tebesitęsia*

iš Vilniaus

NMJJIEHO
• EKSKURSIJŲ SKYRIUS
r.
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statyti nuolatinę sieną tarp pusią ucivilius rubus Daugelis
Lietuvos ir Lenkijos. Sį įtrinkę buvot Vietoj jkepurįtj, • apsirišę
didelę sumą pinigų Reketijos galvą skaromis. 16 lenkų liko
kaime* ir dvare, lenkų parti sargyboj gatvėje, kiti gi nuėjo
zanai š. m. sausio 7 d. pasiun plėšti. Iš Staskevičienės Moni
tė su ta peticija Varšuvos 4 de- kos atėmė 3 arklius, įkinkytus
Raudėnai,
Šiaulių
ap
Pasiutę šunes.
legatus. y Tie delegatai turėjo į brikutę —- 7000 litų vertės,
taip pat išgauti iŠ lenkų val visus naujus ir senus rubus,
Kaunas. — Apie Pasvalį ir
valsčiaus kiekvienan džios pąramos ginklais ’ii\ ki audeklus, skalbinius, ^kailius,
Biržus pastaruoju laiku daug dvaran ištisus 1922 m. buvo
šliubo žiedą, ląidkrodŽio. auksi
esą pasiutusių šunų, ir šie ap- veltui siunčiamas buržuazijos tais daiktais.
nį retežėlį, apirankf (branzoledrauskę jau ne maža žmonių agentų kuniginės darbo fede
L. e. p. Aukšt. Lietuvos Įga- tą), 15 centu, rugių, 2 centh.
ir gyvulių. Kai kuriuose kai racijos laikraštis * “Darbinin
muose esą net po keletą tos ne kas”, nors nei vienas darbinin liot. p. Budrys išleido įsaky kvietinių miltų, visą 5 kiaulių
*Hiėsą ir riebalus,
siuvamąją
laimės ištiktų žmonių.
kas nebuvo išsirašęs ir niekas mų, kad Miesto policija imtus mašiną, 10 metrų pirktos vil
priemonių,
Kaunas atvažiavusieji iš tų to šlamšto, kunigų vogtais iš juo griežčiausių
nonės medžiagos, 200 sidabri
apylinkių gydytis žmonės su žmonių pinigais
leidžiamo, kad tuojau gatvės bus nuvaly nių ir 25 auksinių rusų rublių,
pasibaisėjimu pasakoja apie neskaitė, kadangi visi šio kam tos ir švarumas įvestas. Įspė
besiplatinančią tpasiutimo epi pelio darbininkai susipratę ir jimą, kad jei miesto policija 14,000 vok. markių, 2000 auk
demiją ir nuo jos gręsiantį pa nesiras nei vieno dvaro, kur ne neisianti savo pareigų, Augšt. sinų, 2000 caro rųlflių, 10,000
auks. paskolos bonų, 10 porų
vojų.
pareitų bent po 1 egz Social- Įgaliotinis busiąs priverstas pa pusbačių ir sudaužė visus na
demokrato
Prafesinių Ži- naikinti ją ir perduoti jos fun mų baldus. Viso
išplėšė už
Vargas su biletais.
Iki
nių ” pačių darbininkų sudėti- kcijas bendrai policijai.
šiol Klaipėdos policija nekrei 24,522 litų. Išvažiuodami liepė
Biržai. — Čia vietinėje stoty na i išrašytų. Tąjį federacininkų
jos vyrui ateiti 8 valandą va-/
redakcija pė domės į gatvių švarumą, kare į Krasnovo dvarą ir atneš
jau bent keli mėnesiai dažnai laikraštį siunčiant
buvo labai apleistos,
kurios
pastebima III kl. biletų stoka, net pavardės nerašo, kam siun
nešluojamos, nevalomos, ap ti 200 dolerių ir 1000 litų, tai
ypač nuo Biržų iki Gulbinų, čiama, o tik pažymi “tokio tai
terštos, kaip niekad nėra bu- jie grąžinsią arklius. Nuo BaPaašmenės ir kitų stočių. Ke ipai’O darbininkams”. . Darbi vę\ Tas Miesto policijos apsi noševičiaus Prano išplėšė po
leiviai turėdami reikalo važiuo ninkai džiaugiasi visus metus
leidimas arba “sabotažas” gali rą arklių su pakinkai s ir darti iki kurios nors minėtų^ sto /urėję kuo pakurti krosnį, nes
būti paaiškintas pereinamuoju ‘ bo yežimu, 5 moteriškus4 sijo
čių, prie kasos gauna “patari dvarininkų duodami žali žabai
momentu, kuomet <Įransmė ir jus ir dvi baltas drobules, —
nedegtų,
jei
nepYidėtum
fede

mą” susidėti dviem asmenim
savo pareigų supratimas visur viso padaryta nuostolių už 4,ir nusipirkti vieną II kl. bilie- racininkų “Darbininko.”
500 litų.
Išvažiuodami liepė
Darbįninkai tyrinėjo kas žymiai susilpnėja
jam ateiti 8 vai. vakare į Kraš
gi
tas
“
geradaris,
”
kurs
“
susi

Labai dažnai atsitinka, kad
tavo dvarą ir atsinešti 8(10 do
keleivis, neradęs sau “kompa- mylėjo” ant jų ir suteikė meš
lerių, už kuriuos grąžinsiu ar
kos
patarnavimą.
Pasirodo,
nijono?* priverstas atsisakyti
klius. Beplėšdami sudaužė kuo
kad
dvarininkai
kunigui
pata

nuo kelionės...
ne visus baldus. Iš UrbonaviKeleivių tarpe girdėti nusis riant slaptai išrašė, tikėdamies
lenku užpuolimų neutralinė
tuo keliu atitraukti darbinin
kundimų tokia tvarka.
nėję zonoje.
Nuo ko tatai priklauso — kus nuo skaitymo tikrųjų <JarDieną l(fe.-27c.-36c. (ir taksai)
bininkiškų laikraščių.
O čia
kodėl to ^lalyko nesutvarko?
Vakarais 10c.-31c.-45c. (it taksai
Elta gavus papildomųjų ži
Keleivis Biržietis. [L-va] kaip tik Seimo rinkimai, gal nių apiie lenkų kareivių užpuo
kartais Įpavyjks įsuvĮilioti bent
tamsesniuosius ; darbininkus limą ant Reraznikų kaimo,
Šeduva
Būdviečio v. Seinų apskfT*
Pi'TH E ATR
per buržuazijos laikraštį “Dar
Kovo
15
d.
11
vai.
dieną
į
Čia prieš verbinę savaitę ėjo bininkas.” Tačiau visas darbas Berazninkų kaimą atvyko dau
Monroe gat. arti State beperstoŠinis Vodevilius šeštad., Sefcm.,
rekolekcijos.
Tuo laiku pati' nuėjo niekais: visi kaip vienas giau per 30 lenkų apsiginklaventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
bažnyčia virto mitingo sale, darbininkai balsavo už social vusių šautuvais, revolveriaię,
sai).
Šeim. rateliams 10c (išski
riant
šeštad. sekmad. ir šventes.
sakykla gi šmeižto ir demago demokratų sąrašą.
granatomis ir kardais
ApsiDideli komediniai aktai ir
gijos tribūna, iš ko vielos gy
taisę buvo kariškais mundu-.
fcrut. paveikslai.
/
ventojai labai pasipiktino. Ko
“
Kur
gauni
pilną
pinigų
vertę.
”
rais tik ant viršaus* Užsivilkę
vo 13 d. atkinkavo krikščioniųfederacininkas Jočys ir padare
mitingų. Savo'pogro minėj e kai- j
boję per ašaras jis prašė mi Lenkų elgimasis neitralinėje
nios varyti socialistus su žy
zonoje.
e
dais iš Lietuvos, pasigyrė, kad
Kaune jie, federacininkai, iška
Punskas (E.)\— Lenkų par<
bas murzina ir kitką daro. Gir tizanai surinko parašus gyven
di ir šeduviams tuo keliu rei tojų Reketijos kaime, z kuris
kėtų eiti. I paklausimus Jočio yra neutralinės zonos lenkų
•» 1

.......... .............. . .... »■

MAJESTir
8

“gudri gaiva” nieko

nesugebe- pusėj,

jo atsakyti. Toliau kalbėjo so
cialdemokratas,
kuri trukdė
kunigai su davatkų buriu. Juo...
dieji matydami, kad nieko iš
to neišeis, pakėlė triukšmą:
girdi, mieste gaisras. Minia iš
siskirstė.
r“S.-d.”l

ir padirbo

esančių

čiaus Jono atėmė 1 arklį, 3 pū
dus riebalų, viršutinius ir/apatinius rubus, moteriką ir Jyrišką avalinę. Viso išplėšė ūz 3000

NORĖDAMI

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

Visus jšĮplėšus daiktus len
kai skubiai, nes išbuvo tik apie
30 minučių, susikrovė į atim
tus vežimus ir išvažiavo Krasnavo dvaro link, lenkų pusėn.

STRIKI
\
.
cigarette

Geriausi
Cig'aretai
PLLMBERIO IK APŠILDYMO
ĮTAISYMAI
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas,garantuojamas.
PEOPLES PLUMB1NG & HEAT1NG
SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted St.
Telenbone Havme,rket 1018
Serganti žmorfčs yra užprašomi
pasitarti su Dr. Rosš.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo___

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURG
AMERICAN Li NE
Trumpiausias kelias j

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

m
&

W

Lietuvos
Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46^gatve, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovonyis yra ant visų šitų lai
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinčs lubos tik 3 kle
sos pasažieriams naudotis.
‘Mount Clay”,
Laivai:
Bayem”, Mount
“Hansa
CarrolF r “Thuryngya”
taipgi specialės kajutos
trirni 'šriuN i laivai
............
bais Resėlute”, “Reliance” ir “Albert Ųallin” veža
1, 2 ir 8 klesos pasažierius

United American
Lines
171 W. Randolph St.,
Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turitebile kokią ligi,
nenusiminkite.
Atvažiuokite kad
ir iš toli suteiksiu goriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto
Priėmimo kambarys 506,
5
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedlldieniais 10-1 po piet. Panedilyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-^ v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai goriausią vieta
ligonių atsilankymui.

1

» “

1

Todėl pasinaudokite šiuo dideliu bargenu.

P. BARšKIS

r

A, BARTKUS, Pres,

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

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9
iki 12 ryto. ’
, ’

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt Si.
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare.'Šara
doj ir Pėtnyčloj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

Advokatas

Malonios rankos nevisuomėt yra švarios,

IENAS vaikas iš septynių miršta bereikalingai.
Tai yra nusidėjimas prieš civilizaciją. Tie
siog stebuklai yra kad tiek daug vaikų gali išgy
venti. Jų silpni kūneliai kasdien yra atiduodami
nesuskaitomiems pavojams.

V

Nepažjstami žmonės iš nesanitariškų‘namų ateina arti jų.
Kuomet jie yra išnešami lauk, gatvės dulkės užgula ant jų
veido ir rankų.

Tos dulkes nėra geros, pavojinga žemė Juose yra nesuskaitoma daugybė sveikatos priešu — iperai pavojingų ligų
Ir vaikų rankos neša jups j burną ir akis!

Dulkes yra pavojingos.

Didžiausios mokslinės organizacijos Amerikoje žino ką tai
reiškia nešvarumai jūsų vaikams. Ilgų metų studijavimas
atidengia tas visas paslaptis. Jie sykiu su protaujančiomis
motinomis padeda kovoti su pavojingu, priešu.
>
Sveikatos autoritetai sako jums, kad tikras švarumas yra
geriausis apsisaugojimas, tfiesa, jus maudote savo kūdikius
tankiai. Bet ar tikras ir geras nuplovimas yra galimas ?

Vienas muilas yra žinomas kaipo sveikatos muilas, todėl,
kad jis apsaugojaųiuo ligų. Jis vadinasi Lifebuoy.

Pasaulio didžįiųsi muilo išdirbėjai padarė jj tokiu.

Sveikatos eleĮnentai.
, Lifebuoy turi savyje geriausius žinomus plovimo alyvas.
Paprastai kaipo muilą, jus negalite nupirkti ką kitą, tai geriausis muilas vaikų prausimu:. Bet Lifebuoy taipgi turi sa
vyje puikių sveikatos elementų įniaišytų jame. Jis padaro
galimu pilną išmazgojimą reikalingą vaikų sveikatai.
!įį Lifebuoy atšviežina ir apsaugoja:
sų vaikų švelnią odą.

29 So. La Šalie St. Room 530
.TeL: Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 468.1

S. W. BANES

Lifebuoy apsaugoja jū

Duokite visai šeimynai pasinaudoti iš Lifebuoy gerų iii ap-’
saugojančių putų. Padėkite šmotą kiekvienoje vietoje kur
yra bėgantis vanduo.
' Kaip visi vyrai mėgsta Lifebuoy švarią^ ir dideles putas!
Ir kaip sveiką ir gražią padaro jųįodą!
; Grynas, neblunkantis palmų-vaišįi
alyvas yra raudonas.
Taip, kad Lifebuoy yra RAUDONA . Cocoanut alyvas padaro turtingas ir smetąnihės putas, Sveikatos elementai sutąikia Lifebuoy jam sveiką kvapsnį.

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yarda 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.
Telefonai:
Randolph 2675 ir Dearborn 6272
Res. Telefonas Park Ridge 2252

L Wesley Baker

Advokatas ir teisįų patarėjas
Kambarys 1317 Ashland Block,
155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie
tuviu kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate
' Tel.: Pullman 6377.

LEVEKBROS. CO., Cąmbridge, Mass., U. S. A. <

CLAYAWAY THE YEARS

,r.n-™

THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

Vakarais iki 8 vai.

Namų Tel./ Hyde Park 3395

4644 So. Paulina St.

" Švierą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus naujus, taipgi
dirbtuves, Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie pari
▼imo ir pirkimo namų ir lotų, ’armų ir biznių, ar užtraukiant t iotgičius.
/

ADVOKATAS
Ofisas vidurm<iestyj:
Roc>m 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashington St.#
Cor. VVashington & Clark

Jįe Neturi Jiegų Atsilaikyti Prieš Pavojų

■

ADVOKATAS

A. A. SLAKIS

Pasigai!ėkit|Mažų Vaikų

■

K. S. JURGELIONIS

Tel. Dearbom 9057

ne-

Kiekviena protaujanti mo
tina yrą sveikatos daktaras
saugojanti savo šeimyną
nuo ligų.

Geriausi rakandai už žemiausią kainą,
turi būt išparduoti į trumpą laiką, nes rei
kės keltis į kitą vietą.
i

w

Te!. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

visas dalis

u tralinės zonos lietuvi^ pusėj
Garnabudžio, Volkoviznos, Kamenkos, žaliosios ir Sabaliavo
kaimų gyventojų parašus, peti
cijoje, kurioje parašyta,
kad.
lietuviai prašąsį priskirti juos
prie Lenkijos ir skubiai nu-

IŠSIKRAUSTYMO
IŠPARDAVIMAS

O

809 W. 351h SI., Chicago

Daugiau negu muilas

Kvapšnys pranyksta—
apsaugojimus pasilieka

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to
your face, and ręst while it dries, tner*
remove and see and feel the wonderful
difference in the fiolor and texture of the'
skin
Guaranteed to do these definite thmgsfor
thę’-faęe or money refunded. Clear rhe
complexion and give it color Lift out the;.
hnes Remove blackneads and pimples
CIosp enlarged pores. Rebuild facia) tis-i
sues and museles. Make the skin soft
and smooth
$
You can obtain regular sizes from your
favorite toitet counter If not, send this
ąd. vvith 10 centsto Boncilla Laboratories,

Indianapolis, Inaiana, for a trial tube. '

1 T-Trr1'

Trečiadienis, Geg. 2, 1923

NAUJIENOS, Chicago, UI

dos: muilas, inventorius,
Knygos, sąsiuviniai ir
kitos mokymui
priek
indui, remontas namo ir
t. t. ....'....................... 5,000
monės ........................
1,500.
8. Personalas:
6. Amatų ir pradedamo
900.
a) Vedėja .............
sios mokyklos raštinės
730
vedėja ............................. 730.
b) Padėjėja ...........
Ūkio vedėjas ..
730 7. Gimnazija:
Musų miestely lietusių gyve
480
a) Už mokslą ........... 1,250
na apie penkiolika šeimynų ir
Skalbėja
480
b) Knygos, sąsiuviniai 750.
keletas nevedusių.
Draugijų
600
f) Siuvėja
2,000.
yra tik viena SLA. kuopelė, tu
480
g) Sargas
Viso .. 21,930.
rinti aštuonis narius. Be “Nau
4,400.—
jienų” pareina čia dar keli lie
IV SKYRIUS.
. 3,900
tuvių laikraščiai, kaip “Tėvy 9. Namo nuoma .
Geldaudiškio Prieglauda
nė”, po egzempliorį “Keleivio“,
70,740.— 1. Maistas:
“Sandaros” ir k., bet dažniau
90 vaikų ir 10 persona
III Skyrius.
matyt “Saulė”. Tas parodo,
lo po 60 cęnt. dienai
kad lietuvių susipratimas _ čia
Kauno prieglaudost amatų
kiekvienam ............
21,ę00
nedidelis.
— A. K.
mokykla.
2. Drabužiai:
Staliorystės skyrius:
2 eilės vaikų po 3 metr.
Mokytoj a s - Ved ėj a s 3,000.
eilei — 360 metr. po 15
litų met........................ 'T),400.
2,000.
b) Stalius-technikas
Naujiems įrankiams
3. Baltiniai:
ir mašinoms įsigyti ir
2 eilės vaikui po 3 metr.
.......... 1,500.
eilei — 540 metr. po 15
jy remontas
ATVIRAS LAIŠKAS.
lit. metr......................... 2,700.
Lietuvių Moterų Globos Ko
6,900 4. Avalyne:
miteto Valdyba reiškia
savo
Batsiuvystės Skyrius:
1 "pora bačiukų vaikui
šinĮfrfgiausios padėkos aukštai
Mokytojas-vedėjas
3,000.
a)
po 20 litų..................... 1,800.
Gerbiamam ponui Mikui Pet
Naujiems įrankiams
5. Kuras:
rauskui už malonų paaukojimų
ir mašinoms įsigyti ir
27 pečiai, virtuvė, duondalies savo koncertų pelno na
remontas
...........
1,000.
jy
# kepis,.. pirtis — 391
šlaičių prieglaudų naudai, ir
metr. .,.................... 5,820.
iš savo pusės kviečia Ameri
4,000.
6. šviesa........................
800.
kos visuomenę kuo gausingiau
Bankų darbo Skyrius:
siai lankyti p. Petrausko kon
Mokytoj a-vedėj a .... 3,000 7. Personalas:
Vedėjas ...........
900.
certus, atsiminus, kad tuo bus
Mezgimo-audimo skyrius:
730
b) Darželio ...........
suteikta didžiausios
paramos:
a) Mokytoja-vedėja .. 3,000
730.
Ūkio vedėjas ..
Lietuvos našlaičiams ir karo
b) 2 siuvamos mašinos 800
600.
Siuvėja .............
aukoms.
480.
3,800
e) Skalbėja ...........
L, Kaupienė,
480.
f)
L. M. G. K. Vice- Pirm. o. Pradedamoj i mokykla:
B. Grigaitytė, Sekretore.

KORESPONDENCIJOS

Midland, Pa.

Lietuviu Moterų Globos
Komitetas

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto 1923 m. pajamųišlaidųsąmata.
Pajamos:

g) 2 tarnaites
h) 2 sargu ..

MBS. A. MICHNIEVICZ
AKUSERKA

5,480
8. Įvairios smulkios išlaidos:
muilas, inventorius, in
dai, remontas namo 5,000.

Padėk Depozitą Dabar

a) Mokytoja

................ •

b) Knygos#

sąsiuviniai-

730

ir kiloki reikalingi mo
kymui įrankiai ....
1,500.

2,230
50,830.
Viso litų .. 143,500.
Pas. K. Žilinskienė,
L. M. G. K-to Iždininkė.
Visas aukas meldžiame siųs
ti L. M. Globos. Komitetui, 294
Eighth Avenue, New York, N.
Y. Čekiai ir Moaiey Orderiai
reikia rašyti Koipiteto vardu.

“JI YRA PUIKI”
Taip kiekvienas sako, kuris gauna
vieną musų vėliavą ir jos prirengimus.
Vėliava yra padaryta iš tilyo bunting
su sewed ruožais, 3x5 pėdų ir dar prie
to gaunate lazdą, virvę ir spyrį. Jus
galite gauti taipgi vieną, jeigu jus
padėsite depozito $5 ir atidarysite sa
vo naują accountą.

1

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

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

CENTRAL MANUFAGTURING
DISTRICT BANK

GKABOKIUS IR
Balaamuotojas

1112 West 35th Street

Turiu automo
bilius ’ visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

Clearing House Bankas

3319 Auburn
Avė., Chicago.

TAUPUS ŽMOGUS

Net ir kūdikiai pastebi!

I. Aukos iš Švedijos .... 3,000
5. vBaliai, koncertai, rink
liavos ir 11.................... 10,(XX)
6. Amatų Mokyklos paja
mos:
a) Staliorystės skyrius 12,000
b) Balsiu vystės skyr. 3,000
c) Rankų darbo skyr. 5,000

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. *Tik kelis kartus panau
dojus
_ .

K&spar State Bank

audimo skyrius .. 3,000
7. Valdžios pašalpa .... 15,000
8. Pelnas nuo įvairių spau
dos dalykų ................ 20,000
9. Prašomoji Miesto Val57,200
Viso litų ...
Išlaidos:
I Skyrius.

143,500

organizaciijos reikalams
...................................... 1,000.—

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir Jūsų
galvos oda bus taip tyra, kaip kuįdikio

Nusipirkite bonką Itufflcs savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c.
pašto ženkleliais tiesiai i labaratorija.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS
AvjiTsepfišlęjs MostTs

Vdrtąjdnjas rjUo ipežli, išbcrinjdi
ir ŲioŲumdiąės lijos
KAINA MIc

l^ldUsklic pd» opffel^or’Us.

Brooklyn, N, Y.

’CEDAR RAPIOS,

IOWA

$1,250,0004)0

TAS YRA GLEARING HOUSE BANKAS
The Chicago IJearing House nereikalauja perstatymo ar
paaiškinimo Chicagos gyventojams, — jus žinote kas tai
yra ir ką ji yra padariusi.
Jus žinote, kad būti nariu,, tąi praktiškai reiškia garan
tiją saugumo, — ir stiprumą, p
The S'tock Yards Savings Bank yra Cearing House Ban
kas, ji tiki, kad depozitorių pinigai turi būti apsaugoti iš
visokio, atžvilgio.
Bet ji tiki dar daugiau negu tas — ji tiki, kad patarna
vimas turi būti labai geras ir turi veikti sutartinai su ap
sauga ir stiprumu, jei bankas nori tikrai patarnauti pub
likai.
Saugumas, Stiprumas ir Patarnavimas yra musų motto,
— daleiskite jums patvirtinti tai.

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

Trisdešimts mėty Konseratiškai Vedamas Bankas

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street,

Illinois.
Chicago, Illinois.

llllllllllllllllllllllllllllllffllllllllllll

Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia
gerą tinkamą Kalendorių. ' Mes matydami
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek

SANDARA

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas rts U
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas Egaa,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau«
jausius metodus X-Ray ir kitokiu!
elektros prietaisus,
r
Ofisas ir Labaratorija: 1925 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
• Dienomis: Canal
J 8110 arba 0375
Telefonai!
•j Naktį Drexel 950
’ Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
Of 1S38
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos
Moteriškių, VyriSkij ir

/

7

Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.

Lietuviai Daktarai Dr. Maurice Kahn
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Telephone Yards 1532

DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted SL, Chicago, III.
kampas 18-th Street
Phone Canal 0257

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

DR. J. KULIS <
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
8259 So. Halsted St., Chicago, III.

W

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto', 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldieniaia nuo 12
,
Iki 1 (vai. po pietų.
Tel. Austin 0737

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

—...................... ..ii

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5208 W. Harrison St.

DB. S. BIEŽIS

4601 So. Ashland Avė.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai. 6 iki 8 vak.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693
J

T

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

Tai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų

jis butų. Musų šių mėty 140 puslapių Kaledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” ant
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

—IS

Ii

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

KALENDORIUS

W°DR. HERZMAN^B

10929 S. State SL
Chicago, III.

DB. A. J. BEBTASIUS

327 E Str
W. F. SEVERĄ CO.

Kapitalas ir perviršius

F. ^AD. R1ČHTER & CO.

1,000.—

II Skyrius.
Kauno Prieglauda.
1. Maistas:
115 vaikų ir 7 personalo po 75c diena i .... 32,940
2. Drabužiai:
2 eilės vaikui po 2, 5
eilei—575 mt. po 15 1. 8,625
3. Baltiniai:
2 eilės vaikui po 4 metr.
eilei—1035 mt. po 5 lt. 4,600
4. Avalinė:
1 pora bačiukų vaikui
po 25 litus pora .... 2,875
5. Kuras: 20 pečių, virtuvė
duonkepis, pirtis—320
metr. ipo 20 litų .... 5,400
7. Įvairios smulkios išlai-

1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės
Chicago, Illinois.

__

tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.

104-114 So. 4th St.

Turtas
$14,000,000

Reguliariai taupo ir
investina išmintingai

ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją

Baigusi
Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai
praktika
vusi Pcnn>
silvanijoa
hospitalise. Pasek
mingai pa
tarnauja
prie gim
dymą. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginome.

Jus gausite nuošimčius nuo gegužės
1 dienos už visus depozitus padėtus
10 dienoj gegužės arba prieš tai. Atei
kite šj vakarą — bankas bus atdaras
jūsų parankuinui nuo 6 iki 8 vai. va
karo.
\

300.

tuvių ........................ 10,000

3181 So. Halsted SU kaupas 81 gal.
Telefonas Yards 1119

9. Pradedamoji mokykla:

Aukos iš Lietuvos .... 5,000

3. Aukos iš Amerikos Lie

-

r

dr. v. a. simkus
DR. A. MONTVID

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Aye.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2( iki 4 po pietų

■Tel. Lafayette 0098
7

Canąl 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALSTORIS

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 fr 6—9 PJI.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

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

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
lyto ir nuo 7 iki 9 vai. vak,

Garsinkitės Naujienose

DR. A. L. YUSKA

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

So. Boston. Mass.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

*

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OpUm«trtet
T.L BOU leraH «MT
44<» 0. AshlaW Aw

FAVASARINIAI IR VASARINIAI'
SIUTAI ‘ >
Mes pasiūlome jūsų apturėjimui ir
pasirinkimui naujus moderninius Bry
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se?
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- ■
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musą
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnBms po
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30.
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50,
$87.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalymo išpardavimas
□verkautų jūsų kaina. Parduosime
HSką*
S. GORD0N,
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St.,
tik biskį į Įytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

—

ka savo pirmininką ir savo se
kretoriatą.
13 str. Nei vienas Bumų at
stovas negali būti teisiamas ar
Trečiadienis, Geg. 2, 1923
MMMMMMMMHMMMMUMM
ba tardomas jokiais budais
Skaitant toliau aprašymą mi
Klaipėdos
Teritorijoj
arba
stovą
5,000 gyventojų
arba
KlaiLie
  K. Bielinis.
[rencijos projektas dėl Klai
nėto suvažiavimo užtinkame to
tuvojmieste
dėl prakalbų,
nuomonių
pėdos
daliai
5,000.
K
pėdos rodo, kad buržuazija
kių vietų: “L. KoĮnunistų Part.
arba
balsavimų
Bumuose
arba
Pirmuosius
Rumus
gali paTie Idihaanhn Daily Nawa
uždavinys užkariauti daugumą
jųjų Direktorija
Komisijose. latatinkamai
Publlshad Daily aicapt Sanday by kaip tik ir nenori demokra
leislti
Cha Lithuanian V«wa Pub. Ca., lac. tijos.
darbininkų klasės ir patraukti
Joks atstovas
negalės
būti se
nubalsavus
antriems
Bumams.
sijos metu areštuotas arba tei
savo pusėn mažažemius”. Dar
I Lietuvos laikraščiai pra
10 str. Antrąją Bumų naria
Vdltar P. Grigaitis
(Vietoje
atsakymo
V.
Kapsukui).
siamas be Bumų leidimo,' ku
toliau' verkiama, kada 1919 m.
AMBASADORIŲ KONFEREN yra
renkami penkeriemš me
neša,
kad
Lietuvos
valdžia,
riemsapskričių
jis priklauso,
išskyrus
South Haiacea tttzaac '
komunistai užmiršę mažaže
PASILYJJ4A$
DEL tams,
aldmjinistraci(Pabaiga)
Chicago, UI.
apsvarsčiusi tą projektą, CIJOS
atsitikimus “flagrant dėbt”.
mius darant žemės politiką ir
KLAIPĖDOS.
Telephona Roosavalt 8501
jos
ir
ekonominių
Teritorijos
P
............
...
pripažino jį nepriimtinu.
14 str. Vykdomoji valdžia
nurodoma, kaip reikėtų daryli,
interesų
atstovų, kaip tai yra
iš
Lietuvos,
D.
Federantai
prak

Lietuvos
Darbo
'
Federaciją
Subscription Ratui
7 str. Teisingumo pavedama
organizaciDirektorijai, suside
Svarbiausia tokio Lietuvos “Najienose” buvo
kad tuos mažažemius patrau
jau minė nurodyta žemiau.
$8.00 per year in Canada.
tikuoja
lietuviškąjį
“
fašizmą
”
sukurė
Lietuvos
kunigai.
Jos
ja, kuri veikė Tteritorijoje
dančiai 1923
iš 7 narių, skaitant ir
kus savo pusijh.
Aprašymas
$7 D0 per year oatside of Chicago. valdžios nusistatymo prieža ta apie tai, kad Ambasadorių
Du
atstovu
renka
Klaipėdos
ir^jcygu
Meni
s
federantams
branduolio
nariai
susideda
iš
m.
sausiod.
iląikinai
paliekar
jos pirmininką. Pirmininkas
$8.00 per year in Chicago
baigiasi: “taigi sodžiuj musų
stis yra, be abejonės, ta, kad Konferncija pasiūlė
miesto
magistratas
ir
savival

Lietuvos
teks
sustiprėti
(ačiū
komunis

8c per copy.
atbukusių
Lietuvos
davatkų,
ma. Klaipėdos įstatymai
pasabiejų

skiriamas
Bumų ir ren
dybė
(Stadtverordncten
Ver- vadaujamų kunigų. Darbo Fe tų skaldymams), aš tikras esu, partija tūri rūpintis patraukti,
sutarti
Ambasadorių Konferencija delegacijai projektą
kiau
sutvarkys
visus*
klausimus
ka
Direktorijos
narius.
Entersū ar Second ęiasa Matter
dę/ Klaipėdos krašto. Kadangi gamntKmg); O^atstovųs renka deracija su pagelba demago- jie tiesioginės akcijos pagalba savo pusėn ir mažažemius”.
labai
siaurina
Lietuvos
tei

kai dėl .teismų organizacijos
ir yra atsakominga
Direktorija
Mfcrch 17th, 1914, ai tha Poat Office
Pasakykite, gerbiamieji, ar
bes (Kreis- gingų, bolševistinio pobūdžio griaus darbininkų organizacijas
projektas aiškiai
parodo
diskiįįčių
saviv
•f Chicago, Ilk, andai tha act oi ses Klaipėdos krašte ir lę
darbo.
-Teisėjai
negalės
būti
prieš
abejus
Rumus.
Direktori

Lietuvos Komunistai ir dabar
tfarch 2nd, 1879.
džųjų Euroipos pašalinti
valstybių irsieki
 taįę),>pą2
nuo
kįekvienos
ap

ir
pakartos
Lietuvoj^
tą
patį,
obalsių
įsigijo
šiokios
tokios
įmainomi
kitaip,
ja skiria ir atšaukia valdinin
džia kišti savo nosį į Klaipė mus Klaipėdos krašte, tai bus skrities,
dar nėra smulkiai buržuazinė
^KlMpėd^Sį
Šilutės
ir
ką
savo
laiku
padūrę
Italijos
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
takos
darbininkuose
tuo
laiku,
tik nutarimu
Aukšč.
Te . kurios bus nu
kus,
sąlygomis,
partija? Žinoma, kad taip, jie
Bet pravartu musųkaipskaitytojams
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben dos reikalus lenkams.
Pagėgų;
2 atstovu
pažymi Pre k&da pradėjo smukti komunis fašistai.
ritorijos
Teisingumo
Instanci

statytosBumai;
jųjų statute.
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, kažin ar Lietuvos valdžia
2 atstovų že tų kromelis. Darbo Fed. žmo , Aišku, kad s.-d. teko atmesti patys net pasisako. Tai kam ir
susipažinti su juo
To kybos
III. — Telefonai i Roosevelt 85011
jos, geriaus.
sprendžiančios
kaipo
aukš

15 Ūkio
str. Klaipėdos
konstituci

kuriems tikslams loji nuodėmė
mės
Bumai;
1
atstovą
perspausdina

taip pat griežtai priešinasi dėl žemau mesčiausia
“
kuopininkų
”
siūlymus
delei
nės
pataikavo
Ljetuvos
dvari

disciplinojja,taryba.
tokiaBumai.
kokia ji3 išeina
iš an
primetama socialdemokratams ?
Uisimokijimo kainai
me
tą
sutarties
konvencijfe
Amafų
darbininkų
valdžios
sudarymo
drauge
su
ir
nedemokratiniam
Klaipė4
k
ninkams
laike
streikų,
sąmo

Chicagoje — paltui
kščiau
einačių
7—13,
Primetama todėl kad komunis
8 str. Įstatymus
leidžia
Klai
$8.00
sindikatai
ir 1 paragrafų
žvejų sindikatas.
Metama ——------ ----------projektą ištisai.
Federacija.
Musų
Seimo
s.-d.
ningai
tuos
streikus
laužė.
Tos
pos
krašto
valdymo
budui,
*1
>
modifikuota
tiktai
tai žino tik vieną moralę, bū
Pusei metą--------------------- _ 4.90
pėdos
Tteritorijaigalės
dvejibūti
atsto

frakcija
tuomet
pasiūlė
patiems
D.
F.
žmonės
ranka
rankon,
Trims mėnesiams----------- - 2.00 ’ kurį siūlo Santarvės val
Konvencijos projektas su
tent, — hotentuotų (Afrikos
įstatymu,
primtu2—3 vienų ir
vų Bumai. Įstatymus
skelbia
1.50
Dviem mėnesiam .... ........
“
kuopininkams
”
sudaryti
drau

žinksnis
žinksnin
St.
Seime
ėjo
Lietuva.
laukinių) moralę.
- .75 džios?
antrųjiužiurėta.
Rūmų.
Vienm mėnesiui --------- -Direktorija," 13 str.
su krikščionimis demokratais, ge su D. Federacija ir kitomis
Tarybų , (Sovietų) Rusuose
Didžiosios Lietuvos ir 1 str. 1 Didžioji
Be to, 10pirmetų
Britaniją,
Chicagoje per neiiotojuai
Iniciatyvos
teisė priklauso

grupėmis valdžią, pažadėdami
balsavo
už
reakcingiausius
ku

8c
kur valdo Komunistų diklatoViena kopija
.......... ——
šiosRuimams
Konvencijos
miems
antriems
ir
ir ir
Japonija
nigų x sumanymus, svarstant tokį “kuopininkų” žygį remti riai jų pačių rankomis yra at
18c Klaipėdos krašto darbinin-| Prancūzija, Italija
Savaitei ..................................
75c kai turi apsižiūrėti, kad Lie drauge su Jungt.
Direktorijai.
Valstybėmis, datos, reikalingas
Mėnesiui____________________
Lietuvos konstituciją, mokyklų ant kiek jie sudarydami Lietu statomas pirmykštis kapitaliz
Suvienytose Valstijose na Chicagoje tuvos valdžia neapgautų jų. kaipo svarbiausios Santarvės Sąjungos sutikimas.
įstatymus, biudžetą ir kt. Dar vos valdžią |u klerikalais, da mas. Toks kapitalizams pasi
9 str. VersaiPirmųjų Rūmų nariai
paltu:
Valstybės,
pasirašiusios
16
str.^Klaipėdos
Vyriausybe
bo Federacijos balsais atmestos bos Lietuvos darbininkų rei reiškia nematyta,
Metams__
•
- $7.90 Ji gal ves smarkius ginčus su
negirdėta
renkami
keturiems metams vi
lės
Taikos
Sutartį,
perduoda
kalų.
Pusei meti------------------ ——• 8-50
ir
Lietuvos
Vyriausybė
susitars
8
v.
darbo
dienos
lauko
(d^adarbininkų eksploatacija (iš
suotinu, tiesiu
balsa
Trims mėnesiams
.......... L75 Santarve dėl tautinių Lietu Lietuvai, rezervuodanąos
že irdėlslaptu
Amerikos
“
Laisvei
”
,
“
Vil

sąlygų,
kuriomis
Teritorijos
rų)
darbininkams,
atimta
naš

Dviem mėnesiam ......,.......----- 1.25 vos interesų Klaipėdos kraš
naudojimu), bedarbė ir kitais
proporcingumo
sistemos
miau išdėstytas vimu
sąlygas,
visas gyventojai
niai” ir po* šiai dienai netrūksta
Vienam mėnesiui____________ .75
lėms
dvaruose
daržams
žemės
galės
siųsti
savo
at

malonumais. Komunistai te
skaitant vienąį atte, bet darbininkų teisių teises, kurias jospamatais
laiko nuoir Vogero
noro
šmeižti
s.-d.
už
tai,
sklypelis,
jos
dėka,
šiandien
Lie

stovus į Kauno Seimą. Klaipė
Lietuvon ir kitur užsieniuose i
klausime ji gali priimti Am-1 kietijos, eidamos Versalės Trak- dos atstovai turės teisės daly tuvos darbininkai neturi vals kad jie nepriėmė Jo “darb. nai tarnauja buržuazijai, bet
(Atpiginta)
.visam pasauliui
šaukia, kad
Metams ...............
$8.00 basadorių Konferencijos pa tato 99 str. teritorijoje tarp Bal
kuopų
”
siūlymo
delei
valdžios
tybinio
ęuo
ligos
draudimo
ir
vauti visuose svarstymuose, ku
Rusuose esanti darbininkų val
Pusei metų ...........
4.00
tijos
jurų
vasaros
rytų,
Ryti

sudarymo.
Žinoma,
rimtesni
1.1.
Jei
ne
Darbo
Federacija,
Trims mėnesiams_____________ 2.00 siūlymus.
rie lies klausimus, kitus, negu
džia, — tokių darbininkų kaip
nės Prūsijos sienų, aprašytų, mi
Amerikos
komunistai
gal
ir
su

kunigai
nei
St.
Seime
nebūtų
Pinigus reikiasiųsti palto Money
nėtojo Traktato 28 str. ir taijp tie, kurie yra < numatyti 4-am turėj.ę daugumos. Visą repre prato tokio “kuopininkų” siū Kapsukas ir jo trtimieji drau
Orderiu, kartu su užsakymu.
senųjų Vokietijos ir Rusijos šios Konvencijos straipsnyje. sijų politiką pireš darbininkų lymo vertę, bet jų, ganomos gai. Tamsus žmonės šitiems
komunistų moliams tiki, kaip
17 str. Buvę Vokietijos pilie
sienų. Toji
teritorija šioje
avys po šiai baltai dienai min
profesines
sąjungas
yra
ir
buvo
| Amerikos lietuviai bolše Konvencijoje bus vadinama čiai, turį daugiau per 18 metų palaikoma Darbo Federacijos. ta kvailybėmis apie “bendrąjį tiki davatkos, kad Romos po
amžiaus, .gyvenusieji Klaipėdos
piežius kasdien telefonu kalbasi
&
vikai vėl turi dvi “parti Klaipėdos Teritorija.
Teritorijoje 10 sausio 1920 me Musų draugai Lietuvoje veda frontą” su D. Federacija ir zau su ponu dievu. *
2 str. Klaipėdos
Teritorija tų, nuo šios Konvencijos įsiga aršią kovą su D. Federaciją. Vi nija ant s.-(J. delei atsisakymo
jas”.
V. Kapsukas puldinėja so
Lietuvos suverenitete sudaro
jų
sudaryti
darbininkų
valdžią
siems
tai
suprantama
ir
aišku,
Ambasadorių konferenci J Apie pabaigą pereitųjų autonominę teritoriją. Lietu lėjimo datos tampa ipso facto
cialdemokratus ir kaltina juos,
su Darbo Federacija, su didžiau
tik
komunistai
su
Darbo
Fede

Lietuvos
piliečiais.
kame patys komunistai kuojos pasiulytasai sutarties metų kairysis bolševikų vos Vyriausybei Klaipėdoje^ at
siu
Lietuvos
darbininkų
prie

racija
“
štukas
provija
”
!
Optuoti Lietuvos pilietybę,
daugiausiai yra kalti. Vokie
projektas dėl Klaipėdos sparnas, paklausęs Maskvos stovaus Komisaras, kuri^tures
šininku.
Praeitais metais
Lietuvos
,su sąlyga pasiliuosuoti nuo bet
tijoje yra
pusantro miliono
krašto, kaip jau rašėme šio įsakymo, nusilenkė “centris galios tvarkyti sii Klaipėdos kurios kitos pilietybės, galės: komunistai, žinodami kas* yra
V. Kapsukas žino, kad per darbininkų socialdemokratinė
je vietoje, pavedė Klaipėdos tams”, suorganizavusiems Vyriausybe visus klausimus,
a) kiekvienas asmuo, turįs D. Federacija, prisiunčia musų du kartu Lietuvos komunistai partija, Anglijos Darbo Partikuriame bandė broliautis su Darbo Fe jo veda nuosakiausią darbi
uostą ir vandens kelius sve legalinę Amerikos Darbi bendrai interesuojančius Lietu daugiau per 18 metų amžiaus, Partijai pasiūlymą,
gimęs Teritorijoje ir gyvenęs netatidėtinai ir skubiai siūloma deracija, bandydami į tą bro- ninkų politiką.. Ar tie darbinin
ninkų Partiją, ir paliovė vei vą ir Klaipėdos Teritoriją.
timų valstybių kontrolei.
3 str. Klaipėdos Teritorijos tenai daugiau negu 10 metų;
sudaryti
bendras darbininkų liavimasi įtraukti ir Lietuvos kai^ kurie milijonais remia ir
kęs.
“
Darbininkų
Tiesa
”
Dabar pažiūrėsime, kaip
piliečius svetimose šalyse glo
b) kiekvienas asmuo, turįs frontas Lietuvoje. Į tą bendrą s.-d., bet žinoddma tai jis lygi priklauso s-demokralams taip
buvo
uždaryta.
Beveik
vi

bos Lietuvos Vyriausybė; Lie daugiau per 18 m. Konvencijos frontą komunistai
jame yra tvarkomas krašto
kviečia: ne ne savo darbus, ne savo gi yra išdavikais Šavo reikalų?
si smarkesnieji kairiojo tuvos Vyriausybė teiks ekzek- įsigaliojimo metu, kuriam Ali- Darbo Federaciją, liaudininkus komunistų partijos darbus su
valdymas.
Apie Vakarų Europos darbinin
vaturos svetinių šalių Konsu jąntų administracijos
judošikais
Darbo
Federacijos
sparno
vadai
įstojo
į
“
dar

demokratus,
Valstiečius
ir
žydų
buvo
Projektu einant Klaipė
kų klasinį susipratimą kalbos
lams
susitarusi
su
Teritorijos
darbais,
bet
sako
ir
rodo
pirš

duotas leidimas nuolat gyventi Kultur Lygą. Kas yra Darbo
negali būti, jie daugiau klani
dos krašte turi būti ’ dveji bininkų partiją” ir nusivedė Vyriausybe.
tu
į
Lietuvos
Socialdemokratus.
f
’
e
ritorijoje,
su
sąlyga,
kad
jis
Fedearcija
komunistai
‘
gerai
įstatymų leidimo rūmai. Pir ' paskui save daugelį savo pa 4 str. Šie klausimai yra Klai butų (išgyvenęs Teritorijoje žino. Jie žino taip pat, kad į Su Darbo Federacija Įirolinosi niai susipratę nei visi paten
tuotieji komunistai, suėriius
pėdos Teritorijos Vyriausybės mažiausią vienus metus
mieji rūmai yra renkami vi-i sekėjų.
tarpe nuo
nuo “darbininkų bendrą frontą” ne komunistai,, bet atsakomybė juos visus vienon-Vieton.
Bet dabar jau vėl pasiro kompetencijoje: kultas, švieti šios Konvencijos įsigaliojimo
suotinu, proporcingu fiudu,
įsigaliojimo gali ir neis valstiečiai su liau verčiama Lietuvos s.-d., kurie
V. Kapsukas pirštu rodyda
Tautą dininkais, nes tai net ne darbi po šiai dienai nuosakiausiai ko mas į mane sako, kad aš esąs
i. ‘-bus
į
skiriant vieną atstovą 5,000 dė kairiųjų laikraštis, “Ap mas, viešoji globa ir \lrigiena, datos.
socialė apsauga, susisiekimo ke
Asmens, numatyti I alinėa ir ninkų partijos. Jie dar geriau vojo su darbininkų, mulkinto vienas gudrių buožių valdžios
gyventojų. Klaipėdos kraš sišvietimas”, einąs nedidelio liai
(išėmus valstybinius gele
kurie optavO
sąlygomis, žino, kad Žydų Kultūros Lyga jais—federantais.
agentų. Kur ir kame įrodymai
to seimas tuo budu turėtų mėnesinio žurnalo pavidale. žinkelius) , svetimšalių įsileidi tie,
Na,
ar
ne
čigono
taktikos
numatytomis
2-me
alinėa,
ipso
apie 30 narių.
>y
j Jisai praneša, kad jį leidžia mas, viešosios tvarkos išlaiky facto tampa Klaipėdos z pilie yra gal pažangi, bet nesudaro laikosi V. Kapsukas, kuomet tokiam pasakymui? Jų nėra ir
oolitinės partijos ir nėra vien
negali bpti. Tuo tarpu patsai
“Amerikos Apšvietos Drau mas, civilių prekybos ir krimi čiais.
jis
šitą
palyginimą
daro?!
’
Antrieji rūmai susidėtų iš
darbininkų organizacija. Bet
V. K. yra Maskvos valdžios ap
gija”, kuri turinti kuopas nalių įstatymų leidimas, teis
Federacija
Lietuvos
Darbo
17 narių: 2 nuo Klaipėdos
18 str. Kiekvienas Klaipėdos visą šitą žinodami, komunistai
įvairiose kolonijose ir keti mai muitų mokesniai, valsty pilietis galės per 2 metus nuo siūlo ir kviečia L. S. D. P. dėtis penima iš kunigų saujos visai mokamas žmogus, tarnauja jai
miesto savivaldybės, po 2 at
tiesioginiai ir visame kame re
nanti suvienyti visus ele bes turtų eksploatacija, Klaipė šios Konvencijos įsigaliojimo šitokį “bendrą frontą”, kuria sutampa su “komunistais” vi mia tos valdžios politiką.
stovu nuo Klaipėdos, Šilu
mentus, nepatenkintus deši- dos vendenų navigacijos regla datos optuoti Vokiečų pilietyr me dalyvautų Darbo Federaci somis keturiomis įsilipusiais į Tarp Maskvos vadžios darbų
tės ir Pagėgių apskričių sa
jos ir tos organizacijos, kurios Maskvos ėdalo lovį. Vieni ir darbelių ir dubininkų klasės
niaisias bolševikais. Balan mentacija ir prekybos laivų re bę. < J
vivaldybių, 2 pirklių atstovu,
gistravimas. Apskričių ir mies
kiti yra parsidavėliai, darbinin
tovoja su darbininkais.
siekimų yra nemažesnis atstu
džio
29
d.
turėjo
jvykti
CleAsmens,
pasinaudoj
usiej
i
au

tų administracija išlaiko <
kų
reikalų
išdavikai.
Bet
čigo

2 Žemės Ukio'Tlumų atsto
L. S. D. P. šitokį komunistų
mas, kaip tarp dangaus ir že
kščiau minėta optacijos teise,
no
taktikos
besilaikydami
puo

vu, 1 amatininkų atstovas, velande tos organizacijos bar tinęs funkcijas.
privalės dvejų sekančių metų pasiūlymą nei nesvarsčius at la visus, kas parodo svieteliui mės. Visa komunistų partija
suvažiavimas.
5
str.
Klaipėdos
Vyriausybė
3 nuo profesinių darbininkų
laike, persikelti gyventi į Vo metė, nes vien panašus siūly tą judrią, ėdrę šeimynėlę. Prie Rusuose ir kitur tarnauja Ma
Iš
pirmutinio
“
Apsišvieti

nustato
Krašto
muitų
režim^
mas yra ne kas kitas, kaip ne
skvos valdžiai ir jos intere
sąjungų ir 1 nuo žvej$.
kietiją.
»
monės
tųdviejų
kraštutinumų
mo” numerio ne labai aišku, derybas de-i prekybos sutarčių,
sąmonė ir beprotybė, įžeidžian
sams. Kada komunistai mes
Antrieji rūmai turi dauirgi
sutampa,
suthmpa
jos
čio

liečiančių
Teritoriją,
Lietuvos
ti s.-d. partiją.
rėmę nedarbininkišką Maskvos
giaus galios, negu pirmieji, ko tie žmonės nori. Jie yra Vyriausybės ves drauge su Klai
nai
ir
Lietuvoje
ir
visuose
ki

Jau metai praėjo nu6 šito
valdžią, tuomet dar galės būti
nusistatę prieš socialistus
tuose
kraštuose.
Faktinės
me

nes antrieji rūmai turi tei
pėdos Vyriaus
momento, bet Amerikos bolše
kalba ar komunistų partija yra
(tik mažiaus plusta juos, ne
džiagos
tam
įrodyti
kiek
tik
sės paleisti pirmuosius.
ijti ir taisyklės,
vikai dar įr/ šiandien primeta
darbininkų partija. Dabar gi
gu “Laisvė”) ir prieš deši 6 str. Įst
norite.
.
.
kurios turi//galios Teritorijoje
Galima išanksto numatyt,
L.. S. D. P.,’ kad ji “suardžiusi”
pas mus nėra dėlei šito klausi
niuosius
bolševikus;
bet
ką
1923 m. sausio 1 d., negalės
bendrąjį darbininkų frontą Lie Komunistai smulkiausios bur mo jokių abejonių, — komu
kad į antruosius rumus pa
jie patys siūlo, nežinia. Gal būti mainomos ankščiau, negu
tuvoje, neprįimdama komunis
žuazijos partija.
nistų partija Rusuose yra Rusų
tektų dauguma pirklių, pra
pratįps veikti įvairus vykdomie
jų
suvažiavimas
išdirbo
kokį
Pabaigos žodyje V. Kapsukas valdžios valdinininkų partija,
tų pasiūlymo.
moninkų ir stambiųjų ūki
ji įstatymų leidžiamieji ir tei
Socialdemokratiją, bet ne darbininkų, kurie Ru
Susirinkus Seimui “darbinin puldinėja
ninkų arba dvarininkų. To nors programą?
kų kuopų’” politikai padaro piešia ją kaipo smulkiai bur suose v milijonais kenčia badą,
Šios bolševikų atskalos pa singumo organai, kurie yra šios
dėl tai Ambasadorių Kon
siūlymą s-d. Seimo frakcijai, žuazinę partiją ir, kaip papras šaltį ir alkį.
sirodymas liudija dar kartą, Konvencijos numatyti.
ferencija ir siūlo įsteigti
tad pastarieji sudarytų Lietu tai, prikalba nudėvėtų komunis
Taigi rašydamas *šį tą” iš
kad
bolševizmas
neveda
dar

vos valdžią su Darbo Federaci tinių ambrijimų ir staiga “ver mano praeities V. Kapsukas
tuos
antruosius
ru
bininkų. prie susivienijimo.
ja, lenkais
(mat pas len čia kailį”, sakydamas kad aš parašė “nei • šį, nei tą”, geriau
mus. Ji bijo, kad,' jeigu
kus yra vienas
darbininkas esąs “vienas gudrių buožių val pasakius jis parašė tą, ką jam
Klaipėdos kraštas turėtų Jisai gimdo tiktai suirutę ir
dar geresnės rųšies nei fede- džios agentų”.
pakrikimą darbininkų judė
liepė jo bosai.
tiktai vieną seimą, renkamą
Prieš mane guli komunistinis Waterbury, Conn.
rantai einąs su dvarininkais),
jime.
>
visuotinu ir proporcingu
valstiečiai, liaudininkai.
Ar lapelis, vadinamas ^Kareivių
10-1V, 1923 m.
KAUNAS.
g"
I
balsavimu, tai tenai paimtų
galimas bendras soc. dem. dar- Tiesa” — Nr. 1 (12) iš sausio
jasfsu tokiais žmonėmis?
30 d. 1922 m.' ; tai oficiails Lie
viršų darbininkai.
; Universitete reikia mokėti
.
lietuvių kalbos.
Ūž kęlių dienų po to . komu tuvos Komunistų Partijos or
Ambasadorių Konferen
Universiteto rektorius prof.
nistų pasiūlymo Darbo Federa ganas. Tenai aprašomas 3-is
cija nori sudaryt Klaipėdos J. Šimkus paskelbė, kad norin
Siunčiame
cijos žmonės, gimną giedodami Liet. Komunistų Partijos suva
krašte tokią valdymo tvar tis įstoti į universitetą turi
ir sakoma: — “joj
; kumštimis puolą “darbininkų žiavimas
Doleriais ir Litais
ką, kad išnaudotojų klasėms mokėti laisvai lietuviškai susi
kuopų” žmones (incidentas su (komunistų) partijoje aškiai Musų Pinigų Siuntimo Sky
butų užtikrintas viešpatavi kalbėti ir apipasakoti moksliš
Lumbiu ir Ųomino byla). So įsigalėjo smulkiai-buržuaziitės
ko
turinio
temą.
cialdemokratams
tenka ginti tendencijos”. Toliau prideda rius Yra Ištobulintas Aukšta
mas ant darbo žmonių.
tuos pačius “kuopininkus” nuo ma, kad išgydyti ją (partiją) me Laipsnyje ir patarnauja
šitas faktas yra puiki pa
Lietuviams Ku oriausiai.
Seime, galima: “apvalius nuo svetimų
• Federacijos puolimų.
moką tiems neva revoliucin
kuris šiandie yra išvaikytas,v elementų (buožių, oportunistų
• ’
Į
giems gaivalams, kurie, ak
Darbo Federacija rėmė krikš inteligentų, savistovių savinin
Central Maiįufac ing
lai pamėgdžiodami Rusijos A. Lugevičiui. — Tęsti točionis demokratus, kuomet jie kų ir t. t.” Reiškia čia pripa
District Bank
bolševikus, nuolatos niekina liaus tą ginčą neapsimoka, nes
neteisėtai rinko Lietuvos Pre- žinta faktas, kad Lietuvos ko 1112 W. 35th Street, Chicago.
demokratiją ir sako, kad ji jame nėra nieko, svarbaus vizidentą, kreivai aiškino rinki munistų Partijoje buvo ir yra
mų įstatymą ir paleido patį apsėsta smulkiai buržuazinių Turtas virš $7,000,000.00.
esanti “buržuazijos išmis- suomenti. Jųš pasakėte savo,
Seimą. Sulig paskutinių žinių ir net buožinių elementų.
(Bus daugiau)
las”. Ambasadorių Konfe- jis pasakė savo—ir užteks.
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ŽIHiSS
, Mildos taatras
Pasikalbėjimas su manadželiu.

Perejtą savaitę teko kalbėtis
su “Mildos” teatro manadžeriu
p. Harry Mi/tchell. Žmogus ma
lonus, kalbus ir parodė
man
sąskaitas apyvartos ir tarp ko
tarp ko kito pareiškė, kad jo
rankos yra dar surakintos, nes
jau gana seniai buvęs manadžeris p. Watson tiek užsakęs
senų ir niekam netikusių pa
veikslų, kad jam nieko dau
giau nebelieka daryti kaip tik
taikintis su filmų kompanijomis ir naudoti tas kontraktuotas filmas.
duodamas
Vodevilis
yra
daug geresnis negu khda nors.
Nors, tiesa, lošėjams apmoka
ma irgi daug daugiau negu pir
ma. Bet užtat publika geriau
pasitenkina ir lieka
gerokai
pelno.
Kada p. II. Mitchell išpildys
bei panaikins senuosius filmų
kontraktus, jis mano,
kad
niekas prieš “Mildos” teatrą
negalės atsilaikyti. Pilnai ga
lima to tikėtis, ttes p. H. Mitchell jau 37 metai yra manad
žeriu teatrų y* turi tame darbe
didelio patyrimo. Todėl ir ga
lima laukti, kad “Mildos” šerai gerai pakils. Dabar už šėrus siūloma nuo $2.B() iki
$5.(X). Daugiau neduodama.
“Mildos” teatras vis gyvavo
blogai, vis nčšė deficitą, bet
dabar atrodo, kad pradės ’ ki'l
t i. Publika švaresne ir labiau
lanko teatrą. Vodevilių progra
mai gana geri.
—Reporteris

Rasti studentu grobiai

&A1MIENUS, CEIclgO, HL
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TROKAS SUSIDŪRĖ SU GAT- rie norėtų savo vaikučius pa
VEKARIU; SUŽEISTA PENKI mokinti savo tėvų kalbos bei
ŽMONĖS.
mono srityje yra kviečianti pri
sidėti prie “Bijūnėlio” šeimy
Prie Grand avė. trokas įva nos.
š
žiavo į Western avė. gatvekarį.
Penki žmonės,
kurie stovėjo
ant platformos, liko numesi i
į gatvę ir-kaikurie jų gan sun

kiai sužeisti. Jie liko nuvežti į
Washington Blvd. ligoninę.
STREIKUOJA LA SAlLLE
TAXI DRAIVERIAI.

Vakar sustreikavo
šimtas
La Šalie Taxi kompanijos draiveriai. E. Kirkwood, taxi de
partamento viršininkas, atsisa
kė duoti kokių nors paaiški
nimų apie streiką.

Lietuvių Rateliuose
Busimam Babravičiaus
koncertui biletai jau
gaunami
Biletai busimam p. J. Bab
ravičiaus koncertui Orchestra
Hali, gegulės 18 d., jau gatavi.
Pasirūpinkite gauti juos iš auk
sto šiose vietose:
Naujienos,
Universal State Bank.
Metropolitan Bank
Naujienų Skyrius Town ot
Lake, 1614 W. 46-th St.
Nauj. Skyrius Bridgeporte,
3210 So. Halsted St.
“Draugas”
Elta Commerce Co. —
Orchestra Hali
Tupikaitis Melody Pharmacy 233 E. 115-th St.
Frank Bakas, Aptieka, 4828
S. Vilimą vičius, Aptieka,
10616 So. Michigaii Avė.

Paskutinis “Bijūnėlio”
vakarėlis
Sezoną baigiant “Bijūnėlis”
rengia gegužes 6 dieną va-

Spėjama, kad L. Mount ..buvo
karelį.
nužudytas laike NorthvvesVaikų draugijėlė “Bijūnėlis”
tern universiteto studentų ru
užbaigimui šio sezeų o gegužės
deninio šventinimo.
3 d. 7:30 vai. vakare Liuosybės
Wabansia
N or t h wcst er n
imi versi tete, svetainėje, 1822
kaip ir kituose universitetuose, Aye., rengia iškilmingą vaka
priimta pirmamečius studen rėlį. Programas žada būti labai
tus šventinti. Tie “šventinimai” įvairus. Bus sulošta operetė
ne visuomet baigiasi • laimingai. “Tarnaitės pamoja”. Taipgi
pasirodys, pilname gražume
ro nežinia kiir dingo Leighton “Bijūnėlio” choras, orkestras,
Mount. Buvo įvairiausių spėji pa vieniai solistai bei solistės iri
mų. Galop pasitenkinta tuo pa visa eilė piano solo, deklamaci
aiškinimu, jog Mount pabėgęs jų ir klasiškų šokių. Vienu žo
džiu, vaikučiai yra prisirengę
į kitą miestą.
Prieš kelias dienas tarp uni pasirodyti viešai savp mokslo
versiteto studentų vėl kilo “ka rezultatais, atsiektais per pra
ras”, kuris pasibaigė vieno stu eitą sezoną, kur gerbiami mu
sų mokytojai Dr. A. Montvidas
dento mirtimi.
Mount motinai
dingtelėjo lietuvių kalbos ir p. P. Sarpagalvon, kad ir jos sunūs grei- lius dainų iri muzikos padėjo
čiausia bus žuvęs tokiame ka daug energijos ir triūso. To
li' dėl ir šitas vakarėlis žada bųti
re. Atnaujinta ieškojimas.
ištiktųjų
pasisekė
surasti daug įvairiesnis ir tobulesnis,
Mounto grobiai. Motina tuoj kaip pirma buvę.
Galima tikėtis, kad Chicagos
pažino savo sunaus drabužius
publika, o ypač northsidiečiai
ir diržo sagutę.
Kaip universiteto valdyba, kaip mokytojų taip ir vaiku
taip policija veda tyrinėjimus, čių pastangas tinkamai įver
kad suradus tos tragedijos kal tins skaitlingai atsilankydami
l šitą vakarėlį, oz tie tėvai“, kutininkus.

Lithuanian Daughters
of America

Kas yra ta draugija ir kaip ir
ką ji veikia?
Kadangi tos draugijos veiki
mas man yra gerai žinomas,
tat bandysiu patiekti visuome
nei platesnių informacijų apie
ją, nes kartais apie draugiją
skleidžiama žmonėse ne visai
tikslių žinių.
B “Lithuanian Daughters of
America” yra susibūrę apie dve
jetą desėtkų lietuvaičių. Vienos
jų yra gimusios Amerikoje, o
kitos Lietuvoje. Draugija turi
čarterį ir vyriausiai veikia lab
darybės srityje.
.
Remiantis draugijos praeisi
mi, apie draugiją galima štai kaą
pasakyti. Draugija visuomet
bando įrengti vakarėlius ir šo
kius tokiose vietose, kad butų
galima sutraukti ne tik lietu
vius, bet ir svetimtaučius ir pa
rodyti jiems, kad lietuviai nėra
užmigę. f
Draugijos susirinkimai yra
laikomi narių namuose, kur
įvyksta draugiški pasikalbėji
mai. Apie dukterų draugiškumą
galėjo įsitikinti tie, kurie buvo
jų parengimuose.
Šiaip draugija yra visai bepartyvė ir jai gali priklausyti
visokių pažvalgų 'lietuvaitės.
“Apie,draugijos veikimą labda
rybės srityje tenka pasakyti,
kad Kalėdomis pagal savo išga
lę ji šelpia biednas lietuviu šei
mynas. čia ji visai nesivadauja šeimynos tikėjimu arba parti
niais įsitikinimais. Jai rupi tik
tai, kad šeimyna yra tikrai rei
kalinga pašelpos. Praeitomis Ka
lėdomis “dukters” sušelpė šešias
lietuvių šeimynas valgiu, drabu
žiais ir pinigais, atsižvelgiant į
reikalą.
Tai maž-daug toks yra “Lith
uanian Daughters of America”
draugijos veikimas.
,
— Jų drauge.

West Side
Dr-o V. Kudirkos Dr-jos
susirinkimas.
Praeito šeštadienio vakare,
bąlandžio 28 d., Meldažio salėj
Dr-o V. Kudirkoj draugija lai
kė savo mėnesinį susirinkimą.
Perskaičius ir priėmus proto
kolą iš pereito susirinkimo, pirsirodė laišfeas ant stalo iš bol
ševikiško Draugijų Sąryšio,
kviečiantis išrinkti 3 atstovus
dalyvauti jų konferencijoj, ku
ri turėjo įvykti balandžio 29 d.
Laiške buvo rašoma, jog kOnferncija svarstys svarbius klau
simus”, būtent, gynimą atei
vių teisių, rėmimą darbininkų
Lietuvoje Seimo rengimuose
ir t.t. Beveik visai nesvarsčius
laišką, liko nutarta išrinkti ir
pasiųsti tris atstovus minimon
konferencijon ištirti, kas tas są
ryšis, nes, matyti, šios draugi
jos nariai visai nežino koki jo
tokslai. Kai prisiėjo rįfikti de

legatus konferencijon
(buvo
nutarta rinkti tris), tai vos ne
vos iš visų narių sukrapštyti
du bolševikębai; trečio delega
to nesurasta, nežiūrint į tai,
kad visi nariai, buvusieji susi
rinkime ,buvo perstatyti ir pra
šyti apsiimti. Tas, žinoma, pa
rodo, kaip nariai simpatizuoja
bolševikams. Butų geistina,
kad nariai daugiau susidomė
tų arba- daugiau kreiptų do
mės į šiuos klausimus. Del
vieno antro bojševkėlio, visas
susirinkimas duodasi įtraukti
save į diskusijas ir tuo budu tik
laikas gaišinamas, o draugijai
iš to nieko gero nebus. Tuodu
išrinktieji delegatai, kaip jau
paprastai pas bolševikus yra,
teisybės nesakys, arba žiūrėda
mi pro savo akinius nušvies
tos konferencijos dalykus. Kam
teko turėti mažiau ar daugiau
reikalo su bolševikai, tas jau
žino, kad jie varo ne kūrybos,
bet naikinimo darbą ir todėl
su jais nereikėtų nieko bendra
turėti.
ši draugija rengia šeimyniš
ką vakarėlį gegužės 20 d. Mel
dažio svetainėj. Tame vakarėlyj bus dalinamos dovanos na
riams, kurie išbuvo draugystėj
nesirgę 10 metų. Taipgi ruo
šiamasi surengti išvažiavimą 4
laukus bei miškus kai atšils ir
turėti tam tikrą programėlį.
Pastebiama, kad nariai pra
deda skaitlingiau lankyti susi
rinkimus. Tas labai geras ap
sireiškimas. Butų .gera, kad
nariai, netik skaitlingai lanky
tų susirinkimus, bet kad jie
aktyviškai dalyvautų visuose
draugijos Reikaluose. Šį kartą
prisirašė du nauji nariai.
—Westsidietis.

ištiktųjų reikėtų būti Valsty
bės operoje.
Antras stebėtinas reiškinys
tai musų “Salomiutė” — ponia
Salomija Staniu'Jiute-Cheriene.
Mes ją girdėjome “čigonuose”
motinos rolėje ir “Išeivyje”,
bet ji niekad nepasirodė tokia,
kaip

“'Bailiame Daktare”, čia

pertraukti to»l, kol uždanga
nenusileidžia. Jokie buketai,
atkartojimai negali būti. Tai
daroma tik pasibaigus — už
dangai nusileidus.
Beje, buvo padaryta didele
klaida: laike pertraukos simfonijos orkestras grieže p. M.
Petrusko “Laša No. 3.” Gaila,
kad nebuvo pranešta publikai,
mažai kas klausėsi. Tai buvo
specialus numeris ir pirmą
kartą išpildyta. Vertėjo visiems išgirsti. —Mažiukas.

> JUS AKYS
Yra junti brangesnes už viską, neap
leiskite jų.

Jeigu kenti galvos skau

ji Jošė-dainavo ir tas jos bal
sas tiesiog
sužavėjo publiką.
Ogi dar “Mariutė” Rakaus
kaitė, 1 žinoma Chicagos publi
kai žvaigždė irgi gera buvo,
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki
Izabelės rolėje. Ji puikiai dai
9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
KAM ABEJOTI NEŽI
navo ir lošė neblogai.
•
Tel. Yards 0632
NANT TIKRAI.
Iš vyrų pirmą vietą pasiėmė
p. A. iP. Kvedaras. Jis lošė ir Cicero Lietuvių Liuosybes sve
Gal jums reikalingi
dainavo gerai, tik perilgas attainę niekas nepardavė ir ne
akiniai
sigrįžimas nugara į publiką
manė parduoti.
(laike, maišymo vaistų) rodė,
kad jis daugiau linkęs
prie I “Draugo” No. 88 tūlas Bitė
“ameirkoniško stiliaus”. iPufo- ’ rašo apie Cicero koloniją ir tarp
lika nori matyti lošėjo veidą ir < kitko sako:
“Kai kurie žmonės spėja buk
akis geriau, negu nugarą.
Kas link p. A. Arlausko tai... Lietuvių Liuosybės svetainę žy
nežinau nei ką sakyti. Jis yra dai nupirkę, nes ant viršaus du
svečias specialiai partrauktas rių užkabinta angliški ir žydiš JEI paprasto laikraščio negalite
skaityti su viena akia kuomet lai
iš rytinių valstijų tai rolei. ki parašai ‘ Cong Auche‘
kote 12 colių atstu nuo akių.
Trumpai pasakius, didelės drą
JEI
skaitant išrodo, kad raidčs su
(Seka ant 6-to pusi.)
silieja
h daiktą, arba rodosi dvi
sos ir stiprių nervų svečias.
gubos.
Žmonių kalba, reikėjo jo neiš
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
šiaip arti prie akių darbas paga
leisti iš ragažės, bet atgal pa
mina galvos skaudėjimą. x
siųsti New Yorkan ir dar per
JEI sauftis Šviesa išrodo perdaug
Naujienų Ekskursija su
stipri, gamina mirgSjimą žiurSjiC. O. D.... Dr. Kliauga ir J.
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
Puišys parodė turį šį tą scenai: musų palydovu išvažiuos iš
dėjimą.
jūsų blakstienai nuolat yra pa
Qr.' Kliauga daininikas, o J. Chicagos Birželio 15 d. Todėl JEIraudonavę
ir akįs rawk*o«.
kurie norite turėti smagių JEI nors mažiausia
Puišys lošėjas.
bijojimą^ dide

NAUJIENŲ EKSKURSU*
...........................

*■

V

snės šviesos pagamina j6irksėkelionę Lietuvon, atsilanky
jimą.
'
rolėje buvo neblogus, bet ga-x kite į Naujienų ofisų, kad is
pildžius aplikacijas dėl pas- JOHN J. SMETANA
Įėjo būti ir geresnis.
AKINIŲ SPECIALISTAS
nes Paąal Lietuvos
Choras geras. Gerai discipli1801 So. Ashland Avė.
valdžios
patvarkymą,
netukampas 18 gatvės
nuo tas, malonu klausyti. Iš vi^V^reT^o^o^irkas mintiems aiškių f priparody- Ant trečio ąugšto virš Platto tpkambariai 14, 15, 16 ir 17.
buvo
pilietybes, pas- tiekos,
buvo blogesnio,
blogesnio, tai
tai geresnė
geresnė pupu- mų Lietuvos pilietybės,
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
sė dapilde tuos trukumus. Pubgavimas užsitęs apie Septintadięniais 9 r. iki 12 dienos.
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00
lika patenkinta.
^Birutė” ir vėl užsipelno pa žyminio mokesnio.
Šitų visų kliūčių galima
garbos žodžio.
Veikalą statant visados rei išvengti pristačius gimimo
kia
prisilaikyti
originalo, metrikus iš Lietuvos. Tad
stengtis išpildyti autoriaus rei skubiai rašykite savo gimi
Nevartokite pilių ir patentuotų
kalavimus—perduoti autoriaus nėms, prašydami savo gimi
medicinų. Jus gal būt gy
mo metrikų.
mintį
ir
ją
vaizduoti.
Tikras
Kas buvo gero ir kas buvo ne
dote ne tą ligą.
lošimas
yra
gyvenimas
—
reikia
Naujienų
Pinigų
Siuntimo
visai gero ‘‘Bailaus Daktaro
role gyventi. Veikalo negalima
Skyrius. PASITARKITE SU SPECIALI
perstatyme.

O gi A. Micevičius Baltežio

Dar apie “Birutės”
. vakarą

Nors jau buvo rašyta apie
“Bailų Daktarą” ir apie pačią
“Birutę”, bet ir man norisi šis
tas tarti.
•
Visų pirma reikia pasakyti,
kad veikalas “Bailus Daktaras’”
yra vertimas iš anglų kalbos
(2-jų aktų\ lengva opera, geriau
sakant, operetė). Muzika ope
retei parašyta, rodos, 1873 me
tais. Veikalą vertė p. Bukšnaiitiis.
“Birutė” pasiėmė ant savęs
sunkų darbą
statydama tokį
veikalą. Reikia ir lošėjų ir dai
nininkų, kad jį gerai pastačius.
Ir “Birutė” padėjo daug darbo
dirbo dienomis ir naktimis, kad
tik geriau pavyktų, nežiūrint
to, kad tai jai kainavo virš
$1,200.00 pastatyti.
“Birutė”, ačiū p. A. P. Kve
darui, pastatė ‘feailų Daktarą”
kaipo mėgėjai gerai. Bet mė
gėjai gal būt buvo tik tie, ku
rie save jaučiasi tokiais, bet
jų mažai yra, — vien tik cho
ras bei kokia viena kita vie
nute, kiti jau save skaito profe
sionalais, o kaip iš tokių, tai
reikia, daugiau reikalauti.
Šiame vakare iš moterų tar
po žvaigždė buvo p-nia Nora
Gugienė. jJi parodė, kaip reikia
Jai tai jau • „

Patarimas Sergantiems

STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIMEXYRŲ IR MOTE
RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲF>

v

Pranešimas

Skauduliai

Pasekmingas gydymas priguli nuo
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome
radiumu, serumū ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir
moterų. Taipgi gydau:

pas mus.

Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę,
j

Su pagarba,

\ Dr. J. Van Paing,

JONAS GAUBAS

/
Ofisas ir laboratorija:
3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119

3613 So. Halsted St
Chicago, III.

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas i
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinj
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 n. m. Nedelioi
9 iki 12 a. m.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILL.

fYO 1J A
JT*

kūno ar viduriuose

mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad tai paeina
nuo nuodų kūne,

KAUNO MALT EX ACT įstaiga perkelta ant Bridgeporf •
" ■
/
to, kad lietukams butų parankiau turėti susinėsimus.
Kauno Maltas yra vienas iš geriausių naminių gėrimų. Ku
rie vartoj at virš minėtą Malt ir norit gauti, tai kreipkitės

Ofiso Telefonas
Central 4104

ant

.pasididunusios kraujo gyslos, silpnu

PDA A TY
OlVVAlz

Busto Telefonas
Armitage 3209

Tek Lafayette 4223

Pliunbing, Heating

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS v.
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., kamb. Į202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

Kaipo lietuvis, lietuviams viaadaa
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Yuška,
*

3228 W. S8tk St.,

t

‘ Raising tiie Family-

ik0' waswrongori

r-

dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.
Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
3315 So. Halsted St.,
Chicago, III.

a jas* Trmmm
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Chicago. IU.
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Lietuviu Rateliuose.

NAMAI-2EME

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte mėnesinis susirin
kimas jvyks trečiadienį, gegužės 2 d.,
7:30 vai. vak. Mildos svet., 3142 So.
Halsted gatvė. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti, nes randas daug
svarbių dalykų aptarti.
Norintys
įstoti kviečiame atsilankyti. Nariais
priimami visi namų savininkai Chica
goj.
— Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

MOTERŲ

VYRŲ

VYRŲ

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj
kur yra daromas geras biznis.
Padavimo priežastis svarbi.
3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI DIDELIS BARGEnas, 5 kambarių, frame namas prie
6114 So Kildare Avė., lotas 60x125,
kaina $3950.00. Inmokčti tik $700,
lengvais išmokėjimais.
Matykite
savininką.
Rm. 802, 10 N. Clark St.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ANT RENDOS kambarys dėl
vieno vaikiAo.
Atsišaukite
4028 So. Maplewood Avė.
Northsidiečiai yra labai dėkin
2 fl.
gi gerb. mokytojams — P. Sar
paliui už jo gabų mokinimą mu
KAMBARYS ant rendos, jau
zikos ir Dr. A. Montvidui už da
vimą lietuvių kalbos pamokų. nai porai, kurie abudu dirba,
“Bijūnėlio” vaikų draugijėlės elektriką ir visas įtaisymas
nariai jau gerokai pramoka lie Brighton Park apielinkėje, 1739
243.
tuvių kalbos. Tat geriausio “Bi So. Halsted St. Box Num.
v
f
jūnėliui” pasisekimo.
Dr. Ar Montvidui ir p.
P. Sarpaliui.

REIKIA DARBININKO
________ MOTERŲ________
REIKIA patyrusių moterų
sortavimui į rųšis popierų at
karpų.
Bocco Rizzo Paper Stock Co.,
612 W. Taylor St.

BROOKLYN, N. Y. — LSS. 19 kp.
REIKIA MOTERŲ prie valy
narių domei. 6 d. gegužės (sejcmadienį), 2:30 vai. po pietų, naujoje socia mo kambarių ligonbuty.
listų svetainėje 319 Grand St. jvyks
Atsišaukite:
LSS. 19 kp. susirinkimas. Malonėki
te visi kuopos nariai atsilankyti, nes PRESBYTERIAN HOSPITAL,
yra svarbių reikalų, kuriuos be atidė
1753 W. Congress St.
liojimo reikia aptarti. Nepamirškite
ir nAujų narių atsivesti.
.......... f.
.......... ..... ....•*-—-■ ......................
Taip pat yra kviečiami ir tie, ku
REIKIA merginų lengvam dirbtu
rie dar nepriguli LSS. 19 kp.,-ateiti
darbui. Nuolat ir lengvas dar
vės
į šį susirinkimą.
bas,
$15 pradžiai Į savaitę, kaip iš
LSS. 19 kp. org.
moks $20 iki $24 i savaitę.
•
K
C
BAKING
POWDER
FACTORY
Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro
16th ir Canal St.
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį gegužės 2 d., Mark White Sq.
svet., 8 v. v.
NariaLir jų tėvai ma
REIKIA į virtuvę motinos ir duk
lonėkite atsilankyti, $es turime tris ters arba dviejų seserų plovimui in
užkvietimus griešti.
dų ir lengvam porterio darbui. Va
— Rašt. Eugenija Grušaitė.
karais nuo 5:30 iki 10:30.
Gera
alga.
North Side. ■— įdėt. Kriaučių Kliu
THE BLUE SHOP,
bo Sav. Paš. susiriakimas įvyks sere1445 E. 60th St.
doj, gegužės 2 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet., 18212 Wabansia Avė. Visi
MOTERŲ reikia lengvam dir
nariai prašomi susirinkti laiku.
— Sekr. K. Rugis.
btuvės darbui. Gera mokestis.

Atsišaukite
PULLMAN COUCH CO.,
3759 So. Ashland A/ve.

,

■

ReikiaPatyrusių mūrininkų prie ma

Raikia —

Darbininkų į dirbtuvę, trakė rinimo pertvarų. Nuolat dąrnų ir pagelbininkų prie mašinų j bas.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Atsišaukite
Patyrimo nereikia. Darbas die WESTERN ELECTRIC CO.,
nomis ir naktimis. Ateikite pa
INC.,
48th (Cicero) Avė. & 24th St.
sirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.
REIKIA gerų darbininkų pa
prastam darbui, nuolat darbas ir
gera mokestis, taipgi geros dar
bo sąlygos. Atsišaukite
NATIONAL LEAD CO.
1710 So. Peoria St.

miestelio draugijų nerengti tą dieną

piknikų.

— Rašt. Y. Kasparinas.

W

.. . ... .
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1036 E. 93rd St.,

Tel. Chesterfield 2822

PARDAVIMUI grosernė, delikatesen, vaisių, Ice Creamo.
Labai geroje apielinkėje. Pigi
renda.
5318 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučemė ir gro
REIKIA 25 vyrų darbui į gar- sėmė, biznis gerai išdirbtas,
Darbininkų į dirbtuvę, trukerių ir pagelbininkų prie mašinų. barnę. Atsišaukite į samdymo priežastis pardavimo, nemoku
Daugumas darbų yra nuo štukų. ofisą.
dirbti.
,
MONARCH LEATHER
Patyrimo nereikia. Darbas die
3965 Archer Avė.
1127 W. Divišibn St.
nom^ ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban,
PARDAVIMUI bučernė, raREIKIA darbininkų prie už kandai-įrengimai gali būt iš
ACME STEEL GOODS CO.,
baigimo krėslų ir varnišiotojų. kraustyti. Parduodu iš prieža
135th & I. C. Tracks
. Atsišaukite t
Riverdale, III.
sties ligos. 3559 W. 59th St.,
EATON CHAIR CO.,
Wentworth 7532.
841 W. 22 St.
PARDAVIMUI grosernė, ice cream,
4,1 • ■
REIKIA DARBININKŲ
nesvaiginami
gėrimai, saldainiai, ci
REIKIA atsakančio bučerio,
garai. Naujas stakas. Moderniškai
kuris moka gerai angliškai ra įrengta, pigi rendag 2 metų lysas.'čia
Del išvažinėj imo (trucking) šyti ir kalbėti. Darbas geras ir tik viena tokia krautuvė. Biznio j
dieną $35 iki $50. 2630 W. 38th St.,
ir. abelnam darbininkų darbui. ant visados.
3 blokai j vakarus nuo Westem Avė.
Valandos nuo 8 ryto iki 4:30 po
254 W. 51 St.
pietų. Algos 50c. į valandą.
' Atsišaukite
REIKALINGAS kriaučius prie se
nų
ir naujų darbų. Norintis senus
Į samdymo departmentą
taisymui, galėtų ant savęs paimti
PARDAVIMUI 6 kambarių
STEWART-WARNER
dirpti. Darbo užtektinai.
,
moderniški rakandai, biskį var
Kreipkitės
•SPEEDOMETER CORP.
F. D. BITAUTAS,
toli. Turi būt parduoti tuojau.
1828 Diversey Parkway
3262 So. Morgan St.
Atsišaukite
REIKIA darbininkų, nuolat
3402 So. Auburn Avė.
REIKIA darbininkų, 45c. iki darbas ir gera mokestis.
52c. j valandą. Atsišaukite j
5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
Atsišaukite
ri
būt parduoti tuojau. Vėliausio stymuilo dirbtuvę.
WENDNAGEL & CO.,
liaus parlor setas, valgomo kambario
1319 W. 32nd Place
N. W. kampas 22nd ir
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
Jefferson Sts »
gubų springsų fonografas su rekor

RAKANDAI

PARDMUI

.... ..... —

4..... ...... ■

DIDŽIAUSIS bargenas, parsiduoda
namas bizniavas, su grosernė ir delikatesen krautuvė.
Biznis išdirbtas
per 20 metų, graži vieta, parduosiu
pigiai arba mainysiu ant automobiliaus, loto, namo, iš priežasties turiu
kuogreičiausiai apleisti miestą, 6632
SoT May St. Tel. Englewood 8951.

PARDAVIMUI namas ir Pekarnė, geras namas ir gerai išdirptas biznis. Parduosiu už pi
gią kainą. Kreipkitės, Naujienų
Skyrius, 3210 So. Halsted St.,
Num. 22.
/
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
VpatiškaiSarba per laišką.
J. SM. ARCHER ROAD EAST FARM
Box 2 Lement, III.

PARDAVIMUI 7 kamb. na
mas, fumace apšildomas, elek
tra, vanos, 1 blokas nuo Westem Avė. karų. Bargenas $6150
išmokėjimais. 6550 S. CIaremont
Avė., Republic 1320.

KAMPAS 46 it Halsted St., 25
pėdų, pataisytas, 2 augštų, su
skiepu, mūrinis namas, 2 karų

garjdžius, tinka dėl mažos dirb
tuvės arba kavos šapos arba pa
vienių kambarių gyventojų. Kai
na $13,350, išmokėjimais.
Phone Wentworth 4325.
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip
Atsišaukite pd 6 vai. vakare
nauji. Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,
1922 So. Kedzid Avė......

PARDAVIMUI rakandai, dėl 4
kambarių, parduosiu visus sykiu arba
dalimis. Rakandai visai mažai varGalime, matoti. Išrod o kaip nauji.
,
tyt nuo 5 iki 9 vai. vakare.
1520 So. 49th Ct.,
Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai ant antrų lubų, mažai vartoti.
Jeigu norėtumėt galima ir ruimus
gauti. Renda jrigi. Garu šildoma,
elektra, maudynės.
Pigiai.
Prie
žastį patirsit ant vietos. Galima ma
tyt nuo 6 v. vakare;
;
4239 So. California Avė.

PARDAVIMUI namas dviejų
augštų 3 po penkis, vienas 4 ir
ir l'penkĮį kambariai. Parduosiu
pigiai. Atsišaukite
1701 So. Jefferson St.
* PARDAVIMUI medinis namas 2
gyvenimų. Viršui 5 k am bariai, o apa
čioje biznis su 4 kambariais.
Par
duosiu be biznio. Bargenas už $4500.
Rendos atneša į mėnesį $70.00. Sa
vininkas apleidžia miestą. Jis gyve
na Ciceroj.
Phone Cicero 147,
919 W. 20 St.

AUTOMOBILIAI

MOKYKLOS

įiihii.i

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA siuvėjų prie
naujo kustumeriško darbo ir
VYRŲ REIKIA,
prie prosijimo senų rūbų. i
S. ALĖKNO,
Darbininkų ir pagelbininkų,
911 W.i,83 St.
dieniam arba naktiniam dar
bui plieną vėrauzėj, 45c. j valan REIKIA darbininkų ir vaikinų
dą, 10 valandų darbo. Nuolat abelnam darbui į sieninių popie
darbas, atsišaukite tuojau.
rų dirbtuvę.
/
.

JONĖS AND LAUGHLIN
STEEL CORPORATION

46th St. an4 Oakley Avė.

Netoli Western Avė.
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4700 S. Kedzie Avė.

NDRĖS DARBININKŲ
Į basinę fandrę, 49% valandų į
savaitę.
SLOAN VALVĖ CO.,
• 4300 W. Lake St.
REIKIA Vyro prie valymo aptiekus.
Atsišaukite
656 W. Madisoh St.

REIKIA vyrų medžiu finišeREIKIA vaikų dėl išnešioji
. REIKIA moters prie namų rių, kurie gali operuoti čirškia mo Naujienų iš ryto nuo 6:30
darbo, prie mažos šeimynos.
mą mašiną, taipgi
v. ryto Iki 8:80 ryto. Atsišauktt
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir
J. MACIUKEVICH,
šerių ir fiUerių
tarpe 8 Hd 6 vai. vakare*
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia
pikniką,
Tat r>rašome visų kitų to
I"?!

PARDAVIMUI čeverykų tai PARDAVIMUI 2 flatų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, Berwyn, lotas
symo šapa. Geros elektros maši 30x125. Bargenas. Kaina $4800.00. Innos. Krautuvė ir vienas kamba mokėti tik $800.00.
3014 So. Winfield Avė.
rys ant pagyvenimo. Renda $5.
Matykite savininką.
Room
802, 10 N. Clark St.
Parduosiu už $200. Atsišaukite:
3932 Rockwell St.

Reikia —

r
Patyrimo nereikia, mes išmokin
,
sime jus ir mokėsime algą laike VYRŲ REIKIA. .
Nuolat vidui darbas, 45 centai
mokinimosi
į valandą.
Darbas dienomis arba naktimis E. F. HOUGT1TEN AND CO.
PARDAVIMUI barzdos skutykla, biznis išdirbtas per daug
3534 Shiclds Avė.
Turi mokėti kalbėti angliškai
metų
apgyventa visokių tau
REIKIA darbininko prie bal- tų. Priežastis j>aradavimo, tu
nojimo arklių, $115 į mėnesį ir riu kit^ biznį. Atsišaukit į Auš
WESTERN ELECTRIC CO.,
kambarys. Dalbas ant visados. ros Skyrių, 1614 W. 46 St.
, INC.,
Stockmens Livery Stable,
48th {Cicero) & 24th St.
PARDAVIMUI
4129 Emerald Avė.
BUČERNĖ.
REIKIA moterų sortavimui REIKALINGAS lietuvis bučeris ir
Atsišaukite:
popierų atkarpų, patyrimo ne kuris moka su troku važiuoti. Reika
255 W. 47th St.
lingas vaikinas apie 18 metų ir vir
reikia.
šaus dirpti j grosernę. Darbai geri
Tel. Blvd. 3456
r.
Republic Waste Paper Co.,
ir ant visados. Kreipkitės vakarais
8 valandą.
1039 W. Congress St.,
PARSIDUODA kepykla. 4 ruimai
3158 Emerald Avė.
pagyvenimui, lysas 2 metams, renda
netoli Morgan St.
-----*------ H- —fv---- —. ............
$25.00. geras arklis sii vežimu. Par
^'‘LL........ ■"
................. ...m
MOLDERIŲ, apprentice mol- duosiu pigiai, nes gerit turiu parduo
derių, sortuotojų, grindelių ir ti. Priežastį patirsite ant vietos.
Atsišaukite
darbininkų. Nuolat darbas ir ge
2241 W.. 23rd PI.
ra mokestis. Atsišaukite
VYRŲ
• PARSIDUODA
Restauranas
ir
1760 Diversey Parkay
soft drinks parlor, gerai išdirbtas biz
REIKIA PAUŠERIŲ (frannis parsiduoda iš priežasties nesutiki
mo partnerių.
Ateikite persitik
REIKIA
cuzišku metodu), patyrusių.
rinti.
DARBININKŲ.
Nuolat darbas, gera mokestis.
COFFEE SHOP,
1142
So. Ganai St.
Atsišaukite
2331 Ogden Avė., netoli
STANDARD MATERIAL CO.,
12-tos gatvės.
PARDAVIMUI Valiūnas su
607 W. 66th St.
r“
visais barais, gera vieta, par
REIKIA —
REIKIA vyrų prie pieskinio duosiu pigiai iš priežasties ap
Vyrų langų plovėjų.
popieriaus mašinų ir kitų maši leidimo miestą. Atsišaukite
CHICAGO WIND0W
1908 Canalport Avė.
nų medžio darbams.
CIjEANING CQ.
PLATT RUBIN CO.,
62 W. Wshington St.
PARDAVIMUI čeverykų krautuvė
600 W; 22 St.
Brighton Parko apielinkėj. Senas ir

REIKIA vyrų prie automobilių bū
davojimo ir*i>enterių Komercialių ir
motor busų. Puikios darbo sąlygbs.
Nuolat darbas ir gera alga.
Atsišaukite
KASTORY MFG. CO.,
La Grange, Illinois.
■ . ........
......

REIKIA —
Moterų prie plovimo indų.
Atsišaukite
Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia
4161 So. Halsted St.

pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų.
— Komitetas.

Trečiadienis, Geg. 2, 1923

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

North Side. Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. Nedėlioj, Gegužes 6,
1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.
— Komitetas.

' r.{;

REIKIA DARBININKŲ

APSIVEDIMUI

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

\
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REIKIA DARBININKU

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Pranešimai

‘

r

REIKIA DARBININKŲ
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NAUJIENOS, CHicago, HL

SKAITYK!
Šitas spėjimas gali būti nekuriems “Draugo” skaitytojams,
SKAITYK!
kurie yra dalininkai Lietuvių
Liuosybės N. B., nemalonus, nes
SKAITYK!
jie gali manyti, kad ištikrųjų
500
MERGINŲ
500
svetainė yra žydams parduota,
Keistumo Kliubo Dramos Skyrius,
jeigu tokis užrašas yra.
Laudrės darbininkių,
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi
Lietuvių Liuosybės Namas nė mui savo režisierės ir scenos darbuo
Prie mašinų darbininkių
kolonija
ne tojos draugės M. Dundulienės, geguraJpkrkita.
parduotaslietuvių
ir niekas
nei neina
Dirbtuvės darbininkių
9tą, M. Meldažio svetainėj,
turi
gražesnės
svetainės.
Tat žės-May
no parduoti.
Ir kol
kas pas žmo
2242-44 W. 23 PI. Be vakarienės bus ^-^rie namų darbininkių
nes nebuvopasiskubinkite
girdėti tokių kalbų.
ciceriečiai
nusi puikus programas ir šokiai. Gerbia
mieji, atminkit, kad šitas vakaras bus
pirkti
Tai turbūt
nors po
tik Bitė
vienątaip
šėrą,
sitsapkol vienas puikiausių. Tikėtus pasirūpin
Darbas pas
kite
iš
anksto.
Juos
galima
gauti
jie
darOpardavinėjami.
navo.
“Draugas” ir Bičių sap
PHILIPSBORN
pas Komisiją Minėto Dramos Sky
nus
talpina.
kad bile
sapnavo,
Šerų
galimaGigauti
pas vietai riaus ir narius.
j Gera mokestis
— K. K. Dramos Skyrius.
faktas.
Ant svetainės
buvo ir
ną
direktorių
arba direkcijos
yra visokių iškabų ir visokiomis
valdyboje.
Nuolat darbas
L. T. Sandaros 75 kuopos mėnekalbomis:
lietuvių,
anglų, žydų, sinis susirinkimas
—
C. L. L. N.
B. korespondentas.
įvyks trečiadienį
7:30 v. v., gegužio 2 d., J. H. Ralatvių, etc.
Švarus ir paprastas
shirtSkio svet., 731 W. 18 gatv., arti
Tas iškabas daro tos draugi So. Halsted St. Visi nariai...............
būtinai
Lengvas išmokti
jos, kurios rengia vakarus. Taip atsilankykit į susirinkimą.
— Valdyba.
pat ir žydai nusisamdę svetai
Mes išmokinsime jus
nę tik ne šokiams, bet laikyt, pa
maldas, tai yra švęsti rudenines
Vynioti bundulius
šventes, būtent baisiąją naktį.
Del parcel post išsiuntimo
Mat, žydai yra gudresni ir už
krikščionis — jie nebijo laikyti PAJIEŠKAU savj/tėvo P. Kniukš
Baksų stičerių
tos.
Iš Lietuvos (paeina, Mažeikių
pamaldų darbininkiškoj svetai apskričio,
Sėdos valsčiaus, Gudalių
nėj, ne taip kaip Bitė, kuris bi kaimo. Mielas mano tėveli, jei tebe
si gyvas, malonėk atsišaukti, ar kas
jo ir pro svetainę praeiti.
žinote apie jį, meldžiu pranešti. Kas
Atsišaukite tuojau
Butų daug jam sveikiau, kad praneš, tas gaus $10 dovanų.
P. KNIUKŠTA,
nerašytų to, ką nežino tikrai,
11356 Dugundre St.,
PHILIPSBORN
Hamtramck, Mich.
nes tai yra prasižengimas prieš
___
religiją.
Congress <& Paulina
Marshfield “L” Station
Dabartiniu 'laiku Lietuvių sve
tainė visados pilna ir visados
užimta, ne tik šeštadieniais ir JIEŠKAU apsivedimui merginos
sekmadieniais, bet ir šiokiais va arba našlės, be skirtumo tikėjimo, ne
Merginų
senesnės
kaip
35
metų.
Aš
vaiki

karais. Ar ne puiku? Jeigu taip nas 35 metų, sveikas ir ne tinginys.
ir
bus, tai greitoj ateityje duos gra Kuri norėtų susipažinti, daugiau žinių
Jaunų moterų
suteiksiu
laišku.
Atsakymą
duosiu
žaus pelno dalininkėms. Dauge kiekvienai, F. Kasper, General Delilis progresyvių
etuvių pirko very, Detroit, Mich.
net po kelis šė s, bet dar yra
Del
daug tokių, kurie neturi seru vi
Benčiaus
sai. Ar jums ne gėda, neturėti
arba
Šerų tokio puikaus L. L. N. ?
Mašinų darbo
STOGDE&GYSTĖ

VIEŠA PADĖKA

•

PRANEŠIMAI
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(Tąsa nuo 5-to pusi.)

,

i

....

/

niii*

PBATT RUBIN CO.
600 W. 22 St.

So. 49th Avė.

Cicero, III

PARSIDUODA Hudson Super Six,
1919, 7 pas. touring.
Nepaprastas
bargenas reikalingam gero automobiliaus. Eina ir išrodo kaip naujas, o
kaina tik $509. Kreipkitės tnojaus:
BALŽEKAS BROS.
Chicago.
6012-14 So. Kedzie Avė.,

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

NAMAI-2EME
Didžiaakis. bargenas apie
63 ir Uottage Grove Avė.

išdirbtas biznis, tarpe lietuvių ir len
kų.
Parduosiu pigiai, nes turiu iš
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na
važiuoti į seną krajų. Kreipkitės į sa mas po 5 ir 6 kambarius abu fletai
vininką.
\
fomes šildomi, elektra, maudynes, vi
2607 W. 47th St.
sur kietmedžio, beizmentas didelis,
garadžius 2 mašinoms, rendos neša
PARSIDUODA saliutas geroj $100 mėnesyje. Namas 12 metų se
Kaina tik $8800, įnešt reikia
vietoj? visų tautų apgyventoj. numo.
$3500, o kitus savininkas paliks morPardavimo^ priežastis, turiu du gičiu, be jokių iškaščių; tai parokuokit kokį jums nuošimtį neš už tuos
bizniu. Parduosiu už pirmą tei Einigus.
Tokia proga pasitaio viena iš tūkstančio; namai vis
singą pasiūlymą.
dar eina brangin. Pirkit tuoj, ne
Avė.
klausykit žmonių šneku, kurie klau
* 1905■ i Canalport
,
sė, tai tie šiandien didelius pinigus
uždirbo.
Bukit drąsus.
Atvažiuo
PARSIDUODA, barbemė labai ge kit
su
depozitu
ir
pupirkę
pamatysit,
roj vietoj ir per tris blokus nėra barbemės kitos. Kas pirmas ateis tas kaip jūsų maži pinigai didelius pini
padalys, tai tada pajusit, kad jugaus geriausį bargeną. Priežastis gus
sū
gyvenimas
lengvin eina. Dar tū
pardavimo, apleidžiu šia šalį.
/
rių
kitokių
namų
dėl pasirinkimo, ma
Kreipkitės
žu
ir
didelių
už
labai
prieinamą kainą.
2859 So. Union Avė.
Užtikrinu,
kad
niekur
taip pigiai neTel. Yards 0786
gausit pirkt.
Kreipkitės
RESTAURANTAS 26 sėdynių par
davimui geroj vietoj ant biznevos gat
vės, arba mainysiu ant automobiliaus
r duosiu ant lengvo išmokėjimo. Biz
nis išdirbtas. Kreipkitės į
^Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.
No. 23 '
808 W. 33rd Place, arti Halsted St.
BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda
PARDAVIMUI namas Fox Lake.
feroj biznio vietoj. Senas ir Išdirp;as biznis kur galima daryti gerą gy III. Arti ežero, 6 kambariai, skiepas,
Parduosiu pigiai arvenimą.
Priežastis pardavimo labai lotas 100x200.
ha išrendavosiu.
svarbi. Kreipkitės i
Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

MARTIN ROBIS,
6148 Wabash Avė.

NO. 24..

Tel. Hyde Purk 9005

VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 W«st Madison StreH
Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. n Bizniui ir namą divijimuL
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir
merginoms, atsineildt audikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio Ir namą kursai skrybėlių
padarymui
Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuolrit klausdamos in
formacijų.
Sark Patek, pirmininki.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygveaystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės.
Klesos dienomis ir vakarais.
PRIVATRS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25
Jei nori turit gerą darbą, tad ateik
ir pasimatyk su mumis.
Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi:,
visokio išdirbimo automobilius. Laisnius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.

MUNSON SCHOOL OF MOTORING
1507 W. Madison St.

Leveskio
Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301

So.

Halsted

St.,

Chlcajgro.

(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

