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IŠRADO DIDELĖS SPĖKOS SKYSTIMĄ.

o kiti didžiumoj yra chiniečiai. 1,000 žmonių liko be. pa
stogės.

Rusija nusileidžia
Internacionaliniame Socia
Anglijai
listą Kongrese Hamburge
Riaušės Dortmunde
20 žmonių žuvo gaisre
Socialistų kongresas smerkia

Bijosi netekti pigių darbininkų
GRENSBORO, N. C., geg. 23.
— Pietinių valstijų fabrikan
tai ir plantacijų savininkai yra
nusigandę nuolatinio negrų kė
limosi į šiaurines valstijas ir
prisibijodami
ruedektU pįigjių
darbininkų bando
prievarta
negrus
sulaikyti ant vietos.
Tame jiems gelbsti ir valstijų
valdžios, kurios stropiai pra
dėjo vykinti
įstatymus apie

Pasmerkiama Anglijos ultima
tumas Rusijai. Anglijos darbiečiai tikisi svarbių laimė
jimų.
HA^BURG, geg. 23.— Ang
lijos politinis krizis, taipjau
Anglijos ultimatumas Rusijai
užima svarbią vietą internacio

ultimatumą Rusijai

Rusai nusileidžia Anglijai
Sutinka užmokėti už padary
tus anglams nuostolius ir
prašo konferencijos kitiems
nesutikimams išrišti.
LONDONAS, geg. 23. —
Rusijos antras atsakymas
j
Anglijos ultimatumą priima
didžiumą Anglijos reikalavi
mų
ir siūlo
laikyti kon
ferencijų išrišimui kitų nesu
tikimų.
Rusija išreiškia pasiryžimą
tuojaus padaryti sutartį, leid
žiančią Anglijos piliečiams žu
vauti už trijų mylių nuo Rusi
jos kranto iki internacionaline
sutartim nebus nustatyta iki
kol tęsiasi teritorialiniai van
denys.
Rusijos valdžia taipjau su
tinka užmokėti atlyginimą už
suėmimą Anglijos Žvejų laivų
ir taipjau už sušaudymą "Char
les F. Davison ir areštavimą
korespondentes Mrs. Stan Harding, bet atsisako
pripažinti
kad buvo kokis nors nereguliariškurnas Rusijos
pasielgi
muose su “tais šnipais“.
Rusija taipjau siūlosi at
šaukti dvi Veinšteino
notas,
parašytas atsakymui į Anglijos,
protestą prieš
persekiojimą'
augštų bažnyčios viršininkų.
Tas notas Anglijos
valdžia
skaitė labai ją įžeidžiančiomis.
Nors užginčydama kaltini
mams, kad ji buk sulaužiusi
Anglijos-Rusijos prekybos su
tartį rytuose, Rusija siūlo sutaikimui skirtingų tų dviejų
šalių nuomonių pilnai pasvar
styti tai konferencijoje.
Rusija sutinka pakartoti sa
vo išaiškinimą prekybos su
tarties, jei tą patį padarys An
glija. Ji taipjau sutinka pil
nai ir abipusiai ištirti kaltini
mus peržengimo sutarties. Jei

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti
“NAUJIENŲ”

skiltis

Streikieriai šaudomi
Oortmund distrikte

Kaltina Francijos naciona
listą vadovą

Gal 20 žmonią žuvo gaisre

vardu veikslų

“NAMAI-ZEMfi”.

čia surasi kokius namus kiti
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bargeną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NAMAI-ŽEMĖ.

Ypač kad Šie metai yra namų
pirkimo metais.

teatne.

Medžiaginiai

nuostoliai siekia nuo $1,000,000 iki $5,000,000. Pastarąją
sumą paduoda agentai tų kom
panijų, kurios yra apdraudu
bios sudegusius namus.
Nors tik keturioliką lavonų
ikišiol atkasta iŠ po griuvėsių,
vietos valdžia betgi mano, kad
mažiausia žuvo 20 žmonių, o
neoficialiniai apskaitymai spė
ja, kad žuvusių žmonių skai
čius yra daug didesnis. Išde
gęs distriktas
didžiumoj yra
apgyventas chiniečių, kurie gy
vena ir urvuose, tad manoma,
kad daugelis chiniečių galėjo
žūti ir tuose savo urvuose.
Tarp žinomų žuvusių yra
meksikietis^ viena amerikietė,

Vėl laikys promiery
konferenciją

LONDONAS, geg. 23. —
Lordas Gurzon, puiris taikėsi į
Angjlijos premjero vietą, pasi
liks ir ant toliau užsienio rei
kalų ministeriu premiero Baldwin kabinete.
Vienas iš pirmų jo darbų
bus apsvarstymas Rusijos ant
ro atsakymo į Anglijos ulti
matumą, kurį Rusijos atstovas
Krasinas įteikė jam šiandie ar
ryto.
Lordas Derby paskelbė, kad

kontraktuotąjį darbą.
Tie įs jis pasiliks karo
tatymai aštriai yra vykinami ant toliau.

nalinio socialistų kongreso die-

notvarky.
Pirmam
kongreso posėdy
vakar pirmininkavo Anglijos
Anglija sutiks laikyti konfe darbiečių vadovas Arthur Henrenciją, tąi veikiausia Rusiją derson. Jis savo kalboj griež
atstovaus pats užsienio reikalų tai pasmerkė Anglijos filtimaministeris čičerinas.
tunią Rusijai. Jis pareiškė, kad
Nota sako, kad galimos rūs nors Anglijos delegatai $kongčios pasekmės nutraukimo ry rese ir smerkia sovietų takti
šių privertė Rusijos valdžią ge ką ir ypač jų politiką prieš
rai apsvarstyti ir ji išvengi Turkiją, bet jie tiek pat griež
mui to ryšių nutraukimo ir tai priešinasi ultimatumams,
daro šiuos naujus nusileidi kaipo priemonėms rišti svar
mus.
bius klausimus.
Rusijos socialdemokratų at
stovas
Abramovič parėmė
Anglijos delegatų nusistatymą
ir kongresas vienbalsiai užpro
testavo prieš tą ultimatumą.
Žymus darbiečių
vadovas
Keli streikuojantys angliaka privatiniame pasikalbėjime ap
siai žuvo susirėmimuose su gailavo pasitraukimą Bonar
policija.
Law iš premierystės, nes tai
nėra patogu darb rečiams, ka
DUSSELDORF, geg. 23. — dangi dar jie nėra prisirengę
Riaušes siaučia šiandie Dort- ir neturi užtektinai spėkų pa
mundo distrikte, Riihr krašte. imti valdžią į savo rankas. Jis
Keli angliakasiai liko užmušti tečiaus tikisi, kad neužilgo tu
ir daug sužeista susirėmimuo rės buti paskelbti nauji visuo
se su policija.
tini rinkimai, kuriuose Darbo
Gautomis franeuzų kvateri- partija aplaikys svarbių lai
joje žiniomis, 30,000 streikuo mėjimų.
jančių angliakasių surengė de Dr. Bauer iš Austrijos pa
monstraciją Dortmundo aikš vadino tautų sąjungą kaipo
tėje. Dortmundo policija ban centrą reakcijos, kadangi ji
dė streikierius išvaikyti ir pra veikia be Jungt.
Valstijų ir
dėjo šaudyti į minią,
kelis Rusijos ir atsisako
svarstyti
žmones nušaudama ir daugelį kontribucijos kalusimą.
sužeisdama.
Užpykusi minia
puolė policiją ir daugelį policistų sužeidė.
Panaši demonstracija įvyko
prie Schanhorst kasyklos, neto
li nuo čia, kur policija taipjau
užmušė kelis darbininkus, o
PARYŽIUS, geg. 23. — Libe
daugelį sužeidė.
Angliakasių streikas yra su ralų laikraštis apkaltino atstovų
kurstytas komunistų agitaci buto vice-pirmininką Francis
jos už pekėlimą algų. Komuni Arago, vadovą nacianalistų blo
stai dabar bandą
sukurstyti ko — konservatyvų didžiumos,
generalinį streiką visame Dor prezidentą įvairių svarbių politi
tmundo distrikte, kuris apim nių organizacijų, narį Garbes
Legiono ir augštą diplomatą,
tų apie 200,000 darbininkų.
kaipo taksų sukčių. Laikraštis
sako, kad Arago užslėpė nuo tak
sų kolektoriaus didelę dalį krai
čio nuo savo uošvio, Le Petit
Pasisien laikraščio leidėjo ir kad
14 lavonų jau atkasta po gais tas pats Arago 1921 ir 1922 iri.
ro, prasidėjusio krutamųjų užslėpė didelę dalį savo įplaukų,
paveikslų teatre.
kad tik nereikėtų mokėti Taksų.
Socialistas atstovas ir finansų
MJCNICALI, Žemojoj Cali- ekspertas Vincent Auriol ketina
fornijoj, Meksikoj, geg. 23. — paduoti valdžiai tuo dalyku ihTikrai yra žinoma, kad ma terpeliaciją (paklausimą).
žiausia 14 žmonių žuvo ir trys
blokai namų išdegė gaisre, ku
ris prasidėjo krutamųjų pa

Curzon pasilieka
ministeriu

I Pietinės valstijos bando
neišleisti negry

keliose pietinėse valstijose ir
draudžia darbininkams apleis
ti savo vietas iki nėra išsibai
gęs iš kalno padarytas

Arthur E. Stilhvell (kairėje pusėje) geležinkelių budavotojas, stebisi nauju stebėtinu išradimu, kurį išrado W. S. Josephson
(dešinėje) iš New Yorko. Mažas plieninis butelukas yra pripil
dytas didžiai plintančiu skystimu, kurs turi užtektinai spėkos
pakėlimui 30,000 svarų į dvi sekundas. Manoma, kad šis išra
dimas padarys didelę permainą tavorinių Vagonų šaldyme. Jo
spėką galimą esą suvartoti daugybei reikalų.

Turkai protestuoja prieš
Graikijos laivyno
KONSTANTINOPOLIS, geg.
23.— Graikijos karo laivynas
plaukioja prie įėjimo į Darda
nelus ir Turkijos, valdžia for
maliniai atkreipė Anglijos domę į tą dalyką ir padavė pro
testą prieš buvimą ten Graiki
jos karo laivų.
Gandai apie
graikų karinius prisirengimus
gimdo neramumą Konstanti
nopoly.

Prašo svarstyti kontribusijos
klausimą.

LAUSANNE, geg. — Graiki
jos ex-premieras Venizelos ir
užsienio reikalų ministeris Alexandris paprašė finansinės komi
sijos pirmininką gen. Pelle pri
rengti kuogrėičiausia artimųjų
rytų taikos konferencijos svar
stymą kontribucijos klausimo.
Manoma, kad tas klausimas bus
svarstomas penktadieny.
Graikijos delegacija šiandie
oficialiniai užginčijo gandams,
kad Graikija buk pasiulusi
turkams Karagač miestą, kad
tik turkai nereikalautų kontri
bucijos. Graikai taipjau juokia
si iš gandų, kad Graikija tam
pačiam tikslui ketina atiduoti
dalį savo prekybinio laivyno.

Uždeda pabaudą doleriais
DUSSELDORF, geg. 23. —
Franeuzų karinė valdžia pradėjo
bausti vokiečius už sabotažą ir
kitus nusidėjimus prieš okupan
tus ne Vokietijos markėmis, bet
Amerikos doleriais. Taip ant
Dormundo miesto liko uždėta
$345 pabauda už sunaikinimą
telegrafo ir telefono vielų. Mie
stas atsisakė mokėti ir francuzai

užgriebė

15,000,000 mar

Gatvekariy darbininkai
grūmoja streiku

raktas.
Pietinės Karolinos guberna
torius McLeod. įsakė visiems
šerifams griežtai vykinti įs
tatymus dėl laisnių darbinin
kų agentams, taip kad iki ma
žiausiai galimam skaičiui su
mažinus agentus, kurie gabe
na negrus į šiaurines valsti
jas. Pagelba tų įstatymų neg
ras Charles HamptOn liko nu
baustas $500 už “slaptą kurs
tymą negrų“ apleisti Greensboro ir vykti į Harrisburg, Pa.

Kunigai nusigando

Streikas kils birželio 1 d., jei ne
bus išpildyti darbininkų rei
kalavimai, skelbia elevatorių Gali netekti
valstijoj.
darbininkai.
CHICAGO. — Elevatorių dar
bininkų unijos prezidentas Bruce
vakar paskelbė, kad elevatorių
ir gatvekarių darbininkų strei
kas bus paskelbtas birželio 1 d.,
arba tuoj po tos dienos, jei iki
to laiko nebus išpildytas darbi
ninkų reikalavimas pakelti algą
po 10c. į valandą.
Tai paskelbta po to, kaip ele
vatorių kompanija atmetė dar
bininkų reikalavimus ir 'laikinai
nutraukė derybas.
Šis darbininkų prigrumuojimas streiku sujudino miesto val
džią. Miesto taryboje įneštas
pasiūlymas, suteikti galią mayorui Dever paskirti komisiją
tarpininkauti tarp darbininkų ir
kompanijų. Dever jau pirmiau
yra paskelbęs, kad jis dės visas
pastangas neprileisti streiko.
Kad to atsiekus, jis net pritaria
pakėlimui karterių kainos.
Finansiniuose rateliuose eina
gandų, kad pačios kompanijos
nenori streiko ir jo neprileis.
Bet jos veikiausia kartu parei
kalaus pakelti karterių kainą,
kad tuo padengus pakėlimą al
gos darbininkams ir dar gerai iš
to pasipelnius. Tai joms bus
lengva atsiekti, nes miesto val
džia veikiausia tokiam kompani
jų reikalavimui visai nesiprie
šins.

kont

džiabo Meksikos

MEXICO CITY, geg. 23. —
Paskelbimas Durago valstijoj
įstatymo, kuriuo nustatoma,
kad toj valstijoj negali buti
daugiau kaip po 25 kunigus
kiekvienos tikybos, labai nu
gąsdino kunigus, nes šimtams
kunigų
veikiausia
prisieis
kraustytis iš tos valstijos. Sa
koma, kad Durango yra 263
Rymo katalikų kunigai, iš ku
rių tik 25 galės pasilikti vie
toj, o kiti turės pasijieškoti
darbo kur kitur.
Anti-klerikalinės organizaci
jos
organizuojančios didelę
demonstraciją išreiškimui sa
vo pritarimo tiems
įstaty
mams.

ministeriu ir

Klausia Anglijos nusista
tymo
LAUSANNE” jgeg. 23. —
Ismet Paša padavė Anglijos
delegatui Rumbold paklausimą
apie tai, kokis butų Anglijos
nusistatymas, jei ištiktų karas
tarp Graikijos ir Turkijos.

Siuvėjai grūmoja streiku
CHICAGO. — International
Ladies Garmenl Workers va
kar padavė reikalavimą dresių
fabrikantams pagerinti darbo
sąlygas ir pakelti
algas dėl
5,000 darbininkų, prigrumuodami paskelbti streiką.
Ta
unija turi 5,000 narių, dauginu
sia moterų, dirbančių prie mo
terų dresių siuvimo. Jie turi
dirbti prie blogiausių sąlygų
ir uždirba vidutiniškai tik $15
į savaitę. Unija siūlo pavesti
jų ęeil^ilavįmuą išspręsti arbitracijai, jeigu su tuo sutik
tų fabrikantai.

ŠIANDIE — veikiausia gie
dra; nedidelė permaina tem
peratūroje.
Saulė teka 5:22 vai., leidžia
si 8:11 vai. Mėnuo leidžiasi 2
valandą nakty.
■
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Ar Greit Galės Jūsų Giminės
Atvažiuoti iš Lietuvos
Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi
ingaliojimų nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rękordus Kaune idant suradus
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.
Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon
daugelio žmonių.
Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių
4 Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var

įstatė naują mokyklą
tarybą

dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir
laivakortęs numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš

kių. Ant Lennep miesto uždė Įstatyta ją pagelba policijos,
ta $155 pabaudą, nes kiek nakkuri neįleido senųjų narių
čių
atgal
nežinia
kas
paleido
PARYŽIUS, geg. 23. — TikiCHICAGO. — Užvakar mamąsi, kad Belgijos premieras 15 šūvių, į stotį, betgi nieko
yoro Dever paskirtimi septy
Theunis ir užsienio reikalų mi nesužeisdamas.
į
ni nauji mokyklų tarybos na
nisteris Jasper atvyks į Paryžių —PINIGŲ KURSAS
riai tapo įstatyti savo vieton.
sekamą septintadienį ar pirma
Vakar
geg.
23
dieną,
užsienio
pi

dienį dar vienai konferencijai su nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių Bet juos įstatyta policijos pa
Policija stovėjo prie
premjeru Poincare apie talkinin banku buvo skaitoma Amerikos pini gelba.
mokyklų tarybos buto dutų ir
kų politiką Ruhr distrikte ir gais tytaipi
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.63
abelnai apie kontribucijos klau Austrijos 100 kronų.......... ......... %c leido įeiti į tarybos kambarius
Belgijos 100 markių............. $5.75 tik tiems žmonėms,' kuriuos
simą.
Danijos 100 markių ,......... $18,65
Finų 100 markių ................... $2.78 įleisti jiems buvo įsakyta. Ne
Francijos 100 frankų ........... $6.68 tik pašalintųjų iš tarybos na
Italijos 100 lirų .................. $4.86
bet neįleista ir
Lietuvos 100 Litų_____ ____ $10.00 rių neįleista,
Lenkų 100 markių ................... Ūc pašaliečių, ko niekad nebūda
100 kronų........... $16.30
CHICAGO. — Užvakar auto /Norvegijos
nes tarybos posė
Olandų 100 guldenų ........... $39.13 vo pirriia,
mobiliai užmušė tris žmones Šveicarų 100 markių ........... $18,05 džiai visuomet buvo atviri vi
Švedijos 100 kronų .............. $26.68 siems.
ir daugelį žmonių sužeidė.
.Vokietijos 100 markių
Uc

Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir
. kaip tų galima pagreitinti.
Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant
vietos, tai tas bus padaryta ir keleiviu galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.
Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir
želio-June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių
neatvažiavimų ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS

Trys žmonės užmušti

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
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Ketvirtadienis, Geg. 24,1923
Pasipynė (bevedant keletas ka
reivių ir atėmę suimtąjį iš mi
licijos, norėdami jį į komen
dantūrų nuvesti.
Suimtasis
<< prie telegrafo stulpo atsisėdęs
ir nėjęs iš vietos. Kareiviai su
šautuvų buožėmis pradėję suimtąjį “skatinti”, kad jis kel
tųsi ir eitų kaip suimtas. Kur
(Musų korespondento).
buvęs kur nebuvęs, turbut pro
šiemet Lietuvos sostinėje’ Šiemet, tai yra 1923 m., ge šalį eidamas užkliuvęs karo
Kaune darbininkų šventė — gužės 1-ji diena buvo nepa butų skyriaus viršininkas ci
pirmoji gegužes atšvęsta labai prastai
liūdna ir nemaloni. viliais rūbais ir mėginęs už šau
kulbėmis mušamų ka
šaltai, kaip būna
švenčiama Oras visų dienų buvo nevykęs. tuvų
reivį
užsistoti.
Žodis
po žo
paprasti sekmadieniai. Valsty Beveik per visų dienų lijo ir
binėse įstaigose ir privačiuo šalta buvo. Artinantis tai die džio, užsistojusį už mušamų
se fabrikuose nedirbo niekur, nai, klerikalai leido paskalus, kareivį mušeikos kareiviai ap
vienok šiaip nebuvo jokių mi kad, girdi, kas tų dienų švęsiąs, šaukė ciciliku, bolševiku ir ki
tokiais peikiančiais vardais, ir
tingų nė manifestacijų.
tai pasirodysiąs, kad esąs bol
galų-gale mėgino
suimti ir
Praėjusiais metais 1 gegu ševikas ir tokiam šventoje Lie kaip “buntaučiką” drauge su
žės Kaune turėjo mitingų nors tuvos valstybėje nebusią vie suimtu kareiviu nugabenti j
federacjįnmkaS, gi šiem'et ir tos. Pernai, atsimenu, kleri komendantūrų, už ką, žinoma,
jie kažkodėl nebesurengė jo kalų laikraščiai viešai rašė ir tikėjosi gauti jei ne medaliaus,
kio mitingo. Gal būt dėl to, nurodinėjo, kiek ta diena pa tai bent žodžio
“maladiec”.
daro
nuostolių
valstybei
ir,
kad partijų oratoriai visi bu
paskutinė Suimamasis matydamas,, kad
vo užimti prieš rinkimų agita girdi, tegul busią
jau jį ves į komendantūrų,
“
raudonąjį
internacionalą
”
pri

cija ir išvažinėję po provincimenanti šventė, žinoma, kad pagųzdinimui išsiėmė revolve
nebūt pirmaisiais Lietuvos val rį ir porų sykių iššovęs į orų
tris
Su širdies skausmu prisiei stybės įsikūrimo metais, gegu leidosi bėgti. Kareiviai
ištiesė
na žymėti, kad
mums taip žės 1-ji diena švęsta ir įstatymu syk surikę “sustok”,
brangi pasaulinio proletariato įtvirtinta, tai dabar nė sapnuot šautuvus — pykšt-pykšt! ' ir
vienybės ir solidarumo šventė apie viso pasaulio darbininkų “cicilikas” pargriuvęs ant ak
meninės netoli Seimo rūmų
—pirmoji gegužės kėsinamasi šventę nebegalėtum.
gatvės paludo kraujuose... •
visai panaikinti, ir tos šventės
Šiemet
gegužio
1
dienų
buvo
priešais pasirodė bolševikai ir
Pakilo nepaprastas triukš
norėta
pažymėti,
surišant
jų
ikrikščionys-dcmoikrataii. Rusi
mas. Subėgo žmonių, milici
su
medžių
sodinimo
švente.
jos bolševikai, kol neturėjo
jos, kareivių. Nušautųj į nu
savo rankose valdžios, tai pir Tų dienų mat buvo kviečiama gabeno į ligonbutį. Šovikus
ir
mosios gegužės šventės dėjosi organizacijos, mokyklos
suėmė ir nugabeno į komen
šiaip
įstaigos
bei
žmonės
vi

karštais šalininkais. Bet kai
dantūrų. Kų su jais darys —
pasigavo valdžios ir šiek tiek somis jiegomis kur tik gali- nežinia. Bet girdėt, kad tas
sustiprėjo, (ai tada jie spiovę.' ma, sadinti medžius. Prie me įvykis norima
ant pirmųjų savo iškilmingų džių sodinimo* prijungti dar girdi, negražus
atsitikimas,
kokių
nors
pramogų
—
teatrų,
žadėjimų užgiedojo visai naujų
perdaug aukšta luomų žemikoncertų
—
atviroj
lauko
sce

giesmę. Būtent nuo 1920 me
nantis.
noj
ir
1.1.
Bet
šaltas
oras
ir
tų Rusijos bolševikų valdžia
Ant rytojaus tiktai vienas
vietoj šventus pirmąjį) gegužės lytus viskų pagadino.
Kauno laikraštis (“Liet.
dienų, visus
krašto piliečius
Gegužinė, kaip gegužinė; ji
priverstinai varo prie sunkaus jau bus gmc/iau Lietuviuose keliais trumpais įžodžiais pa“nušovę
fizinio darbo, kaip antai miš-! pavirtus buržujų švente, > ne minėjo ,kad, gi rdi
kų kirsti ar kraut į vagonus, kaip darbininkų,
Buržujai ir
veje, geg. 1 d. 7 vai. vakare”.
medžių, prie gelžkelių taisymo į krikščionys demokratai
Tai taip pasižymėjo Kaune
ir t. p. Gi nestojusius be svar d:en. švenčia, o proletariatas
bių priežasčių darban pilie kaip pelė po šluota, vienur- gegužės 1 diena!
Duodant neišlavintiems vai
čius baudžia (1920 m. ir man kitur susireitęs murkso arba
pačiam dar tebegyvenant bol “šeiminės” {maukęs snaudžia. kėzams šautuvus, kurio kas
ševikų rajuje 1 gegužės NovoKaune geg.
1 dien. netoli
belicos miške visų dienų pri Seimo rūmų tapo nušauta žmo piliečių gyvastis pavojuje!
siėjo kraut į vagonus žalios gus! Tūlas žmogelis tų įvy
malkos ir už tai ant rytojaus kį matęs
šiaip papasakojo:
gavome didelę dovaną — po Ėjęs truputį įsilinksminęs Lie
vienų svarą
duonos ir pusę tuvos kareivis. Uolus milici
svaro druskos).
ninkas pasiryžęs kaip “girtų”
Pirmosios gegužės darbinin- suimti ir nuvesti į milicijų.

Kas Dedas Lietuvoj

Pirmoji Gegužes Kaune

Krauju aptrėkšta Ge
gužinė Kaune

sako, kad tai esąs plėšikų dar
bas.
—Balandžio 17 d. Klaipėdoje
—Atėjus pavasariui, visos susekta klastingų pašto ženklų
Jis ir
ĘJaipėdos
krašto
jaunikio dirbėjas Foldenauer.
darugijos labai rgyvai pradėjo spaustuvninkas p. Klemovskis,
veikti: susirinkimai, šventės, kurio spaustuvėje tie ženklai
pasodinti
vakarėliai esti beveik kas sek buvo spausdinami,
madienį kiekviename valsčiu kalėjimam
—Būrelis klaipėdiečių susi
je ir didesniame kaime.
—Nuo balandžio 19 iki 22 d^ rūpino — steigti filmų fabrikų
Klaipėdoje užmelduota 23 sve Klaipjėdoje. Savo idėjai remti
timšaliai, 93 bedarbiai vyrai ir jie kviečia visus Lietuvos ka
pitalistus prisidėti.
32 bedarbės moters.
—Balandžio 18 d. kely tarp
Gudu respublikos
Jurbarko ir Smalininkų tapo
užmuštas Maž. Lietuvos Gelb.
vyriausybė.
Komiteto narys p. Sukas. Ko
Kaunas. — Gautomis žinio
kiu tikslu jis nužudyta — dar
nesužinota. Vieni spėja, kad mis, Gudų Liaudies Respubli
jį užmušę visvokiečiai už jo kos Vyriausybes galva p. Lasdarbus Lietuvos nuadai, o kiti tauskas, dėl nesusipratimų su

Iš Klaipėdos krašto

kitais Vyriausybės nariais, iš
jos išėjęs. Del to fakto pati
Gudų Vyriausybės ekzistencija lieka abejotina, kadangi da
bar trūksta pakankamai auto
ritetingo organo, kur galėtų
suformuoti naujų Gudų Res
publikos Vyriausybę.
[“L-va.”]

1

rlTHEATRE-W
Monroe gat. arti State beperstoginis Vodevilius šeštad., Sekm.,
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). Seim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
pilną pinigu verte.”

8

Medžių sodinimas dalykas
yra neblogas, bet kanigi reikė
jo tai daryt darbininkų šven
tėje, pirmoje gegužės, kuomet
medžių sodinimui visai nebeatatinka nei pats laikas. Get"i»i

ir

šiemet šaltas

dar

medžiai

sprogę, o jei

pavasaris

tebėra

neiš-

♦

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: ” ■ ’
3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, Išskyrus utaminką
ir knt vergą.
Nedėliomis nuo 9
h1"
iki 12 ryto,
fe•

BIRŽELIO 1O D
i
ii

VISI PRADEKIT
SKUBIAI RENGTIS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui
ir padirba visokius Dokumentui,
perkant arba parduodant Lotus,
t Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant <pirmo morgičiaui
lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

normalus, tai 1

gegužes,

A. A. SIAUS

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.

Telefonas Boulevard 7042

ŠEIMYNOS SVEIKATA.

BORDENS
ErmUoductsCo. of- Illinois
**

SEVERAS

I
AtjlTseptUl^is Mostui

Vai4ojdn|as qUo rpežb, išbeniųai
ir Ųiol^iu odiųčs lijęs.
KAINA SOc

KluUsKiie pas apiTclęor’Ul
■

■ W. F. SEVERĄ CO.
IOWA

RALT1J08AMERIKOC
U LINIJA 9Bi*oa<lvay, Nevalo? k. NY LJr
kteEosneILIETUVX
.1 .
PER HUKMBURGA,PTLI/ Ą
/•

ARBA L1EPO jų.

č

1311 Recter Builditigr
79 We«t Monroe Street,
Ctiicagu.

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

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. MONTVID

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

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St
Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Garsinkifės Naujienose
A,

i '
■ >

■

<
.

!

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas
Dienomis Room* 514-516
127 N. Dearbom SL,
Telephone Randolph 5684
Vakarais: 10736 S. Wabaab Avė.
Tai.: Pullman 6877.

STANLEY P.
MAŽEIKA
GRABORIUS IR
Balaamuotojas
Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago. *

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

,

Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Yards 1138

Valandos: nuo 9 iki 11 tai. ryto;

;

Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.

arti 47-tos gatvės

A. L DAVIDONIS, M. D.

7^

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja į Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidonų)
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
6-šių ir 8-nių LOVŲ
LITUANIA .......................................... Birž. 13
POLONI A ............................................. Liepos 4
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
5A3 HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
‘ — LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

4712 So. Ashland Avė,

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6890
Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

S. W. BANES

Lietuvis Dentistas

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

Franklin 3110

CEDAR RAPIDS.

DR. C. Z. VEŽELIS

Ofisas 2201 W. 22jid SU kampas
Leavitt St. Tek Canal 6222

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO

Advokatas
S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—Pet. Klimka.

N

DR. J. KDLIS

DR. S. BIEZIS

džiai jau žydėtų.

V. W. RAKAUSKAS

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

Pieno.

me

Namų Tel.: Hyde Park 8395

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Nedelioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

mai dėl Borden’s Selected

Pirkit Svies
ta ir Kiau
šinius nuo
Borden vežiko.

’ ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

Telephone Yards 1582

Tel. Yards 1609

’ pavasaris butų

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Lietuvių Daktarų Draugijas Nariai

*

ra

Vakarais Iki 8 vai.

DR. A. J. BERTASIUS
y

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

Veda bylas visuose teismuose. Pa
yupina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotą, farmą ir biznių, ar užtraukiant xnorgičius.

ŠEKIT MUMIS

<b

S. L. FflBION AS CO.
809Tel.W.Boulevard
351h St.,
Chicago
0611 ir 0774

Lietuviai Daktarai

švarios sveikos karvės, švarios barnės, tyras gėrimui
vanduo, tinkamas išsausimnias, greitas užšaldymas
— apsauga visuose atsitiki
muose. Tie yra keli būtinu

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

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Ui Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

GARSINK1TIES
NAUJIENOSE

‘kų šventės kaip bolševikai taip
pat yra priešininkai krikščio
nys ir dešinieji tautininkai Lie
tuvoje. Šiemet 1 gegužės bu
vo paskelbta medžių sodinimo
švente. Kaune buvo rengiama
medžių sodinimo triukšmingos
iškilmės, bet kadangi iš pat ry
to lijo lietus, tai medžių sodi
nimas ir visa iškilmė liko ati
dėta į sekmadienį 6 gegužės.

NORĖDAMI

1

i

i.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
’
ĮTAISYMAI
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užgapedinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATU4G
SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted ig,
Telephone Haymarket 1018

NAUJIENOS, CfilOgO, m

Ketvirtadienis, Geg. 24,1923

1 2. Kiekvienas
* narys įstoda
. . , 
Partiją. Progai pasitaikius aš
prilindau prie jo ir spausda mas į Lietuvių Socialistų Są
jungą privalo iš anksto užsį
mas jam ranką sakau:
—Jus kalbėjote kaip socia mokėti už 3 mėnesius, po 30c.
listas, ar jus priklausot Liet. į'mėnesį, viso 90c.
Oficialinis Lietuvių Socialistu Sąjungos Skyrius, kartą savaitėj ę,
ketvirtadieniais.
Socialistų Sąjun., arba Socia 3. Paskiau reikia visų narių
Prie to prisideda da ir tas listų Partijai?
vardu, pavardes ir adresus su
kiekvienam žmogui
žinomas
rašyti ant mėnesinių mokesčių
Gaunu atsakymą,
kad jis blankos ir sykiu su aplikaci
faktas, kad komunistai nesivavisuomet jomis ir pinigais prisiųsti LSS.
duoja savo protu, bet aklai pil esąs socialistas ir
do Maskvos įsakymus. Sąmo balsuojąs už Socialistų Parti Sekretoriui.
ningieji Amerikos darbininkai jos tikietą, bet prie partijos
4. Nuo kekvieno nario reikia
arba
LSS.
jis
neprigulįs,
nes
niekuomet
nesutiks
eiti
ant
pa

Amerikos Socialistų Parti
prisiųsti į centrą po 25c., o 5c.
Kai komunistai
suskaldė
jis
manąs,
kad
jis
ir
taip
ga

vadžio
paskui
kokius
tai
sve

jos konvencija, susirinkusi pe
lieka kuopos ižde.
Lietuvių Socialistų Sąjungą,
reitą šeštadienį New Yorke, timoje šalyje gyvenančius dik lįs būt socialistu.
Penki nauji nariai sudaro
jie buvo užsimanę ir Sąjungos
—
Bet
aš
pasakysiu
tamstai
tatorius,
nors
šie
ir
da
taip
nutarė atmesti kvietimą dėtis
LSS. kuopą. Beveik kiekvie
turtą pasisavinti. Musų drau
—
sakau,
kad
jei
mes
visi
taip
bažytųsi
savo
“
pasišventimu"
prie Amerikos Darbo Partijos
name lietuvių
gyvenamame
gai tam pasipriešino. Tuomet
manytume,
tai
socializmas
proletariato
gerovei.
Šitą
Ame

suorganizavimo. Tą kvietimą
buvo komunistams pateiulyta ji gavo iš Farmer-Labor par rikos darbininkų nusistatymą liktų tik iliuzija. Partijos, už mieste galima surasti 5 drau
susitaikinti. Bet jie ir kalbėti tijos ir iš (komurtisbinjes) labai vaizdžiai išreiškė anądien kurią jus balsuojat, irgi nebū gus, kurie pritaria socialistu
nenorėjo. Prasidėjo byla, kuri Darbininkų partijos. Pirmoji drg. Eugene V. Debs, kuomet tų, nes tik žmonėms priklau idėjai ir yra socialistų rėme
tęsėsi apie porą metų. Porą liepos mėnesyje šaukia Chica- jisai savo kalboje, New Yorke, sau kja i susidaro organizacija, jai, tik atktyviškai nepriklau
so partijai.
Tokius draugus
sykių komunistai pralaimėjo. koje įvairių politinių ir eko pasakė:
kuri po to gali veikti savo dar mes privalome prirašyti pr
(Jalų gale matydami, kad ne nominių darbininkų organiza
bą, siektis vykinti savo užda musų organizacijos.
“
Aš
prieŠinuosi
diktatū

gali bylos laimėti,
kreipėsi cijų konferenciją
tikslu su rai. Aš noriu, kad Amerika vinius. Aš žinau tuksiančius
Priklausydami 'Lietusių So
prie musų advokatų dėl tai tverti visos šalies Darbo Partw
gerų socialistų, kurie visi pri cialistų Sąjungai, nariai gauna
valdytų Ameriką. Mano nu
kos.
klauso socialistų organizaci “Naujienas” už $5.45 metams
ją. Komunistinė Darbininkų
sistatymas yra toks, kad kai
joms, kad jie supranta, jogei kaipo LSS. organą. Taip kad
LSS. Pildomasis Komitetas partija jau pareiškė savo norą
ateis iš Rusijos koks įsaky
tik einant darbininkais iš pats priklausymas LSS-gai at
sutiko eiti į derybas. Ir musų dalyvauti joje.
mas, tai jį reikia pasiųsti
vien, priklausant socialistų or
advokatas susitaikė su jų ad Bet Socialistų Partija, kaip
atgal su tokiu
atsakymu, ganizacijoms galima sudaryti sieina metams tik $2.05. Tai
vokatu. Likę abiejų fondų pi sakėme, atsisakė
visai nedaug. Kiekvienas su
kurio negalima butų išrei
dalyvauti.
vieną bendrą |darbininkų kle- sipratęs darbininkas gali pri
nigai padalinti pusiau. Mums Vietoje to, ji nutarė ir toliaus
kšti ten, kur yra moterų”.
sos tvirtą frontą prieš kapi
tenka per abidvi organizacijas palaikyti ryšius su ‘‘pažangaus
klausyti musų organizacijai.
žodžiu,
visokią
svetimos
ša

talistų
klesą:
$3,659.60.
Draugai! Kur tik randas
politinio veikimo” konferenci lies diktatūrą ant
Amerikos
Iš šito yra aišku, kad tik tas mums pritariančių žmonių, or
Komunistai išsižadėję so jomis, kurios yra \ daromos darbininkų judėjimo drg. Debunijų sas pataria pasiųsti “to heli”. turi teisės vadintis save geru {įanizuokite savo mieste LSS.
cialistų, turėjo atsisakyti ir stambiųjų darbininkų
nuo socialistų pinigų, nes jie iniciatyva. Šis judėjimas, kaip Ir kol Amerikos komunistai socialistu, kuris priklauso so- kuopą. Tai labai lengva pa
buvo surinkti socialistų orga žinia, dabar laikas nuo laiko nepaliaus buvę Maskvos dikta ciatlisitų organizacijai ir atllie- daryti. Tik reikia truputį pa
nizacijos. Bet komunistai ne šaukia įvairių darbininkų or torių klapčiukai, tol socialis ka savo uždavinius, kurių rei dirbėti.
—A. žymontas,
norėjo atsisakyti. Jie norėjo ganizacijų konferencijas ats tams bus su jais ne pakeliui. kalauja organizacija. Be tvir
LSS. Sekretorius.
tos socialistų organizacijos so
pasisavinti visą musų organi kirose valstijose ir tveria jose
Socialistų Partija senai jau
zacijos turtą. Bet tatai jiems kur galima, nepriklausomas yra pripažinusi, kad tiktai toks cializmo idėjos negalima įvy 1739 S. Halsted, Chicago, III.
kinti.
Darbo partijas.
nepavyko. —A. Žymontas,
politinis darbininkų susivieni
LSS. Sekretorius.
Prdžioje "pažangaus politi jimas, koks gyvuoja Anglijoje,
Todėl ir tu, skaitytojau, ne
Dgo Bielinio laiškas.
nio veikimo”
konferencijose gali ir Amerikoje įstatyti pro leisk laiko veltui, nes būdamas
dalyvavo ir Farmer-Labor par letariato judėjimą į tiesų ke už socialistų organizacijos sie Drg. A. Žymontui
tija, bet paskutiniu laiku ji lią prie valdžios užkariavimo. nos niežo vienas gero nepada
yra pasitraukusi iš jų. O ko Ji stoja už Darbo Partijos stei rysi, tikėdamas į socializmo Brangus drauge;
munistinė Darbininkų partija girną, bet ji nori ją tverti kar principus socializmo neįvykJūsų laišką apturėjau ir šir
nebuvo į jas priimta.
tu su masinėmis darbininkų dinsi. Tam reikia darbo, ne dingai dėkoju
už parašymą.
Socialistų konvencijos nu organizacijomis. Kol tos gali atlaidaus darbo, o tą darbą ga Žinoma tasai laiškas nepasku
Viso pasaulio socialistų or sistatymas yra svarbus
tuo, mybės dar nėra, tai partija da li nuveikti tik tvirta socialistų tinis, mums teks susirašinėti
ganizacijos dabar turi savo su kad jisai rodo, jogei Socialis lyvaus bendruose pasitarimuo organizacija.
ir iš Lietuvos.
važiavimą Hamburge, Vokie tų Partija yra pasiryžusi eiti se su didžiųjų unijų atstovais
Štai kodėl, lietuvi darbinin ■Likusius Jūsų žinioje $128.tijoje. Svarbiausias suvažiavi išvien su didžiojmsiomis darbi ir ves propagandą masėse už
ke, tu turi prisidėti prie savo 97 perduokite drg. P. Grigai
mo uždavinys — atgaivinti So ninkų unijomis, o ne su smul savo idėjas.
—Sąjungietfe. klesos organizacijos,
kuria čiui. Aš manau, kad jis apcialistų Internacionalą.
kiomis radikalinėmis grupė
yra Lietuvių Socialistų Sąjun siims pristatyti tuos pinigus
mis, kurios atsirado bėgiu ke
ga. Prisidėjęs prie LSS. kartu Kaunan. Jei jam butų nepato
Visi daviniai rodo, kad So leto paskutinių metų.
veiksi' su viso pasaulio socia gu, tai padarykite perlaidą drg.
cialistų
Internacionalas bus
Ištiesų, ką laimėtų Socialis
listų judėjimu, kurio yra vie Kairio vardu.
įkurtas.
Pagal rOtto Branstetter.
tų Partija, jeigu ji susijungtų
nas tikslas ir vienas uždavi Aš labai gerai suprantu, kad
Aną kartą man teko išgirsti
Gegužės 21 dieną buvo su su farmerių-lciberių organiza
nys — pakeisti kapitalizmo man reikėtų parašyti Jums i!
šitokį
dviejų
asmenų
pasikal

cija
ir
su
komunistinės
parti

važiavimo atidarymas. Pada
tvarką, panaikinti išnaudoji gesnius pranešimus, bet gy
Raidas sako savo
ryta didžiausia demonstracija, jos skeveldromis, susimetusio- bėjimą.
mo sistemą, o vykdinti socia venimo sąlygos -taip ‘susideda,
vadinamąją
“Amerikos draugui: “Jukubai, tu esi ge lizmą.
kurioje dalyvavo 300,000 žmo į
kad jokiu budu rimtesnio dar
nių. Visi nešė iškėlę raudonas Darbininkų Partiją"? Ar iš to ras žmogus, tu nuolat atsilan
Da žodis. Dtrg. E. V. Dcbsas bo dirbti negaliu. Delei ben
vėliavas ir skambėjo Interna susijungimo pasidarytų Darbo kai j musų bažnyčią pagarbin
cionalas ir Marselietė. Socialis Partija panaši tai, kurią mes ti Dievą, ir aš manau kad tu dabar dirba išsijuosęs, kad at dradarbiavimo “Žiniose” klau
Socialistų
Partiją. simas visai aiškus. Prie pir
tų atstovai įvairių šalių kalbė matome Anglijoje? Anaiptol. esi geras parapijonas." Jokū stačius
jo iš 10 platformų. Ir tūkstan Tas susijungimas faktinai ap bas atsako: “Aš nepriklausau Jus be abejo inylit musų se mos progos gausite kelioliką
tinės minios žmonių klausėsi imtų tiktai tuos daug-maž ele parapijai, bet aš vis tik nema nelį Debsą, ir jo žodžius įver raštų. Tik neapleiskite “Ži
kad bučiau blogesnis tinat, ar ne? Jei taip, tai ko nių", jos tai tikras musų dar
mentus, kurie pirm karo suda nau,
kalbų.
rė vieną Socialistų Partiją, ši žmogus už kitus paraipijonus, dėl jus jo nepaklausote? Drg. bui radinys.
Komunistai, kaip ir visur, tų trijų organizacijų sąjunga, nes aš tikiu į tą patį Dievą ir Debsas sako: “Mes reikalau Savo kelione esu patenkin
surengė savo demoitst raciją lygiai kaip ir senoji Socialistų elgiuos sulig jo prisakymais". jam, ir mes norim, ir mes tu tas. Paskutinėmis dienomis,
prieš socialistus. Bet jų kal Partija, stovėtų skyrium nuo Raulas lyg susinervavęs pa rim jus gauti šiandie į Socia kada darbas buvo susibėgęs ir
bėtojų klausė tik mažas skai masinio Amerikos darbininkų reiškė: “Atsiprašau, bet jei listų Partiją!” Jei šitas drau dar nesu iš jo išėjęs, jaučiuosi
čius žmonių. Komunistai savo judėjtimo, susivienijusio eko taip, tai tu toli atsilikęs nuo go 'Dėbso raginimas nėra ver šiokį tokį nuovargį, bet manau,
įtaką darbo žmonėse
baigia nominėse organizacijose.
musų visų parapijonų, ir tu tas, kad jus jo paklausytu- kad kelionė Lietuvon viską at
žudyt, tuo tarpu socialistų įta
*
Atsiskyrimas nuo stambiųjų negali skaitytis save parapijo- mėt, tai jus negalit turėt toliau statys.
ka visur auga, visur stiprėja. darbininkų unijų visuomet bu nu. Mes pastatėm bažnyčią ir kokių nors pretenzijų prie mu
Gal
man neteks parašyt'
platesnio laiško Sąjungos P.
Kitaip ir būti negalėjo. Pir vo priežastis Socialistų Parti mes ją užlaikom, ir jei mes sų drg. Dėbso.
Bet aš manau, kad jums nė K-tui, todėl prašau draugo ma
miau kai kurie musų draugai jos silpnumo. Tas silpnumas butum to nepadarę, tai tu ir
dar manydavo, kad su komu nebūtų pašalintas, jeigu partija visi tos rųšies žmonės neturė ra reikalo atsiskirti su drg. no ir L. S. D. P. vardu sudėti
ir sveikinimus vi
Debsu. Jus šiandie galit jo padėkos
nistais galima bus kada nors padarytų sąjungą su farmerių- kite kur melstis.”
Štai vėl: porą siuvėjų susi prašymą išpildyti. Nueikit į siems P. Komiteto draugams.
susitaikyti. Tai buvo klaidin leiberių organizacija bei ko—Jūsų K. Bielinis.
gas manymas. Dabar ir tie munistinle ^“daįrbin/inkų parti tikę draugingai! pasisveikino: LSS. vietos kuopos susirinki
musų draugai gali aiškiausia' ja" ir tą naują mišinį apkrikš —Kaip gyvuoji, brolau? Kur mą ir paduokit savo pareiški N. Y., geg. 14, 1923.
mą, kad norit įstoti į socialis
pamatyti, kad su komunistais, tytų ‘‘•Darbo Partija”. Po šita dirbi ?
—'Dirbu korparacijos dirb tų organizaciją LSS. Jei nėra
Telegrama d. Bieliniui
kaipo su darbininkų jėgų skal nauja firma slėptųsi, kaip mi
tie patys tuvėj, ir kai geras kriaučius kuopos jūsų mĮiestd, tai grei
dytojais, negali būt jokio susi nėjome, daug-maž
Prieš apleisiant dgui Bielįelementai, kurie pirmiaus bu gerai uždirbu; dirbu aštuonias tuoju parašykit LSS. Sekr. A.
tarimo, nei bendro darbo.
žymontui laišką Šiuo adresu: niui Ameriką, Pildomojo Ko
vo susispietę vienoje Socialis ir pusę valandų dienoj.
Socialistų suvažiavime, Ham tų Partijoje, ir politinė jų rei —Ar tai unijos dirbtuvė, ir 1739 So. Halsted St., Chicago, miteto Vardu LSS. Sekretorius
burge, d. Bergeris savo kalbo kšmė butų dar menkesnė, ka ar pats priklausai unijai?
III., o gausit pilnas informa geg. 18 d. pasiuntė jam į New
je pasakė, kad jis kalbėdamas dangi dabar tarpe tų elementų
—Ne, nė dirbtuvė, nei aš ne cijas.
Yorką šitokią telegramą:
tame pačiame mieste 13 me nebėra to solidarumo progra- sam unistai, bet mes esame
“LSS. Pildomasis Komitetas
Padarykit tai šiandie, nes
tų atgal smerkė kaizerį, o da mo ir taktikos klausimais, ku taip geri kaip ir jus unistai, draugai laukia jusųl bendra siunčia Jums širdingus sveik
bar jis smerkia visų šalių re ris buvo senojoje Socialistų nes mes tikim į unijos princi darbiavimo.
nimus ir karštą padėkos žodį
-—K. L—kus.
akcionierius ir džingas, kurie Partijoje.
pus.
už Jūsų uolų pasidarbavimą.
sukėlė visapasaulinį karą. Už
—Gerai, jus tikit, bet tikin
Linkime geriausios kloties toli
Susijungimas su farmeriaistą karą yra kalti visi, ne tilt leiberiais bei komunistais ne tieji randasi visi danguj, ir
mesniam Jūsų darbui ir lai
vien Vokietija. Ir skolos taip tiktai neduotų Socialistų Par ten linksminasi su šventaisiais;
mingos kelionės.—žymontas."
gi privalo mokėti visi. Patarė tijai to stiprumo, kurį ji turė jus gi gyvenate ant žemės kur
Kadangi kai kurie draugai
vokiečiams
nevartoti ginklų jo pirm skilimo,
bet da ir darbininkai yra išnaudojami ir man praneša, jog LISS. kuopų
išvijimui iš Vokietijos frančų- galėtų Žymiai pakenkti jai. skriaudžiami Įkap|itt|listų kle- sekretoriai turi kap kada var
zų. Nes su prievarta nieko ne šiandie
partija,
kad
ir sos, ir kuomet mes unistai go su prirašymu naujų narių
galima laimėti.
yra menka narių skaičium, bet s traku oj am kovojam, tai jus ir įrekordavimu į organizaciją, LSS. 174 kp. susirinkimas.
Chicago, Brighton Pk. —Ge
Socialistai
visur pasilieka turi gerą vardą, kadangi politi žiūrit per pirštus į musų ko tai čia paduodu nurodymus,
gužės 13 dieną V. Jasmonto
arba da padedat buržuazi- kaip tai atlikti.
socialistai. Jie visuomet buvo kos eiga taip šioje šalyje, kaip vą,
• • X
<
L Kiekvienas naujas LSS. namuos 3950 S. Rockwell g.,
priešai
terorizmo ir žiaurių ir visame pasaulyje, tolyn vis jai.
Viename dideliame Lietuvių narys privalo išpildyti 2 įstoji įvyko LSS. 174 kuopos mėh.
persekiojimų.
Jie žino, kad labiau* parodo ted^ingumą tų
Narių atvyko
lietuvių susirinkimas.
kuriuos socialistai Ukėsų Kliubo susirinkime man mo blankas; vieną
ginklas nieko negali išrišti. Su principų,
pagelba ginklų galima tik vis skelbė karo metu ir tebeskel- teko girdėti vieno nario labai kalba, antrą anglų kalba. Blan t nedaug, tik septyni, — kiti tar
nepastebėjo pranešimo
bia šiandie. O farmerių-leibe- išmintingą kalbą, kuria jis gy ko® gaunamos pas LSS. Sekreybų t
ką griauti, bet ne statyti.
“Naujienose", kurs tik vieną
rių organizacijos veidas da yra nė Lietuvos Socialdemokratų torių,
—A. Ž.

L.S.S. ŽINIOS

neaiškus; gi komunistų repu
tacija yra visai bloga. Visi rim
ti žmonės žiuri į juos, kaipo į
žemiausios rųšies demagogus
ir avantiūristus.

Musų byla su komunistais Socialistą partija ir Darbo
partijos klausimas
pasibaigė

Socialisty Kongresas
Hamburge

Del draugiškumo

Naujiems LSS. nariams

Kuopų veikimas

kartą tebuvo įdėtas. Atlikus
paprastuosius kuopos reikalus,
kalbėta apie rengimą vasarinių
išvažiavimų. Paaiškėjus, kad
VIII Rajonas taria surengti di
delį išvažiavimą į miškus, kuo
pa nutarė didesnį# išygžiavimo
nerengti, nebent tlksiaip šei
mynišką.
Prie naujų sumanymų buvo
įnešta paaukoti iš kuopos iž
do 25 dolerius Lietuvos Sočia
demokratų Partijai. Kiek padiskusavus, vienbalsiai nutarta
aukoti 20 dolerių.
Kadangi
kasieriaus susirinkime nebuvo,
tai paskirta dd. M. Punis ir J.
Senenovičia nueiti pas jį ir pa
ėmus pinigus priduoti “Nau
jienų” ofisui persiųsti Lietu
von, ką tą pačią dieną ir buvo
padaryta. Tuo susirinkimas
ir pasibaigė.
Dar keletas žodžiu į brightonparkiečius.
Labai gaila,
kad šios kolonijos darbininkai
taip šaltai žiuri į savo reikalus.
Draugai, jei nieko neveiksime
patys, niekas kitas mumis ne
sirūpins. Turime patys savo
reikalais rūpintis ir dirbti. Tu
rime organizuotis ir savo orga
nizacijas stiprinti. Mes Brigh
ton Parke turime savo darbi
ninkų — Socialistų
partijos
kuopą. Visi kurie nusimano
te savo padėtį, kurie pritariate
socialistų siekimams, atedkite,
stokite į musų eiles. Brighton
Parko kuopa turėtų susidė
ne iš vienuolikos narių, kaip
dabar kad yra, bet mažiausiai
iš šimto ir vienuolikos, ir dau
giau. Laikas pabusti, drau
gai. Ateikite LSS. kuopos susirinkiman ir įsirašykite. Susi
rinkimai laikomi kas antrą
nedėldienį 10 vai. ryto po No.
2950 S. Rockvvell gatv., pir
mam augšte.—Kuopietis.

LSS. Ketvirtosios kuo
pos draugams.
Chicagdškė LSS. Ketvirtoji
Kuopa visados buvo pavyzdin
giausia kuopa nuo pat Sąjun
gos susirinkimo; ji per daugelį
metų buvo veikliausi, gausingiasi nariais ir tvirčiausi finan
sais.
Rusijos bolševikų pavietrė,
suardžius! darbininkų partijas
ir organizacijas visame pasau
ly, sudemoralizuoti visą socia
listinį darbininkų judėjimą
sudraskė taipjau ir Lietuvių
Socialistų Sąjungą, jos kuopas,
tame ir tvirčiausiąją jų —Ket
virtąją kuopą.
Kaip kiekviena epidemija,
ar pavietrė galų gale praeina,
atlikus savo naikinimo darbą,
taip baigia savo dienas ir ma
skvinė pavietrė. Sunaikintos
jos darbininkų
organizacijos
vėl atsigriebia,
socialistinis
judėjimas buria daiktai! išblaš
kytas savo jėgas ir išnaujo ri
kiuojasi galutinon kovon su
kapitalistine sistema, už išva
davimą darbininkų klasės iš
nelaisvės ir išnaudojimo.
Atsigriebia ir Lietuvių So
cialistų Sąjunga.
Palengva,
bet atsigriebia;. 1 Sąjunįgos atsteigimo darbas daug greičiau
eitų, jeigu tik draugai šiek tiek
imtų stropiau veikti.
Man, kaip4 šienam Ketvirto
sios Kuopos nariui, ypatingai
norėtųsi, kad ta kuopa vėl
pasidarytų tokia stipri, kad j*
kadaise'buvo — kad ji vėl bu
tų vadovaujamoji musų orga
nizacijos kuopa. Ji jau dabar
yra bene gausiausi nariais, vie
na bėda tik, kad dauguma tų
narių begalo apsnūdę, begalo
apsileidę — apsileidę taip, kad
tingi net į susirinkimus ateiti.
Tai bloga. Nejaugi draugai
negalėtų tos tinginio ligos iš
sigydyti? O tai regis, visai ne
sunku. Pakanka vien pasiry
žimo, nusitarimo:
neapleisti
susirinkimų ir lankyti juos.
Jei tik kiekvienas padarys to
kią sau rezoliuciją ir jos lai
kysis, jis tuojau ims gyviau
interesuotis darbininkų judėji
mu aplamai ir savo organiza
cijos reikalais ypatingai. Tuo
met jis ne tik nebetingės ateiti

į susirinkimus, bet jį traukte
rauks į juos, nes ten jis galės
pasidalinti mintimis su kitais
draugais ir bendrai pasitarti
apie opiausius ’ dienos klausi
mus.
Draugai, pasikrutinkite!
Ateinantį sekmadienį, gegu
žes 27, kaip 10 vai. ryto LSS
4-toji kuopa laikys savo susi
rinkimą “Aušros”
svetainėj,
3001 S. Hafšted. Atvykite visi,
ir nuo šio susirinkimo tebūnie
jūsų grieštas nusistatymas —
lankyti organizacijos mitingus
reguliariai —neblaužomas.

—Senas LSS. 4 Kp. Narys.

Mrs. A. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavusi
Pennsylvanijos ligonbučiuose. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prieš
gimdymą,
laike
gimdymo ir po
gimdymo.
Už dyką pata-l
ri mastote ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir
merginoms; kreip
kitės, o rasite
pagelbą.
t Valandos nuo 7
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v.
vakare.

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

X^0R. HERZMAN*^!
—IŠ

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per II
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas llgaa
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1*25 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: CanaI
3110 arba 0875
Telefonai i
Naktį Drezel 950
Boulevard 4186
3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
.......

■■■..

.1

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drerel 2880

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO
Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
poetingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.
10929 S. State SL
Chicago, Iii.

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8
ir 7 iki 9 ▼.» nedšldieriiais nuo 12
11d 1 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8335 So. Halsted St„ CMcsge.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pM*
7—8 vak. Nedaliomis' 10—12 dienų
Reg, 1189 Independence Blvd. Chicago

rKOglMBB* CPaW AL

Ketv!rta3ieh?s, Geg. &, IMS

taip ir proletarinė grupė šioje balėlius, taip dabar pas save,
kdvb mfthėšio 5 d., o PennLaiškas Naujienų
valandoje
turi
tą
bendrą
inte

Berlyne
ir
kituose
miestuose
sylvanįjoje — gegužės mė
Redakcijai
resą, kad ir vienai ir kitai yra šėlmavoja -savo “faterlando”
The LUJmąnhui Daily Neva
nesio 10 d.
Cublished Daily ttcept Ehmday by
svarbu pasiliuosuoti nuo tero namus ir mašinas. — Pavogi
Tie įstatymai turi dar
ro ir diktatūros. Kovoje už mas Vokietjoj 1, 2, 3, 5 mili Gerbiamieji:
Kuomet mane valdžia areš
daug ydų. Montanoje, pav.
šalies demokratizaciją jiedvi jonų markių, — paprastas at
•dftflr P. Grigaitei
tavo kaipo “politinį prasižen
pensiją gali gauti tiktai žmo BURŽUAZINĖ OPOZICIJA veikiausia eis išvien prieš biu sitikimas.
xr89 South fiaigtea bumk
Sunkus pragyvenimas, žino gėlį,” tai laikraščiai pradėjo
rokratinę srovę.
gus, sulaukęs 70 metų am
Chicago, III.
ma, tiktai tiems, kurie prieš rašyt apie mane nebūtus da
Triephona Boasavalt 8501
žiaus; Nevadoje — 60 metų Balandžio mėnesio pabaigo
lykus ir žmonės, negalėdami
karą
savo
kaizerio
aukštyn
už

Subscription Rataai
amžiaus. Montanos įstaty je įvykęs Rusijos komunistų
riestais usaiš sužavėti, gyrėsi žinoti tikros tiesos, visaip apie
partijos
suvažiavimas
parode,
mane kalbėjo. Kai kurie spėjo
mas nustato pensijos didu
per year putride oi Chicagfl.
visą
pasaulį
pamokysią.
Bet
18.00 per year in Chicaga
net, kad man jau nebusią ga
mą: $25 mėnesiui. Betjmo- kad bolševikų eilėse yra labai
anglui
ar
amerikonui,
atvykus
8c per copy.
stambių nuomonių skirtumų,
gus turi būt visiškas ptv;
į Vokietiją su doleriais — ro lima dirbti savo paprasto dar
kurie
grasina
pavojum
sudras

bo ir tt.
Entered as Seeond Class Mattel
(Ištrauka iš laiško).
jaus.
gyvensimas.
Rerlyne
pu

gelis,
kad
gautų
tą
pensij
kyti valdančiąją Rusijos par
Iferch 17th. 1914, at the Port Office
sėtinai gyvenant — šiltai, so Dėlto dabar turiu gerbia
af Chicago, IU„ andai tbe act of
Taigi
dar
daug
kas
yra
Nors
jau
daugiau
kai
pusė
tiją
į
skeveldras.
Yra įdomu patirti, kad koMarch 2nd, 1379.
taisytina tuose įstatymuose. Dar prieš suvažiavimą buvo metų, kai Lietuva išsispaus čiai ir gražiai — užtenka 12 miems lietuviams pranešti,
vojančiosios tarp savęs gru
dolerių mėnesyje, o jeigu nori
Bet yra gerai, kad jais tapo girdėti, kad Rusijos komunis dindama sau litus, atsiskyrė gyventi — naudotis teatrais, kaip tat ištikrųjų yra.
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
■•kmad’snius. Laidžia Naujieną Ben- pės Rusijos komunistų parti
pripažintas senatvės pensijų tų partijoje yra atsiradusi opo nuo vokiečių oštų, o drauge ir tramvajais, tai kainuos bran Po kelių dienų — 4 d. gedrovi, 1789 So. Haleted St., Chicago, joje jau gana aiškiai skiria
Tiesos” nuo jų valiutos, bet visgi šian
gtižės — mane paleido, kaipo
UI. — Telefonai! Rooeevelt 8500.
principas. Europoje tas da zicinė “Darbininkų
giau
—
•
15
dolerių
mėnesiui
si vienos puo kitų klasinių
grupė, kuri viešai paskelbė sa dien Lietuvai artimiausius sen
lykas jau senai pradėta tvar vo programą ir centre savo tikius, ypač prekybos, su Vo arba bus 150 lietuviškų litų, visai neprasikaltusį, be jokios
interesų priešingumais. Mes
kaucijos. (Paleido be kaucijos
kyti įstatymų kelfti, bet šio reikalavimų pastatė deanokra- kietija turint, vokiečių mote ;kai Kaune gaunant 300 litųmė^ ir keletą kitų darbininkų). Aš
Chicagoje — patau
Metama__________ __
$3.00 matome tenai valdininkųje turtingoje šalyje iki šiol %bę. šita grupę • atstovauja riška markė, lietuvių vyrišką : nešilti, vienam tik be tramva dabar esu visiškai laisvas. Jo
4.80 biurokratų grupę, kuri šioje
Pusei metą __________
jų, be teatrų ir kitokių civili
Trinu minesiami
2.00
viešpatavo ta nuomonė, kad darbininkiškai partijos daliai litą visokiais budais stengiasi
kios bylos prieš mane nebuvo
zacijos
“
noposčių
”
vos
tik
te

, 1.50 valandoje bus skaitlingiau
Dviem mintriam
—
seno, nebetekusio pajiegų ir kovoja prieš partijos centrą, iš kelio išvesti. Ir nors litas galima pragyventi, o turint ir nebus. Aš prašau protau
Vienm minėtini
.75
sia ir turi savo rankose val
darbininko likimas nepriva daugumoje susidedantį iš vals stengiasi stipriai—vyriškai lai žmoną ir bent 2—3 vaikus, tai jančių lietuvių vieno dalyko,
Chicagoje per naUotajuu
stybės vairą; matome besi
kytis, bet markė jį norėdama,
tybės tarnautojų, biurokratų.
būtent: išgirdę ką blogai kal
Viena kopija ~__
ląs
rūpėti
valstybei.
Žmogus,
Savaitei ,
t-■ ■ . r
Bet pačiam suvažiavime pa daug nemalonumų jam prida kai kirminas raitysis, kad kaip bant apie mane, nenutylėkit, o
varžančią su ja buržuazinio
Kantriai ,—,,. ,
anot to “prakilnaus” libera sireiškė kita, dar stipresne ro. Tiek to. Markė palieka nors iš bado, šalčio ir džiovos paaiškinkit, kaip tikrai yra.
krypsnio “ekonomistų” gru
(kišeniaus) išsiritus.
linio principo, yra pats “sa opozicinė srovė, Vadovaujama markė, o litas —litu!
pę ir, pagalios, — darbinin
|7JO
Metanu___
vo laimės kalvis”; jeigu ji Leonido Krasino. Jisai pasakė Vokietija žingsnis po žings Kainos Berlyne labai nevie Iš mano spaustuvės neišve
nodos: pavasarinis paltas nu6 žė “du troku” literatūros, kaip
Pusti meti
8.50 kiškos opozicijos grupę. Pa
didelę
kalbą,
kritikuodamas
sai
neturi
ką
valgyt,
tai
kas
. 1.75
nio žengia tais pat keliais, ku 60,000 — 800,000-. markių, ba 'lajkraiščiai skelbė. Paėmė tik
valdžios politiką ir reikalauda riais Rusia nuėjo. Tikriau sa
1.25 staroji srovė, lyg ant juoko, galvoj kitiems! t
Vienam mėnesiui ....................
.75 yra pati silpniausia “prole
mas didesnių koncesijų indus kant, Vokietija eina atgal į jau teliai 40,000—90,000 markių, mažą pluoštelį, kaipo “samNepajėgiančių uždarbiau
marškiniai— 20,000 — 50,000 ples.” Ir tą sugrąžino.
Jokių
trijai ir užsienio kapitalui.
Lietuvon ir kitur uideniuoMi
tariato valdomoje” Rusijoje.
senai
praėjusius
amžius,
kada
markių ir* t.t.
ti varguolių šelpimu čia iki Berlino “Vorwaerts” šitaip
“baisių” lapelių pas mane ne
(Atpiginta)
Su
visagalingąja
sovietų
biu

aukštos kultūros
vaisių dar
Metams$8.00
Kelionė gelžkeliu nuo Eitkū rado, nes aŠ niekad tokių baiPusei metų -.................. .... —. 4.00 rokratija šiandie tenai pajie- šiol užsiimdavo tiktai arba aprašo jo kalbos turinį:
žmonės nepažinojo ir mokytie nų ligi Berlynui 2-roj klasėj rsgųybii|l nespausdinau. . Aš
Trims mėnesiams ....2.00
privatinės labdarybės įstai
“Kiuomeit be
valstiečių ji ir gabieji žmones buvo ly 36,000 markių; miegamieji va spausdinu tik plakatus, tikiegia sėkmingai grumtis tik
Pinigus reikia siųsti paltu Money
gos,
arba
bažnytinės
organi

Dabar gonai duodami . tiktai 1-mos tus ir kiltus spausdinius drau
ūkio atgaivinimo nėra gali gus. su negabiaisiais.
Orderiu, kartu su uisakymu.
tai naujoji buržuazijos kla
zacijos, kurios — nekalbant mas joks progresas, sako Berlyne visai nenaujiena in klases keleiviams ir sudaro su gijoms, biznieriams ir šiaip
sė, kurios gabiausias atsto
apie kitus savo trukumus — Krasinas, tai Ruisjos pramo žinieriui arija filosofijos dak bilietų 100,000 vok. markių.
žmonėms.
vas
bolševikų
partijoje
yra
Kova tarpe
nė i neturi - pajiegos jiadėtli tarui krauti malkas arba dirbŠiame mėnesy
sumažinus
stato
pašalpos
reikalaujantį
Krasinas.
Knygų pas mane .rądo labai
vargšą pažeminančion elge ūkininkams. JJi priti, lygiai Į ti kasyklose. Ypač sunkiau vokiečių valdžiai svetimša daug,
Rusijos bolševikų. lapė-biznierius
nes įuriu^lietuviškų kny
kaip ir visas sovietų apara šeimynotiems, kurierrts nė vien liams vizų skaičių, svetimša
Ta aplinkybė tečiaus, kad tos padėtini
gų
krautuvę,
turiu savo skai
tas ir finansinis ūkis yra patiems reik išsimaitinti, bet liai žymiai sumažėjo; delei. to,
Rusijos
komunistuose
jau
Valstybinė senatvės pensi užlaikoma ūkininkų lėšomis. pačias, vaikus z arba senus tė daugybė vokiečių firmų iytšąi tyklą. Bet tų neėmė.
Jeigu tikėti komunistų
reiškiasi
apčiuopiamai
aiš

ja eina iš kitokios minties. Tai yra didžiausias pavojus vus reik maitinti; o dar sun apmirė.
laikraščiais, tai valdančiojo
Stebėtinai neištiki
Kada jums reikės knygų,
kus
klasinių
reikalų
skirtu

kiau
gyventi
svetimtaučiams,
Ji ekonominiai ir fyziniai sovietų valstybei. ‘Mes dau
je Rusijos partijoje viešpa
moms. akimis vokiečių valdi pas mane gausite. Ypač kada
mai,
yra
tvirta
garantija
1
silpnam žmogui pripažįsta giau suvartojame, negu pa kuriems dar ir tam tikras mo ninkai pradėjo žiūrėti į viso reikės apgarsint pikniką, balių
tauja amžinas sutikimas ir
kius svetimų šalių korespon ir taip toliau, arba kada rei
meilė, ir metiniai tos parti tam, kad vidujinė kova val teisę naudotis visuomenės gaminame’, pareiškė kalbė kestis uždėtas.
jos suvažiavimai tarytum dančiojoje Rusijos partijoje parama. Jeigu žmogus per tojas. Krasinas reikalauja Vidur balandžio mėnesio, dentus, nors su jais stengiasi kės parašyti ar išversti lietu
iš pamatų pakeisti partijos
kuošvelniau pasielgti.
tiktai tam ir esti daromi, negali būt likviduota jokio savo amžių dirbo, kiek jam politiką sulig ūkio vedimo, kai Amerikos doleris (ak, tas Vokiečių santikiai su lietu viškus, arba angliškus doku
mentus, visados
malonėkite
kad parodžius visam pasau mis rezoliucijomis ir jokiais pajiegos leido, ir savo darbu gamybos, finansų ir t.t.; va- doleris, kad jį kur galas!) pri viais labai prielankus; su len kreiptis į mane, o aš tatai pa
ligi 32.000 markių, abelliui, kaip Rusijos bolševikai taktikos “triksais”. Šito pa prisidėjo prie visuomenės Vadaujančiosios partijos į- siryto
kais, belgais ir prancūzais san darysiu kuogeriausia.
na
padėtis
visai
pabaisėjo,
nes
gražiai sutaria ir kaip jie prasto dalyko gali nesupra gerovės kėlimo, tai visuome staigds turinčios būti reor doleris pakilo, markės nukri tikiai aštrus ir įtempti; su Su pagarba.'
gerbia savo “genialį” vadą, sti ta dvasios ubagų armija, nė turi pareigą padėti jam, ganizuotos ir papildytos to, o algų ar uždarbių priedą amerįkiečiais ir anglais santy
(pas.) j. Baltrušaitis,
kuri diena iš dienos įvairio kuomet jisai nebepajiegia žmonėmis, kurie atatinka niekas nesiskubina pakelti... kiuose vokiečiai neapykantą
Leniną.
naujiemsiems ekonominiems Ypač sunkenybę jaučia Vokie slepia;
su rusais ir austrais
205 Seneco Street,
mis kalbomis garbina bolše daugiaus užlaikyti save.
uždaviniams.
Kabėdamas
vokiečių
santikiai
draugiški.
Šitokiomis
skaisčiomis vikų diktatūrą; bet žmo
Pittsburgh, Pa.
' Nėra abejonės, kad tų tri apie užsienių politiką, Kra tijoje vidutinis luomas: inte Daugelyje krautuvių iškabinta Gegužės 19, 1923.
spalvomis nesenai buvo nu nėms, kurie pajiegia protaut,
jų valstijų pavyzdžiu paseks sinas sako, kad Rusija savo ligentai ir tarnautojai. Todėl plakatai: “Belgams ir prancū
pieštas ir paskutinis Rusijos ta kova Rusijos komunistų
daug gydytojų keičia savo lanir kitos valstijos. Ir Ameri- pajiegomis negali atstatyt cetus į lopetas, ir daug inžinie zams įeiti užginta!” o žemiau
komunistų partijos kongre partijoje rodo, kad partinis’ koje iigainiui paims viršų savo pramonę, todėl ji turi
parašo dar pridėta: “Įsivest*
Nesikankink su
sas, įvykęs balandžio mėne bolševizmo laivas užėjo ant įag supratimas, kad beturtis dėti visas pastangas gauti rių keičia planus į. šmugeliavi- į krautuvę šunį — užginta!”
Reumatizmu
syje. Kalbėdama apie jį, vi uolų. Bent kiek sraunesnis yra ne tiktai pageidaujamas pripažinimą de jure ir pasko mą.
Be to Vokietijoj, ypač Berly Prieš prancūzus net ir vokie
Neuralgija Strėnų Diegliu
sų šalių komunistų spauda visuomeninio Rusijos gyve- kapitalui išnaudojimo daik- lų iš užsienio.”
ne daug priviso vagių, kurie čių vaikuose .sukelta neapykan
ta, kuri su laiku išaugs į didelį
ypatingai stengėsi pabrėžti nimn
niir/vbi jį
ii ' .
<■
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•
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Skausmais Krutinėję
vagia
be
jokių
ceremonijų;
su

šita
iš
“
ekonomistų
”
suside

nimo Inlzniivnnd
tekėjimas cni/J
sudaužytų
tas, bet pirmoje eilėje —
kerštą. . .<
tą “malonų faktą”, kad Ru kaip bematant.
dančioj! srovė Rusijos komu sidarė tiesiog ištisos vagių, plė
Skaudamais Muskulais
žmogus.
Tai
tiek
apie
Berlyną.
Ber

nistų partijoje yra tikrenybėje šikų ir visokių apgavikų orga
sijos bolševikai, laikosi pa

NAUJIENOS

kas dedasi sovietų Rusijoje,
tai pamatai visai kitokį pa
veikslą. Europos socialistinė
spauda (žiur. šios dienos Ap
žvalgą) paduoda tokių žinių
apie paskutinį Rusijos komu
nistų suvažiavimą, iš kurių
yra aišku, kad “vienybė”
yra tiktai gana plona skrai
stė ant tos partijos pavir
šiaus, o partijos viduje eina
atkakli kova tarpe įvairių
grupių.

vyzdingos vienybės, nežiū
rint to, kad “pats Leninas” Pradžia.
dėl savo ligos negalėjo daly Trys valstijos Amerikoje
vauti posėdžiuose ir yra pri —Nevada, Montana ir Pennverstas aktingai nebesikišti sylvania — šįmet įvedė se
į valstybės reikalus.
natvės pensijas. Montanoje
Bet kuomet gauni progos ir Nevadoje įstatymas apie
arčiaus susipažinti su tuo, senatvės pensijas įėjo į galią

į Apžvalga

Kaunas - Berlynas arba
Lietuva ir Vokietija

Nušovė du policistus.
JERSEY CITY, N. J., geg.
22. — Du policistai liko nu
šauti ir du pašauti kada jie
bandė suimti plėšiką Frank
Sage. Policija paskui įmetė
troškinančių dujų bombas į
jos namus ir plėšiką, taipjau
ir moterį tada suėmė.

Tai pasakęs, suspaudė žirgą pentinais
ir nudulkėjo su visu savo buriu.
Praslinko metai.
Karžygis Kaulius fon-Mėlynbarzdis

—'Kas gi ją viešpatie, apart nabašninkės ponios galėjo žinoti, kad ji ne mote
riškė? Įėjo į pilį moteriškės rūbais, ir vis
kas!
Dvi dienas tęsės baudimas, o trečiąją
Raullius fon-Mėlynbarzdis šventė naujas
vestuves.
Nuo blogų papročių žmonės negreit
atpranta!
—Bet dabar tai aš žinau ką daryti!
Ir karžygis Kaulius fon-Mėlynbarzdis
neišjojo iš namų, kol nebuvo pastatytas
aukštas bokštas.
—Sėdėk čia, mano brangioji, tol, kol

grįžta sėkmingai laimėjęs karą, veža do

aš sugrįšiu ! Gyvenimui reikmenų ir iriais- '

vanas ištikimai pačiai.
Namie viskas gerai.
—Ar išpildei visus mano prisakymus?
— klausia Kaulius.
—Visus! — atsakė Alisa.
—Puiku! Matai, galima gyventi ir su
vienom tarnaitėm. Pažai, tai — nesąmo
nė! Ehe... aš matau tu sau naują tarnai
tę pasiėmei... Meili! Kaip tavo vardas,
mano gražioji?
—Bertranas, ponas karžygį! — ryktelėjo visa gerkle išsigandus “tarnaitė.” C
—PopoJani! — tik liūdnai pašaukė
Kauilus fon-Mėlynbarzdis.
Dvi dienas jis teisė ir baudė, karda
mas ant sienų raišus, kuprotus ir aklus
ginklanešius.
—Kaip gi jus, seni šunes, jį įleidot!

to prirengta bokšte pakankamai, o tarnų
nereikia. Be tarnų apsieisi!
Ir Kaulius fon-Mėlynbarzdis pats sa
vo rankom užmūrijo bokšto duris.
Praslinko metai. Kaulius grįšta iš
karo.
Apžiurėjo duris, — nejudintos.
—Dabar tai rami mano dūšia! — pa
mąstė Kaulius, ir pradėjo laužyti duris.
Bet staigu lange pasirodė vyro galva.
—Tu ką čia dabar svetimas duris
lauži? štai, palauk, sugrįš kdržygis Kau
lius fonHMėlynbarzdis, jis jau parodys kaip
laužtj duris prie jo pamos!
Kaulius savo akim netikėjo.
—Bet kaip tu čia atsiradai, jeigu du
ris sveikos?
—Ogi siena užlipau.
<

V. M. DOROŠEVIC.

Vertė Sparva.

Legenda apie gorseto kilmę.
(Tęsinys)

lynas braška, o jo braškėji
niekas kita, kaip buržuazinė nizacijos ir net vidury dienos
mas ir Kaune atsiliepia.
opozicija Jiolševikų valdžiai. savo iš anksto sugalvotus pla
—-Br. br.
Taigi bolševikų partijoje jau kus vykdo. Netikėtinai smar
ėmė aiškiai reikštis trys kovo kiai vagia varį, misingj ir kito
jančios tarp savęs grupės: vieš kius brangesniojo metalo ga
akimis, pasiteirauk <
pataujančioji biurokratinė gru balėlius. Kaip vokiečiai oku
BLUMENTHAL
OptMMtrtot
pantais
būdami
Lietuvoj,
Len

pė, darbininkišką ir buržuazi
kijoj, Latvijoj ir t.t. nuo visų
nė.
'
M4S B.AaMamiAw
durų,
langų
ir
iš
mašinų
išlu4T>t«i «•*.
Stipriausia tuo tarpu yra
t-ras Mns.
pirmoji. Bet kaip buržuazinė, pinėjo vario bei misingio ga-

—Bet kas gi tu toks, kad plikom sie
nom gali laipioti
—Ar aš? Aš — trubadūras. Einu per
lauką, matau bokštą, langas atidarytas, o
pro langą žiuri graži moteriškė. Aš ėmiau
jai dainas dėt ir dainuot, o ji, kol aš dai
navau, man kopėčias pynė! Tai ir viskas.
O tas kvailys Kaulius fpn...
Popolanis gavo “apdirbti” pačią, o
trubadurą karžygis pats “apdirbo.”
—{Na, dabar tai aš ją žemėse paslėp
siu! — nusprendė Kaulius fon-Mėlynbarz
dis, po dviejų dienų vėl vedęs.
-—Žemėj sėdėdama neprigaus!!

Ūkį įsisteigė!
—Tu kaip čia atsiradai? — suriko
Kaulius tokiu balsu, kad net žemė nuo sie
nų nubyrėjo.
Mužikas — plumpt ant kelių.
—.Nepyk, geras pone! Aš vargšas maL
kakirtis, kelmus varčiau. Kasiau, kasiau
žemę, ir ve staigu ėmiau ir įkritau. Iš pra
džios net nusigandau, o paskui štai ponią
pamačiau. Aš vargšas malkakirtis.
—Tai nieko kad tu malkakirtis —
kiekvienas darbas yra gerbtinas. Bet ko
dėl antai čia šaliniam urve vaikas girdėt
rėkia, —. to aš visai nesuprantu!
Popolanis vėl turėjo darbo.

Iškasė miške urvų, ištaisė jį kaip tik- ,

rą pilį, lovą, apsirėdymui stalelį pastatė —
viską.
—Saliniuose udvuose rasi visko: mais
to, aliejaus žibintui. Oro yra užtektinai, —
dėl oro aiš skylę žemėj palikau' ir geležinę
dūdą įdėjau ,kad neužgtiutų. Sėdėk ir
lauk manęs, o svarbiausia — neliūdėk!
Taręs tai, užvertė įėjimą į urvą ir pri
sakė visiems pažams ir ginklanešiams tris
kartus perj oti per , tą vietą, {kad ir ženklų
jOkiij iieliktų. 'j
/
r"- f -y
Paskui gerai įsidomėjo vietą:
*—Dar paskui ir pats nerasi!
Ir išjojo.
Lekia atgal su nekantrumu, atkasa
Urvą ir... ką tik nenumirė ant vietos. Pati
valgyt verda, o kaž-koks mužikas jai malkas skaldo.
... . ; .,! j i.. iQ>

•

Malkakirtį gyvą užkasė.
—Kad jis kitą įkartą žinotų! — nu
sprendė Kaulius fon-Mėlynbarzdis.
—Kurtai čia koki, ar kas! Nieko su
jom negali padaryti! — mąštė Kaulius, vėl
imdamas šliubą. — Reikia dar štai ką pa
bandyti.
Praslinko metai.
Prirengė valtis, — ir Kaulius fon
Mėlynbarzdis išvežė jaUnąją pačią negyvenamon salone jūrėse. • i
—Sėdėk čia, vaikŠtinek, kiek nori, ir
lauk!
“Na, dabar tai jau mano dūšia bus
rami!”
Taip mąstė Kaulius ir vietoj vienų
metų kariavo net trejus.

Patrink truputį su

Pain-ExpBlleriu
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pam-Expellerio turi
INKARO vaisbaženklį.

Sugrįžta, plaukia salon ir visų
miausiai pasitinka jį berniukas.
'Į'oks protingas berniukas, dviejų
tų, o jau kalba.
—Dėdė, — klausia, — ar tu esi
žygis Kaulius fon-Mėlynbarzdis, apie
mama kalbėjo?

pir
me
karkurį

—Aš pats! O kas tu toks?
—Aš čia su tęte ir mama gyvenu;
tėte dabar nuo medžioklės parėjo ir ilsis,
o mama mano sesutę supa.

Kai kokia audra įpuolė Kaulius fonMėlynbarzdis į grintelę.
—Kas tu toks? — suriko jis vyrui,
kuris gulėjo išsitiesęs lovoj.
(Bus daugiau)
Juozas Tysliava.

. Beržas.
'*■

h !■
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■

Ant augšto kalno beržas svyravo,
Žaliajam klonyj gėlės žydėjo
Kai piemenukai dainas dainavo,
Ant augšto kalno beržas svyravo.
Saulė nuslinko*—vakairt^s ėjo—
Klonis žaliunas ukuos sutemo. ’ • y
Kai naktį žemė vėju kuždėjo,
Ant augšto kalno beržas svyravo.

NAUJIENOS, Chicago, IIL’

Ketvirtadienis, Geg. 24,1923

Sveikatos Dalykai

Res. Tel. Englewood 383G

PAVOGTAS VAIKAS SUGRĄ
ŽINTAS TĖVAMS.

DELKO MUSĖS PAVOJINGOS

Baidyk muses nuo ligonių,
ypatingai nuo tų, kurie serga
limpamoms ligoms. Naikink
visas muses, kurios pakliuvę
ligonių kambarin, nes jų kojos
aplipusios ligos gemalais.
Saugok kad jokis gendantis,
pųvantis dalykas
nesirastų
apie namus. Šydrais apdangstyk valgomus daiktus namie
arba krautuvėje,
kad musės
neprieitų burpti.
Trupinius
ir sąšlavas laikyk uždengtus ir
kalkėmis ištepliok indą, kur
jie laikomi.
Valyk srutynę ir nubėgąs ke
rosimi.
Sietais aptaisyk duris ir" lan
gus ypač valgomam kambary
ir virtuvėj, ir naikink visas
muses.
Tvartuose mėšlą laikyk po
sietu ir dažnai išbarstyk kalkė
Vaikutis Verner Alexanderson
mis vietą, kur mėšlas laikoiš Schenectady, N. Y., buvo pa
ma<s.

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA
LIETUVON

jai igė.
Karštligė labiausia nešioja
ma. Viduriavimas ir žarninė
paprastai vaikų ligos, bet pa
gal paduotą surašą, pasirodo,
kad ir suaugusiems
limpa.
Kasmet vientik Suv. Valstijose
apie 70,000
vaikų išmiršta
pirm dviejų melų šiomis ligo
mis.
Daugelį ir kitų ligų, be nu
rodytų, išplatina musės.

Geo. W. Riley iš Anabel, Mo. rašo:
“Esu 71 metų jaunas. Nuo to laiko
kaip aš pradėjau imti Nuga-Tone’ą
nieko iš nieko nereikalauju. Jei man
pareina susitikti su audra, tai aš pa
imu Nuga-Tone’o tabletą. Daugelis
mano mylimųjų yra palaidoti kapuo
se, kurie galėjo laimingai gyventi, jei
jie butų ėmę Nuga-Tone’ą”. Šitas
didysis Nervų, Kraujo ir Kūno Tvėrė
jas yra lygiai geras seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Jis duoda
stiprumą ir drąsą audrai išlaikyti.
Per 35 metus Nuga-Tone’o receptas
buvo vartojamas nepalyginamu pasi
sekimu. Priimk tik tikrąjį NugaTone’ą. Pamėgink jį pats ir įsiti
kink. Vienam pilnam mėnesiui gydy
tis tik $1.00. Nuga-Tone’ą pardavi
nėja visi geresnieji aptiekininkai, pozitingai garantuodami, kad suteiks
pilną patenkinimą, arba pinigai bus
sugrąžinti (garantija rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs tiesiog
apmokėtu paštu National Laboratory,
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pa
siuntus jiems $1.00.
______________________ c_______________

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Ydrko.

United States Linijos laivas GEORGE WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų,
su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia
klesa nei viena kita liųija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus
valgio, kaip Amerikos v džios kontroliuojama linija United States Lines, o
laivas George Washington' yra tos linijos geriausias laivas.

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lietuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. Grį
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur

Iš Lietuvos Amerikon
Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines,
kurie nori atvažiuoti' Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimą. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisą.
z

DR- H. A. BROAD
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 6 po pietų ir pagal sutarimų.

<

Sugrįžo iš New Yorko

Atkaklių
t

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

Dr.Whitney

. 'w

Hoineric geg. 26; birž. 16; liepos 7

175 N. Clark St.
Chicago, III.

Tarpe Uandolph ir Lake gatvių

Majestic birž. 2; birž. 23; liepos 14
(Pasaulio didžiausis laivas)

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare,
šventadieniais
American Line
Finland May 31; July 5; August 9 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.
*Mongolia June 7; Kroonland June 21 v
Minnekahda June 14; *Manchuria J. 28
x
“Naujos 3 klesos kajutos
Serganti žmonis yra užpraioml
Red Star Line
pasitarti su Dr. Ross.
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp
Lapland May 30; Belgenland June 13
DYKAI PATARIMAI
St. Paul June 6; Zceland June 20*
Geriami AMERIKOS IR EURO*10:00 a. m.
POS gydymo budai nuo
Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
Chroniško
kitės prie vietinių agentų.
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
Nervingumo
127 So. State St., x
Chicago, UI.
Olympic birž. 9; birž. 30; liepos 21

Kraujo

Privatinių
Compafcnto

Ligi
Jeigu jus turite bile kokią ligą.
Atvažiuokite kad
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi fflrdymų .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St,

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuoju
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės
tuo, kad joms suteikia daug patogumų
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Basto Telefonas >
Armitage 3219 j

Nerviškų

Slapumo

Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje

1739 So. Halsted St
Chicago, Iii

H. LEIBOWITZ

New York į Cherbourg ir Southampton

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau
jienų redaktorius^ P. GRIGAITIS.

Teisių Skyrius

Chroniškų

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

(Ingaliojimai)

NAUJIENOS

SPECIALISTAS

I LIETUVA

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Ltėtuvon, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms.

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

DR. WHITNEY

Pirkite laivakortes atgabenimui savo

sija birželio 23 d.

DGVIERNASTĮS

Nerviškumo apsireiškimų
i
gydau pasekmingai.
Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

CHICAGO, ILL.

71 metų jaunas ir nieko
pas nieką neprašo.
Sako šitas vaistas yra tikras
nervų ir kūno tvėrėjas.

Prietelis Patarėjas

1152 Roosevelt Road

šiame paveikslelyj jis yra nuim

tas su šunim, kurį jis gavo nuo
jo pavogėjų.

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Be gyduolių gydymas — Elektros
gydymas. 200 žvakių spėkos lemDidelių skausmų prašalinto-

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai.
vakare kasdien.

vogtas nuo tėvų. Jis buvo ras
tas pas ponią H. D. Grinnell ir

Musės dvejopu būdu ]>erdavinėja ligas. Paprastu budu beknibinėjant po nešvarias
vietas, po puvėsius, prie ligo
nių ir t. t. Musė ligų gemalais
susitepa ir paskiau beknibinė
jant po valgius, gėrimus ir tt.
tuos gemalus nešioja ir drapsto. Tai paprasčiausias būdas
kaip muses perduoda ligas.
Paskui vėl musė, kurios kan
da, susitepa ligų gemalais ir
kąsdamos kitus skiepija žmo
gui ligą.
Ligos
daugiausiai musių
nešiojamos yra: karštligė, pil
vinė, viduriavimas,
žarninė
cholera, miegamoji liga, krau

Dr. J. F. Andrcšunas

Jūsų buvęs senas

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St

Chicago, III

LA SAVOIE ........................... Birželio 2
PARIS ...................................... Birželio 6
LAFAYETTE ....................... Berželio 23
FRANCE ................
Liepos 4
Puikiausia sutvarkymas — kambariai
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms,
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras,
barbernė, puikiausia praneuzižkas valgis,
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra
ir perkalbčtojaa.
Visais reikalais kreipkitės prie vietos
French Line agento, arba j kompanijos
ofisą, 19 State Str., New York, City
Chicagos ofisas 138 N. Dearborn St.

NOKT
RMAN
—LLOYD
LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams
Lietuvoje
per

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

NOrth German Lloyd

(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augžta
Priėmimo kambarys 506,
Chicago, UI.
Ofiso valandos 10-5 po plet. Nedildieniais 10-1 po piet. PanedilyJj
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai geriausia vieta
ligonių atsilankymui.
|

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA
Tikras egzaminavimas yra būtinai relkalingas tikslui gero išgydymo ligų arba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, Todėl apart paprasto egzaminavimo, Žiurime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, Slapumą 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

|

vidų

savo

organizmo.

100 N. La Šalie St., Chicago, Iii.
Arba prie kito autorizuoto
vietinio agento.

CUNARD
AR TURI GIMINIU ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvenytų Valstijų Konsulas Ka
ne dabar priima aplikacijas dėl pasportų visų kitų metų “ąuotos”.
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su
Cunard bilietais neturi laukt ilgai
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia
Europą kas keletą dienų.
Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagebėjimo pasažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius
prie pat laivo, šis patarnavimas
veltui.
Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:

CUN.
140 N. Dearbo

hicago, III.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristotam.
South Side ofisas 8801 Normai ’Av,
Tel. Yards 2296.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu 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
Waba»h Avė. Per paskutinius 25 metus
specializuojamės
gydyme
užsisenėjusių
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
gyduolė* **914”
Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu {vestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to
naujo budo. Musų praktikoje vartojame
naujausius serumus, ččpue, antitoksinus,
bakterinių, tarpgyslinės specifikuotas gy_
duoles.
Taipgi
naujausių
prirengimų
tikslui greito išgydymo užsisenėjueių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite
šiandien suteiksime dykai teisingą egzami naciją.

Electro-Medlcal Doclors
136

8.

Wabash Avė..

Chicago,

IIL

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

nu •.......... imi m ...................—1^11 ■ imi................... ...

CHICAGOS
ŽINIOS
Persiskyrė tuoj po
apsivedimo.
Nesutinka duoti užlaikymo,
kadangi jo žmona vedanti
romansą su kitu vyru.

vyrais į automobilių ir paliepė
savo šoferiui važiuoti. Beva
žiuojant vyrai revolveriais pri
vertė šoferį išsikraustyti iš automobiliaus. Paskui jie atėmė
iš p-ios Smith deimantinius
žiedus, laikrodėlįj ir apsiautalą.
Prie 21-os ir Cicero avė. jie
išmetė ją iš automobiliaus.

Atimti iš p-ios Smith daik
tai esą verti $19,000.

Ketvirtadienis, Geg. 24,1923

NAUJIENOS, Chlcago, UI

.....

SUŽEIDĖ MUNŠAINININKĄ.

SURASTA
ANT GALO

Jo draugai paspruko.

1

Prie Albany ir Harrison po
licijai puolė į akį vienas au
tomobilius, kuriuo
važiavo
trys vyrai. Automobilistams
liepta sustoti. Bet pastarieji
ėmė dar dar greičiau važiuoti.

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

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai
Mes rekomenduojame

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Drs. Gustav Becker
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St.,

Vedusiems vyrams
bėdų tenka pergyventi. Štai šėimyninių reikalų

teisme

<lu

vyrai turėjo aiškintis, kodėl jie

negali savo žmonoms nusam
dyti

atatinkamus kambarius.

Hadesmanai jau pirma tu
rėjo reikalą su teismu. Nuo to
laiko, pasak p. Hadesmano, ir
prasidėjo visos nelaimės. Jis
apsivedęs sausio 20 d. 1922 m.,
bet persiški ręs su žmona pirm
negu įsėdęs į elevatorių.
• Esther, taip bent Morris
sako, turinti nepaprasto palin
kimo į gražius
rakandus ir
puikius kambarius. Jos moti
na visą tai turėjo, ir ji norėjo
taip jau šauniai gyventi apsive
dusi. Bet Morris manė,
kad
pradžiai galima apsieiti su bi
le kokiais kambariais bei ra
kandais.

“Tuoj po apsivedimo ji parei
kalavo, kad aš paimčiau tokius
jau šaunius kambarius, kokius
jos motina turi. Aš pareiškiau,
kad to negaliu padaryti. Tąsyk
ji sušuko: Aš nenoriu gyventi
su tokiu vyru, kai tu.’ Ji paėmė
vieną elevatorių, o aš įsėdau j
kitą. Taip tai mudu ir persiskyrėme.”

“Tai netiesa, kalbėjo Esther.
kuri patraukė Morrisą už ats
sakymą duoti užlaikymo. “Aš
norėjau namų—buto, kur mu
du būtum galėję gyventi. Jokių
brangių rakandų aš nereikala
vau—”.
Morris pareiškė, kad jis ne
turįs duoti jokio užlaikymo.
Viena, jis su ja visai negyve
nęs. Antra—
“Vieną vakarą,” tarė jis tei
sėju i Morgan, “aš sėk iau pas
kui ją. Su kokiu tai vyru ji
įėjo į saldainių krautuvę. Tas

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuotojai.

Rašomosios IMet

Puikiausios, parankiausios — geriausios
rašomosios mašinėlės su lietuviškais akcen
tais, padarytos dėl lietuvių — dėl Jūsų.

Remingtono Portable
Specialiai užsakytos per NAUJIENAS dėl
lietuvių, padarytos per Remington Typewriter Company ir parduodamos NAU
JIENOSE.

ra

O
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Mašinėlė su keturioms eilėms raktų, lengva
operuoti dėl mokančiu ir lengva išmokti dėl
nemokančių, su kiekviena mašinėle yra duo
dama instrukcijų knygelė, kurioje yra aiš
kus, suprantami pamokinimai, kaip reikia
mašinėlę užlaikyti, operuoti ir, kaip išmokti
praktiškai rašyti į trumpą laiką.

tai

Apipiešė advokato
s
moterį.
Atėmė $19,000 vertės auksinių
deimantinių daiktų.

Užvakar p-nia Smith, žino
mo Chicagos advokato Forest
Garfield Smith’o žmona, išva
žiavo su savo seseria ir p-ia
Dunderkale pasivažinėti ir lin
ksmai popietį praleisti. Pir
miausia jos nuvažiavusios
į
George Parkero saliuną. Pas
kui atlankiusios dar keletą ka
baretų ir vėl grįžusios j Parke
rį. Ten jos susipažinusios su
trimis vyrais. Vienas vyras
pasiūlęs p-niai Smith atlankyti
kokį tai kabaretą, kur šokan
ti jo sesuo. P-ia Smith įsėdo su

Švariausi skalbiniai jos apielinkej — kiekviena
moteris mano turėti jos tokiais!
Tas geras-naturalis noras apsireiškia pas mo
teris kiekvieną panedelį prie skalbinių. Kiekvie
noje gatvėje, kiekviename miestelyje, kompeticija yra varoma.
Kuomet šniūras yra pilnai apkabintas ir jus
tikrai galite jausti, kad jūsų skalbiniai geriau
siai išrodo iš visų pusių, jūsų užganėdinimas yra
didelis. Ir taip ištikrųjų yra.
Jus galite būti tikra tuo užgančdinimu kiek
vieną panedelj nuo dabar —
Puikus naujas muilas surevoliucijonizavo skal
bimo dieną.
Su šituo nauju muilu — Rinso — visas nuo
vargis ir strėnų skaudėjimas nuo velėjimo yra
prašalintas ant visados — mirkymas užima vie
tą velėjimo!
Rinso putos gražiai paliuosuoja visus nešva
rumus be jokio sugadinimo net mažiausio siūle
lio. Tik tuose vietose, kur nešvarumai labai įsidevi — apykaklėse ir rankogaliose ir panašiai —
jums reikia biskį pavelėti. Tam mažam velėjimui,
pabarstyUit biskį sauso Rinso. Pamatysite kaip
greitai tie nešvarumai bus prašalinti.

... Tik ištirpykite Rinso verdančiame vandeny ir
supilkite j jūsų skalbyklą, kur turi būt pusiau
pripilta drungno vandenio. Paskiau sumerkite jū
sų skalbinius. Jei putos stovį augščiau už įmerk
tus skalbinius, jus vartojote užtektinai Rinso.
Tegul skalbiniai pamirksta valandą ar dvi —
o jei norite ir per naktį. Jus nusistebesit kaip
greit visi nuo skalbinių nešvarumai bus praša
linti.

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

Užima vietų didelio šmoto muilo.

JOHN J. SMETANA

Rinso užima vietą didelio šmoto muilo tiesiai
per visą skalbimą. Kiekvienam metodui jus var
tosite — įnirkime, virinime, skalbimui mašinose
— jis yra idealis. Pirmaeilių skalbimui mašinų
išdirbėjai pataria vartoti Rinso jų mašinose.
Didžiausi muilo išdirbėjai pasaulyje, išdirbėjai
Lux, daro Rinso. Jis yra taip saugus ir lengvas
šeimynų skalbiniams, kaip Lux labai ploniems
skalbiniams. Gaukit Rinso šiandien. Jis yra par
davinėjamas visur, grosernėse ir departamentinėse krautuvėse. Daromas dviejų mierų — pa
prasta miera ir didelis naujas pakelis. Lever
Bros. Co., 164 Broadway, Cambridge, Mass.

Su Rinso — naujos mados muilu —
mirkymas , užima vietą velėjimo

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

'

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, neryuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaiso trumparegyštę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciali atyda atkreipiama
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

mų šį rudenį dėl namų ap

Mašinėlė yra uždaroma gražia oda apmuš
ta skrynute ir užrakinama su raktu.

tojų.
Kita pora buvo — Gertrudė
“Kambariai, kuriuose Hen
ry verčia mane gyventi, yra
nepakenčiami”, skundėsi Gertrude. “Priegtam jis mane mu
ša”—
“Ji paleido į mane kiaušinį
ir vadino mane visokiais var
dais,” kalbėjo Henry.
“Bet jis yra labai pavydus ir
neleidžia
nešioti auskarus,”
verkšleno p-ia Toppitt.
“Jus esate tikri vaikai”, pa
reiškė teisėjas. “Nusamdyk sė
rus kambarius, nebemušk jos
daugiau ir karts nuo karto
leisk jai nešioti auskarus”.

Švariausi Skalbiniai
Visoje Gatvėje

Mes tikime turėti truku-

esanti netiesa.

Bet kita moteris, suv, kurios
vyru Esther glamonėjosi, pa
tvirtino Morriso pasakojimą.
Teisėjas bylą atidėjo kitam

akiniai

Jeigu Manot Įvesti į Savo Namus Apsišildymą,
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

glamonėjosi. Progai pasitai
kius aš tą vyrą sumušiau.”
kad

Gal jums reikalingi

šineles Del Jūsų
-Del Kiekvieno

vyras palydėjo ją namo. Skir
damiesi juodu bučiavosi
ir

reiškė,

ligai.

šildymo reikmenų. Užtat
pasirūpinkite iš anksto.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

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 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Mes taipgi turime visų
prirengimų dėl pluminimo
(plumbing) labai žemomis
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
Lengva ir paranki nešiotis kelionėse ar
laukuose, nes su visa skrynute sveria tik 11
svarų. Galima rašyti pasidėjus sau ant ke
lių važiuojant traukiniu, gatvekariu, lau
kuose ar parkuose. Paranki laikyti na
muose ir padėti bile kur.
Nėra geresnės ir parankesnės rašomosios
mašinėlės, kaip kad šita. Kaina $60. Par
duodamos ant vietos ir siunčiamos paštu ar
ekspresu. Užsakymus reikia siųsti:

NUSIPIRK

site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus1
arba apmainysime materijolų bile kada. Tai yra
musų motto biznyje.

Typewriterį arba
rašoma mašinėlę

M. Levy & Company

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.,

Chicago, III

Kampas 22os ir State Street

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

Telefonai: Calumet

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimu
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kurk
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu,
jus turite surasti savo ligos priežastj Nenuodinkite savo
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite
su patyrusiu daktaru chronišką vidujinių ligų ir gaukite
pilną egzamlnaciją. 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 specialio gydymo.
Serum
606
Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLE
DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:
8101 South Halsted Street,
,TT
Phone Y,rdg 1119«
CHICAGO, ILL
Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1 ■

Kaina $60

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

NAUJIENOS
Rezidencijos Tel. Ėrunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
Šviesų ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12

A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th st., Tel. Boulevard 7101,1892. Chlcago.

Be gyduolių, be operacijos

1579 Milwaukee Avė.,
Kamp Robey ir North Avė.

1739 S. Halsted Str.,
Chicago, III.
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Tąsyk poflicistai pradėjo šau
dyti. Matydami, kad nepasi
seks pasprukti, vyrai įsuko į
siaurą gatvelę ir sustabdė au-z
tomoįilių. Du vynįi išošo iš
automobiliaus ir pabėgo. Tre
čias gulėjo automobiliuje sun
kiai sužeistas.
Policija rado
automobiliuje apie 30 galionų
munšaino.
Sužeistasis pasi
sakė esąs Le Roy J. Marshak
(3229 So. Racine avė.). IŠ jo
policija sužinojo, jog prie 1236
So. Albany avė. randasi “bravaras.”
Policija nuvyko į nurodytą
vietą ir rado ten gerai įrengtą
munšaino varymui dirbtuvėlę.

Krutamu paveikslu komedijantas gaus $1,000,000 algos metams.
Kontraktas padaryta trims
metama (

*
Krutamu paveikslų komedi
jai! tas, Larry Semon, padarė su
Truast Film korporacija su,
tartį, kuria einant, jis gaus
metams $1,000,000. Kontrak
tas padaryta trims metams.
Tuo būdu išviso Semon gaus
$3,000,000.

Semon išviso turės vaidint
šešiose krutamu paveikslų ko
medijose. Savo darbą jis pra
dės dirbti nuo rugsėjo mėne
sio.
Iš Chicagos jis važiuoja
New Yorką, o paskui į Kalifo r
' -i
$2,500,000

LIGONINEI.

SL Luke’s ligoninės namas bu
siąs ant 19 lubų.

Birželio 11 d. bus pradėtas
vajus, kad surinkus St. Luke’s
ligoninei $2,500,000. Tie pini
gai busią sunaudoti pastatymui
ligoninei namų. Tai busią augščiausi ligoninės namai pa
sauly. Namai .bus statoma prie
1439 So. Michigan S t. Luke’s
ligoninė liko įkurta 1864 m.
Tąsyk ji turėjo vietos tik
9
ligoninis. Dabar vietos esą 400
ligoninis. Praeitais metais ji
išviso turėjusi 9,836 pacientus.
Apie vienas trečdalis jų gydo
ma dykai.

RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

BEVAGIANT KNYGĄ LIKO
PAŠAUTAS.

Teisėjas padovanojo savo
knygą.

LietuviųRateliuose
Babravičius dainuos
Westviilėj

Aš dirbau krautu
vėse ir aš turėjau
dirbti sunkesnį dar
,bą negu mano svei
kata daleido.
Ir
turėjau stovėti ant
kojų visą laiką.
Galų gale aš turė
jau apleisti tą dar
bą visai ir pasilik
ti namie. Medici
nos daktarai nesu
teikė daug paleng
vinimo ir mano motina privertė ma
ne vartoti Lydia E. Pinknam’s Vege
table Compound. Aš iŠvartojau porą
butelių ir maniauj kad man nepagel
bėjo tiek kiek aš'likėjau, aš pamečiau
jas ir pradėjau vartoti ką kitą. Ką
kitą vartojau irgi nieko man negelbė
jo, tada aš vėl nusprendžiau vartoti
Vegetable Compound antru sykiu ir
vartojau jų daug tikėdamasi, kad pa
gelbės man.
Aš vartojau jas dau
giau kaip metus ir jos suteikė man
puikias pasekmes. Aš įgavau dau
giau svarumo nuo..93 svarų iki 110 ir
aš dabar užlaikau stubą. Mano drau
gai pastebėjo mano sveikatos pasitai
symą. Aš mielai atsakysiu visus laiš
kus kur moterįs rašys man klausda
mos apie Vegetable Compound.” —
Mrs. W. G/Manspn, 1515 Park Avė.,
Beloit, Wis.
į
•.
Mrs. Manson yta pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai sergančiai tokia pat liga kaijA ji kad sirgo.

Tel. Blvd. 3138

Iš Jaunuolio Orkestro
darbuotės

JUOZAPAS’ VALANTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 20 d., 1923, 8 vai. vaka
re, sulaukęs 32 metų. Paėjo iš
Tauragės parapijos ir Tauragės
apskričio. Paliko dideliame nu
liūdime motelį Antaniną, duk
terį Oną ir sūnų Vincentą. Lai
dotuvės atsibus ketverge, geg.
24 d., 8 vai. ryte iš namų 8714
Houston Avė., o iš ten i švento
Juozapo bažnyčią iš bažnyčios į
šv. Kazimiero kapines. Visi gi
minės, pažįstami ir velionio
draugai kviečiami skaitlingai
dalyvauti laidotuvėse ir atiduo
ti paskutinį patarnavimą velio
niui Juozui! Mes liekamčs di
deliame nubudime:

Moteris Antanina, vai
kai Ona ir Vincentas —
• Valant ai.

Kalsing thč Family-

piknikų.

DRAUGAI PATEMUŪ
PASITAISYMį

M.

Woitkew|cz
BANIS
Akušerka

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.
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Hooks mean nothlng In Pa's young careerl >

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikščiojimas įvyks gegužės 30 d. (Decoration day). Taigi kviečiame visų
prisirengti.
— Komitetas.

Antras augštas — 189 N. Clark St.
Turi daugiau kaip 25 metus paty
rimo gydyme Akių, ausų, nosies ir
gerklės ligų.

Jaunosios Birutės Orkestras pamo
kos būna kas antrądienį vakare, Felloship svetainėje, 831 W. 33rd Place.
Pradžia 7 vai. vakare.
Komitetas.
Jaunuolių Orchestros Koncertas
įvyks subatoje 26 geg., 8 vai vak. Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Visus kviečiame atsilankyti.
Ręngimo Komitetas.

Cataract, granulated blakstėnus,
priaugimą nosies, ausų varvėjimą,
apkurtimą, galvos užimą, katarą,
skaudamą gerklę, pasididinusius
tonsilus, praradimo balso, goiterį
ir visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.
Akiniai pritaikomi per expertus
Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėliomis 9 iki 12.

Detroit, Mich. — Pirmas pavasari
nis draugysčių išvažiavimas rengia
Ateities Choras ir Lietuvių Progresyvė Dramos Draugija, Nedėliojr gegu
žės 27 d.,
Išvažiavimas įvyks Palmer Parke.
— Rengimo Komitetas, i Todėl, kurie mylite smagiai praleisti
laiką ir pakvėpuoti tyrų oru. bukite
tame išvažiavime. Apart to bus pui
kus programas, kuris susidės ir iš dai
Melrose Park. — Draugyste Sūnų ir nų ir iš lietuviškų žaislų. Kviečia
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia
Komisija.
pikniką. Tat prašome visų kitų to
miestelio draugijų nerengti tą dieną
» (Tąsa ant 8-to pusi.)

Vienok, nuo to skaldymo Or
kestras beveik visai nenuken
I
tėjo. Liko atitraukta tik keli
nariai, gi geriausios
spėkos
pasiliko.
O kad Jaunuolių Orkestras
gerai gyvuoja, tame visuomene
gailės
įsitikinti sekmadienį,
geg. 26 d., kai Orkestras Mil
Puikus rezultatai nuo Lydos svetainėje duos koncertą.
Kaip girdėjau, jaunuoliai tam dia E. Pinkham’s Vegetable
koncertui labai rimtai rengia Compound.
si. Tad publika turėtų Jaunuo
lius parengti savo skaitlingu Beloit, Wis. — “Mano moteriški ne
smagumai pasidarė nuo persidirbimo.
atsilankymu.

Dr. Vinco Kudirko Drau
gijom vakarėlis

Pranešimai

Daktaras Henry M. Hunt

Brighton Park. — Ateities Žiedo
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
važiavimą į Beverly Hills. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksminit tyrame ore.

2 Apkevich Izabele
5 Artmonene Emile
6 Balczykonis A
7 Baikowski Ludvig
8 Bagdon Frank
11 Barausku Kazimeras
12/ Bartkus Pranas
13 Baranauskiui Tonui
26 Dvarionas Adam
36 Gedvilas Alek
37 Geležinis John
38 Genis T
40 Girceni Mrs Ona
42 Gotaukas Kaitonas
43 Grikienis Antonas
46 Kniukstaitei S
52 Jereskene Vincenta
53 Jurėnas Antanas

Albert Gorman labai norėjo
įsigyti H. G. Wells’o “Outline
<yf History,” bet pinigų .beturėjo.
Tad jis nutarė tą knygą “be
leidimo”
pasiimti iš knygų
krautuvės. Pardavėjas paste
bėjo ir pranešė pdlicistui. Gor
man bandė pasprukti, bet liko
į koją sužeistas. Kalėjimo li
—Jaunuolių Pažįstamas.
goninėje jam teko šešis mėne
sius gulėti.
Užvakar Gorman buvo teisia
mas. Teisėjas Richardson lie
pė jam užmokėti tik vieną do
lerį. Paliuosuodamas jį, teisė
jas dar padovanojo jam “OutJaunoji Birutė gerai pasirodė.
linc of History.”
Geg. 20 d. vakare Meldažio
svetainėje įvyko Draugijos Dr.
Vinco Kudirkos draugiškas va
karėlis.
Be draugijos narių
dar buvo didelis būrelis sve
čių. Reikia pripažinti, kad šis
vakarėlis buvo gana pavyzdin
gas savo programa.
Pirmiausia kalbėjo K. Bliža
Koncertas įvyks birželio 3 d. apie šių dienų bėgančius rei
kalus ir darbininkų išnaudoji
Westville, III. lietuvių kolo mą. Paskui seka Jaunosios
nija turės progos išgirsti pas- Birutės Orkestras.
kilbusį dainininką p. "Babravi Turiu pasakyti, kad Orkest
čių. Ten jam rengiama kon ras padare gero įspūdžio publi
certas birželio 3 d. Koncertas kai. Nuo 9 iki 12 metų mer
įvyks High School Auditoriu- gaitės ir
berniukai puikiai
me, 6 vai. vakare.
griežė., Klausais ir negali atsi
gerėti. Seka solo ir duetai, at
liekami Jaunosios Birutės na
rių. Piano solo skambino p-lė
G. Laborskiutė; smuiko solo
Ernestas Bložls; smuikų duetą
atliko J. Klascinskas ir V. Ga
Kai kurių žmonių pastangos rdai tis, akomponuojant p-lei
pakenkti
Orkestrui nuėjo B.
Parvažaitei. Piano solo
niekais. — Sekmadienį įvyks skambino
p-lė D. Markiutė.
jaunuolių koncertas.
Ant galo, buvo suteikta dova
na vienam draugijos nariui, L.
Jaunuolių Orkestras Chica- Dombrauskui. Jis gavo laikro
goję jau spėjo pasižymėti daly dėlį už darbavimasi draugijoje
vaudamas įvairiuose apvaikš- per 10 metų. Prisipažįstu, kad
čiojimuose ir koncertuose. Ma mane šis vakarėlis
užžavėjo.
lonu, kad visose
kolonijose Ypač man patiko Jaunosios Bi
kuriasi vaikų draugijėlės, kur rutės orkestras.
mokoma muzikos
ir meno.
Daugiau tokių vakarėlių.
Bridgeporte šalia
Jaun. Or
—Svečias.
kestro dar susikūrė Jaunoji “
FRENCH LINE
Birutė. Tuo, žinoma, galėtu
me tik pasidžiaugti, jeigu Jaun. Musų laivas LA SAVOIE birželio
neišplauks iš New Yorko, iš prie
Birutės kūrėjai nevarytų skal 2žasties
ne nuo musų prigulinčios. Jo
vietoje
išplauks
laivas CHICAGO bir
dymo politikos ir
nenorėtų
želio 2 d., 11 vai. ryto iš prieplaukos
kojos pakišti Jaun. Orkestrui. No. 57.

Malaūskis Juzapas
Masenas Stanislavas
Mileska Ignoco
Punzevic Stefanie
Shaucunas James
Stasiūnas A
Stuglis Justin
Stunksnig A
Szatkus Petras
Vaivadas Kastancijai
Vaiciulienia Razalija
WaiVadas Kastancija
Yakubauckas P

PRANEŠIMAI.

— Rast. V. Kasparinas.

ŠIUO PRANEŠU

Pinltai Išmoksti Lietuvoj!
Naujiems Pinigą Siuntini* Skyrius gavo
pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.
i Pinigus gavo:
17214
17'215
17216
17217
17227
17234
17247
17248
17264
17267
17269
17271
17276
17282
17283
17284
17286
17290
17296
17297
17298
17315
17324
17327
17330
17333
17337
17339
17347
17353
17359
17373
17404
17405
17411
17418
17432
17436
17451
51286
51325
51476
51481
51491
51492
51503
51506
51510
51514
51516
51521

— O. Mikelaitienė
— O. Ivaškiene H
— B. Valančius
— J. Petroševičius
— J. Vaičiūnas
— V. Jarmubavičius
— K. Beliauskienė
— A. Dauborienė
— A. Petraitis
— B. Girdvainis
— T. Klorės
— V. Palinauskas
— M. Skučienė
—. B. Masiulytė
— E. Masiulaitč
— O. Masiulaitė
— L. Jakaitienė
— K. Zvirgždinaitė
— J. Makinickas
— M. Predotkiene
— M. Radzevičius
— J. DanielkevičiUs
— A. Naujunas
— A. Ratushinskas
— A. Brazaitis
— I. Tamkunas
— M. Sabaliauskienė
— I. Klorius
— J. Drulia
— E. Geležinienė
— J. Urbonas
— O. Stočkuvienė
— J. Greičiūnas
— O. Rukšnaitienė
— K. Gabia
— J. Tauras
— D. Stasiūnas
— A. Bažeišis
— T. Barkauskienė
— O. Jurkaitė
— M. Dirda
— J. Liepos
— J. Povilaičiuke
— M. Žurakauskienė
— Z. Jaunis
— R. Danulienė
— O. Viskontienč
—t LL Olišąuskas
— J. To)waiišienė
— J. Juškas
— B. Kučinskas

51537 , — T. Masionaitė
51538 — M. Bendžiunienė
51543 — A. Lupeika
51544 — D. Labanauskas
51547 — M. Mažunaitienė
51551 — J. Jokubonis
51557 — A. Vasiliauskas
51558 — M. V. Marozienė
51560 tr,.Šaulienė
51570 — M. šiputienė
51574 — J. Krasauskas
51577 — S. Strockienė
51578 — J. Budrienė
51590 —- M. Juškevičius
51601 — M. Laucaitienė
75299 — S. Navakienč
75301 — M. Radzevičius
75302 — O. Cipauskienė
75303 — L. Žilevičius
75304 —v L. Bielskis
75307 —Į J. Ketrakys
75309 —-\A. Darbutienė
75310 — JTSrįudeikis
75311 — V. Sudeikis
75312 — J. Sudeikis
75313 — L. Mušauskienė
75314 — J. Jezcrskas
75315 — V. Marcinkevičius
75324 — A. Juda
75324-34 — J. Bružauskas
85314 — F. Stankus
85315 — S. Skaudvilis
85317 — M. Paskevich ‘
85319 — D. Plauška
853£4 — A. Rimavičius
85325 — K. Vilis J
85326 — L. Budrjs
85328 — A. Šimkiene
85330 — A. ĮStrazevičius /
85331 — L. Kuzmickiukė
90126 — J. Matonis •
90127 — M. Kriaučiūnas
95213 — O. Tuczkaitė
95219 — J. Barkauskienė
95220 — A. Bauplys
95221 — M. Butkienė
95223 — T. Staponaviče
95225 — K. Gudienė
95231 — R. Daratienė
95232 — J. Talaczka
95237 — M. Šakaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

Jog aš prisidėjau prie Real Estate
biznio — United Land & Investment
Co., 4454 So. Westęrn Avė. Taigi pra
šau draugus ir pažįstamus kreiptis
prie musų: kam reikalinga savastis
pirkti arba parduoti. Mes visados tei
singai pagelbėsim. Mes visuomet ttirim visokios rųšies namų ir lotų ant
pardaviiho. Taipgi gėlbstam tamstų
savastis parduoti arba mainyti, Taip
gi kas norit biznį parduoti arba mai
nyti, tai meę visuomet ir visiems
gelbstam. Su guodone
V. BISKUPAITIS,
Ofiso Tel. Lafayette 4089
Res. Tel. Lafayette 0458

Dr. Anelė Kaushillas D. C..
CHIROPRACpTOR
Gydau be operacijų; ir be gyduolių
visokias staigias ir krbniškas ligas i
nervų, reųmatizpią, paralyžių, naktinį
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų,' moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NediUoj
9 iki 12 a. m.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga
lime sumažinti savo uždarbį. Juo
daugiau jus darysite su mumis biznio,
tuo mes galėsime parduoti jums savo
tavorus pigiau. Mes turime pilną
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyram®, mieros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50,
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir
$47.50. Wlupcord, Cranenette & Gabardines rainproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50.
S. GORDON,
“Numažinta kaina rūbai”
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th
o 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.

NAUJIENy EKSKURSIJA
* _■

-

Naujienų Ekskursija su
musų palydovu išvažiuos iš
Chicagos Birželio 20 d. Todėl
kurie norite turėti smagią
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš
pildžius aplikacijas dėl pasporto, nes pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparodymų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
3 mėįn. laiko, ir kainuos $5.00
žyminio mokesnio.
šitų visų kliūčių galima
išvengti pristačius gimimo
metrikus iš Lietuvos. Tad
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.

,

. Fisher

1ACJIEN0S, W«ž®. SI.

ketvirtadienis, Geg. 24,192Š

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Chicagos žinios

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul,
nueina į vyriausi j į paštą
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio,
kur padėta iškaba “Advertised
Winjdow” lobėj nuo Adams
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Tąsyk pOjiciistai pradėjo šau
dyti. Matydami, kad nepasi
seks pasprukti, vyrai įsuko į
siaurą gatvelę ir sustabdė au-z
tomohilių. Du vyr^i išošo iš
automobiliaus ir pabėgo. Tre
čias gulėjo automobiliuje sun
Policija rado
kiai sužeistas.
automobiliuje apie 30 galionų
Sužeistasis pasimunšaino.
sakė esąs Le Roy J. Marshak
(3229 So. Racine avė.). Iš jo
policija sužinojo, jog prie 1236
So. Albany avė. randasi “bra
vūras.”
Policija nuvyko į nurodytą
vietą ir rado ten gerai įrengtą
munšaino varymui dirbtuvėlę.

Krutamu paveikslu komedijantas gaus $1,000,000 algos metams.
Kontraktas padaryta trims
metams.

$2,500,000 LIGONINEI.

SL Luke’s ligoninės namas busiąs ant 19 lubų.
Birželio 11 d. bus pradėtas
vajus, kad surinkus St. Luke’s
ligoninei $2,500,000. Tie pini
gai busią sunaudoti pastatymui
ligoninei namų. Tai busią augščiausi ligoninės namai pa
sauly. Namai .bus statoma prie
1439 So. Michigan S t. Luke’s
ligoninė liko įkurta 1864 m.
Tąsyk ji turėjo vietos tik
9
ligoninis. Dabar vietos esą 400
ligoninis. Praeitais metais ji
išviso turėjusi 9,836 pacientus.
Apie vienas trečdalis jų gydo
ma dykai.

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

Moteris Antanina, vai
kai Ona ir Vincentas —
■ Valantai.

PASITAISYMį

Albcrt Gorman labai norėjo
įsigyti H. G. Wells*o “Outline
of History,” bet pinigų ^neturėjo.
Tad jis nutarė tą knygą “be
leidimo”
pasiimti iš knygų
krautuvės. Pardavėjas paste
bėjo ir pranešė pdlicistui. Gor
man bandė pasprukti, bet liko
į koją sužeistas. Kalėjimo li
goninėje jam teko šešis mėne-

Užvakar Gorman buvo teisia
mas. Teisėjas Richardson lie
pė jam užmokėti tik vieną do
lerį. Paliuosuodamas jį, teisė
jas dar padovanojo jam “OutJaunoji Birutė gerai pasirodė
line of History.”

Dr. Vinco Kudirko Drau
gijos vakarėlis

Lietuviu Rateliuose
Babravičius dainuos
Westviilėj
Koncertas įvyks birželio 3 d.
Westville, III. lietuvių kolo
nija turus progos išgirsti paskilbusį dainininką p. Babravi
čių. Ten jam rengiama kon
certas birželio 3 d. Koncertas
įvyks High School Auditoriume, 6 vai. vakare.

Kai kurių žmonių pastangos
pakenkti
Orkestrui nuėjo
niekais. — Sekmadienį jvyks
jaunuolių koncertas.

Geg. 20 d. vakare Meldažio
svetainėje įvyko Draugijos Dr.
Vinco Kudirkos draugiškas va
karėlis.
Be draugijos narių
dar buvo didelis būrelis sve
čių. Reikia pripažinti, kad šis
vakarėlis buvo gana pavyzdin
gas savo programa.
Pirmiausia kalbėjo K. Bliža
apie šių dienų bėgančius rei
kalus ir darbininkų išnaudoji
mą. Paskui seka Jaunosios
Birutės Orkestras.
Turiu pasakyti, kad Orkest
ras padarė gero įspūdžio publi
kai. Nuo 9 iki 12 metų mer
gaitės ir
berniukai puikiai
griežė. Klausais ir negali atsi
gerėti. Seka solo ir duetai, at
liekami Jaunosios Birutės na
rių. Piano solo skambino p-lė
G. Laborskiutė; smuiko solo
Ernestas Bložls; smuikų duetą
atliko J. Klascinskas ir V. Garilaitis, akomponuojant p-lei
B.
Parvažaitei. Piano solo
skambino
p-lė D. Markiutė.
Ant galo, buvo suteikta dova
na vienam draugijos nariui, L.
Dombrauskui. Jis gavo laikro
dėlį už darbavimasi draugijoje
per 10 metų. Prisipažįstu, kad
mane šis vakarėlis
užžavėjo.
Ypač man patiko Jaunosios Bi
rutės orkestras.
Daugiau tokių vakarėlių.
—Svečias.

Jaunuolių Orkestras Ghicagoje jau spėjo pasižymėti daly
vaudamas įvairiuose apvaikščiojimuose ir koncertuose. Ma
lonu, kad visose
kolonijose
kuriasi vaikų draugijėlės, kur
mokoma muzikos
ir meno.
Bridgeporte šalia
Jaun. Or
kestro dar susikūrė Jaunoji
FRENCH LINE
Birutė. Tuo, žinoma, galėtu
me tik pasidžiaugti, jeigu Jaun. Musų laivas LA SAVOIE birželio
neišplauks iš New Yorko, iš prieBirutes kūrėjai nevarytų skal 2žasties
ne nuo musų prigulinčios. Jo
dymo politikos ir
nenorėtų vietoje išplauks laivas CHICAGO bir
želio 2 d., 11 vai. ryto iš prieplaukos
kojos pakišti Jaun. Orkestrai. 1^0^57.

Buįujoos ‘snopųop aoBjd 6}į ui s3ujjq
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Antras augštas — 189 N. Clark St.
Turi daugiau kaip 25 metus paty
rimo gydyme Akių, ausų, nosies ir
gerklės ligų.

?
UMD

then'

Musr"

Jaunuolių Orchestros Koncertas
įvyks subatoje 26 geg., 8 vai vak. Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Visus kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komitetas.

aujj

51537 — T. Masionaitė
51538 — M. Bendžiunienė
51543 — A. Lupeika
51544 — D. Labanauskas
51547 — M. Mažunaitienė
51551 — J. Jokubonis
51557 — A. Vasiliauskas
51558 — M. V. Marozienė
51560; k. p.. Šaulienė
51570 — M. Šiputienė
51574 — J. Krasauskas
51577 — S. Strockienė
51578 — J. Budrienė
51590 —. M. Juškevičius
51601 — M. Laucaitienė
75299 — S. Navakienė
75301 — M. Radzevičius
75302 — O. Cipauskienė
75303 — L. Žilevičius
75304 — L. Bielskis
75307 — J. Ketrakys
75309 — A. Darbutienė
75310 — J. Sudeikis
75311 — V. Sudeikis
75312 — J. Sudeikis
75313 — L. Mušauskienė
75314 — J. Jezerskas
75315 — V. Marcinkevičius
75324 — A. Juda
75324-34 — J. Bružauskas
85314 — F. Stankus
85315 — S. Skaudvilis
85317 — M. Paskevich
85319 — D. Plauška
85324 — A. Rimavičius
85325 — K. Vilis
85326 — L. Budris
85328 — A. Šimkienė
85330 — A. $trazevičiu$ /
85331 — L. Kuzmickiukė
90126 — J. Matonis 90127 — M. Kriaučiūnas
95213 — O. Tuczkaitė
95219 — J. Barkauskienė
95220 — A. Bauplys
95221 — M. Butkienė
95223 — T. Staponaviče
95225 — K. Gudienė
95231 — R. Daratienė
95232 — J. Talaczka
95237 — M. Šakaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.
»
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Akiniai pritaikomi per expertus
Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėliomis 9 iki 12.

ŠIUO PRANEŠU
Jog aš prisidėjau prie Real Estate
biznio — United Land & Investment
Co., 4454 So. Western Avė. Taigi pra
šau draugus ir pažjstam»us kreiptis
prie musų: kam reikalinga savastis
pirkti arba parduoti. Mes visados tei
singai pagelbėsim. Mes visuomet tu
rim visokios rųšies namų ir lotų ant
pardaviiho. Taipgi gėlbstam tamstų
savastis parduoti arba mainyti. Taip
gi kas norit biznj parduoti arba mai
nyti, tai meę visuomet ir visiems
gėlbstam. Su guodone
V. BISKUPAITIS,
Ofiso Tel. Lafayėtte 4089
Res. Tel. Lafayette 0458

Dr. Anele Kaušhillas D. C..
CHIROPRAųTOR

Gydau be operaciją-ir be gyduolių
visokias staigiau ir krdniškas ligas i
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini
susišlapinimą, dusulį ir visas kita* li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcoscvelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedilloj
9 iki 12 a. m.

Numažinta kaina rūbai

Pasididinus musų bizniui,
~
zmui, mes galime sumažinti savo uždarbį. Juo
daugiau jus darysite su mumis biznio,
tuo mes galėsime parduoti jums savo
tavorus pigiau. Mes turime pilną
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mieros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir
2 kelnių siutai, $13.60, $18.50, $22.50,
$27.50, ------------------- '
$47.50.
w
bardines rainproof
įproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50. .
S. GORDON,
“Numažinta kaina rūbai”
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th
Sts.
jimas 739 W. 14th St.
Atdara
sdien nuo 8 vai. ryto iki
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai.
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis
nuo 8 vai. rytb iki 5 vai. vakare.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su
musų palydovu išvažiuos iš
Chicagos Birželio 20 d. Todėl
kurie norite turėti smagią
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš
pildžius aplikacijas dėl pasporto, nes pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparodymų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
3 rneįn. laiko, ir kainuos $5.00
žyminio mokesnio.
šitų visų kliūčių galima
išvengti pristačius gimimo
metrikus iš Lietuvos. Tad
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.

. Flsher
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Cataract, granulated blakstėnus,
priaugimą nosies, ausų varvėjimą,
apkurtimą, galvos užimą, katarą,
skaudamą gerklę, pasididinusius
tonsilus, praradimo balso, goiterj
ir visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.

Jaunosios Birutės Orkestras pamo
kos būna kas antradieni vakare, Felloship svetainėje, 831 W. 33rd Place.
Pradžia 7 vai. vakare.
Komitetas.

Hooks mean nothlng in Pa s young careerl
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AND COAV P\ND

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikščiojimas įvyks gegužės 30 d. (Decoration day). Taigi kviečiame visų
prisirengti.
Komitetas.

Naujienų Pinigų Siuntime Skyrius gavo
praneSimu iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:

i

Kaising tii<5 Family

Daktaras Henry M. Hunt

Pinigai Išmoksti Lietuvoj!

17214 — O. Mikelaitienė
17215 — O. IVaškienė
17216 — B. Valančius
dirbti sunkesnį dar 17217 — J. Fetroševičius
,bą negu mano svei 17227 — J. Vaičiūnas
kata daleido.
Ir
turėjau stovėti ant 17234 — V. Jarmubavičius
kojų visą laiką. 17247 — K. Bcliauskienė
Galų gale aš turė
jau apleisti tą dar 17248 — A. Dauborienė
bą visai ir pasilik 17264 — A. Petraitis
ti namie. Medici
17267 — B. Girdvainis
nos daktarai nesu
teikė daug paleng17269 — T. Klorės
vinimo ir mano motina privertė ma 17271 — V. Palinauskas
ne vartoti Lydia E. Pinknam’s Vege
table Compound. Aš išvartojau porą 17276 — M. Skučienė
butelių ir maniau; kad man nepagel 17282 —• B. Masiulytė
bėjo tiek kiek aš'tekėjau, aš pamečiau
jas ir pradėjau vaitoti ką kitą. Ką 17283 — E. Masiulaitc
kitą vartojau irgi nieko man negelbė 17284 — O. Masiulaitė
jo, tada aš vėl nusprendžiau vartoti
Vegetable Compound antru sykiu ir
17286 — L. Jakaitienė
vartojau jų daug tikėdamasi, kad pa 17290 — K. Zvirgždinaitė
gelbės man.
Aš vartojau jas dau
17296 — J. Makmickas
giau kaip metus ir jos suteikė man
puikias pasekmes. Aš įgavau dau 17297 — M. Predotkiene
giau svarumo nuo..93 svarų iki 110 ir
aš dabar užlaikau stubą. Mano drau 17298 — M. Radzevičius
gai pastebėjo mano sveikatos pasitai 17315 — J. Danielkevičibs
symą. Aš mielai atsakysiu visus laiš
kus kur moterįs rašys man klausda 17324 — A. Naujunas
mos apie Vegetable Compound.” —
17327 — A. Ratushinskas
Mis. W. G/Manąpn, 1515 Park Avė.,
17330 —A. Brazaitis
Beloto, Wis.
Mrs. Manson yfa pasirengusi para 17333 — I. Tamkunas
šyti kiekvienai moteriai sergančiai to
M. Sabaliauskienė
17337
kia pat liga kaip ji kad sirgo.
—------ -------------17339 — I. Klorius
■. ;w
. 17347 — J. įDrulia
-o Tel. Blvd. 3138
I M. Woitkewįcz
17353 — E. Geležinienė
BANIS
17359 — J. Urbonas
Akušerka
17373 — O. Stočkuvienė
jTuriu patyrimą.
Pasekmingai pa- 17404 — J. Greičiūnas
I tarnauju
prie
jgiindymo
kiek- 17405 — O. Rukšnaitiene
Iviename atsitiki- 17411 — K. Gabia
^|me. Teikiu y Da
ntišką prižiureji- 17418 — J. Tauras
Bmą. Duodū pata17432 — D. Stasiūnas
£ rimus moterims
17436 — A. Bažeišis
■ir merginoms ve]
Htui.
17451 — T. Barkauskienė
I 3113 South
51286 — O. Jurkaitė
■ Halsted St.
51325 — M. Dirda
51476 — J. Liepos
51481 — J. Povilaičiukė
51491 — M. žurakauskiene
51492 — Z. Jaunis
51503 — B. Danullenė
51506 — O. Viskontienė
51510 —< LL Olišauskas
tlHJLSVld GMYJLSrilM V NVH1 1131138
00
‘dz!8 pildsoų !saqn} pire sjref uj
51514 — J. To!waišienė
J£9 pus ogg ’ojo^s 3nap jnoX }b Xepo;
siojsįsnpj
‘pjB^sntu jo po uum
51516 — J. Juškas
9PBUI ‘4U3VU4UJO 94ĮUM *UB9p 8 6J 4j’
51521 — B. Kučinskas
•Xpua3 uj ąj qnj }snf •pojuioo
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PRANEŠIMAI.

Detroit, Mich. — Pirmas pavasari
nis draugysčių išvažiavimas rengia
Ateities Choras ir Lietuvių Progresyvė Dramos Draugija, Nedėlioj gegu
žės 27 d.,
Išvažiavimas įvyks Palmer Parke.
Todėl, kurie mylite smagiai praleisti
laiką ir pakvėpuoti tyrų oru, bukite
tame išvažiavime. Apart to bus pui
kus programas, kuris susidės ir iš dai
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir nų ir iš lietuviškų žaislų. Kviečia
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia
Komisija.
pikniką. Tat prašome visų kitų to
miestelio draugijų nerengti tą dieną
» (Tąsa ant 8-to pusi.)
piknikų.
—Rast. V. Kasparinas.

DRAUGAI PATEMIJO '

Iš Jaunuoliu Orkestro
darbuotės
JUOZAPAS’ VALANTIS

Pranešimai

Vienok nuo to skaldymo Or
kestras beveik visai nenuken
tėjo. Liko atitraukta tik keli
nariai, gi geriausios
spėkos
pasiliko.
O kąd Jaunuolių Orkestras
gerai gyvuoja, tame visuomene
galįės
įsitikinti sekmadienį,
geg. 26 d., kai Orkestras Mil
Puikus rezultatai nuo Lydos svetainėje duos koncertą.
Kaip girdėjau, jaunuoliai tam dia E. Pinkhanfs Vegetable
koncertui labai rimtai rengia Compound.
si. Tad publika turėtų jaunuo
liūs paremti savo skaitlingu Beloto, Wis. — “Mano moteriški nesmagumai pasidarė nuo persidirbimo.
atsilankymu.
aš dirbau krautu
-—Jaunuolių Pažįstamas.
vėse ir aš turėjau

BEVAGIANT KNYGĄ LIKO
PAŠAUTAS.

Juzaitis Jozapas
Kasila Peter
Klavcis Tereza
Malaūskis Juzapas
Masenas Stanislavas
Mileska Ignoco
Punzevic Stefanie
Shaucunas James
Stasiūnas A
Stuglis Justin
Stųnksnis A
Szatkus Petras
Vaivadas Kastancijai
Vaiciulienia Razalija
Waivadas Kastancija
Yakubauckas P

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

2 Apkevich Izabele
5 Artmonene Emile
6 Balczykonis A
7 Baikowski Ludvig
8 Bagdon Frank
11 Barausku
___
Kazimeras
12/ Bartkus Pranasi
13 Bara'nauskiui Tonui
26 Dvarionas Adam
36 Gedvilas Alek
37 Geležinis John
38 Genis T
40 Girceni Mrs Ona
42 Gotaukas Kaitonas
43 Grikienis Antonas
46 Kniukstaitei S
52 Jereskene Vincenta
53 Jurėnas Antanas

Teisėjas padovanojo savo
knygą.

Krutamu paveikslų komedijantas, Larry Semon, padarė su
Truast Film korporacija su,
tartį, kuria einant, jis gaus
metams $1,000,000. Kontrak
tas padaryta trims metams.
Tuo budu išviso Semon gaus
$3,000,000.
Semon išviso turės vaidini
šešiose krutamu paveikslų ko
medijose. Savo darbą jis pradės dirbti nuo rugsėjo mėnešio.
Iš Chicagos jis važiuoja
New Yorką, o paskui į Kalifo r

55
57
58
72
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82
102
109
114
117
118
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125
126
128
130

uJHLL

HE-fiGS

XOUpt HAJ"

VAe.fž.£S
------ ..
eoixT ro.ot'j BE-HiND
VHH COuCh’

MEJStS vcuk
CfNNEZ - »V UJA,s
Bfc,H»uę> the
R/XN(oE.

ClMMG. »T. QU|CI<-VTS MIGHT'Y

FUNbW HOU) V</

‘ svuff&v^
A^OUHD THE.

Į unD&Cl THlS
S CHMR ?.
X—

7 LAKSI TVVKVl

su«Q-

Y~

v?.

NAUJIENOS, Chicago, UI

įSRENDAVOJIMUi
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RENDA dėl mažos šeimynos
VYRŲ
__ L
švariame beizmente, 3 dideli rui
mai. Garu šildoma, elektra, ap REIKIA darbininkų į dirbtu
mokama savininkas. Rendos tik vę, trukerių ir pagelbininkų prie
mašinų. Daugumas darbų yra
$15.00 į mėnesį.
nuo štukų. Patyrimo nereikia.
3254 So. Union Avė.
Darbas dienomis ir naktimis.
Ateikite pasirengę darban/
ACME STEEL GOODS CO.,
135th & I. C. Traeks
Liuosybės Draugystės mėnesinis su
STOGDENGYSTfi
Riverdale, Iii.
sirinkimas įvyks šeštadienį, gegužės

P. Petraitienės išleistuvės. Liet.
Mot. Draugija Apšvieta rengia p-iai
Petraitienei išleistuves šeštadieriį ge
gužės 26 d., 8 vai. vak. Fellowship
svetainėj, 831 W. 33 Place Įžanga
asmeniui 50c. P. Petraitienė yra ga
na pasidarbavusi visuomenės labui.
Kurie norėsite dalyvauti šiose išlei
stuvėse, malonėkite užsisakyti vietą
ne vėliau kaip pėtnyčios vakare pas
p-nią Valančauskienę, Phone Boule
vard 3514.
Rengimo Komisija.

26tą, 8 vai. vakaro, L. Juodomskio
svetainėje, 733 W. 18tos gatvės.
Tarimui yra labai svarbių dalykų,
tat visi draugai malonėkite pribūti
laiku.
— Valdyba.
Draugystės Balsas Lietuvių ant
Town of Lake mėnesinis susirinkimas

įvyks gegužės 26 d., 8 vai. vak., p.
J. Leščinskio svet., 4535 So. Honore

St. Nepamirškite pribūti į balių, ku
ris įvyks gegužės 29 d. toj pačioj

svetainėj, 7 vai. vak.

— Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trakų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkatuMnndomi. J. J. DUNNE
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avo.,
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU

VYRŲ ir MOTERŲ
Town of Lake — G. D. L. K. Vy
tauto mėnesinis susirinkimas įvyks
VYRŲ
sekmadienį, gegužės 27 d., 2rą vai.
Automobilių plovėjų, $35 į savaitę,
po pietų, šv. Kryž. parap. svet.
Visi nariai malonėkite susirinkti, kaipenteriij j dirbtuvę* 75c į valan
dą. Pečkurių ir pagelbininkų, 60c-65c
nes yra daug svarbių reikalų.
į vai. Janitorių, $25 iki $27.50 į sa
— N. K., Rašt.
vaitę. Darbininkų, 55c į vai. Mašini
stų, m-alevotojų, $33 į savaitę. Auto
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro mobilių mechanikai, $30 iki $35 į sarepeticijos įvyks pėtnyčioj, Gegužio vaitę. Punch press operatprių,. 60c į
(May) 25 d., 8 vai. vak., Raymond valandą. Sargų, $25 iki $ į savaitę.
Chapel svetainėje, 816 W. 31 St. Vi
MOTERŲ
si dainininkai pribukite laiku, nes tu
8yį savaiIndų plovėjų, $16 iki
rime prisirengti prie Decoration Day. tę. Dirbtuvės darbams, $1
savaitę.
— Valdyba.
Janitorkų, trumpos valandos, 38c iki
40c j vai. Greitų orderių virėjos, $20
į
Pittsburgh, Pa. — Pittsburgho Lie savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT
tuvių Kapinių Draugija
draugija prašo visi
visų
BUREAU,
•ielinkių lietuvių da 
Pittsburgho ir apielinkių
4193
So. Halsted St.
lyvauti kapinių šventėj geg. 30 d., 10
2 fl.
vai. ryto.
Bus paaiškinta apie žemės ir lotų
pirkimą. Geg. 20 d. buvo susirinkimas,
kur nutarta, kad pirkusieji lotų vi
sus pinigus sumokėtų iki 1924 m. Jei
gu to nebus padaryta, tai {mokėti pi
nigai bus L. K. Dr-tės nusavinti.
MOTERŲ
— Liet. Kap. Dr-ja.

REIKIA DARBININKO

L. S. S. 4-tos Kuopos visų narių su
sirinkimas bus laikomas sekmadienį,
gegužės 27 dieną, lygiai 10 vai. ry
to, “Aušros” svetainėj, 3001 S. Hal
sted. Draugai, atvykite kiekvienas,
nes yra svarbus reikalas.
— Valdyba.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestras re
peticijos įvyks ketvirtadienį, gegužės
24 d.. 8 vai. vak., Stanford Park sve
tainėj, Union Avė. ir 14th PI.
Draugai-gės malonėkite visi punktuališkai susirinkti.
— J. Auryla.
L. S. J. Lygos 1-os kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks geg. 25 d.,
7:30 vai. vak., Aušros svet. (3001 S.
Halsted).
Bus lietuvių kalbos pąmoka ir lek
cija tema: “Koks skirtumas tarp žmo
gaus ir gyvulio.”
— Komitetas.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS
Klaidos padarytos paskelbimo, turi
būt atitaisytos j 24 vai.
Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
‘dant Naujienų • darbininkai geriaus
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojioaai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmokarni.

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

RANKOMS SIUVĖJŲ
Reikia patyrusių merginų ar mote
rų prie išsiuvinėjimo guzikų skylių
finišerkų, prie beistinimo kautų ran
kovių skylių. Taipgi merginų kurios
nori mokintis siūti rankomis. Moka
ma gera alga kai mokinasi.
HART SCHAFFNER & MARX
512 So. Wells St.
4512 W. 22nd St.
19 St. & Washtenaw Avė.
823 So. Tripp Avė.
2303 St Paul Avė.

Norintieji paaigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
REIKALINGA mergina arba mote
karo.
ris be vaikų, prie darbo hotelyj, kad
butu tame darbe patyrusi, ir oras yra
sveikas, čystas ant farmų ir mokes
tis gera.
JOE PERRY,
Woodboro,
Wis.
PAJIESKAU_ merginos
apsivedi-

APSIVEDIMAL

ar

REIKIA salcsllad'ies,

JIESKŪ KAMBARIŲ

GERA PRADŽIAI

Halsted St.

, ALGA.
IR PASTOVUS
DARBAS.

Reikia

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. Parduosiu tuojau, pigiai. Ant
kampo, gera transportacija, renda
$32.50, lysas Ilgam laikui.
154 W.
59tr St., kampas 59 St. ir Wentworth
Avenue, Telephone Wentworth 7024
Christ.

PARSIDUODA saliunas, su
barais. Biznis senas išdirbtas;
parduosiu pigiai, nes turiu ap
ileisti Chicagų. 4001 W. Ogden
Avė., Tel. Lawndale 9185

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj išdirbtas biznis per

CO.

mo nesutikimas šeimynoje.
Atsišaukite: 2551 Emerald Av.

Reikia -

Reikia
TRUKERIŲ ir

«■' "

Nuolat dar

bas. Tik patyrusioms mokama
gera alga. Atsišaukite.
1235 So. Halsted St.

'I u ■ ■ ■ "

1 I?

4502 S. Honore St.

3069 N. Armitage Avė.

SPALVŲ VARNIŠERIŲ 90c

Reikia
—
DARBININKŲ
GERA MOKESTIS
IR PROGA
ATEIČIAI.
NUOLAT
ARBA

ATSIŠAUKITE.

JOSLYN MFG. CO.
3700 So. Morgan St.

finišerių
.
*

$1.10. Taxicab

dar-

DBS.

CHECKER CAB CO.
.
1301 So. Cicero Avė.

'

--------------------- ----------------PARDUOSIU GROSERNĘ už pirteisingą pasiūlymą. Gera proga
norintiem padaryti gerą pragyvenimą
ytritri. Kreipkitės tuojaus, pirmas
turės progą nupirkti. Priežastis —
I nesutikimas šeimynoj.
8721 So. Halsted St. .

PARSIDUODA Barberne 2
. _ _ .žedžių. Parduosiu pigiai, nes
darbininkų lentų jardo ^ar"LergU>
Nuolat ir dvarus darbas su

proga išsidirbimo

;

tally men

-•

LABAI pigiai parsiduoda 2 auto
mobiliai.
Vienas $195, kitas $245.
Abudu randasi gerame stovyje. Pa
silikę nuo biznio už storage charge.
Atsišaukite vakarais.

PARSIDUODA automobilius Stulabaker truck — 2 tonų. Gerame stovyje, prieinama kaina.
Matyti gaįima bile kada.
Atsišaukite
JONAS KOščIUKA,
3562 So. Halsted St.

a

Melrose Park, III.

RAKANDAI

A

13 B. So. Central Park Blvd.
kampas Madison St.
DIDELIS bargenas; prikimštas sek
lyčios setas riešuto medžio dining se
tas, miegamojo kambario setas, pho
nograph ir virtuvės setas, e. t. c. kaip
nauji. Vartoti visai mažai. Parduosiu
kartu ar atskirai.
3826 W. Jackson Blvd.
2 lubos.

PARDAVIMUI geri rakan
dai. Labai pigiai. Matyti gali
ma visada. Kam reikalingi,
tegul tuojau atsišaukia.
4431 S. Marsbfield Avė.

A+ai«nnkitA«
AtsisauKite.

2114 S. , Halsted St.

K. •’(

PARDAVIMUI tušti lotai,
50x125, Cicero Avė., netoli 14
St. Tinka ' garadžiui, landrei,
dirbtuvei.
J. M. Hupp,
3716 W. 22-nd St.
Tel. Lavvndale 8377
PARDAVIMUI ar išmainymui ant
miesto savasties, 90 akrų farma, In
diana valst, apie 65 mylias nuo Chi
cago, III. Geri visi budinkai, ir puiki
juodžemio žemė.
Atsišaukite Naujienose:
1739 S. Halsted St.
Box 254

PARDAVIMUI ar išmainymui 2 lo
tai ant 4092-94 Archer Avė., biznio
apielinkėje. Turi būti parduoti labąi
greitu laiku, ar mainysiu ant auto
mobilio ar kitos miesto savasties.
Atsišaukite Naujienose:
BARGENAI
1739 S. Halsted St.
3140 Emerald Avė., ant Bridgepor
Box 254
to, 2-jų aukštų medinis namas, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, kaina tik
PARDAVIMUI ar išmainymui ant
$3200.00, Įmokėti $1,000.00, likusius
miesto
prapertės 60 akrų farma, pui
kaip randa.
ki
juodžemio
su moliu žemė, taipgi
2 lotdi, kampas Artesian ir 70 gat;
vės, prie vienuolyno, kaina tiktai nauja auza, ir kiti budinkai. Farma
randasi prie Edgewood, III.
$2500.00.
Atsišaukite Naujienose:
Kampas 69tos ir Artesian, prie vie
1789 S. Halsted St.
nuolyno. kaina tiktai $1800.00.
Box 254
3127 Union Avė., 3 lubų muro na
mas, 6 pagyvenimai, 3 po 6 ir 3 po 5
kambarius Randa per mėnesį $150
EXTRA! EXTRA! Kas pirmas, tas
Kaina tik $13,500.00, įmokėti tik laimės, 350 akrų farmą, 40 akrų far
$5,000, likusią paskola savininkas pa ma su gyvuliais, 120 akrų farma su
daro be komišinų.
gyvuliais, parduosiu labai pigiai už
3607 Lowe Avė., 2 aukštų muro na teisingą pasiūlymą, ar mainysiu ant

NAMAI-ZEME

mas, 5 ir 6 kambariai, maudynės, elektras ir visi vSliavisi įtaisymai.
iKaina
$8500, įmokėti $2000,
likusius kaip

Biznio kampas ant Bridgeporto, 8
PARSIDUODA KAMPINIS saliu Storai ir 3 pagyvenimai, kaina tiktai
nas su barais. Gera biznio vieta, 11- $12,800, įmokėti $4000, likusius savi
AtsiAaukite prie {samdymo | gas listas, pigia renda su ruimais, ninkas paskolins be komišinų.
.
’
. apgyventa airių ir vokiečių. Turiu
M. J. KIRAS REAL ESTATE
VQriM*
greitai parduoti, nes turiu kitą bizIMPROVEMENT CO.,
8335
So. Halsted Street,
HARRIS BROS OO.
ni’
joe AINORIS,

Chevrolet, patyrimo nereikia. Porą
vyrų reikia tuojau. Gera proga. Pasimatykit su
A. L. CHAMBERS,
1
West Auto Sales
2682 W. Washington Blvd.

A

M ,

i"

1349 W. 35-th St.
444 w- 29th st
1 blk. i rytus nuo Ashland Av.
PARDAVIMUI saliunas, geroj
.... ...........
/
vietoj, maišytų tautų apgyvenautomobilių saiesmenų. Galit ta. Esu> priverstas parduoti greiuždirbti gerus pinigus pardavinėjant I tai iŠ priežasties ligos.

Atsišaukite nuo 4 iki 8 valandai va
kare. Nedėlioms nuo 1Q iki 2 po pietų.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė
cottage ir 4 lotai. $2,000 įmokėti, ki
tus po $30 į mėnesį. . Kaina $5,800.
Atsišaukite
9431 So. Parnell Avė.
RAKANDŲ BARGENAS
4 blokai į rytus nuo
Geriausia proga jaunai porai. Nau
Halsted St.
ji rakandai 5 kambariams turi būti
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
DIDELIS Bergenas mūrinis
sios mados parloro setas, valgomo
kambario setAs, miegamo kambario namas, krautuvė ir 3 rendos,
setas, karpetas, liampa, paveikslai ir
gražus fonografas su rekordais, par nėra morgečių; kaina $6,000.
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei Atsišaukite pas savininkų
skite šio bargeno. Rezidencija,
1707 Morgan St. arti 18 gt.
1926 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.
PARSIDUODA medinis -namas su
grosernės bizniu. Apielinkė apgyven
ŠIS BARGENAS 6 kambarių ra ta visokių tautų, prie tam didelė barkandai kaip nauji, turi būt parduoti nė. Taipgi 4 ruimų kitas ant atski
tuojaus, karpetas, bedroom setas, ro loto namas. Elektra įvesta visur.
tampa, dining room setas, parlor se
Atsišaukite:
tas ir consale phonograph e. t. c. Par
4455 W. 55th St.
duosiu skyrium ar kartu.
5046 Calumet Avė.
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis
1 lubos.
flatas, naujas, šiltu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimingai ir grindįs, pla
tus
lotas, tuojau galima gyventi. 5743
BARGENAS. Jauna vedusi pora
So.
California Avė. Kaina $14,500,
parduoda 4 kambarių rakandus. Var
$5,000
įmokėti. David Williams & Co.,
toti tik 2 mėnesiu.
6236 So. Kedzie Avė., Prospect 5391.
Pasimatykit su Mr. Wendt.
Atsišaukite

randa.

ir tuomet gausite daugiau ai-

........ ■ ■
Washington Park. 3 aukštų mūri
nis namas presotų plytų frontas, Colonial porČiai, aukštas cementuotas
beizmentas, 3 flatai po 9 kambarius,
ąžuoline viduj įtaisymai. Gasas, elek
tra, 2 maudynės kožnam flate, ren
dos $4,020.00 ant metų. Parduosiu už
$18,500.00, reikia įmokėti $4,000.00.
JASUDES ir ABRAMAVICZE, 2015 So. Robey St.

PARSIDUODA ūkis Lietuvoj. 36
dešimtinių geros žemės, Kauno rėdyboj, Šiaulių apskričio, Joniškės vals
čiui, Draseinių vienkiemis, arba mai
nyčiau Chicagoje ant namo. Del pla
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, tesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba
Marmon 34 touring. Turi du extra laišku, vakare, tarpe 6 ir 9 valandos
ratus su visais gerais tajerais. Kam šio antrašu:
reikalingas geras automobilius mel
J. STOČKUS,
džiu atsišaukti.
3021 So. Union Avė.,
2233 W. 23rd PI.,
Chicago, Illinois.
Chicago, III.
Ant pirmų lubų iš pryšakio.

1

Laffayette 7658
luoduolojų
REIKALINGAS
BUčERIS
prie mažų namukų ' statymo.
ir PARSIDUODA BARBERNĖ, ant
Nuolat darbas, gera mokestis Turi mokėti savo darbų,
Bridgeporto; geriausioj vietoj. Pigi
iru I mokėti važiuoti su troku.
renda. Rūmai dėl gyvenimo. Parsi
su proga išsidirbimui geresnį
duoda
labai pigiai.
Atsišaukite.
darbų, kaip tai į čekiotojus ir
Atsišaukite:
2256 W. 244h St.
V. LAUCIUS,
statinėtojus.
3402 S. Halsted St.
Atsišaukite prie samdymo
REIKIA vaikų 16 metų PARSIDUODA SOFT DRINK parvartų
ar
vyresmų; proga išmokt ge- lor. Didelė vieta, biznis eina gerai,
HARRIS BROS CO.
ajnata
!
daugiausia apgyventa svetimtaučių.
1349 W. 35-th St.
____
Priežastis patirsite ant vietos. ĮplauPUOJMAN
COUCH
CO.
Į
kos nuo penkių iki šešių dešimčių doKlauskite Mr. Dunn.
3739 So.. Ashland Avė.
'cri< savaitei. Didelis užpakalinis
1 blk. į rytus nuo Ashland Av.
kambarys. Gražus ir didelis.

-------------------- r——.......

NAMAI-ZEME

EXTRA PIGUMAI.
, Arti Jackson Park ant bulvaro, kam
pinis naujas mūrinis namas vienų
metų senumo, presotų plytų frontas,
8 flatai po 5 ir 4 kambarius, naujos
nvados įtaisymai; sun parlors, aukš
tas cementuotas beizmentas. Lotas
50x125, išrendavotas už 4400.00, pe
čiais šildomas. Turi tuoj būti parduo
PARDAVIMUI automobilius Hud- tas už $29,500.00; įmokėti reikia $7,son sedan, 7 sėdynių. Visas kaip 000.00.
naujas. Pardavimo priežastis labai
Priešais didelios parkos. 3 aukštų
svarbi už tai turiu parduoti greitai.
muro
namas, 15 flatų, cementuotas
Kaina tik $550. Kreipkitės į Gabeizmentas. Lotas 50x145, po 6—5 ir
radžių.
4 kambarius, rendos $8,000.00 ant me
8222 So. Halsted St., savininkas
tų. Pečiais šildomas, parduosiu už
939 W. 33rd St.
$49,000. Reikia įmokėti $13,000.00.

8154 So. Wallace St.
2 lubos.

B. KUjPPENHEIMER and co.
218 W. Congress St.
Samdymo ofisas. '

3210 So. Halsted St.

REIKIA merginų į popierinių KEIKIA —PAJIEAKAU GYVENIMUI
baksų dirbtuvę.
hušelmenų. Pastovus darbas.
atskirus 2-3 kambarius (ruiAtsišaukite:
Atsišaukite tuojaus.
PARAGON PAPER BOX CO.,
OGLESBY CLEANERS
1614 W. 46-th St. Box 28
847 W. Harrison St.
2334 E. 71-st St.
Boulevard 0672
Phone Monroe 2225.
---------------------------------------VĄIKINŲ senesnių negu 16
REIKIA —
metų amžiaus. Gera proga pasimoterų dėl valymo visoje siekimui.
dirbtuvėje, apie 40 metų am- PARAGON PAPER BOX CO.,
ŠVARUS KAMBARYS de) žiaus. Turi išrodyti švariai.
847 W. Harrison St.
švitrių vyrų, dviejų, kambarys
Atsišaukite:
'
REIKIA 10 patyrusių langų
moderniškas.' Visi patogumai.
FRJEDLANDERį-’BRADY
plovėjų. Geras darbas.
Kreipkitės laišku. No 30
KNITTJNG MILLS
GLOMSKI MILLARD & CO.,
Naujienų Skyrius 3210 So.
511 South Green St.
|
800 N. WeHs St.
Halsted St.
Main 4061
50 MERGINŲ lengvam dirb
KAMBARYS DYKAI DĖL VIEPORTERIO reikia atsišaukinos moteries arba merginos, kuri tuves darbui. Geros valandos,!
reikale padėtų namų darbe, kada ne gera mokestis. Atsišaukite La- te į supritendento ofisų 2 lu*
dirba. šeimynoje 3 žmonės. Atsišau
ke Shore Cold Storage Co. bos.
kite nuo 5 iki 9nų vakarais.
10356 Wabash Avė.,
536 E. 27-th St. klaupkite John
J. Oppenheimer and Co.
2-ru lubų.
Layton Co.
4700 So. Ashland Avė. '
Roseland, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

2 blokai į rytus nuo

REIKALINGA gerų ir padarių
žmonių darymui sutarties. Geros iš-I
lygos, geras atlyginimas. Galite šj REIKIA —
darbą atlikti ir sąvo liuosu laiku, Pa
DARBININKŲ
sidarykite extra pinigų.
ATSIŠAUKITE:
Kreipkitės ypatiškai: — Juozas K. STANDART MATERIAL
Uktveris, 856 First National Bldg.,
607 W. 66 St.
nuo 10 ryto iki 12 vai. vakarais į
Bridgeporto “Naujienų” Skyrių.

NAKTIMIS

audeklų ir siutų.

Chicago, III.

39 St. and Lowe Avė.

REIKIA —
Paprastų darbininkų ir pa
beilerių ir trukerių. Ateikite
gelbininkų dirbti j Steel warepasirengę darban. Gera alga.
bouse; 10 valandtj į dienų, pa
FRANCIS HUGHES CO.
stovus darbas. , ,
1405 W. 21-st Street
Atsišaukite
REIKIA molderių, core dir
JONĖS and LAUGHLIN
bėjų ir darbininkų dėl malleSTEEL CORPORATION
able ir žalio geležies fandrę.
46 St. and Oakley Avė.
Illinois Malleable Iron Co.
Employment Office
1760 Diversey Parkway

prie

prisiųsti savo pav
2515 W. 38th St.,

GABIŲ VAIKINŲ,
VYRESNIŲ NEGU
16 METŲ AMŽIAUS,
OFISO DARBUI.
PATYRIMO
NEREIKIA.

ENGLANDER SPRING
BED CO.

Dirbtuvės darbininkų, nuolat
darbas, geros darbo sąlygos.
Atsišaukite
HYDRO STONE
CORPARATION
5821 W. 66th St.
(Clearing)

DARBAS.
DIENOMIS

pardavinėtojų, patyrusių,

Prašau atsišaukti ir

VAIKINŲ —
VAIKINŲ —
VAIKINŲ —

GERA MOKESTIS,

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Chendler 7 sėdynių Visas geras, origenal
maleva ir gera visa mašinerija. Kaina
tik $350.00. Pardavimo priežastis
svarbi.
Kreipkitės.
2524 So Halsted St.

Reikia

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

Reikia

moterų

našlės. Aš esu našlys, 37 metų, tu
riu vieną mergaitę 4 metų. Taipgi

turiu grosernę.

Reikia

*

2941 W. 39 St. arba
Pershing Road.

kaip 35 metų,

VYRŲ

REIKIA automobilių malevotojų ir color varniŠerių. Pas
PARDAVIMUI salitinas lietovus darbas visų metų, gera tuvių apgyventoje kolonijoje.
Kastory Mfg. Co. Biznis išdirbtas per ilgų laiką.
VINIŲ kalinėtojų, greit vi- mokestis.
MERGINŲ —
La Priežastjs pardavimo liga.
Phone
irių kalinetojų ir vyrų kurie.
(jrange’
dėl dirbtuvės darbo, nuolat gali gerai vartoti pinklų ir ku- Gran^e b47
4530 So. Paulina St.
darbas. Kreipkitės:
jį. Darbas prie mažų namukų '
Mr. Lerch,
Chicago White
PARDAVIMUI delikatesen ir gra
statymo, švarus nuolat darbas > REIKALINGAI —
Lead and Oil Co. 1454 So.
sėme, gera vieta dėl bučernės. Yra
BUČERYS,
PARYRĘS
su proga išsidibimui
į gerai
daromas geras biznis. Parduosiu už
Western Avė.
DARBĄ.
$725.
Įplaukų į dieną nuo $45 iki
apmokamų darbą. Atsišaukite
$55,
3651
So.
Wallace
St.
prie samdymo vartų.
1606 W. 74th St.,
Phone Yards 3206
! netoli Ashland Avė.
— ♦—---------------'.U*.--------- ---------------------REIKIA moterų prie lengvo
HARRIS BROS CO.
1349 W. 354h St.
dirbtuvės darbo.
REIKIA siuvėjo prie kostu- PARDAVIMUI saliunas lietuvių
I apgyventoje kolonijoje, biznis išdirbAtsišaukite:
meriško
dlarbo;
1
_________
.VlOKanciam
I įng
laiką, ir yra nešantis ge
1 blk. į rytus nuo Ashland
PULLMAN COUCH CO.
rą pelną. Priežastis pardavimo pa
darbų, pastovi vieta.
tirsite ant vietos. { Biznį noriu par
1
911
W.
33-rd
St.
3739 So. Ashland Avė.
duoti greitu laiku.
MIKE ZALATORIUS,
Phone Boulėvard 6836

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo
abejotini, Naujienų administracija pa
REIKIA merginos arba moteries
silieka teisę jų netalpinti, kol nedšprie
namų darbo ir pridaboti 4 metų
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini*
mergaitės.
Duosiu kambarį, valgį ir
gus, jeigu apskelbimo turinys neatmokestį.
Atsišaukit
vakarais.
sakys etikos reikalavimams.

rr/ui, ne senesnes

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

Ketvirtadienis, Geg. 24,1928

A

PARDAVIMUI Woodboro hotelis.
Gražioj vietoj, biznis geras, oras svei
kas. Daug yra ežerų.
Maudynės,
žuvavimas, uogavimas ir kiti smagus
laiko praleidimai vasaros laike, taip
jau ir žiemos laike. Taipgi visokie
žaidimai: kaip tai medžioklė ir kiti
panašus dalykai. Vasarinis resortas—hotelis.
JOE PERRY,
Woodboro,,Wis.
'
' . ..........
i........ ............
1

PARDAVIMUI bučemė ir groNEPRALEISKITE šios gy
semė. Senas ir išdirbtas biznis.
PALIŠERIŲ ir buferių, prie Kas nupirks tas padarys gerų venime progos, pirkite dabar lo
minkšto metalo ir breso,'leng biznį. Priežastis pardavimo pa- tus biznio centre Fordo mieste.
vas ir nuolatinis darbas.
Atsišaukite
tirsit ant vietos. Kreipkitės:
RUD. MŲELLER MFG.
2131 S. Halsted St.
3140 So. Wallace St.
COMPANY,
PIARDAVIMUI grosernė, ge
PARDAVIMUI ižiemė
arti
4310 N. California Avė.
riausioj vietoj. Nėra kompeti- Chicagos, Lyons, III., lotais ar
su
REIKIA darbininkų į jardų, cijos, geras lysas, pigi renda. akrais, taipgi gali pirkti
vyrų išlodavimui anglių iš karų. Geras cash biznis. Proga ge namais. Atsišaukite prie savi
ram žmogui. Sav.
apleidžia ninko. V. Kupstas,
45-th PI.
Atsišaukite:
miestų., 937 W. 554h St., ar and Joliet av. Chicago Box 293
JOHN J. DUNN, Coal Co.
ba Garfield Blvd.
Lyons, III.
y
5100 Federal St.

namo, loto ar automobiliaus.
I*. D. ANDREK.US,
4609 Fairfield Avė.

PARDAVIMUI DU LOTAI,
50x126 ant 72nd ir So. Western
Avė.
Savininkas:
2434 W. 69th St.

PARSIDUODA 2 augštų bizniavas muro namas, 8 metai
kaip statytas. Parduosiu už tei
singų pasiūlymų. Atsišaukite
pas savininkų, K. Dagis, 3313
So. Halsted Street.

MOKYKLOS
VALENTINAS DRE8SMAKING
COLLEGE.
24D7 Wert Madhon Street
Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir patiem ma*
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims Ir
merginoms, atsinešklt aud " * 80kirpti, pritaikyti ir pasieki
I sau
drapanas.
Biznio Ir namų kūnai skrybėlių
padarymui Krdpkitis, rašykit,
arba telefonuoHt klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirmininkė.

£
7

