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Rusija vėl nusilei
do Anglijai

t

Gatvekarių streikas 
gal pirmadieny)

Nubaudė Amerikos trustą
J

Vokietija vėl prašys taikos
Rusija vėl nusileidžia 

Anglijai
Sutinka atšaukti nepatinka

mus Anglijai atstovus ir pa
skirti naujus.

STOClKiHOLM, birž. 4. — 
Iš Maskvos pranešama, kad 

Rusijos užsienio reikalų minis- 
teris čičerinas telegrafavo Le
onidui Krasinui, kuris atsto
vauja Rusiją Londone, kad 
Rusija, sutaikymui Rusijos- 
Anglijos kivirčių, sutinka su
mažinti savo legacijų sąstatą 
Persijoj, Afganistane ir Chi- 
voje, ir taipjau pasitarti su 
Anglijos kaidžia skiriant jų 

vieton kitus žmones.

Gatvekarių streikas bus 
sekamą savaitę

I

Kompanijos atsisako (išpildyti 
darbininkų reikalavimus.

Streikas bus paskelbtas gal 
pirmadieny. Elektrikininkų 
streiko nebus.

CHICAGO. — Kaip išrodo, 
ir šiemet kils gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų strei
kas. Abi kompanijos atmeta 
darbininkų reikalavimus pa
kelti algą ir todėl streikas da
rosi neišvengtina^. Betgi dar
bininkai nesiskubins skelbti 

streiką, bet dar bandys tęsti 
derybas su kompanijomis, nors 
jos iki-šiol dar nieko nedavė 
ir streiką paskelbs tik ateinan
čią savaitę, jei ir iki to laiko 
kompanijos nesutiks taikintis.

Nežiūrint visų darbininkų 
pastangų susitaikinti, susitai
kinto nesitikima, kadangi ir 
kompanijos yra užsispyrusios 
ir nenori nusileisti. Gatveka
rių prezidentas Blair jau da
bar pareiškė, kad viskas pri
klauso nuo darbininkų, t. y. 
jei darbininkai pasiduos, tai 
streiko nebus, bet pati kom
panija nieko nedarys, kad 
streiko išvengus.

pardavimui 
automobilių?

Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupriaus. Mes žinome, 
kad keletas desetkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
nų.
Praneškit apie savo frargenų
per NAUJIENAS Skyriuje Saragosos ardivyskupą kardji- 14 m., iš Berw*yn, atsuko gasą 
AUTOMOBILIAL nolą SoldeviUay Romero. ir nusižudė.

Vakar vakare buvo didelis 
gatvekarių darbininkų susirin
kimas, kuriame unijos valdyba 
veikpausfia (buvo įgaliota pa
skelbti streiką kada tik ji ma
tys tam reikalą. Be to tam su
sirinkimui turėjo būti paduo
tas konįpromjs'irtis pasiuly- 
mas, kurį unijos valdyba no
ri pasiūlyti kompanijoms. Tas 
pasiūlymas sutinka priimti 
mažesnį pakėlimą algų, bet 
reikalauja dviejų metų kon
trakto.

Nors darbininkai veikiausia 
ir- nutarė skelbti streiką, bet 
streikas nebus paskelbtas be 
sekamos savaitės. Kartu su 
gatvekarių darbininkais strei
kuos ir elevatorių darbininkai, 
o pastarųjų susirinkimo ne
bus iki ateinančio šeštadienio. 
Tad streikas • negaili prasidėti 
ankščiau pirmadienio, o gal 
kitos savaitės trečiadienio. Pa
tys unijos viršininkai sako, 
kad jei streikas bus paskelb
tas, tai jis vistiek neprasidės 
be ateinančio pirmadienio ir 
Cliicagos gyventojams bus 
duotas užtektinas įspėjimas, 
kad jie galėtų prie jo prisi
rengti.

Ryto sustreikuos gatvekarių 
kompanijos gatvių darbinin
kai — foremanai, bėgių taisy
tojai ir t. p., bet jų streikas 
nesustabdys gatvekarių vaigš- 
čiojimo. Buvo skelbiama, kad 
prie jų gali prisidėti ir elek
tros darbininkai, kas tikrai bu
tų sustabdę gatvekarius. Bet 
elektros darbininkų unijos 
viršininkai/ sako, kad jie apie 
streiką nieko nežino ir visai 
nėra apie tai svarstę. Jų kon
traktas su kompanija išsi
baigs tik rugp. 6 d. ir iki tai 
dienai streikuoti jie nė nema
no.

Argentina nubaudė Ameri
kos aliejaus trustą

Turės užsimokėti apie $8,000,- 
000 pabaudos.

BUENOS AIRES, birž. 4. — 
Teisėjas Zavalia skaudžiai nu
baudė West India Oil Co., prik
lausančią Amerikos aliejaus 
trustui Standard Oil Co. Jis 
rado tą kompaniją kaltą ’pri- 
gaudinėjime muitinių ir nemo
kėjimo tinkamo muito. Todėl 
kompanija turi užmokėti už 
visą gasoliną, kurį ji yra at
gabenusi į Argentiną ir taip
jau užsimokėti nedamokėtus 
muitus. 'Bausmė, kaip apskai
toma, siekia apie $8,000,000. 
Kompanija, žinoma, apeliuos į 
augštesnį teismą.

Užmušė Ispanijos kardinolą.

SARAjGOSSA, birž. 4. — 
Nežinomi žmonės nužudė čia

Vokietija vėl paprašys 
taikintis
———— 1 z

Nota busianti pasiųsta už ke
lių dienų ir nenustatysianti 
jokios ypatingos sumos siū
lomos kontribucijos.

BBRLINAS, birž. 4. — Wclt 
am Montag sako, kad Vokieti
ja gavusi naują Anglijos užsi
minimą, už kelių dienų pa
siųs talkininkams naują kon
tribucijos notą, kurioj jau ne
bus nustatyta (kokph-ndrs įsu- 
ma kontribucijos, kurią Vokie
tija sutiktų mokėti.

Trys delegatai, , kuriuos 
kancleris Cuno buvo pasiun
tęs Londonan gauti žinių kaip 
naujasis Anglijos pnemierak 
Balwin žiuri į visą kontribu
cijos dalyką, sugrįžo su ne
smagiu raportu. Bahvin ir ki
ti augšti Anglijos valdininkai 
atsisakė su jais matytis, o tie 
žmonės, su kuriais jie matė
si, pareiškė, kad 30,000,000,- 
000 a ūks. markių pasiūlymas 
yra toli neužtektinas.

Tečiaus porą dienų atgal 
Cuno gavęs Anglijos pasitari
mą, kad bendra suma nebū
tų žymima sekamoj Vokieti

jos notoj ir sulig to patarimo 
jis elgsis.

Nota, kuri busianti pasiųsta 
talkininkams antradieny ar 
trečiadieny, smulkmeniškai pa
duos Vokietijos siūlomas gva- 
rantijas užmokėjimui kontri- 
busijos ir pasiūlys, kad kon
tribucijos sumos nustatymas 
butų pavestas internacionali
nei ekspertų komisijai.

. .u,,,.. ■

Dar toli iki Anglijos-Rusi- 
jos susitaikymo

Rusai vis dar tikisi nutrauki
mo diplomatinių ryšių ir 
slaptos blokados.

MASKVA, birž. 4. — Poli
tikierių nuomone apie vėliau
si Rusijos atsiakymą j paskiau
sią Anglijos užsienio reikalų 
ministerio Curzono notą yra 
labai pesimistinga. Taip pat 
pesimestingai žiuri ir kitos 
svetimų šalių misijos.

Svarbiausiu dalyku naujoje 
Anglijos notoje yra reikalavi
mas atlyginimo už nuostoliui, 
kokius aplaikė Anglijos paval
diniai, ir tai kitų, o ne vien už 
Davison, kuris liko Rusijoje 
sušaudytas ir už Mrs. Stan 
Harding, kurti buvo apkaltin
ta. Rusai mano, kad tas reika
lavimas gali būti taip praplės
tas, jog į jį įeitų visi Anglijos 
nuostoliai. J|ie sudarytų mil
žinišką sumą ir jos užmokėji
mas paskatintų ir kitas šalis 
reikalauti pilno* atlyginimo.

Izvestija pareiškia, kad vis 
dar yra pavojaus nutraukimo 
ryšių tarp Anglijos ir Rusijos, 
nes"* tokio nutraukimo ryšių 
pageidauja konservatyvų par
tija. Nors naujcĮs |intervenci- 
jos negalima tikėtis, bet yra 
pavojaus palaikymo slaptos 
blokados prieš Rusiją. Ta blo
kada niekad ir nebuvusi pa
naikinta. Ji išpradžių buvusi 
atvira ir formalė, o dabar yra 
slapta. Didžiausios valstybės 
grumojiantfiois Rusijai finansi
ne ir ekonomine blokada, kad 
sutrukdžius Rusijos atsistdi- 
gimą ir privertus ją pasiduo
ti jų norams.

. Nusižudė dėl plaukų.

CHięAGO. — Kadangi po- 
tėviai neleido nusikirpti jai 
plaukų, tai Ruth Hornbaker,

Nagrinėjimas politikieriij 
bylos prasidėjo

Visą dieną ėmė išdėstymas kal
tinimų.

GHĮCAGO. — Vakar prasi
dėjo tikrasis nagrinėjimas bu
vusio Cbicagos ^politinio bol- 
so ir 2'0 kitų politikierių bylos 
nagrinėjimas. Jie kaltinami 
yra dcl milžiniško grafto mo
kyklų taryboje, kurią tie po
litikieriai kontroliavo. Tarp 
teisiamųjų yra r i keli mokyklų 
tarybos nariai.

Prokurorai (pirmiau sli a juliš- 
kino kaine yra kaltinami tei
siamieji ir ką kaltintojai tiki
si įrodyti. Kaltinimų buvo 
tiek daug, kad jų išdėstymas 
užėmė veik visą dieną ir nebe
liko laiko pradėti statyti liudy
tojus.

Prokurorai kaltino ir sakėsi 
jie tai įrodysiu, kad miesto ad
ministracijai patekus į. Thomp- 
sono rankas, Lundinas pareiš
kęs, jog respublikonai dabar 
galėsią pasipelnyti. Ir jie esą 
pelnėsi, ant šimtų tūkstančių 
dolerių nuskriausdami mokyk
las.

Jie pastatę mokyklų tary- 
bon savus žmones, kurie pri
darę įvairių suktybių. Mokyk
lų taryba per savus kontrakto- 
rius, kuriais buvo tie patys po
litikieriai, darė kontraktus ir 
pirko visai bereikalingus mo
kykloms daigtus, už kuriuos 
mokėjo nepaprastai brangiai 
ir mokėjo pinigus tiems kon- 
traktoriams net ir tada, ka
da jie visai nepristatydavo už
sakytųjų prekių. iPagclba to
kio grafto savi politikieriai- 
konlraktoriai labai gerai pasi
pelnė.

Vienas politikierius, buvęs 
miesto prokuroras Piąuett, li
ko paliuosuotas. Panaikinimui 
apkaltinimo prieš jį nesiprie
šino ir valstijos prokurorai. 
Tokiu budu dabar teisiami 21 
politikierius.

Tikimąsi, kad bylos nagri
nėjimas truks apie porą mė
nesių.

Grūmoja streiku dėl vyno.

PARYŽIUS, birž. 4. — Lai
vų darbininkų unija nutarė 
paskelbti generalinį streiką 
anglių padavėjų ir pečkurių 
ant visų Francijos laivų, ku
rie po birželio 9 d. plauks iš 
Francijos į Jungt. Valstijas, 
jeigu nebus duota užtikrinimo, 
kad darbininkai gaus du litru 
vyno ir būdami Amerikos 
uostuose. Tiek vyno jiems lei
džia Francijos įstatymai. Pir
miausia streikas prasidės ant 
laivo Lafayctte, kuris išplauks 
iš ‘Havre į New Yorką birže*- 
lio 9 d.

EAST CHICAGO, Ind., birž.
4. — Vietos geležies liejiklos 
paskelbė, kad pereito mėnesio 
geležies produkcija šiame dis- 
trikte viršijo karo meto gele
žies produkciją, kada produk
cija buvo pasiekusi augščiausj 
laipsnį. ,
U_______________________________

PESUGŲ KURSAS'
Vakar birželio 4 d., užsienio pi 
ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 

bankų buvo skaitoma Amerikos pfad- 
wUi WtWpi

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.63
Austrijos 100 kronų'__________ Hc
Belgijos 100 markių ............... $5.57
Danijos 100 markių ........... $18.58
Finų 100 markių ................... $2.7,8
Francijos 100 frankų ........... $6.42
Italijos 100 lirų ......................1 $4.63
Lietuvos 100 Litų_______ ..... $10.00
Trenku 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų........... $16.95
Olandų 100 guldenų ........... $39.20
Šveicarų 100 markių ...___   $18.05
Švedijos 100 kronų $26.68
Vokietijos 100 markių ,%c

Uždraudžia gabenti svai
galus Amerikos vandenyse
Pradės prohibicijos įstatymus 

vykinti ant laivų nuo birže
lio 10 d.

WASHINGTON, bitž. 4. — 
Iždo departamentas paskelbė, 
kad nuo birželio 10 d. bus 
pradėtas vykinti augščiausio- 

jo teismo nuosprendis, kuriuo 
uždraudžiama Įlaivamsl, kieno 
jis nebūtų, gabenti svaiginan
čius gėrimus Amerikos vande
nyse.

Patvarkymuose sakoma, kad 
nė vienas laivas, Jungt. Valsti
jų ar kitos kurios šalies, nega
li įeiti į Amerikos trijų my
lių zoną, jei turi svaiginančių 
gėrimų. Bet jie gali daryti ką 
tik nori su degtine už rybų 
tos zonos. Išimtis daroma tik 
vynui ir degtinei, kuri yra ga
benama medikaliniams |ir re
liginiams ^tikslams. Taipjau 
nebus liečiami svetimų šalių 

diplomatai ir kariniai laivai. 
Galės degtinės turėti ir tie lai
vai, kurie butų kokios nelai
mės priversti įeiti»į Jungt. Val
stijų mostą j ieškotis pagalbos. 
Bet jie turės duoti prižadą, 
kad jie, būdami uoste, nesu
laužys prohibilijos įstatymų.

Tie patvarkymai neliečia tų 
laivų, kurie išplaukė iš sveti
mų šalių prieš birželio 10 d., 
nors jie atplauktų į Ameriką 
ir po tai dienai.

Darbininkai valdys kolegiją
Atgaleiviai profesoriai ir stu

dentai labai priešinosi pa
skintai pažangaus žmo
gaus kolegijos prezidentu.

STi)LiLWATER, Okla;., birž. 
4. — DĮarbininkai valdys šios 
valstijos kolegiją. Valstijos 
prielanki darbiečiams admi
nistracija pa^kirė Oklahomos 
agrikultūros ir technologijos 
kolegijos prezidentu buvusį 
Nonpartlisan Lcaguc organiza
torių North Dakotoj ir Kan- 
sas valstijose George Wilson, 
kuris šiandie ir užėmė savo 
naująją vietą.

Ruihenberg paduos apeliaciją.
ST. JOSEPH, Mich., birž. 

4. — Teisėjas White, kuriss 
nagrinėjo bylą komunistinės 
Am. Da/rbininkų partijos sek
retoriaus Charles E. Rirthen- 
berg už peržengimą Michiga- 
no kriminalinio sindikafizmo 
įstatymų dalyvavimu slaptoj 
komunistų konvencijoj Michi- 
gan raistuose, leido Ruthen- 
bergui paduoti apeliaciją į 
augštesnį teismą, nors tam 
labai priešinosi prokuroras.

Teisėjas taipjau sutiko ne
skirti bausmės Ruthenbergui 
iki valstijos augščiausias teis
inas nebus išnešęs savo nuo
sprendžio.

/Paskelbus, kad kolegijos pre
zidentu yra skiriamas Wilso- 
nas, sujudo visi atgaleiviai, o 
niekurie atgaleiviai profesoriai 
ir studentai pradėjo net grū
moti Wilsonui, Tad ir7 per
imant kolegijos administraci
ją šiandie buvo pasiųstas bū
rys milicijos AVilsoną apsau
goti. Bet jokių sumišimų ne
buvo ir senasis prezidentas 
be jokio pasipriešinimo perda
vė Wilsonui visą kolegijos tur- 
tą.

K)eli atgaleiviai profesoriai 
padavė savo rezignacijas, nes 
jie negalį profesoriauti tokioj 
rtiokijkloj, kur jie nepritaria 
prezidento politiniam nusista
tymui. Be to esą Wilsonas nė
ra užtektinai mokintas, kad 
galėtų tokią vietą užiinti.

Nuteisė kalėjimai! i
WAUKEGAN, III., birž. 4. 

— Teisėjas Welsb šiandie nu
teisė šešiems mėnesiams kalė- 
jiman ir užsimokėti $100 pa
baudos Ben Ncwmark, pagel- 
bininką valstijos gaisrų mar
šalo, už jo atsisakymą atsar 
kyli į klausimus prieš grand 

jury, kuris tyrinėja menamus 
papirkimus jury narių laike 
gubernatoriaus Sniall bylos na
grinėjimo. .Jis atsisakė atsaky
ti į klausimus remdamasis sa
vo konstitucinėmis teisėihis.

Keletą dienų atgal dėl to 
paties dalyko taipjau 6 mėn. 
kalčįjiman ir užsimokėti $100 
pabaudos liko nuteistas Chica- 
gos elektros darbininkų uni
jos prezidentas Boylc. Jis pa
davė apeliaciją. Apeliaciją pa
duos ir Ben Ncwmark.

Prieš grand jury liudyti pa
šaukta daug žmonių, bet ar 
iš jų ką-nors sužinota, dar ne
žinia, kadangi tyrinėjimai ve
dami prie uždarytų durų.

Galima esą išgelbėti 46,000 
žmonių kasmet.

LiOUISVIĮlLE, Ky., birž. 4. 
—C. W. \ Price iš New Yorko 
kalbėdamas t‘1sailgumo (savai
tėj” pareiškė, kad galima su
mažinti mirtingumą nelaimė
se drbtuvėse 80 nuo§., nelai

mėse su automobiliais, ant 
geležinkelių ir gatvių 60 nuoš. 
ir nelaimėse namuose ir vie
šose vietose 50 nuoš., jei butų 
griebtųsi reikalingų saugume 
ir atsargumo priemonių. Tuo 
budu butų galima išgelbėti 
49,000 žmonių iš 80,000 žmo
nių, kurie žūsta nelaiminguose 
atsitikimuose Jungt. Valstijo

se kasmet.

Batsiuvių streikas tęsiasi.
BROCTON, Mass., birž. 4. — 

Nors čeveryjkų jfabrikantai 
skelbia, kad darbininkų strei
kas liko sulaužytas ir kad jie 
turi pilną skaičių darbininkų, 
bet unija sako, kad fabrikan
tai toli neturi užtektino skai
čiaus darbininkų ir todėl mo
kina naujus. Niekurios kom
panijos moka po $50 į savai
tę, jei kas sutiktų eiti mokin
tis streiklaužiauti.

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimą nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių. >

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir 
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tų galima' pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.

Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir- 
želio-June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimų ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago,m.

No. 132
i TrrT-r—r- •—---------

Panaikino svetimą kalhij 
• uždraudimą mokyklose

WASHIiNGTON, birž. 4. — 
Augščiausias šalies teismas pa
naikino tuos valstijų įstaty
mus, kuriais draudžiama var
toti ar mokinti svetimą kal
bą viešose, privatinėse ar pa
rapijinėse mpkyklose. Tokie 
įstatymai buvo pravesti Io\va, 
Nebraska ir Ohto valstijoj, o 
aštuoniolikoj kitų valstijų Ijno- 
kinimas svetimų kalbų 4kivo 
uždraustas iki nepasiekianįa 8 
klcsos viešos mokyklos.

Du teisėjai balsavo prieš 
tokių įstatymų panaikinimą, 
nes esą reikalinga priversti vi
sus gyventojus vartoti anglų 
kalbą.

WASHI'NGTON, birž. 4. — 
Amerikos ambasadorius (Mad
ride praneša valstybės depar
tamentui, kad jam prisiųsta
sis projektas naujos prekybos 
sutarties tarp Jungt. ^aMijų 
ir Ispanijos jau tapo įteiktas 
Ispanijos užsienio reikalų mi
nisterijai. Tikimąsi kontr-pa- 
siulymų, bet manoma, kad 
sutartis bus pasirašyta be ati
dėliojimo), kadangi Jscnoji su
tartis užsibaigia sekamą lap
kritį.

LONDONAS, birž. 4. — 
Čia atsidarė didžiausia pasau
lyje valgykla Piccadilly Cir- 

cųs, kuri užima penkis pkrus 
žemes ir galės per metus lai
ko patiekti valgį 10,000,000 
žmonių, kuomet didžiausia val
gykla Amerikoje per metus 
laiko neįveikia pavalgidinti 
daugiau kaip 2,000,000 žmo
nių. Toje valgykloje dirbs 1,- 
700 darbininkų; vien patarnau
tojų bus 900. Kiekvienas di
desnis kambarys tildės savo 
orkestrą.

šiandie — iš dalies apsiniau
kę ir vėsiau.

Saulė teka 5:16 v., leidžia
si 8:21 v.

i
i
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K as Dedasi
Lietuvoj

Kas turtingas, tani dar 
daugiau duoda.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FA8I0NAS CO.
Viekšniai. — Kad darbinin

kams ši valdžia nieko neduos, 
matyt ir iš šio pavyzdžio. Prie 
pat Viekšnių miestelio yra ne
mažas plotas buvusio popo že
mės. Tas žemės plotas dabar 
randasi valdžios žinioje ir yra 
išnuomuojamas gyventojams. 

Bet kokiems? (ii tik turtinges
niems. Vienų dalį dirba pa
ėmęs vienas turtingas ūkinin
kas, kitų dalį progimnazijos 
vedėjas, trečių dalį vėl koks 
tai turtingas mokytojas, liku
sių dalį — įvairus valdininkai. 
Gi Viekšnių bėdnuoliai, kurie 
norėtų gauti nors po mažų 
sklypelį bulvėms pasisodinti, 
negauna nė kieki- Girdėti, kac 
ir visur kitur taip yra.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Gyvenamųjų butų 
stoka.

Panevėžys. — Čia, kaip ir 
visur, butų stoka begalinė. Di
džiausiai kenčia dėl butų bied- 
nuomeno — darbininkai. Su- 
sikimšę net po kelias šeimy
nas vienoj kamaraitėj.

Tuo tarpu senos Bušų ka
reivinės (Smilgių g-ve) kariuo
menės ^rklių pristatytos, nai
kinamos, net girdėti, kad par
duodamos nugriovimui. Mies
to tarybos ponams tas dalykas 
visai nerupi. Jeigu atremonta
vus minėtas kareivines į bu
tus, butų galima keletą de
šimčių šeimynų aprūpinti bu
tais. Kasgi miesto tarybos po
nams rupi. Jie gerai ir pato
giai gyvena.

Kaip tai bus smagu ir linksma 
vėl visiems sueiti ir suvažiuoti

Tiltas pervažiuoti — 
4 litai.

į vieną didelę šeimyną po tyru 
oru už miesto ribų.
Linksmumai, žaidimai, lenkti- 

šokiai, juokai, valgiai, 
gėrimai visiems parūpinti.

r nes
12 balandžio š. m. pil. J. 

Miksimas ir J. Balnanosis Pa
kuoniu kaimo apie 10 valandų 
vakaro grįžo namo per Pane
munės tiltų. Milicijantas juos 
sulaikė ir pareikalavo sumokė
ti už tiltų. Miksimas neturėda
mas smulkesnių pinigų pada
vė milicininkui 5 litus. Pasta
rasis paėmęs 5 litus liepė jam 
važiuoti. Mikšunui pareikala
vus iš 5 litų grųžos, milicinin
kas jam atsakė: 
mo,

važiuok na
tų esi šiandien girtas.” 

Daukša, kuris juos pa
lydėjo, kaipo savo pažįstamus 
pradėjo milicininkų gėdyti, 
kad atiduotų grųžos iš 5 litų. 
Milicininkas grųžino Mikšunui 
1 litų ir liepė važiuoti.

Pabrango Panemunės tiltas, 
pervažiavimas 4 litai.

LATVIŲ DARBAI.

Ryga (E.) — Latvijos Švie
timo ministerija 
milijonus rublių 
siuose nuo karo 
mokykloms įrengti.

—Latvijos seimo
misija išidrbo projektų galu
tinai atskirti bažnyčių nuo vai-

nukcntėju- 
valsčiuose

teisių ko-

—Tranšėjų lyginimo darbai 
Latvijoje prasidėjo nuo gegu
žės 1 d. Tam tikslui piskirta 
15 milijonų rublių.

Ar jus žinote, kad
Ar jus žinote, kad Amerikos kon

sulas gyvena Kaune ir jo adresas 
yra Laisvės Alėja, Metropolis, Kau
nas? Ar jus žinote, kad išdirbėjai 
Helmar Turkiški} Cigaretų, daro ge
naus} biznį Turkiškais Cigaretais pa
saulyje ir tik Ilelmarai yra padaryti 
iš 100% gryno Turkiško tabako, kuris 
yra geriausias tabakas dėl cigaretų ?

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

MAJESTi/*
ni-TMEATRE-W

M 
■ji

♦

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut paveikslai.
"Kur gauni pilną pinigų ▼ertą.”

— —«

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, for
mą ir biznią, ar uttraukiant mor- 
giėius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SL Room 1111-13 

Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6 i

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ii ketvergą. Nedaliomis nuo 9

• ud 12 ryto.

Pavasario NAUJIENŲ Piknike
Tel. Dearborn 9057

Piknike Trumpa Prakalta Pasakys drg. P. GRIGAITIS

DOVANOS LAIMĖTOJAM ŽAISMĖSE

Pieno gėrimas

Dešros s.

7. Žaismės su dainomis

Piknikas tesis nuo 11 valandos ryto iki 11 valandos vakaro

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IK 
Balsamuotojaa 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 580 
Tel.: Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Čor. Washington & Clark

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

olsfclio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & UEATIHG
SUPPLY COMPANY

190 Milwaukee A v., 461 N. Halstei įi, 
Telephone Havruarket’1018

S. W. BANES ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Nedėlioj, Birželio 10 d., 1923
Chernausko Darže, Lyons, III.

PRIE DESPLAINES UPES

Žaismių
1. Lenktynės: Vaikams, Mote

rims, Vyrams.
2. Lenktynės su kiaušiniu, su toč- 

' komis ir trijų kojų.
3. Valgymas pajaus — dovana už 

greitesni suvąlgymą.

Programas:
4. Košės penėjimas

Davažiuoti j Černausko daržą, Lyoris, III., galima nuo kampo Cicero ir 
Ogden Avė. gatvekariais arba busais. Automobiliais tiesiai Ogden Avė.

Visus širdingai kviečiame į šį pavasarinį Naujienų Pikniką.
NAUJIENOS.

JOHN KUCHINSKAS / 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius, Skoli
ną Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
į .. . /

J. P. WAIT£HES 
LAWYER Lietavya Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
I 127 N. Dearborn StM 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. ’VVabash Avė.

Tai.: Pullman 6877.
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Išdirbėjai Helmar Turkiškų ci- 
garetų yra dirbėjai augščiau- 
sios rųšieš Turkiškų cigaretų 
pasaulyje.
Jie padeda laiką ir klapatų 
dirbdami Helmar 100% tyrą 
Turkišką cigaretę, taip, kad 
rūkoriai galėtų gėrėtis Turkiš
kais cigaretais už prieinamą 
kainą.
Jie suteikia Jums kokybę, o ne 
kiekybę. Katrą Jus pasirenka! 
kada perkat cigaretus?
20 Helmarų kainuoja truputį 
daugiau negu 20 paprastų ei- 
garėtų, bet su kiekvienu Hel- 
maru Jus gaunat kelioliką kar-. 
tų daugiau malonumo.

ATSIMINK SKRYNUTE
IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiau- 
sios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Ciga

retų pasaulyje

Į KORESPONDENCIJOS

Westville, III.
Babravičiaus koncertas 

pavyko.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Mrs.A.MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
GERUMAS IR PATARNAVIMAS

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St’., kampas 31 gat* 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119

Sekmadieny, birželio 3 d., 
čia įvyko artisto Juozo Bab
ravičiaus koncertas, kuris bu
vo surengtas daugiausia chji- 
cagiečio ' Dr. A. J. Karaliaus 
pasidarbavimu.

Nors buvo baisiai karštas 
oras, bet publikos atsilankė 
nemažai. Garsaus lietuvių dai
nininko a įvyko pasiklausyt ne 
tik vietiniai žmones, bet ir 
Danvillčs ir kitų aplinkinių 
miestelių gyventojai. Buvo ir 
anglų, kadangi Westvillčs laik
raščiai buvo gana plačiai ra
šę apie artistę, pakartodami 
Cbicagos (spaudos atsiliepimus 
apie jo koncertus.

IVas Babravičius dainavo 
daugiausia*Jietuvių kalba, ir jo 
dainos taip patiko klausyto
jams, kad kai kurie net apsi
verkė. Po koncerto visi kal
bėjosi tarp savęs, reikšdami 
didelį pasigėrėjimų. Jeigu ar
tistas dar karta atsilankytų 
Westvillėjc (ir kiek vėsesniu 
laiku), tai kiekvienas žmogus, 
kuris girdėjo jo dainavimų, at
sivestų po keletą pažįstamų.

Koncertas buvo surengtas 
gražioje High School svetainė
je. Pelno bus apie pusantro 
šimto dolerių.

Artistas suspėjo VVestvillėjc 
įsigyt gerų draugų, kaip tarp 
lietuviu, taip ir tarp anglų. 
Iš keleto vietų jisai gavo pa
kvietimų pa ši viešėt vasaros 
laiku. Lietuvis.

f Užganėdinimas ir paranku- 
nias rasti pastatytą kiekvie

ną rytą pas jūsų duris pieną
— pasitiketiną ir švarų — 

yra jusų kuomet jus varto
jame Borden’s Selected.

Telefonuokite dėl musų at
stovo atsilankymo.

o

5EVERA S 
e S K O

/hjtTsepilšI^js MosiTs

Varloįdnjas rjbo rjiežĮi, išbcrtnĮdi 
ir lųiolųįi odiqės lijos.

KAINĄ 90c

^Idbsk’ie pas up!Telępr?tis» Valandos nuo 1 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo G iki 9 v 
vakare.

Baigusi akušeri 
jos 
gai 
si 
jos ligon 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pata 
rimas, da ir kito 
kiuose rcikaluo 
sc moterims 
merginoms;
kitės, o re 
pagelbą.

Pirkit Svies
tų ir Kiau
šinius nuo 

Borden ve
žiko.

BORDENS
BnfiH’oduitsCo. of- Illinois 

Franktin 5110

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van l’ning, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris

* patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
' jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 

kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelbn 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.

Seru m 600 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ 

/ DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, 
CHICAGO, ILL 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1
Phone Yards 1119,

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

— Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz

. BANIS
į-.„.L Akušerka
^®3Turiii patyrimą. 
^^Pasekmingai pa
sitarnauju prie 

gimdymo kiek- 
viename atsitiki* 

tJF|me. Teikiu ypa- 
pRš^tišką prižiurėji- 
įv ’mą. Duodu pata- 
Wjtrim,up moterims

Įir merginoms vėl 
Itui.
• 3113 South 
I Halsted St.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

FRANCE June 13, July 4
PAIKIS June 6, June 27, July 18 
LAFAYETTE June 23, Auarust 4

NE V YORK, HAVRE-FARIS
ROUSSILON ............................. June 21

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORI)EAUX

LA BOURDONNA18 ..................... June 9
Rašykite dėl žingeidžioa aprašomos 

knygutės jusų vietiniui agentui arba į 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

TIK PAGALVOK!

□ SuburbauNorthwest Sidc

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

' giminių iš Lietuvos.

VVhite Star Line___
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic birž. 9; birž. 30; liepos 21 
Homeric — June 16; July 7; July 28 
Majestic June 23; July 14; Aug. 11.

(Pasaulio didžiausis laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
*Mongolia June 7; July'12; Aug. 16 
Minnekah^la Jun. 14 Kroonland Jun. 21 
*Manchuria June 28 Finland July 5 

*Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Bclgenland June 13; July 11; Aug. 8 
Zeeland June 20* Lapland June 27 
Pradedant liepos 11 d. išplauks 11 v.r. 
*10 A.'M.

Tamsta gali patapti savininku namo įnešdamas tik 
$150.00 ir mokėdamas po biskį kas mėnuo.

BUK NEPRIKLAUSOMU — “Įsigyk Namą Elmore Buda”
Kam mokėti rendą ir neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo

kėti už namelį ar dvipjų gyvenimų budinką. ’n T • -
Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor

macijų niekuomi Tamstos nesurišdami.
PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKĘ

□ South Side □ North Side
Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmore & Co„ 29 So. La Šalie St
c3
>

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

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

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinoma® per II 
metų kaipo patyręs gydytoja®, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

. Dienomis: Canal
1 8110 arba 0375 

Telefonali . —i Naktį Drexel 950 
( Boulevard 4136^

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vai

BALTIC STATES BANK
Lietuvos Finansų Ministerijos Korespondentas 

Banko Resursai - $1,700,000.00
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA depozitus ir moka 4%, priskaitomus 

prie sumos kas mėnuo. Depozitus galima prisiųsti 
ir per paštą.

SIUNČIA pinigus j Lietuvą ir Visas pasaulio ša
lis, su pilna garancija, greitai, teisingai ir pigiai.

PARDUODA laivakortes kelionei į Europą ir iš 
Europos ant visų linijų.

TURI SAVO KORESPONDENTUS — Bankus: 
Kaune, Rygoje, Vilniuje, Berlyne ir kituose Europos 
miestuose.

Baltic States Banke savo depozitus laiko New Yorko Valstija, 
New Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministerija, Lietuvos Bankas, 
Lietuvos Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir kitos įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreiptis.
Visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė., kampas W. 25 St., New York, N. Y.

Telefonas: WATKINS 2142.
Bankas atdaras kas dien nuo 9 ryte iki 5 vai. po piet. 

Subatomis — iki 7 vai. vakare.

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III.

NORTH 6 E 
—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

100 N. La Šalie St?, Chicago, III.
Arba prie "kito autorizuoto 

vietinio agento.

RMAN

ELEKTRA
ftvle.ią ir Nuvedame j Menus Ir naujus namus, taipgi

dirbtuves. Caeh arba ant iimokejimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pr«.

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

(larsinkities “Naujienose”

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 vyrams, mie- 
ros 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. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

x S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai** 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
.JSts. 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.

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159(So. Union Avė. 
Tel. Yards 1G99

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. WashirtRton St. 
Valandos: nuo 1O iki 12 ryto

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Garsinkitės Naujienose

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampan 18-th Street 

Phone Canal 0257
V - ! ! . - II,-*

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S.. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį. 
... .. i ..... .. ......

Telephone Yards 5932

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOŠ: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR, V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris

8261 Soath Halsted Si, 
Tai. • Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6-9 P JI. 
Ned. 10-12 A. M.

Residcnce Canal 2118

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 Ud 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago; III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS

DR. CHARLES SEGAL\
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė. / 

arti 47-tos gatves

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet.
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytų 
1821 So. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

■■■■■•R

Dr. Matirice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 Iki 8
ir 7 iki 9 v., nedčldieniais nuo 12

Iki 1 vai. po pietų.
U*■ ■■■■!■■  I. ■ I. ■■■■I...

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
h, i —

Rezidencijos tel. Van Buren 
Ofiso tel. Bouldvard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškoj 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandcs: 1O-----H ryto ; 2-----3 po
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dien%.
Res. 1139 Independence Blvd. Chicags

OptontetrM
Tai. BOU Invari SMT

MM 8. Aiklani JLw
Kampan 47-tM 

B-rM laka*.

oji akimis, pasiteirauk
R. BLUMENTHAL
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NAUJIENOS
rfjnraPnb. Oų Ine. 

Wta P. firigaitta

*d» South HantM Htaat 
Chieago, III.

Tatophonc Rop—valt 8581

Subscriptign Ratai 
88.00 per yaar in Canada. 
įZJO per year putaide of Chtaga 
|8.00 per year in Chieago 

8c per copy.
*—

Entered m Second Class Matter 
March 17th. 1914, M the Port Office 
et Chieago, III., nnder the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kaedien. iickiriaat 
Mtanaaeniua. Leidžia Naujiena Ben
dro*, 1789 So. Halrted St, Chieago, 
UL — Telefonas i Rooeavalt 8500.

Uisimokijima kainai
Chicagoje — paltui

Metama ---------- (8.00
Pusei meta   4.90
Trims minasiama _____ . . - 2.00
Dviem mineaiam - f « 1.50
Vienm minėsiu! 4 , ,75

Chicagoje per neliatfijaal 
Viena kopija 8c
Savaitei - ■ \ . , , . , J8c

Minėsiu! .— - - • 75c
Suvienytose VaiatijoM jml Chicagoje 

paltu: \
Metama--------------- - (7.00
Pusei meta ...  8.50
Trims mėnesiams --- - 1.75
Dviem mėnesiam ________ 1.25
Vienam mėnesiui . ,75

Lietuvon ir kitur užsianiuoaoi 
(Atpiginta) 

Metama ___V- _ , |8.00
Pusei metų L.___  .. 4.00
Trims mėnesMma 2.00

Pinigus reikia siųsti paltą Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

“Lietuvos priete- 
liai” Anglai.

Anglija ilgą laiką buvo 
skaitoma Lietuvos užtarėja. 
Vienok, kai Ambasadorių 
Konferencija sprendė Len
kijos sienų klausimą, tai An
glijos atstovai balsavo kartu 
su franeuzais, kad Lenkijos 
teritorijon jeitų Želigovskio 
užgrobtasai Vilniaus kraš
tas. Atėjus Klaipėdos kraš
to sutvarkymo klausimui, 
anglai ir vėl parėmė palankų 
lenkams Francijos valdžios 
nusistatymą.

Kodėl anglai iš Lietuvos 
draugų pavirto jos priešais?

Gerą išaiškinimą šitai 
atmainai Anglijos politikoje 
duoda musų bendradarbis, 
drg. St. Kairys. Rašydamas 
apie derybas dėl Klaipėdos 
krašto sutvarkymo, jisai sa
ko:

Derybų metu savo no
rus iškėlė ir anglai. Mat, 
anglų pirkliai yra užpirkę 
iš Lenkų valdžios jos už

Apžvalga
MELO PROPAGANDA.

Kovai su socialistais vfsos 
priemonės yra geros. Taip gal
voja klerikalai, kurie nesidrovi 

ir melą ir šmeižtą vartoti, kad 
tik diskreditavus socialistų var- 
dą.

Bet nuo klerikalų nei kiek ne
siskiria komunistai. Apšmeižt 
ir apmeluot socialistus pas juos 
’rgi skaitosi geru darbu.

grobtuose kraštuose dide
lius miškus, kuriuos gali
ma plukdyti jūron Nemu
nu. Ir todėl Anglų val
džia, jau seniau iškėlus: 
reikalavimą neitralizuot 
Nemuną, per dabartines 
derybas vėl jį pakartojo. 
Klaipėdos statuto projek
te, 81-am paragrafe yra 
specialiai kalbama apie 
tai, kad nuluptas miškas, 
išgabentas Klaipėdos teri
torijon, neprivalo būt ap- 
dedamas mokesčiais ir 
muitais, jei jis, jau apdirb
tas ar neapdirbtas, bus 
gabenamas toliau.Čia kaip 
tik^ turima omeny miškai, 
kuriuos kirs, lups ir ga
bens anglų biznieriai.” 
Prisipirkę miškų lenkų 

užgrobtose žemėse, anglai 
nori ne tiktai, kad tos žemės 
paliktų lenkų rankose (nes 
nauji šeimininkai galėtų pa
naikinti padarytąsias tenai 
anglų biznierių tranzakci- 
jas), bet ir nori, kad butų 
per Lietuvą atidarytas ke
lias miškų plukdymui.

Lenkai pasidarė anglams 
geri dėlto, kad jie davė pro
gos anglų biznieriams pasi
naudoti iš to grobio, kurį 
lenkai paėmė. Tai ir visas 
sekretas.

Šių dienų politiką, kaip 
matote, nustato ne kokie 
nors teisingumo ar žmoniš
kumo principai, bet biznio 
išrokavimai.

Tame tečiaus yra ir tos 
politikos silpnumas. Kapi
talistinio biznio reikalai daž
niausia neša naudą tiktai 
vienai pusei, o kitai pusei 
daro skriaudą. Todėl ta po
litika nuolatos veda prie 
konfliktų.

Imkime, pav. Brooklyno “Lais
vės” prasimanymus apie naujai 
susiorganizavusįjį Hamburgo 
kongrese Socialistinį Darbinin
kų Internacionalą. Ji rašo, kad 
partijos, sudariusios tą Interna
cionalą,—

Atsižadėjo klasių kcjvos;
Susigiminiavo su buržuazija;
Karo metu ir po karo rėmė 

impcrįalistus;
Užmušė Rožę Luksemburg, ir 

t.t.
Keista, kad komunistai prasi

mano tokius dalykus, patys ge
rai žinodami, kad jie meluoja. 
Apie Rožę Luksemburg, sakysi
me, jie labai gerai žino, (ir ra
šė ne kartą savo laikraščiuose), 
kad ją nugalabijo ne “budeliai 
socialdemokratai”, kaip dabar 
tvirtina “Laisve”, o jurrtLeriai- 
oficieriai.

'Jie žino geęai ir kaip ištiesų 
buvo su ‘imperialistų rėmimu” 
karo metu. Jeigu tokį priekaiš
tą galima daryti Vokietijos Sch- 
ėidemannui ir Noskei, tai nie
ku budu jo negalima daryti ne
priklausomųjų socialdemokratų 
partijai Vokietijoje, Fr. Adle- 
riui Austrijoje, Jean'ui Longuet 
ir jo pasekėjams Francijoje, 
viešpataujančiai sociaidemokra- 
tų-menševikų srovei Rusijoje, 
nepriklausomąja! Darbo Parti
jai Anglijoje, socialdemokratų 
partijai Šveicarijoje, socialistų 
partijai Amerikoje ir t.t. O šios 
partijos ir šitie žmonės kaip tik 
ir vadauja naujame socialistų 
Internacionale.

Tuo gi tarpu daugybė pačių 
aršiausiųjų “socialpatriotų” 
šiandie yra vadai komunistų 
internacionale. Užtenka tiktai 
nurodyti Francijos komunistų 
partiją, kurios priešakyje stovi 
Cachin. šis komunizmo stulpas 
juk ne tiktai rėmė savo valdžią 
karo laiku, bet ir važinėjo į Ita
liją ir Rusiją, ragindamas tų ša
lių darbininkus remti talkinin
kų valdžias ginklais!

Apie socialistų “atsižadėjimą 
klasių kovos” ir “susigiminiavi
mą su buržuazija” yra stačiai 
juokinga kalbėti, kuomet atsi
meni, kaip patys komunistai 
nuolatos kviečia socialistų! parti
jas sudaryt su jais “bendrą dar
bininkišką frontą”. Juk jeigu 
socialistai butų “galutinai atsi
stoję buržuazijos pusėn”, kaip 
tauzija “Laisvės” Bimba, tai ko
munistai, kaipo “tikra darbinin
kiška partija”, negalėtų siūlytis 
jiems į talką!

šitokia melo propaganda ko- 
munis’tai diena iš dienos peni sa
vo pasekėjus. Jie tur-but ma
no, kad tie jų pasekėjai abso
liučiai nepajiegia vartot savo 
smegenis ir tiki kiekvienai žiop
lai pasakai, kurią sugalvoja jų 
lyderiai. Jie pamatys tečiaus, 
kad melu ilgai gyventi negali
ma.

SOCIALDEMOKRATAI LIE
TUVOS SOSTINĖJE.

Paskutiniai rinkimai į Lietu
vos Seimą parodė, kad Kaune 
socialdemokratai yra stipriausia 
partija. Už juos paduota 6,- 
271 balsas. Po socialdemokra
tų seka Lėnkų Centras, kuris 
gavo; 4,982 b. Paskirt — “darbi
ninkų kuopa’ su 4308 b. '

Suvienytų mažumų sąrašas, 
beje, surinko 11,224 balsus, bet 
jie dalinasi tarp žydų, vokiečių, 
rusų ir gudų.

Lietuvos sostinėje galima 
laukti tolyn vis didesnio sočiai; 
demokratų partijos stiprėjimo, 
kadangi tenai didėja pramonė ir 
auga darbininkų skaičius. Be to, 
negali būt abejonės, kad . atei
tyje vis labiaus kryps prie so
cialdemokratų ir kitos darbinin
kų grupės, kurios šiandien dar 
eina paskui bolševikus arba pas
kui savo tautų buržuaziją.

KAS LAIMĖJO?

“Garsas” džiaugiasi Lietuvos 
Seimo rinkimų rezultatais ir' 
sveikina “brolius katalikus su i 
laimėjimais”. Bet kad “broliai 
katalikai” rinkimų kampanijos 
laiku buvo pavertę bažnyčias į 
partinės agitacijos jomarkus, 
kad visa Lietuvos dvasiški ja, 
pradedant vyskupais ir baigiant 
parapijų vikarais, verste vertė 
tikinčiuosius žmones balsuoti už 
krikščionių partiją, — to jisai 
nemini.

Jisai nemini taip pat ir to, kad 
visas valstybės aparatas tarna
vo “krikščionims” ir spaudė kuo 
galėdamas jų oponentus.

Jeigu jisai butų nurodęs ši
tuos faktus savo skaitytojams, 
tai jie butų tiktai nusijuokę iš 
jo didelio džiaugsmo, kad “bro
liai katalikai” laimėjo viso tik
tai dvi vietas naujamjame Sei
me.

Bet dar klausimas yra, ar tos 
dvi vietos yra pačių “krikščio
nių” užkariautos. Nes iš Lietu
vos laikraščių jau yra žinoma, 
kad klerikalai paskutiniuose rin 
kimuose buvo susiblokavę su 
lenkais ir su Pažangos vadauja- 
mąja žemdirbių Sąjunga, kuri 
susideda iš dvarininkų ir pačių 
stambiausiųjų ūkininkų.

Tikri laimėtojai yra ne krikš
čionys, o tiktai tautinės mažu
mos, kurios gavo 9 vietas dau- 
giaus, negu pereitame Seime. 
Ar “Garsasi” (mano, kad tuo 
reikia džiaugtis?

Redakcijos Atsakymai
L ... -—... ...................... .........

I

Ten buvusiam, Chgo. — 
Apie tą apvaikščiojimą jau 
buvo gana plačiai parašyta 
N-nų praeito šeštadienio leidi-į 
ny. Tamstos korespondencijos 
nebedėsime.

Kaip Lietuvos Viešpačiai Rū
pinas Savo Darbuotojais

“Naujienose” jau buvo minė
ta (124 num.) apie tai, kaip 
Lietuvos viešpačiai priėmė len
kų nukankintus ir galų gale iš
guitus iš- Vilniaus 83 lietuvius, 
tarp kurių buvo ir žinomas ra
šytojas ir visuomenės veikėjas 
Mykolas Biržiška, čia dedame 
ištisai Biržiškos žmonos “Atvi
rą laišką visuomenės žiniai”, 
paskelbtą “L. žiniose”; kur ji 
šiaip apie visą tą dalyką rašo: y

z Atviras |la|iškas visuome
nės žiniai.

Laikas nuo laiko spaudoje vie
nas kitas piliečių nušviečia My
kolo Biržiškos padėtį, jam Tėvy
nėj atsidūrus, kaip tat nesenai 
padarė p. Linartas “Krašto Bal
so” skiltyse. Leiskite dabar ir 
man, Biržiškos žmonai, kuri per 
šešiolika metų dalijosi jo var
gais ir nelaimėmis, pridėti prie 
tos, kas buvo jau rašyta, skau
džių žinių žiupsnelį, kad nušvies
ti visuomenei, kaip dabartiniai 
musų valdovai rūpinasi tais, 
kurie Lietuvos labui pašvenčia 
visas savo jėgas. Lgi šiol aš ty
lėjau ir vyras, kaip paprastai, 
tylėjo ir kentėjo. Man, kaipo 
žmonai, 'lyg ir nepridera kelti 
“gvoltą” dėl vyro. Vienok ma
no kantrybei atėjo galas ir aš 
prąbilu. .

Nerašysiu apie tą, kiek mums 
teko perkentyti Vilniuje dėl vi
sokių okupacijų, visuomenė pa
ti puikiai žino apie tat. Pasa
kysiu trumpai — jei pragaras 
yra, tai Mykolas Biržiška po 
mirties į jį nepateks, kadangi 
per jį perėjo Vilniuje. Pradėsiu 
nuo 33 išsiuntimo iš Vilniaus.

Kuomet aš ant rytojaus po 
vyro išvežimo iš Vilniaus suži
nojau, jog jis yra Kaune, leng
vai atsiduksėjau. Ant galo, bus 
jam ramu, tenai savieji, taip 
idealizuojami musų broliai, pri
ims su atviromis rankomis, kaip 
motina iš kares grįžusius sunusA 
įtaisyš patogiai nuvargusius, at
silsės nabagai. Taip galvojau, 
ir su pakelta energija įsikinkiau 
į mano vyro paliktą vežimą. Ke
lioms dienoms praslinkus, gavau 
iš vyro 'laišką (ačiū vienam iš 
musų diplomatų patekusį į len
kų prokuratūros raukas ir jų 
nukopijuotą), kur jis aprašo ke
lionę iš Vilniaus į Kauną. Pasi
stengsiu maždaug atspausti to 
laiško turinį. Lig neutra'lės zo
nos lenkai vežė tremtinius trau
kinyje. Toliau kelius verstus 
reikėjo bristi 22° šaltyje per di
džiausius pusnynus, kol susisie
kta su lietuviais. Buvo duota 
telefonograma į Kauną, kad at
siųstų traukinį. Sušalę, nuvar
gę, alkani, kiti ligoniai ,lenkų iš 
lovų ištraukti, laukė,, lyg išga
nymo, šiltų lietuvių vagonų. Dė- 

ja, atėjo šalti tavoriniai vago
nai neiššhioti po stovėjusių ten 
karvių ar kiaulių! Nustebę, nu
siminę įslipo visi į tas kūtes ir 
kad nesušalti mirtinai ėmė šok
ti (pakaruoklių šokį!), ramindar 
mi save, kad tai nesusipratimas, 
o Kaune tai jau tikrai jais rū
pinsis, žinia gi yra duota, viskas 
tvarkoje. Atvažiuoja Kauno' 
stotin naktį. Nieko nėra, nesu
tinka. Prašosi nakvynėn stoty
je. Neįleidžia, nes jie be pasų. 
Vargais negaliais įsiprašo per
nakvoti stotyje ant grindų. Per
nakvoję ir nieko iš valdžios ne
sulaukę, visi išvaikščiojo prie- 
g'laudos sau ieškodami. Kode! 
gi taip atsitiko ? Gal kokia ypa
tinga valdžios politika? Ne, da
lykas labai paprastas. Ponas di
plomatas, kuriam buvo duota 
telefonograma, < kaip ir pridera 
diplomatui, naktimis nesibala- 
dos dėl kokių tai 33, kurių tarpe 
buvo nepatogus jam Biržiška. 
Gavęs telegramą, ponas apsiver
tė į kitą šoną ir saldžiai pramie
gojo 'lig pat ryto.

Paskui jau ištremtais susirū
pino pati visuomenė, priglaus- 
dama juos savo butuose. Mano 
vyrą ir jo brolį Viktorą priglau
dė p. Klimai (duok, Dieve, jiems 
sveikatos!) Vyras gavo miegoti 
salione ant kanapos, švogeris 
ant grindų. Abudu jie tuoj stvė
rėsi darbo. Darbas nekaip ėjo, 
dėl vietos stokos liuosai dirbti, 
sveikata virš šlubavo. Aš var
gau su vaikais Vilniuje. Vil
niaus atsitikimų pakirto musų 
vyresnės dukters sveikatą^, ji 
ėmė nuolat sirgti. Taip praėjo 
aštuoni mėnesiai. Nei buto, nei 
kambario mano vyras negavo. 
Pamačius, jog dviem namais,gy
venti iš savo algos negalėsime, 
nutariau ir aš vykti Kaunan, iš- 
siuntus pirma vaikus pas vyro 
tėvus į Viekšnius. Vyras krei
pėsi prie švietimo ministerio, 
prašydamas gimnazijos vedėjo 
vietos Kėdainiuose, tenai, mat, 
buvo butas. Ministeris pasiūlė 
gimnazijos vedėjo vietą Kaune, 
nes Kedainiouse vieta buvo jau 
užimta. Vyras nenorėjo imti p. 
Dovydaičio palikimo, bet minis
terio spiriamas sutiko. Drauge 
buvo jam pažadėta p. Dovydai
čio/užimamas butas gimnazijoj. 
Prasidėjo mokslo metai, Dovy
daitis iš buto nei nemanė išsi
kelti apie ką aiškiai ir pasakė 
mano vyrui (Kiti sako, kad p. 
D. Įjuvo pasiūlytas butas, tik be 
tvarto, o jis laiko karvę ir be 
tvarto buto nepriimsiąs). Prisi
ėjo mano vyrui persikelti į ma
žutį kambariuką — lindynę gim
nazijoj. Tame laike mirtinai 
apsirgo musų duktė, keturios 
mėnesius išgulėjo 'lovoje, o po- 
tam mirė tėvas. Vyras nuo vi

sų tų smūgių ėmė rimtai sirgti. 
Man teko nuo ligonies dukters 
pulti prie ligonio vyro. PrieI 
sveikatos pablogėjimo prisidėjo 
blogas butas, netinkamas maiti
nimas, stoka' priežiūros. Juo 
toliau, juo blogįau jisai jaučiasi. 
Dar ilgiau, ir vieną gražią dieną 
jis kris, kaip be laiko pakirstas 
medis. Duktė reikalauja mies
to gydymo, q aš negaliu jos vež
ti Kaunan, nes nėra kur jos pa
talpinti. Ji irgi gali tapti auka.

Bandžiau aš minti ponų minis- 
terių slenksčius buto klausimu. 
Šie man mandagiai aiškina, jog 
yra Kabineto nutarimas iškelti 
p. Dovydaitį į kitą butą. '■Vienok 
vykdyti nutarimo jie negali, nes 
bijo Dovydaičio — jis yra krikš- 
čionis-demokratas. Išėjimo nėra. 
Nutarėm keltis į Viekšnius. Vy
ras jau padavė atsisakymą nuo 
gimnazijos vedėjo vietos. Vi
suomenė ėmė nerimauti. Gim
nazijos Tėvų Komiteto delegaci
ja ėjo pas ministerius. Pažadai, o 
“voz į nynie tam”. P. Dovydai
tis galingesnis už visą Ministe- 
rių Kabinetą! Lieka tik atsisa
kyti nuo profesoriavimo. Ką 
darysime Viekšniuose, nežinau. 
Kaip nors pragyvensime. Tik 
musų vaikai, jau vienų mokslo 
metų nustoję, negaus baigti 
gimnazijos ir tai ne ačiū Vil
niaus Romanui ir Koveckiui, 
bet ačiū musų viešpačiams. Ar 
ne likimo ironija?! . .

Paskaičius šitą epopėją, tegu 
visuomenė nekaltina Biržiškos, 
kad darbą metęs. Mat, prieš lai
ką mirti nėra noro, jis tiesiog 
nuo mirties gelbisi. Valstybei 
nuo to bus tik nauda -— Minis- 
terių Kabinetas neturės išlaidų 
Mykolo Biržiškos karstui vaini
ką pirkti su parašu — be laiko 
žuvusiam nukamuotam ir t.t.

Dar porą žodžių apie vyro pa
sitraukimą nuo politikos. čia 
pasistengta intrigomis ir į ausis 
šnabždėjimu atstumti jį ne tik 
nuo taip brangios jam Vilniaus 
politikos, bet ir bendrai nuo po
litikos.

—Branistova Biržiškiene. 
21-IV-23. Viekšniai.

Įvairenybės
FILMŲ PRODUKCIJA 

VOKIETIJOJ,
Daugiausia filmų kinemato

grafams gamina Amerika ir 
Vokietija. Vokietijoj filmų ga
myba išsivystė į atskirą pramo
nės šaką, kurios kapitalas šian
dien siekia 40—50 milijardų 
markių.

Vokietija eksportavo filmų:
1920 met.., 11,600,000 metrų,
1921 — -17,000,000 —
1922 — 26,OT,SD0 —
Įdomu, kad Vokietijos filmų

daugiausia išveža į Prancūziją, 
paskui eina Olandija, Austrija, 
Šveicarija, Ispanija ir kiti kraš
tai.

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

— Taip, — atsakė jis, stipriai kaisda
mas, — tuojau ant rytojaus atsiėmiau. Nie
kas nebeprigundytų mane daugiau skirtis 
su tuo skarabėju. Žinai, Jupiteras vi
sai tiesą sakė'apie jį!

—Kaip tai, tiesą? — paklausiau su 
liudnu nujautimu širdy.

—Ogi sakydamas kad tai esąs gryno 
aukso vabalas.

Pasakė tai taip rimtai, kad aš tiesiai 
nustebau.

—Tasai vabalas žada man didžiausių 
turtų, — tęsė jis linksmai šypsodamos, — 
ir aš vėl atgausiu savo šeimynos nuosavy
bes. Ar gi nuostabu, kad dd to aš jį taip 
branginu? Kadangi Laimė teikėsi padova
noti jį man, tai man belieka tik tinkamu 
budu jį pavartoti, ir aš prieisiu prie to 
aukso, kurio jis yra rodykles. Juįiter, at
nešk man tą skarabėją!

— Ką, masa! Ar tą vabalą? Aš neno
riu jo nė pajudinti — jau geriau tu pats, 
masa, jį pasiimk, kad reikia.

Nieko nesakydamas Le|grandas atsi
kėlė ir rimta, iškilminga mina nuėjęs pa
ėmė vabalą iš stiklinio indo, kame jis bu

vo uždarytas, ir atnešė man. Tai buvo pui
kus scaraboeus ir, dar nežinomas 
gamtininkams, tuo laiku, suprantamas da
lykas, mokslo žvilgsniu turėjo dideles ver
tės. Viename nugaros gale buvo du apskri
ti juodi taškai, o antrame gale vienas, pa
ilgas. žviniai buvo ^paprastai kieti, ir 
žvilgėjo kaip nušveistas auksas. Pats va
balas buvo taip įstabiai sunkus, kad, 
imant visa daiktan, galėjai pilnai pateisin
ti Jupiterą dėl jo tokios nuomones apie jį. 
Bet kodėl ir Legrandas sutikę su jo nuo
mone, to aš jau jokiu budu negalėjau su
prasti.

—Aš parsikviečiau tave, L- tarė paki
liu balsu Legrandas po to, kai aš pabai
giau žiūrėti vabalą, — parsikviečiau tave 
dėl to, kad noriu gaut tavo patarimo ir 
pagalbos žygiams, kuriuos nurodo Fortūna 
ir tasai vabalas —

—Mano mielas Legrande, — atsilie
piau, nutraukdamas jį: — tu tikrai nesijau
ti gerai; geriau bus, jei kiek ramiau pasil
sėsi. Eik ir atsigulk, o aš pasiliksiu pas ta
ve keletą dienų kol tu visai pasitaisysi. Tu 
turi karščio ir —

—Pasižiūrėk mano pulso, — atsakė 
Jis- • , , ■ |

Pačiupinėja u ir, tiesą sakant, neradau 
nė mažiausios žymės karščio.

Bet tu vistiek sergi, kad karščio ir 
neturi. Paklausyk manęs: visų pirma — 
eik ir atsigulk; antra —

—Tų visai klysti, — pertarė jis mane. 
— Aš esu taip sveikas, kaip tik galiu būt 

sveikas, tik esu begąlo susijaudinęs. Jei 
tikrai linki man gero, tai turi padėt man 
pasiliuosuot nuo to susijaudinimo.

—Kaip aš galėčiau tai padaryt?
—Labai lengvai. Aš su Jupiteru ren

giamės nedidelei ekskursijai į kontinento 
kalnus, ir toje ekskursijoje mums reikia 
dar vieno žmogaus,, vieno padėjėjo, kuriuo 
mes galėtume pilnai išsitikėti. Tu esi vie
nų vienas, kur mes pasitikim. Ar mums 
pasiseks, ar nepasiseks, visviena < po to ne- 
bekankins manęs tas susijaudinimas, ku
rį du many pastebi.

—Aš mielai norėčiau padėti tau, kuo 
įmanydamas, — atsakiau^ — bet tu pasa
kyk man, ar tik ne šitas pragaro vabalas 
turi ką-nors bendra su tavo ekspedicija į 
kalnus?

—Taip. ' i-
—Na, jei taip, tai jau, Legrande, to- 

kios tavo nesąmonės dalyvis aš nebusiu."
—Gaila — labai gaila —< bet ką da

ryti? Bandysim apsieiti patys vieni.
—'Bandysit patys vieni! Tu tikrai pa- 

svaigęs! Bet palauk, —- kaip ilgai jus ma
note sutrukti?

—Gal bu( visą naktį. Mes iškeliausi
me tuojau ir^grįšime — bept ne vėliau 
kaip apie saulės tekėjimą, j? f

—Ar pasižadi man garbės žodžiu, kad 
kai ta tavo užmačia bu$ atlikta ir daly
kas su vabalu (Viešpatie tu šventas!) bus 
tau patenkinamu budu pabaigtas, tu grį
ši namo ir įsakmiai klausysi mano, kai
po savo gydytojo, patarimų?

—Taip; prižadu. O dabar eikime. Lai
ko nedaug, nėra ko gaišti.

Su sunkia širdžia pasiruošiau eiti kar
tu. Bdvo apie ketvirta valanda kai išėjo
me — legrandas, Jupiteras ir aš. Dalgį ir 
kastuvus užsispyrė Jupiteras nešti pats vie
nas — užsispyrė, man regis, ne tiek dėl to, 
kad butų norėjęs pasigirti savo stropumu 
ir tarningumu, kiek dėl to, kad neišsitike- 
jo savo pohu ir bijojo duot jam į rankas 
kurį nors tų . įrankių. Negras buvo begalo 
susmurgęs; visą kelionę nieko nekalbėjo, 
tik kartas nuo *karto buvo girdėt jį sukei
kiant: “Prakeiktas tas vabalas!” Mano da
liai teko nešti du tamsus žibintuvai, o Leg
randas pasiėmė skarabėją, kurį jis 
paiįrišęs ant virvelės galo nešė, švituodar 
mas, ir su tokia mina, tartum koks bur- 

' tininkas. Kai aš pastebėjau šitokį aiškų ^sa
vo draugo proty pairimo ženklą, aš vos ga
lėjau susilaikyti nuo ašary. Nusitariau bet
gi geriau busiant kol-kas žadinti jo sąmo
nę juokavimais, ligi galėsiu pasigaut griež
tesnių priemonių, kuriomis, gal būt, dar 
Į)utų galimą jis pataisyti. Tuo tarpu gi 
atsargiai baidžiau iškvosti jį, koks tiks
las sitos jo ekspedicijos. Bet iškvosti nepa
siseko. Prisikalbinęs mane,.; eiti draugejis, 
rčdos, vislab nebenorėjo ? kalbėti apie m^m 
kesiies svarbos dalykus, ir į visus mano 
klausinius teturėjo vieną atsakymą: “Pa
matysime!” , \

(Bus daugiau)

Juozas Tysliava.
♦ 4

Pasaulio likimas.
. . ■ r’

1
Pasaulio likimas — prakeiktas likimas — 
Plati ir galinga jo žvilgsnių vilnis...
Išėjom su saule į amžių skridimą, 
Kad laimė žydėtų, negestų viltis...
Kai tolis gyveno, o jausmo karūnos 
Aukštybėje įteikė Dievui aukas,
Pasaulio likimas — keliones siaubūnas — 
Sparnuotoms bedugnėms užlaužė rankas.

♦

— Pasaulio kapynuose vėles vaitoja, 
Pasaulio kapynuose — teismo diena...
O mes nei keliaunam, nei rimstam sustoję, 
Nei atatam nakvynės, kai leidžias diena.
Ateina iš ūkanų giltines kaukės, — 
Spengimas ateina — pasaulio rauda...
Keleiviai sušunka —padanges sukaukia — 
Prakeiktas likimas — likimo banga...

> 2 t

Pasaulio likimas išblaškė po žemę 
Klajingų keleivių ramiąsias minias; 
Jie šiaušėjo vėtroms savas krutinės, 
Jie ‘ainiams nušyisiančią ateitį nešė, 
Tačiau juos išblaškė ^pasaulio likimas.
Ir viso pasaulio žmonijos kelionę 
Siaubūnas likimas apjuosė žūtim, 
Visus nuramino — i>aglostė mirtim — 
Ir viso pasaulio žmonijos kelionė 
Ir tamsią, į mirtiną ateitį žengia.

• f
1 • . • ’ J
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Byla dėl šery transfe- 
ravimo

Vakar teisėjas įSabath pa
reiškė savo nuosprendį Nau
jienų Bendrovės Šerų transfe- 
ravinio klausime, paremda
mas be jokių motyvų tūlo p. 
Kudaičio skundų Į)rieš Bendro
vės viršininkus, kurie atsisa- 

:kė jam pervesti serus, įvai
riu laiku supirktus iš atskirų 
asmenų.

Pirmiau tuo pačiu klausi
mu buvo kreipusis į teisėjų 
Bynerį p. Muikso žmona kar
tu su Jamontu. Bendrovės vir
šininkai atsisakė pervesti se
rus, kurie buvo jai parduoti, 
nepasiūlius tų šėrų pirma Ben
drovei, kaip reikalauja pasta 
ba, išspausdinta ant kiekvieno 
Naujienų sero. Teisėjas Byner 
pripažino tiesų Bendrovės vir
šininkams, ir skundas tapo at
mestas.

Kodėl naujas teisėjas tų da
lykų kitaip išsprendė, jisai ne
paaiškino. Bet Bendroves ad
vokatai pasakė p-ųi Sabath, 
kad jie paduos apeliacijų ‘auk- 
štesniam teismui. Dar pirm 
nudsprcndžfo Jpaskejlbimo tc- 
eiaus buvo aišku, kad be ape
liacijos dalykas neapsieis, ne
žiūrint kuri pusė laimės šia
me teisme.

Asmuo, kuris padavė skun
dų, su Naujienų Bendrove nie
kuomet nieko bendra neturė
jo. Jo vardu čia, žinoma, vei
kia kiti žmonės.

B-vės advokatai! neabejoja, 
kad aukštesnysis teismas pa
naikins dabartinį nuosprendį, 
kadangi visoje eilėje panašių 
atsitikimų tapo nustatyta tai
syklė, kad bendrovės turi tei
sę tam tikru būdu apriboti sa
vo šėrų pardavinėjimų.

a+a
BOLESLAVAS JAROŠIUS

Mirė birželio 2 d., 1923, 9 vai. 
vakare, amžiaus 31 metų. Paė
jo iš Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Kuršėnų parap. Paliko didelia
me ' nubudime Brolį Adolfą ir 
brolienę Mortą. Lietuvoj paliko 
tėvelius, tris brolius, Joną, Juo
zapą ir Ipolitą ir seserį Račkau
skienę. I^aidotuvės įvyks sere
doj birželio 6, iš namų 4508 So. 
Hermitage, į šv. Kryžiaus baž
nyčią. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus dąlyvauti 
laidotuvėsę.. Velionis priklausė 
prie Skaistaus mėnulio Klubo.

Nuliūdę Brolis Adolfas Jaro- 
šius ir brolienę Mortą.

A. + A.

PETRONĖLĖ 
BLIMEKAITIENĖ

50 metų senumo. Persiskyrė su 
šiuom pasauliu, 7:30 nedelioj, 
birželio 3 <1., 1923 m. Iš Lietuvos 
paėjo Vilkaviškio parapijos, Sta- 
ponių kaimo iš namų Pilipavi- 
čiutė. Paliko nuliūdime vyrą 
Jurgį ir'žentą J. Palačkis. Lai
dotuvės atsibus seredoj 8:30 iš 
namų 2628 S. Turner Avė j Auš
ros par. bažnyčią, o iš ten j šv. 
Kazimiero kapines. Visus gimi
nes ir pažįstamus meldžiame da
lyvauti laidotuvėse. Nuliūdęs 
vyras Jurgis Bhimeraitis.

Permainos policijoje.
Perkėlė 109 policijos departa

mento narius.

Policijos virš/hunkas Cojllins 
stipriai sukratė savo departa
mentų. Liko perkelta į nau-. 
jas vietas 17 kapitonų, 26 lei
tenantai ir 66 įvairių ■ rangų 
pclicistai.

Tai padaryta tuo tikslu, kad 
pašalinus policijos broliavimų- 
si su politikieriais.

Lenkp metinis Kosčius- 
kos dienos apvaikš- 

čiojimas.
Praeitų sekmadienį Chica- 

gos lenkai laikė Kosčiuškos. 
dienos apvaikščiojimų. Tokius 
a p vaikščiojimus jie rengia kas 
metai. Humboldt parkan, ka
me yra pastatytas Kosčiuškai 
paminklas, buvo susirinkę apie 
25 tūkstančiai žmonių. Be 
lenkų kalbėtojų buvo pakvie
sti ir tose iškilmėse dalyvavo 
ir kalbėjo Darbo departamen
to sekretorius Davis ir vielos 
kriminalinio teismo teisėjas 
M. MeKinley.

Pasiskandino.
Frank Durkin, 25 m., gyve

nus 815 W. 21 gatvės, nušoko 
upėn nuo 18-tos gatvės tilto 
ir paskendo. Tilto sargas nia- 

šokti žemyn 
tasis neklau- 
lavonas tik 
pasisekė su

rasti.

tė jį ruošianties 
ir ėmė rėkti, bet 
sė. Nusižudžiusią 
po dviejų valandų

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

Praeitų sekmadienį Chica- 
goj tapo automobilių suvaži
nėti negyvai 8 žmonės, tarp 
jų du vaiku. Užmuštųjų var
dai :

Auna Skavronpk, 35 m., 
10517 Calhoun Avė.

Henry Nichols, 21 m., 4321 
S. Cajifornia Avė.

John II. McKee, 1739 E. 
72 St.

Genevieve Clam, 5 m., 1320 
Chapin St.

Florence Gogolski, 11 m., 
1238 Sloan St.

Nežinomas žmogus, užmuš
tas ties 111-ta g. ir 68-ta Avė.

Salvador Bruno, 14 m., 920 
S. Claremont Avė.

Adam Olowski, 32 m., 2126
Garver St.

PLĖŠIKŲ SIAUTIMAS.

fsilaužę į didžiulį Baycr ir 
Co. aptiekos prekių sandėlį, 
146 W. Klintie jSt., panedėlio 
naktį plėšikai išvogė prekių* 
vertės už 11,000 dolerių.

— Trys svečiai, kurie buvo 
pasiėmę sau kambarį Best 
viešbuty, 23 W. Van Buren 
St., naktį nulipę žemyn - api
plėšė viešbučio kasų, teradę 
betgi tik 79 dol. Užtat iš nak
tinio klerko atėmė dar 30 dol. 
Po tos operacijos savo kam
barin jie nebegrįžo.

— ’Pasažierius, įsisėdęs į 
Ycllow taxi ties 31-ma g., ir 
Indiana Avė., kiek pavežtas 
atėmė iš šoferio Otto Wolfo 
75 dol.

NEGRAS PAŠOVĖ
SAVO PAČIĄ.

Negras John West, 1435 S. 
State St., parėjęs namo ir ra
dęs atsilankiusį pas savo pa
čių svetimų vyrų, pastvėręs re
volverį paleido į jų porų šovi
nių, sunkiai jų sužeizdamas. 
Svetimasis vyras paspruko.

KAM NELAIMĖ, KAM 
PIKNIKAS.

Ties Clark ir Randolph gat
vėmis susimušė gatvdkaris.su 
dideliu pieno vežiojamuoju 
motoriniu Lake Zurich Dairy 
kompanijoms Mėžimu!, Vežėjas 
Wm. Bouma tapo sužeistas ir 
nugabentas ligoninėn. Gatvės 
patvino pienu,' kurio vežime 

buvo 250 galonų. Visos apie- 

linkės katės, turėjo tikrų pik
nikų.

KĄ VIENA BANANA 
PADARĖ.

Ncgras Samuel Oliver, .308 
St. Johns Ct., pasiėmė vienų 
bananų nuo ĮF-rank Owenso 
(227 N. Ashland Avė.) vaisių 
“stendės”. Owensas išsitraukęs 
revolverį šovė į negrų, negras, 
pasigraibęs kišenėj, šovė į 
()wensų. Išgirdęs šaudymų po- 
licistas McCabc bėgo žiūrėti ir 
taikos daryti, bet jam po ko
jų pasipainiojo numesta bana
nai užmynęs jų policistas kri
to ant šalygatvio ir taip su
sitrenkė, kad teko gabenti į 
ligoninę. Kovotojai gi dėl ba
nalios nudanginti į šaltųjų.

PIRMUTINĖS KARŠČIŲ 
AUKOS.

Po ilgo šalto pavasario už
stojo šiltos, o dėl neįpratimo, 
gali sakyt, dagi karštos įdie
nos. Vakar termometras buvo 
pašokęs net iki 89 Falirenhei- 
to. Nuo karščio vakar Chica- 
goj nualpo trys žmonės: Miss 
Marion Cortland, 17 m., 4557 
S. Wdlls St., Mrs. Beta Alex- 
ander, 20 m., 4602 Fedcral St., 
ir Albert Hclpcr, 52 m., 4238 
Champlain.

RADO PASIKORUSĮ TĖVĄ.

JWm. Becker, 2740 N. Marsh- 
field Avė., rasta pasikorusį sa
vo namuose. Priežastis nusi
žudymo nežinoma.

Dabokitės šunų, ypač 
dabokit vaikus.

Del karščių šunės daros pa
vojingi. Vakar šunės gatvėse 
apdraskė septynis vaikus 
vienų suaugusį vyrų.

ir

Chicago turės didžiausių 
pasauly ligoninę.

Šv. Luko ligoninės taryba 
nutarė padaryti ateinančių sa
vaitę vajų, kad surinkus pus
trečio milijono dolerių ($2,- 
500,000) pastatymui naujos li
goninės — didžiausios visame 
pasauly. Ligonines trobesis 
busiųs devyniolikos etažų aug- 
štas, dviejų šimtų pėdų ilgu
mo. Bus statoma įšalfa seno
sios šv. Luko ligonines, prie 
Indiana Avė. ir 14-tos gatvės.

organlsmo.

rei-. 
ar- 
To- 
žiu-

Company 
ir State Street 
0645 ;
1692 '• . ; , , 1 '

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

M. Levy &
Kampas 22os

Telefonai: Calumet

• v

Mes taipgi turime visų 
prirengimų dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate
rijoj bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje. ,

Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musiį Stakas Yra Pilnas

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se
redoj > ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ‘ryto iki 1 vai. po pietų.

mkfohu
TEISINGAS GYDYMAS

Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 
be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
por ELECTRO MEDICAL DOCTORS. ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamas gydyme užsiaenėjuaių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 1? 
kambarių, kurio užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prlrengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914“

Del kraujo ligų gurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu (vestas gydymas tie
siog surevoliucljonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios *buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, čėpus, antitoksinus, 
bakterinus, i tatpgyslinčs specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito iįgydymd užsisenėjuaių li
gų. . Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą ,i cg- 
zaminaciją.
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Amerikos malūnininkų 
konvencija.

Sherman v -Uoteliy įprasidėjo 
Amerikos malūnininkų -aso
ciacijos komfendiija. Daily vau j a 
šimtai delegatų iš visos Ame
rikos. Konvencija tęsis 
savaitę.

visų

Gimimai
ChiJagos Sveikatos Depar

tamente įregistruota gimę:
iLleontina Grajauskas, 1547 

North Wood SI., geg. 19.
Loretta AdomaJitis

Wellington, geg. 24.
Barbora Posrinski, 4409

Sacramcnto, geg. 16.

214£

Lietuvių Rateliuose
Del Nario koresponden
cijos apie Dr. V. Kudir
kos Dr-jos susirinkimą

“Naujienų” 128 num. Narys 
nevisai teisingai praneša apie 
raportų delegatų .iš ' Chicagos 
ir Apylinkės Draugijų Sųry-

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

Ofiso Telefonas TYT> W A RDAAD Busto Telefonas
Central 4104 LIK. H. A. DKVALI Armitage 32i9

VIDLRMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampa* State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

šio (jis vadina jį bolševikų 
draugijų sąryšiu) .

Raportuota buvo sekančiai: 
Svarbių dalykų nebuvo šioje 
konferencijoj ir pati konfe
rencija buvo trumpa, tęsėsi 
tik apie tris valandas. Tik kai 
kui^ic svarbesni ruožai jbuvo 
paminėti iš konferencijos dar
buotes.

1. Draugijų praeitoj konfe
rencijoj dalyvavo 21, į šių kon
ferencijų prisiųsta delegatų 
nuo 11 naujų draugijų, viso

(Seka ant 6-to pusi.)

Ar jus žinote, kad
4,097 lietuviai apleido Suvienytas 

Valstijas 1922 metais, o atvažiavo tik 
1,257? Ar jus žinote, kad vieni iš 
miegiamiausių cigaretų kurių Ameri
kos kareiviai reikalauja, šitie visų ki
tų, yra Helmai* Turkiški Cigaretai iš 
priežasties gero efekto nuo 100% gry
no Turkiško Tabako?

Tai. Ufayetta 422S
Plumbing, Hėating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vbadoa 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška,
3228 W. 88th 8t., Chlcafc. IU.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St

Telefonas Rccsevelt 8185 " 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. m.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., v 

Kamp Robey ir North Avė.

Fine for Lumbago*
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Mrs. Butlerienės I 
niežėjimai ir skausmai:

Pranyko po vartojimui 
Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound.

W. Philadelp’hia, Pa. — “Kuomet aš 
valiau stubą pereitą balandžio mėne- 

sj. aš tur būt pa
trukau ar kas ki
tas pasidarė, nes 
vėliau aš turėjau 
skausmus ir niežė
jimus visuomet ir 
jaučiuosi labai blo
gai. Aš negaliu 
nei savo stubos ap
valyti ir negaliu 
panešti ir mažos 
beskės groserio iš 
krautuvės arba ne-

galiu nueiti 4 arba 5 skverus, kad ne
gaučiau didžiausių skaudėjimų į strė
nas . Aš atlankiau savo draugę Mt. 
.Holly, N. J., ir ji sako man, Mrs. 
Butler, kodėl jus nevartojate Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound? Ma
no vyras sako, kad jam tos gyduolės 
labai pagelbėjo nuo jo visokių nema
lonumų. Patarė vartoti jas. Taigi 
aš pradėjau vartoti jas ir jos teikia 
man daug gero. Kuomet aš jaučiuosi 
sunki ir nemaloni, jos visuomet sutei
kia man daug pasitprinimo. Aš galiu 
dirbti savo darbą su malonumu ir aš 
einu riebyn ir storyn. Aš ir dabar 
vartoju Vegetable Compound ir Liver 
Pilės ir aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Sanative, Wash.” — Mrsi 
Charles Butler, 1233 S. Hanson St. 
W. Phila., Pa.

Rašykite Lydia E. Pinkham Medi- 
cine Co., Lynn, Mass. ir gausite dykai 
vieną kopiją Lydia E. Pinkhams Pri- 
vatišką Nurodymų Knygą “Ailments 
of Women”. į

Skrandis buvo toks su
gedęs, kad ji nieko 

negalėjo veikti.
Užaugo 14 svarų ir sakosi jau

čiantis kaip nauja moteris.
Ponia Louisa Cooper, kuri turi 68 

metus amžiaus ir gyvena Willow 
Hill’e, III., rašo šitokį laišką: “Kol 
aš nebuvau vartojusi Nuga-Tone’o 
mane kankino gazai viduriuose, turė
jau didelį vidurių užkietėjimą ir nie
ko negalėjau padaryti, kad viduriai 
išeitų laukan. Buvau beveik užbadė- 
jusi; viskas ką aš galėjau valgyti tai 
truputį buljono. Po paėmimui Nuga- 
Tone’o aš galiu valgyti mažne viską. 
Aš užaugau 14 svarų ir jaučiuos 
kaip nauja esybė. Tai yra geriausis 
vaistas kokį aš kuomet vartojau.” 
Nuga-Tone po teisybei yra aštuoni 
vaistai vienam, kurie maitina, stimu
liuoja, sutaiso ir stiprina silpnus, su
nykusius, nusidėvėjusius organus ir 
audmenis. Pamėgink jį pats ir įsi
tikink. Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą parda
vinėja visi geresnieji aptiekininkai 
pozitingai garantuodami, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wabahs Avė., ęhieago, pasiun
tus jiems $1.00.

' 1 LILLL2J---------- ----  ..

DAVID RUTTER & COn
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retali 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai At.

Tel. Yards 2296. t

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminavimo, 
rime ligonius su pagclba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų bu ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpar. 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

PAIN-EXPEUERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

usi Įima ir nesmagumai
ufl IfcVl —pranyksta. Supirmu žnyptelejimu 

reumatiško skaus- 
mo, nervus kratau- 
čioa neuralgijos, kan- 

w kinančio ir liečian
čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Ezpelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekoso arba iš

F. AD. RICHTER 6 CO., 
104-114 South 4th$t., Brooklyn, N. Y.

—SURASTA-^
ANT GALO

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

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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 mirkąt- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšta virš Platto ap
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryta iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

h......................... -..................................................

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

' Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu per medicinos daktarus. Pa
bandykite šį puikų mokslą. Nevar
tojama jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie mane, 
kad jų liga nėra išgydoma, dabar 
yra sveiki ir linksnius.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock,
4654 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos
Po pietų į. Vakare

1-5 7-9

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ros*.

DYKAI PATARIMAI
Geriaual AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo badai n«o
Chroniško
Nervingumo fį 
Kraujo kL W 

Slapumo W
iu K

PrivaUBlf . 
Lig,

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite gad 
ir ii toli suteiksiu geriausi gy-

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

(Kampas Monroe ir Dearbom SU) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506, 
/ ' Chicago, UI. / •(
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedii- 
dieniais 10-1 po piet. Panedfclyj, 
Seredoj ir Subataj vakarais 6-8 v.

TRISDE4IMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai įmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui*. ' , f

gatvdkaris.su
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NAUJIENOS, Chicago, m Antradienis, Birželio 5, 1923

Lietuviu Rateliuose. sų provincija. Taip pat bus j 
nusiųsta Amerikon ir Paba'ltės 
valstybėms. (“L-va”)

PRANEŠIMAS REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

............................ -T 
įasidaro 32 draugijos; dele- 
atų dalyvavo 39.

2. Konstitucijos pagamintas
Pranešimai

turės jį iš-

delegatai į 
gynimo ta-

įlyšįitri tapo atmestas; konsti
tucijos komisija kartu su pil
domuoju komitetu 
naujo peržiūrėti.

3. Išrinkta trys 
Ateivių darbininkų 
rybą.

4. 'Konferencijoj delegatai 
aukavo Lietuvos politiniam 

kaliniam, tik nebuvo paminė
ta kiek suaukavo.

5. Nutarta, kad delegatai su
grįžę į draugijas pakeltų klau
simų kasiink Lietuvos politi
nių kalinių šelpimo [Tų drau
gijų nariams, o ir pačiam J. 
M. Gelgaudui vertėtų betgi pa
siskaityti .“Keleivyje” p. Za
bulionio išvelkamų aikštėn da
lykėlių apie tai, kur lietuvių 
bolševikų vadai deda visas tas 
aukas, kurias jie per savo 
agentus dvidešimtimis tūks
tančiu doleriu surenka iš žino-v v

n iii neva Lietuvos politiniams 
kaliniams etc. šelpti. O p. Za
bulionis tur būt .žino ką kal
ba, nes jis pats buvo vieno 
tų fondų iždininkas! — “N- 
nų” Red.]

6. Abclnai rodėsi delegatų 
ir pildomojo komiteto narių 
tarpe nuomonės, kad neiti gi
liai į politiką su Ch. ir Ap. 
D-jų Sąryšio reikalais.

G. M. Gelgaudas.

L. S. J. Lygos darbuotės 
atspindžiai

turi jau 
ir

komi- 
rašti-

labai 
kelias 

energingų

pranešė, kad 
suorganizuotas

prakti-
Jackson

ir į va i-

Nors ir tiktai keletas mėne
sių atgal kaip Lietuvių Socia
listinės Jaunuomenės Lyga su
organizuota, tečiauš spėjo vi
suomeniniai jau daug kuo 
naudingu pasižymėti ir daug 
gero nuveikti, ypač jaunuome
nės labui.

Kad Lyga sparčiai progre
suoja, kuoaiškiausiai rodo pra
eito susirinkimo įvairių 
sijų raportai. Iš turto 
ninko paaiškėjo, kad 
1-ma kuopa finansiniai 
gerai stovi, ir 
dešimtis jaunų 
narių. Stygų 
niaus komisija 
orkestras jau
iš keliolikos prasilavinusių na
rių ir sėkmingai įvyko kelios 
repeticijos vadovaujant drg. 
Juodžiui. Sporto skyriaus ko
misija (pranešė, kad jLygos 
“Tennis” skyrius ^mažne kas 
sekmadienį sėkmingai 
kuoja ir žaidžia tai 
Parke, tai kitur kur. 
dažnai yra rengiama
rus draugiški išvažiavimai į 
Paežerius ir miškus, kur na

riai turi progos linksmai ir 
gražiai tyrame ore pasilinks
minti, ir kartu padįskusuoti 
įvairius ''einamuosius gyvenimo 
klaiNimusl Kas 'penktadienio 
vakarą, išskiriant mėnesinių 
narių susirinkimų vakarais 
įvyksta lavinimosi narių susi
rinkimai susidedantys iš lietu
vių kalbos gramatikos pamo
kų, įvairiomis temomis prelek- 
cijų ir t. t. Ateityje planuoja
ma įvesti ir daugiau skyrių, 
kaip tai dramos skyrių, atle
tikos ir panašiai.

Iš to viso galima spėti, kad 
Lyga trumpoj ateityj taps vie
na iš veikliausių progresyvių 
lietuvių jaunuomenės organi-1 
zacijų. Aro Ainys.

Pirmoji Lietuvių
kionfilmą.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

A. L. T. Sandaros 75-tos kuopos 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį 7 vai. vak., birželio 6-tą 
dieną, 1923 m., J. H. Rashinskio svet., 
729 W. 18th St.

Visi nariai malonėkit būtinai atsi
lankyti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

GUŽU—GUžU GUŽYNE 
NAUJIENŲ PIKNIKAS.

Jaunosios Birutės pamokos Įvyks 
utaminke birželio 5 d., 1923 Fellow- 
ship svetainėje, 831 W. 83rd PI. Na
riai bukite visi laiku ir naujų atsive
skite.

šilto oro pramogos ir Eičiuolystės 
jausmas vėl šaukia mus visus į gar
sųjį pavasarinį Naujienų Pikniką.

čia bus žaismių, lenktynių, šokių, 
valgių, gėrimų ir svetingumo.

Kiekvi/nas smagus vyras su savo 
matere ar panele ir kiekviena smagi 
moteris ar panelė su savo vyru yra 
širdingai užkviesti į tą pavasarinį 
Naujienų Pikniką, birželio-June 10 
dieną, 1923, Černausko Darže prie 
Desplaines upės, Lyons, III. ir būti te
nai nuo 11 valandos ryto iki 11 valan
dos vakare. — Davažiuoti tenai gali
ma nuo kampo Cicero ir Ogden avė. 
gatvekariais arba “busais”. Bušai da
bar naujai užvesti ir jais smagu va
žiuoti.

Kviečia
Naujienų Pikniko KOMITETAS.

Jaunosios Birutės Orkestros pamo
kos būna kas antradienį vakare, Fel- 
loship svetainėje, 831 W. 3Srd Place. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas.

Prakalbos ir paskaita 5 dieną bir
želio Meldažio salėj, 2242 W. 23rd PI. 
Kalbės Dr. A. J. Karalius tema “ti
kybų išsivystymas”, F. O. Bech —• 
“Ateities įvykiai” (iš filosofijos), ir 
B. F. Kubilius apie Lietuvos ekono
minius klausimus. Kviečia publiką 
atsilankyti. — Komitetas.

Extra Laisvamaniams. L. L. F. 1 
kp. šaukia etra susirinkimą ketvergo 
vakare 8 valandą birželio 7 dieną. 
Aušros kambariuose 3210 S. Halsted 
St. Reikalas labai svarbus. Visi ma
lonėkite dalyvauti.

Juozas Uktveris, sekr.

“Birutes” metinis susirinkimas ir 
rinkimas valdybos įvyks ateinantį 
ketvirtadienį, birželio 7 d., 7:30 v. y., 
Mark White Sq. parko svetainėj, 30 ir 
Halsted gi. Visi nariai prašomu da
lyvauti. — Valdybe,

Lietuvių Darbininkų Sąjungos susi
rinkimas bus laikomas trečiadienį 
birž. 6, 7:30 vai. vak. Apveizdos Die
vo mokyklos svetainėj. Visi nariai 
kviečiami susirinkti.

— Valdyba.

L. R. ž. P. ir P. Klubo pusmetinis 
susirinkimas Įvyks ketvirtadieni, Birž. 
7, 7:30 v. v. Meldžiame visų narių 
atsilankyti paskirtu aliku, Liuosybės 
svetainėn, 1822 Wabansia Avė.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestro repeticijos lai
komos du kartu savaitėje, trečiadie
niais nuo 6 iki 7:30 klasiški šokiai, 
nuo 7:30 Orkestro šeštadieniais nuo 

o p. iki 3 klasiški šokiai, o nuo 3 
r..:estra šokių mokina Arthur Kome- 

o Orkestrą J. L. Grušas. Bir- 
d. įvyks mėnesinis susirinki- 

Rašt. Eugenija Grušaitė.

2 pc 
Ork 
koff, 
želio 
mas.

6

S. kuopų valdybų domei Cook 
Socialistų Partijos PresosCounty 

Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Rivervievv Picnic Grove). Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
lui kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

Cisero. — ALTS. 76 kp. SLA. 194 
<p. ir Lietuvių Dramos draugija ren
gia suvienytomis spėkomis puikų iš
važiavimą j Forest preserve birželio 
24 d. Kviečiami visi dalyvauti. Apie 
smulkmenas bus pranešta vėliau.

—H. Labanauskas.

D. L. K. (Keistučio Kliubas rengia 
draugišką išvažiavimą su dideliu ir 
gražiu programai nedėlioj, birželio 24 
1., 10 v. r., j Jefferson miškus. Visi 
<viečiami rengtis dalyvauti tame išva
žiavime. — Komitetas.

SOCIALISTŲ PRESOS PIKNIKAS’ 
Rivierview Parke, Birželio 17 d.
Sekmadienį, birželio 17, įvyks So

cialistų Presos piknikas Rivervievv 
Parko piknikų darže. Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnų 
Lietuvių Skyrių. Bus įvairus, turi
ningas programas — prakalbos, mu
zika, chorų dainos. Socialistų Par- 
;ija* turi pakvietus taipjau garsius 
calbetojus, kurie kalbės • angliškai. 
Erdvioje šokiame joj salėj bus šokiai 

:iki vėlumos. Lietuviai turės savo 
“barą”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.

Įžangos bilietai 30 centų, išanksto 
jalima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
jSS. narius. Kviečiame Chicagos ir 

apielinkės lietuvius gausiai atsilanky- 
;i ir maloniai laiką praleisti šioj mil
žiniškoj darbininkų puotoj. ,

Pikniko Rengėjai.

Draugyste Palaimintos Lietuvos lai
dys savo priešpusmetinį susirinkimą 
sekmadienj, birželio 10 d., 1 vai. po 
pietų, paprastoje svetainėje.

Visi nariai yra kviečiami dalyvau- 
i, kad paskui nebūtų jokių nesusipra

timų, nes draugija turi labai daug 
svarbių reikalu išspręsti.

Kaunas. — Liudo Giros miste
rija “Stebuklo Valanda”, pasta
tytoji Vytauto ąžuolyne gegužės 
m. 6 d., nufilmuota, o ta proga 
nufilmuotos buvo ir visos me
džių sodinimo iškilmės. Tai pir
moji lietuvių filmą bus šiomis 
dienpmis parodyta Kauno kinų, 3001 So. Halsted Svarbuh re{kalas. 
po ko galės ją pamatyti ir mu-

LSS. 4-tos kuopos nariu Susirinki
mas bus laikomas ketvirtadienį, birže
lio 7, lygiai 8 vai. vak. “Aušros” svet.

Kiekvienas narys kviečiamas būtinai 
atvykti, nesivėluojant. Valdyba.

PASARGA.
BESIGARSiNANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 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 
;alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
oiai, apsivedimai, asmėnų jieškoji- 
tnai ir t.t. turi būt iš kalnb apmoka
mi.

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

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

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU merginos arba 

našlės apsivedimui. Aš esmu na
šlys, turiu 3 vaikučius, esu 30 
metų amžiaus. J. Z., P. O. Box 
265, Logansport, Ind.

JIESKO PARTNERIU
REIKALAUJU partnerio į 

bučernės biznį. Biznis gerai ei
na. Bet vienas negaliu apsb 
dirbti. Nemokantį to biznio iš
mokinsiu. Kreipkitės.

8965 Archer Avc.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SOTGDENGtYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4.. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-i 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos ofisas buvęs Dr. 

G. M. Glaser, 3149 S. Morgan 
S t. su ar be gyvenamų kam
barių. Gera vieta dėl lietuvio 
arba lenko daktaro. Tel. Drex- 
el 2880 — Mrs. Glaser.

ĮIEŠKO KAMBARIU
JAUNAS vaikinas nori ruimo pas 

paprastus švarius žmones, apie 18-tą 
ir Halsted apielinkę ar ant N,orth 
Side j rytus nuo Halsted Street, elek
tros šviesa reikalinga.

JOS KAVALITES
1051 N. Franklin St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris 

dėl dviejų vaikinų ar merginų 
arba ženotos poros.

Atsišaukite .
809 W. 34th St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA operatorkų prie 
moterų mazgojamų dresių.

THE GREENBĖRG
DRESS MFG. CO.

1943 N. Westem Avė.
REIKIA 8 merginų prie val

gomojo stalo. Alga, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite H. Moore, 
Mgr., 525 So. Ashland Avė. 
Lindlahr Sanatorium.

REIKALINGOS 2 veiterkos. 
Lengvas darbas. Gera mokes
tis. Atsišaukite tuojau .

KAUNO RESTAUfeANAS 
2325 So. Leavitt St.

VYRŲ

REIKIA
■it .'•<,•»

Nuolatinių darbininkų darbui cinos išdirbystės:
Prie karšto darbo šaltų rolių raughers
Atidarinėtojų šaltų rolpakerių
Picklerių Blėkos Housemen
Annealerių Abelnų darbininkų

Atsišaukite į artimiausią liejiklą:
* . v — Clęveland, Ohio.
Farrell, Pa. — Gary, Ind.
Wheeling, W. Va. ' — Martins Ferry, Ohio.
Monessen, Pa. — New Castle, Pa.
Dover, Ohio — New Kensington, Pa.
Scottdale, Pa. — Morgantown, W. Va.
Wellsville, Ohio — Vandergrift, Pa.
Bridgeport, Ohio — New Philadelphia, O.

AMERICAN SHEET AND TIN PLATE CO.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ Reikia

Reikia
Merginų guzikų skylučių iš- 

siuvinėjimui, patyrusių. Atei
kite pasirengusios darban.

Atsišaukite
EDERHEIMER STEIN CO.

1911 Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Kalvių, 65-70c. į vai. Karpenterhj 

I j dirbtuvę, 70c. į vai. Inžinierių, $40 į 
’ savaitę. Pečkurių, 55-65c. į vai. Ja- 
nitorių, $25 į savaitę. Darbininkų, 

1 50c. į vai. Darbininkų prie mašinų, 
50-60c. į vala. Sargų, $105 į mėnesį, 
8 vai. darbo dienoje.

MOTERŲ
Janitorkų, trumpos darbo valandos, 

$61 į menesį. Moteries hotelio dar
bui, $50 j mėnesj, valgis ir kambarys. 
Indų plovėjų, $18 i Savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Halsted St.
-------- —

REIKIA —
Indų plovėjų vyro ar moteries, 

$15 į savaitę.
Atsišaukite

750 W. 31st St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA —
beilcrių ir trakėnų. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405' W. 21-st Street

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis 50c. į 
vai. CHICAGO TOB’E & 

IRON CO.,
2531 — 61 W. 48th St.

Lafayettė 1447

MOLDERIŲ, core „dirbėjų ir darbi
ninkų j malleablc ir grey geležies 
fandre.

Atsišaukite
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO., 

Samdymo ofisas 
1760 Diversey Parkway

Reikia—/
VYRŲ

ATYDAI. /
Gerai apmokamas, nuolat 

darbas. Dienomis ar naktimis, 
galite gauti pas

WESTERN FELT WORKS, 
■4115 Ogden Avė.

Netoli 22nd ir Crawford Avė.

REIKALINGAS dreiveris 
duonai išvežioti. Geras užmo
kestis, darbas ant visados.

Atsišaukite
1208 E. 98rd St., Chicago.

REIKIA ledo stumdytojų, 55c 
į valandą, taipgi vyrų ant plat
formos, 55c į valandą.

U. S. COLD STORAGE CO., 
2101 W. 89th St.
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PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši
nų. Parduosiu* arba mainysiu ant 
namo. Atsišaukite prie savininko.

4429 So. Fairfield Avė 
Brighton Parke

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui grosemės rakandai 

(Fiktures). Visi gerame stovy j (Ice 
box) svarai, barai, lentinos, ir shows 
keisait Atsišaukit tuojaus gausit 
bargena. Savininką galima matyti 
nuo 11 iki $ vai. dienoms.

2524 So. Halsted St,

Gražus dvarelis Lietuvoje

OFF
PRESERIŲ

PRIE
SACK

KAUTŲ

Kreipkitės prie:
H ART SCHAFFNER

& MARX, 
< !

19th St. & Washjtenaw Avė.

PARDAVINĖTOJO su geru rekor
du. Ras puikų užsiėmimą prie nvu- 
sų organizacijos ir geras uždarbis jei 
jus padarysite rezultatus. -Pasimaty- 
kite su

MR. SMITU, 
Room 801 

155 N. Clark St.

Reikia -
16 vaikinų, 16 metų ir senes

nių, $3.00 J dieną pradžiai. Nuo
lat darbas. '

Atsišaukite
DAVID G. MAXWELL 

44th & Racine Avė. 
Union Stock Yards.

Reikia
10 vyrų prie 'lentų darbo. 

$4.50 | dieną. Nuolat darbas.
Atsišaukite

DAVID G. MAXWELL
44th & Racine Avė.
Union Stock Yards.

REIKIA —
DARBININKŲ.

Atsišaukite
STANDARD MATERIAL CO.

607 West 66th St.

REIKIA naktinio virėjo taip
gi virėjo prie greitų orderių. 
WASHINGTON RESTAURANT 

3407 Lawrence Avė.
Tel. Irving 2258

REIKALINGAS antrarankis 
virėjas į gerą restaurantą valgių 
virti. Geras užmokesnis ir ne
blogos darbo sąlygos. Kreipkitės 

3206 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA galiūnas su 

barais ir visais {taisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį 
išvažiuoju j Lietuvą. Biznis ge- 
ras senai išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 819 Root St.

PARDAVIMUI biznis t saliunas ir 
Lunch Room, prie pat šapų ir prie 
stoties. Kas norit pirkt ar mainyt ant 
lotų, atsiSaukit greitu laiku. Apie biz
nį patirsit ant vietos. Lysas ant dvie- 
Smetų. Priežastis pardavimo turiu 

tą biznį. F. Jakaitis, 15844 Park 
Avė., Harvey, III. Phone Harvey 421 J

PARDAVIMUI pirmos Mėsos 
barbernė South Side.

Atsišaukite
1789 So. Halsted St x

Box 258

Pasitaiko proga pirkti 
gražų ūkį Lietuvoje Biržų 
apskrityje, ant Mūšos upės 
kranto. Ūkis susideda iš 80 
hektarų (apie 74 dešimti
nes) žemės su triobomis ir 
dideliu sodu. Pievos potvi- 
nio užliejamos. Parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės į 
adv. K. Jurgelionį Naujienų 
ofise.

RAKANDAI

Lie-

AUTOMOBILIAI

ka-

NAMAI-ZEME

MOKYKLOS

Pardavimui 3 
namas, 3 karų

PARDAVIMUI GERIAUSIA 
FARMA.

VALENTINIS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison fttreet 
Tel. Seeley 1048

Kirpimu, dezaininimu, siuvi
mu, dresmaking Ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursu moterims ir 
merginoms, atsineikit audikla, su-

DIDELIS BARGENAS
Parduosiu bučernę ir prosernę ar

ba mąinysiu ant automobilio, loto, ar
ba saliuno. Atsišaukit greitai turi 
būt parduota j tris dienas, kas pir
mesnis, tai laimės. ‘ Biznis daroma 
geras. Renda pigi. Kreipkitės

4034 Archer Avė.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė. Parduosiu už pusę kai
nos. Geras biznis. Visokių 
tautų apgyventa vieta, priežas
tis apleidžiam miestą. 602 W. 
26th St.

PARSIDUODA dveji player 
pianai. Dabar turiu bučernę ne
turiu kur padėti. Parduosiu už 
pirmą pasiūlymą. K. Jasutis, 
2958 S. Lowe Avė.

ŠUO ant pardavimo, pusiau 
buldogas nėra cistai buldog. La
bai geras šuo prie biznio 3 metų 
senumo. Parduosiu nebrangiai. 
Galite matyti bile kada: 44?7 S. 
Fairfield Avė, 1-mas flioras.

BARGENAS
Pardavimui 6 pagyvenimų 

mūrinis namas, 2-5 ir 4 po 4 
kambarius ir saliunas, 9 metai 
kaip statytas. Kaina $19,800.

Pardavimui 5 pagyvenimų mu 
rinis namas ir storas, garadžius 
2 mašinoms ir lotas. Kaina 
$24,500.

Pardavimui 2 pagyvenimų 
mūrinis namas 5 ir 6 kambarių. 
Randasi ant Lowe avė. ir 56 St. 
kaina tik $6,800.

Atsišaukite j Naujienų Sky
rių.

A. AMBROZEVIČIA 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai, 
jai kas norės ir ruimus galės renda- 
voti. Parduosiu pigiai, pardavimo 
priežastis svarbi, išvažiuoju į Lie
tuvą.

Kreipkitės
( 3316 So. Morgan St.

2 lubos frontas

PUIKUS bargenas ant biskį
panešiotų karų.

Hudson Super Six
Chandler $port Model
Ford Sodan
Ford Roadster. Visi tie

rai yra vėliausių modelių. Kai
nos labai prieinamos.

BRIDGEPORT AUTO 
SAjLES CO.,

3207 So. Halsted St., 
Chicago, III.

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

3207 So. Halsted St., 
Chicago, IH.

PARDAVIMUI Reo trokas ge
ras dėl pekoriaus arba ir kito
kiam bizniui, 1 tono sunkumo. 
Kaina $400. Atsišaukite 1448 E. 
66th PI. Tel. High Park 9451.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke,. 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštu, naujas kampinis namas, 8 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai. z

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMEN’p CO., 

8885 South Halsted Street, 
Yards 6894

Brighton Park, 8990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizpiavas 

mūrinis namas. Didelė krautuvė su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galima 
užimti tuojaus. Parduodame ant 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko- 
mišinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

8835 South Halsted Street, 
Yards 6894

DŪK BIZNIERIUS
4 flatų mūrinis namas su 

saliunu, garandžius, rendos $95 
į mėnesį, kaina $9,800. Mai
nysiu į bučernę, grosernę, pri
imsiu lotus į mainus.

Kreipkitės pas:
G P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted Sf.
Tel. Boul. 9641

' f. . -
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Prie pat Chicagos, arba mainysiu 
ant gero garadžiaus; arba ant biznia
vo namo. Farma randasi ant Joliet 
Gravel Road, 19 mylių- nuo City Hali, 
107 akrai žemes ir visa dirbama, 8 
rūmų namas, 2 bamės, vištininkas, 
kiaulininkas, dėl grudų svirnas ir jau
nas sodnas. Chicago Forest prezer- 
vesĮ, 2% mylių nuo Hinsdale; 2 blokai 
iki mokyklos. Gali padaryti trok far- 
mą arba bile kokį biznį gali padaryti, 
nes tai yra ant didelio bizniavo kelio 
Kelias bus pabaigtas cimentuoti šį
met. šokių salė yra ir grosemė sker
sai gatvės nuo farmos ir gesalino 
tanka. Pigiai parduosiu, nes aš tu
riu biznį Chicagoj.

JOE POVILONIS 
6104 So. State Street, 

Phone Normai 2992

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125* Kaina 
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš- 
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

Room 304,
10 N. Clark St.

PARSIDUODA 3 aukštų 
kampinis hizniavas mūrinis 
namas, 5 flątai ir Storas. Gara- 
džius dėl 3 mašinų. -Kreipkitės 
pas savininką, 3 aukštas ir už
pakalio, 836 W. 20 St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis 6-6 kambarių namas. Agen
tų nereikia.

Atsišaukite
6234 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 10 kambarių 
mūrinis namas, geras ant furniš- 
ruimio gražioj vietoj, mažas 
{mokėjimas ir lengvas išmokėji
mas. Atsišaukite 1448 E. 66th 
PI. Tel. High Park 9461.

TIKRAS bargenas.
flatų, 6-2-7 kambarių namas, 3 karų 
mūrinis garadžius, $21,500, 6 flatų, 
6-6-6 kambarių, $32,500, pinigais nuo 
11,000 iki 12,000. 6 flatų, 5-4 kamba
rių, garadžius, $38,500, pinigais $12,- 
000 iki $15,000; taipgi 12 flatų, $57,- 
500 iki $65,000, — $20,000 pinigais.
Mr. Golden, Tel. Dorchester, 8174 nuo 
6 iki 7 vai. vak.

PARDAVIMUI 2 aukštų po 6 
kambarius mūrinis namas, ga- 
radžius dėl 4 mašinų. Namas 
randasi geroj vietoj ant S. Union 
Avė. Kreipkitės prie savininko: 
3416 So. Lowe Avė., 1 lubos.

drapanas.
Biznio ir namą kursai 

padarymui. Kreipkitės, 
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją. I

Sara Patek, pirmininką.

IŠMOKITE angliškai. Su pagelba 
specialio metodo jus kalbėsite angliš
kai į porą savaičių. Labai trumpas 
kursas. Pigi mokestis, laike vasari
nių mėnesių. Atsakydami pažymėki
te kokią valandą pas jumis gali atei
ti mokytojas dėl sutarties, Estrer D. 
Hunt, 6600 Harvard Avė.


