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Streikas atidėtas
Pastate Jaures paminklą
Ryto Vokietija paduos
pasiūlymus
Šelpimo darbą per ateinančią
žiemą. Taipjau tokias pat su
tartis veikiausia padarys kata
likų šelpimo organizacijos ir
Y. M. C. A. (Jaunųjų Krikš
Sako, kad Rusijos pareiškimu, čionių Asociacija).
l*ulk. Haskeil mano, kad
derlius šiemet bus geras ir
nebėra reikalo tęsti šelpimo šelpimo administracijos veiki-

Jungt. Valstijos sustos
šelpusios Rusiją

Išgelbėjusi
žmonių.

Chicago, I1U Trečiadienis, Birželio-June 6 d., 1923

5,000„000

tiias užmezgu
draugingumų
tarp Rusijos ir Amerikos ir be

I miteto, sirgo ir negalėjo at
vykti paminklą nudengti, tad
pirminitikavo Albert Thomas.
Thomas perskaitė' paruoštą
Anatole France kalbą, kurioj
tas didis rašytojas pareiškia,
kad Francija dabar yra blo
gesnėj padėty, negu kad ji bu
vo laike karo. “Dar niekad
mes nebuvome tokiame dide
liame pavojuje ar tragiškesnėj
padėty, kaip kad esame dabar
ir į kurią mus įstūmė šian
dieniniai musų valdonai”, rašė
Anatolė^ France.

Ryto Vokietija paduos savo
- pasiūlymus
Duos naujus kontribucijos pasiūlymus.
BERLINAS, birž. 5. — Vo
kiety jos nauja kontribucijos
nota bus pasiųsta talkinin
kams ketvirtadieny.
Valdžia neskelbia jos turi
nio, bet manoma, kad ji nu
stato kiek Vokietija gali mo

Svarsto apie tvirtesnį pa
sigriebimą Ruhr

nija, nė su mayoru Dever ne sto

VEIKAM tvirtam vyrui ir
sveikai tvirtai ' moterei
neatleistina bedavoti kad darbo
neturi.

S

Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant
lygios su vyrais.

Francijai

pereitą

No. 133

__________

Francijos parlamentas nori Tikimasi riaušių Ispanijoj Panaikino apkaltinimus
suvaržyti monarchistus Manoma, kad klierikais! gali prieš darbininkus

sukelti sumišimus dėl jų va
Apkaltinimai prieš 200 darbi
At- dovo užmušimo.
PARYŽIUS, birž. 5.
ninkų po pernykštei med
stovų butas šiandie po karštų
žioklei liko panaikinti.
ginčų 'ir manevravimo priver MADRIDAS, birž. 4. — Sasti premierą Poincare aiškiai ragossos arcivyskupa(s kardi
pasisakyti prieš monarchistus nolas Soldevilla y Romero li CHICAGO. — 80 apkaltini
ir jų organizacijas,
nutarė ko vakar užmuštas Saragossoj. mų, kurie palietė apie 200 dar
griebtis aštriausių priemonių Vienas jo patarnautojų irgi pa bininkų liko vakar panaikinti
užgniaužimui monarchistų, ku šautas. Jis važiavo į savo dir valstijos prokuroro delei sto
nušautas kos įrodymų.
rie tankiai griebiasi prievar delį dvarą ir liko
dviejų jaunuolių prie pat var Tuos apkaltinimus išnešta
tos.
Į jo brangų automobilių fjernai po per kelias dienas da
Butas keliais balsavimais nu tų.
rytai ant organizuotų darbi
tarė išspausdinti ‘ir pasiltyeisti buvo paleista 11 šūvių.
Kardinoflas
buvo Vatikano ninkų medžioklei, kada buvo
visoje Francijoje atstovų Herriot ir Brousse kalbąs^prieš nuomonių reiškėjas ir jis pa unijų raštinės puolamos, do
reika- rašė visiems Ispanijos katali kumentai ir užrašai grobiami
monarchistus ir vidi
atsa- kams atvirą laišką, kuriame ir keletą šimtų darbininkų ar
lų ministerio Maun
kymą, prižadantį palaikymą buvo prigrūmota prakeikimu eštuota. Kad pateisinus savo
tiems, kurie balsuos už Alhu- puolimą, policija ir prokuro
tvarkos.
Paskleidimas ministerio Mau- cemas valdžią, jei toji nenusi ras pareikalavo apkaltinimų ir
noury kalbos nutartas 378 bal leis bažnyčios reikalavimui ne jų išgavo prieš porą šimtų dar
sais prieš 61, o atstovo Brou keisti senosios konstitucijos, bininkų, kuriuos kaltinta išviatviras prigrumojimas liojime ir suokalbiuose išvilio
sse — 520 balsais prieš 44. Toks
Tai rodo, kad latistovų butas šaliai sujudino visus gyvento- ti iš žmonių pinigus. Bet ka
da reikėjo stoty teisman, tai
mažiau pasitenkina Maunoury jus.
Madridas yra labai susirupi- jau jokių įrodymu nebebuvo
prižadais kovoti su monarchistais, negu kad Brousse pa- nęs žinia apie kardinolo už- ir apkaltinimus prisiėjo panai

nebuvo tikslo išreikšti nepasi
tikėjimą valdžiai, bet tik pa
abejoti apie vieno ministerio
nuoširdumą.

Turkija nepripažįsta
koncesijų
Atsisako įrašyti pirmiau talki
ninkų gautąsias koncesijas į
sutartį.
(LAUSANNE, -birž.. 5. —
Turkijos delegatas v Ismet Pa
ša atsisakė priimti talkininkų
pasiūlymus, kad jų gautosios
dar nuo sultono valdžios kon
cesijos Anatolijoj butų apsau
gotos įrašant jas t į naująją
taikos sutartį.
Ismet sakė, kad jis nėra įga
liotas .tą klausimą svarstyti** ir
privatinis pasitarimas tarp jo
ir žymiausių talkininkų irgi
nedavė jokių pasekmių.

Prancūzai užėmė stotis
BERLINAS, birž. 4. —
Francijos kareiviai šiandie už
ėmė Herne, Wanne, Gelsenkirchen, Kartenberg ir Altenessen geležinkelio stotys jir už
darė jas gabenimui, tuo užda
rydami paskutinius svarbiau
sius geležinkelius Ruhr distrikte.
Melsdamiesi lietaus sudegino
žmogų.

nežiūrint premiero
valdžiai,
asmeninio
noro permainyti
konstituciją taip, kad ji su
teiktų tikėjimo laisvę.
Tuo
kardinolas buvo įsigijęs daug
priešų. Tie džiaugiasi jo už
mušimu. Bet klerikalai labai
rūstauja ir manoma, kad jie
gali sukelti didelių riaušių ir
sumišimų visoje šalyje.
Prisibijodama klerikalų riau
šių, valdžia uždraudė demon
stracijas prieš klerikalus, taip
jau respublikonų ir socialistų
susirinkimus.
Tečiaus Barcelonoj jau kįlo
riaušės. Ištikusiame tarp kle
rikalų ir anti-klerikalų susi
rėmime du. žmonės likę už
mušti. •
Policija visur griebiasi aš
triausių priemonių, kad neprileidus daugiau riaušių.

dymui

už

4 žmonės užmušti, 40
sužeista

3 DARBININKAI UŽDA
RYTI KASYKLOSE.

sudeginimą jauno šaftai. Jau buvo prie jų pri
sikasta, bet šafta antru kartu

žmogaus išmeldimui iš jaunos
ir gražios lietaus dievaitės duo užgriuvo ir dabar yra skubiai
kasama nauja šafta, kurią jau

Rhodesia ilgai kentė nuo
sausmečio ir gyventojai pra
dėjo manyti, kad tai lietaus
dievaitė užsirūstino ant jų. Jos
permaladvimui gentės viršinin
kas ir liepė savo sūnų sudegin
ti.
.
>

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 5 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių
banke buvo skaitoma Amerikos pini
gais litalpi
/
Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.63
Austrijos 100 kronų__________ %c
Belgijos 100 markių .............. $5.57
Danijos 100 markių ............ $18.35
Finų 100 markių .................... $2.78
Francijos 100 frankų ............ $6.42
Italijos 100 lirų ........................ $4.63
Lietuvos 100 Litų______ _
$10.00
Lenkų 100 markių _____
Uc
Norvegijos 100 kronų.............. $16.77
Olandų 100 guldenų ............ $39.20
Šveicarų 100 markių ______ $18.05
šveduos 100 kronų................ $26.63
Vokietijos 100 markių
5&c

-tst,,..i':*.tS-vl'',-

A

apkaltintųjų

buvo žy-

minusi namų budavotojų va-

dovai.

Areštuoja komunistus
Japonijoje
Daugiau 100 areštuota Tokio
neva už suokalbį nuversti
valdžią.
TOKIO, birž. 5. — Daugiau
kaip 100 žymiausių komunis,tų ir socialistų liko areštuota
šįryt Tokio. Policija kaltina,
kad areštuotieji buvo padarę
suokalbį nuversti dabartinę Ja
ponijos valdžią ir įkurti Ja
ponijoje. komun'istinęĮ valsty
bę.
•
,,

Plaks rykštėmis
pelnagaudas
SOFIJA, birž. 5. — Pelnągaudos bus viešai plakami ryk
štėmis, taipjau bus konfiskuo
jamos jų nuosavybės ir ant
visados pašalinami iš biznio.
Tokis yra bilius, kuris ryto
bus įneštas į sobranije (seiihą). Tai yra valdžios atsaky
mas į daugelį nusiskundimų,
kad pragyvenimo brangumas
bereikalingai kįla delei speku
liacijos.
Spręsti apie tai kas yra pelnagaudystė ar neteisėta speku
liacija, bilius palieka valščių
taryboms.
10 PROFESORIŲ
REZIGNAVO
v

Priešinasi paskirimui darbiečio kolegijos prezidentu.
OKLAHOMA CITY, Okla.,
birž. 5. — Dešimt profesorių
Oklahomos
agrikultūros ir
technologijos kolegijos padavė
savo rezignacijas, išreikšdami

savo nepasitenkinimą paskiriniu Farmer-Labor partijos na
rio Wilsono tos kolegijos pre
zidentu. Jų rezignacijas svars
to agrikultūros komisija, ku
rios keli nariai taipjau labai
priešinasi Wilsonui.
Kolegjos sekretorius Otey ta
po pašalintas iš vietos. Jis bu
vo suspenduotas šešiems mė
nesiams, kad peržiurėjus jo
knygas. Buvęs kolegijos prezi
dentas Eskridge sako,
kad
Otey atskaitose trūksta ma
žiausia $100,000.
Jis taipjau
sako, kad tas trukumas butų
buvęs užslėptas, jeigu Wiilsonas butų užėmęs vietą ne da
bar, o liepos 1 d.

L i et uvaitė Sužeista.

OHICAGO. — Trys moterys
liko sužeistos vakar nupuolus
Šiandie — giedra ir daug vė
elevatoriui nuo 4-to augšto Soden triobėsy, 131 N. Franklin siau.
St. Tarp sužeistųjų yra ir Vie Saulė teka 5:15 v., leidžiana lietuvaite — p-lč Paulina si 8:21 v. Mėnuo teka 1:16
valandą nakties.
DURAND, Mich., birž. 5. — Petkus, 1709 S. Union Avė.
Keturi žmonės liko užmušti ir
apie 40 sužeista, Grand Trunk
specialiniam traukliniui nušo
kus netoli nuo čia nuo bėgių.
Traukinis gabeno Knights
Templar delegatus į jų orga
nizacijos . konvenciją Flint,
Mich.

BICKNELL, Ind., birž. 4. ISAJLlISiBURY, Pietinėj Afri
koj, birž. 4. šeši žmonės vie Trys angliakasiai liko uždary
tos gentės liko nuteisti nužu ti New kasykloje užgriuvus

savai- ti lietaus.

Antroji dalis dienotvarkės
Iiesi|; Ruhr administracijos,
galutino suorganizavimo mui
tų, 'išleidimo naujų pinigų,
maitinimo okupuotojo krašto
ir išvystimo to krašto po fran10,000 darbininkų dalyvavo pa cuzų-ibelgų kontrole, taipjau
minklo atidengime.
apie pasidalinimą anglimis ir
kitais gaunamais tame kraš
PARYŽIUS, birž. 5. — Nu- te produktais.
dengimas paminklo Francijos
socialistų vadovui Jean Leon
Jaures, kuris liko kraujagodRado ant Bridgeporto
žių militaristų nužudytas prieš
užmuštą žmogų.
pat prasidėjimą pasaulinio ka
ro, įvyko užvakar Carmaux
CHICAGO. — Užpakaly samieste, dalyvaujant 10,000 so- vo namų 708 W. 30th St., racialistų ir liberalų.
stas Nušautas M. IMHcįkcd,
Garsus Francij os rašytojas m.; kulka perėjusi per širdį.
Anatote France, pirmininkas Policija mano, kad jis yra nu
Jaures paminklo statymo ko- žudytas, o ne pats nusižudė,

Francijos darbininkai pa
statė Jaures’ui paminklą

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

kėti kontribucijos Į metus ir smerkimuis
tų inonarchistų. mušimų, Jis buvo vadovas baž- kinti.
Tarp
partijos
ir
diktavo
siūlo, kad Vokietijos nuojiegu- Atstovai sako, kad balsuojant nyčios

Gatvekarių darbininku
streikas atidėtas

Darbų Netrūksta

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

sua

to išgelbėjo mažiausia 5,000,- mą mokėti nustatytų interna
MASKVA, birž. 4. — Pulk. 000 žmonių nuo bado mirties. cionalinė ekspertų komisija.
Wiiliam N. Haskeil pranešė Tam šelpimo darbui buvo iš Nota bus pasiųsta ir Jungi.
veikiančiajam Rusijos premje leista apie $70,000,000.
Valstijoms.
rui Kamenevui, kad Amerikos
Tikisi dar šiandie gauti notą.
šelpimo .administracija apleis
PARYŽIUS, birž. 5. — Vopabaigoje ateinančios
iietijos nauji kontribucijos pa
. tuo užbaigiant dviejų
siūlymai galbūt pasieks Fran
darbą šelpimo Rusijos badaucijos ir Belgijos premierus dar
jančiųjų.
jiems
laikant
konferenciją
Pulk. Haskeil sako, kad pa Su$|ir|nkiimas atidėjo neapru Briusely ryto. Čia gautomis ži
bežiuotam laikui balsavimą niomis, nota yra siunčiama
čios Rusijos valdžios pranaša
dėl paskelbimo streiko.
vimu, ateinantis derlius bus
spejcfalinialis kurijerais į Lonv
geras ir duos perviršį maisto,
doną, Paryžių, Briuselį ir Ry
CHICAGO. — Užvakar įvy mą ir galbūt bus įteikta ry
kurį galima hus net užsienin
eksportuoti. Tad nors nieku- kęs nuosavioj . Ashland Audi to vakare, bet pusiau oficįagatvekarių linis laikraštis Le Temps sako,
riosc vietose ir apsireikš tru torium svetainėj
kumas maisto, bet užtai kito darbibninkų susirinkimas, ku kati Belgijos kopija gali pa
se vietose bus perviršis, todėl riame dalyvavo apie 5,000 dar siekti Briuselį laike premierų
maitinimas gyventojų pavirs bininkų, streikas liko atidėtas konferencijos.
ta pačios Rusijos vidurinio iš neaprubežiuotam laikui.
- (Berlinas sako, kad nota bus
Susirinkimas buvo
labai įteikta talkininkų, sostinėms
dalinimo maisto klausiniu. Ka
dangi valdžia sakosi galėsian triukšmingas, nes vieni darbi ketvirtadieny po piet).
ti ir eksportuoti maisto, tai ji ninkų stovėjo už tuojautinį pa
Francuzų
laikraščiai jau
galės gauti ir reikalingų me skelbimą streiko, o kiti prita reiškia nepasitenkinimo nau
džiagų iš užsienio ir nors val rė streiko atidėjimui, nes tuo jais Vokietijos pasiūlymais. Le
džiai busią keblumų su maiti esą nieko nepražudoma. Pats Temps sako, kad pirmiausia
nimu našlių ir našlaičių, tikra unijos prezidentas Ųuinlan ir turi apsįistolti pasyMis ptyeširfisis badas bus praėjęs su atei gi reikalavo atidėti balsavimą masis, aVba bent turi būti duo
nančia pjūtimi, sako Haskeil. streiko paskelbimo, kad tuo tas prižadąs, kad jis apsistos.
Likvidavimas didžiausio pa- davus mayorui Dever jo pa Taipjau nuostabiu faktu skai
šaulyje šelpimo darbo jau da- stangose sutaikinti darbinin to tai, kad Vokietija vėl siū
romas ir pulk, Haskell mano, kus su gatvekarių kompanija. lo ekspertų komisiją nuspren
Po ilgų ginčų nutarta strei dimui jos nuojiegumo mokėti
kad. paskutinis Amerikos šelpinto administracijos darbuo ką atidėti neaprubežiuotam lai kontribuciją.
tojas apleis Rusiją iki rugpjū kui. Tik tada bus padarytas
čio 1 d. Dabar gi bus išdalinta streiko {balsavimas, kada ga
užtektinai maisto, kad gyven lutinai išnyks visa viltis susi
tojai galėtų
išsimaitinti per taikinti su kompanija.
Gatvekarių kompanijos gat
liepos mėn. Dabartiniais -pie
nais, nė vieno svaro maisto ar vių darbininkų streikas, kuris
turėjo prasidėti šiandie ir bu
vaistų nepaliks neišdalinta.
Teikimas medikalinės pagel tų palietęs apie 2,000 darbi Belgija ir Francį ja svarstys ir
ninkų, irgi liko atidėtas, kom
bės jau apsistojo.
apie naujų pinigų išleidimu
panijai sutikus, kad ir tie dar
okupuotame krašte.
Kiti tęs šelpimą.
bininkai gaus tokį pat algų
Amerikos kvakeriai ir men- pakėlimą, kokį gaus kiti tos
BRIUSELIS, birž. 5. —
tionistai daro atskiras sutartis kompanijoms
darb/injnkali
— Fran<5ij°*s-B)elfįijos pasitarimai
su Rusijos valdžia tęsti savo konduktoriai ir motormanai. prasidės čia ryto svarstymu
(Derybų vakar nė su kompa Belgijos memorandumo, pasių
buvo vedama.
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Amerika sustos
šelpusi Rusiją
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baigiama ir tikimąsi uždary
tuosius angliakasius dar šian
die išgelbėti.
Uždarytieji yra gyvi ir sveiki. Į kasyklą yra išgręšta
dviejų dalių (Skylė, kuriąj a
pumpuojama orą, taipjau nuleidžiama ir maisto, taipjau
batarejų jų lemputėms. Su
jais palaikoma nuolatiniai pa
sikalbėjimai.

Kur Bruno Sūbaitis?
Ona Subaitietfė, 4035 > Artesiian Avė., ieško savo sū
naus Bruno Subaičio, 18 me
tų berniuko. Pasak motinos,
porą savaičių atgal Bruno iš4iėmęj& |iš banko 300 dolerių
ir pasišalinęs;* nuo to laiko
nieko apie jį negirdėt.

Kas Dedasi
Lietuvoj

NORĖDAMI

Kaunas

S.LFABIONASCO.

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

s®

Ar tai praktika?

Iš balandžio m. 25 į 26 d. Alek
sote ir Senajame Mieste naktį
kokie tai žmonės pasirodę ly
giai taip, kaip milicija dėvi, ne
visai mandagiai tikrino praeivių
dokumentus,
bet ypač mėgo
raustis nešamose knygose. Piiklausti, ko ieško, neatsakinėjo.
Vieni mano, kad tai buvo ne
milicija, tik miliciškai apsitai
siusių kokių tai išdykėlių palai
das būrys. Kiti gi spėlioja, kad
tai buvę kaip tik praktikos už
siėmimai milicijos
mokyklos
kuršininkų.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Veda byla* visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, farmą ir biznią, ar u įtraukiant mer
gišius.

Lietuvos Universiteto
studentija.
Lietuvos Universitete 1923 m.

pavasario
semestru iki’kovo
mėm 1 d. yra įsiregistravę (už
simokėję) 789 studentai ir 136
laisvi klausytojai, viso 925.
Jų tarpe lietuvių 54,74%; žy
dų 43,35%; lenkų'0,89%; rusų
0,51%; vokiečių ’0,38%; karai
mų 0,13%. Einančių mokslų iš
tarnybos 47,28% (lietuvių 262,
žydų 105). Teolog. filisof. fa
kultete 83 klausytojų (60 stud.
-}-23 laisv. klaus.); 2) Hunianitar. fak. — 80; 3) Teisių —
208; 4) Matematikos — Gamtos
—103; 5) Medicinos fakult. —
337; 6) Technikos f. — 114. —
Medicinos skyriuje 178; Veteri
narijos sk. 43; Odont'logijos sk.
81; Farmacijos skyr. — 53 —
Moterų 143 arba 15,46%.
Ištikrųjų universitete studen
tų yra daugiau negu 925, čionai
įtraukti tik tie, kūne iki kovo
1 d. yra įsiregistravę.
18 naujų gydytojų.

Gydytojo laipsnį iš 50 kandi
datų valst. ekzaminų komisija
jau yra pripažinusi 18 asmenų.
(Med. Nr. 3—4).
Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

M
A
J
ES
T
I/*
I*|TMEATRE*»
Monroe gat. arti State beperstoginis Vodevilius šeštad., Sekm.,
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
“Kur eauni pilna pinigą vertą.”

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

Kaip tai bus smagu linksma
vėl visiems sueiti ir suvažiuoti
į vieną didelę šeimyną po tyru
oru už miesto ribą.
Linksmumai, žaidimai, lenktines šokiai, juokai
gėrimai visiems parūpinti

Pavasario NAUJIENŲ Piknike
1923

8

PROF. BINGO
Žmogiškas stebukladaris
Championas nevirtų dešrų ir mėsos
valgytojas
Bus rodoma

Seredoj, Birželio B, 1923
Antano P. Bagdono svet.,
175(1 So. Union Avė. ir 18th St.
Pradžia 7 vai. vak. ir trauksis iki 12
valandai nakties.

DIDELIS PIKNIKAS
. Rengia

Baltos Rožės L. B. Kliubas

Nedėlioj,
birželio
10,1923
JUSTICE BARK,
Justice, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką
Nedaliomis nuo 9
12 rytoj ‘

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visckiašr bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.
j*

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

Piknike Trumpa Prakalba Pasakys drg. P. GRIGAITIS

DOVANOS LAIMĖTOJAM ŽAISMĖSE
Žaismių Programas:
Lenktynės: Vaikams, Mote
rims, Vyrams."
Lenktynės su kiaušiniu, su točkomis ir trijų kojų.
Valgypias pajaus — dovana už
greitesnį suvalgymą.

4. Košės penėjimas

Pieno gėrimas
6. Dešros valgymas
7. Žaismės su dainomis.

Pradžia 10 vai. ryto
Muzika, Testas Orkestrą
Tikietas 50c. ypatai

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

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.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietsvys Advokatą*
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Rando! ph 5584
Vakarais: 10736 S. Waba»h Avė.
Tel.: Pullman 6877.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

PRAKALBOS
Tema: Apie sutvėrimą žemės; kaip
ir delko tapo žemė sutverta? Ar bus
kada žemė panaikinta? Ir kada žmo
gus tapo sutvertas ir delko?
Į tuos klausimus bus atsakyta šiose
prakalbose.

MILDOS SVETAINĖJ,

Davažiuoti j Černausko daržą, Lyons, III., galima nuo kampo Cicero ir
Ogden Avė. gatvekariais arba busais. Automobiliais tiesiai Ogden Avė.
Visus širdingai kviečiame i šį pavasarinį Naujienų Pikniką.
/
NAUJIENOS.

GRABORIDS IR
Balsamuotojas
Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago. J

3142 So. Halsted St.

Keterge, birželio 7,1923

PLUMBERIO IR AP61LDYMO
ĮTAISYMAI

Pradžia 7:30 vai. vakare.

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & IIEATT4Q
SŲPPLY COMPANY
490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted
Telephone Raymarket 1014

KALBĖS J. ZAVIST
Įžanga dykai.
Kolektų nebus.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

NAUJIENOS, CHcago, m.

Trečiadienis, Birž. 6, 1923

LIETUVIŲ EKSKURSIJA
į Klaipėdą (Memeli)
Su didžiausiu laivu ant jūrių — LEVIATHAN.

Naujas, didžiausias ir

puikiausias laivas pasaulyje. Ant laivo yra visi modemiški parankumai
Laivo apra
šymas

Jūrių palocius
Savo jūrių kelio
nę pradės iš New
Yorko iki Cherbourg ir Southamton,

Didžiausias
laivas
pasaulyje.
Gross tonų 59,954,65
Ilgumo daugiau kai
950 pėdų, 7 colių.
Pločio 100 pėdų.
Maximum
arklių
spėkos 100,000
Quadruple Srew
Alyvo burneris
Greitumas, 25 kna
tų i valandų.

Liepos 4
1923
10 vai. ryto

S. S. America ................ June 30
President Roosevelt ............ July 7
President Filmore ............ July 10
2 klesa $152.50
Kainos: Nuo New Yorko iki Klaipėdos (Memelio)
3 kleea $107.00

President Harding
June 9
President Arthur
June 16
George Washington ........ June 23

Ši yra didžiausia ir svarbiausia ekskursija kokią kada nors lietuviai turėjo.
Turi didelės svarbos visiems lietuviams. Kelionė asmeniškai bus prižiūrima lie
tuvių. Advokatas F. J. Bagočius, gerai žinomas visiems, dalyvaus ekskursijoj
ir prižiūrės visus visą kelionę nuo New Yorko tiesiai j namus — Lietuvon
Tokia proga retai pasitaiko. Todėl nelaukite ir neatidėliokite,
Eikite prie
artimiausio agento United States Linijos ir padarykite sutarti ir nusipirkite sau
laivakortę dėl šio nepaprasto išplaukimo (Ekskursijos) Liepos 4 d. Jei nėra
agento jūsų mieste tuomet rašykite asmeniškai j

United States Lines
45 Broadway New York City
110 Sb. Dearborn St., Chicago, III.
Managieriai Operatoriai dėl

UNITED

STATES

S H I P PI N G

BO ARD
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First
Make an Appointment by
“Long Distance”
UYERS who forcc. salestnen to oool their heels
outside tbe offices increase the annual cost of diatributionby more than $100,000,000,” said Charles

B

Henry Macintosh in an address before the Executive
Club of Chicago.“ When labor effioiency standards are
applied to selling, manufacturing profits will increase.1

— Chicago Tribūne

Išdirbėjai ir olselio žmonės labai gerai
supranta kiek bereikalingai yra eikvojama
laiko selesmenų laukimo kambaryje. Toli
mesnis pašaukimas telefonu gali tam pa
gelbėti ir sutaupyti to eikvojimo laiko.
Priverskite savo selesmanus pašaukti sa
vo kostumerius tolimesniu pašaukimu telefon'o ir padaryti galutiną su jais sutartį.

Tolimesniu pašaukimu

telefonu

padaryta

sutartis yra labai svarbi ir beveik niekada
nėra sulaužoma.
ILLINOIS BELL TELEPHONE
COMPANY

Skaitytojų Balsai

P-le Kudulaite

[Už išreikštas šiame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako.]

•

ŠTAI TAU JURGI KŪČIOS.

The Stock Y ards
Savins Bank

“Tėvynė” 22 š. m. nr. pa
duoda ištrauką iš “Keleivio.”
V. J. Zabulionis velka aikštėn
sužlugimą
aukų
Brooklyno
“Laisvės” tavorščių kontroliuo
jamų fondų.
Na, ką ant tokių užmetimų
turės atsakyti musų SLA. na
riai, kurie taif> širdingai tuos
bolševik\j fondus rėrtiė,
ir
drįstančiam pasipriešinti asme-

dailiažodžių
surinktų
nuo
Maskvos bruko.
Tavorščiai stropiai rengiasi
prie atakavimo ateinančiuose
rinkimuose SLA. Pild. Tary
bos, su p. Dunduliu, Jukeliu,
Žalpių, Bimba ir kitais tavorščiais priešakyje.
Butų iabai
laikas, kad tie tavorščiai malo
nėtų paskelbti pilną ir detališką atskaitą
nuo surinktų
aukų per jų kontroliuojamus
fondus. Tavorščiai, nepamirški
te, kad tai biauriai juoda dė
mė yra metama slačiog jums
veidan, — jums “darbininkiš
kos klasės vadams; jums, ku
rie per gvoltą peršatės į SLA.
Pild. Tarybos kandidatus.
Mes tikimės, kad tavorščiai
pahigtįil^s tų suved^iotyų S’LA.
narių, kurie tikra širdžia rė
mė jūsų fondus, pasitikėdami,
kad nebus apgauti ir aukos
bus (sunaudotos taan tikslui,
kuriam buvo renkamos.
Mes iš savo puses prižadam
neduoti ramybės musų SLA.
nariams, kurie jūsų fondams
rinko aukas, ir plėšte plėšė iš
SJLA. kuopų iždinių.
Dr. A. L. Graičunas,
Buvęs SLA. Apšv. Koih, narys.

v

Ši jayna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nare
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo,
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.
Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir
daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip
mes esame pasirengę patarnauti jums.

"

..

r

•

Turtas virš $7,000,000.00.

Chicago.

Kauno Malt Exract ir Apyniai

Gcriausis kas lig- šiol yra išdirbtas. Reikalaukit KAUNO BRAND
Bohenvian
Domestic
6 kenai..........
$5.75
6 kenai ...................................................... $4.00
4 oz apyniai
3 oz apyniai
12 kenų .................................. . $10.50
12 kenų ..................................... $7.25
Štorninkams kita kaina.
Iš už miesto siųskit užsakymus su Money Orderiu

LITHUANIAN PRODUCTS CO.,
Telephone Boulevard 7258

Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja
Lietuviams Kuogeriausiai.

1112 W. 35th Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS

3613 So. Halsted St.,

Siunčiame
Doleriais ir Litais.

Central Manufacturing
District Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street,

Pinigus Lietuvon

Chicago, III.

rAUPUS ŽMOGUS

Turtai
$14,000,000

$1,250,000.00

DR. A. J. BERTAŠIUS

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

D V it A E
U I l\AI

dienu Išmėgina—

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Telefonas Boulevard 7042

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988

šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikme gali pajausti į kelias č

Jis yra stebuklinga* vyrams ir moterims, turintiems Skilvio kliūti, Nesveikas Kepenis,
Lliutj, arba tiems, kurie turi Kietus Vidurius. Šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, p--------apetitą ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio n* vidurių,
prašalina svaigų, nervišką galvos skaudėjimu ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja
nuo vidurių užkietėjimo.

Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro [gausų raudoną

kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvą
išblyškusiems veidams ir žėrėsi akims. Jis
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinomą vaistą
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir
Energijos Davėjas. Be to jis turi sESIS kitus
vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias,
Stiprumą padarančias sudėtinės vartoja visam
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius,
sveikus, tvirtus vyrus ir moteris.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH
STORAO*

Tone. Tūkstančiai vyru ir moterų per ji apturėjo
geresnę sveikata, padidino stipruma, atnaujino
energiją, įgijo didesnę ištvermę.
Nuga - Tone
eukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstina Raumenų
ir Nervų Sistemas—visus Gyvybės Organus ir
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip,
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vlenlntėlis
saugus Ir išmintingas būdas greitoms ir
patenkinamoms sėkmėms gauti.

Nuga-Tone padidina svarumu liesiems
Žmonėms ir suteikta daugiau energijoj daugiau
ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems, sunykutiems, narsibalguriems, nervuotiems, palle»
gusiems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko geresnio per Nuga-Tone’ą, juos
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelias dienas, o jausies kaip naujai
gimęs.
VTesc 41 Ir clraliIc
•>
privalo Šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lūkuriavimas
laHS Uit Bltallla 311 <|
gali padaryti daug blogai Nuga-Tone yra tik 11.00 pakeliui.
Kiekvienas pakelis turi 00 tabletų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešta pakelius už
|5.00. Pamėgink Nuta-Tone’ą per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas
sėkmėmis, sugrąžink likusią pakelio dal|, o mes tuojaus atmokėsim visus tamstos pinigus.
Prisiųsk Šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja
aptleklnlnkai ir absoliučiai garantuoja, kad jis sutelks pilną pasitenkinimą, arba pinigai
bus sugrąžinti. Žiūrėk garantijos kiekviename pakelyje.

.......... PRISIŲSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.--------NATIONAL LABORATORY, DEPT. LB-4
-1018 S. W.lM>h Aofcį Chicago, III.
GERBIAMIEJI:—čia idedu S.--------------- už---------- ----- pakelius Nuga-Tone’o. Aš imsiu
Nuga-Tone’ą 20 dienų, o jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dali pasiųsiu atgal, o jus man
sugrąžinsite pinigus.

Uatvi Ir numeris
arba R. P. D--Miwt<

DR. C. Z, VEZELIS
Lietuvis Dentistaa
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės
Office Hours: 10 iki 12 pietą
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR.A. L YUSK A

) šitas stebuklingas vaistas yra Nuga-

Vardas ir Pavarde-------

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼.
3259 So. Halsted SU Chicago, III.

mas Gydymas

Skilvio Klinties, Nesveikų Kepenų, Nevei
kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo

Telephone Yards 1582

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

Tel. Yards 1699

HAMBURGAMERICAN
LINE
Trumpiausias kelias j
visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai
vų. Didėli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinės lubos tik 8 klesos pasažieriams naudotis.
Laivai: “Moūnt Clay
“Hansa”, “Bayem”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya
taipgi specialės kajutos.
Nauji laivai trim! šriubais “Resolute”, “Reliance” ir “Albert Ballin” veža
1, 2 ir 3 klesos pasažierius

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

A. L D AMONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandom nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

PHYSICIAN AND SURGEON
190U 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. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. MONTVID
IJetuvis Gydytojas k Chirurgu
25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Garsinkitės Naujienose

Tel. Pullman 5482

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

•>

10929 S. State St
Chicago, UI.

Dr. Ęerzman kraustosi iš senos
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

M^DR. HERZMAN^a
—Iš

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas ink II
metų kaipo patyręs gydytojas, ehirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas 11*aa,

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

Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Tel. Kedzie 8902

3113 South
Halsted St.

elektros prietaisus.

Lietuviai Daktarai

12th STREET

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz
BANIS
Akušerka
Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju
prie
gimdymo
kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypatišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims
ir merginoms vėl
tui.

vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*,

*>

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir
merginoms; kreip
kitės, o rasite
pagelbą.

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.

Kapitalas ir perviršius

V/icnas francuzų inžiinierius
išrado būdų išdirbti iš medžio
dujas ir vartoti jas, kaipo ku
rą motorams. Kol kas tos du
Narys Federal Reserve
jos gali būti vartojamos mo
torams žemės ūkyje. Iš pada- JSystemos ir Chicago
rytų bandymų paaiškčjo, kad Clcaring House Ass’n.
—
vieno hektaro .žemes apdirbimui pakanka 90 kilogramų
medžio, kaina 10 frankų, tuo
tarpu kaip vartojant benziną
reikalinga 30 litrų, kaina 55
frankų. Francuzų žemės ūkio
ministerija mano realizuoti tą
išradimą ir pavartoti jį pla
čiame maštabe žemes ūkyje. *
(L. S. B.)

Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavusi
Pennsylvanijos ligonbučiuose. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prieš
gimdymą,
laike
gimdymo ir po
gimdymo.

S. GORDON,
“Numažinta kaina rūbai”
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

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

Dujos iš medžio.

3101 So. Halsted St, kampas 31 gaf.
OfisaRz8U Dr. J. F. Van Paing

Valandos nuo 7
ryto iki 1 po pie
Pasididinus musų bizniui, mes ga
lime sumažinti savo uždarbį.
Juo tų, nuo 6 iki 9 v.
daugiau jus darysite su mumis biznioj vakare.
tuo mes galėsime parduoti jums savo
tavorūs pigiau. Mes turime pilną
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mieros 84 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 & Gabardines rainproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50.

Kaspar State Bank
a

AKUŠERKA

Numažinta kaina rūbai

Reguliariai taupo ir
investina išmintingai

Įvairenybes

Mrs.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

Valandos: 11 Iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryta ‘
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

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

( Dienomis: Canal
i arba 0875
Telefonai!
Drexel 950
evard 4186
8410 So. Halsted St.

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

Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 11 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 ild 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedčldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA
DOWIAT—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.
Rezidencijos tel. Van Buren ttM
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago
Valandcs: 10—11 ryto; 2—8 po pietį
7—-8 vak. Nerišliomis 19—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAIi
OpteiMtrM
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Lietuvoje. Mažiukėje šalyje
s* su Įau
kitoms
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Lietuvos socialdemokratai
Pustrečio
miliobo gyvenstambiosios
gi partijos
| tatai,
matyt, skaičiaus
geriausia”]Pet
nu- tą susipratimą kelrikalų tucijos dalis, mat, buvo “už mo idėja jau yra labai dis
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7 Jjrapeti į daiktą jie nenori. Tai
Dešinieji elementai nuo tvarkos. Kas yra visų ka
South Haiatea «tXMI
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aiškaus
partijų
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^dtta
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kamaisiais skaiČiais”
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ja socialistams prietelybę ar ne monarchas?
Z 18c pasiskirstymo Lietuvoje dar
grupėmis
Subscription Ratesi
MarchiC2ndO|i87»
“i darbininkiškomis
Antra blokų priežastis
yra su bolševikais. Neturėdami Monarchizmaš^ gi yra tam
75c
nėra.
Mažų
grupių
intere38.00 per yoar in Canada.
Liaudininkai pas faktų šitam priekaištui pa tikra despotizmo rųšis.
I_ • A.__ •
♦__ •„_neidavo.
A.
taruoju laiku irgi rodo dau remti, jie dažniausia ope Taigi bolševikus reikia
3c per copy.
giaus pasiryžimo sukoncen ruoja tąja bendra fraze, kad statyti į vienų eilę su kleri
truoti savo pastangas ūki “ir bolševikų ir socialistų ti kalais, su monarchistais, su
ninkų tarpe, o ne “socialis kslai yra vienodi, tik prie fašistai^ ir kitokiais demo
tine” meškere žvejoti tarpe monių pasirinkime jie ski kratijos priešais —. o ne su
darbininkų.
socialistais.
riasi.”
, > \
Atsisakymas nuo blokų Bet ta frazė yra neteisin
gali laikinai ne
nuosto- ga. Socialistai turi du pa
ių, bet per ilgą^ laiką dau- matiniu tikslu: demokratiją
ąsįeKia ta politinė in socializmą. Juodu abu yra
Chicagoje — paltui
Metanui -----organizacija, kurios sąstatas vienodai svarbus socialis
Pusei meti ___
Trinu mtnesiama yra vienodas.
tams, nes juodu papildo vie
Dviem minaaiam
,
Vienui minėsiu!
-■
nas antrą.
. ,
KAIP KUNIGAUS
Chicagoje per neUntartimi
Karo
isteriką
Be socializmo (gamybos
DARO BIZNI.
Viena k<mi>
priemonių suvisuomeniniSavaitei .
nyksta.
Minėsiu!
_
,
mo) negali būt pilnos demo Vienas ūkininkas, J. SintauM Chicagoje Į gaĮ tenai ęjar įma vįršų anĮ Didžiojo karo metu buvo kratijos; be demokratijos tietis, rašo “L. Žiniose” apie
brolių Vailokaičių bankinį biz
J**"
“
—
..............
17.00
plačiųjų
visuomenės
sluogsgi
negali
(bent
šių
dienų
vi

labai
pakilęs
šovinizmo
ūpas
Pmei meti
,
3.501 .
.
. °
nį Lietuvoje. Kadangi kunigas
Trims minėdama _1.75 nių reikalų. Partijos Lietu- Amerikoje.
Laikraščių ir suomenėje) būt įvykinta so Juozas Vailokaitis yra vienas
—------ aivoje dar tiktai tveriasi ir kalbėtojų sukurstyti žmo cializmo tvarka. Ne be rei
stambiausiųjų Lietuvos krikš
Pinigus reikia dg.U palto M<mv da imS nemažai laiko> ko1 30s nės žiurėjo su neapykanta į kalo socializmo šalininkai
čionių demokratų vadų, tai to
Prderiu, kartu su užsakymu. ,
| pataps masinėmis tam tikrų visa, kas tik priminė tau visuose kraštuose, kur tasai biznio istorija yra ypatingai
visuomenės klasių organiza tas, su kuriomis Amerika judėjimas yra labiaus įsigy įdomi.
cijomis.
vedė karą. Daugiausia, ži venęs, vadina save socialis“Prieš karą”, sako J. S.,
Blokų politika
Dabartiniai blokai tečiaus noma, buvo neapkenčiami tais-demokratais, arba so- ‘'broliai Vailokaičiai, su ku
nigų priešaky, įsteigė konto
Be to jau daugelį kartų I toli gražu nepasako, iš ko- vokiečiai — jų šalis, jų kal cial-demokratais.
nurodyto fakto, kad pasku- kių elementų tos partijos šu ba/ jų muzika, pavardės ir Na, o bolševikai demokra rą, o vėliau banką ir ėmė
skelbti, kad pardavinėja ak
tiniuose Lietuvos rinkimuo- sidės ateityje. Ekonominiai 1.1. Net “hamburger steak” tijos nepripažįsta. Jie skai cijas
ir priima indėlius.
se laimėjo tautinės mažu- reikalai skaitlingas grupes ir “sauer kraut” restoranų to ją “buržuazijos išmislu”. Ūkininkai
ir taip žmonės dė
Je
nori
“socializmo
”
be
de

mos, reikia dar pastebėt, žmonių, kurie šiandie glau- valgių sąrašuose tapo per
jo savo sunkiai uždirbtus
kad nulemiančią rolę tenai džiasi prie “krikščionių”, krikštyti į “liberty steak” ir mokratijos. Bet toks “soci pinigus. Didžiojo karo pa
suvaidino ' įvairus blokai, nustums prie “bedievių”, o “liberty cabbage”. Bet ir ki alizmas”, kaip puikiai paro baigoje laikraščiuose buvo
Juo daugiaus kurie sąrašai kitos grupės, kurios dabar tų tautų žmonėms teko ken do Rusijos pavyzdys, veda skelbiama, kad iš Brolių
blokavosi, tuo jiems geriausĮ stovi arti socialistų, gal at- tėti delei to sukvailiojusio žmones ne į didesnę gerovę, Vailokaičių banko visi žmo
o į skurdą ir badą; ne į dar nes atsiimtų ffrieš karą įdė
sidurs pas klerikalus. Jeigu amerikoniško šovinizmo.
pasisekė išlošti.
tus indėlius ligi liepos mėn.
Tautinėms mažumoms pa [Lietuvos klerikalai mažiaus Karo metu buvo daugely bininkų pasiliuosavimą, o į Jeigu kas indėlių neatsiims
vyko kuone trigubai padi kištų religijos ir bažnyčios je valstijų išmesta iš mokyk vergiją. '
tai nuo liepos mėn. turės
dinti savo atstovybę Seįme reikalus į politiką, tai jie ga lų vokiečių kalba, o kai ku Galimas daiktas, kad bol mokėti palūkanų už pinigų
tiktai dėlto, kad jos kuone na lengvai pasidarytų tokia riose valstijose buvo už ševikų vadai norėjo duoti saugojimą. Indelius žmo
visos susijungė į daiktą. Kri stambi ūkininkų partija, drausta vartot mokyklose Rusijai visai ne tokios rų- nėms atmokėjo ruskais pi
“neamerikoniškos” šies socializmą. Bet apie nigais. Tai reiškia, jeigu
kščionys demokratai atgavo kuriai jokia opozicija nebū visos
prieš karą žmogus paskoli
visas savo senąsias vietas ir tų pavojinga. Bet kuomet kalbos. Nebraskos valstija partijas, taip kaip ir apie as no 100 ruskų rublių, tai ir
dar laimėjo dvi naujas dėl jie mėgina ir ūkininkams gi nuėjo taip toli, kad už-( menis, reikia spręsti ne pa 1919 m. gavo 100 rusų rb.
norus, Prieš karą 100 rusų rublių,
gerus
to, kad jie buvo susiblokavę vadauti ir profesinių darbi draudė svetimšalių kalbų
darbus atitiko 100 aukso rb. buvo
pagal
su kokia dešimčia sąrašų, ninkų judėjimą paimt į savo vartojimą net privatinėms o
jy
ir darbo vaisius. Pri- galima nupirkti karvę. O
atstovaujančių įvairių įvai kontrolę ir su dvarininkais vaikų pamokoms.
riausias visuomenės grupes. geruoju gyVfenti ir bankierių Jungtinių Valstijų augš- imdami diktatūrą vietoje de 1919 m. 100 rb. atatiko 1
aukso rub. ir buvo galima
Mažiausia blokų darė so bizniui tarnauti, — tai jie čiausis teismas tečiaus da- mokratijos, bolševikai fak- nupirkti vištą. ’ Tarp vištos
cialdemokratai ir valstiečiai tiktai viską skaldo ir patys 3ar išnešė nuosprendį, pa tinai atsistojo greta su vi ir karvės tur būt yra ma
liaudininkai, ir jie vieni ir neįstengia sulipdyt nieko naikinantį tuos suvaržymus. sais despotizmo apaštalais. žas skirtumas.
\
Klerikalams
tuo
budu,
jie
Jisai
pripažino,
kad
draudi

Šitą Vąilokaičių sumany
antri po keletą vietų praki pastovaus.
šo.
| Klerikalai, kaipo priešta mas mokintis kurios nors yra daug artimesni, negu so mą pasekė ir žmonės. Visi
Blokavimosi madą pagim raujančių elementų mišinys, kalbos arba dėstyti kurią cialistams. Nes klerikalai . bankai ir žmonės ėmė ati
duoti skolas ruskaiis popie
dė Lietuvoje, viena, ypatin nėra partija, bet tiktai par nors kalbą' prieštaurauja ke irgi nėra demokratijos šali riniais
pinigais, kad ir pa
gas rinkimų įstatymo išaiš tinių skeveldrų blokas. Jisai turioliktai pataisai prie ša ninkai. Jie yra “demokra tys buvo skolinę aukšta yatai” tiktai iš bėdos.
kinimas, pagal kurį visi pa juo greičiaus ims irti, juo lies konstitucijos.
liuta. Net, esant valdžioj
duotieji už tam tikrą sąra aiškiaus ims suprasti savo Kuomet Amerikoje siau Klerikalai visuomet stoda pp. Vailokaiičislms ir įstaty
šą balsai vienoje apygardoje reikalų bendrumą kiekvie tė karo pagimdytoji patrio vo už monarchijas, ir net mas buvo išleistas panašus
eina perniek, jeigu jie nesu-' nos atskiros klasės nariai. tizmo isteriką, tai ta konsti- šiandie, kuomet monarchiz- šiai Vailokaičių dorai. Taigi
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l Apžvalga

tokių neteisingumų, kaip
už dolerį mokėjo 20 auks.,
aukščiau nurodyta, buvo la
o doleris 10 litų.
bai daug. Vieni žmonės dėl
Dabar jeigu žmogus 1921
šitų skriaudų dejavo, o banm. paskolino B. V. Bankui
kieriai iš žmonių ašarų tur
7000 auks. tas dabar atsi
būt labai džiaugėsi.
ima iš Ūkio banko 7000
Pagaliau ir pačiam vel
auks. arba 40 litų. Dabar
niui širdį suskaudėjo, kai
galima nupirkti avį, o žmo
skolas ėmė atmokėti ostais.
gus 1921 m. B. V. bankan
Kaip štai prieš karą pasko
įdėjo tuos 7000 auks. par
lino 100 rb. tai 1919 m. pa
davęs gerą arklį.
Ne vie
baigoje gavo 100 osto rb.
nas iš Amerikos parėjęs
Prięš karą gavo žmogus už
žmogus savo dolerius išsi
kumelį 100 rb., 1919 m. at
mainė į auksinus ir dabar
siėmė 100 ost. rb. vos ga
gavo tik šimtą dalį savo pi
li nusipirkti ėriuką. Čia
nigų. Keli nuo didžios šird
taip pat matyt bent mažas
gėlos net mirė. 1921 m. pa
skirtumas.
rėjęs iš Amerikos žmogus
parsinešė 7000 dolerių, ir
Beje bankierius negalima
išsimainęs dienos kursu, do
taip peikti, nes jie padaro
lerį po 100 auks., gavo 700,ir gerų darbų. 1919 m. Lie
000 auks. įdėjo į Ūkio baiftuvos iRespublika paskelbia
ką tuos pinigus. Dabar už
naniinę paskolą. Laikraš
tuos pinigus, Ūkio Bankas
čiuose pasirodo, kad Br V.
atiduoda jam po 175 auks.
Bankas nuperka už 150,000
už litą ir jis gauna tik 4000
auksinų bonų. Bet bankui
litų arba 400 dolerių. Man
laikyti bonai kas, par pel
rodos tarp 7000 ir 400 do
nas. Spalio mėn. S. mieste
lerių skirtumas. Štai kokiu
ly Vailokaitis, buvęp banko
Sakių skyriaus vedėjas ant, budu Ūkio bankas, vedamas
bačkos iš visos gerklės ėmė < kunigt, pralobo. Kada Vai
lokaitis tokius darbus apšaukti: “Nepirkit iš iždinės
dirbinėjo įstatymai jam pa
bonų, tik pirkit iš brolių
dėjo, nes juos leido jo sėbiVaįilolkaičių banko!” Bonų
komiteto nariai buvo stei . rai.
giamame Šaulių būrio susi
Beje, dar ir dabar Ūkio
rinkime, už tai nebuvo kam
bankas daro “geradarysčių”,
padnausti ir tuo budu /bo •' kaip '• štai duoda keliems
nus žmonoms phrdavinėjo.
studentams stipendijas. Jos
Kam garbė, o *kam bonai.
sulyginus su Ūkio banko
turtu^ja tiek didelės, kaip
iŠ.
miestelyje susitvėrė
gaspadoriaus duotas duonos
Ūkininkų sąjungos skyrius
kąsnis ubagui.
ir gavo privilegiją išvežti
javus į užsienį. B. V. ban
Rodos, užteks tų mano .
kas ar jo kita įstaiga nupir
įrodiųSjintų. Yra dar kitų
ko tuos Ūkininkų sąjungos š < taip pat didelių “geradėjysskyriaus leidimus išvežimui . Jčių”, kurių aš čia neminiu.
javų, užmokėdamas 1500
Žmonės sako, kad kunigas
auks. Praėjus kiek laiko pa-,
Juolzas Vailoikaįitis, kaipo
sirodė kr. dem. laikraštyje
Ūkininkų sąjungos vienas
“Ūkininkas”, kad B. V. ban
lyderių ir Seimo atstovas,
kas aukojo S. miesto Ūki
matydamas savo “geradėjysninkų sąjungos skyriui 1500
čių” galą, padarė įtaką, kur
auks. Ir čia aišku, kam tar
reikia, kad paleistų Seimą.
nauja Uk. Sąjunga.
Prašyčiau apskaičiuoti vi
Nežinau kada, nes nebu
sų rinkikų rinkimams pravau krikštynose, B. V. ban
gaišuotą dieną, valsčių, apy
kas pasikrikštijo save Ūkio
gardų ir vyriausių komisi
banku.
jų išlaidas, prie tam ir bač
Pasibaigus įdarui ėmė grį
kų laužymą, viską matema
žti iš Amerikos lietuviai į
tiškai išskaičiuoti, tai gau- .
savo numylėtąjį kraštą. Jie
sis apie - kelioliką milijonų
sužinoję, kad Ūkio bankas
litų nuostolių valstybei.
yra saugi pinigams vieta,
Kyla naujas klausimas, iš
ėmė mainyti ir dėti bankan
ko šiandlie ta|s (išla|idas pa
auksinus ir dolerius.
dengti? Atsakymas greitas
Pasirodžius litams išėjo
— nugi ūkininkai ir dar
įsakymas: lito kursas 175,
bininkai — piliečiai apmo
t. y. už 175 auks. moka 1
kės. Ūkininkai turės dau
litą, nežiūrint kada pasko
giau mokėt,'nes ant jų pe
linta. Bet kas valdžiai buvo
čių krinta daugiau sunke
kaltas, tai turėjo atiduoti
nybių.
tos dienos kursu, kuria pi
nigai paskolinti. Taip elgė Iš šito aprašymo aiškiai
si su ūkininkais. Kaip štai matyt, kodėl Vailokaičiams ir
1919 m. I pusmetį žmogus panašiems elementams yra
valdžiai buvo kaltas 100 taip svarbu, kad jų partija
auk. tai dabar turėjo ati valdytų Lietuvą. Iš to jie da
duoti 50 litų, nes 1919 m. ro pelningą biznį.
.

Gamtos padaryta lėkšta kalnovė, ku vabalą!? — ėmė rėkti negras išsigandęs kartu tik-tik išsilaikęs ir nenukritęs že
rion mes įsiritome, buvo tirštai apžėlus ir traukdamos aftbulas. — Kam dar tą pra myn, galų gale pasiekė pirmą didžiulę ša
vašiokliais, pro kuriuos, pasirodei, nebus keiktą vabalą kelti į medį? Ne, prasmeg kumą, įsirito į ją ir, rodos, sprendė jau,
kad dalykas pabaigta. Ir ištiesų, didžiau
galima pralįsti kitaip, kaip dalgiu prasis- čiau, bet aš jo neimsiu!
—Eik jau, eik, Jupai — toks didelis sias lipimo pavojus buvo nugalėtas, nors
kynus kelią. Ir Jupiteras, paėmęs dalgį,
Legrando parodomas ėmė skinti mums tą- negras kai tu, ir bijai paimti šitą mažiu lipikas buvo apie kokias šešiasdešimts ar
[Pasakojimąs]
ką tiesiai į vieną milžiniško aukštumo tul ką negyvą vabalėlį, kur nieko bloga nega septyniasdfcšiimte pėdų nuo žemės.
—X) kur dabar lipti, masa Vii? —
pių medį, kur toj kalnovėj fllig'O"su kitais li tau padaryt. Jei jau bijai paimti į ran
(Tęsinys)
aštuoniais ar dešimčia didelių ąžuolų, bet ką, laikyk jį štai už virvelės gald. Man plaklausė negras.
—Lipk taja didžiausiaja šaka, po ši
kurs visus juos, kaip ir visus kitus man vistiek, bet jei nenorėsi imtis jį į medį
Salos gale persikėlę luotu per upelį
kadaise matytus medžius toli toli prane šiokiu &r tokiu budu, tai man neliks nie tai pusei, — atsakė Legrandas.
kontinento pusėn ir palipėję į aukštokas
Negras dabar galėjo kartis be didelio
šė savo aukštumu, savo lapų ir formos pui ko kita, kaip štai šituo kastuvu suskaldyti
antkrantes, keliavome toliau šiauriaryčių
vargo. Jis lipo vis’ augščiau ir augščiau,
kumu, savo išsišakojimo platybe ir iš viso tau galvą.
kryptim — keliavome begalo klaikiomis
savo išvaizdos majestotingumu..
—Va, masa, tuojau ir supyko! — kol pagalios pro gausius lapus jo visai ne
dykumomis, kur jokių žmogaus pėdsakų
Kai pagalios pasiekėm tą medį, Leg matomai susigėdęs atsake Jupas, — Ma bebuvo galima matyt. Po valandėlės iš
negalėjai matyti.
randas atsisukęs į Jupiterą paklausė, ar jis sa visados tik barti nori seną nigerį. Nei aukštumos pasigirdo jo balsas:
Legrandas vedė ir rodė kelią, kartas galėtų j jį įlipti. Senas negras buvo kai pajuokaut negalima. Kas man vabalas? —
(Bus daugiau)
nuo kaito staptelėdamas valandėlei pasi stabo ištiktas tokiu klausimu, ir valandė aš jo visai nesibijau!
žvalgyti žymių, kurių jis, matyt, buvo pa lę laiko nieko negalėjo atsakyt.
Gabaus
Jis atsargiai paėmė už pat virvutės
Juozas Tysliava.
daręs pirmesnėmis savo kelionėmis ir ku prisiartino prie milžiniško kamieno, pa galo ir laikydamas vabalą įmanomai to
rios tik jam vienam tebuvo suprantamos. lengva apėjo aplinkui, apžiurėjo iš visų liau nuo savęs, kad neprisilie(us, ryžosi
Tuo budu keliavome apie porą va pusių, ir pabaigęs savo tirinėjimą trumpai lipti medin.
landų, ir saulei leidžiantis įėjome į šalį ne atsakė:
Kol jaunas, tulpių medis, arba Lipalyginamai klaikesnę ir nykesnę, ne kad
—Galiu, masa. Nėra tokio medžio, į riodendron t u Ii p i f e; r u m, tas pui
1
?..
Kaimas džiaugias.
iki šiol matytą. Tai buvo ypatinga aukšta kurį Jupas negalėtų įsikurti.
kių puikiausias Amerikos girių medis, tu
Eržilai iš tvartų plinta.
lyguma arti beveik neprieinamo kalno vir
—Jeigu taip, tai nieko nebelaukda ri nepaprastai lygų liemenį, nuaugusį labai
Jei paklaustum kiemo draugą,
šūnės, nuo apačios iki kraigo apaugusio mas šok tuojau į jį, nes veikįąi ims temti aukštai be jokių šakučių; , bet senesnio am- •.
Kaili ' svirnų pąkreigės švinta,
tankia giria, su kyšančiomis protarpiais’ ir nebebus galima matyt visa, kas mitins hžio <sulaukįs jo. luobas pasidaro' gembėAtsakytų tau — sustojęs: —
kaukaromis ir milžiniškomis uolų s^e- reikia.
tas, suaižėjęs, kamiene atsiranda daug
Kaimas džiaugias. —
liaudromis, kurios, rodės, palaidos gulėjo
—Ar aukštai reikės Mpti, ųiasa — trumpų šakų. Tat ir šiuo atveju įlipti į jį
Vertė A. L.

EDGAR ALLAN POE »

Aukso Vabalas

Pavasaris.

antskurdžiiiis ir iicsirito

žoiiiyn

į

klonį tik

dėl to, kad palaike medžiai, į kuriuos jos

buvo atsispyrusios. Gilus grioviai, pasivagoją į įvairias puses, visą tą vaizdą darė
dar rūstesnį, dar kilmingesnį.

teirjivo Jupiteras.

—iLapk ligi pirmos šakos, o paskui aš

visai nebuvo tokio sunkumo, kaip iš karto
galėjo atrodyti.
Žus tais ir keliais apsika-

pasakysiu kur toliau lipti — palauk dari įhindamak kiek galint, milžiniško liemens,
— štai, pasiimk su savim šitą vabalą. x
rankom ^įkibdamas gembių ir kojų pirš
-^Ką, masa! Vabalą? — tą auksinį. tais atsispirdamas, Jupiteras, vieną ar du

Kelias eina.

-

Smilčių debesys atjoja
Ant žirgų, kur neša dainą
Lauko seserims ir broliams

1

■■.■y.

■—

Ir kur žydi, želia lankos,
Kelias eina.
Vyšnios žydi,
šlamščia topeliai prie kelio.
Jei paklaustum, kas palydi
Skardįjį piemens ragelį,
Atsakytų kažkas jaunas:*
Vyšnios žydi.

2
Sodas, pavasario vėjų išlandžiotas,
Šypsosi medžių žiedais;
(Lapai kaštonų, kriputėms iškandžioti,
Kreipias į saulę veidais.

Obelys džiaugsmo sijonais segiojusi —
Krinta — nekrinta žiedai...
Sodui nemirštama laimė svajojasi —
Sodas pražydo baltai.
■' ‘

'

A

3
Nusijuokė laukai,
Nusijuokė miškai, —
Kalnai ir lygus kloniai.
Nuo saulės spindulių
Ir žėrinčių gębų
Krūtinė suliepsnojo.

j

Aš į laukus skubiu
Ir su gėlių lobiu
Šypsodamasis

^grįšiu.

Savos pilies viduj

,

Jaučiuosi, kaip danguj, —

Gėlėms išsikaišysiu...

z

J

■AVJIENOS, CHwUį

Trečiadienis, Birž, 6, 1923

CHICAGOS
ŽINIOS
“Bussu”’ operacija.
“Bussų” kompanija Chicago
Motor Coach Co.
paskelbia,
kad šiemet per gegužės .me
nesį ji savo “bussais” gabe
nus dvigubai daugiau pasažierių ne kaip tuo pačiu mė
nesiu praeitais metais. Praei
tų metų gegužės mėn. kompa
nija turėjo išviso 59 “bussus”,
jais naudojos 915,528 pasažieriai; šiemet tuo pačiu mėne
siu kompanija operavo 109
“bussais” ir gabeno 1,805,118
pasažierių, arba 97.17 nuošim
čių daugiau.
Kotu)į>anuja

neskelbia,

Mišrus išvažiavimas
Kur programų užpildo karšti
spyčiai ir spiaudymai.
Praeitų sekmadienį įvyko iš
važiavimai į Jefferson miškus
ALDLD. ir LMPS. 43-os kuo
pos iš Cicero, PPDU. ir Drau
gijų sąryšio iš North Side ir
dar kokios ten draugijos.
Publikos buvo nedaugiausiai.
Kiekviena draugija turėjo sa
vo vietų su gėrymais ir už
kandžiais. Laike karščio žmo
nės sulindę į krumus ar taip
kur po medžiais kalbėjosi tarlie savęs. Apie penktų valan
dą prasidėjo, pagal tvarkos ve
dėjo pareiškimų, ALDLD. ir
LMPS. 43 kp. programas. Pir
muoju’ jprorframe , pastatyta
kalbėti Andriulis. Jis kalbėjo

apie Europos padėtį, važinėda
'kiek mas į Vokietiją, į Franciją, iš

ji turtėjo pelno tiš y>a(sažierių Franci jos į Angliju, iš čia į
gabenimo biznio.
Ameriką, iš Amerikos į Ru

Lietuvių Rateliuose
“Sudiev Chicagiečiai!”
sako “Mariutė”
Gegužės 21 d. chicagiečiai
išlydėjo savo “‘Mariutę’’ —p-lę
Marijonų Rakauskaitę į Euro
pą. Pakeliui ji keletui dienų
buvo apsistojus New Yorke,
kame suspėjo dar ir newyorkiecįų įkollonijali duoti puikų
koncertų, .turėjusį geriausio
pasisekimo. 'Birželio gi 2 die
nų ji jau išplaukė per jūres
mares, o prieš sėsiant laivų pa
raše mums savo atsisveikini
mo su chicagiečiais laiškelį:

ATSISVEIKINIMO ŽODIS.

Tariu širdingų sudiev visiems Chicagiečiams bei AmeLietuviams, kuriems
rikos
man taip buvo malonu dainuoti ir dabar prisieina atsiskirti, Stengsiuosi dar daugiau
pasi lavinti idant sugrįžus galėčiau Jūsų širdis geriaus pa
linksminti Lietuvių daina.
Aš niekad nepamiršiu Chicagiečių ir to malonumo kuo
met man. tekdavo Jums dai
nuoti. Taipgi visuomet su ma
lonumu atsimįinsiu /“Rirutiečius”, su kuriais taip miela
buvo darbuotis ir draugauti.
Dar z kartų tariu sudiev tam
dideliam burini mano mylimų
draugų, kurie teikėsi paskutinį
kartų mane išlydėti, atsilanky
dami stotin.
Taip pat tariu sudiev ir ger
biamai “Naujienų” Redakcijai
už taip malonų parėmimų bei
pridavimų man noro ir ambi
cijos tolimesniam lavinimui
si.
ir
Šiandien Birželio
laivas išplaukia, taig
Chicagiečiai tariu Jums širdin
gų Sudiev! Jūsų —
Mariutė.

A. f A.

50 metų senumo. Persiskyrė su
šiuom pasauliu, 7:30 nedėlioj,
birželio 3 d., 1923 m. Iš Lietuvos
paėjo Vilkaviškio parapijos, Staponių kaimu iš namų Pilipavičiutė. Paliko nuliudime vyrą
Jurgj ir žentą J. Palačkis. Lai
dotuves atsibus seredoj 8:30 iš
namų 2628 S. Turner Avė į Auš
ros par. bažnyčių, o iš ten i Šv.
Kazimiero kapines. Visus gimi
nes ir pažįstamus meldžiame da
lyvauti laidotuvėse. Nubudęs
vyras
Jurgis Blumeraitis.

Musų Moterims

Iš Jaunuoliu Orkestrus

Nuo šios dienos kas trečiadienį tilps Naujienose “Musų
Moterims” Skyrius, šį skyrių
vėl įvesdami mes norime ne
Naujienų špaltas užpildyti, bet
padėti musų moterims grum
tis su kasdieninio gyvenimo
ir namų tvarkymo klausimais.
Mes norime, kad tos moteris,
kurids dauginus patyrimo, pa
žinojimo ir nusimanymo turi,
savo žiniomis pasidalintų per
Naujienas * su tomis, kurios
tų patyrimų neturi.
Mes kviečiame jus sesutes į
talkų. <
Rašykite, ar tai klausdamos,
ar patardamos, ar papeikdamos, ar pašidžiaugdamos —

SKYRIAUS VED6JOS
ŽODIS.

P. Vaikų Tėvas |rašo kur
ką girdėjęs, bet ne taip, kaip
ištikro yra. Naujienų 129
num. jis daro priekaištų J.
Grušui, buk neteisingai apra
šęs “Jaunųjų Birutę”. Bet juk
Grušas savo rašiny apie jokių
Birutę neužsiminė, o tik rašė
tų, kas ištikro buvo. Naujoji
orkestrą susikūrė pernai rudenpš kelių Jaunuolių Orkestros narių, išsirinko valdybų
ir repeticijas laikė pas p. Bložius, o į Jaunuolių Orkestrų
nckurie naujosios orkestros
nariai nebesilankydavo, o ku

L S. J. Lygos išvažiavimas mokytojų.

Atėjus šiltoms vasaros die
kietijų. Džiaugusi sakydamas: noms, malonus gamtos vaizdai:
— “Męs susilauksime greitai išpuošti, išdabinti laukai margo
džiaugsmingų žinių apie revo mis visokeriopų spalvų gėlėmis,
liucijų, nes Europa sparčiai žaliais lapais apsidengę medžiai,
žengia ir dedasi prie III Inter traukte traukia kiekvieno sielų
nacionalo-.” (Suprantamas da prie savęs. Šitam maloniam
lykas, kad Andriulis negalėjo gamtos viliojimui negali pasi
pamiršti Grigaičio ir Jurge- priešinti, pilnas gyvybės jauni
gamtos gražumas
lionio, nors jie su jo kalba nie mas. Tas
sužavėjo ir L. S. J. Lygos narius.
ko bendra neturėjo.
Antras kalbėtojas buvo Ju Jiems atsibodo plikos kaip uolos
kelis. Jis kalbėjo moterų rei gatvės, tad ir surengė išvažiavi
kalais. Aimanavo, v|kad dabai mų toli nuo Chicagos į Palos
maža dalelė tepriklauso prie park miškus, kur ir praleido lyLMPS. Girdi, moterys^jųažai giečiai dienų tyrame ore, po la
darbininkų judėjimu (tesirūpi potų medžių pavėsiu.
Išvažiavimo surengimo komi
nu, nes ir čia susirinkusių gili
koks trečdalys moterų tepri tetas, kurin įėjo.p-lės A. Viščiuliutė ir N. Kazlauskaitė rūpino
klausąs prie LMPS.
'Toliaus duoda vietos šidiš- si lygiečių bei svečių vaišėmis.
kiui varde PPDU. (I. W. W.). Prie užkandžių pagaminimo pri
Jis kalba, kaltina vadovus už sidėjo ir lygietė p-lė M. Jakiardymų darbininkų vienybės, miutė. Reikia pasakyti, kad
kaltina viską, tik ne PPDU. ir užkandžiai buvo labai rupestinjbekalbėdamas daugiau spjau gai pagaminti ir skanus. Lygiedo negu kalba. Aiškino savo čiai d.d. J. J. Čeponis, Varekounijos prindipus, unijos nu jis, V. Kondratas ir M. Yusas
parūpino, arba geriaus pasakius,
veiktus darbus, etc. Kalbėjo
ilgai, taip kad pirmininkas tu suteikė automobilius nuvažiuoti
rėjo prašyti, kad greičiaus ir parvažiuoti.
Nežiurit į tai, kad oficialio
baigtų. Pabaigė.
programo lygiečiai neturėjo,
Pirmininkas klausia: “Ar bet laikų praleido labai links
nėra klausymų? Kas norit bal- mai, kaip tai: grupėmis žygiuo
so?”
dami po miškų, žaisdami tenis,
Pakyla tūlas Januškevičia, dainuodami ir 1.1. Mat lygie
balso, bet jam nenori čiai turi gabių pajėgų iš viso
prašo balso
ma duoti; galų gale publikai kių sričių. Atsiradus lygiečių
pritariant jam duota kalbėti. tarpe, randi nepaprasto malo
numo, nes visi jauni, linksmi,
Pasirodė, kad Januškevičia gyvi, vaišingi ir energingi — ro
buvo vienas iš ekstra kairių dos, kad niekad nereiktų skir
jų ėmė atakuoti Andrulį. Žmo tis iš jų tarpo.
gus rūkei šauk|e, kad reikia
Bežaidžiant ir besilinksminant
darbininkiškos vienybės, duot atėjo visai nelauktas vakaras.
į sprandų vadams, vyt juos Tamsi naktis savo juodu ap
laukan ir nepasiduot jiejns siautu mažu pamažu, pradėjo
iki pat kraujo lašo. Darody- dengti žemę. Puiki apielinkėh
nčjo klaidas kairiųjų.
panorama pradėjo nykti iš akių
Jam pabaigus ir per pat jo ir tik vakaruose horizontas ap
paskutinių
“prakalbų” publika beveik vi- sidengė auksiniu
saulės spindulių rubu.
sų laikų juokėsi.
Nors taip malonu, taip sma
Andriulis atsistojo jam at- gu, taip linksma—reikia skirtis
sakyti, bet vietoj atsakymo jis ir traukti namo. Lygiečiai vi
tik išvadino Januškevičių dur si drauge pasuko Chicagos lin
nių ir bepročiu. Iškoliojęs Ja kui, o užpakaly jų tamsuma vis
nuškevičių tuoj sušuko: “Štai,
žiūrėkite, štai sėdi p. Uktveris
‘'Naujienų” reporteris — jis
visų kvailo Januškevičiaus kal
bą užsirašinėjo, tai jau “Nau
jienos” turės iš ko padaryti
didelius antgitlyius... Uktveris
spešialiiirįkas, buržujų uode
ga...” — ir visų laikų tik Uk
tveris, Uktveris, Naujienų Re
porteris..,

štai (ir {vėl Januškevičius
prašo balso atsakyt, bet jam
neduodama; tuomet -pakursty
tas kitų jis pradeda pats rėk-,
ti, “kalbėti”. Žmogus pamė
lynavęs dreba visas — mat at
sakinėja Andruliui: '‘Andru
li irk, atmink! AndruŲuk, 'jus
skębai, jus spešialninkai! Andruliuk, štai, skaityk tavo raš
tai, ką tu negramotnas rašai!”
Vienas ir antras dreba, di
džiausias susinervavimas, abu
užkimšta berėkdami, Andriu
lio seilės proletariškai tyška į

labiau ir labiau dengė žemę iki
pasidarė visai tamsu.
Geistina, kad L. S. J. Lyga ir
daugiau parengtų panašių išva
žiavimų.—Vincas.

rie ir ateidavo, tai labai panabernai nenorėdavo klausyt bet rašykite.

siją, o iš Rusijos atgal į Vo

Publika juokiai, klega...
Uktveris vis užsirašinėja, An
driulis pyksta, putoja, publi
ka dar daugiau juokiasi.

PETRONĖLE
BLLMERA1T1ENĖ

visas puses. Januškevičia skaito iš “Vilnies” iškarpų, nervuojasi, nepaskaito; publika
juokiasi...
Žmonės pradėjo šaukti prie
žaismių ir taip imi truputį apštilo. Bet štai ir vėl renkasi
būrelis. Čia jau Andrulis pasi
gavo “Aidoblistų”. Jie pešasi.
Į tarpų papuola ir Uktveris.
Andrulis šoka ant jo, bet Uk
tveris tik juokais, pašaipa at
sikanda, kas Andrulį baisiai
erzina.
Publika žaidė žaismes. Vi
sai pavakary nariai “Pirmyn”
choro prie Draugijų sąryšio
stovyklos padainavo keletą ge
rų linksmų dainelių,,' kurių
publika atydžiai klausėsi.
Apie 10 vai. vakaro būriai
jaunimo trauke namų link
dainuodami.
— Reporteris.

v

O nelaime! Yra daug žmonių,
kurie juoksis iš tavo sielvarto!
Tačiau geras draugas patars
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą,
Suvilginkite Rufiles savo gal
vos odą kasdien per kokią
savaitę laiko ir pleiskanos
tuoiaus pranyks. Naudokite
Ruffles nuolatos ir po to, ir
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
*
\
Kaina 65c. aptiekose, arba priaiųskite 75c. tiesiai į labaratorijp.
F. AD.V RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y.

SURASTA
ANT GALO

šis skyrius yra jų musų sveikatos ir įgyvybės.
todėl ir naudo- Todėl gerkime dauginus van

NUSIPIRK

Kaina

Žvakių efekto
šis labai gražus
prietaisas šutei
kia labai malo
nu toną šviesos
bile kokiam
kambariui. Grą
žiai užbaigtas
sidabrinėmis
spalvomis ir ru
svo tono. Specialiai apkainuo
tas

Puikaus užbai
gimu
sviesti
nių - sidabrinių
spalvų arba ru
svo tono. Pir
miau turite pa
matyti negu apvertinus j;.

$10.90

$7.65

,

ELEGANTIŠ
KAS 4 ŠVIE
SŲ

Chandelier

DAVID RUTTER & COJ

$1.59
LAIŠKAIS ATSIŲ
STI
ORDERIAI
GREITAI
IŠPIL
DOMI.

su 3 liam-'
pomis

Pirkite anglis tiesiai iš iMtail
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

6.45

UŽDEKIT SIETELIUS
ANT FRONTINIŲ
PORCIŲ

5 N. La Šalie St.,
611-613 Tacoma Bldg. ,
Su laisniu 17 metų praktikudtbjai.

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 akis raudonos.
JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

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

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

Akiniai pritaikomi per expertus
Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Ne
daliomis 9 iki 12.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

&

Geri
prietaisai

Drs. Gustav Becker
ir M. B. Jewell

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

Lenciuginis prietai
sas, .pilnai įrengtas
su patraukiamu len
ciugeliu ir globų

3.45 >

Anglis ir Koksai

Mes rekomenduojame

Daktaras Henry M. Hunt

VISI PRIETAISAI PILNAI PAKABINAMI

Šis specia
lia numeris
Puikaus už
baigimo dėl
valgomojo
ir
pailsio
- kamabarių.
Turi
didelę bal
tą kliošą

Adas Electric Co

345 SOUTH CLARK STREET

žemos
kainos

Dr. C.<Yucius D. C. Ph. C.
CHIKOPKACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M.
šventad. 9-12

ATDARA VAKARAIS ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

1579 Milwaukee Avė.,
Kamp Robey ir North Avė.

DABAR TUOJAU
šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Kuomet iųs uždėsite šiuos ekonomiš
kus sietelius, padarytus taip, kad tin
ka visiems porčiams, jus turėsite ap
saugojimą nuo musių ir uodų.
Dadėkite lauko kambarį prie savo
namų ir naudokitės tyru oru šią va
sarą. Užbaikite nesmagumus ir iškaščius sykį ant visados.
Mes paduosime aprokavimą bile kąda.
Ar jums reikia tik vienų sietelių ar ir
durų, ar prirengimų visam jūsų na
mui, ar porčių — ai* bile ko iš medžio
materijom — mes galime užganė
dinti jūsų reikalavimus.
Mes esame išdirbėjai ir galime šutau-'
pyti'jujns pinigų. Nelaukite kol
Kainos r pakils.
Pasimatykit su mumis* šiandien.

2510-16 Archer Avė.
netoli Halsted
Visi telefonai Vjctory 6545

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo
terims. Negirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą
nuo Dr. Van Paing, 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 chronišką vidujinių ligą ir gaukite
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta
jūsų liga.
Jei Jąs kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūsles, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo,
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės,
chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt
reikia specialiu gydymo.
Seruin
606
Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ
DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:
3101 South Halsted Street,
Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL
’
r
Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

DR.H.A.BROAD Basto
_ Telefonas
Armitage
3299
VIDURMIĘSČIO SPECIALISTAS

Douglas Products; Co.,
v

I

MAJESTIC TEATRAS.
veik gali gyventi nuo dvliejų]
iki ketujrių suvagiu, ;be van-’ “The Little Cottage”, muzikališka
kuri yra viena iŠ geresnių
dens gi, nedaugiau kaip dvi komedija,
veikimų šią savaitę, kur nesenai bu
arba tris dienas.
vo Palace Music Hali, bus Majestic
pradedant nuo birželio 3.
Troškulis yra bene vienas Teatre
Kiti perstatymai bus nuolatiniame
dtipriau|sių geidimų, kokius vodeviliu je: Bender ir Armstrong,
Nut Comedians”, Black &
žmogus )tuni, ųr mirtis nuo “OThe
’Donnell, komedijantai. Page, Hack,
štoko vandens»būna irgi • taip ekvilibristai. 'Coulter and Rose, juokomedijantai. Yost ir
ūmi ir rimta kaip pats troš daspalviai
Clady, modeliotojai iš molio. OjConkulys.
nor merginos, dainuos. Ir Sigsbee’s
Musų marstas, virtas ar ža Suneš.
Kaip visuomet, bus trumpi ir žin
lias, turi savyje didžiausį nuo geidus krutamieji paveikslai. Persta
tymai būna nuo 12 vai. dieną iki 11
šimtį vandens, įet jo nepa vai.
vakaro.
kanka, kad musų kūnų užlai
kyti sveikų. Mes turime išger
ti mažiausia šešius stiklus ar
ba tris puskvortes < vandens į
dienų. Svarbesne dalis to van
dens eina ištarpimui musų
maisto, taip, kad jisai butų
prirengtas sugėrimui per mu Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
sų kūno celės virškinimo pro raliu budu, kad prašalinus ligas pa
cese.
gelba
Vanduo kaip ir oras yra
CHIROPRACTIC
vienas svarbiausių palaikyto Priežasčių yra kiekvienai ligai.

Bložiukas ypač tuo jūsų skyrius,
pasižymėjo, taip kad p. Čepie kities juomi. Kuo daugiaus ji dens.
nė kartų jį po tėvo akių pa sai jums rūpės, tuo geresnis
baudė.
ir tobulesnis jisai bus.
?iPavadin)i;mas |p. Markienes
Taigi, visos į talkų!
tamsia mužike nėra joks var
žymas įsitikinimų, tik šiurkš KO DABAR NEREIKIA — O
Typewriterį arba
KĄ REIKIA VALGYTI.
tokas išsireiškimas, mestas jai
rašomą mašinėlę
dėl jos užsipuolimo ant p.
Grušo. Bložiukas buvo paša Ne valgyk keptos kiaulie
lintas už sniego mėtymų į mo nos, pork chops, arba bile kep
kyklų, jį ir policistas pagavo. tų mėsų. Jeigu būtinai reika
Pauraziukas ir Markintos nė lauji mėsos, išvirk arba iššu
ra prašalinti, — kam p. Mar- tink jų. Nevalgyk riebių deš
rų, kopūstų, blynų ir abelnai
kienė sako netiesą?
riebių valgių.
Kad jums yra nesmagu,
Valgyk žuvų, sardinkų, šal
tas gali būt, nes kam galėtų
tos liesos mėsos, salotų su
būt smagu griauti tai, kas yra
Smetona, rūgusio pieno, vai
gero paties ir kilų pastatyta.
sių, žalių ir virtų, kiaušinių,
Ir to nesmagumo būtumėt ga
Tuomi padarysi didelį smagumą
(virtų, keptų, su arba be la pats sau, savo giminėms ir drau
lėję išvengti lengvai, jei tik
šinukų) ir gerk kuo daugiau gams su kuriais susirašinėji ir
būtumėt noireję. Juk p. Gru
greičiau galėsi parašyti laišką ar
sia vandens.
ką
kitą, negu su ranka. Geriau
šas prieš mitingų suspendavo
sia, parankiausia ir dalikatniausia
iš praktikų Bložiukų per dvi
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis
GERKIME DAUGIAU
pasaulyje.
savaiti, taigi pert tų laikų ga
Gaunamos
VANDENS.
lėjot ištirtu kur tiesa. Bet jus
NAUJIENOS
akių neparodyt susirinkime.
Vienu vandeniu normalis,
1739 S. Halsted Str
Jokio tėvo nebuvo, apart Gru sveikas ir tvirtas žmogus beChicago, III.
šo, o rašot apie pašalinimus,
apie įsitikinimus ir nedrįstat
savo vardo pasisakyti.

Apie tai, kad Jaunoji Bi
rutė trumpu laiku suspėjo pa
sirodyti, yra nuopelnas J. Gru
šo: ką jis mokino, tų ir mo
ka. O muzikos išmokti ima
laiko.
Norėti, kad p. Grušas prisi
pažintų ‘ prie klaidos, kurių ne
jis padarė, yra nesąmonė. Taip
jau dėl, ambicijos — ji yra
kur nors kitur tik ne pas Gruv
sų.
Jaunuolių Orkestros
maršalka
Frank Kurauskas.

rfl IMI

<

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos,
Ligos.
7 West Madison St kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso yalandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

-V.. .'■< .L,..' iiuSuiti -k,:

■ ,r

Dr. Anele Kaushillas D, C.. .

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

Fo» BeautiSul zs
(L
Malte the Uae of
Murinę a Daily Habit.
This Refreshing Eye
Lotipn soon makes
Eye»\Glear, Radiant,
Beautiful! Harmlets, Enfoyable.
Sold by aU Dniggista. Wri» ior Booklaą

MURINĘ CO.,9 Ewt Ohio Street, Chicago

f

,

NAUJIENOS, ChfcSgO, DL

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

GUŽYNE

NAUJIENŲ PIKNIKAS.
šilto oro pramogos ir bičiuolystės
jausmas vėl Šaukia mus visus į gar
sųjį pavasarinį Naujienų Pikniką.
Čia bus žaismių, lenktynių, šokių,
valgių, gėrimų ir svetingumo.
Kiekvienas 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, čemausko 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.

/

PRANEŠIMAS

REIKIA DARBININKŲ

Ant Bridgeporto. — Susivienijimas
Lietuvių Namų Savininkų. Susirinki
mas pnešpusmetinis įvyks trečiadie
nio birželio 6 d., 7:30 vai. vak., Mildos
salėj, 8142 So. Halsted gatvėj. Mel
džiame visų atsilankyti laiku, nes yra
daug dalykų svarstymui. Nariais pri
imami visi namų savininkai Chicagoj.
Nariai, kurie turite paėmę parduoti
tikietų busiančiam piknikui Susivieni
jimo Draugijų ir Kliubų ant Bridgeporto, grąžinkit tikietus ir už parduo
tus pinigus. Rašt. A. Bugailiškis.

MOTERŲ

Lietuvių Mot. Draug. “Apšvietos”.
pusmetinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, birželio 7, 7:80 vai. vak. Mark
White Sųuare Parko paprastoj svetai
nėj. Visos narės būtinai atsilankykit
paskirtu laiku.
Raštininkė.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

Trečiadienis, Birž. 6, 1923

VYR

Reikia Merginų
Čia yra daug gerų darbų
su
geru mokesčių
dėl
♦
merginų ir moterų
pas
Western Electric

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME

NAMAI-2EME

PARSIDUODA saliunas su
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį
išvažiuoju į Lietuvą, Biznis ge
ras senai išdirbtas. Kas $ as,

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR
JUS LAUKIA.
Pardavimui vienas iš gražiausių ir
tinkamiausių dėl biznio namas Brighton Parke, 4200 So. Maplewood Avė.,
2 aukštų, naujas kampinis namas, :
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė,
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par

Gražus dvarelis Lietuvoje

REIKIA DARBININKU

10 vyrų prie 'lentų darbo.
$4.50 į dieną. Nuolat darbas. tas laimės, 319 Root St.

siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komdsinų. Sa

{VAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ

JIESKO KAMBARIŲ K;™,

x
,----i ęemento skiepu, kieto medžio užbaiJAUNAS vaikinas nori ruimo pas
paprastus švarius žmones, apie 18-tą
, furnace šildomas, 5-6
I ------------------------------------------------- I gimo, elek
ir Halsted apielinkę ar ant North
karų
garadžius, lotas
PARDAVIMUI grosemė ir
ari , _rie Sangamon
MOTERŲ
Side į rytus nuo Halsted Street, elek
St., netoli
Janitorkų, trumpos darbo valandos,
tros šviesa reikalinga.
M;500,
$5,000
pinigais.
bučemė. Biznis daromas pini- 57 St
$61 į mėnesį. Moteries hotelio dar
JOS KAVALITES
bui, $50 į mėnesį, valgis ir kambarys.
cijų apie
REIKIA darbininkų. Darbas Kais.
I Gaukite daugiau informacijų
1051 N. Franklin St.
D. L. K. Keistučio Kliubas rengia
Indų
plovėjų,
$18
į
savaitę.
\
"
7
Green1 fk
St.,’
lentų jarde. Nuolat ir Svarus
Atsišaukite
tar’ftSSirdtaE
draugišką išvažiavimą, su dideliu ir
SOUTH PARK EMPLOYMENT
važiavimą j Forest preserve birželio
24 d. Kviečiami visi dalyvauti. Apie
smulkmenas bus pranešta vėliau.
—H. Labanauskas.

gražiu programų nedėlioj, birželio 24

SOCIALISTŲ PRESOS PIKNIKAS’
Rivierview Parke, Birželio 17 d.
Sekmadienį, birželio 17, įvyks So
cialistų Presos piknikas Riverview
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
tija turi pakvietus taipjau garsius
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai.
Erdvioje šokianrojoj salėj bus šokiai
iki vėlumos. Lietuviai turės savo
“barą”. Visas pelnas eis darbininkų
švietimo reikalams.
Įžangos bilietai 30 centų, išanksto
galima gauti “Naujeinų” ofise ir pas
LSS. narius. Kviečiame Chicagos ir
apielinkės lietuvius gausiai atsilanky
ti ir maloniai laiką praleisti šioj mil-'
žiniškoj darbininkų puotoj.
Pikniko Rengėjai.

REIKALINGAS

kambarys

BUREAU

4193 So. Halsted St.

vienam vaikinui; geistina apie*
linkėj Mikvaukee Avė. ir Robey St. Kad butų elektros švie REIKIA —
sa ir maudynė. Kreipkitės laiš Indų plovėjų vyro ar moteries,
kais. E. F. Balch,
$15 į savaitę.
1947 W. Monroe St.
Atsišaukite
750 W. 31st St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKALINGAS veiteris į Lietuvių
Liuosybės Valgyklą, vyras,ar mergina
IŠSIRENDAVOJA kambaris darbas ant dienų, patyrimas nepagei
daujamas; taipgi reikalinga moteris į
dėl dviejų vaikinų ar merginų' virtuvę.'
_> Lengvas darbas ir gera mo
kestis.
arba ženotos poros.
4915 W. 14 St.
Atsišaukite
Cicero, III.

809 W. 34th St.

REIKIA DARBININKU

PARANDAVOJIMUI gražus
kambaris; dėl vieno vaikino
VYR
kambarys su visais patogumais.
Atsišaukite
. '
Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
REIKIA —
kys savo priešpusmetinį susirinkimą
^7
W.
34
PI.
beilerių ir trukerių. Ateikite
sekmadienį, birželio 10 d., 1 vai. po
pietų, paprastoje svetainėje.
pasirengę darban. Gera alga.
Visi nariai yra kviečiami dalyvau
FRANCIS HUGHES CO.
ti, kad paskui nebūtų jokių nesusipra
timų, nes draugija turi labai daug
1405 W. 21-st Street
svarbių reikalu išspręsti.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

LS'S. 4-tos kuopos narių susirinki-1
m- r«MOLDERIŲ, core dirbėjų ir darbi
mas bus laikomas ketvirtadienį, biržeREIKIA Operatorkų prie ninkų į m-alleable ir grey geležies
lio 7, lygiai 8 vai. vak. “Aušras” sveti
fandre.
3001 So. Halsted Svarbus reikalas, motery mazgojamų dreSių.
Atsišaukite
Kiekvienas narys kviečiamas būtinai
atvykti, nesivėluojant.
Valdyba.
llUJi brtVrjILiM orjJtvvr
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO.,
Samdymo ofisas
a r t « 1™ i
DRESS
1760 Diversey Parkway
A.
L. T. Sandaras 75-tos ir
kuopos
XT MFG. CO..
pnešpusmetinis susirinkimas įvyks
HrM .N. VVeStern AVC.
trečiadienį 7 vai. vak., birželio 6-tą ................ .......... ............. .
. ... —■■■729n^li8th”st3 H Rashinskio svet,»
REIKIA 3 merginų prie valVisi nariai malonėkit būtinai atsi- Į gomojo Stalo. Alga, kambarys
lankyti į susirinkimą, nes yra daug jr valgis. Atsišaukite H. Moore,
10 vaikinų, 16 metų ir senes
svarbių re.kalų apsvartymu^
525
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cimentinis sKiepas,
skiepas, akak
I netoli bl »t., . cimentinis
meninis pamatas,
fumace šildomas,

PARSIDUODA
3
aukštų
kampinis bizniavas mūrinis
namas, 5 flatai ir Storas. Gara
džius dpi 3 mašinų. Kreipkitės
pas savininką, 3 aukštas ir už
pakalio, 836 W. 20 St.

PARDAVIMUI 10 kambarių
mūrinis namas, geras ant fUrnišruimio gražioj vietoj, mažas
įmokėj imas ir lengvas išmokėji
mas. Atsišaukite 1448 E. 66th
PI. Tel. High Park 9461.
TIKRAS bargenas. Pardavimui 3
flatu, 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.
TURIU parduoti 5 rezidencijos lo
tus 30x125 uė $250 pinigais, kitus iš
mokėjimais po $10 į mėnesį. Į kaina
įeina ir sutaupymas. Yra cementiniai
salygatviai ir daug medžių aplinkui
dėl pavėsio. Agentai lai neatsišaukia.
Naujienos,
Box 261

-----------

PARDAVIMUI 7 kambarių namas,
su dideliu sandėliu, yra extra lotas,
didelis skiepas.
Galima padaryti į
8 flatus. Netoli bulvaro, puiki tfpielinkė. Yra elektra, gasas, Kaina
$6,250. Pinigais $3,000.
BERNARUI AND O’BHIEN
1954 W. 69 St.

MOKYKLOS
VALENTINIS DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 W«rt Madfoon Street
TeL Seeley 1648
Kirpimas, dezalninimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. Bizniui ir namą divljimul.
Dienoms ar vakarais klesos. Speeialis namų kursas moterims ir
merginoms, atsinelkit audlkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.

Biznio Ir nam« kursai skrybėlių
kieto medžio užbaigimo, elektra, 6-7 padarymui.
KreipkitCs, raiykit,
tally man ir gauti daugiau ai-Į =
kambarių, garadžius, $11,500, $4,000 arba telefonuokit klausdamos in
pinigais.
gos. Atsišaukite prie samdymo
formacijų.
Sara Patek, pirmininką.
vartų.
W. M. BUTTERWORTH & SON
304 W. 68rd St.,
HARRIS BROS. CO.,
I PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai,)
2 fl.
- IŠMOKITE angliškai. Su pagelba
1349 W. 35th St.,
jai kas norės ir ruimus galės renda-1
^Phone Englewood 1831
specialio metodo Jus kalbėsite angliš
kai į porą savaičių. Labai trumpas
Vienas blokas j rytus nuo
kursas. Pigi mokestis, laike vasari
Ashland Avė.
tnvą.
nių
mėnesių. Atsakydami pažymėki
I Kreipkitės
te
kokią
valandą pas jumis gali atei
PAGAL
MUSŲ
kolonizacijos
pla

•
3316 So. Morgan St.
ti
mokytojas
dėl sutarties, Estrer D.
ną,
su
mažai
pinigų,
kitus
išmokėji

—----------|
2 lubos frontas
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti Hunt, 6600 Harvard Avė.
12% įplaukų farmą, su nauju namu.
DT7TVT A •
SPECIALIS BARGENAS
.
.
... Atsišaukite arba rašykite.
H1S1KIA
I Pardavimui
’osemės rakandai I
J. L. WELLS,
DARBININKŲ.
(Fikturas).
gerame stovyj
...(Ice 22 W. Monroe St,
Chicago, III.

RAKANDAI

STANDARD MATEiRIAL
COM'PANY,
607 W 66th St

Amerikos Lietuviy Mokykla

SalSV8r?i
’
le • ti"M’lr °*E
Atsišaukit tuojaus gausit

I bargena. Savininką. galimta
_
matyti
nuo 11 iki 3- vai. dienoms.
2524 So’.' Halsted St.

BRIGHTON PARKO
PIGUMAS.
Parsiduoda 2-jų aukštų bizRiEIKApJIiNGAS
kriaučius
AIITflIUinRII IAI
Įniavas namas su bizniu, par
duoti arba prisidėti už partMUIURIUUIUHI
duosiu už $12,500 arba mainyneri prie kostumieriško kriaupulKUS bargcnas ant į/į. slu ant 2.j(J aukšto namą> ar.
čių biznio. Biznis išdirbtas per nejj<arų.
I b? bungalavv, namas turi būt
daug metų. Atsišaukite asme- Mudson Suner Six
I parduotas arba išmainytas j
niŠkaLr^wlai!k“' a
ChanAler Sport Model
trumpą laikų. Kreipkitės pas:
306 S. Wcstern Avė.
Į por(j Sedan
ĮFrank, G. Lucas, 4116 Archer
.. u •
Ford Roadster: Visi tie ka- Avė., Phone Lafayette 5107.
REIKALINGAS barbens vay
modeli Kį>..
karais.
, . .
. . _
GREITAS IR TEISINGAS
A, .v ...
nos labai prieinamos.
PATARNAVIMAS
Atsišaukite
BRIDGEPORT AUTO
i4!4 S. 49th Ct,
SAiLESCO,
Parduodu namus, lotus, farmas, buCicero, III.
Į
3207 So Ha]sted st (

Chicago, III.
REIKIA BARBIEiRIO vakar
rais, ketvergais ir pėtnyčioms,
JEI jus norite turėti gerą
subatoj nuo pietų,
karą, jus negalite praleist) pro
BRIGHTON BARBER SHOP, gos nematę šio naujo Columnių, $3.50 j dieną pradžiai.
4222Va Archer Avė.
bia Six. Karas kuris duos jums
----------Lindlahr Sanatorium.
Nuolat darbas.
gerą patarnavimą. Kaina $985
Melrose Park; H!., Darbininku Var-| --- -------------- -----------------------------Atsišaukite
REIKALINGAS LIETUVIS Jei norėsite išmokėjimais.
toto jų Bendrovės visuotinas šėnninkų
nrnzATTKTrnc o
DAVID G. MAXWELL
susirinkimas įvyks liepos 7 d., 1928
REIKALINGOS 2 Veiterkos.
BUČERIS.
BRIDGEPORT AUTO
m., 7 vai. yak., J. Vaičiulio syet., 28 Lengvas darbas.
Gera mokesBOX FACTORY
A. SUCĮLLA
SALES CO.,
44th & Racine Avė.
12300 Emerald Avė.
kviečiami dalyvauti asmeniškai arba tls- Atsišaukite tuojau .
per nraxi. Bus svartsomi svarbus
KAUNO RESTAŲRANAS
Union Stock Yards.
West Puttman, III.
3207 So. Halsted St
dalykai. Spaudas
|
' 2325 So. LeaVitt St.
Telefonas PullnYan 3990
Chicago, UI.

Rsikifl —

pirkti

vininkai.
apskrityje, ant Mūšos upės
. DIDELIS BARGENAS ,
M.
J.
KIRAS
REAL
ESTATE
arParduosiu bučemę ir grosern*
kranto. Ūkis susideda iš 80
IMPROVEMENT CO.,
arba
mainysiu
ant
automobilio,
lot
DAVID
G. MAXWELL
hektarų (apie 74 dešimti
f •
ba saliuno.
Atsišaukit greitai
3835 South Halsted Street,
būt parduota į tris dienas, kas pir
Yards 6894
nes) žemės su triobomis ir
44th & Racine Avė.
mesnis, tąi laimės. Biznis daroma
dideliu sodu. Pievos potvigeras. Renda pigi. Kreipkitės
Brighton
Park,
3990
Archer
Avė.
Union Stock Yards.
4034 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas nio užliejamos. Parsiduoda
mūrinis namas. Didelė krautuvė su labai pigiai. Kreipkitės į
REIKIA ledo stumdytojų, 55c PARDAVIMUI saldainių krau aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve adv. K. Jurgelionį Naujienų
Storą
r
. ir
" pagyvenimą galima
į valandą, taipgi vyrų ant plat-|tuvė. Parduosiu už pusę kai nimas.
Parduodame an; ofise.
užimti tuojaus.
nos.
Geras
biznis.
Visokių
lengvų
išlygų,
paskola
be jokių ko
formos, 55c į valandą.
misinų.
Savininkai
tautų apgyventa vieta, priežas
U. S. COLD STORAGE CO
M. J. KIRAS REAL ESTATE
tis apleidžiam miestą. 602 W.
IMPROVEMENT CO.,
2101 W. 89th St.
DIDELIS bargenas. Pardavimui 5
3335 South Halsted Street,
26th St.
kambarių
gražus namas, 6114 So.
Yards 6894
Kildare,
Avė.
Lotas 60x126. Kaina
REIKIA—
-------------------------------------$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
DARBININKŲ.
PARSIDUODA dveji player {MOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.
Atsišaukite
' pianai. Dabar turiu bučernę neArba
mainyk
ant
bučernęs,
Room 304,
STANDARD MATERIAL CO. turiu kur padėti. Parduosiu už
10
N. Clark St.
grosernės ar lotų, 2 pagyveni

JIESKO PARTNERIU

d., 10 v. r., į Jcfferson miškus. Visi
kviečiami rengtis dalyvauti tame išva
žiavime.
— Komitetas.

proga

gražų ūkį Lietuvoje Biržų

Atsišaukite

Inspęktinimo
PAJIEŠKAU savo brolio FraAsemblinimo
no šarkos, kaimo Mina'lcišklo,
Siūlų suvyniojimo
Viduklės vaisė., Raseinių apskr.
Cord Braiding
Jisai pats ar kas žinot malonė
Drill pres darbo
kite man pranešt už ką busiu
šilko ar popieros insulating
dėkingas.
Jaunosios Birutės Orkestras pamo
JUOZAS LIPCIUS
607 West 66th St.
pirmą pasiūlymą. K. Jasutis,
kos būna kas antradienį vakare, FelJei jus neturite patyrimo ta
Sanjgnacia 65,
mų namas su saliunu ir ba
loship svetainėje, 831 W. 33rd Place.
__
_______________
.
_
__
—
2958
S.
Lowe
Avė.
me
darbe,
mes
išmokinsime
ir
Pradžia 7 vai. vakare.
Komitetas.
Havana Cuba, S. A.
I
°
rais, namas randasi labai ge
mokėsime už tą laiką kol moREIKIA naktinio virėjo taip- ------------------------- ------ —"—
roj vietoj tarp dirbtuvių, tin
gi
virėjo
prie
greitų
orderių.
PARSIDUODA
Keptuvė;
arti
Extra Laisvamaniams. L. L. F. 1
kinsitės.
PASIILGĘS vaikinas norėtų susi
kp. šaukia etra susirinkimą ketvergo pažinti
WASHINGTON RĖSTAURANT Chicagos. Senas biznis, gera kantis tam bizniui. Rendos $75
su lietuvaite mergina apie 25
vakare 8 valandą birželio 7 dieną, metų amžiaus.
Aš esu mechanikas,
3407 Lawrence Avė.
vieta. Pardavimo priežastį ga- į mėnesį, kaina $7,500. C. P.
Aušros kambariuose 3210 S. Halsted 28 metų, 6 pėdų augščio.
Atsiųskite
Suromskis, 3346 So. Halstec
St. Reilęalas labai svarbus. Visi ma aišką .su fotografija.
Tel.
Irving
2258
•
Įima
patirti
ant
vietos.
NaujieTuri
mokėti
kalbėti
angliškai
lonėkite dalyvauti.
St., Chicago, III., Tel. Boul.
ALBERT PELLINAT,
nos,
1739
S.
Halsted
St.
N.
260.
Juozas U kt veria, sek r.
2556 S. Westem Avė.,
Chicago, III.
9641.
Pasikalbėkite su musų p-le
REIKALINGAS antrarankis
i
“Birutės” metinis susirinkimas ir
Norton musų samdymo ofise virėjas į gerą restaurantą valgių
rinkimas valdybos įvyks ateinantį
TIKRAS BARGENAS
ketvirtadienį, birželio 7 d., 7:30 v. v.,
bile dieną šią savaitę įskaitant virti. Geras užmokesnis ir nePardavimui kriaučių dirbtu2 flatų mūrinis namas po 6
Mark White Sq. parko svetainėj, 30 ir
subatą iki 3 vai. po pietų.
blogos darbo sąlygos. Kreipkitės vė, kas nenori turėt bosą ant sa
Halsted gt. Visi nariai prašomi da
REIKALAUJU partnerio į
lyvauti.
— Valdyba,
3206 So. Halsted St.
vo galvos ir padaryt lengvai pi- ir 6 kambarius, visi įtaisy
bučernės biznį. Biznis gerai ei
--------------- ------------------- — nigų. Kreipkitės. Priežastis li- mai, mūrinis garadžius 4 au
Bet vienas negaliu apsi WESTERN ELECTRIC CO.,
Lietuvių Darbininkų Sąjungos susi- na.
----------- -------------' ga, 5223 S. Laflin St., Chicago, tomobiliam, randasi ant 32 ir
trinkimas bus laikomas trečiadienį, dirbti. Nemokantį to biznio iš
’ | Union Avė. C. P. Suromskis,
birž. 6. 7:30 vai. vak. Apveizdos Die
REIKIA trukerių ir loduoto---- :---48th
(Cicero)
&
24th
St.
vo mokyklos svetainėj.
Visi nariai mokinsiu. Kreipkitės.
jų prie budavojimo mažų na~
~ “ 3346 So. Halsted St., Chica
kviečiami susirinkti.
3965 Archer Avė.
go, III., Tel. Boul. 9641.
— Valdyba.
mukų. Gera alga ir proga išsiPARDAVIMUI saliunas, gedirbti į geresnį darbą, kaip tai roj vietoj, biznis išdirbtas.
L. R. ž. P. ir P. Klubo pusmetinis
REIKIA patyrusių merginų čekerių ir statytojų. Atsišau- Parduosiu pigiai.
i
PARDUOSIU ARBA '
susirinkimas- įvyks ketvirtadienį, Birž.
7, 7:30 v. v. Meldžiame visų narių
vyniojimui sviesto. Alga $24 į kitę prie samdymo vartų.
Atsišaukite:
MAINYSIU
atsilankyti paskirtu aliku, Liuosybės
SOTGDENGTYSTĖ
savaitę.
HARRIS BROS. CO.,
723 — 120th St., Chicago.
60 flkrų fanįaj 23 mailės
svetainėn, 1822 Wabansia Avė.
— Valdyba.
Murphy — Ward Dairy Co.,
1349 W. 35th St.,
---------------------------------------- nuo Chicagos su gyvuliais ir
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
2016 Calumet Avė.
Jaunuolių Orkestro repeticijos lai ir garantuojamas už $4. Automobilių
Klauskit Mr. Dunn.
PARIMVIMlUI automobilių mašinoms. Mainysiu ant namo,
komos du kartu savaitėje, trečiadie trakų patarnavimas Chicagoj ir apieVienas blokas į rytus nuo
landrė. Darbas atliekamas su loto arba biznio. C. P. Suromniais nuo 6 iki 7:30 klasiški šokiai, linkėj. įstaiga 34 metų senumo. DiMOTERŲ. Patyrusių guzikų
4
Ashland Avė.
| mašinomis. Simonizing ir mo- skis, 3346 So. Halsted St., Chinuo 7:30 Orkestro šeštadieniais nuo dižiausia ir geriausia stogų dengimo
skylučių
išsiuvinėtojų.
Ateiki

2 po p. iki 3 klasiški šokiai, o nuo 3 įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
torų valymas. Kaina $2,700. cago, III., Tel. Boul. 9641.
Orkestrą šokių mokina Arthur Kome- darbininkai samdomi.
te pasirengusios darban.
koff, o Orkestrą J. L. Grušas. Bir
[plaukų į mėnesį $450.
, --------------------------------------J. J. DUNNE ROOFING CO.,
7T
Atsišaukite:
želio 6 d. įvyks mėnesinis susirinki
1
3411-13 Ogden Avė.,
, 5615 Harper Avė.
mas.
Rašt. Eugenija Grušaitė.
Phone Lawdale 0114.
EDERlHEIMER STEIN CO.,
VINIŲ kalinėto jų, greitų vi-----------------------------------------FRAME, 2 flatų, gerame padėjime,
1911 W. Roosevelt Rd.
nių kalinėto jų ir vyrų kurie
PARDAVIMUI saliunas pi- S” k fi^užba^mo^lržJoffi
L. S. S. kuopų valdybų domei Cook
County Socialistų Partijos Presos
gali gerai vartoti piuklą ir ku- giai. Parduodu todėl, kad turiu grindis, karštu vandeniušildomas. 2
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d.,
jelį
prie budavojimo mažų na- kitąbiznį, negą|ių du bizniu {£nige?Sž^
Riverview Picnic Grove).
Tikietai
jau gaunami S. Partijos ofise. TikieANT rendos ofisas, kampas
mukų. Švarus - nuolatinis dar- prižiūrėti.
prie Honore St., netoli 57 St.$8,000,
tui kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 14 St. ir 49 Avė. su arba be gy
VYRŲ
ir
MOTERŲ
bas
su
gera
proga
iŠsidirbimo
823
So.
Kedzie
Avė.
$2,000 pinigais.
2c. Cook County raštynės reikalam®,
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes venamų kambarių, gera vieta
į geresnį darbą. Atsišaukite
Naujai pastatytos presuotų plytų,
delegatų taip nutarta
Už neišpar1
”
1
............
......
......
...
......
.
■
,
.
—
12
flatų,
tikrai modemiškas. Visur
duotus tikieius grąžins pilnai įmokė dėl lietuvio daktaro. Atsišaukite
VYRŲ
prie samdymo vartų.
... . , v. | įdėto medžio užbaigimo, 2-5 karnbaKalvių, 65-70c. į vai. Karpenterių
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu 1845 So. 49 Ct., Cicero, III.
HARRilS BROS CO
PARDAVIMUI pigiai minkštų I rių, frame garadžius, prie Indiana
rėt mokesčių knygutę.
į dirbtuvę, 70c. į vai. Inžinierių, $40 į
1349 W. 35th’ Št.,”
gėrimų parloras.
fe"etoli 71 St” *13’600’ 34,000 pi’
— Pikniko Komisija.
savaitę. Pečkurių, 55-65c. į vai. JaDarbininkų,
Vienas blokas į rytus nuo
plw. 4
7tKQ
Ateikite ir pasimatykite su mumis
prie
mašinų,
Cisero. — ALTS. 76 kp. SLA. 194
Ashland Avė.,
Phone Prospect 3174 arba 7158 apje §į presuotų plytų 2 flatų namą.
Sargų, $105 į mėnesi,
kp. ir laetuvių Dramos draugija ren
Klauskit Bill
Geram-e padėjime, akmeniniu pamatu,
8 vai. darbo dienoje.
gia suvienytomis spėkomis puikų iš

ISRENDAVOJIMUI

Pasitaiko

i

3106 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Sųv.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūras, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės.
Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerų darbą, tad ateik
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname
važiuot Ir taisyt praktiškiausiu budi\
visokio išdirbimo automobilius. Laisnius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
čemes ir kitokius biznius. Taipgi MUNSON SCHOOL OF MOTORING
1507 W. Madison St
mainau namus ant farmų, lotus ant
namų, turiu daug visokių namų dėl
pasirinkimo, visose dalyse miestp, dar
katrie norite mainyti namą ant bučemės, arba bučernj ant namo; arba
Prirengiamoji ir Prekyooe
kitokio biznio, tai neškit kuogreičiauMokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
siai pas mane, tai bus išmainyta arba
Grammar School, High School ir
parduota į trumpą laiką, nes daugiau
Prekybos dalykų. Prirengia prie
yra pirkėjų kaip reikia. Dužiausia kvotimų į visas augštesniąsias mo
pasirinkimas pas mane, duris atdaros kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakarais. iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
Del sekančių reikalų kreipkitės pas
12:00 dieną mokina lietuvių kal
FRANK G. LUCAS,
bos gramatikos ir rašybos.
4116 Arcrer Avė..
3801 So. Halsted StM
Chicago.
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)
Phone Lafayette 5107
.............
i

Leveskio Mokykla

'

