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Anglija tarsis su
Rusija
Grūmoja Chinijai
Areštavo Upton Sinclair
Vokietija duos naujų pasiūlymų

Anglijos valdžia ketina
tartis su Rusija
Nors betgi nedarysianti nusi
leidimų. Lloyd George sako,
kad grįsta senoji Rusija. Ko
munistas
pašalintas iš po
sėdžio.

LONDONAS, geg. 16.— Va
kar atstovų butas svarstė Ang
lijos ultimatumą Rusijai. Ga
lerijoj sėdėjo ir Rusijos atsto
vas Krasinas. Kadangi Angli
jos grūmojimas nutraukti ry
šius su Rusija nerado pritari
mo, tai užsienio reikalų mini s torio j>agelbininkas McNeill
kiek galėdamas bandė švelnin
ti prasme Anglijos ultimatu
mo Rusijai. .Jis teisino tų ulti
matumą, nurodinėjo Rusijos
“nusidėjimui,” ^Mirtino, kad
“krikščioniškai” šaliai yra ne
padoru tartis su Rusija, bet
čia pat pasiūlė Rusijai dery
bas. .Jis sakė, kad jo žiniomis,
Krasinas atvykęs tartis su Ang
lija ir jei Krasinas to panorės,
tai jis maloniai bus priimtas
užsienio reikalų
ministerio
Curzono. Jeigu Krasinas ar ku
ris kitas Rusijos atstovas no
rės, tai ir ultimatumo laikas
bus prailgintas, taip kad galė
tų derybos užsibaigti neužsi
baigus ultimatumo laikui. Bet
kartu MjqNci'lJt pareiškė, |<ad
Anglija vistiek nedarys nusi
leidimų ir reikalaus išpildyti
visus ultimatume
nustatytus
reikalavimus, kurie esą pasta
tyti ne nedraugingais tikslais ir
yra pilnai užgirti premiero.
Po McNeill kalbos pirmiau
sia kalbėjo buvęs
premieras
Lloyd George. Jis sakė, kad tie
Anglijos ir Rusijos
kivirčiai
yra didelė nelaimė ir turi bū
ti dedamos visos pastangos ne
prileisti nutraukimo ryšių tarp
tų dviejų šalių.
Jis maldavo
valdžią suprasti, kad pasaulis
dabar yra kaip aliejaus jura
ir pavojinga yra numesti už
degtą degtuką.

Lloyd George iššaukė dide
lio juoko, kada jis pasakė, kad
Rusijos užsienio reikalų ministeris Cičerinas visai nėra revoliuctionieitius, bet tokis pat
didelis aristokratas,
kaip ir
Anglijos ministeris lordas Curzon. Jis sakė, kad grįšta seno
ji Rusija, kurios jis taip bijo
josi pirmiau ir kad dabar už
sienio politikoj nėra jokio skir
tumo tarp caristinės Rusijos ir
bolševikų Rūdijos. Ir cariistinė
Rusija vedė prieš Angliją di
delę propagandą, ypač rytuo-

TIKĖTAI
Pasiskubinkite įsigyti tikė
tus garsaus lietuvių tenoro
Juozo Babravičiaus koncertui,
nes daug tikėtų perkasi sve
timtaučiai, o geistina, kad tie
lietuviai, kurie neturėjo pro
gos jį girdėti pirmame kon
certe, turėtų progą dabar.

se, kuri užsibaigė tik padarius
Revelio sutartį. Todėl ir dabar
Lloyd George tvirtino, kad rei
kia naudotis pirmesniais paty
rimais ir vietoj kivirčius kel
ti, reikia su
Rusija padaryti
draugingą sutartį, kuri užbaig
tų Anglijai žalingą Rusijos po
litiką.
Kitas buvęs premieras Asquith
pilnai parėmė Lloyd
Georgeą ir davė konservatyvams suprasti, kad susivieniji
mas abiejų
liberalų sriovių
nėra taip tolimas dalykas. •
Darbiečiai atstovai
aštriai
smerkė valdžios ultimatumą
Rusijai.
Darbiečių vadovas
Ramsay MacDonald aštriai pa
smerkė visą Anglijos valdžios
politiką linkui Rusijos. Jis nu
rodė, kad delei tokios politikos
ir delei stokos Anglijos atstovy
bės
Rusijoje, tapo
išleista
£100,000,000 kvailoms
ata
koms ant Rusijos valdžios. Jis
reikalavo tuojaus atsteigti nor
malinius ryšius tarp tų dviejų
salių.
Kiti darbiečiai nors ir ašt
riai smerkė abelną
Anglijos
politiką linkui Rusijos, bet iš
reiškė pasilenk inlimą tuo, kad
valdžia sutinka vesti su Rusi
ja derybas.
Abelnai manoma, kad Ang
lija netik nenutrauks ryšių su
Rusija, bet bus užmegsti dar
artimesni ryšiai tarp tų dvie
jų šalių.
Baigianties posėdžiui viena
tinis komunistas" atstovų bute
Newbold susikirto su tvarkos
vedėju ir 300 balsų prieš 88
tapo suspenduotas. Jis, konservatyvams prikaišiojant jam
vedimą bolševikiškos propa
gandos, pašoko iš vietos ii’ ne
mandagiai atsiliepė apie tvar
kos vedėją.
Tvarkos vedėjas
pareikalavo jį pašalinti iš po
sėdžio, pašaukta buto pirmi
ninką, kuris irgi parėmė tvar
kos vedėją ir Newhold tapo
suspenduotas.
Debatai apie Rusiją dar ne
pasibaigė.
i------------------------------

Aštri nota Chinijai
PEKINAS, gegužės
16. —
Svetimų šalių diplomatai šian
die padavė Chinijos užsienio
reikalų ministerijai antrą no
tą dėl banditų suėmimo kelio
likos svetimšalių. Nota esanti
daug aštresnė už pirmesnę no
tą, reikalavusią gimtuosius paliuosuoti. Notoje be to klausia
ma kodėl Chinijos
valdžios
derybos su banditais nepavyko.
Kalbama, kad
diplomatai
taipjau svarsto apie atšaukimą
Chinijos valdžios pripažinimo.
Tuo budu ryšiai su Chnija bu
tų nutraukti.
Chinijos suąiaieikliimo mini
steris nori pats pasiduoti ban
ditams ir pasilikti
pas juos
kaipo įkaitas, jei jie sutiks paliuosuoti suimtuosius svetim
šalius. Bet vargiai banditai priimts tokį pasiūlymą.
Gauta žinių, kad dabar ban
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kybos sutartis panaikinta.

geg. 16.
Areštuotas skaitant streikierių Leonidas Krasinas, kuris at
Anglijos
susirinkime Jungt. Valstijų vyko į čia tartis su
konstituciją. Policija jį pa valdžia apie iškilusius tarp An
nesusiprati
slėpė. 600 streikierių areš glijos ir Rusijos
mus, išleido šiandie praneši
tuota.
mą, kuriame jis sako, kad pre
LOS ANGELES, Cal., geg. kybos sutartis tarp Anglijos ir
16. — Paskilbęs socialistų ra Rusijos paliečia visą Europą
šytojas Upton Sinclair su kitais ir jeigu ji bus panaikinta, tai
trimis draugais tapo areštuo visa Europa pavirs į verdantį
tas streikuojančių uosto darbi puodą ir galės net prieiti prie
ninku susirinkime San Pedro karo. Tečiau jis tikisi, kad did
miestely už peržengimą polici žiuma atstovų buto narių prie
ryšių ir
jos įsakymo, draudžiančio lai šinasi nutraukimui
kyti viešus susirinkimus strei kad todėl padėtis pagerės.
Krasinas nhrodo, kad Fran
ko zonoj.
Kada jį areštuo
ta, jis skaitė
streikieriams cijos maršalas Foch ir Angli
jos armijos štabo viršininkas
Jungt. Valstijų konstituciją.
A rėš t u o t i eisiem s
i švažiavus lordas Cavan lankė neseniai
su policijos viršininku, jie ka Rusijos rubežius. Rusai mano,
buvo
žin kur prapuolė ir nieko nega kad tas jų lankymasis
lina buvo apie juos sužinoti. padarytas tikslu sukurstyti pa
Jis
Tik šiandie San Pedro polici- sienio šalis prieš Rusiją.
os viršininkas Oaks telefona- sako, kad jei prekybos ryšiai
tai
vistiek
vo Los Angeles centralinei po- bus nutraukti,
icijos stočiai, kad Upton Sinc- Rusijos bodšev'jkų valdžia neair ir jo draugai tebėra kalė- žusianti.
Krasinas dar nepradėjo de
ime, bet kokiame kalėjime jie
yra uždaryti Oaks nepasakė. rybų su Anglijos valdžia ir
Oaks tvirtino, kad jie yra lai manoma, kad jis laukia naujų
domi kalėjime už laikymą ne instrukcijų iš Maskvos.
teisėto susirinkimo ir už per
žengimą kriminalinio sindika- Pasimirė Amerikos geležinke
izmo įstatymų.
lių magnatas.
Iki šiol jau 600 streikuojan
čių uosto darbininkų tapo are-x MENTONE, Francijoj, geg.
štuota. Streiku vadovauja I. }6.—šiandie netoli nuo čia, saW. W.
o dvare, pasimirė nuo plau
čių uždegimo
George
Jay
Gould, Amerikos finansinin
kas ir geležinkelių magnatas.
Jo karjera buvo gana vaiz
dinga. Dar prie tėvo būdamas
jis užsidirbo $3,000,000 ir bu
Nepriėmė rezignacijos užsienio vo Western Union Telegraph
reikalų ministerio.
Co. vice-prezidentas. Tėvui mi
rus jis paėmė savo kontrolėn
BERLINAS, geg. 16. — Iš visus geležinkelius, kuriuos tė
au'tc<r(itetįingų šdjltintių ^patirta, vas valdė ir paskui jis, po di
<ad Vokietija,
pasitarusi su delės kovos su kitais geležinke
Anglija, vėl paduos
naujus liais, užvaldė daugelį kitų did
kontribucijos pasįiulymus.
žiųjų geležinkelių, taip kad jis
Užsienio reikalų ministeris su laiku kontroliavo visus pie
von Rosenberg įteikė savo re tinių valstijų geležinkelius. Bet
zignaciją dėl kontribucijų kri- veikiai po to jis nustojo rūpin
zio, bet jo rezignacijos nepri tis savo reikalais, niekurie ge
imta.
ležinkeliai pateko į receiverių
Sak om a,
k ad sdoia lis tai rankas, kiti pašalino jį iš di
spaudžią padaryti naujus kont rektoriaus Vietų; jo turtas žy
ribucijos
pasiūlymus ir val miai sumažėjo ir galiaus, teis
džios padėtis darosi labai opi, mo liko pašalintas nuo globo
socialistams reikalaujant, kad jimo tėvo turtu.
Paskutiniu
reichstagas
svarstytų kontri laiku jis daugiausia
gyveno
bucijos klausimą.
Europoje, bandydamas patai
syti savo nykstančią sveikatą.
LONDONAS,

Vokietija vėl pasiūlysianti
taiką

Saar angliakasiai grįšta į
darbą?
PARYŽIUS, geg. 15.— Pre
mieras Poincare šiandie pa
skelbė,
kad visi angliakasiai
Saar baseine
grįšta į darbą
šiandie, ar sugrįš ryto. Berlinas jau
nebeišmoka bedar
bės pašelpos reguliaciniai, o
čia Francijos valdžia pasisiūlė
pakelti angliakasių algas. Ang
liakasiai
streikavo nuo pat
franeuzų įėjimo į Ruhr distriktą.

Chinijos banditai grūmoja su
imti dar daugiau svetimtaučių
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Krasinas pranašauja Rusi- Turi laikytis prohibicijos Atmetė darbininky reikala Mussolini apsisuko kiton
vimus
pusėn
Yorkui prezidentas
jos-Anglijos karą Sako NewHardingas.
Jei ryšiai bus nutraukti ir pre

Upton Sinclair areštuotas
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Chicago, III., Ketvirtadieni^ Gegužis-May 17 d., 1923___________
ditai padidino savo reikalavi
mus; be savo pirmesnių reika
lavimų, dabar jie reikalauja ir
$2,000,000 pinigais
'išpirki
mui svetimšalių.

-Į.

Paliuosavo ir vėl areštavo.
LONDONAS, gegužės 16. —
Apeliacijų teismas įsajeė paliuosuoti Art O’Brien,
kuris
buvo iš Anglijos deportuotas j
Airiją. Teismo įsakymu jį su
grąžinta atgal į Angliją ir paliuosuota. Bet vos spėjus paliuosuoti jis vėl tapo areštuo
tas ii’ išgabentas į Bow gatvės
kalėjimą. Jis yra kaltinamas
maišto suokalby ir teismas at
sisakė paliuosuoti jį už kauci
ją-

NEWBURG, N. Y., gegužės
16. — Prezidentas Hardingas
savo laiške Wesley Walth sa
ko, kad New Yorko valstijos
legislaturos atšaukimas prohi
bicijos vykiniino įstatymų gali
pagimdyti tokią padėtį, kad
gali susikirsti valstijos vald
žia su federalinė valdžia. Bet
federalinė valdžia dar nieko ne
gali veikti, kadangi gubernato
rius Smith dar nėra pasirašęs
po tų įstatymų atšaukimu.
Hardingas sako, kad Lincolnas yra pasakęs, jog jokia ša
lis negali gyvuoti taip, kad da
ly valstybės butų laikomi ver
gai, o kitoj daly ne. O betgi
konstitucija nebuvo uždraudu
si laikyti vergus. Prohibicija
yra įvesta priedu prie konstil
cijos ir todėl nė viena valstija
prohibicijai priešintis negali.
Hardingas
paraše laišką
Walthui atsakymui į pastarojo
lafšką prezidentini, |:ur.iame
Walth reikalavo, kad tie legislaturos nariai, kuriie balsavo
už prohibicijos vykiniino įsta
tymų atšaukimą, butų apkaltin
ti šalies išdavystėje,
nes jie
yra prisiekę laikytis
Jungt.
Valstijų konstitucijos.
GUBERNATORIUS LAIMĖJO
KOVOJ SU BRUNDAGE.

CHICAGO. — Gatvekarių ir
elevatorių kompanijos atmetė
savo darbininkų reikalavimus
pakelti algą po 10c į valandą ir
vienos dienos poilsio savaitė
je.
Bet tas atmetimas dar nėra
galutinas ir derybos su darbi
ninkais tęsis ir toliau. Mayoras Dover tarėsi su kompaniji
ir darbininkų viršininkais ir ma)
davo daryti viską,
kad tik
streiko [išvengus. (Susitaikinti
esą vistiek priseis, tad gbriau
taikintis prieš, o ne po streiko.
Dever ketinąs padaryti griež
tesnių žingsnių, jei pamatys,
kad derybos prie nieko nepri
veda.
Darbininkai griežtai laikosi
savo reikalavimų ir yra 1 pasi
rengę nedaryti jokių nusileidi
mų.
BERLINAS, geg. 16. — Lausannoje užmuštojo Rusijos at
stovo Vadavo Vorovskio lavo
nas šiandie liko atvežtas į Bėr
imą. Pasitiko jį čia tūkstančiai
rusų ir vokiečių komunistų.
Šiandie vakare jis bus švežtas
į Maskvą.

Lazdijai.

RYMAS, geg. 15. — Fašis
tų premieras Mussolini, kuris
keletą dienų
atgal pareiškė,
kad jis nesuteiks Italijos mote
rims balsavimo teisių, nes mo
terys nesuprantančios politi
kos ir joms politikoj ne vie
la, dabar kalbėdamas interna
cionaliniame sufragiščių kong
rese prižadėjo suteikti Italijos
moterims
balsavimo teises.
Esą jokia politinė partija tani
nesipriešina ir jis galįs priža
dėti varde fašistų valdžios, kad
balsavimo teisės bus suteiktos
ivdkurioms moterų k'lesoins.
Bet pirmiausia
bus suteikta
teisė balsuoti lokaliniuose bal
savimuose, o paskui ir nacio
naliniuose balsavimuose.

Biržai.
Biržų Žemės Ūkio Draugija
įsteigė Biržuose javų valymo
punktą, tuo tarpu tik su fak
teliu ir gyvatėle. Vėliau mano
ma pargabenti ir trijeris. Už
valvma lukteliu
imama 15
centų centneriui, o gyvatėle 10
centų. Be to draugija parvežė
šį pa vasarį vieną vagoną zupe
rio ir duoda jį savo nariams
kreditan iki rudens; susitarė
su akcine b-ve “Agaru,” kuri
pasižadėjo
pirstatyti jos na
riams ir bendrai biržiečiams
pigesnėmis kainomis daržovių
sėklų; parsikvietė jos darbus
reguliuoti prjtyrusį agronomą
ir nutarė artimiausiu laiku pra
dėti gaminiu cementinefe čer
pes stogams dengti,
kurias
mano
taip pat pardavinėti
ūkininkams kreditan.

Balandžio 16 d. Lazdijuose
Jo vėlavimas paskirimų gene
raliniam prokurorui liko Dumblio gatvėj įvyko dideli!?
gaisras. 20 gyventojų sudegė
patvirtintas.
visos luobos,-kvartai, kluonai ir
visi jų padarai. Be to, daugelio
SPRINGFIELID, III., geg. 15.
— Gubernatoriaus Len Small gyventojų sudegė: arklių, kar
vėlavimas $513,200 paskirimų vių, avių ir kiaulių. Žmonės
mažai ką galėjo išgelbėti nuo
generalinio prokuroro Brundage reikalams,
tapo paremtas gaisro, kadangi oras sausas,
namai visi dengti šiaudais, o
atstovų buto. Gubernatorius
laimėjo pirmą susirėmimą su vėjas putė kaip tik iš rytų, iš
Brundage atstovi) bute, kada ilgai gatvės. Baisus buvo regi
butas 76 balsais prieš 55 parė nys. Vakar šiuo laiku dar tro
mė gubernatoriaus
vetavimą bos stovėjo, o šiandien — gry
$32,000 paskirilmą “speciali- nas laukas. Nuostolių padary
ŠIANDIE — giedra ir šil
nėms ihvestigacajoms” rinki ta labai daug, kad greitu lai
mo paveldėjimo taksų Cook ku sunku butų viskas apskai čiau.
SaSulė teka 5:28 vai., leidžia
paviete. Vėliau 71 balsu prieš tyti. Gaisras prasidėjo iš J. Alsi 8:04 valandą. Mėnuo leid
61 tapo patvirtintas ir vėla bavičiaus kluono, bet iš ko ir
žiasi 8:44 valandą vakare.
vimas $250,000 paskirimo vy- kaip — dar nežinoma.
kinimui taip vadinamų “blue
....... ... -7.......
.......
...
... ......................... .
sky” įstatymų.
Baųmdagfc tokio pralaimėji
mo nesitikėjo, kadangi buvo
manoma, kad viena ar kita pu
sė laimės tik keliais balsais,
tuo tarpu Brundage
surinko
tik 76 balsų vietoj reikalingų
atmetimui gubernatoriaus veto
102 balsų.

ArgGreit Galės Jūsų Giminės
Atvažiuoti iš Lietuvos
Galima sužinot ar paskubint.

VICTOR BERGER JAU
HAMBURGE

BERLINAS, geg. 16.— So
cialistas kongresmanas Victor
Berger jau atvyko į Hamburgr, kur dalyvaus tarptautinia
me socialistų kongrese
kaipo
Amerikos
Socialistų partijos
atstovas.
Banditai užmušę tris
chiniečius.

SHANGHAI, geg. 16.— Suchowo banditai, kad įspėjus,
kad derybos dėl jų paliuosaPINIGŲ KURSAS
vimo suimtųjų svetimšalių tu
užsibaigti, numetė
Vakar geg. 16 dieną, užsienio pi ri greitai
nigą ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu nuo kalno ir užmušė triš chi
bmųra buvo ekaitoma Amerikea pini- niečius belaisvius.
įSOtaipi
’
Žinia yra nepatvirtinta.

SHANGHAI, gegužės 16. —
Atvykę
į čia iš Tsaocuango
1 sv. sterlingų....... $4.68
amerikietis ir italas sako, kad Anglijos
Austrijos 100 kronų _____ ____ %c
SucIkavo banditai, kurie jau Belgijos 100 markių................ $5.75
Danijos 100 markių............. $18.80
laiko kelioliką
svetimšalių, Finų 100 markių .................. $2.78
rengiasi pulti Tsaočungą, kad Franęijds 100 frankų ...... ,.. $6.68
Italijos 100 lirų .»................. $4.86
suėmus dar daugiau svetimša ) Lietuvos
100 Litų_________ $10.00
Ū®
lių ir taipjau traukinius augŠr Lenkų 100 markių ____
Norvegijos
100
kronų
............
$16.35
tų Pekino valdininkų.
Tas Olandų 100 guldenų .......... $39.13
miestas yra netoli banditų tvir šveicarų 100 markių ........... $18.05
Švedijos 100 kronų ..........
$26.68
toves.
Vokietijos 100 manrių.uu.u.,...u U<c

Bet
derybos
su gatvekariy Dabar prižada suteikti balsa
kompanija tęsis ir toliau.
vimo teises Italijos moterims

žuvo gaisre.
CHICAGO.
Gaisre
ant
uk&j prie pat Lyons miestelio
žuvo Jos. Hinesh, 16 m. Kiti
šeimynos nartiai išsigelbėjo,
nors namas sudegė dar ne
spėjus atvykti ugBiagdsiams»

Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi
ingaliojimą nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.
Tas gal priskubins atvažiavimą Amerikon
daugelio žmonių.
Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių
Skyritf tįme reikale. Paduokite pasažierio var
dą, nAvardį, antrašą, laivų kompanijos vardą ir
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir
kaip tą galima pagreitinti.
Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.
į
Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos birželio-June 15 dieną. Pasiteiravimai apie giminių
neatvažiavimą ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 13 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

itaujienus, UHcago, m.

Ketvirtadienis, Geg. 17,1923
Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

Kuršėnai.

KIEKVIENAS LASAS

as Lietuvoj
-

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

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iš Vilniaus

Padegė dvarą

Kovo pabaigoj sudegė Pelešų dvaras. Namuose niekas
negyveno, ir todėl aišku, kad
dvaras padegta tyčiomis.
Žydų paroda.

JD1

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo
Borden ve
žiko.

BORDENS
ErmUoductsCo. of- Illinois
Franklin 5110

nydaimi stengias,

Itająs

įana-

kad daugiau

M

ajesti

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDIDTI j\ R IVItVINYTI VISADOS KREIPKITĖS

•THEATRE*
sužvejotų balsų: miestiečiams
ANT NAUDOS.
NEŽINIA, AR KIRS VARNAS (eidami iper butus) prižada ir
Monroe gat. arti State beperstoginis
Vodevilius šeštad., Sekm.,
malkų,
ir
bulvių
pasodinti,
kad
VARNUI AKI.
Šventėmis. 22c. ir-45c. (ir tak
tik balsuotų už juos.
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant
šeštad. sekmąd. ir šventes.
Daugėliškio miestelio gyven
Kun.
Vilimas per neapsi
Dideli komediniai aktai ir
krut paveikslai.
tojai išsiuntė j Varšuvos sei žiūrėjimą
turėjo
didžiausį
“
Kur
pilną pinigų vertą.”
mą peticiją dėl neteisėto Šven nuostolį: manydamas, kad jo
čionių apskrities mokyklų in-: sąrašas eis 1, 2 ir 3, jau ne
809 W. 351h SI., Chicago
spektoriaus elgimosi su vieti laukiant nieko, už juos agita
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
nės mokyklos mokytoja p. Zo vo ir išspausdino literatūros. Dr. Anelė Kaushillas D. C.
PADAROM PIRKIMO IR PAR
CHIROPRACTOR
DAVIMO RAŠTUS.
fija Stakauskaite.
Mokytoja Bet pesirodė, kad socialdemo
Gydau be operacijų ir be gyduolių
Pasekmingai
siunčiam pinigus ir
Stakauskaite
mokytojavo 3 kratai pirmiau padavė ir jų visokias staigias ir kroniškas ligasl
Parduodam Laivakortes.
metus ir sutvarkė mokyklos eina sąrašas pirmuoju (antruo nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
dusulį ir visas kitas li
reikalus. Pirmus metus mo ju darbo kuopos). Reiškia, susišiapiniiną,
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata 1
.....—"
1
kinių buvo tik 84, antrus 140, kun. Vilimas agitavo už social- rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
trečius gi jau 250.
dęmokartus ir darbo kuopą
Telefonas Roosevelt 8185
Valandos:
3 vai. iki 0 p. m. Nedelioj
Iš
tikro
tragikomedija
!
—
B-s.
Bet 1922—23 mokslo metų
i
ADVOKATAS
9 iki 12 a. m.
pradžioje virto kitaip: mokyk
Veda bylas visuose teismuose. Pa
la suvalstybinta, mokyklų in
rūpina visokius dokumentus. Eg
spektorius mokyklos vedėja
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
paskyrą tūlą p. Matulaitytę, o
traktus ir kitus raitus prie parda
Stakauskaitę atleido iš tarny
vimo ir pirkimo namą ir lotą, farbos. Mokslas ibu|vo pertilau'kNedelioj, Gegužio 20 d., 1923 m.
mų ir biznių, ar u it rauki ant mortas. Po peticija pasirašę su
Bergman’s Grove Darže
gičius.
viršum 100 asmenų,
kurių
Riverside, III.
Vakarais iki 8 vai.
tarpe yra ir ne lietuvių.
Pradžia 11 vai. ryto iki 8 v. v. Šokiai ant didelės uždengtos platformos.
sutaisyta per unijos orchestrą. Bus visokių žaismų,, gardus užkan
t Laukiama, ar kirs varnas Muzika
1739 So. Halsted St.
džiai ir šaltas gėrymas. Įžanga 45c ypatai.
.
vnuimnr a c
Kviečia KOMITETAS.
varnui akį ar ne.
PAS MUS.

TAS JUMS BUS

S. L. FA8I0N AS CG

Pinigų nenori imti. — Dažnai
visai atsisakoma imti lenkų
šimtines ir kitus smulkesnius
pinigus.

— Borden’s Selected Pieno
turi savyje gėrę vertę, nuo
latinis prižiūrėjimas ir per
žiūrėjimas.
Nenuilstamos pastangos
visuomet yra dedamos ir tik
rai yra įvykinamos kad pa
darius šį gėrę pienę.

F

Musų krikščionys

Balandžio 1 d. atidaryta
Vilniuj pirma žydų dailininkų
paroda. Parodoj išstatyta apie
150 Įvairių dalykų.
Pašte vagia.
Tūlas Gerniavslkis ĮKubilio^nių miestelyj, Švenčionių ap- ^kr. pašte gavo uždarytame vo
ke vieton 100 dolerių du šimtu
lenkų markių.

8

K. S. JURGELIONIS

Ghicagos Latvių Darbininkų Apšvietus
Draugija Rengia Pikniką

Telef. Roosevelt 8500

Važiuokite 22 gatvės karais iki Cicero Avė., nuo ten La Grange iki daržui.

Stoja prekyba.

Del labai pakilusios brange
nybes mieste visai sustojo pre
kyba. Reikalavimas miško iš
dirbiniams žymiai sumažėjo;
visos lentpjūvės užversta ne■ partl i io t o m3 p re k ėmis.

;

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

Kovo mėn. mieste buvo 19
mažesni ir 4 didesni gaisrai.

v----------- —i-----------

Daug žmonių suimta.

žmonių

iš Paringto
a pi.1) suimta

parapijos (švenč.
kalėjimam Yra tokių,

“Daylight”
Jūsų Skalbinius
KALBIMAS daugelio namuose užima daug
laiko negu ištikto yra reikalinga — todėl,
kad skalbiniai yra apšviečiami su prasta
liampa, ir netinkamai pakabinta. Ir skalbiniai iš
rodo balti, kuomet jie nėra balti, spalvos yra ne
tikros. Ir kuomet žiūrėjimas yra neaiškus tuomet
darbas yra lėtas ir pasekmės prastos. Jus galite
turėti gerai apšviestus jūsų skalbinius jei jus

S

PADARYSITE ŠIOS TRIS
PAPRASTUS DALYKUS
(1) Pakabinkite liampa augštai ir kad ji butų tiesiai ant
skalbyklos. (2) Vartokite 100 watt, stiklą enameliotą Maz
da C liampa, arba patartina 150-watt Mazda Dienos švie
sos liampa. Paskutinioji specialiai yra rekomenduojama to
dėl kad ji suteikia baltesnę šviesą, kur spalvos yni labiau
matomos. (3) Vartokite “RLM” metalinį reflektorių pa
sukti šviesą ten kur ji reikalinga.
Išlaidos įsigijimui tokios šviesos yra labai mažos.
Mes rekomenduosime atsakantį apie elektrą žinantį žmo
gų jūsų apielinkėj jei jus pašauksite

Randolph 1280 — Local 287

COMMONWEALTH
EDISON COMPANY
72 West Adams Street

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris
patars jums kaip gauti palengvinuną. Kad būti išgydytu,
jus turite surasti savo ligoti priežastį Nenuodinkite savo
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų, ir gaukite
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas
turi būti
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta
jūsų liga.
Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo,
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės,
chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt
reikia specialiu gydymo.
Seru m
606
Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ
DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:
3101 South Halsted Street,
Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL
Valandos nuo 10 iki 8 Nedaliomis nuo 10 iki 1

JOHN KUCHINSKAS

kad sė

LIETUVIS ADVOKATAS

di jau antri metai. Klausiant,
už ką laiko žmones suėmę,
dažniausĮiai gaunama atsaky
mą: “my nic nie wiemy, jutro
proszę przyjšč” (mes nežino
me, rytoj ateikit).

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Saredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visekias bylas visuose teis
muose. . Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius DokumfKtus,
perkant arba parduodarifr-^Lotta,
Namus,. Farmas ir Biznius. Skciina Pinigus ant pirmo morgičiteis
lengvomis išlygomis.

TAURAGĖ,

Tauragė kovo 18 d. jau apšviesta elektros šviesa iš clektros stoties b-vės “Rūbas.” Pliek- į
tra paleista dalyvaujant p-nui k
Stungiui, b-vės “Rūbas” direk
toriui, bei p-nui
Vilkaičiui,
Tauargės Viršininkui,
einan- j
čiahn “Rūbo” elektros jddties Į.
direktoriaus pareigas. Buvo at-IJ
važiavę specialistai inžinieriai:
Antrušaiitis, Krabsas ir Betkis.
Atsilankė stotyj • vietinių ban
kų atstovai bei šiaip inteligen Į
tai. Buvo susirinkę daug žmo- I
nių iš liaudies.
1

Tai jau antru kartu bendro
vė “Rūbas” paleidžia elektrą. Į
Mat ji ankščiau buvo užtven
kusi Juros upę, bet kai tvenki-Į
nys apiro, tai teko parsigaben- Į j
ti motorus ir jais dirbti elekt- Į Į
ros jėgą. Motorai turi 100 ark- Į
lių jėgą. Šviesa yra skaisti ir
lygi. Dabar ji blizga visur Tau
ragėje. Iškilmė pabaigta kliube vakariene ir pasilinksmi
nimais.

NUSIPIRK
Typewriterį arba
rašomų mašinėlę

ADVOKATAS

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

Daug gaisrų.

Daug

K. GUGIS

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Juozas Babravičius

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Duos

ANTRĄ KONCERTĄ
Rytoj, Gegužio 18,1923
ORCHESTRA HALL
220 S. Michigan Avė.

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Ckicaro
Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS
Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai,

LAWYER Lietavys Advokatai
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 15786 S. Wabaah Ate,
Tat: Puliman 6877.
r—..
___________________
j

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

Šviesą ir pajiegą suvedami j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacijn Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

"" "

Busto Telefonai

WeX“ DR. H. A. BROAD Armitage 3269
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą
pats sau, 'savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirasinėii ir
greičiau galėsi parašyti laišką ar
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis
pasaulyje.
Gaunamos

Lietuvių, Rusų ir Anglų spauda Chicagoje iškėlė Juozų Babra
vičių į padangės. Jo balsas visus užžavėjo. Tie, kurie girdėjo jį
pirmame koncerte, negalės neateiti dabar, o tie, kurie jo visai
negirdėjo, tepasinaudoja šia paskutine proga, nes Juozas Bab
ravičius Chicagoje šiame sezone dainuoja paskutinį sykį.

Nepraleiskite šių progų, kad paskui nesigailėtumėte.

.

. !u,A

:

.

ĮTAISYMAI
PEOPLES PLUMBING & HEATIKG
SĮUPPLY COMPANY

1739 S. Halsted Str.,
Chicago, III.

^-J.11:-

iii '.^ .iiiiiii^Žf......

3319 Aubum
Avė., Chicago.

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

NAUJIENOS

'.

Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

jPLUMBERIO IR APŠILDYMO

Kviečiame

490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted ‘A,
Telephone Haymarket 1018

I

;.... , . ,..; i

GRABORIUS IR
Balaamnotojaii

_.. ....

» ..,.<................... ........................
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....... .
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Ketvirtadienis, Geg. 17,1923

L. S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję,
ketvirtadieniais.
v

Kultūros centras

Del šaukiamo Hamburge
Pasaulinio Socialisty
Kongreso

čia kalbėsiu tik apie cbicagiečius. Daugelį žmonių prisi
eina susitikti ir įsikalbėjus pa
aiškėja, kad jo privatinis gyve
nimas kaip kada yra monotoni
škas — darbas, valgis ir mie
gas. Ir daugiau beveik nieko.
Mums, ebieagiečiams, jau se
nai stoka kokio nors centro.
čia yra daug prasilavinusių
žmonių. Bet jie neturi tarp
savęs ryšio. Kiekvienas veikia
atskirai, kaip jis geriausiai su
pranta. Mums būtinai reikėtų
turėti Kliubas. Tai butų musų
kultūros centras.
Daug musų laisvesnių valan
dų nueina niekais. Ir tas yra
labai negerai. Turint tinkamai
suorganizuoutą kjiubą, daugu
mas musų galėtų iš jo pasinaudoti. Turėdamas liuosą laika, nueitu kliuban ten visuo-

Tuojaus po Sekminių šau
kiamas Hamburgan pasaulinis
socialistų kongresas. Tą kong
resą sutartinai šaukia Antra
sai ir Vienos Internacionalai.
Kongreso vyriausis tikslas su
kurti vieną bendrą Socialisti
nio Proletariato Internacionalą.
Kongresui paruošti nesenai
įvyko Bregence (Vokietijoj)
abiejų Internacionalų pildomų
jų komitetų
prirengiamoji
konferencija. Konferencija jau
pasibaigė, sudarydama
pro
jektą busimojo Internacionalo
statutui ir nustatydama sąly
gas, kuriomis galima bus kon
grese dalyvauti socialistinėms

niel rastų

partijoms.

žmonių

NAUJIENOS, CMcagO, BĮ

, •

landų darbo diena. Kiekvienam
tų klausimų jau paskirta po
keletą pranešėjų ir papildyto
jisocialistinių
Pareiškimai
partijų, norinčių
dalyvauti
kongrese, dar priimami. Įteikiant pareiškimą reikia drau
ge paduoti trumpų žinių apie
partijos programą, taktikij,
apie partijos narių
istoriją,
skaičių ir jos įsigalėjimą savojo krašto gyvenime.
Už dalyvavimą
kongrese
kiekvienas atstovų įmoka po
25 šveicarų frankus. Be atsto
vų gali dalyvauti ir svečiai, tik
nedidesniam skaičiuje, kaip
yra iš tos organizacijos atsto
vų.
(“Soc-tas”)
MASSACHUSETTS

RAJONAS

Moston, Mass. — Gegužes 6
vų, prijaučiančiųjų ir draugų
susirinkimas. Susirinkime da
lyvavo apstus būrys draugų,
atvykusių iš artymiausios Bos
tono apylinkės: Lynnc, Montolio ir kitų.
įSusiriūkimas išklausęs pranešimų drg. K. Bielinio apie

Brooklyno rajonuose. Vietos tus imant; grąžinant ofisui ne
draugų patvarus dairbas padi parduotus bi lėtus, sumokėti
dins musų energiją ir sukvies už juos pinigai bus sugrąžinti.!
Kuopų valdybos prašomos
buriu išsklaidytas LSS. eiles.
—Ex-komunistas. urnai kreiptis į Cook Kauntės Vienatinis vandeniu kelias Lietu
ofisą (1501 VVarren Avė. kam-!
von per Southamptoną ant
Milžinų laivų
pas Ogden Avė.) ir pasiimti
tiek biletų, kiek maždaug ti- AQUITANIA
MAURETANIA
kiši parduoti.
BERENGARIA

GUNARO
Lietuvon per 10 tfieny

Socialisty Partijos
Konvencija

Metinė
Socialistų Partijos
konvencija įvyks gegužės 19-21
dienomis Neiw Yorke.
Posėdžia bus laikomi Finų Salėj,
2056 Fifth Avė.
Kartu su konvencija ten pat
įvyks ir nacionalinė socialistų
konvencija, taip kad abieju
posėdžiai greičiausiai bus lai
komi bendrai.
Be kitų klausimų konvencija
spręs apie leidimą naujo savai
tinio organo — tokio, kaip kad
pirmiau buvo
“Appeal to
Rcason”, jį redaguoti pakvie
čiant Eug. Dobsą. Taip jau
bus išspręstas klausimas dėl
Socialistų Partijos dalyvavi
mo ar nedalyvavimo FarmerLabos Partijos šaukiamon taip
vad. “koalicijos konvencijom”,
kuri įvyks Cliicagoj š. m. lie

Darykime “LSS. Žinias”
įdomesnes!

pos įnėn. 3 d.

pratintis, dažniau

Musų sąjungieč(iai truputį
apsnūdę. Mes dabar turime!
“Naujienose”
savo 'skyrių,
LSS. Žinias, bet bendradarbių
tam skyriui labai mažai. Ko-!
dėl toks apsileidimas, snaudimas?
Prašyčiau draugų, kad kiek-j
vienas valdąs plunksną steng
tus ką-nors parašyti. Juo dau
giau draugų rasinės, tuo musų
skyrius
pasidarys įvairesnis,
įdomesnis, gyvesnis. O tai
juk labai svarbu.
Suprantama, nevisi moka
gražiai raštu išreikšti
savo
mintis. Bet yra daug musų
draugų, kurie neblogai vartoja
plunksną. Reikėtų lik daugiau

—IŠ

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. C. K. KLIAUGA '

DR. J. KULIS
...... .——

DR. S. BIEŽIS

—..ii-ii

DR. A. L YUSKA

dr. v. a. Šimkus

Morris Hilųuit, Victor L. Ber las turi savo Sekretoriatą, ku
gen, Jacob Panken ir Morris rio^priešaky stovi du nuoaltinjti sekretorių ir iždininkas.
Berman.
Darbo Komisija ir SekretoDrg. Hillųuitas, kartu su drg.
Algernon Lee, yra Viennos so riatas yra nuolatinės Interna
cialistinių partijų Sąjungos na cionalo įstaigos.
rys. Hamburgo kongresą ša u.-/ Artimiausiojo Kongreso die
kia, kaip žinoma, ši internacio notvarkėm pastatyti trys pa
nalinė Sąjunga ir antrasis In matiniai klausimai:
1. Imperialistinės taikos ir
ternacionalas.
Kongresas tečiaus, reikia tikėtis, sutvers vie darbininkų klasės uždaviniai.
2. Pasaulinio proletariato
ną socialistinį Internacionalą,
todėl Viennos organizacija pa kova su pasauline revoliucija.
3. Sočia lės reformos 8 valiaus gyvavusi.

northserman
LLOYD---LAIVAKORTĖS
Jusų giminėms ir draugams
Lietuvoje
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų
atsišaukite

DM.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chiiargas
25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzię 7715

A

DR. P. G. VVIEGNER
Priėmimo valandos 'nuo 8 Ud 12 Ii

North German Lloyd
100 N. La Šalie St., Chicago, UI.
Arba prie kito autorizuoto
vietinio agento.

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vakT

Garsinkitės Naujienose

18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canal
8110 arba 0376
Telefonai!
Naktį Drexel 950
Boulevard 4186
3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 1® valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO
AKDSERJA
Turiu patyrimų
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Or, HasricD Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedeldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
■■

................. .................
.-.■-irwriT-i rią-irui-T— —nr it-ii

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
................ '|.............. ........................

T ~

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
5208 W. Harrinon St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8
vakare išskiriant nedfildieniua.
Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAD
Optamatrld

T»l. BOU l<rar< S4ST

M49 B. A»idui Ava
Kamp«« 47-tm
x-r»«

Tel. Blvd. 3138

M.

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

DR. P. ŽILVITIS

n-m.....

unui n~-r

Tel. Austin 0737

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

Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St
‘ Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

-į r n.-i

..........—

DR. P. Z. ZALATORIS

8261 South Halsted St
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir <5—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.
Rosidence Ganai 2118
.......................
, ..
Telephone Yards 5834

elektros prietaisus.
Ofisas ir. Labaratorija: 1925 W.

DR. G. Z. VEZELIS

- - - - - - - - - —- - - - - - - - -

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas psz 1b
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas Ugua,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui

Lietuviai Daktarai

go kongrese

Akušeri
jos kolegL
j$; ilga*
praktika
vusi Penn>
silvanijos
hospitalžse. Pasek
mingai pa
tarnauja
prie gim
dyme. Duo
da rod< vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ii
merginoms.

£^DR. HERZMAN^
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Musų delegatai Hambur

Baigusi

Dr. Herzman kraustosi iš senof
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
jų vietą 3410 So. Halsted St.

rašinėti. Ra

DR. M. T. STRKOl’IS

31Bl So. Haiuted St., kampas 81 gat
Telefonas Yarda 1119

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. Greitas persėdimas Southamptone. Lietuviai ypatiškai lydimi.
Į
(2rą kl. .$150.00) Kares takPiliayą (3čia kl. 106.50) sai ekstra
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan I’iliavoj važiuojant į
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika
lingų dokumentų atvažiuojantiems
keleiviams galite gauti nuo bile
agento. Reikalaukit. Ju yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Šioj
Socialistų konvencijoj šymas verčia rašantįjį daugiau
galėtų pasikalbėti, arba ką
štai kai kas žifiių iš statuto L. S. D. P. darbuotę IJetuvoje
ir LSS. padėtį Amerikoje pri negales dalyvauti nei Hilląuitas ir giliau mąstyti, daugiau ap
Ir dienos projekto:
klausimus išdiskūsuoti.
Kuriamam S. P. Internacio ėjo prie aptarimo klausinio ku nei Bergeris. Juodu mat yra galvoti tą, ką nori kitam pasa
Toks kliubas turėtų būti or nalui gali priklausyti kiekvie riuo budu atgaivinti ir sudru- partijos delegatai į Tarptautinę kyti, * raštu išdėstyti. Taigi
Socialistų Konferenciją, kuri dažniau rašin/čldami turėsime FRANCE ................................ Gegužės 23
ganizuojamas idealiais pama na socialistinė partija, kuri tinti LSS. organizaciją.
LA SAVOJE ............................ Birželio 2
Pranešimai iš vietų parodė, bus laikoma geg. 19-—20 d. dvejopos naudos: priprasime PARIS
........................................ Birželio 6
tais. čia turėtų būti tik kal siekia pakeisti dabartinę tvar
LAFAYCTTE
........................ Berželio 23
kad
daugely
kolonijų
musų
Ifa m b u r ge, Vo k i e t i j o j.
raštu ir žodžiu geriau išreikš
bama apie viešus musų gy ką socialistine ir kuri tam tiks
Puikiausia sutvarkymas — kambariai
keturiėrns ir žemiems žmonėms,
ti savo mintis,
ir priprasime dviems,
venimo nuotikius.
Politika, lui atsiekti pasirenka klasinį draugai yra pasiryžę imtis dar
Valgomasai kanibaris, rūkymui,
baras,
barbernė, puikiausia praneuzižkas valgia,
sukurti
LSS.
bo,
daile, literatūra turėtų užimti kovos kelią. Kuriamojo Inter
Cook Kauntės Socialistu nuosakiau mąstyti. Abu daly irvynasperkalbėtojas.
ir aius muzika, Šokiai. Kartu yra
Montello,
kuopas
Law;rence,
kai
yra
labai
svarbus.
Į
pirmą vietą pasikalbėjimuose nacionalo uždavinys, — apibu
Visais reikalais kreipkitės prie vietos
Presos Piknikas.
French Line agento, arba i kompanijos
ir
kitur,
Lynne,
Hoverhillyje
Tat
darban!
Rašykite,
kasi
ir diskusijose.
dinti ir panaikinti vedamąją
ofisą, 19 State Str., New York, City
entuziasChicagos ofisas 133 N. Dcarborn St.
Į
Visi
susirinkusieji
LSS.
Kuopos
prašomos
tuojau
įmanote rašyti. — žymontas.
Organizavimo darbą turėtų už socializmą kovą. Tais atsipaimti į savo rankas socialis tikimais, kuomet kyla ginčas tiškai pritarė LSS. atgaivini- rūpintis biletų pardavinėjimu.
tai. Prie kliubo galėtų prigulė tarp dviejų
Internacionalui mui ir vienbalsiai priėmė se
Cook
Kauntės Socialistų
ti tik socialistai arba socialis priklausomų partijų, S. P. In kamą rezoliuciją:
1) kviesti visus apylinkės partijos sekretorius d. Howe
tų pritarėjai.
Turėtų
būti ternacionalas stoja kaipo galu
kolonijų draugus imtis darbo, praneša, kad Socialistų presos
smulkmeniškai išdirbtas pro tinė lįinčui
kad sukurus vietose Lietuvių piknikui, kurs įvyks birželio
gramas tvarkos ir tolimesnis
17 dieną Rivervicw Parke ki
gyvavimas to kliubo.
Turėtų
S. P .Internacionalas vykdo Socialistų Sąjungos kuopas;
2) iš susidariusių
kuopų lotai jau yra prirengti ir kad
bu Ii surasta tinkama ir pasto savo uždavinį penkių savo įs
partijos sky
(Bosto- visų socialistų
vi viela ir surasti šaltiniai to taigų pagelba. Vyriausioji In įkurti Massachusetts
kliubo užlaikymui. Praktiškai ternacionalo įstaiga yra visuo no) LSS. Rajono organizaciją, rių ir LSS. kuopų valdybos
veikiant, nesunku butų tai pa tinas jo partijų
kongresas, einant LSS. konstitucija ir va tuojau rūpintųs tų biletų par
daryti. Reikia tiktai kad ka Kongresai šaukiami tik svar- duojantis LSS. VIII Rajono įs davinėjimu.
Paskutiniajame Cook Kaun
, '
nors pradėtų tuo dalyku rupiu-Į Blausiais atsitikimais lir todel tatais;
3) Massachusetts LSS. Ra tės Delegatų Komiteto susirintis.
partijos
apyrečiai. Kongrese
tkimc buvo nutarta, kad kalbi
Toks kultu ros centras su atstovaujamos
proporcingai jono organizacijos sukonstrupavedė nių organizacijų skyriai, taigi
teiktų mums daug naudos. kiekvienos narių skaičiui. To- avimą susirinkimas
Mes galėtu'me čia, taip sakant, so šalyse, kur profesines dar tam tikrai trijų draugų komi ir LSS. kuopbs, mokėtų be ka
išauklėti daug gerų jaunų vei bininkų sąjungos yra partinės sijai, kuri dviejų mėnesių lai ro taksų dar du centų viršaus
Pinigai
pbivajo sušaukti 'kiekvienam biletiti.
kėjų, kurių ateity mums rei (Belguose, dalinai Angluose) kotarpyje
LSS. Rajono reikia sumokėti išanksto, bilekės iš kur nors gauti. Jei mes prie partijos narių priskaito Massachusetts
nesirūpinsime tuo, tai galų ga mos li* profesinės organizaci- konferenciją.
šitas nutarimas liko priim
le galime atsidurti nemalonioj jos.
Einant projektu, vienas
padėty.
atstovas siunčiamas nuo 300 tas visais dalyvavusiųjų bal
partijos narių. Bet jokia parti sais. Čionai pat išrinkta ko
Musų jaunuoliai-ės turi ren ja negali pasiųsti daugiau at misiją, kurios pareiga vykdingtis užimti' dabartinių veikėjų
stovų, kaip 50.
Balsuojant ti minėtąjį nutarimą.
vietą. Spėju, kad toks kultū
Susirinkimas vienbalsiai nu
kongrese,
Idiekvi-ena partija
ros centras tam daug padėtų.
gauna atatinkamą balsų skai tarę protestuoti prieš komu
Z""
————.................
Yra daug jaunuolių su gerais
Telephone Yards 1532
čių. Didžiausia partija negali nistų šmeižimus, taikomus į
ir prakilniais norais, bet jie
turėti daugiau balsų, kaip 30. Lietuvos Socialdemokratų Par
neturi progos kaip surasti ta
DENTISTAS
PHYSICIAN IR SURGEON
Kongresas sudaro Pildomą tiją ir atskirus tos Partijos
kus prieiti prie platesnio veiki
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3464 So. Halsted St.
jį Internacionalo Komitetą, į žmones ir nurodyti Amerikos
kampas
18-th
Street
Ofiso
vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
mo. Ir tankiai jų ir geriausios
lietuviams
darbininkams,
kad
Ofiso
vai.:
1
iki
8
ir
6
iki
8
v.
v.
kurį turi pasiųsti bent po vie
Phone Canal 0257
3259 So. Halsted St, Chicago, IR.
iegos dingsta niekieno nepaste
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
V
------------L
—
I
---—
šmeižimo
taktika
nedaro
gar

ną atstovą socialistinės organi
Tel. Boulevard 5913
bėtos. Kas nors turi rūpintis,
bės
darbininkų
klasei,
kad
zacijos kiekvieno krašto. Na
Telefonas Boulevard 7042
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
kad surasti tuos jaunuolius ir
rių Komitete numatoma 40— prieš šmeižtus ir melą visi sąTel. Yards 1699
padėti jiems išsikasti j viršų,
r—
- -...... ..............
moningi
žmonės
50. Pildomasis Komitetas ren
Lietuvis
kad paskiau butų kam viešas
testuoti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kasi bent vieną kartą į metus,
darbas dirbti.
Susirinkime dalyvavo 24
4601 So. Ashland Avė.
varsto ir taria einamuosius S.
Lietuvis Dentistas
Tuo klausimu prisieis dar
draugai.
Sužadintu
upu
išsis

Vai.
2
iki
4
ir
6
iki
8.
Ned.
10
iki
12
P. Internacionalo klausimus.
plačiau atsiliepti, Dabar pra4712 So. Ashland Avė,
Namai 6641 S. Albany Avė.
Iš savo tarpo
Pildomasis kirstė musų draugai, kad sto
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
šysiu draugų išreikšti savo min
Tel. Prospect 1930
jus darban atstatant musų Są
Komitetas renka
arti 47-tos gatvės
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Valandos pagal sutartį.
t į dėl šio sumanymo.
jungą.
v.
.........
.................
.......
-■>
as/menų, kuriame bus atstoLeavitt St. Tel. Canal 6222
— A. Žymantas vaujamos didžiųjų šalių
greitu
laiku
turėsfane
Taigi
soRezidencija 3114 )¥• 42ud St.
Office Hours: 10 iki 12 pietų
cialistinės partijos, Jei butų dvi LlSS. Rajonų organizacijas,
Tel. Lafayette 4988
5 iki 7 vak.
Tel.
Canal 2118
svarstomas biure kokis nors Draugai chicagiečiai gali pasi
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12
jų
iniciatyva
duoda
džiaugti,
mažesnės šalies socialistų reikalas, tai Biuras kviečia daly- progos ir skatina musų drau
PHYSICIAN AND SURGEON
vauti savo posėdy ir tos šalies gus kitose Amerikos vietose
1900 So. Halsted St.
Amerikos Socialistų Partija, atstovus. Biuras daro savo imtis darbo.
Gyvenimo
vieta: 4193 Arčher Avė.
Esu girdėjęs, kad LSS. Ra
2 iki 4 po pietų
kurios dalis yra Lietuvių Socia posėdžius periodiniai.
Tel. Lafayette 0098
Iš Biuro
tarpo
sudaroma joninės organizacijos žada įsi
listų Sąjunga, paskyrė keturis
K
—
....
.
I
I
Detroito, Pittsburgho,
delegatus į tarptautinį socialis nuolatine /Darbo Komisija iš kurti
Canal 0257
tų kongresą, kuris ateinančią 3 asmenų, prie kurių priklau
Naktinis Tel. Canal 2118
savaitę susirinks Hamburge, so dar Internacionalo sekreto
Sąstatas delegacijos, kuri jau riai ir iždininkas.
Gydytojas, Chirurgas ir Akuierie
Pagalios S. P. Internaciona
yra toks:
iškeliavo Europon,

DR. A. J. BERTASIUS

MRS. A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

i
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Woitkewicz
BANIS

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

3113 South
Halsted St.

Ketvirtadienis, Geg. I1?, 1925
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NAUJIENOS
The Uthaajnta Daily
Publishad Daily «xaapt Sanday by
fha Lithuanlan Mawa Pnb. Ctf.4 Imc.
Iditor P. Grigaiti*

South Haiitea SUMIK
Chicago, UI.
Telephona Roosovalt 8501

a r 89

Subscription Ratui
per year in Canada.
per year outeide of Chlcagh.
per year in Chicago
per copy.

18.00
$7 90
|8.00
8c

Entered as Second ClaM Matter
Mare h 17th, 1914, at the Post Office
a! Chicago, III., andai th* act of
Idarch 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, tiskiriant
Nkmactniu*. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 So. Halated St, Chicago,
UI. — Telefoną*: RooMvalt UOfl.
m
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kimo, tai sovietų valdžią bu
tų gavusi visų šaljų pripaži
nimą de jure.
Santykių su Anglija nu
traukimo pavojus todėl taip
nugąsdino Maskva, kaip dar
joks kitas atsitikimas per vi
sus penkerius su viršum bol
ševikų viešpatavimo metus.
Maskvą suprato, kad jbigu
ji susipyks su Anglija, tai ji
vėl bus taip izoliuota nuo išorinio pasaulio, kaip 1918 ar
ba 1919 metais, ir visos ke
leto metų pastangos, padėtos
susiartinimui su kitomis ša
limis, nueis niekais.

«

dar nesenai komunistų spauda
skelbė, kad Balkanų pusiausalis
esąs pribrendus socialinei revo
liucijai, ir j/Bulgariją buvo nu
rodoma, kaipo į komunizmo tvir
tovę. Neužpgio po karo pabaigos
vietinių savivaldybių rinkimuo
se komunistai daugelyje vietų
gavo dauginus balsų, negu visos
kitos partijos, sudėtos į daiktą.
Kai kuriems karštuoliams tuo
met išrodė, kad ir karalius Bo
risas neužilgio pavirsiąs komu
nistu.
Bet gyvenimas parodė visai ką
kita. Komunistai šiandie Bulga
Mes nesakome, kad to vi rijoje yra ne tiktai aštriai per

gaus sovietų valdžios atsa
kymo į Anglijos protestą
prieš prelato Butkevičiaus
nužudymą. Bolševikai, paga
lios, pavartojo Anglijos nu
raminimui ir naująją savo
bažnyčios vyriausybę: pasta
roji mušė telegramą vyriau
siam Anglijos dvasiškijos
galvai, Canterbury arcivyskupui, tikindama jį, kad Ru
sijoje jokia religija nesanti
persekiojama.

vesp daug domės šiandien, ga pirm poros metų buvo apie 6
li atkreipti ją rytoj.
milionai. Tuo tarpu Anglijoj,
kuri priskaito tik 36 su vir
Skaičius organizuotų darbinin
šum milionus gyventojų, orga
kų Amerikoj.
nizuotų darbininkų 1922 me
Apskaitliuojama, kad Jung tais buvo 6,559,033; ir reikia
tinėse Valstijose esama į 42,- dar pastebėti, kad tai yra skait
000 000 gyventojų, užimtų šio linė tik narių unijų, kurios
kiu ar tokiu darbu, duodančių priklauso Amsterdamo Unijų
jiems pelno. Apskaitliuojama Internacionalui. Vokietijoj gi,
taipgi,
kad iš tų 42,000,000 kurios gyventojų skaitlius šian
žmonių apie 31,000,000 jų ga dien siekia 60,000,000 žmonių,
lima vadinti sa|mdiniais, tai skaitlius narių vien tų unijų,
yra žmonėmis, kurie dirba už kurios priklauso Amsterdamo
algas. Šitų samdinių skaitliun, Internacionalui, siekė 1922 m.
žinoma, įeina taip vyrai kaip 8,417,200 žmonių.
moterys,
taip
vadinamieji
Taigi pakartosiu dar sykį:

so bolševikams nereikėjo da sekiojami, bet ir neteko dideles “rankų” kaip ir “proto” darbi viena opiausių

ryti. Bet kiekvienas sutiks,
jogei šitie sovietinės Rusijos
žingsniai yra visai nepana
šus į tą jos elgimosi būdą,
kuris buvo pirmiaus pastebi
mas jos santykiuose su “ka
pitalistiniu pasauliu”. Vieto
je pirmesnių bolševikų grū
mojimų “supuvusiam tarp
tautiniam kapitalui” mes da
bar matome jų pusėje nuo
laidumą ir kuone nusižemi
nimą kapitalistinio pasąulio
atstovams.
Šioje valandoje nėra be
veik jokios abejonės, kad
ginčas tarp Anglijos ir Ru
sijos bus išspręstas* taikiu
budu. Kai kurie pranašauja
net, kad po šito aštraus su
sikirtimo tarp tų dviejų ša
lių įvyksiąs dar didesnis su
siartinimas. Tai butų gali
ma tiktai pasveikinti.
Bet čia ve/ kas ateina į
galvą. Jeigu sovietų valdžia
randa galima nusilenkti sve
timai kapitalistinei valsty
bei, tai kodėl ji nedaro jo
kių koncesijų savo šalies de
mokratijai?

problemų,
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Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltui
Metama ...........
$8.00
Pusei metą ____ ,___________ 4.90
Trims minesiams __________ . 2.00
Dviem mineaiam
1.50
Vienm minėsiu!
.75

daugumos savo šalininkų. Vieto ninkai.
vinčių prieš Amerikos darbi
je socialinės revoliucijos tenai
Tik maža tų trijų dešimčių ninkų judėjimą, yra organiza
atėjo reakcija.
milionų samdinių dalis yra or vimas platesnių darbininkų ir
ganizuota.
Amerikos Darbo darbininkių minių.
OPOZICIJA POJNCAR1&
Jurgis Spurgis.
Federacijai 1921 m. priklausė
POLITIKAI.
3,260,069 nariai gerame stovy.
Jeigu pridėsime suspenduotų
Generalinė departamento Hau- aštuonių unijų 115,425 narių,
te-Vienne taryba priėmė rezoliu tai Federacijoj butų buvę tais
ciją, kuri nupeikia valdžios poli metais 4,021,953 nariai. Be to,
[Už išreikštas šiame skyriuje
tiką sulig Ruhro srities. $
nuomones
Redakcija neatsako.]
kaip žinoma, Federacija neapi
Iš Grenoble, Francijos, prane ma visų šios šalies organizuo
šama, kad tenai generalinės ta tų darbininkų. Pavyzdžiui, yra LAIKRAŠČIŲ SKAITYMAS.
rybos posėdyje kilo smarki opo Rubsiuvių Amalgameitų unija,
zicija valdžiai. Po ilgų ginčų ta priskaitanti į 160,000 narių,
Aš negaliu atsidžiaugti “Nau
po priimta palanki valdžiai rezo kuri nepriklauso Federacijai. jienomis” už tai, kad jos visa
liucija tiktai 17 balsų prieš 16, Toliaus, esama nepriklausoma dos gina darbininkų reikalus. Ir
septyniems tarybos nariams su Federacijai geležinkelių darbi šiaip malonu pažiūrėt į Naujie
silaikant nuo balsavimo.
ninkų unija, audyklų darbinin nų dienraštį, nes jis gerai su
kų unijų, paskui pramoniečių tvarkytas, gerai vedamas ir ant
unija, įvairių kitokių organi gerų biznio pamatų pastatytas.
zacijų. Prof. Gordon Watkins Toks laikraštis gali gyvuoti ir
mano, kad organizuotų, bet gyvuos, nežiūrint, kad jam ir
nepriklausančių Amerikos Dar stengias pakenkti visokį priešai
bo Federacijai darbininkų ga iš dešinės ir kairės.
Aš skaitau visokius laikraš
li būti į porą milionų.
Taigi
visas organizuotų darbininkų čius, tai palyginsiu. Imkim Nau
skaitlius Amerikoj 1921 m. jienas ir Laisvę ar Vilnį. Pažiū
Ką reiškia žodžiai “darbinin siekė netoli 6 milionus žmo rėkim, koks skirtumas. Naujie
nos parodo, kad Rusijoj badas
kų judėjimas”?
Siaurai su nių.
prantant tuos žodžius, jie reiš Jungtinėse Valstijose esama ir visokios nelaimės siaučia dėl
kia kiekvieną organizuotą dar apie 31 milionas samdinių. Iš nevykusios bolševikų tvarkos,
bininkų pastangą ką nors at to skaičiaus tik 6 milionai bu kad ten viešpatauja priespauda,
siekti, ką nors laimėti.
Bet vo 1921 m. organizuoti (Per- kad socialistai į kalėjimus kiša
platesnėj prasmėj, kai, pavyz ziiai ir šiemet skaitlius organi mi ir žudomi, kad kunigai taip
džiui, sakoma “Anglijos arba zuotų darbininkų nepadidėjo, jau žudomi be reikalo, nežiūrint,
Amerikos darbininkų judėji bet dar šiek tiek sumažėjo). kad visas pasaulis protestavo
mas’*, šitie žodžiai jau reiškia Reiškia, 1921 metais skaičius prieš tokį Rusų valdžios elgimos.
visą tos arba kitos klasės or organį/uotų darbininkų ir dar Visi žinome, kad tai tiesa, kad
ganizuotą darbininkų veiki bininkių šioj šaly buvo mažes taip Rusijoj dedas. O paimkim
mą. šitoj prasmėj žodžiai “dar nis, kaip 20 nuošimčių viso komunistų Laisvę ar Vilnį, —
bininkų
judėjimas” reiškia samdinių 1 skaitliaus.
Tūli gi ką ten rasime? Nieko daugiau,
darbininkų kova su kapita statistikai mano, kad skaičius kaip tik gyrimą Rusų bolševikų
lu
dirbtuvėse ir kasyklose, organizuotų samdinių tiekęs valdžios.
Darbininkai turėtų skaityti
miestuose ir kaimuose, jų dar kalbamais metais ne daugiau,
buotę ekonominiame, politiniai kaip 16 Va nuošimčių viso šios visokius laikraščius, kad žinojus,
mc ir kultūriniame šalies gy šalies samdinių skaitliaus. Tai kas dedas pasauly, kuriame mes
venime, jie reiškia organizuo gi viena rimčiausių problemų, gyvename, bet skaitydami turi
tų darbininkų troškimus ir stovinčių prieš Amerikos dar mokėt skirti, kas ištikrųjų gina
viltis, — “teoriją ir praktiką” bininkų judėjimą
šiandien, darbininkų reikalus, o kas tik
visos organizuotos darbininkų yra paimti organizacijų globon prisidengęs nešioja gynėjo var
— Senbernis.
pajiegas, kurios vystosi ir kei didžiausias samdinių minias, dą.
čiasi gyvenimui besivystant ir suorganizuoti jei ne visus 80
ŽYDAI...
keičiantis.
nuošimčių vyrų ir moterų, ku
Suprantama, apibudinti kiek rie šiandien jokiai darbininkų
Musų “krikščionių” nervai
nudugniau nors didžiumą prob unijai nepriklauso, tai bent žy niekaip negali išturėti to, kad
lemų, su kuriomis Amerikos mią dalį jų.
socializmo mokytojas Marksas
darbininkų judėjimui tenka
Amerikos darbininku orga buvo žydas. Suprantama, tas
kasdien
susidurti, keliuose nizavimo problema pasirodo yra todėl, kad jie principe yra
dienraščio straipsniuose nega esanti dar opesne,
palyginus nusistatę prieš žydus, ką liu
lima. O ir stoka man paiegų skaitlių organizuotų jdarbinin- dija ir tas faktas, kad jie nors
krikščionimis,
tam darbui atlikti. Taigi ap kų šioj šaly ir tūlose pramoni ir skaito save
sistosiu prie kaikurių proble nėse Europos šalyse.
Jungt. bet neseka ir nesilaiko gryno

Rusija ir
Anglija.

Padegėlis Kasmatė.

Kaip žiūrėti me
no veikalų.
(Tęsinys)
Antra vėl {vertųsi, jei paimli kokią
Graikų ar Egypto figūrą ir perkelti (idė
joj) į kitus amžius, — ji iškarto įgautų jau
kitos prasmės. Kad teisingai tą stovylą su
prasti ir įvertinti, reikia nusimanyti, kad
tai yra ankstybasai menas. Vienų formų
r u tūloj iimasis iš kitų -—« yra toks natūra
lūs dalykas, kad tai pastebėti — visai ne
reikia būti kokiam nors ypatingai akylam
tyrinėtojui. Tiesa, būna kaikada opokos,
kada perėjimas iš vieno stiliaus į kitą da
ros griežtesnis (impesionizmas-expesio-nizmas, rokoko-romantizmas, ir lt.) Bet toks
perėjimas tebūna panašus tiktai cezurai
eilėse: valandėlei praslinkus eina tolimesnis
tęsinys. Nesunku bendrumo bruožų nužiū
rėti tokiuose skirtinuose kūrybos meto
duose, kaip impresionizmas ir expresionizmas.
t

Meno ūgis panašus saulėtam Lietu
vos darželiui, kur greta vasarių gėlių auga
ir gėles, kurios ir žiemos šalčius pergyve
na, kur vienos galingai stiebias in saulę
ir didžiai iškeltomis turtingai spalvuoto
mis ir kvepiančiomis galvomis plačiai va
saros vėjuj siūbuoja, kitos, mažulėlės
stiebiasi pažemiu, protarpiais iškišdamos
iš pirmųjų šešėlių savo gležnoms galvi
kėms meiliai šypsos ' praeiviams saules
spindulėliams...

IV — Meno veikalas ir visuomenė
Senis Woelfflin’as, kalbėdamas šia
tema davė puikų vaizdą. Gražu iš aukštos
kalno viršūnes žiūrėti į pakalnes, į žemes
nes viršūnes, į klonius, kaip jie įstabiai
vingiuojas!, susipindami,
susigrusdami,
susiiierdami ir vėl begaliniuose pločiuose
išsiskaidydami, kaip vandenys pakalnėj
renkas, kaip upeliai dainuodami į gilius
ežerus spiečias... Bet kodėl taip yra, kodėl
visa taip susitvarkė —* gali > pasakyti tik
vienas geologas. Panašus vaizdas 'ir meno
veikalų (dabojime. Gražu atsistoti istori
jos sosto aukštybėj, iš visų kurinių pada
ryti ; vieną gražią, lanksčią, vaizdingą eilę.
Tačiau dar gražiau žinoti, kodėl stojosi
ši, o ne kita eilė, kodėl iš vienos formos

Skaitytojų Balsai
....................

i.

Kaikurios Amerikos
darbininkų judėjimo
problemos.

rutulojosi ta, o ne kita forma. Ir kad tai
padaryti — maža veikalus ir jų eilę žino
ti: toks žinojimas dar neduoda jokio at
sakymo į klausimą: k ode į?
•
•
i
•
•
Tiesa, atsakymas į žį klausimą jau
senai nuvaluzotas: menas —- sielos išreiš
kimas, meno istorija —* sielų istorija.
Mokinkis žmonių — ir suprasi jų veikalus,
mokinkis meno — ir suprasi jo stilių. Bet
šis atsakymas dar nėra išsemiamas. Be tei
sybes pasakytos šiame atsakyme, dar yra
ir kitų veiksnių, kurie nulemia kurinio
esybę. Yra dar medžiaga, iš kurios meno
veikalas kardinama, yra dar technikos
galimybes, su kuriomis kiekvienu amžių
tėnka kitaip skaitytis. Amerikos technika
ir geležies pramonė davė galimybes nau
joms arki lektūros formoms, apie kurias
viduramžis nei sapnuoti nesapnavo. Pagalhuv-daiįininkas negyvena, ir nekuria
taip, kaip lakŠ’Rųgalė gieda.
Dailininkas
gyvena žmonių tarpe, su kuriais susidu
ria, su kuriais bendrauja; su kuriais vyks
ta, taip sakant, jo “ipsikologinis "mainas.”
Dailininkas daro dvasinės įtakos, į savo
bendrijos narius, tačiau ir jis/pats nelieka
bė tos bendrijos narių įtakos. Be to, juk
yra publika, kuri meno kurinius perka,

yra bažnyčia, ar kas kita, kas duoda už
sakymų ir tam tikrų reikalavimų , stato.
Jeigu šis paskutinis motyvas ir neturi le
miamos reikšmės, bet vistiktai ir be jo
dvylekio meno, ypač plastingojo, rutūloj imos istorijoj neapsieinama.
Ai man, juk žinome ir ne vieną gar
sią kūrybos epoką, kurią čia minimi reiš
kiniai turėjo1 beveik sprendžiamos reikšmės. Tektų tiktai atsiminti šiaurės goti
kos ar italų renesanso laimę, kad pripa
žinti, kaip giliai meno šaknys gludi gyve
namojo momento pasauliožvalgoj.
Vadinąs, kad suprasti meno veikalą,
reikia atsižvelgti ir į visuoinenės, ir į val
stybes, ir į ūkio istųpją. Bet iš to vis tik
tai neseka, kaip kad T a i n e’ ą s mokina,
kad nuo šių faktorių meno reiškiniai ir
tepriklauso. Giliau įsjžveligus į meno isto
riją, nesunku numatyti, kad menąs gyve
na ir nuosaviu (gyvenimu ir nuosavia for
mų 'augimo eiga. Nesunku numatyti, kaip
vioni kląjbjantys moįyvąi atkrltita, ir kąįp
jų vietoj išauga nauji, ir kaip keičiasi vi
sa reiškimo forma.

(Bus daugiau)

[Musų koresp.]
Kaunas. — šiais Seimo rin
kimais labai rimtai susirūpi
nusios visos politines sroves,
kurios pravedimui Seiman sa
vųjų žmonių deda visas pa
stangas. Tik statančios savo
kandidatų sąrašus grupes ran
dasi labai nevienodoj padėty.
Valdančioji partija—krikščionys-demokratai naudojasi pil-

sto niausio žodžio ir spaudos lais

Bolševikų valdžia nuolatos
turėdavo susikirtimų su už
sieniais, ir visi žino, kaip ji
tokiuose atsitikimuose vi
suomet pasistatydavo aštriai
Chicagoje per neiiotojuMl
ir, net galėtum sakyti, imViena kopija ....
8c
Savaitei
___ ____________ _ 18c pertinentiškai. Savo oponen
Minėsiu!........... ........... ■
75c
tams ji kiekvieną kartą at
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje
rėždavo, kad jie esą “kapita
pastą:
Metams___
- r - •. ■ $7.00 lo bernai” ir su jais, kaipo
Pusei metą------------------ —8.50
Trims mėnesiams_________ :— 1.75 tokiais, “darbininkų bei val
Dviem mėnesiam___________ 1J5
Vienam mėnesiui _________ — .75 stiečių valdžia” neketinanti
daryti jokių ceremonijų. Su
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
sipratęs viso pasaulio prole
Metams ......... ....................
— $8.00
Pusei metą ...........
4.00 tariatas ir raudonoji armija
Trims mėnesiams------------------ 2.00
apsidirbsią su jais!
Pinigus reikia siųsti palto Money
Šį kartą tečiaus Maskva
Orderiu, kartu su užsakymu.
pasielgė visai kitaip. Tiesa,
Trockis senu papratimu su
organizavo Maskvos gatvėse
“įspūdingą” demonstraciją
prieš Anglijos imperializmą,
Anglijos ultimatumas Ru
kad parodžius publikai, josijai baisiai sujudino ne tik
gei sovietų valdžia “nieko
tai tas dvi šalis, bet ir visą
nebijo”, — bet tuo pačiu lai
Europą, kadangi santykių ku bolševikų vadai pasisku
nutraukimas tarpe Londono
bino padaryti visus žings
ir Maskvos atneštų bė galo
nius, kuriais tik galima bu
svarbių pasekmių tarptauti
vo sušvelninti Anglijos rū
nėje padėtyje.
stumą. Be jokių atidėliojimų
Viena, galėtų kilti karas tapo išpildytas Anglijos rei
tarp Anglijos ir Rusijos. An kalavimas, kad butų paliuotra, pasiliautų prekyba tar suoti žuvininkų laivai, ku
pe tų dviejų šalių. Trečia, su riuos bolševikai buvo suėmę
stotų ekonominio susiartini ties Murmansko krantu. Pa
RINKIMAI BULGARIJOJE.
mo procesas tarpe Rusijos ir skui sovietų valdžia pranešė
užsienių. Ketvirta, butų pa Anglijai, kad ji norinti ves Rinkimai į Bulgarijos parla
daryta galas Rusijos ekono ti derybas su ja dėl tų nesu mentą davė tokius rezultatus: iš
minio gaivinimo darbui, be sipratimų, kurie iššaukė ul 246 vietų valdžios partijai teko
kurio negali būt sėkmingas timatumą ; ir, nelaukiant, 215, komunistams 16, opozicijos
ir visas pokarinis Europos’ kol pasibaigs ultimatumo blokui 14 ir socialistams 1.
Įdomiausia šiuose rinkimų re
atgaivinimas.
terminas, tapo išsiųstas į zultatuose yra tai, kad labai su
Anglija buvo pirmutinė Londoną (net orlaiviu!) ko mažėjo komunistų ir socialistų
balsai, kuomet valdančioji ūki
tarpe stambiųjų karą laimė misaras Krasinas.
jusiųjų valstybių, kuri pasi Šis gi visur, kur tik susto ninkų partija pasidarė daug sti
ryžo užmegsti draugingus davo pakeliui į Londoną, presnė. Pereitame Bulgarijos
parlamente pastaroji turėjo 110
santykius su sovietų Rusija. skelbė pasikalbėjimuose su atstovų, komunistai — 42, o ki
Ji padarė prekybos sutartį laikraščių atstovais, kad Ru tos vietos buvo pasidalinusios
su bolševikais, tuo budu fak- sijos valdžia nieko kita ne- tarpe įvairių pažangių partijų.
tinai pripažindama sovietų trokštanti, kaip tiktai gyven Dauguma šitų mažesniųjų par
valdžią. Anglijos pastango ti santaikoje su Anglija. tijų pasekėjų dabar atidavė sa
vo balsus ūkininkų partijai.
mis Rusija buvo pakviesta Krasinui keliaujant, be to, Prie valdžios partijos pašlijo,
ir į tarptautinę Genujos kon užsienio reikalų komisaro matyt, ir apie du trečdaliu ko mų, kuriomis, rodosi, yra su- Valstijose, moderninėj pramo jo Kristaus mokslo, o tai vis,
ferenciją pernai pavasary, i padėjėjas, Litvinov, Mask munistų balsuotojų.
sidomėjuslioisi platesnės darbi ningoj šaly, su milžiniška in turbut, dėl to, kad ir Kirstus
ir jeigu ta konferencija bu-! voje atsiprašė Anglijos val žmonės, kurie atidžiai seka ninkų minios, ir, rasi, dar prie dustrija, iš 105 milionų gyven buvo žydas...
—V. K.
[ “Socialdemokratas” j
tų turėjusi daugiaus pasise-’ džios atstovo dėl nemanda laikraščius, gerai atsimena, kaip tų, kurios nors nekreipia sa- tojų organizuotų darbininkų
F

Seimo rinkimams besi
artinant

ve, jie ne tik paskleidė .po visą
Lietuvą pundus savo literatū
ros, bet jų naudai darbuojasi
kunigai naudodami bažnyčių
sakyklas, ir net vyskupai savo
aplinkraščiais į tikinčiuosius.
Opozicija gi pradedant nuo
bolševikų ir baigiant liaudi
ninkais yra
visaip varžomi.
Buvusis Seime bolševikų at
stovas kur dabar vėl nuo Kau
no “darbininkų kuopos” yra
išstatytas kandidatu, Jonas, iš
tremtas už demarkacijos lini
jos švenįiaįnių dpskriitin (jo
gimtinėn). Kiti’ įžymesnieji
kuopininkai,* kaip girdėti, taip
jau esą areštuoti
(Rokiškio
apškr.)
Vos prasidėjus rinkimų kam
panijai tapo nubausti už netin
kamus valdžiai straipsnius
1000 litų “Liet. Žinios” ir “So
cialdemokratas?
Buvo atsiiti
kimų, kur liaudininkams ne
leido daryti mitingų, atėmė iš
jų agitacinę“ literatūrą ir 1.1.
/ Sėkmingesnei rinkimų kovai
be kitų priemonių krikščionysdemokratai visose parapijose įkurė “katalikų rinkimų komi
tetus”, į kuriuos įeina ištiki
miausi klebonams
asmenys,
žodžiu sakant, šiais Seimo rin
kimais krikščionys
griebiasi
visų jiems galimų priemonių.
Šiais rinkimais' labiau negu
kitados paaiškės Lietuvos liau
dies valia ir jos nusistatymas,

o tai turės didelės reikšmes
politiniam krašto sutvarky
me.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su
musų palydovu išvažiuos iš
Chicagos Birželio 20 d. Todėl
kurie norite turėti smagių
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš
pildžius aplikacijas dėl pasporto, nes pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių >priparodymų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00
žyminio mokesnio.
Šitų visų kliūčių galima
Išvengti pristačius gimimo
metrikus iš Lietuvos. *T^d
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.
Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.
Juozas Tysliava.

Vilniečiams.
Širdys atvėso, sielos nublanko —
Laukiame Vilniaus, Jaukiam žaizdos...
Ryto karalius mus neaplanko —
Tęsime gaidą aukso dainos.
Vakaro smuikas kariais nutyla —
Nemunas glaudžia vargo dainas...
Žmones numirę vėliai atgyja —
Myli ir veda žemes deives.
Mes išvagosiin vakaro šalį,
Dirvą užtiesim žvaigždžių tinklu;
Broliai vilniečiai daugel dar gali —
Jų kalavijui Nery ciklu.

■-Juozas Tysliava.

Traukinys.
Traukinys pašėlo lėkti —
Kloniai virpa, upės tiesias;
Ten, kur naujos dienos spiečias,
Traukinys pašėlo lėkti.
Geležinio žalčio klėtyj
Mano brolius laimė liečia;
Ten, kur naujos įdienos spiečias,
Traukinys pašėlo lėkti.

Ketvirtadienis, Geg. 17,1923

Sveikatos Dalykai

savd sveikatingumui. Čia vėl
medicinos nuopelnas.
Visi žino, kad pirmiaus li
gos daugiau kareivių nukauda
vo, negu kūlipkos. Dabar ka
reiviai jau ir nuo venerinių li
gų apsaugojami ir labai sėk
mingai.
Civilizuotas žmogus jau ne
geria visokių ligų perų ir šiaip
nuodų-nešvarumų,
tai tiktai
dėl to, kad daktarai jam jo
klaidas nurodė.
Nesenai vienas kalifornietis
įsivaizdavo žiinąs daugiau už
daktarus ir paleido vandenį iš
Sacramento upės tiesiai į dudas, vieton perfiltravus ir apvailius nuo bakterijų. Ir greitu
laiku išsivystė tifuso epidemi
ja ir daug žmonių mirė. Gam
tos įstatai tįkri ir žiaurus. Li
gų perai tiktai laukia progos
įsigauti į žmogaus kūnų.

rų metodų,
jie gali ligų pa
Medicinos mokslo
smaugti pradžioje, gali žmo
nuopelnai.
nes nuo ligų apsaugoti. O žmo
nės tik tada daktarų įvertina,
Rašo l)r. A. J. karalius
3303 So. Morgan St.,
Chicago. kada jie kovoja su giltine, o
daktaras nuo mirties apsaugo
Medicinos daktarai nepratę
girtis, nepratę, savo nuopelnais jaDažnai tie žmonės, kurie
didžiuotis. Jei daktaras išgy
medicinos mokslo nesupranta,
do žmogų, padaro operacijų,
stengiasi
daktarų nuopelnus
sugrąžina sveikatų paliegėliui, sumažinti
arba kam nors kitai niekas tame nieko ypatin
tam priskirti. Modernoji me
go nemato. Daktaro kasdieni
dicina žino iš ko kyla ligos ir
nis darbas pašalinti skausmus,
moka nuo ligų apsaugoti.
pataisyti suirusią sveikatų, gel
Geresnė
žmonių sveikata
bėti žmogų nuo mirties. Ir pa
yra daktarų nuopelnas, nes jie
tys medicinos daktarai į savo
surado ir išpopulerizavo visus
darbų žiuri kaip į savo parei
faktus kai dėl pažinimo ligų
gų atlikimų. Jie kas dieną pa
ir nuo jų apsaugojimo.
Jei
daro tai, kas paprastam žmo Chicago turi gerų vandenį, jei
gui išrodo stebuklu,
atsiima
Kai daktaras apgina žmogų
šitame mieste nėra visokių tisavo kuklų atlyginimų, jei gau fų, tai tiktai ačiū daktarų nuo nuo ligos, tai jis prailgina gy
na, ir viskas tvarkoje.
Labai pelnams, nes juk jie surado, venimų. O kad apsaugojus nuo
dažnai daktarui prisieina dykai kad visokį tifai platinasi, kur ligos,
reikia padaryti tikras
dirbti, be jokio atlyginimo. La nėra filtruoto vandens. O vėl diagnazas, reikia pažinti ir su
bai dažnai iš dajkltąro reikailauja- galima pastebėti, kad moder- rasti ligos priežastys; čia dak
ma negalimų dalykų, tikrų
nosios armijos gali pasigirti tarų kasdieninis darbas ir distebuklų padaryti. Ir už nepa
darymų tokių dalykų daktarai
susilaukia visokių šmeižtų iš
tų žmonių, kurie apie medici
nos mokšlų jol^io supratimo
neturi, štai kad ir mūsiškiai
naprapatai: skelbia visokių ne
sąmonių apie medicinos dakta
rus, pajuokia medicinos moks
lų, patys jokios nuovokos apie
medicinų neturėdami. Su jais
rtis butų peržemas darsave gerbiančiam mediciuos daktarui. Mano draugas
Putos šio naujo muilo išima
Dr. A. Davido n is gavo profelauk visus nešvarumus
soriaus vietą medicinos kolegi
joj. Mes jį, žinoma, turime pa
sveikinti. O vienok, atsimena
te, koks ten nemokša net vie
šai norėjo gerbiamą mano ko
legą apjuodinti ir jo vardą
tamsių žmonių akyse nužemin
ti. Tai vis darbas ignorantų,
žmonių, kurie apie medicinos
mokslą jokio supratimo neturi.
Jie nežino, kad būti profeso
rium
medicinos kolegijoje
reikia ir žinojimo, ir gabumo,
ir pasišventimo.
Visiems tiems, kurie nenori
matyli medicinos mokslo nuo
pelnų, aš noriu nors trumpoj
formoj perduoti Dr. Lyman
Wil’bur’o pastabas viršminėtais klausimais. O tai bus maž-

Modernoji medicina ant tiek
išsiplėtė ir ant tiek išsitobuli
no

įvairiose

nuopelnai

šakose,

kad

priskiriama

dedis nuopelnas. Civilizuotose
šalyse beveik nėra rauplių,
choleros, tifų, džiova kontro
liuojama, kas diena tūkstan
čiai žmonių apsaugojama nuo
pavojingiausių ligų. Ir čia nė
ra jokių stebuklų: tą viską
padaro sistematizuotas medici
nos mokslas. Modemus dakta
ras susiduria su faktais, dirba
tai,
kas moksliškai įrodyta,
kas tilkra. Svajonėms jis netu
ri laiko.
(Bus daugiau)

Numažinta kaina rūbai

zniui, mes gi
gaPasididinus musų bizniui,
Juo
lime sumažinti savo uždarbį.
“\ 1
daugiau
jus darysite
--- w
.." _ su mumis biznio,
w
J
tuo mes galėsime parduoti jums savo
Mes turime pilną
tavorus pigiau.
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ’ir jauniems vyrams, mie
mie-
lus
vcuauūiij stylių. 1 ir
ros 34 irvi
iki tu,
48, vėliausių
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50,
------$32.50, $37.50, $42.50 ir
$27.50,
$47.50. Whipcord, Cranenette
________ & Gaįproot Kautai,
hardines rainproof
kautai, $zv,
$20, $zz.o0
$22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50.
S. GORDON,
“Numažinta kaina Tūbai”
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai.
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
ūvjj.lį.

j.

DR. WHITNEY
Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo
giminių iš Lietuvos.
White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton
Homeric geg. 26; birž. 16; liepos 7
Majestic birž. 2: birž. 23; liepos 14
(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic birž. 9; birž. 30; liepos 21
Greiti susijungimai su Baltijos uostais
American Line a
*Manchuna May 24; June 28; Aug. 2
*Naujos 8 klesos kajutos
Finland May 31; Minnekahda June 14
♦Mongojia June 7; Kroonland June 21
Anapus susijungimai su Baltijos uost.
RedzStar Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp
Lapland Geg. 30; St. Paul Birželio 6
Belgenland Birž. 13; Zeeland Birž. 20
Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
127 So. State St.,
Chicago, 111.

Res. Tel. Englewood 3836

Dr. J. F. Andrešunas
KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Be gyduolių gydymas — Elektros
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. Didelių skausmų prašalintojas.
Nerviškumo apsireiškimų
gydau pasekmingai.
Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Chroniškų
Nerviškų
Atkaklių
PriVatiškų

Ir visas komplikotas li
gas aš pasekmingai išgydžiau tūkstančius kenčian
čių žmonių.
Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

Dr.Whitney
Tarpe Randolph ir
Lake gatvių.
Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

x Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j
Liepoją
S. S. Stockholm May 29, June 30
S. S. Kungsholm June 19; July 26
S. S. Drottningholm
July 7

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
l LIEPOJŲ ir MEMELI...... $107.00
' S'u damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pa sporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba
Swedish American Line, 70 E. Jackson St., Chicago, III.
J

Todėl, kad ji sirgo. — Pa
sako, kaip ji gavo pagelbą
vartodama Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound.
Burlington, Iowa. — “Aš visuomet
drebėdavau kuomet ateidavo mėnesiniai periodai, nes
jie ateidavo kas
antra savaitė ir
tęsdavosi per dvi
savaites ir tame
laike aš būdavau
nusiminusi ir verk
davau. Nuof to lai
ko kaip pradėjau
vartoti Lydia E.
Pinkham’s Vege
table Compound aš
esu tokia užganė— dinta, net nemoku
to nei išreikšti. Aš sveriu daugiau
keletą, svarų ir išrodau puikiai. Aš
patariau savo draugams vartoti jūsų
gyduoles ir jus galite skelbti viešai
mano laišką kaipo paliudymą. Lin
kiu, kad jūsų gyduolės pagelbėtų taip
ir kitoms, kaip man gelbėjo.” — Mrs.
Ralph Gail, 2021 Dės Moines St., Bur
lington, la.
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra gyduolė nuo moteriškų li
gų. Jos yra vartojamos nuo tokių
nesmagumų daugiau kaifc 50 metų h
tunkstančiams moterų pagelbėjo taip
kaip ir Mrs. Gail, vartojant tas pui
kias gyduoles.
Jei jus kenčiate nuo nereguliariškumų, nervingumo, galvos skaudėjimo
arba melancholijos, jus privalote tuo
jau pradėti vartoti Lydia E. Pink-/
ham’s Vegetable Compound. Jos yrd
puikios gyduolės sustiprinimui systemos.fr pagelbsti atlikti viską lengvai
ir reguliariai.

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Virinimui vatinių baltinių
nieko nėra geresnio kaiir
naujas muilas.

Žinomi skalbimui mašinų išdirbėjai sa
ko, kad vartoti Rinso jų mašinose.

jos

ŠVEDIJOS
AMERIKOS
LINIJA

ir ji verkė

SPECIALISTAS

kam

nors kitam.
Ir juo medicina
daugiau gero padarys, juo ma
žiau ligų bus, juo ji mažiaus
kredito gaus. Jei daktaras pa
daro greitą diagnozą, išpiauja
akląją žarną (apendiksą), pa
cientas greitai pasveiksta, tai
paprastai sakoma, kad čia nie
ko ypatingo, gal būt operacija
buvo ir nereikalinga. Jei žmo
gus apserga apendicitu, aklo
ji žarna patrūksta, pasileidžia
viduriuose pūliai, paskui pa
cientas jau pasiduoda oi>eracijai, ilgą laiką guli ligoninėj,
tai tada jis jau sako, kad čia
daktaras jam labai daug gero
padarė. Medicinos mokslo pa
žanga suteikia daktarams tik-

Moteris taip nusiminusi

Kuomet Jus Mirkote ar Virinate - ar Skalbiat Maši
noj Sis Naujos Mados Muilas Atlieka Visą Darbą
Rinso yra padarytas išdirbėjų Lux, di
Vienas labiausiai gerų dalykų kas link
š SURADAU, kad šis naujos ma
dos muilas tikrai yra geras mir Rinso yra tas, kad jus nereikalaujate per džiausių muilo išdirbėjų pasaulyje. Jis pa
kymui. Bet aš mėgstu ir virin mainyti savo skalbimo jokių papročių nei daro namų skalbimų taip puikiai kaip Lux
ti savo skalbinius ir žingeidauju, kaip jis biskio. Dirbkite taip kaip jus visuomet dir- atlieka dėl plonesnių skalbinių.
bote.
veikia ir šiame atsitikime”.
Dabar daugiau jums nereikės sunkiai
Kur
jus
vartojote
gabalą
muilo,
varto

Neabejokite nei minutos! Rinso yra pui
velėti, net ir dideliems šeimynos skalbi
kus boileryj. Tik įdėkite užtektinai ištir kite Rinso. šis naujas muilas užima vietą niams, kaip ir labai ploniems skalbiniams.
pinto Rinso kad gavus putų kiek norite. gabalo muilo — atlieka visą skalbimo dar Sykiu jūsų skalbiniai bus apsaugoti nuo
Tiesa, jus nereikalaujate tiek daug putų bą.
latinio sudraskymo ir nusidėvėjimo.
Del mirkymo, dėl virinimo, vartojimui
kiek dėl mirkymo.
Rinso yra taipgi labai paprastas varto
O skalbimui mašinose? štai ką “1900” skalbimui mašinose, tai yra geriausis ir
Cataract sako: “Ištirpintas taip susimai parankiausis muilas kokį jus galite sura jimui. Jis ištirpsta labai greitai verdan
čiame vandeny padarydamas daug putų.
šo vandenyj lygiai; kad pasiekia kiekvie sti.
Nereikia skusti muilo šmotą dėl virinimo.
ną skalbinio dalelę. (Tatų gale mes surado
Nereikia rūpintis apie kitą muilą ar kokį
me, kad velėjimo visai nereikia vartoti ar
Su šituo nauju muilu mirkymas
pauderį. Rinso atlieka tą viską.
ba pirmiau arba paskiau operavimo ma
užima vietą velėjimo.
Turėkite Rinso gatavą. Parduodamas
šinos”.
Tik tas vietas kur nešvarumai visuomet yra
dideli
—
kur
jus
seniau
labai
daug
velėdavo

Apex, Bluebird, Coffield, Gainaday,
dviejose mierose visose grosernėse ir dete — dabar tik reikia biskutį pavelėti su nau
jos mados muilu pabarstytu ant tos vietos.
Getz, Haag, Laun-Dry-Ette, Meadovvs,
partamentinėse krautuvėse — paprasta
Del kitų skalbinių jus tik turite juos mirkyti
“1900” Cataract, One Minute, Roterex,
puikiose putose. Saugiai ir gražiai paliuosuomiera ir dideliose naujose pakeliose. Lever
ja visus nešvarumus. Jus tik išgręžkit skalbi
Sunnysuds, Surf, Trojan, Voss-all say,
Bros. Co., 164 Broadway, Cąmbridge,
nius. Ir paliuosuoti nešvarumai tuojau išsi
plaus.
“Vartoja Rinso”.
L................................................................... / Mass.

Tikras egzaminavimas yra būtinai reikalingas tikslui gero išgydymo ligų arba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, Todėl apart paprasto egzaminavimo, žiurime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t.
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.
Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeteu mėnesius ir savaites gydėtės
be jokių pasekmių, šiandien dar turite
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS. ku
rie gyvena > nuolat po num. 136 South
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus
specializuojamės gydyme užsisenėjusiu
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos,
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17
kambarių, kurie užtikrina jums greitą
patarnavimą ir gerą patogumą.
Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.
Kalbame lietuviškai.
“606 Tikrai pagerintos Europinės
gyduolės “914”
Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu jvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo praktikavimą.
Ligos
kurios
buvo
pripažintos
neišgydomos, yra
išgydomos
pagelba to
naujo budo. Musų praktikoje vartojame

naujausius serumus, Čepus, antitoksinus,
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sulikti musų kambariuose. Ateikite
šiandie: suteiksime dykai teisingą egzaminaiiją.

Electro-Medical Ooctors
136 S. Wabash Avė., Chicago. III.

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

/■'"1
...................
Tel. Laiayette 422S

1

Plmnbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriauslaL

M. Yuška,
3228 W. 38th St„
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CATARRHg
OF THE STOMACH
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rFFIOU CANT ENJOY LIFE
ŲįįjįJ with a »ore, sour. bloated stomach* Food does not nourish.
Instead it is a source of tnisery, causing
pains, belching, dizziness and headaches.
The person with a bad etomach
į should be satisfied wjth nothing leu

□

than permanent, lasting rctlef.

The right remedy will act upon the
I linings of the ttomach, enrich the blood,
aid in casling out the catarrhal poisons
and itrengthen every bodily funetion.
0 The large number of people who

| have succezsfully used Dr. Hartman’s
I famous medicine, recommended for all

catarrhal conditions, ofier the strongest

possible endorsement for

IN SERVICE FIFTY YEASS
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Didelis Lotu
Aukcijonas
Subatoj, gegužės 19, 3 valandą po
pietų, VVestern Springs, III.

' 30

30

Dideliu Loty

Jei jus pirksite bile kokius lotus šį pavasa
rį, atvažiuokite į šį aukcijono išpardavimą.
Jus pirksite aukcijono kainomis pigiau čia.
negu bile pas kurį Real Estate agentą Chicagoje.

Vieta: Keturi blokai i vakarus nuo Western
Springs Stoties. Traukinių patarnavimas C.
B. & Q., 50 traukinių dienoje. 11c kelionė,
35 minutos nuo vidurmiesčio.

Štai yra puiki proga nusipirk
ti lotą jūsų pačių kaina.
Puiki žemė sodnui ar daržovėms, arba jū
sų namams.

$200 auksiniais dykai.
Didelio beno koncertas.
Išlygos: 1;! pinigais ant vietos, kitus leng
vais išmokėjimais.

Sutartis bus padaryta per Western Springs
Banką.

Traukiniai išeina:
Union Stotis, 2:10 po pietų Ateina j Western
Western Avė., 2:22 po pietų Springs

2:58 po pietų

Cicero, 2:28 po pietų

y. S. Real Estaie & Development Co.

Mokykly ir mokytojų
vargai
Iš Kaišedorio rašo ‘‘Liet. Ži
nioms”:
šių metų balandžio 7 d. Kaišedoryse, Trakų ap., įvyko vi
suotina mokytojų Konferenci
ja. Iš vietos pranešimų pa
aiškėjo, jog apskrityje mo
kyklos reikalais nieko beveik
nesirūpinama. Vietos savival
dybės cento neduoda mokyklų
užlaikymui. Be to dar mokyk
lų reikalams iš švietimo Mi
nisterijos atleistas lėšas savi
valdybės moka išaiškinti savo
reikalams. Pernai švietimo
Ministerija atleido 90 tūkstančių
auksinų mokyklų remonto rei
kalams. Tuomet auksinas tu
rėjo aukštoką kursą, bet pini
gus apskrities Valdyba išnikvojo ir mokyklos 1922—23 mo
kslo
melams liko be stogų,
langų, durų, krosnių ir t.t. Jei
gu ir šiemet 'tas pasikartos
švietimo darbą apskrityje teks
likviduoti. Tiek to dėl remon
to.
Pasiskundžia mokytojai,
kad patys turi malkas skaldy
ti, krosnis kūrenti, mokyklą
šluoti ir išeinamąsias vietas
valyti, nes savivaldybė neduo
da lėšų sargams užlaikyti. Mo
kytojai ‘išnešė rezoliucija, kad
Švietimo Ministerija,
Trakų
apskrities mokyklas
paimtų
savo žinion, kadangi čia švie
timas sitematingai įra. Nors
savivaldybės nei
Cento mo
kykloms neduodą, bet mokyto
jus niekina ir visokiomis šu
nybėmis stengiasi kompromi
tuoti, štai faktas: mokytojas
B. griežtai reikalavęs iš vals
čiaus N pildymo nors minimo
tų reikalavimų, kurie numa
tomi įstatuose.
Ironija liki
mo! Jis, už teisėtus reilkalavjimus pasirodė savivaldybeips
kenksmingas... štai smulkme
nos. Vietos valsčiaus “dėdė”
atvyko su milicija pas tą mo
kytoją švaros ieškoti, neatsi
žvelgiant, kad mokyklos na-

.

mai visai nepakenčiami gyve
nimui, be langų, durų ir nei
cento neduodama
mokyklos
užlaikymui ir sargui
Ypatingai, kad ■ nepatĮč'mijo
ar išenamoji vieta valoma ir
be durų, atvira, lyg
teatro
scena, sustatė mokytojui pro
tokolą už antisanitarinį užlai
kymą mokyklos. Milicija pro
tokole išreiškė: “mokykla viš
tai vaikštojo, knygai netvarka
ant žemes stovi”, žinoma gal
“vištai” ir įšoko tuomet į kam
barį per langus be stiklų! Mo
kytojui, rodos, uždėta 25 litai
pabaudos ir teismui atiduota
byla.
Buvo svarstomaj laikinosios
programos pakeitimas, bet nie
ko nepakeista, kadangi moky
tojai prie dabartinio mokyklos
stovio tos programos, neatsi
žvelgiant kokia ji nebūtų, lai
kinoji ar nuolatine, negali iš
eiti. Į metus turima ne dau
giau 60—70 mokomųjų dienų;
darbas prasideda čia dauguma
nuo Kalėtlų, baigiasi nuo Vely
kų su ilgomis dar pertraukokomis žiemos melu kuro stokos dėlei.
dalykų s lovio
Prie tokio
mokytojai tik gali pasidžiaug

ti viršininkų eibe; apskrities
švietimo Komisija, valsčiaus
švtietiimo komisija, vaįlsčjaus
valdyba bei viršaitis, raštve
džiai, vietos seniūnas, tėvų Ko
mitetas, parapijos klebonas...
Čia su mokytojais jau n oda ro
mo ceremonijų^ kilnojami be
laikų, kada norima, lig kokį
mokomą
aparatą aš invento
riaus sąrašo. Mokytojams ei
nant Trakijon mokytojauti bū
tinai reikia išsižadėti ne lik pi
lietinių, bet ir žmoniškų tei
sių, nes čia mokytojas visai ne
žmogus, tik ^mokomasis apa
ratas. Ar ir toliau taip bus?
—Komo Sopiens.
Iš OKUPUOTOS LIETUVOS.
Varėna. — Balandžio 11 d.
Pavočių kaime lenkų kareivis
pašovė vieną, moteriškę. Nors
šiek liek gyvą išvežė Gardi
nau, bet pasveikti nėra vilties,
nes kulka perėjo per ranką ir
per vidurius.
Kuomet jus pasirengę pertaisyti
savo namą ir norite ką nors
plumbingo, gaukite musų kainas
pirma negu pirksite naujus ir
vartotus.
S. GREENFIELD PLUMBING
S'UPPLY HOUSE,
1808 S. State St.
Victory 4275

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas * labiausia
mėgsta.

Z

ST. RADZEVIČIUS ir kiti.

Dr. C. Yucius Dc. Phc.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos

Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė.,
Kamp Robey ir North Avė.

'

Todėl visais reikalais kaipo pirkime ir pardavime namų, lotų ir
kitokių nuosavybių, mes turime nantų/dideliame pasirinkime po
visą Chicago. Apsaug oj ame namus ir naminius rakandus nuo ug
nies ir kitų nelaimių. Daroma ir peržiūrime visokius legališkus
popierius arba dokumentus. Su visais reikalais keripkitės pas
mus, o mes stengsimės kiekvienam patarnauti ir užganėdinti.

Gal jums reikalingi
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.
JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės Šviesa išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.
JEI jusli blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors rnažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

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

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

DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
3315 So. Halsted St.,
Chicago, UL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki
9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

DR. VAiTUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurir
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervu o te
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Specialė atyda atkreipiama
J mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

STASULIS & CO

FRANK

Chicago, Illinois

4405 So. Fairfield Avė.,

Telephone Lafayette 5948
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Variojdnps ųlio niežti, išterinjai

ir

odiąės lijos.
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Jeigu Manot Įvesti į Savo Narnos Apsisildymą,
Darykit Tai Greitai Kol Mošų Stakas Yra Pilnas

Klauskite pas apliejantis.

W. F. SEVERĄ CO.
.

CEDAR

RAPIOS,

igįUI Uį

IOWA

Mes tikime turėti trukumų šį rudenį dėl namų apšildymo reikmenų. Užtat

ST

A

pasirūpinkite iš

Nuvyk skaus
mą šalini

|
B

Raižas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, išnarytas sąnarys—
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

anksto.

Pirkite dabar ir sutaupykitę pinigų.

hl

Mes taipgi turime visą

H?

/ prirengimą dėl pluminimo
(plumbing) labai žemomis

PAIN-EXPELLERIU

kainomis — vienoda kai

ant skaudamos vietos skausmas bus
greitai pašalintas. Pain-Expelkri» ir
ikauimas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien rrT"L ,"
■
pas savo aptiekorių— ijKiAUįfl
kaina tik 35 ir 70o. Persitikrinkite, kad butų 17 JHg V|
ant pakelio musų Inkaro IĮ jT 11
vaisbaženklis. Neimkit IIĮjk I lįl
pamegzdžiojimų.

na kiekvienam. Jei nebu

f®K
O

site užganėdintas, mes su
"įvmil

grąžinsime jums pinigus

riuuui.u;1..'

arba apmainysime mate-

F. AD. RICHTER &
104.114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.

fflĘl

------- SURASTA------ANT GALO
System-a sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas ,pagelba

•Rezidencijos Tel. Brunswick 48.87

Ponas S. H. Halle iš Hartley, Iowa,
sal$o: “Turiu pasakyti, kad NugaTone, kurį aš apturėjau, padare ma
no pačiai daugiau gero negu $500.00,
kuriuos aš išleidau ant gydytojų. Vie
nas gerai žinomas gydytojas pasakė,
kad jai nėra pagalbos. Ji neturėjo
Jokio skausmo po to kaip suvartojo
Nuga-Tone’ą”. Tūkstančiai sergančių
žmonių atranda pagelbą ir laimę ši
tame didžiajame Nervų, Kraujo ir
Sveikatos Davėje. Nuga-Tone maiti
na, stimuliuoja, sutaiso ir atgaivina
visus silpnus ir sunykusius organus.
Jis yra neįkainuojamas po kiekvienos
smarkios ligos, tokios kaip karštinės,
posargos, gripas ir kitos. Pamėgink
ji pats ir įsitikrink. Vienam pikiam
mėnesiui gydytis tik $1.00. NugaTone’ą pardavinėja visi geresnieji aptiekininkai pozitingai garantuodami,
kad suteiks pilnų patenkinimų arba
pinigai bus sugrąžinti (garantijų rasi
prie kiekvienos bonkelės). arba tiesiog
jį pasiųs apmokėtu paštu National
Laboratory, 1038 So. Wabash Avė.,
Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

BONIFACAS JOVAIŠAS,
P. D. VIRBICKAS,
L. C. ENGELAS,

(Ingaliojimai)

Teisių Skyrius

Gerai žinomas vaistas tuojau
atitaisė josios sveikatą.

Šiuomi pranešu visuomenei, jog perkėliau savo REAL
ESTATE” biznį į naują vietą po num. 4405 So. Fairfield Avė.
Priešais lietuvišką bažnyčią — Brighton Parke, kuri yra daug pa
rankesnė ir didesnė; todėl galime visus reiklus atlikti daug
geriaus.
. .
_
.
. . ..
Todėl meldžiu visų savo kostumenų ir rėmėjų ir ant toliaus
remti mane, kaip rėmėte mane per paskutinius 14 metų. Dabar
turėdamas daug patogesnę, vietą, stengsiuos patarnauti daug ge
riaus, nes turėdami didesnę vietą ir daugiaus gerų ir sanžiningų
darbininkų, kaipo taip plačiai žinomas,

DBVIERNASTĮS

NAUJIENOS

Gydytojai sakė, kad jai
nėra jokios pagelbos.

PRANEŠIMAS

ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vedimui reikalų ir provų .Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kaslink nuosavybės Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegul
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

Iš VILNIAUS.
.
Balandžio 19 d. lenkai šven
te 4 metų sukaktuves nuo lai
ko, kai Vilnių užėmė lenkų ka
riuomenė (19. IV-1919 m.) ir
metines sukaktuves nuo per
davimo “Vidurines Lietuvos”
Lenkų vyriausybei (18. IV-22
m.)

Ketvirtadienis, Geg. 17,1923

JUS AKYS

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO

Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje

j

rijolą bile kada. Tai yra
musą motto biznyje.

Imlu Ii

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Chiropractic
Priežasčių yra kiekvienai
Mes rekomenduojame

HįtHHih

ligai.

DAKTARUS GUSTAV BECKER
ir M. B. JEWELL
5 N. La Šalie St.,
611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuotojai.

Telefonai: Calumet
/

:

\

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Lietuvių Dentistas patar‘ naus geriau
Traukimas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
1545 Wcst 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmonės < yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriau.! AMERIKOS IR EUROPOS gydymo budai nuo

Chroniško .
Nervingumo
Kraujo
šlapumo
1JC
Privatinių
LigS
Jeigu jus turite bile kokią ligą,
nenusiminkite.
Atvažiuokite kad
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augi to

Priėmimo kambarye 506,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedildieniais 10-1 po piėt. Pancd#lyjt
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TRISDESIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonlą
liko išgydyti, tai geriausia vieta
ligonių atsilankymui.
j

DAVID RUTTER & CO-,
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš Patai)
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.
&

lAOJiMOS, CHcggs, W.

Ketvirtadienis, Geg. 17,1923

t

CHICAGOS
ŽINIOS
Nauji drabužiai išgelbėjo
^Vyrukas norėjo prievarta apsi
vesti su p-le Volpe.— Jai
prašant jis sutiko nupirkti
šliubinjius drabužius.— Su
stojus prie krautuvės, mer
gina pranešė apie tai “dėdei”.
712 S.
P-lė Minnie Volj
Morgan St., stovėjo" ant kam
po ir laukė galvekario. Staigu
privažiavo prie jos automobi
lius, iš kurio iššoko du vyru
ir įmetė merginų į automobi-

Automobili uje buvo keturi
vyrai. , Vienų jų ji pažino —tai
buvo Charles Barbero, kuris
pirma norėjęs su ja apsivesti.
Bet prieš metus tarp jųdviejų
iškila kokis tai nesusipratimas
ir nuo to laiko
si tikdavo.

l

juodu nebesu-

“Kų jus norite iš manęs?” ji
paklausė Barbero.
“Mudu šiandien turėsiva apsnvestti”,i atsakė Barbero.
“Gerai, bet pirma iš turiu
gauti naujus drabužius; aš ne
galiu imti šJAtilbų pasirodžiusi
taip, kaip dabar”. Minnie atsa
kė.
Charles sutiko nupirkti sa
vo busimai žmonai naujus drabužiusu ir paliepė aulohiobilių
sustabdyti prie Mihvaukee ir
Bet Minnie, vietoje eiti .-į
krautuvę,
pribėgo prie arti
miausio policisto ir papasako
jo, kaip ji liko prievarta įso
dinta į automobilių.
Vyrai pamatę, besiartinantį
policistų, susėdo į automobilių
ir nuvažiavo savo keliais.

Majoras nori išvengti
gatvekarią streiko.

Tat kas gyvas rengiamės, j ant kranto upės verpimo ir šių sumų pinigų audinyčios už vinėjimu rakandų daug piges
ir Kindzie gatvių, jo buvęs
Tvenkinys baigimui. Mat, jie supranta, nėmis kainomis, negu daugely
kambarietis tikrai jį “indenti- koncertų. Pittsburghiečiai yra audimo fabrikų.
pramonei Lietuvoje kitų krautuvių, ir taipgi suge
tikri, jog jie sutrauks į p. Ba jau esųs padarytas, kuris turi kad tai
fikavęs”.
kelis vandenpuolius. Tuo bu- yra geros dirvos. Iki šiol me bėjimu tinkamai ‘informuoti
Del Mounto surastų grobių laik Peterson nūėjo į lavoninę bravičiaus koncertų 4,000 žmo
nių. Nejaugi chicagiečiai apsi- du vanduo panaudojama elek džiagos drabužiams prisiėjo žmones apie save ir savo pre
raščiai rašų nepateisinamų ir pareiškė, jog jis ir manyti
tros gavimui. Jau esu ir da pirktis Vokietijoje ar Anglijo kes.
sensacijų ir žeminų univer nemanęs mirti, ir jog rastas leis ir nepripildys Orchestra bar “Rūbas” duoda
elektrų je, o kai bus savo fabrikas, tai
t
lavonas visai jam nepriklau- Hali?
Tokia Bendrove mes galime
siteto vardų.
Lietuvai
nebereikės
importuoti
Tauragės
miestui.
O
kai
bus
Ryto
į
tų
klausimų
mes
aP
sųs.
tikrai pasidžiaugti.
sakysime. Bet atsakymas tu įrengta audimo ir/verpimo fab tų dirbinių iš svetur.
—J. šmotelis.
Northvvestern universitete į—šapos Darbininkas.
ri būti tik vienas — Orchestra rikas, tai loji pat elektra bus
vyko dvasiškių susiirinkimas,
Hali turės nesirasti ne vienos panaudota mašinų varymui. O
kuris griežtai pasmerkė Chica
lai reiškia, kad bendrovei pi NAUJA “RŪBO” DIREKCIJA,
tuščios sėdynės.
gos didlapius.
Kaip žinia,
giai atsieis elektros gaminimas.
Chicagos Sveikatos Departa1921 m. rugsėjo mėn. nežinia
O kadangi linų ir vilnų bus ga Išrinkta septyni direktoriai.
kur dingo universiteto stu mente įregistruota:
lima gauti ant vįetos, tai nu
Josephine Lokus, 3156 So.
Amerikos Lietuvių “Rūbo”
dentas Leighton Mount. PVieš
matoma
tai
pramonei
puiki
metinis dalininkų susirinkimas Kas, ką, kur, kaip ir
porų savaičių ežere liko su Wallace St., bal. 9.
ateitis. Tik reikia gabių vedė įvyko geg. 11 d., Meldažio sve
Stelių Urlei'kaitė, 4444 So.
kada rengia, veikia
rasta jo grobiai. Nuo to lai
jų
ir
kapitalo.
Atatinkamam
tainėje. Buvo renkami direkko
ir prasidėjo atakos ant Washtena!w Ave.> geg. 3.
ar kviečia.
P-lė
L.
Narmontaitė
paklau

fabriko
įrengimui
ilgumu
reikia
lUKid
$200,^vv,
l
.. pagaj balsų skaičių
4423
,
Helen
Karilauskaftė,
universiteto. Pradėta rašyti įsė pp. Antano Pociaus ir K. 000. Tuo tarpu
Amerikoje 1b. y.,.
I
Kur parduodama biletai p. J.
zmnrros •
rinkta spVn!nii
sekami spnfvni
septyni žmonės:
vairiausių dalykų. Esu uni So. Mapleiwood, geg. 7.
Babravičiaus koncertui.
Sabonio išreikšti savo nuomo ko sukelta dar tik $71,000 ir
So.
Roman
Zobaris,
5915
Biletai
busimam p. J. Babravičiaus
versiteto
vyriausybė kų tai
1.
A.
Ambrazevičius
1622
nes
apie
artistų
Babravičių.
keliolika
tuksiančių
Lietuvoje.
koncertui
Orchestra Hali,t gegužės 18
slepianti ir nenorinti išduoti Mozart, bal. 22.
d.,
jau
gatavi.
Pasirūpinkite gauti
P-as A. Pocius pareiškė, jog Fabriko statybos darbo užbai balsais.
Adelė
Jenkus,
3562
Armitajuos
iš
anksto
šiose
vietose:
Mounto mirties kaltininkų.
Babravičius
yra
vienas
geriau

2.
J.
Vilis
1561
balsais.
gimui
trūksta
dar
mažiausia
Naujienos,
Dvasiškiai sako, kad didla- ge Avė., balandžio 28.
Universal State Bank,
3. B. Radzius 1522 balsais.
Stanley Narekaitis, 4637 So. sių pasaulio dainininkų, kuris $50,000. Bet yra vilties, kad
Metropolitan Bank,
piai visa tai rašų be jokių įro
4.
V.
Pačkauskas
1482
bals.
turi
netik
stebėtinai
gražų
tų
sumų
bus
galima
pasiskolin

Naujieną Skyrius Town of Lake,
dymų, o tik taip sau, kad su Winchester bal. 28.
1614
W. 46th St.
5.
X.
Shaikus
1372
balsais.
balsų,
bet
ir
neįmąnomai
gerų
ti iš dalininkų. Bendrovė tas
Charles Gedutis, 1428 South
Naujienų Skyrius Bridgeporte, 3210
kėlus sensacijos. Bet toks jų
technikų. t Prie to jis pridūrė: paskolos saugumų užtikrina
6.,A. Kurelaitis 1255 balsais. So. Halsted St.
elgęsis kenkiųs
universiteto 49 Court, gegužės 1.
Draugas,
,
7. B. Namajuška 947 bąli
“Aš manau, kad
kiekvienas visu savo turtu.
South
Frank
Barelius
1437
Elta
Commerce
Co.,
1
7
geram vardui ir metus negar
Jie liko išrinkti direktoriais Orchestra Hali,
« lietuvis turėtų atsilankyti ir iš
Pasak Mačiuko,
fabriko
;
bal. 27.
bės šešėlį
ant visai nekaltų 49 Court,
Tupikaitis
Melody
Phartnacy,
233
E.
vieniems
metams.
girsti jo koncertų.”
statymui plytos, rustai ir len
115
St.
.
.
,
iT
.
•
žmonių.
P-as K. Sabonis pareiškė, tos supirkta praeitais metais.
Tų kandidatų,
kurie gavo Frank Rakas, Aptieka,/4828 W. 15
Dvasiškiai priėmė atatinka
jog Babravičius esųs
pirmaeimažiau
balsų,
čia
neskelbia St., Cicero, III.
Jau ir pats statybos darbas esąs
mą rezoliucijų, kuria pasmer
S. Vilimavičius; Aptieka, 1OG57 So.
lis dainininkas, kurį reikia vi pradėtas. Tik visa bėda esan me.
Michigan Avė.
kiama didlapių atakos prieš
Lith. Sales Corporation, 3313 So.
Balsų skaitymo komisija:
sais budais remti.
ti su padarymu visokių kontr
Halsted St.
universitetų.
Be to, p. Sabonis pranešė, aktų ir sutarčių. Kas Ameri
Petras Labanauskas,
J. Kulis Drug Store, 3259 South
Halsted St.
Ant. Tilas ir
kad jo vedamas Aušros vartų koje galima padaryti į porų
P. Baltutis, 901 W. 33rd St.
Plėšikams teko $5,000
parapijos choras važiuosiąs
į valandų, tas Lietuvoje atlieka
Petras Krikščiūnas.
Venta Drug Store, 4101 S. Francisco
Avė.
Babravičiaus koncertų in cor- ma į kelias savaites. Nes val
vertės deimantu ir
pore.
džios įstaigose nesu jokios si
aukso.
r EXTRA POSĖDIS
Išviso
p.
Sabonis
prie
kiek

L.
S.
S. Pildomojo Komiteto extra
ką
veikia,
kad
koncertas
stemos.
Kas
npsedis
įvyks
ketvirtadieny, gegužės
vienos progos raginus žmones
žinojo gerai, kur ko ieškoti.
butų sėkmingas.
Auditorius Varkala išduoda
17, 1923, 8 vai. vakare, Naujienų na
važiuoti į koncertų.
me. Visi P. K. nariai malonėkite da
raportų apie bendrovės turtą
lyvauti posėdy, nes yra svarbus reika
plėšikai įsilaužė į AlVien
D. L. K. Vytauto Skolinmo
Amerikoje ir
las.
Nedaug
tėra
lietuvių
korponamus, ir Budavojimo Draugijos val
A. žymontas, LSS. Sekretorius
bert E Whitakero
tik tvenkinio įrengimas Tauralyviškų
biznių,
kurie
tikrai
Grand Av., ir paėmė dyba, susidedanti iš p.p. A. J.
ragėje atsiėjo $40,000.
L. S. J. Lygos Stygų Orkestro repe
$5,000 vertės įvairių auksinių Kareivos, A. J .Bieržynskio, J.
Toliau buvo skaitoma rezo- pasekmingai gyvuotų. Dauge ticijos
įvyks ketvirtądienyj, gegužės
ir deimantinių daiktų. Plėši P. Evaldo, J. J. Ežerskio ir J. J.
liucija.
Rezoliucija pasmer lis jų gimsta, skursta ir mirš 17 d., punktuališkai 8 vai. vak., “Stangyvavimo ford Park” svetainėj, Union Avė. ir
kai, matoma, buvo labai gerai Elias nutarė visokiąįs budais
kiama buvusioji bendrovės val ta, nepalikę savo
14th Str. Draugai ir draugės malo
informuoti.
Kai jie negalėjo remti artisto Babravičiaus kon Bendrovė Tauragėje jau turi dyba. Dalykas tame, organi žymės. Bet, pagalios, atsira nėkite visi laiku susirinkti. Taipgi
įrengusi elektros gaminimo zuojant bendrovę buvo nusta do kelios lietuvių bendrovės, kuriems svarbu yra dailė ir norėtų,
surasti vienos deimantinės špil certų. Jie pardavinės biletus
muzikoj lavinties, yra kvieiami pra
kos, jie privertė p-ių Whitaker ir šiaip visur primins žmo statį. — Verpimo ir audimo tyta, kiek šėrų gali turėti vie kurios sugebėjo pakilti ir iš džioj prisidėti prie šio orkestro.
fabrikas kaštuosiąs $200,000. nas asmuo. Aprubežiuota, jog vystyti savo pajiegų.
nurodyti vietų, kur buvo špil nėms, jog 18 d. įvyksta kon
—Fabriko baigimui reikia vienas asmuo gali pirkti Šerų
Viena iš tokių
bendrovių
ka paslėpta.
certas, kurio išgirsti turi eiti
L. S. S. Aštuntojo Rajono Centro
dar sukelti paskolos. —Ka- ne daugiau kaip už $2,000. Tai yra Lietuvių Rakandų Bendro Komiteto
Ponai Whitakeriai priversti kiekvienas lietuvis.
posėdis įvyks ketvirtadieny,
patajist^i norėtų 'bendrovę buvę padaryta tuo tikslu, kac vė —angliškai: The Peoples gegužės 17 d., 7:30 v. y. Naujienų
buvo išstovėti apie 20 minučių
name. Visi centro komiteto nariai
paimti į savo rankas.
pakelę rankas, kol plėšikai pa buvimas, nes jo iniciatyva li
neleidus bendrovei pereiti į ke Furniture Company. Ji tikrai, malonėsite dalyvauti, nes turime
reikalų.
darė “revizijų”.
lių žmonių rankas. Tečiaus ir man rodos, geriau už visas svarbių
ko padarytas tas nutarimas.
....
— M. K. Kasparaitis, sekr.
Gegužės 11 j d. Meldažio sve keli bendrovės viršininkai peri kit^s . lxnidroyes pasižymėją Jg
P-ia Whitaker pareiškė po
------- .
v
tainėje įvyko Amerikos Lietu žengė tų patvarkymų ir Lietu tapo geru pavyzdžiu kitoms.
licijai, jog ji tos špilkos nedė
Šv. Petronėlės Draugijos extra su
Lietuvių The Huh Co. davė vių Akcinės Bendrovės “Ru- vos auksinams bepučiant įsigi
Lietuvių Rakandų Bendro sirinkimas įvyks šiandie, 7 vai. vak.,
vėjusi per daug mėnesių. Tik
Jurgio parapijos svetainėje. Su
pereitų šeštadienį, eidama į dykai pusei dienos taxį Ba bas” metinis dalininkų susi- jo Šerų daugiau negu už $2,- vė susideda ne iš kokių dide Šv.
sirinkimas šaukiama iš priežasties
svečius, prisisegusi. Bet plėši bravičiaus koncerto reikalams. rinkimas. K. Mačiukui ati- 000. Susirinkimas priėmė re lių finansininkų, o iš paprastų vienos narės mirimo.
•
Vytautienė, vice-pirm.
kai žinoję, kaip ta špilka at P-lė L. Narmontaitė vėžiavo darius susirinkimų ir išrinkus zoliucijų, kuria reikalaujama, darbo žmonių. Savo gyvenime
Ona Kručiauskaitė, rašt.
tuo taxi ir platino koncerto ap tvarkos vedėju A. Ambrozių, kad butų prisilaikoma patvar ji yra kentėjusi visokių kovų
rodanti.
skaityta pusmetinio ekstra-su- kymų.
ir savitarpinių
kivirčų, kol Brighton Park. — Ateities Žiedo
Du plėšikai turėjusiu veidus skelbimus.
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
Reikia pasakyti, kad p-lė sirinkimo tarimai. Paskui se
pasiekė dabartinio jos stovio. važiavimą į Beverly Kilis. Bus pro
kaukėmis pridengę.
Naujas šiais metais Lietuvo
Narmontaitė iki šiol jau parda kė vice-pirm ininko raportas
Dabar bendrovė sparčiai vysto gramas. Visi kviečiami pasilinksminje išrinktas bendrovės pirmi
it tyrame ore.
vė 50 biletų.
apie “Rūbo”
kūrybos darbų
si ir dideliu pasisekimu žengia
— Rengimo Komitetas.
ninkas J. Gudžiūnas praneša,
Automobiliu ir munLietuvoje ir sukėlimų kapita
prie dar geresnio stovio.
kad
jis
atvyksęs
į
Ameriką
su

Laisvos Jaunuomenės Vyrų choro
šaino aukos.
Vyčių Apskričio choro re- lo, nes pirmiau sukelto kapita
Dabartiniu laiku 'Bendrovė repeticijos
įvyks sekmadienį, geg. 20
kelti reikiamos paskolos.
Jis
peticja turėjo įvykti geg. 18 d. lo pasirodė permažai įsteigimui
turi dvi krautuves — 1930 S. d., 10 vai. ryto, paprastoje vietoje.
prašė dalininkų paskolinti kiek
Visi choristai turite atsilankyti, nes
Pirmadienį automobilių liko Bet kadangi tų vakarų išpuola audimo ir verpimo fabriko.
Halsted: gat. irz 4177 Archer mums
reikės dalyvauti Tautiškose
kas
gali
bendrovei
pini
ir
užmušta 6 žmonės. Tuo budu p. Babravičiaus koncertas, tai
gat. Krautuvės, kaip dėl lie Kapinėse.
K. Mačiukas paaiškino, kad
— Valdyba.
po Naujų Metų žuvo nuo au choro vedėjas p. A. Pocius ati Kaune jau antri metai kaip užtikrino, kad laike savo ad tuvių rodos gana didelės; te
BIRUTIEČIAI. Būtinai pribukite į
ministravimo dėsiąs pastangų
tomobilių 239 žmonės.
čiaus Bendrovės vedėjai skun repeticiją šiandie 8 vai. vak., žinomoj
dėjo repeticijų kitam kartui ir gyvuoja “Rūbo”
bendrovės
Nuo
mušamo
mirė p-ia parašė choro nariams laiškų, amerikoniškos sistemos rub- tinkamai vesti bendrovės rei džiasi, jog negali susitalpinti Mark White Sq. svet., prie 30 ir Halvyriausias tikslas
sted gt. Labai svarbu. — Valdyba.
Auna Greene ir David Kincaid. ragindamas visus atvykti į ar siuvykla su elektra varomomis kalus. Jo
ir rengiasi greitu laiku dvi
esųs įrengti tokį fabrikų, ku
Tatai sudaro 147 mirtis nuo tisto Babravičiaus koncertų.
gubai
padidinti.
siuvamomis
mašinomis
ir
Brighton Town of Lake. — Draugystės šv.
riuo
sugrįžę
amerikiečiai
galealkoholio šiems metams.
clektriniiais prosais. Bubsiu,Parke budavoja didelį nuosavų Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
tų pasididžiuoti
ir rasti sau
metų sukaktuvių paminėjimo
namų, o Halsted gatvėj užėmė šimties
Lithuanian
Daughters oi vykia esanti visais atžvilgiais
apvaikščiojimas
Paradise darže, prie
tinkamo darbo.
visų pirmutinį augštų ir skie 51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas
veda
America laikė
susirinkimų. moderniška,
Neprisipažįsta esąs
15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m*.,
siuvėjas
Po Gudžiūno raporto sekė pų didžiulio, ant penkių lotų iš
P-lė Narmontaitė
prisiminė buvęs amerikietis
numiręs.
iš priežasties rengimo tą dien'ą kitų
rinkimai. namo, ir ketina įrengti šaunias draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d.
apie p. Babravičiaus koncertų. J. Jankauskas, Viso jau dirbą naujų direktorių
Nuėjo j lavoninę pasižiūrėti Tuoj liko rezervuota loža, o ki apie 50 žmonių,
Užsakymai Balsavimai buvo slapti.
Del įkurtuves taip greit, kaip bus Liepos nieko nerengti.
tos narės pasižadėjo paimti bi- gaunama
iš
Raudonojo vėlaus laiko' balsams skaityti ištuštinta vieta, kur dabar ran Melrose Park. — Darbininkų Varto
“savo kūno”.
Kryžiaus
(vaikų
drabu- išrinkta komisija, kuri vėliau dasi Chicago Clothing Co.,'ku tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia
letus ant “maru floor”.
pikniką. Prašome šio miestelio drau 
liaus Peterson (22 Seeley
L. S. J. Lygos 1 kuopa nu žiad), kareivių,
milicijos ir ir paskelbs rinkimų davinius. ri ketina kraustytis į Brighton gijų
nedaryti tą dieną jokių parengi
mų.
\
— Komitetas.
Iš viršininkų pranešimų pa Parkų.
av.) netikėjo savo akimis, kai tarė geg. 18 d. lavinimosi su šiaip privačių piliečių. Esu visi
Tuo Idbiau yra smagu, kad
jis skaitė laikraštyje, jog jis sirinkimo nelaikyti: beveik vi Lietuvos sportai dėvi “Rūbo” aiškėjo, jog lietuviški ir kitų
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir
esųs nužudytas. laikraštyje bu si nariai važiuoja į p. Babra pasiutus drabužius.
tautų kapitalistai labai norėtų Bendrovė atsiekė to pasiseki Dukterų
Lietuvos birželio 10 d. rengia
Toliau Mačiukas pranešė, pasigauti bendrovę į savo ran mo savo geru ir nuoširdžiu pa pikniką. Tat prašome visų kitų to
vo parašyta, jog Petersono lavo vičiaus koncertų.
miestelio draugijų nerengti tą dieną
kad Tauragėje “Rūbas” stato kas. Jie jau siūlų sudėti likti* tarnavimu žmonėms ir parda- piknikų.
nas buvo surastas prie Halsted
— Rast. V. Kasparinas.

Dvasiškiai protestuoja
prieš didlapius

Gimimai

Ką žmonės sako apie Ba
bravičiaus koncertą

Lietuvių Rateliuose
Babravičiaus koncertui
besiartinant

Miesto majoras
pašaukė
gatvekarių kompanijos prezi
dentų, Blair, kad pasitarus dėl
gręsiamo gatvekarių streiko.
Konferencija tęsėsi apie pusę
valandos.
Blair
užtikribo
majorą, jog busią daroma vis
kas, kad
nedaleidus streiko.
Esą su unijos viršininkais jau
vedama derybos, kurios rodo,
jog
kilusieji nesusipratimai
bus galima išlyginti geruoju.

FRANK JACABUSKAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu
Gegužės 11 d., 1923 m., 9 vai.
sulaukęs 47 metų amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Kauno rėdybos,
Telšių

apskričio, Salvo

kaimo.

Paliko nubudime moterį Oną ir
dukterį Oną, seserį vieną Chicagoje ir brolį Jurgi Lietuvoje
ir vieną sūnų Alexandrą Lietu
voje. Palaidotas Gegužės 14 d.,
10 vai., Springfield, III. Kapi
nėse. Aš moteris Ona, dėkavoju visiems katrie dalyvavo jo
laidotuvėse.
Moteris Ona Jacabuskienė.
Duktė Ona Jacabuskaitė.
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drove pasižymėjo ;

.

Kompanijos prezidentas sako„
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PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS
Klaidos padalytos paskelbime, turi
būt atitaisytos į 24 vai.
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REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

PABDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

MOTERŲ

_________ VYRŲ________

VYRŲ

PARSIDUODA
RESTORANAS
Lietuvių apgyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų, tarp lietuvių ir
kitų tautų. Savininkas turi apleisti
miestą. Parsiduos ant pirmo pasiūly
mo. Atsišaukite ant Naujienų,
1739 So. Halsted St.,
Box 251I
•

PARDAVIMUI saliunas su
visais barais gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestą. Atsišaukite.
1908 Canalport Avę.

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba
rių frame namas, prie 6114 So. Kildare Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $3,950, tik $700 įmokėti, lengvais
išmokėjimais. Pamatykit savininką.
Room 304,
10 N. Clark St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviais
ir. lenkais apgyventa vieta. Gatvekariai eina pro šalį. Parduosiu labai
pigiai. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.
Atsišaukite
1818 W. 47th St.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų groserio biznis, garadžius 2 karų,
Rendos neša 1(M). Parsiduoda
pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. 5752 S. Racine Av
Tel. Wentwirth 7363

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukdžių ir pagelbįninkų prie
mašinų. Daugumas darbų yra
nuo štukų. Patyrimo nereikia,
Merginų vyniojimui svie Darbas dienomis ir naktimis
Vyrų, darbininkų ir pa
sto.
gelbininkų darbui į wareAteikite pasirengę darban.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
ACME STEEL GOODS CO.J housę, 45c. į valandų, 10 va
BLUE VALLEY
mobilių, rakandų, kambarių jieškojimai, apsivedimai, asmenų jieškoji2840 Archer Avė.
CREAMERY CO.
landų darbas. Nuolat dar

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
idant Naujienų darbininkai geriaus
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Reikia -

mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Reikia -

700 So. Clinton St.
Mr Nash, superintendent

bas.
Atsišaukite tuojau.
Dirbtuvės
darbininkų. JONĖS AND LAUGHLIN
REIKIĄ merginų dėl sukir
STEEL CORPORATION
pimo nertų sijonų su Eastman Nuolat darbas, geros darbo
46th St. and Oakley Avė.
kuteriu. Lengvas darbas, $15 į sąlygos.

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

savaitę pradžiai.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Reikia —

Galės uždirb

ti daugiau kaip gausite patyri
mo tame darbe.
Fricdlandcr Brady
Knitting Mills
511 So. Green St.

ASMENŲ JIESKOJiMAi
PAJIEŠKOME Jono JiaJištnskio, 4
metai kaip apleido Chicagą, nežinome
kur jis randasi, neatbūtinai norėtu
mėm sužinoti. Yra atvažiavusi iš Lie
tuvos jo motina ir rengiasi grįžti at
gal, norėtų pasimatyti. Jis pats ar
kas kitas malonėkite pranešti.. Ona
Glažauskienė, 5253 So. Tumer Avė.,
Chicago, 111.

REIKIA—
trijų moterų indų plovėjų.
Atsišaukite
pas:
6351 Broadvvay Avė.

Atsišaukite

HYDRO STONE CORP.
5821 W. 66 St.,
(Clearing)

Netoli Western Avė

ĮIEŠKO PARTNERIU

and SONS

REIKIA 2 darbininkų dirbti
ant ūkės, darbas per visą metą,
patyrimas nereikalingas, gera
mokestis, valgis ir gyvenimas.
JOE PAULIKAS,
Millbum Road, Wadsworth, III.

popierų atkarpų. Nuolat dar
bas, gera alga. Chicago Paper
Grading Co., 509-515 W. Malher
1 sN U OM UOJAM A k a.mha rys Street, 1 blokas į pietus nuo
vienam asmeniui su valgio pa Harrison St.
gaminimu. Kreiptis 6637 So.
Rockwell St., pusantro bloko
MERGINŲ
už Western Avė.
Lengvas dirbtuvės darbas. Geros
valandos. Geras mokestis. Paty
rimas nereikalingas. Ateiki te pa
ANT rendos švarus ruimas
si rengę į darbą. Chicago Case
vienam vaikinui prie mažos Mfg.
Čo., 213 N. Morgan St.
šeimynos arti t geros transportacijos; elektra, maudyne, te
lefonas AIydintieji švarAa vietą REIKIA — X
merginų lengvam dirbtuvės
KAUNE REIKALINGAS
kreipkitės: 332 W. 58lh St.,
VIEŠBUTIS.
darbui. Atsišaukite.
Tel. Wentworth 2835.
Vyrų j freitauzę pagelbi- Kaune nėra kito tekio degančio
GITS MFG. CO.
reikalo, kaip pastatyti puikų viešbu
ninkų. Nuolat darbas.
1940 So. Kilbourn Avė.
tį. Taip sako Visi, kurie buvo Kau

Reikia —
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JVAIfiyS SIMAI
STOGDENGYSTĖ

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

Atsišaukite
REIKALINGA lietuvaitė veiterka į Lietuvišką valgyklą.
Geistina kad butų patyrusi
nors kiekV kreipkitės:
130o\o. Cicero Avė.

moteries

AB JUS TURITE DARBĄ

Antros

VIRĖJOS.
ATSIŠAUKITE:

arba norite turėti geresnį. Mes

1628 W. 47-th St.

suteiksime jums darbą viso
kiose firmose ir prie tokio dar

bo kokį jus mokate, nėra ko
miso ant algų. Pasiinatykite su
Mr. Iloyt. Ilerald and Examiner Vocational and Einployinent Bureau.
326 W. Madison St. Room 217

REIKIA merginos ar mo
ters prie namų darbo, pridabo
ti 4 metų mergaitę.
Duosiu
kambarį, valgį ir mokestį, at
sišaukite nuo 5 iki 9 vai. vak.
2941 W. Pershing Rd.

REIKIA moterų pardavinėtojų
į mastinių tavorų
krautuvę,
PASIBANDAVOJA 6 ruimų patyrusių, $18 į savaitę ir dau
fintas, patogus
dėl daktaro giau. Nuolat darbas.
1713 W. 47-th St.
ofiso arba dėl kitoniško biznio.
Garu apšildytas. * Atsišaukite
MERGINŲ lengvam dirbtu
pas Stankūną fotografistą.
vės darbui. Gera mokestis, ma
3315 So. Halsted St
lonus darbas. Moderniška dir
ANT RENDOS 6 KAMBA- btuvė. Ateikite pasirengusios
riai karštu vandeniu apšildo darban. Regenstein Veeder Co.
3440 N. Kimball Avė.
mas flatas.
Atsišaukite:
4606 So. California Avė.

MAVOM!

m DARBININKŲ

ANT RENDOS gera bekernė
su visoms mašinoms ir įtaisy
mais ir 3 pečiais. Renda ne
brangi. Kreipkitės.
1246 So. Ashland Avė.
ANT RENDOS gražus daržas, auk
sinės mainos piknikam ir stendą parda
vinėjimui nesvaiginančių gėrimų. Justice Park, prie Kean Avė., prieš Forest Preserve, netoli lietuvių kapinių,
1 blokas nuo Chicago, Joliet ir Archer
karų linijos, M. Lawlor, 618 Garfield
Avė., Chicago, III. Phone Lincoln 3690

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA VYRŲ
Karpenterių j dirbtuvę, 75c. j valan
dą. Inžinierių, $40 į savaitę. Pečkurių, 75c. į valandą. Janitorių į ban
kas ir dirbtuves, $25-$30 į savaitę.
Pasiuntinėjimui vyrų, $30 į savaitę.
Dirbtuvės darbininkų, 60c.-55c. į va
landą.
Steam riterių, 6716 c. į va
landą.
REIKIA MOTERŲ
Chamber maids, $12-$15 i savaitę.
Indų plovėjų, $16-$19 į savaitę. Mer
ginų į dirbtuves, $12,$19 j savaitę.
Kotelio darbininkių, $45-$55 į mėnesį,
valgis ir kambarys.
SOUTH PARK EMPLOYMENT
BUREAU,
4193 So. Halsted St.

ANT RENDOS barzdaskutykla; la
bai geroj vietoj, geram barberini biz REIKTA
nis išdirbtas per 20 metų. Savinin
VAIKINŲ IR MOTERŲ
kas išvažiuoja j Lietuvą.
Jieškau
GERA MOKESTIS
draugo kuris norėtų su manim važiuo
ti Lietuvon.
PULLMAN OOUCH CO.
ANTON JANAUSKAS

4563 Wentworth Avė.

•

C. B. & Q. R. R.
Room 206,
547 W. Jackson Blvd.

Reikia —

REIKIA —

3759 So. Assland Avė.

-----
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PARDAVIMUI pigiai pulruiEXTRA
PARDAVIMUI 6 kambarių nau
Pardavimui dviejų krėslų barzdas mis su 6 stalais, geroje vietoje
jas kampinis namas. Parduodam pi
kutykla; labai geroj vietoj ir pigiai;
nėra kitos per šešis blokus. Parda ant bizniavos gatvės. Atsišau giai, nes gyvenimo reikalai verčia pa
vimo priežastis viešai neskelbiama. kit, nepraleiskit geros progos. sidalint visą turtą. Vieta tinkanti
bizniui.
Nupirksite už jūsų kainą. Atsišauki
Atsišaukite
Priežastis
ixirdavimo:
savinin

te greitai.
6531 So. Crowford Avė.
Telefonu Canal 7345
kas serga. 10413 S. Michigan

Reikia -

REIKIA vyrų abelnam darbui
nams, senesniems negu 16 me į popieros dirbtuvę. Nuolat dar
tų ofiso ir dirbtuvės darbui. bas, gera alga. Chicago Paper
Reikalaujama pradinę mo Grading Co., 509-515 W. Mather
St., 1 blokas į pietus nuo Har
kyklą užbaigusių.
rison S t.
Atsišaukite:
REIKIA patyrusio vyro prie
416 Franklin St.,
stiprio ir lengvo spaudimo as620 South Kilbourn Avė. sembling reguliatorio.
3704 Wcst North Avė.
BURDETT MFG. CO.
309 St. John’s Ct.

SIŪLYMAIKAMBARIŲ

PARSIDUODA BARBERNfi ant
2-jų krėslų; randasi gražioje vietoje,
ant bizniavos gatvės. Renda nebran
gi, biznis daromas labai geras; vieta
apgyventa visokių tautų. Pardavimo
priežastį patirsit ant vietos.
Kreipkitės antrašu:
4642 So. Western Avė.,
Tel. Lafayette 4231

Avė., Roseland.
PARSIDUODA galiūnas su
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį
PARSIDUODA saldaiinių
REIKIA —
keletą porterių ir langų plo išvažiuoju į Lietuvą. Biznis ge
krautuvė, labai pigiai, su ra
pūkuotoj ų į garbarnę. Pa li vėjų. Nuolat darbas, gera alga.
ras senai išdirbtas. Kas pirmas, kandais ar be rakandų, ar kas
pimas nereikalingas.
tas laimės, 319 Root St.
Atsišaukite ąnt 8 augšto.
norėtų ant namo mainyti. Mel
LUDVVIG and LUDWIG
džiu atsišaukti po numeriu: .
THE HUB
2030 Elston Avė.
PARSIDUODA 3 sėdynių barbernė
634 W. 18-th St.
HENRY C. LYTTON

REIKIA darbininkų j fandrj, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai į valandą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimtis keturi centai į
REIKIA PATYRUSIŲ MERGINŲ valandą. Atsišaukite j samdymo deDARBUI I DEŠRŲ DEPARTAMEN partmentą. Employment Dept., Crane
TĄ.
MOKAMOS DIDŽIAUSIOS Company, So. Kedzie & 40 St., arba
So. Canal & 15th S t.
ALGOS.
ATSIŠAUKITE.
REIKALINGAS PARTNERIS prie
WM. DAVIES CO.,
rooming house biznio, nešančio gerą
4119
SO. UNION AVĖ.
pelną, butų gerai, kad atsilieptų ženota pora ir katrie yra buvę saliuno
ALFRED DECKER and
biznyje, ir turi dasidėti $1000.01).
Cohen išdirbėjai society brand
J. AMBROZA.
29 N. Cortis St.
REIKIA moterų sortavimui rūbų turi gerų darbų* vaiki
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AUDĖJŲ
VIENAS LOOM
PUIKUS DARBAS
DIDELĖ MOKESTIS
NĖRA DARBININKŲ
NERAMUMŲ.

Atsišaukite:
SOUTH BEND WOOLENS
GOMPANY

PARDAVIMUI grosemč, aiskrim
soda, visokių modemiškų įtaisymų.
Puiki vieta, prieš pat parką ant kam
po. Lietuvių apgyventa vieta. Par
duosiu pigiai ir greitai. Priežastis
pardavimo patirsite ant vietos. 4456
So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI ^barbernė, 3
krėslų, su visais įtaisymais,
gera vieta. Parduosiu pigiai,
nes išvažiuoju į kitą miestą.
Atsišariliite?
2019 Canalport Avė.
PARDAVIMUI groserne ir
smulkių daiktų, parduosiu la
bai pigiai, nes esu priverstas
išvažiuoti ant farmų. Atsišau
kite 2640 W. 47 St. Chicago

PARDAVIMUI 2 augštų 4 fla
tų, pečiais šildomas namas, 2 ka
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
rų garadžius, kampas 56th ir
Auksinių tavorų, labai pigiai, gera Carpcnter St.
proga dėl lietuvių nereikia daug kapi
Telephone Boulevard 6254
talo ingyti šį biznį. Toji krautuvė
yra lietuvių apgyventa apielinkė, biz
nis geras, tavoro visokio yra, kaip tai:
sieniniai laikrodžiai daiktai (Silverwear) deimanto žiedai, auksiniai lai
krodėliai ir kitų visokių smulkių daik
tų, kurių čia negalima pažymėti. Taip
gi yra puikus krautuvės rakandai
(Store Fixtures) kaip thi show keisai (Show Cases) ir dziegurmeistro
varstotas su visais įrankiais.
čia
ypatingai gera proga dėl dziegormeisterio šitą biznį įgyti, nes čia daug tai
some laikrodėlių ir kitų dalykų, šita
krautuvė randasi po antrašu:
10823 Michigan Avenue,
Roseland.

RAKANDAI

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri būti parduoti tuojaus, parduosiu pi
giai, vėliausios stiles parlor setas, 3
lovos, ice box, 2 pečiai siuvama maši
na, komodos, viskas kaip nauji. Jei
nori gali ruimus rendavoti, 2 lubos
Joseph Jozaitis, 3343 S. Union Avė.
PARSIDUODA pigiai maža Dele- Jei kas norėtumėte tegul patelefonuo
katessen, ice cream, cigarų ir tabako. ja Lake View 4717.
Soft drinks, smoked meat and notions. Apielinkė apgyventa lietuvių.
MES NĖSAME rakandų biznyje
Biznis geras; pi-iežastis pardavimo —
bet
mes pasiūlome jums bargeną 2 i
liga savininkui. 4 kambariai pragyve
3 šmotų tapestry setą, gerame stovy
nimui, Steam Heat.
je. i Kiti taip pigus net už $65.
3751 S. Parnell Avė.
Atsišaukite
PLAISANT HOTEL.
ne. Tam tikslui ^susiorganizavo ben
PARDAVIMUI
restoranas,
6000 Stoney Island Avė.
drovė ir reikalinga apie 15 žmonių
prisidėti su nemažu kapitalu prie pa- lietuv'ių apgyve(ntoj kolonijoj;
budavojimo Hotelio — Viešbučio Lie
RAKANDŲ BARGENAS
tuvos sostinėj KAUNE. Prisidėju randasi netoli strytkarių sto
Geriausia proga paunai porai.. Nau;
sioms bus darbas užtikrintas šioj ištai ties. Biznis išdirbtas. Pardavi
ji
rakandai 5 kambariams turi būti
goj. Norintieji prisidėti arba gauti
parduoti
tuojau už bile kainą. Vėliau
platesnių informacijų kreipkitės laiš mo priežastis svarbi. 2325 So.
sios
mados
parloro setas, valgome
ku.
Leavitt
St.
kambario
setas,
miegamo kambario
VIEŠBUČIO KAUNAS
setas,
karpetas,
liampa,
paveikslai ir
AK-NĖ B-VĖ,
gražus
fonografas
su
rekordais,
par
3241 So. Halsted St.,
UŽ
PUSE
PRAISO.
Priežas

duosiu
sykiu
arba
dalimis.
Nepralei

Chicago, III.
skite
šio
bargeno.
Rezidencija,
tis verčia parduoti arba mai
1926 So. Kedzie Avė.,
nyti krautuvę ant namo, loto
1 lubos.

ar ant automobilio. Kreipkitės
REIKALINGAS tuoj doras žmogus adresu: 3318 S. Halsted St.

prie Naujienų išnešiojimo skaityto
jams kas rytas — darbas tiktai dėl
2-jų valandų į dieną, o uždirbti ga
lima nuo 24 dol. iki 30 dol. i nedėlią.
Labai geras darbas dėl gero žmogaus.
Reikalinga kaucija arba skirtingas su
sitarimas. Kreipkitės:
NAUJIENŲ T0WN OF LAKE
SKYRIUS,
1614 W. 46th St;, Tel. Boulevard 0672

REIKIA —
vyrų generaliniam darbui į
SOUTH BEND, IND.
dirbtuvę.
" RUD MUELLER MFG. CO.
4310 N. California Avė.
REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie
REIKIA GERO darbininko
mašinų. Daugumas darbų yra
nuo štukų. Patyrimo nereikia. ant farmos, geras užmokesnis
Darbas dienomis ir naktimis. katras dirbęs ant ūkės. Melddžiu atsišaukti. J. Badžius
Ateikite pasirengę darban.
668 W. 18-th St.
ACME STEEL GOODS CO.,
135th & I. C. Traoks
REIKALINGI
pardavėjai
Riverdale, III.
pardavinėti pads geras uždarREIKIA —
' Llis patyruSiiems (pardavėjams,
Vyrų langų plovėjų.
sampeliai dykai, nepatyrusiein
CHICAGO, WIND0W
25 centai. Rašyk P. O. Box 640
CLEANING CO.,
New Haven, Conn.
62 W. Washington St.
REIKIA —
REIKIA -Z
DARBININKŲ DARBUI Į
boilerių t ir trukerių. Ateikite GELEŽIES ATMATŲ Y ARDĄ.
pasirengę darban. Gera alga.
WARSHAWSKY and CO.
FRANCIS HUGHES CO.
1915 So.. State St.
1405 W. 21-st Street
REIKALINGI agentai parda
REIKIA darbininko prie Lie
tuviškų Tautiškų kapinių. Pa vinėti Riterį; turi būti su pa
stovus darbas žiemą ir vasa tyrimu. Ktonįišįnais gera^
Salotis Manufacturing Co.
rą,
J. Norvaiš,
3318 S. Auburn Avė 2 fl. 616 W. 31-st St. Chicago, III.
Ateikite ypatiškdi.
REIKIA darbininkų
prie
benčiaus, grazerių, grinderių, REIKIA
. stogdengių, filerių, malevotojų
tuoj jauno vaikino mokintis
ir vaikinų.
už bučerj, arba mokantį. Ge
ARNOLD SCHWINN and CO.j ros sąlygos.
1718 N. iKildare Avė.
219 E. 115‘St. Kensington

. -,i, takte,fl^iiliilib^itiiaia.it ii •■įįiMiaMiiilįaiMiMįiiiįijMiaįihaįįMįįįi^^^

ir Pool ruimis, 3 pooltables ir 6 rui
mai gyvenimui.
Geras ir išdirbtas
biznis per 18 metų. Geram biznieriui
yra daug pinigų dėl padarymo.
Kreipkitės
2515 So. Halsted St.
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AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI automobilius Stutz
HOTELIS TURI BŪTI par
tiktai už darbo ekspensus, arba mai
duotas iš priežasties ligos. Yra nysiu ant mažiuko Fordo. Visas au
daromi geri pinigai, geras ly- tomobilius gerame stovyj.
Kreipkitės į garadžių
sas, pigi renda. Garu šildomas,
J. PAWLOWICZ,
3222
So. Halsted St.
elektra.
4157 S. Halsted St.
«

PARDAVIMUI bučernė ir
geležinis štoras, biznis išdirb
tas. Kampinis namas parduo
siu pigiai. Atsišaukite.
1901 W. 22-nd St.

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA Bekernė ge
roj vietoj, lietuvių apgyventoj;
BRIGHTON PARK,
3990 Archer Avė.
geras biznis, išdirbta vieta.
Parsiduoda pigiai. Store trade. 2 aukštų naujas namas su didele
ir 6 kambarių pagyvenimas
šaukite Tel. Victory 7018 1 krautuve
ant bizniavos gatvės kur namų vertės

l

PARSIDUODA mažai varto
tas Registeris. Kam reikalingas
pigiai parduosiu. Kreipkitės
3138 So. Halsted StS.
į Mildos saliuną.
EKSTRA BARGENAS
Pardavimui grosemS iy bučernė.
liznis išdirbtas per 20 metų. Yra
rokas ir Ice masinos. Nebrangi ren
da. Lysas 5 metams. 7 kambariai
dėl gyvenimo. Nepraleiskit geros pro
gos. Priežastis pardavimų — turiu du
bizniu. Atsišaukit į Naujienas Box
Phone Pullman 6421.

BRIGHTON PARK,
4200 South Maplewood Avė.
2 aukšty muro kampinis
naujas namas 3 pagyveni
mai ir viena didele krautuvė
šiandie sunku gauti pirkti
tokį bizniavą namą dėlto,
kad geriausios biznio vietos
yra užimtos, šitoj vietoj rei
kalauja biznio dėl visokios
rųšies. Ne pirk namą ir neik
į biznį pakol nepamatysi šitą
namą. Parduodame ant la
bai lengvų išlygų. Pamatęs
dėl platesniu žinių kreipki
tės savininkus.
M. J. KIRAS REAL
ESTATE IMPROVEMENT
COMPANY
3335 So. Halsted Street,
BARGENAS. — Nuo savininko, —
4 kambarių namus, didelis skiepas, ir
garadžius, didelė baimė, mineralis
vanduo, taipgi 1 akras žeųiės. Idea
le vieta auginimui daržovių ir paukš
čių. Puiki vieta dėl darbo, 30 mylių
į pietus nuo Chicagos, netoli Chicago
Heights.
Gera transportacija. Iš
mokėjimais $1500.00 pinigais ir $1000
morgičius. Nereikia agentų.
Netoli katalikų ir protestonų
bažnyčios.
/

Phone Belmont 4215,
3567 Castello Avė.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pagyve
nimų mūrinis namas.
Didelis beismentas ir visas namas gerame stovyj.
Kaina tik $6,500. Kreipkitės prie sa
vininko vakarais po 6 valandos. J. B.
2 lubos frontas. 5018 Wentworth Avė.
Tel. Yards 1377.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS. 2
flatų mūrinis namas, 5 ir 6 kambariai,
elektrikas, cemento beizmentas, gara
džius 2 automobiliams. Kaina tik $7,900, gera vieta netoli 32 ir Union
Avė. Kreipkitės prie C. P. Suromskis.
'3346 So. Halsted St., Chicago, III.
PARDAVIMUI 5 pasažierų Max- Tel. Boulevard 9641.
vvell, 1921 metų, beveik 1922 m. au;
tomobilius. Mažai važinėtas. Nauji
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU,
kord roberiai, važiuojama ant galiono
gąsdino 20 mylių, parankus mažai 60 akerių farmą, 23 mylės nuo Chi
familijai, tiktai $250. 3020 W. 42 St. cagos, geri budinkai, 10 karvių, 3 ar
Užpakalinis namas, prieš Brighton kliai, 20 kiaulių, 65 vištų, 7 antys,
visos mašinos kas tik reikalinga ant
Park teatrą. Phone Lafayette 1355.
ūkės. Mainysiu ant namo arba kokio
nors biznio.
PARDAVIMUI Auburn au
C. P. SUROMSKIS,
tomobilius 1921 5 pasažierių,
3346 So. Halsted St.,
gerame stovyje, parduosiu už
Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641.
$700. Atsišaukite 4121 So. Sa-

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įrankiais.
Visokių tautų
apgyventa vieta.
FRANK KIČAS,
eramento Avė., Chicago.
1409 W. 14-th St.
Tel. Roosevelt 2266

PARDAVIMUI saliunas vie
nas iš geriausių, kur yra daro
mas geras biznis. Parduosiu už
teisingą pasiūlymą. Kreipkitės.
3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 flatų moder
niškas mūrinis namas. Karštu
vandeniu šildomas, 2 karų gara
džius. Prie 6242 Honore St. Kai
na $20,000. šaukite
Boulevard 6245

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis namas po 5
kambarius, aukštas cemento beizmen
tas, aukštas stogas, kaina $6,900. ran
dasi netoli šv. Jurgio bažnyčios. Mai
nysiu ant bučemės, loto. C. P. Su
romskis, 3346 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Boulevard 9641.

labai kįla ir kur daug žmonių padarė
didelį turtą pirkdami ir parduodami
šitoj vietoj.
Kaina šito namo yra tiktai $15,500
ir parduodame ant labai lengvų išlyfepkitss pas savininkus,

15 FLATŲ, KAINA $21,000.
Geras mūrinis namas, po 6 kamba
rius flatai, netoli Humboldt Parko,
savininkas nori $13,000 pinigais. Ne
reikia Real Estate agentų. Savininkas
MR. BUTLER,
3 flatas,
7552 Parnell Avė.

M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.
3335 S'outh Halsted Street,

MOKYKLOS

PARDAVIMUI du latai krūvoj arti
lietuviškos bažnyčios Brighton Parke,
ant Fairfield Avė. 44tam blioke. La
bai graži Vieta, lietuvių apgyventa.
Savininkas
>
F. STAUTIS,
3341 So. Auburn Avė.,
3 lubos nuo užpakalio

TURIU 2 aukštų 5 ir 6 ruimai mū
rinis namas ir garadžius dėl 2 karų, ir
noriu mainyti ant bučemčs ar grosernės. Namas ant Bridgeporto tarpe
82 ir 33 St. ir Lowe Avė.. Kreipki
tės į Naujienų Skyrių, 3210 So. Hal
sted St. No. 28.
'

VALENT’INRS DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 W«st Madteon Street
Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezainlnimas, siuvi
mas, dresmaking ir patteitn maker. Bizniui ir namą dėvėjimui
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir
merginoms, atsineškit audėklą, su
tirpti, pritaikyti ir pasidaryti s«u
drapanas.
Biznio ir namą kursai skrybėlią
padarymui. Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją.
Sara Patek, pirmininkė.

