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Lietuvos Seimas
susirinko

arti 400 žmonių žuvo potviniuose žemutinė] daly Volgos,
ir kad 70,000 žmonių liko be
pastogės.

Anglija galbūt bandys
' taikinti

Darbininkų bankas
St Louis'e

Fašistai bijosi D’Annunzio
į

PARYŽIUS, birž. 10. — Fa

šistų policija Milane daug

ofi-

Tikisi, kad ją parems ir Italija. Atidarė banką geležinkelių te- cierių iš buvusio D’Annunzio
legrafistų unija.
“Fiume legiono”, sako Milano
žinia. Juos nužiūrima suokal
LONDONAS, birž. 10. — An
ST. LOUIS, Mo., birž. 10. by prieš fašistų valdžią.
glija ekonominiai ekspertas
šnipai taipjau akyla’i dabo
studijuoja valiausius Vokieti — Vakar ryte čia atsidarė pir
Reikalauja priimti jos nusista jos kontribucijos pasiūlymus; mas darbininkų unijos įkurtas ja ir patį D’Annunzio. Šnipai
bankas St. Louis’e. Juo yra nuėjo tiek toli, kad atidarinė
tymą, kad nebūtų jokių de kabinetas lauks jų raporto.
rybų iki vokiečių priešini Anglijos Valdininkai akylai Telcgraphers* National Bank. ja jo laiškus. Delei to D’Annseka tai, kaip Vokietijos pa Jį įkūrė geležinkelių telegra unz/io savo fališkus per savo
masis neapsistos.
siūlymai atsiliepia ant kitų tal fistų unija, kuri tuo atidary draugus dabar gabena išsiun
mu banko pažymėjo 37 metų timui užsienin.
k
PARYŽIUS, birž. 10. — Po kininkų. .
Valdžia atsisakė duoti jam
Premieras Baldiwdn sušauks sukaktuves savo gyvavimo. Ti36 valandų pasitarimo tarp
Paryžiaus ir Briuselio, vakar įkalinėto susirinkimą sekamą kimąsi, kad pirmąją dieną bu aeroplaną kada jis nesenai no
Francija ir Belgija pasiuntė savaitę apsvarstymui vigos pa vo sudėta į banką iki $1,500,- rėjo skristi į Paryžių ten pa
sakyti prakalbą.
trumpą notą Anglijai, Italijai dėties. Veįkiausia bus padary 000 depozitų.
Fašistus įgąsdino jo nesenai
ir Jungt. Valstijoms, kurioj tas formalinis pranešimas at
pasakyta prakalba, kurioj jis
riieko neminima apie vėĮliau- stovų bute pirm negu valdžia
pareiškė, kad jis rengiasi prie
sius Vokietijos pasiūlymus, bet ką nors veiks Ruhr ir kontri
busiančiojo veikimo, laike ku
pareiškiama talkininkams, kad bucijų krizy.
rio tikisi numirti.
Nežiūrint Francijos kabine
nebus vedama jokių derybų su
vestąją bylą prieš buvusius Vokietija ir nebus svarstomi to nutarimo atmesti Vokieti
TOKIO, bfrž. lfl|. — Trys
Bulgarijos minisiterius, kurie jokie Vokietijos pasiūlymai iki jos pasiūlymus, Anglijos diplo
Darbo birža Kaune.
matai
dar
nenustojo
vilties
su

Japonijos kariniai laivai tapo
įtraukė šalį į karą. Visuotinu neapsistos Ruhr distrikte paKauno “Lietuva” skelbia:
šaukimui konferencijos para pasiųsti į Hankau, Chinijoj,
gyventojų balsavimu tuos mi syvis priešinimasis.
Kauno Miesto Valdyba už
delei Čangša riaušių, kur japo laiko Darbo Biržą (Mažoji Vil
Vakar premieras Poincare šymui bendro atsakymo.
nisterius nuspręsta nužudyti.
Premiero Mussolini kalba nai gyventojai buvo priversti niaus g. Nr. 13). Darbo Birža
Seimo pirmininkas A. Tumė Kad juos išgelbėjus nuo mir buvo sušaukęs kabineto susinas,
vice-pinnininkas Dr. ties veikiausia .ir šį sukilimą | rinkimą. Per tris valandas bu- Italijos senate duoda supras įbėgti, o Japonijos konsulatas nemokamai tarpininkauja ieš
Ivo svarstoma apie padėtį tarp ti, kad Italija dalyvautų tal buvo užpultas.
Staugaitis.
surengta.
kantiems darbo;
(darbdaviai
Japonų konsulams įsakyta gi moka minimaliai tik vieną
Sukilimas buvo pravesta^, talkininkų, kokia susidarė de kininkų įconferendijoj, jei (be
WASHINGT()N, D. C., bir gana tiksliai. Atsargos oficie- lei Vokietijos pasiūlymų. Pre kontribucijos klausimo dar bu apsaugoti pabėgusias moteris litą už pareikalautą darbininželio 7, (ELTA). — Birželio 5 Į riai ir dalis kariuomenės ap mjero nusistatymas, kad Vo tų svarstoma ir apie karo, sko- ir vaikus. Taipjau pasiųstas ką.
protestas Pekinui.
Tuo tarpu bedarbiai, kurie
dieną Kaune, atsidarė pirmas supę parlamentą ir areštavo kietijos nota neužsitarnauja las.
Italija sako, kad Vokietija
nežino apie Miesto Valdybos
iškilmingas Seimo posėdis. Sei ministerius. Premieras Stam- svarstymo ir formalinio atsa
Darbo Biržą ypač tie, kurie
mo Pirmininku išrinktas An buliski tapo areštuotas stoty, kymo liko priimtas visų mi- turi užmokėti kontribuciją,
tanas Tumėnas, Vice-Pirminin- kada jis iš kaimo sugrįžo į So nisterių, \bet nuomonės pasi bet nenori, kad tas klausimas
atvyksta Kaunan iš provinci
ku Dr. Jonas Staugaitis.
fiją. Taipjau areštuoti ir par skirstė apie pasitarimus su An butų išrištas taip, kad viena
jos, patenka į rankas visokių
glija kontribucijos klausimu, šalis valdytų visą Europą.
lamento nariai.
privačių paslėptų tarpininka
vimo kontorų ar faktorių ir es
Visi rubežiai yra uždaryti ir Niekurie aninisteriai tam prietraukinių iš Sofijos neišleid šinosi, nes tai butų koncesija
ti baisiai išnaudojami. Turima
WICHITA, ĮKan., tbirž. 10. žinių, kad prisieina mokėti 10
žiama.
iš Francijos pusės, bet pats
— Po smarkaus lietaus abi litų ir daugiau (net 25 lt.) už
premjeras pr^tarįa yasitariMūšiai jau siaučia.
Arkansas upes išsiliejo, užliejo nurodymą vietų.
mams, kad vėl atsteigus tal
dalį miesto ir šimtai žmonių
Sukilę kareiviai areštavo StamPARYŽIUS, birž. 10. — Ma- kininkų sąjungą; tečiaus jis
Šiuo perspėjama darbinin
liko be pastogės. Gauta žinių kus, kurie norėtų gauti darbo,
buliskį ir ministerius. Prisi- tin gavo žinių iš Bielgrado, kad reikalauja, kad talkininkai priTaip tvirtino kancleris Cuno. apie potvinius ir kitose Kan- kad atmintų Miesto Valdybos
bijoma civilinio karo. Mūšiai smarkus mūšiai siaučia dauge
sas dalyse.
jau siaučia. Sukilėliai paskel ly Bulgarijos vietų. Daug žmo
Asmeniniai pats Poincare
Darbo Biržą, kuri visuomet
MUEftSTER, birž. 10. —
bė savo valdžią.
nių liko užmušta ir sužeista. priešinasi pasitarimams, bet jis
sąžiningai patarpininkaus dar
kancleris
Cuno
labai
liūdnai
prie to yra spiriamas. Laik
bo ar vietos suradime. Tuo be
Numato civilinį karą.
SOFIJA, Bulgarijoj, Birž.
raščiai paduoda žinias, kad žiuri į Vokietijos ateitį. Jis
darbiai sutaupys įsavo kruvi
sako,
kad
Vokietijai
gręsia
bol

10. — Valstiečių valdžia, va VIENNA, birž. 10. — žinios naujieji Vokietijos pasiūlymai
nai uždirbamą litą ir bus ap
dovaujama premiero Stambu apie sukilimą Bulgarijoj pada padarė gana gerą įspūdį Lon ševikiškas sukilimas. Jis galįs
saugoti nuo išnaudojimo.
CHięAGO. — Ir elevatorių
liskio, kuri valdė Bulgariją rė didelį čia įspūdį. Austrijoj done, Ryme ir Wash\ingtone. prasidėti biJe valandą, kadan

Francijos ultimatumas
talkininkams

Bulgarų sukilimas
400 žuvo Rusijoje

Francija nenusileidžia

Japonija siunčia karinius
laivus į Chinijy

Bulgarijos valdžia nuversta
Susirinko Lietuvos
Seimas

Šimtai žmoniylikobe
pastogės

Sukilėliai nuvertė Bulga
rijos vaMžiy

Vokietijai grysia
sukilimas

Atidėjo streiko balsavimą

veik per keturius metus,

liko yra daug pasislėpusių Bulgari- Mussolini

kalba

organizuoto atsargos oficierių, premieras Vladimir Morov. Jie
prie kurių prisidėjo ir dalis džiaugiasi, kad valstiečių val
kariuomenės.
džia liko militaristų nuversta,
Nors dar nebuvo kraujo pra bet kartu prisibijo ir už Bul
liejimo, naujoji valdžia pa garijos ateitį. Valstiečiai labai
skelbė karo stovį ir išleido at gerbia Stambuliskį ir nenorės
sišaukimą, kuriame ji sako, priimti sukilėlių valdžios. Jei
kati Bulgarijos “laisvė” vėl ta gu gi sukilėliai bandys nuver
po atsteigta ir kad “valdžia sti Stambuliskio valdžią, tai
prigavimo, prievartos ir žodi tikrai ištiksiąs civilinis karas.
nio suklupo po sunkumais sa
Graikai patenkinti.
vo piktadarybių”. Dabar atėjęs
■LUSANNIE, birž. 10. — Grailaikas įstatymų, harmonijos ir
k ijos delegatai artimųjų rytų
taikos.
taikos konferencijoje yra labai
Naujas kabinetas jau tapo patenkinti įvykusiu Bulgarijo
sudarytas. Jame žymią vietą je sukilimu. Mat Stambuliskio
užima Sofijos universiteto pro valdžia buvo labai drauginga
fesoriai
Zankov ir Meletev. Turkijai. Dabartinė gi pseudo
Premieras dar nėra paskirtas. fašistų valdžia busianti prie
Naujoji valdžia pirmiausia pa lanki talkininkams ir galbūt
naikins valstiečių valdžios už- sutiks sudaryti Balkanų sąjun
gą, mažiausia bent nekurstys
sukilimų Graikijos Makedoni
joj-

Darbų Netrūksta 394 žmonės žuvo Volgos

VEIKAM tvirtam vyrui ir
sveikai tvirtai moterei
neatleistina bėdavoti kad darbo
STOCKHOLM, birž. 10.
neturi.
Iš Maskvos pranešama, kad
Nes darbų šiandien netrūksta. potvyniuose Volgos klony žu
Ir juos lengviausia galima susi vo 394 žmonės; taipjau prida
rasti skaitant
ryta didelių nuostolių.

S

NAUJIENAS — skyrių /‘REI
KIA DARBININKŲ”.

potviny

400 ŽMONIŲ ŽUVO
. PAVOLGY.

šimtai lietuvių, skaitydami
70,000 žmonių liko be
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
pastogės.
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant
STOCKHOLM, birž. 10. —
lygios su vyrais.
Stockholmo Tidenede Rusijos
korespondentas praneša, kad

i>creitą

Italijos sena gi Vokietijos masės yra alka- darbininkai

Tai gali pamatyti kiek
vienas, praleidęs nors porą sa
yra stumiama prie derybų.
Delei viso šito, Francijos už vaičių tarp darbininkų. Todėl
sienio rėtikplų ministerija la valdžia tuo yra labai susido
bai atsargiai kalba apie Vokie mėjusi.
tijos notą. Nors ji ir sako, kad
“Mes pasiekėm galą. Jeigu
Vokietijos pasiūlymai nėra pri Poincare mano, kad jis gali
imtini, bet mano, kad tarp išspausti daugiau kraujo iš Vo
talkininkų įvyks pasitarimai, kietijos merk vos, tai aš kvie
kurie gali priversti prie’ šio- čiu jį atvykti į Berliną ir pa
kios-tokios konferencijos. Bet čiam įsitikinti”, sakė Cuno.
tokia konferencija galinti įvyk
Kad pasiliuosavus nuo Fran
ti tik tada, kada talkininjkai
priims Francijos politiką Ruhr cijos mįlitaiįistų jupgo jVokiedistrikte’. Kitaip konferencijos ija yra pasirengusi užmokėti
iki paskutinio skatiko, bet sun
nebusią.
Laikinai pasitarimai vedami ku yra susitarti su Francija,
yra per Belgiją, kuri tarnau kadangi ji atmeta Vokietijos
ja kaipo tarpininke tarp Fran įsiūlymus dar jų visai hė ne
gavusi. Francijai rupi ne koncijos ir Anglijos.
ribucijų klausimo išrišimas,
>et Vokietijos ekonominis su
naikinimas. Ir jeigu pasaulis
paliksiąs Vokietiją Francijos
nilitarizmo neguose, tai jokie
Vokietijos pasiūlymai nieka
NEW YORK, birž. 10. — dos nesudarys pamato dery
j
Bėgyje vienos savaitės trečia boms.
didele Šerų pardavinėjimo fir
“Anglija įspėjo Franciją' dar
ma, narys t. v. “eurb market” prieš Ruhr okupaciją. Franci
bankrutijo. Jąja yra M. S. ja norėjo įrodyti, kad jos po
Wolfe & Co., kuri turėjo sky rtiką yra teisinga ir deleį to
rius Chicagoje ir kituose mie 50,000,000 vokiečių turi ken
stuose.
tėti”, tvirtino Cuno. Bet Ruhr
Jos skolos siekia $425,000, gyventojai atsisajkė pasiduoti
bet jos turtas nepaduodamas. pavergimui ir jis todėl# nema
to kaip jie galėtų sustabdyti
Epsom druskos ežeras.
pasyvį priešinimąsi kol pasi
BASQUE, B. C., birž. 10. — lieka tame distrikte franeuzų
Netoli inuo dia maineriai už durtuvai.

nuversta vakar, sukilimo, su jos pabėgėlių, tarp jų ir buvęs te irgi parodė, kad Francija nos.

Trečia didelė šert] brokerių
firma bankrutijo

tiko septynių akrų epsom drus
kos ežerą; jo gilumas siekia
40 ar daugiau pėdų. Jo pavir
šius yra kietas ir kartais jį
padengia vanduo. Norima iš
kasti šulinį, kad gavus druską
skystoj forjnoj. ,

Kad atsikračius Francijos
negrų kareivių Vokietija užmo
kėtų kad ir 100,000,000,000
auks. markių, bet ji, ' negali
tiek, užmokėti ir todėl neduo
danti nė prižado, nes jo ne
galima butų išpildyti*

No. 137

>

šeštadienį

nutarė, pasekant gatvekarių
darbininkus, atidėti streiko bal
savimą, kad davus daugiau lai
ko tęsti derybas su kompani
ja ir mayoru Dever.

Sėdėjo kalėjimą už kitą.
CHICAGO. — Robert Chapman, 811 S. State St., prisi
pažino, kad jis atsėdėjo De
Kalb pavieto kalėjime 19 die
nų už tūlą Camel Nicrito, ku
ris buvo nuteistas kalėjiman
už peržengimą prohibicijos
įstatymų. Chapmąn turėjęs
gauti $100 ir po $5 į dieną.
$100 gavo, bet kitų negavo,
kadangi Nicrito pabėgo į Ita
liją, pamatęs, kad iš to nusamdimo kito žmogaus sėdė
ti už jį kalėjime gali išeiti
blogai. lOhapman, taipjau Jkeli
kiti žmonės tapo areštuoti ir
galbūt jis vėh nueis kalėjiman
ilgam laikui, tik jau be mokesties.
*

žemės drebėjimas Italijoj.
LOND)ONAS, birž. 10. —
Iš (Rymo pranešama, kad Apulia provincijoj buvo jaučiamas
gana smarkus žemės drebėji
mas.
vUgniakalpis Vesuvius taip
jau pradeda veikti.

Pakėlė algas.
CHICAGO., r- Pennsylvanijos geležinkelis savanoriai pa
kėlė algas 112,000 darbininkų.
Northwestern geležinkelis pa
kėlė kiek algą kelių darbinin
kams.
'

Policija

areštavo

PALANGOS* KURORTAS.**
P. Vaičiūnas rašo kauniškė“Lietuvoje”:
*
šiomis dienomis man teko
būti Palangoje. Vilos jau be
veik visos atremontuotos, išvė
dintos ir laukia vasarnaminim
kų. Palangiečiai truputį nusi
minę, kad gal būti, šią vasarą
nedaug turėsią svečių,
nes,
kaip girdėti, daug rengiasi va
žiuoti- ilsėtis į Juodkrantę ir
kitur, kur daug
esą pigiau
pragyventi. N
-Palangos kurorto komji to
tą s yra nustatęs ^kambariams
kainas nuo 60 rodosi *iki 300
litų, bet vilų savininkai šito
nustatymo, rodosi, neprisilai
ko. Butą iš 3—4 mažų kamba
rėlių galima gauti už 500-700
litų visam sezonui. Už atski
ras vilas prašo po 1000-2000
litų. 1 Palangiečiai skundžiasi,
kad juos apdėję labai dideliais
šokesniais už namus ir kad
nieku budu nepasiseka Palan
gai įgyti miestelio teisių; mat
tam reikalinga 3000 gyvento
jų, o Palangoj jų yra tik apie
2000, ir tuo budu visą Palan
gą turi savo žinioj valsčiaus
valdyba ir neduoda jai laisvai
plėstis. Jeigu Palanga nori ir
moka būti laisva, nereikėtų jai
rišti rankų.
Vietos gyventojų žodžiais,
produktų kainos Palangoj ši
tokios: sviesto vokiškam sva
rui 3 litai, mėsos — 80 c., pie
no gorčiui — 1 litas ir tt.
Gražu ir gera Palangoj. Ju
ros didelės, galingos tik krio
kia, tik šniokščia,
o bangos
baltkartės tik ritasi ir ritasi
j smėlėtą krantą. O oras —
per vieną dieną atgaivina...
Pavaikščiojęs po pajūrį žmo
gus nebejauti savęs — taip
sveikai ir gaivinančiai persun
kia jurų oras visą organizmą.
O musų gerosios ir gražio
sios Birutės kalnas! Juk tai
stebuklų vieta. Puse kalno juo- ,
šia čia pat niekad nenurim
stančios gintaro marios. Pro

Security ošiančias

Trust and Deposit banko vice
prezidentą. Kaltinamas, kad
jis išvogęs iš saugosios dėžės
brangimenų vertės už 7000
dol., kuriuos ten buvo pasidė
ję^ tūlas Jos. Levy. Bankinin
kas paleista sudėjus jarp 10
tūkstančių dol. kaucijos.

Šiandie — apsiniaukę, gal
būt lietus; nedidelė permaina
temperatūroje.
Saulė teka 5:14 v., leidžiasi
8:24 v. Mėnuo teka 3:42 va
landą ryto.

kalno

pušis

vienoj

pusėj matyti jurų gauruota
krūtinė, susiliejusi su dangum,
o antroj — puikus Tiškevi
čiaus baltų rūmų parkas. Par
ke visa tvarkoj: ir keliai, ir
takeliai, ir papuošalai, o kal
ne — nič nieko, tik vienai vie
na mažutė negraži koplytėlė,
kuri nė truputėlio nepuošia
tos musų istoriškos vietos. O
juk tas Birutės kalnas galėtų
būti viena gražiausių vietų ne
tik Lietuvoj, bet ir tolėliau.
Jame galima atgaivinti bent
puse musų turtingos Lietuvos
istorijos a la Liudo Giros mis
terijomis, pastatytu kažkkokiuo
momentu bei paminklais, fil
mų nuotraukomis ir t. 4.

Del Metrikų ir Pasportų
Naujienų Ekskursija
Kas neturite metrikų gavimui pasporty ir
iki šiol negalėjot išsiimti Lietuvos pasportu, — o norite važiuot Lietuvon su /
Naujienų ekskursija, — tuojau ateikite ’
ar kreipkitės j Naujienų ofisą. Dabar
dar yra laiko ir galimybės aprūpinti jus' .
išvažiavimą.
7

NAUJIENC
LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ
1739 So. Halsted Si,
Cb
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Lietuvos Seimas
susirinko
Bulgarų sukilimas
400 žuvo Rusijoje
Fr anciį a nenusileidžia
Bulgarijos valdžia nuversta
vestąją bylą prieš buvusius
Susirinko Lietuvos Bulgarijos ministerius, kurie
įtraukė šalį į karą. Visuotinu
Seimas
gyventojų balsavimu tuos mi
nisterius nuspręsta nužudyti.
Seimo pirmininkas A. Tumė Kad juos išgelbėjus nuo mir
nas,
vice-pirmininkas Dr. ties veikiausia ir šį sukilimą
Staugaitis.
surengta.
1
Sukilimas buvo pravestas
YVASHINGTON, D. C., bir gana tikVsJiai. Atsargos oficieželio 7, (ELTA). ■— Birželio 5
~ Iriai ir dalis kariuomenės ap
dieną Kaune, atsidarė pirmas supę parlamentą ir areštavo
iškilmingas Seimo posėdis. Sei ministerius. Premieras Stammo Pirmininku išrinktas An buliski tapo areštuotas stoty,
tanas Tumėnas,’ Vice-Pirminin- kada jis iš kaimo sugrįžo į So
ku Dr. Jonas Staugaitis.

Sukilėliai nuvertė Bulga
rijos valdžią

lamefito nariai.
Visi rubežiai yra uždaryti ir
traujkiniįų iš Soltjijos neišleid
žiama.
Mūšiai jau siaučia.

PARYŽIUS, birž. 10. — Ma
lin gavo žinių iš Bielgrado, kad
smarkus mūšiai siaučia dauge
ly Bulgarijos vietų. Daug žmo
nių liko užmušta ir sužeista.

SOFIJA, Bulgarijoj, Birž.
10. — Valstiečių valdžia, va
dovaujama premjero Stambuliskio, kuri valdė Bulgariją
veik per keturius metus, liko
nuversta vakar, sukilimo, su
organizuoto atsargos oficierių,
prie kurių prisidėjo ir dalis
kariuomenės.
Nors dar nebuvo kraujo pra
liejimo, naujoji valdžia pa
skelbė karo stovį ir išleido at
sišaukimą, kuriame ji sako,
kad Bulgarijos “laisvė” vėl ta
po atsteigta ir kad “valdžia
prigavimo, prievartos ir žydi
mo suklupo po sunkumais sa
vo piktadarybių”. Dabar atėjęs
laikas įstatymų, harmonijos ir
taikos.

n^įumiato civilinį karą.

VIENNA, birž. 10. —. Žinios
apie sukilimą Bulgarijoj pada
rė didelį čia įspūdį. Austrijoj
yra daug pasislėpusių Bulgari
jos pabėgėlių, tarp jų ir buvęs
premieras Vladimir Morov. Jie
džiaugiasi, kad valstiečių val
džia liko militaristų nuversta,
bet kartu prisibijo ir už Bul
garijos ateitį. Valstiečiai labai
gerbia Stambuliskį ir nenorės
priimti sukilėlių valdžios. Jei
gu gi sukilėliai bandys nuver
sti Stambuliskio valdžią, tai
tikrai ištiksiąs civilinis karas.
Graikai patenkinti.

LUSANNE, birž. 10. — Graikijos delegatai artimųjų rytų
taikos konferencijoje yra labai
pa tenkinti įvykusiu Bulgarijo
je sukilimu. Mat Stambuliskio
valdžia buvo labai drauginga
Turkijai. Dabartinė gi pseudo
fašistų valdžia busianti prie
lanki talkininkams ir galbūt
sutiks sudaryti Balkanų sąjun
gą, mažiausia bent mekurstys
sukilimų Graikijos Makedoni
joj-

Darbi) Netrūksta 394 žmonės žuvo Volgos
S

VEIKAM tvirtam vyrui ir
sveikai tvirtai moterei
neatleistina bėdavoti kad darbo
STOGKHOLM, birž.
neturi.

S

potviny

10.
Iš Maskvos pranešama, kad
Nes darbų šiandien netrūksta. potviniuose Volgos klony žu
Ir juos lengviausia galima susi vo 394 žmonės; taipjau prida
rasti skaitant
ryta didelių nuostolių.
NAUJIENAS — skyrių /‘REI
KIA DARBININKŲ”.

Francijos ultimatumas
talkininkams

400 ŽMONIŲ ŽUVO
. PAVOLGY.

Šimtai lietuvių, skaitydami
70,000 žmonių liko
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
pastogės.
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant
STOCKHOLM, birž. 10. —
lygios su vyrais.
Stockholmo Tidenede Rusijos

korespondentas

praneša, kad

Darbininkų bankas
St Louis’e

Anglija galbūt bandys
taikinti

Tikisi, kad ją parems ir Italija. Atidarė banką geležinkelių teiegrafistų unija.

Fašistai bijosi D’Annunzio
j PARYŽIUS, birž. 10. — Fa
šistų policija Milane daug ofi
cierių iš buvusio D’Annunzio
“Fiume legiono”, sako Milano
žinia. Juos nužiūrima suokal
by prieš fašistų valdžią.
šnipai talipjau akyla’i dabo
ja ir patį D’Annunzio. Šnipai
nuėjo tiek toli, kad atidarinė
ja jo laiškus. Delei to D’Annunz/io savo lališkus per savo
draugus dabar gabena išsiun
timui užsienin.
k
Valdžia atsisakė duoti jam
aeroplaną kada jis nesenai no
rėjo skristi į Paryžių ten pa
sakyti prakalbą.
Fašistus įgąsdino jo nesenai
pasakyta prakalba, kurioj jis
pareiškė, kad jis rengiasi prie
busiančiojo veikimo, laike ku
rio tikisi numirti.

LONDONAS, birž. 10. — An
ST. LOUIS, Mo., birž. 10.
glija ekonominiai ekspertas
studijuoja valiausius Vokieti — Vakar ryte čia atsidarė pir
Reikalauja priimti jos nusista jos kontribucijos pasiūlymus; mas darbininkų unijos įkurtas
bankas St. Louis’e. Juo yra
tymą, kad nebūtų jokių de kabinetas lauks jų raporto.
Anglijos Valdininkai akylai Telegraphers’ National Bank.
rybų iki vokiečių priešini
seka tai, kaip Vokietijos pa Jį įkūrė geležinkelių telegra
masis neapsistos.
siūlymai atsiliepia ant kitų tal fistų unija, kuri tuo atidary
mu banko pažymėjo 37 metų
PARYŽIUS, birž. 10. — Po kininkų.
Premieras Baldvvin sušauks sukaktuves savo gyvavimo. Ti36 valandų pasitarimo tarp
Paryžiaus ir Briuselio, vakar kabineto susirinkimą sekamą kimąsi, kad pirmąją dieną bu
Franci j a ir Belgija pasiuntė savaitę apsvarstymui vigos pa vo sudėta į banką iki $1,500,trumpą notą Anglijai, Italijai dėties. Vejkiausia bus padary 000* depozitų.
ir Jungt. Valstijoms, kurioj tas formalinis pranešimas at
rtie'ko nemlinilma ap|ie valiau stovų bute pirm negu valdžia
sius Vokietijos pasiūlymus, bet ką nors veiks Ruhr ir kontri
pareiškiama talkininkams, kad bucijų krizy.
Nežiūrint Francijos kabine
nebus vedama jokių derybų su
Vokietija ir nebus svarstomi to nutarimo atmesti Vokieti
jokie Vokietijos pasiūlymai iki jos pasiūlymus, Anglijos diplo
TOKIO, bfrž. lfl|. y-Darbo birža Kauiie. '
neapsistos Ruhr distrikte pa- matai dar nenustojo vilties su Japonijos kariniai laivai tapo
Kauno “Lietuva” skelbia:
šaukimui konferencijos para pasiųsti į Hankau, Ghinijoj,
syvis priešinimasis.
Kauno Miesto Valdyba už
delei Čangša riaušių, kur japo laiko Darbo Biržą (Mažoji Vil
Vakar premieras Poincare šymui bendro atsakymo.
buvo sušaukęs kabineto susi Premiero Mussolini kalba nai gyventojai buvo priversti niaus g. Nr. 13). Darbo Birža
rinkimą. Per tris valandas bu Italijos senate duoda supras įbėgti, o Japonijos konsulatas nemokamai tarpininkauja ieš
vo svarstoma apie padėtį tarp ti, kad Italija dalyvautų tal buvo užpultas.
kantiems dafbo;
(darbdaviai
Japonų konsulams įsakyta gi moka minimaliai tik vieną
talkininkų, kokia susidarė de kininkų feonferendijoj, jei (be
lei Vokietijos pasiūlymų. Pre kontribucijos klausimo dar bu apsaugoti pabėgusias moteris litą už pareikalautą darbinin
mjero nusistatymas, kad Vo tų svarstoma ir apie karo sko- ir vaikus. Taipjau pasiųstas ką.
protestas Pekinui.
kietijos nota neužsitarnauja las.
Tuo tarpu bedarbiai, kurie
Italija sako, kad Vokietija
svarstymo ir formalinio atsa
nežino apie Miesto Valdybos
kymo liko priimtas visų mi- turi užmokėti kontribuciją,
Darbo Biržą ypač tie, kurie
nisterių, bet nuomonės pasi bet nenori, kad tas klausimas
atvyksta Kaunan iš provinci

Japonija siunčia karinius
laivus į Chiniją

fiją. Taipjau areštuoti ir par- skirstė apie pasitarimus su An butų

Sukilę kareiviai areštavo Stambuliskį ir ministerius. Prisibijoma civilinio karo. Mūšiai
jau siaučia. Sukilėliai paskel
bė savo valdžią.

Naujas kabinetas jau tapo
sudarytas. Jame žymią vietą
užima Sofijos universiteto pro
fesoriai Zankov ir Meletev.
Premjeras dar nėra paskirtas.
Naujoji valdžia pirmiausia pa
naikins valstiečių valdžios už-

arti 400 žmonių žuvo potvy
niuose žemutinėj daly Volgos,
ir kad 70,000 žmonių liko be
pastogės.

glija kontribucijos klausimu,
Niekurie ministeriai tam priešinosi, nes tai butų koncesija
iš Francijos pusės, bet pats
premieras pnįtarįa pasitarimams, kad vėl ntsteigus tal
kininkų sąjungą; tečiaus jis
reikalauja, kad talkininkai pri
imtų Francijos nusistatymą.
Asmeniniai pats Poincare
priešinasi pasitarimams, bet jis
prie to yra spiriamas. Laik
raščiai paduoda žinias, kad
naujieji Vokietijos pasiūlymai
padarė gana gerą įspūdį Lon
done, Ryme ir Wash\ingtone.
Mussolini kalba Italijos sena
te irgi parode, kad Francija
yra stumiama prie derybų.
Delei viso šito, Francijos už
sienio reikalų ministerija la
bai atsargiai kalba apie Vokie
tijos notą. Nors ji ir sako, kad
Vokietijos pasiūlymai nėra pri
imtini, bet mano, kad tarp
talkininkų įvyks pasitarimai,
kurie gali priversti prie’ šiokios-tokios konferencijos. Bet
tokia konferencija galinti įvyk
ti tik tada, kada talkininkai
priims Francijos politiką Ruhr
distrikte’. Kitaip konferencijos
nebusią.
Laikinai pasitarimai vedami
yra per Belgiją, kuri tarnau
ja kaipo tarpininkė tarp Fran
cijos ir Anglijos.

išrištas taip,

Šimtai žmonių liko be
pastogės

kad viena

šalis valdytų visą Europą.

WICHITA, JKan., birž. 10.
— Po smarkaus lietaus abi
Arkansas upes išsiliejo, užliejo
dalį miesto ir šimtai žmonių
liko be pastogės. Gauta žinių
Taip tvirtino kancleris Cuno. apie potvinius ir kitose Han
sas dalyse.
MUENSTER, birž. 10. —
Kancleris Cuno labai liūdnai
žiuri į Vokietijos ateitį. Jis
sako, kad Vokietijai gręsia bol
ševikiškas sukilimas. Jis galįs
CHICAGO. — Ir elevatorių
prasidėti bile valandą, kadan
gi Vokietijos masės yra alka darbininkai pereitą šeštadienį
nos. Tai gali pamatyti kiek nutarė, pasekant gatvekarių
vienas, praleidęs nors porą sa darbininkus, atidėti streiko bal
vaičių tarp darbininkų. Todėl savimą, kad davus daugiau lai
valdžia tuo yra labai susido ko tęsti derybas su kompani
mėjusi.
ja ir mayoru Dever.

Vokietijai gręsia
sukilimas

Atidėjo streiko balsavimą

“Mes pasiekėm galą. Jeigu
Poincare mano, kad jis gali
Sėdėjo kalėjimą už kitą.
išspausti daugiau kraujo iš Vo
kietijos morkvos, tai aš kvie
CHICAGO. — Robert Chapčiu jį atvykti į ’Berliną ir pa
man, 811 S. State St., prisi
čiam įsitikinti”, sakė Cuno.
pažino, kad jis atsėdėjo De
Kad pasiliuosavus nuo Fran Kalb pavieto kalėjime 19 die
cijos mįlitaiįistų jupgo jVokie- nų už tūlą Camel Nicrito, ku
tija yra pasirengusi užmokėti ris buvo nuteistas kalėjiman
iki paskutinio skatiko, bet sun už peržengimą prohibicijos
ku yra susitarti su Frandja, įstatymų. Chapman turėjęs
kadangi ji atmeta Vokietijos gauti $100 ir po $5 į dieną.
pasiūlymus dar jų visai hė ne $100 gavo, bet kitų negavo,
gavusi. Francijai rupi ne kon kadangi Nicrito pabėgo į Ita
tribucijų klausimo išrišimas, liją, pamatęs, kad iš to nu>et Vokietijos ekonominis su samdimo kito žmogaus sėdė
naikinimas. Ir jeigu pasaulis ti už jį kalėjime gali išeiti
paliksiąs Vokietiją Francijos blogai. Chapman, taipjau keli
militarizmo neguose, tai jokie kiti žmonės tapo areštuoti ir
Vokietijos pasiūlymai nieka galbūt jis vėl nueis kalėjiman
NEW YORK, birž. 10. — dos nesudarys pamato dery ilgam laikui, tik jau be mokesties.
Bėgyje vienos savaitės trečia boms.
didelė šėrų pardavinėjimo fir
“Anglija įspėjo Franciją' dar
ma, narys t. v. “curb market” prieš Ruhr okupaciją. FranciI
žemės drebėjimas Italijoj.
bankrutijo. Jąja yra M. S. ja norėjo įrodyti, kad jos po
WoTfę & Co., kuri turėjo sky rtiką yra teisinga ir deleį to
rius Ghicagoje ir kituose mie 50,000,000 vokiečių turi ken LONDONAS, birž. 10. —
Iš (Rymo pranešama, kad Apustuose.
tėti”, tvirtino Cuno. Bet Ruhr
Jos skolos siekia $425,000, gyventojai atsisakė pasiduoti lia provincijoj buvo jaučiamas
bet jos turtas nepaduodamas. pavergimui ir jis todėl nema gana smarkus žemės drebėji
mas.
\
to
kaip
jie
galėtų
sustabdyti
Epsom druskos ežeras.
Ugniakalpis Vesuvius taip
pasyvį priešinimąsi kol pasi
jau pradeda veikti.
lieka
.
tame,
distrikte
franeuzų
BASQUE, B. G., birž. 10. —
Netoli inuo dia maineriai už durtuvai.
Pakėlė algas.
tiko septynių akrų epsom drus
Kad atsikračius Francijos
kos ežerą; jo gilumas siekia negrų kareivių Vokietija užmo
■CHICAGO. t— Pennsylvani40 ar daugiau pėdų. Jo pavir kėtų kad ir 100,000,000,000 jos geležinkelis savanoriai pa
šius yra kietas ir kartais jį auks. markių, bet ji r negali kėlė algas 112,000 darbininkų.
padengia vanduo. Norima iš tiek, užmokėti ir todėl neduo Northwestern geležinkelis pa
kasti šulinį, kad gavus druską danti nė prižado, nes jo ne kėlė kiek algą kelių darbinin
skystoj forjnoj. .
galima butų išpildyti,
kams.
*

Trečia didelė šery brokeriy
firma bankrutijo

*
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jos, patenka

į rankas visokių

privačių paslėptų tarpininka
vimo kontorų ar faktorių ir es
ti baisiai išnaudojami. Turima
žinių, kad prisieina mokėti 10
litų ir daugiau (net
lt.) už
nurodymą vietų.
Šiuo perspėjama darbinin
kus, kurie norėtų gauti darbo,
kad atmintų Miesto Valdybos
Darbo Biržą, kuri visuomet
sąžiningai patarpininkaus dar
bo ar vietos suradime. Tuo be
darbiai sutaupys įsavo kruvi
nai uždirbamą litą ir bus ap
saugoti nuo išnaudojimo.

Policija areštavo Security
Trust and Deposit banko vice
prezidentą. Kaltinamas, kad
jis (4svogęs iš saugosios dėžės
brangmenų vertės už 7000
dol., kuriuos ten buvo pasidė
jęs tūlas Jos. Levy. Bankinin
kas paleista sudėjus jarp 10
tūkstančių dol. kaucijos.

šiandie — apsiniaukę, gal
būt lietus; nedidelė permaina
temperatūroje.
Saulė teka 5:14 v., leidžiasi
8:24 v. Mėnuo teka 3:42 va
landą ryto.
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PALANGOS* KURORTAS?*

P. Vaičiūnas rašo kauniške*
šiomis dienomis man teko
būti Palangoje. Vilos jau be
veik visos atremontuotos, išvė
dintos ir laukia1 vasarnaminim
kų. Palangiečiai truputį nusi
minę, kad gal būti, šią vasarą
nedaug turėsią svečių,
nes,
kaip girdėti, daug rengiasi va
žiuoti- ilsėtis į Juodkrantę ir
kitur, kur daug
esą pigiau
pragyventi.
Palangos kurorto komjitotas yra nustatęs kambariams
kainas nuo 60 rodosi iki 300
litų, bet vilų savininkai šito
nustatymo, rodosi, neprisilai
ko. Butą iš 3—4 mažų kamba
rėlių galima gauti už 500-700
litų visam sezonui. Už atski
ras vilas prašo po 1000-2000
litų. Palangiečiai skundžiasi,
kad juos apdėję labai dideliais
mokesniais už namus ir kad
nieku budu nepasiseka Palan
gai įgyti miestelio teisių; mat
tam reikalinga 3000 gyvento
jų, o Palangoj jų yra tik apie
2000, ir tuo budu visą Palan
gą turi savo žinioj valsčiaus
valdyba ir neduoda jai laisvai
plėstis. Jeigu Palanga nori ir
moka būti laisva, nereikėtų jai
rišti rankų.
Vietos gyventojų žodžiais,
produktų kainos Palangoj ši
tokios: sviesto vokiškam sva
rui 3 litai, mėsos — 80 c., pie
no gorčiui — 1 litas ir tt.
Gražu ir gera Palangoj. Ju
ros didelės, galingos tik krio
kia, tik šniokščia,
6 bangos
baltkartės tik ritasi ir ritasi
į smėlėtą krantą. O oras —
per vieną dieną atgaivina...
Pavaikščiojęs po pajūrį žmo
gus nebejauti savęs — taip
sveikai ir gaivinančiai persun
kia jurų oras visą organizmą.
O musų gerosios ir gražio
sios Birutės kalnas! Juk tai
stebuklų vieta. Pusė kalno juo
sia čia pat niekad nenurim
stančios gintaro marios. Pro
ošiančias kalno pušis vienoj
pusėj matyti jurų gauruota
krūtinė, susiliejusi su dangum,
o antroj — puikus Tiškevi
čiaus baltų rūmų parkas. Par
ke visa tvarkoj: ir keliai, ir
takeliai, ir papuošalai, o kal
ne — nič nieko, tik vienai vie
na mažutė negraži koplytėlė,
kuri nė truputėlio ^neptiošia
tos musų istoriškos vietos. O
juk tas Birutės kalnas galėtų
būti viena gražiausių vietų ne
tik Lietuvoj, bet ir tolėliau.
Jame galima atgaivinti bent
puse musų turtingos Lietuvos
istorijos a la Liudo Giros mis
terijomis, pastatytu kažKkokiuo
momentu bei paminklais, fil
mų nuotraukomis ir t. 4.

Del Metrikų ir Pasportų
Naujienų Ekskursija
Kas neturite metrikų gavimui pasportv ir
iki šiol negalėjot išsiimti Lietuvos pasportu, — o norite važiuot Lietuvon su
Naujienų ekskursija, — tuojau ateikite
ar kreipkitės i Naujienų ofisą. Dabar
dar yra laiko ir galimybės aprūpinti jusy
išvažiavimą.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UL

.i

IMPERFECT IN ORIGINAL

Pirmadienis, Birž. 11, 1923

—
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Be pieno, nėra žmogaus”.

Kas Dedas Lietuvoj
—

■

■■

I*........................................ .......................... *■■■—.————

Miškų technikų mo
kykla Panevėžy.
Panevėžio miškų technikų
kursai Miškų Departamento pa
keisti į nuolatinę miškų mokykMiškų technikių mokyklos
kursas išeinamas per vienus
metus.
į mokyklą be egzaminų primami asmens, išėję ne mažiau,
kaip šešias gimnazijos klases
arba kitų vidurinių mokyklų;
baigusieji penkias klases tun
laikyti prie mokyklos papildo
mus egzaminus)iš visos geomet
rijos, o baigusieji keturias kla
ses — iš visos geometrijos, pen
kių klasių kurso • algebros ir
’ visos aritmetikos. Asmens, tu
rinti mažesnį, negu 4 klasių
mokslo cenzą, į mokyklą visai
nepriimami. Egzaminai baigu
siems keturias ir penkias klases
įvyks š. m. rugpiučio mėn. 25 d.
Mokykloje
bus dėstomi šie
specialus dalykai: a) miškamokslis (pagrindinės miško želdini
mo, auklėjimo ir apsaugojimo
žinios), b) miškų taksacija, c)
miško tvarka, d)
matavimas
(geodezija), e)
braižymas, f)
pagrindinėtu miškų naudojimo
technologijos ir teisės žinios, g)
statyba,
h) inžinerija ir i)
urėdijos knygų ir raštinės vedi
mas. Iš bendro mokslo dalykų
—tikyba ir lietuvių kalba.
Prašymus, apmokėtus žymi
niu mokesniu,
norinti stoti į
mokyklą turi prisiųsti Mokyk
los Vedėjo vardu
(Panevėžys,
Sodno g-vė 20 Nr.), ne vėliau
kaip rugpiučio 25 d. š. m. Prie
prašymų turi būti pridėti atesta
tai arba liudijimai apie mokslo
baigimų ir gimimo dokumentai.
Mokslas mokykloje dėstomas
dovanai; be to, bus duodamos
stipendijos.
Mokslo pradžia š. m. rugsėjo
mėn. 1 d.
Baigusiems mokyklą bus ski
riami tam tikri egzaminai. As
mens išlaikę egzaminus, gaus
tam tikrus mokyklos baigimo
pažymėjimus ir bus skiriami gi
rininkais arba miško tvarkymo
technikais (matininkais). Mo
kyklos vedėjas KonkUlevičius.

Šiauliai
si a iri iečiai pasi vaikščioj imui
turi vienintelę vietą — parką,
buvusių Zubovų nuosavybėje.
Prieš karą parkas atrodė kur
kas gražiau, negu dabar, kadan
gi visi smulkesnieji krūmai ka
ro metu tapo iškirsti (tur būt
kurui). Dabar parkas paimtas
Miesto valdybos, kuri žada jį pa
puošti ir atnaujinti.
Jau yra
padaryti suolai, kurių iki šiol be
veik nebuvo, tik gaila, kad tie
suolai labai
nepatogus ir nei
kiek negražina parko — kai ku
rie pakrypę, kad ir nauji, kiti
peraukšti ir t.t. Bet liūdniausia,
kad niekas neprižiūri tvarkos:
tarp vaikščiojančių nardo dau
gybė dviratininkų, kai kurie net
vairo rankomis nelaiko.

kur ant gatvės, o krikščionys
demokratai ne tik rinkoj ale
daugiausiai varo agitaciją baž
nyčioj. Kad bažnyčioj kunigs
praded socialdemokratus keik
ti, tai visa bažnyčia drebėt
dreba. Sako žmonėms kad ne
balsuot ų už įsocMklemokratus,
ba jie bedieviai, jeigu balsuo
sit už socialistus, tai eisit prieš
patį Viešpatį Dtievą ir sako tie
siai į peklą nueisit, sako' kad
Dievas užtrauks koronę ant
jūsų, jeigu balsuosit už social
demokratus sirgsit visokiom
ligom, užeis maras, nebaugs
ant laukų javai, bus dideli ba
dai ir nė vienas negaus išriši
mo prie išpažinties. Sako, kad
geijiau užmušk tėvą, motiną
savo, tai taip nenusidėsi Die
vui, kaip nusidėsi, jei balsuosi
už socialdemokratus. Tai ma
tyk tamsta, kokios musų baž
nyčioj agitacijos eina, ale ar ne
duos Dievas musų krašto žmo
nėms susiprasti, kad jie tokias
turguolas iš bažnyčios išvytų”...

t V)

Dieną 10c.-37c.-86c. (ir taksai)
Vakarai* 10c.-81c.-45c. (ir taksai

I4 majesti
/*
FItmeatre*
Monroe gat. arti State bepersto-

ginis Vodevilius šeštad., Sckm.,
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tai
sai). Šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krnt. paveikslai.
«<■
ną pinigu vertę.’'

8

*

Rašo C. Houston Goudiss.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1
PAS MUS.
TAS JUMS BUS M
ANT NAUDOS.

Leidėjas The Forecast, Suvienytų
Valstijų geriausio maisto magazino
lektorius apie virškinimą, įsteigėjas
The Forecast Virimo Mokyklos.
“Nepalyginamai geriausia maistas
pasaulyje” — tdi yra universalia pa
reiškimas kas link gryno pieno.
“Geriausia virškintojaa skystimo
formoj^” yra tai aprašymas pienui
kurijs suteikia tikrą maisto dovaną
tiesiai iš gamtos.
Nekuriais metų laikais nėra galima
gauti žalių daržovių, kad ir mieste yra
aprubežiuotas pristatymas jų negali
ma gauti. Žalumynai yra būtinas da
lykas žmogaus maistui, todėl, kad jie
turi savyje vitaminus. Be užtekaino
gavimo maiste vitaminų, žmogaus
kūnas pradeda nykti ir pasidaro li
guistas.
Karvės maitinasi žalumynais. Vie
nu iš gamtos puikių procesų, karvės
išduoda iš savęp svarbiausius elemen
tus ir suteikia tai žmonijai kaipo pie
ną. štai kas padaro pieną viršiau
siu maistu — vienatinis maistas be
kurio žmonės negali pasidaryti inteli
gentiški.
Tuo budu darosi labai svarbu varto*
ti šviežią ir gryną pieną. Bet neku
rtuose metų laikuose pienas nėra taip
svarbus vartoti, kaip kitose. Bet kai
po maisto gerumas, pienas visuomet
yra daug svarbesnis negu daržovės.
Kodėl pieno?
Todėl, kad pienas
yra tikras maistas ir gali būt suvir
škintas, kuomet kitų valgių negalima
suvirškinti.
Mes žinome, kad tai yra tiesa —
nes pienas yra vartojamas nuo pat
pradžios istorijos — ir taipgi pasilie
ka dar faktas, kad mes patįs pralei
džiame nepastebėję tikro naudingumo
kaipo dalies musų kasdieninių valgių.
Daugelis musų nevartoja užtektinai

S, L, FABIONfiS CO.

a & ■■■»
b

nekainuoja daugiau kaip kiti paprastos rūšies pie
nai, bet tun uz savęs tyrumo, šviežumo ir gerumo
gvarantiją, kurią Borden palaikė nuo 1857.

kožną dieną po kvortą gero tyro pie
no kiekvienas žmogus? Nes pienas
yra tikras maistas ir suteikia
vai
kams augimą ir sveikatą suaugusiems.
Pasirenkant vartojimui pieną, švie*
žumas ir švarumas jo yra natūraliai
paprasti dalykai kas reikalinga.
Nuo 1857 metų, šimtai tūkstančių
net milijonai žmonių pasitiki varduo
“Borden” kaipo garantiją gero pieno.
Borden’s Evaporated Pienas, suprati
mu milijonų žmonių šiandien, yra ty
riausias ir geriausias pienas kokį jus
galite pirkti.
Tiktas šių apskelbimų yra, kad su
pažindinti žmones su niekuriais fak
tais liečiančiais pieną kuris turi būti
žinomas ir vartojamas. >«

Veda byla* visuose teismuos*. Pa

Vienas iš parankamų vartojime Bordeno Išgaruodinto Pieno yra kad galit pirkt bile
skaičių blėšmių ir turėt vaitojimui kada no
rit. Nesurugfr atdaroje blėšinėje, nepaisant
koksai oras.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

—————r
Ofiso Telefonas
. Central 4104

................... —..... —-———

TĄ T) tt ą (A A TI
Ulv. Al. A. IMVVAU

Busto Telefonas
Armitage 3269

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.
7 Weat Madison St., kamb. 1202. Kampa* State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

traktu* ir kitus raitu* prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fai-

mą ir biznių, ar užtraukiant morgižius.

Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS

kepime kur reikalaujama Smetona, vartokit

,ADVOKATAS

neatskiesta. Tokiu budu turėsit gardžius mai

Miesto ofisai

stingus valgius pigia kaina.

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai
3323 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką
ir ketvergą. Nedėliomi* nuo 9
12 ryto.

Laikykit pieną ant ledo, jei atdaras. Bordeno
Išgaruodintas Pienas yra lengviau užlaiko
mas negu paprastas pienas, bet visgi nebū
na šviežus per ilgą laiką po atidarymui mė

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 visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentu*,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Fatmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

Vartokit Bordeno Išgaruodintą Pieną vietoj
Tel. Dearborn 9057

brangios Smetonos kaviri. Yra geresnis ne

A. A. SLAKIS

gu pienas ir pigesnis negu Smetona.

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

Dėl paprasto kepimo su pienu, atskieskit Bor

deno Išgaruodintą Pieną lygia dalimi van

dens ir vartokit kaip pieną.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Sallt St. Room 586
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Bųilding
79 We«t Monroe Stifeet, Chicago.
Phone Central 2560
Re*. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

SVEIKATA, STIPRUMAS. IR ENERGIJA

' Verta daugiau negu auksas sergantiems yyrams ir mo
terimi. Negirkite ir nebūkite nusiminę 1 Gaukite patarimą
nuo Lr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuria
patars jums kaip gauti palengvinimą, Kad būti _ išgydytu,
jus turite surasti savo ligos priežastĮ Nenuodinl ite savo
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta
jūsų liga.
Jei jus kenčiate nuo chroniškųvligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo,
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės,
chroniško silpnu
mo, lytiški) ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt
reikia specialio gydymo.
Serutn
606
Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLft
DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:
3101 South Halsted Street,
>
Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL
Valandos nuų 10 iki 8 Nedaliomis nuo 10 iki 1

zaminuoja abstraktus. Padaro kon

1739 So. Halsted St.

Jei norit dazinot kaip kept su Bordeno
Isgaruodintu Pienu, išpildykit kuponą,
paženklinant kokias pamokas norit ir
mes pasiųsim visai dovanai.

i

rūpina visokius dokumentu*. Eg

Vakarai* iki 8 vai.

(Ingaliojimai)

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

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR TARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

ADVOKATAS

DOVIERNASTIS
Taipgi kiti Reikalai ir Provos Lietuvoje

809 W, 35th SI., Chicago

K. S. JURGELIONIS

sinės.

Kunigy agitacijos pa
mokslai

Ko stebėtis klerikalų laimė
jimu Lietuvoj^ jeigu ten kuni
gai net šitokiais žodžiais bažnyčosc agitacijos pamokslus
sakė.
Vienas musų skaitytojų at
siuntė mums laišką, kurį jis
gavo iš Lietuvos nuo savo gi
minaičio. (Be privaltinĮių daly
kų laiške prisimenama ir apie
rinkimus į Seimų, tariant apie
rinkinių agitaciją:'
‘Tas mumis dabar Lietuvoj
ein didelės agitacijos, ba ren
kamas Seimas. Socialistai va
ro agitaciją
ant rinkos arba

IŠGARUODINTAS PIENAS

pieno. Ar tai nebūtų gera idėja, kart
prižiūrėjus jog mes išvartotumėm

Teisių Skyrius

“Užmušk, tėvą, motiną — taip
nenusidėsi, kaip nusidėsi bal
suodamas už socialdemokra
tus.”

NORĖDAMI

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavya Advokatai
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10786 S. Waba«h Ate.
Tel.: Pullman 6877.

THE BORDEN COMPANY

orelei
, u S. PAT

Borden Bldg.

Chicago Office: 510 N. Dearborn St.
Telephone Dearborn 3105

UNSWEETENED

EVAPORATEp

MILK

New York

KUPONAS
Duona
Saldainiai
Žuvis
Padazalas

Mėsa
Pyragai
Pajai
Pudingai

Tel. Yardą 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA
GRABŪRIUS IR

Baliamuotajai

Turiu automo
bili ua visokiems
reikalams. Kaina
ritinama.

3319 Auburn
ivc., Chicago.

VARDAS
ADRESAS

(I jithuaniHn)

PLUMBERI0 IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATIKG
SUPPLY COMPANY
490 Miiwaukee Av., 461 N. Halsted
Telephone Haymarket 1018
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Klaipėdos Krašto
Autonomija

Geros Rūšies

RAKANDAI

Autonomijos deklaracija.
(Pabaiga)

Lietuvių ir vokiečių kalbos
pripažįstamos lygiomis oficialinėmis Klaipėdos Krašto kal
bomis.
Negalės būti išleista
jokio
suvaržymo prieš visų
Klaipėdos Krašto vietos gyven
tojų laisvų vienos ar kitos kal-

Pilnas 4 kambarių įrengimas, vertas $800.00. šioje
savaitėje pirksite iš Lietuvių Korporacijos Rakandų
Krautuvių 21 šmotą tik už
$495.00
Taipgi galima pirkti atskirus šmotus
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

Parduodam
ant lengvų
išmokėjimų.

Jd

AUGŠTOS RŲŠIES’ SEKLYČIOS SETAS

11 Susidedantis iš 7 šmotų: 3-jų šmotų išmuštas su brangiu aksomų^ jvai■ riose spalvose, apdengtas setas. Vertas $275.00, dabar už $145.00.
■ Devenport staliukas 60 colių ilgio, dailiai padirbtas, vertas $45,000, da■ bar už $22.50 ir 2 elektrinės lempos vertos $10.00 už $5.00. Galima
5 pirkti atskirai bile šmotą.

VALGOMO KAMBARIO SETAS
jį
01
g
"
■

iš 6 šmotų, pajilgamis stalas, vėliausio styliaus pilnos m-ieros, ilšleidžiamas iki 5 pėdų. Tikrai kaina $45.00, nužeminta kaina už $32.50 M
60 colių ilgio bufetas su dideliu veidrodžiu vertas $48.00 dabar $35.00
4 kėdės su tikros skuros sėdynėmis įvairiose spalvose. Kaina $7.50,
dabar po $4.75.

: “ab-tiktai už

■
■

*

.Visi minėti šmatai yra walnut medžio dailiai paliruoti. Parsiduoda

ir atskirai.

Rakandai dėl mo
derniškos kuknios.

Susidede iš 5 šmotų. Olcazar Cabinet, gesinis pečius. Vertas $70.00
už $45.50. Virtuvės Kabinetas, vertas $45.00 už $32.50. Baltas parciliuotu viršum, virtuvės staliukas, vertas $12.00 už $7.50 ir 2 baltos
kėdės vertos po $4.00 už $2.75. Galima pirkti ir daugiau kėdžių.

■ šį viršminėtą 4 kambarių parengimų
■ dabar yra proga pirkti už

04n|Z rtfl
0 rUUiUU

■ Taipgi daugybė kitokių eilių rakandų pradedant nuo
■ $100.00 iki $300.00 ir augščiau.

■
■
■
■
■

■

Nepadarykite klaidos ateidami į musų krautuves. Atsiminkite, kad
viena musų Krautuve yra ant Halsted ir 19-tos gatvės, o kita Brighton
Parke Archer Avė ir kampas Richmond St. Taipgi įsitėmykit musų
Korporacijos vardą.

iaoa

40 c

U t

J C

^urniture. Xugs. Stovės. Pianos.

■ 1930-32 5. Halsted St. Phonographs. Paints. Handvvare.
■

NgAO i9i3 PLAce

5 J- A. NAKROSIS

H

Gen. Vedėjas

Qnd General Household Goods

4177-79 Archer Avė.
corner richmond st.

' M. KEŽAS,
Vedėjas Brighton Park Krautuvės

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m-. Prenumerata nuo naujų
metų $4.00.
f
Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 192') m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.
;

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingi} ir gerų knygų pasirenkant iš 6
grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant
metų tam metinė prenumerata TIK. $3.50.

Pinigus Lietuvon

niuose santykiuose, prekyboj,
Siunčiame
ar tai tikybos dalykuose, spau
doj ar įvairių rūšių leidiniuo
Doleriais ir Litais.
se, ar tai viešuose susirinki
Musų Pinigų Siuntimo Sky
muose; abiejų kalbų vartoji
mas žodžiu ir raštu leidžiamas rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja
taip pat ir teismuose.
'Lietuviams Kuogeriausiai.
Tokios pat lengvenybės bus
teikiamos abiejų kalbų moky
Central Manufacturing
mui viešuose mokyklose. (Str.
District Bank
23).
Visiems Klaipėdos Krašto gy 1112 W. 35th Street, Chicago.
ventojams
yra laiduojama
draugijų ir sąjungų, ^spaudos /Turtas virš $7,000,000.00.
ir mokymo laisvė
su sąlyga,
kad bus pildomi įstatymai ir
įsakymai, reikalingi viešosios
tvarkos palaikymui ir Valsty
bės saugojimui. (Str. 24).
Privatinė nuosavybe saugo
jama;
piliečių turtas galima
nusavinti įstatymo keliu tik
viešajam reikalui esant ir saugojant šio akto nustatymus.
Teise turėti nuosavybę pri
pažįstama prinčipe
draugi
joms, suprantant čion ir tiky
bines ir labdarių organizaci
jas. (Str. 25).
Nė vienas Klaipėdos Krašto
gyventojas negali būti trau
kiamas atsakomybėn už jo po
litinį elgesį nuo 1914 m. liepos
mėn. 28 d. ligi šio akto paskelbimo dienos. (Str. 26).
6
Lietuvos Vyriausybė pasižai
-i
uen c ūai
da pripažinti viešųjų įstaigų,
kurios bus Respublikos tvar
komos, įgytąsias valdininkų ir
tarnautojų
teises ir palikti
tarnyboje valdininkus ir tar
nautojus Klaipėdos Krašto vie Narys Federal Reserve
tos gyventojus ir buvusius tar
Clearing House Ass’n.
nyboje 1923 m. sausio 1 d.

— Adresuokite —

Klaipėdos Krašto ir kitų Lictuvos teismų sprendimai bus
vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Klaipėdos Krašto ir kitų Lictuvos įstaigų išduotieji suėmi
mo įsakymai bus vykdomi tiek
Klaipėdos Krašto, tiek kitose
Lietuvos dalyse. (Str. 29).
Klaipėdos Krašto vietos gy
ventojai naudosis Lietuvoje vi
somis kitiems Lietuvos pilie
čiams pripažintomis Ąvlili'nėmis teisėmis.
Lietuvos piliečiai ne iš Klai
pėdos Krašto naudosis Klaipė
dos Krašte visomis Klaipėdos

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119|
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavusi
Pennsylvanijos ligonbučiuose. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prieš
gimdymą,
laike
gimdymo ir po
gimdymo.

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

193 Grand Street,

DR. A. J. BERTASIDS

Brooklyn, N. Y.

ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v.
vakare.
Tel. Blvd. 8138
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

ELEKTRA

Svierą ir pajiegų suvedame i senus ir namus namais, taipgi i
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacijc Amerikoje

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

1619 W. 471h St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. |

3113 South
Halsted St.

Turtas
$14,000,000

Reguliariai taupo ir
investina išmintingai

Kaspar State Bank

Tel. Pullman 5482

Turiu patyrimų
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.

10929 S. State St
Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi iš senoe
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

m^-dr. herzman-^b

Kapitalas ir perviršius

RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii

—IS

$1,250,000.00

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau*
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu!
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
l Dienomis:
Canal
j 8110 arba 0875
Telefonai!
Drexel 9M
( Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir____________
8—9 vai. vak. 4

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Rezidencija, 3159 So.r&MBn Avė.
Tel. Yards 1699

DR. M. T. STRIKŪL’IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija 8114 W. 42nd St.
Tai. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10-12

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ava.
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 sutartj.

Telephone Yards 5932

OR. M. STUPNICKI
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8362 1
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzde 7715

Garsinkitės Naujienose

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

Specialistas džiovos

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
!
8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 AJU. 1—8 ir 6—9 P3I.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Moteriškų, Vyriškų iŠ
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 lt valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telefcnas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.

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 D098

CanaI 0257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS
Valandos: 11 Ud 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis 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

3

......

/

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

arti 47-tos gatvės

*

3107 So. Morgan St„
CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UI.
kampas 18-th Street
Phone Canal 0257

c

A.SHUSHO
AKUŠERKA

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

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v, v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

DR. S. BIEZlS

rasite

Valandos nuo 7j

Lietuviai
Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

IjlNARiDl

^lįKTUVDMPER 10 DIENŲ \
Viętyktinte. vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant
Milžinų laivų
AQUITANIA
MAURETANIA
BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. Greitas persėdimas Southamptpne. Lietuviai ypatiškai lydimi.
Taipgi reguliariai išplaukimai
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 8-čia klesa (j Piliau
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant j
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžinų laivų. Plaukia kas savaite.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika
lingų dokumentų atvažiuojantiems
keleiviams galite gauti nuo bile
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE \
140 N. Derborn
St. Chicago, IB

AKUŠERKA

VIENYBĖ,

TAUPUS ŽMOGUS

Klaipėdos Krašto valdžia tu
rės pripažinti įgytąsias valdi
ninkų ir tarnautojų teises, ku
rie yra buvę Klaipėdos Krašto
tarnyboje 1923 m. sausio 1 d.
Ateityje Klaipėdos Krašto
valdininkai ir tarnautojai pa
renkami, kiek tat bus galima,
iš Klaipėdos Krašto gyventojų

4 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS QUEEN ANN MADOS
Pilnos mieros lova su apvalainais kampais, verta $49.00, už $32.50
J . 45 colių kamoda su dideliu veidrodžiu ir labai giliais stalčiais. Kaina
■ $70.00, dabar už $45.00. Rėdomoji kamoda turi 3 didelius veidrodžius
■ franeuziško stiklo, kaina $57.00, už $39.00 ir šeforeta pilnos mieros
■ su daug stalčių duodanti didelį pasidėjimą, kaina $38.00,
C9Q KA

Krašto vietos gyventojams pri
pažintomis civilinėmis teisė
mis. (Str. 30).
Rinkimai į šio akto 8-me
straipsnyje minimąjį Seimelį
įvyks nevėliau kai 6 mėnesių
laikotarpyje nuo šid akto pa
skelbimo dienos. Seimelis susi
rinks 15 dienų po rinkimų. Tu
rės teisės dalyvauti rinkimuo
se visi Klaipėdos Krašto gyven
tojai, sukakę 21 metų amžiaus,
kurie buvo laikomi Klaipėdos
Krašto piliečiais 1923 m. sau
sio 1 d. (Str. 31).

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryta, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldienials nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
V
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Tel. Boulevarl 0537

’

DR. MARYA
DOWIAT—SASS
1707 W. 4?th 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
Ofis6 tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškoj '
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicage,
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis lt—12 dienų,
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAJb
OpteaatrM
T»L BOU l«var< «4SY
B. AaUaaS Ava
Kuliu 47-t«a
g.rM tabm.

Pirmadienis, Birž. 11, 1923
Į nariams įeiti J. Seimo prezi kus, kurie jau yra atsiskyrę Ibingu darbu. Jo idealas yra pno tuo budu komunistai lis komunistų, kuri nenu- Mat, pasak David’o Sapos’o
diumą, galima numanyt,'jo- nuo svetimų jiems klasių. 1 padaryti savo tautą
tauta viešpa-1 skelbia du kits
kilis kitam pie
prie- traukė
f
ryšių su masinių dar (žiur. “In the Wake of the
gei tarpe jų ir “krikščionių”
taujančia ant visų kitų tau- šingu dalyku: nacionalizmą bininkų judėjimu, turės lai Big Strike” — “The Labor
Age,” May 1923), daugybė sąjau yra padaryta sutartis ir
tų, ir to idealo įvykinimui (sulig Rusijos) ir anti-nacio- kui bėgant ateiti prie socia žin|ingų plieno jdarĘininkų ir
dėl valstybės prezidento rin Patriotizmas ir
jam paprastai yra visos prie- nalizmą (sulig kitų tautų). listinio internacionalizmo, o buvusių streikininkų tiki, kad
Mtar P. firigaitta
kimų, o gal taip pat ir ętel socializmas.
monės geros.
Ilgai gyvuoti šitoks idėjų kita dalis pavirs paprastais Foster pabėgęs su 75,000 do
Seutb flauted crbmk
ministerių kabineto sudary
lerių.
Aiškus dalykas, kad ši- Į mišinys, žinoma, negali. Da- buržuaziniais patriotais.
Chicago, UI.
Tie dailininkai ^veikiausia
Talephont Baą—vtii 8W
mo.
toks patriotizmas' yra nesu
Nesuskaitomą daugybę
klysta taip manydami apie
Subscription Bataei
Butų bergždžias darbas kartų buvo nurodyta, kad taikomas su internacionaliz
Fosterį. Jie prakišo streikų ne
mu.
Bet
buržuazija
didelėje
spėlioti, kurie asmens yra socializmas nėra priešingas Į
Samdytojų kova su unijomis zuoj-a kompanijų unijas. 6. Pa todėl, kad Fosteris juos butų
per year in Chicage
numatyti
į
tas
valdžios
vie

per copy.
. .
i (tiksliau pasakius — su darbi- rūpina streiklaužių tiems fab apvogęs ir pabėgęs su pinigais,
tautai. Socializmas nori su-1i v. . v.
Įžįsta šitą patriotizmo rųšj, ninku judėjimu) Amrikoje tę- rikams ir įstaigoms, kur dar bet todėl, kad jų jiegos nebu
tas, bet reikia laukti, kad ji
taikyti
tautas,
o
ne
panai

Entersd m Second CIsm Mattar
Mireb 17th. 1914.
ttiPart oSJ bus koalicinė. Vieni kleri[ ir todėl tarp buržuazinio pa- slasi ncpatliauijamai. Kasdieni- bininkai streikuoja. 7. Darbuo vo lygios plieno , trusto jiekinti jas. Sutaikyti tečiaus triotizmo ir socialistinio in- nių tos kovos įvykių neimsiu, jasi propagandoj ir įstatymu goms. Jeigu New Yorko rub
jas galima tiktai tuomet,
siuviai samdytojai išmetė ko- •
valdžią, turėdami Seime vi kai jos neskriaudžia — ne ternacionalizmo nuolatoš ej-|^a z luan norėtųs duoti šiokį leidimo įstaigose, kad valdžia vai
su Amalgameitais 10 mio» fina kasdien, ifekiriaat
tokį supratimą apie tos kovos sudarytų valstijų policiją (ka
na
kova.
Skaitydama
savą

so
tiktai
vieno
balso
daugu•nius. Dsidfia Naujieną Bauzokus). 8. Varo plačią propa lionų dolerių, tai kiek sykių po
plotų.
pavergia,
neišnaudoja
—
jį patriotizmą vieninteliu ir
~
I m3 (kuri dagi veikiausia tuviena kitos. Socialistai to “tikruoju” patriotizmu, bur Organizuotoji samdytojų ko gandų ir ypatingai daug triukš dešimtį milionų galėjo išmes
I rėš išnykti, kai ateis į Seimą dėl laikosi to principo, kad
va su unijomis įgijo “open mo kelia, kai pasitaiko kokių ti teisėjas Gary ir kiti plieno
Uiaimokijima kainai
žuazija žiuri, kaipo į “tau
nors nereguliarumų , su unijų pramonės magnatai? Ir norisi
Klaipėdos krašto atstovai).
Chicagoje — paltui
kiekviena tauta privalo elg tos priešą”, į kiekvieną in shop” vajaus vardų. Kas tų va fondais arba unijų darbuote. manyti, kad ir pats Fosteris
jų veda?
Metams ---------18.00 Ir, matoma, jie jau išanksto tis su kitoms tautoms taip,
Pusei meti _______ 9. Kovoja prieš unijas teismuo gerai supranta, jog negalima
4.80 yra pasiryžę eiti prie val
ternacionalizmo
šalininką.
Del
vietos
stokos
paminėsiu
Trims menesiams —t _
2.00
taip ji norėtų, kad jos elgtų Lietuviški buržuaziniai pa
se. 10. Dalyvauja politikoj, kad kaltinti Federacijos taip sun
Dviem mėnesiam . - u
, 1.50 džios sudarymo derybų, o ne
tik vienų organizacijų. Ji yra
Vienm minėsiu! - _ L_
si su ja.
I triotai šituo atžvilgiu neat Nacionale Fabrikantų Asocia pravedus savo pastatytus kan kiai, kaip kad jis daro. Bet jis
.75
diktavimo
keliu.
Chicagoje per nafintfltMl
Jau beveik 60 metų laiko silieka nuo tokių pat patrio- cija (The National Association didatus į valdininkų ir įstaty yra komunistas ir todėl, ma
Viena kopi u ...
I Liaudininkai, antroje pu-1 atgal Karolis Marksas, kalmų leidimo vietas. 11. Užlai toma, skaito, jog visa kas yra
of
Manufacturers)
.
Kalbamo

Savaitei -- - -- ,
ite
: tų kitose tautose.
ko ofisus miestuose, kur yra leistina daryti, kas nužemina
Mėnesiui ------ --------- .. . . .
75c sėje, taip pat tur-but nėra ėdamas pirmojo socialistiji asosiacija turi specialį “open
buržuazinis shop” departamentų. Asociaci valstijų legislaturos, ir Wash- ir deskredituoja žmones kito
priešingi deryboms, nes jie nj0 Internacionalo vardu, Išvirkščias
ingtone; čia jų atstovai nuolat kių negu komunistai pažiūrų.
^>74)0 neturi kitokios išeities, kaip pareiškė, jogei viso pasaulio patriotizmas yra vadinama- jai priklauso šiandien ne ma daro spaudimo į įstatymų lei
Siame paskutiniame ir pirPusei met« ___ _
___ 8.50 tiktai arba derėtis su <<krik-Marbįnįn]<aį įuri bendromis sai komunistų “internacio- į žiau, kaip <50,000 fabrikantų,
Trims minėdama
dėjus. Visų jų žygių kovoj su mesniuose dviejuose straips
— 1.75
kurie
bendrai
samdo
apie
Dviem mėnesiam
__ 1.25 ščiopubis”, arba palikti opo- jiegomis kovoti už tai, kad rializmas”.-' Kaip buržuazija
unijomis išvardyti tiesiog ne niuose stengiaus nurodyti tū
Vienam menesiui
__ .75
6,000,000
darbininkų,
iš
kurių
zicijoje ir pavesti vieniems tautos savo tarpusaviniuose savąją tautą stato augščiaus įstaigos išmeta rinkon nuo 75 negalima: galima pasakyti las Amerikos gyvenimo sąly
Pinigus reikia sii
Orderiu, kartu au u
klerikalams valdžios sudary- santykiuose vadovautųsi to už visas kitas tautas, taip 1 iki 80 nuošimčių "“visų" šalies tiek, kad f‘open shoperiai” gas, kurios kliudo šios šalies
ten, kame matys galimy darbininkų judėjimo augiui.
mo uždavinį. Opozicijoje mis pat paprastomis moraly- komunistai savąją tautą fabrikų produkty. lavel Zi- bus
Nurodžiau, kad atsiranda nau
užduoti smūgį unijoms.
stato žemiaus UŽ kitas tau- mand paduoda vardus 240 besKitas
buti
tečiaus
valstiečių
liau-hjgg
taisyklėmis,
kuriomis
klausimas: ant kiek jų sąlygų, kurios turi įtakos
Naujasis seimas dininkų partija nemėgsta, vadovaujasi savo santykiuo- tas. Lietuvių komunistai, miestų ir 44 valstijų,. kur
atkaklus samdytojai yra ko padėti tam augiui. Dar norė
taikesnis.
pav.
nepripažįsta
net
Li'etusamdytojų
asociacijos
pasižykadangi jai trūksta aiškaus se atskiri asmens. Vyriauvose su unijomis? Nebloga jų čiau pažymėti vieną pačių pa
programo, kuris griežtai Į sįas gj moralybės principas vos nepriklausomybės; jie mi ypatingu veiklumu “open atkaklumo iliustracija, ma skutinių laikų veiksnį, kuris,
Lietuvos Seimo pirminin
skirtų ją nuo krikščionių tarpe žmonių yra toks: Ne- džiaugiasi, kai lenkų imperi- Kaipo stambiausiąją “open nau, gali būti New Yorko rub- regis, taipgi lošia į ranką or
ku tapo išrinktas Antanas
siuviai fabrikantai. Rūbų siu ganizuotiems * darbininkams.
~ kartu
’
alistųto,
pasamdytieji
klapčiudemokratų. Du
eida- geisk savo artimui
ko
shop” vajauą rėmėją tenka nu- vimo pramonėj New Yorke Kalbu apie immigracijų.
Tumėnas, o vice-pirmininku
kai
lygina
lietuvių
tautą
prie
Į
’TnTerikoZBtmkirfiiikų
ma į rinkimus, kaipo opozici- negeidi pats sau.
Žinau, kad pažangieji darbi
esama kokie 2,000 dirbtuvių
Dr. Jonas Staugaitis. Pir
nė partija, ji tapo nugalėta šito principo pritaikymas indijonų. Gruzijos komuni- Asociaciją, kuriai priklauso (šapų). Dirba jose apie 60,- ninkų judėjimo elementai bu
masis yra krikščionis demo
ir dagi buvo priversta pa- tautoms yra internacionaliz- štai padėjo Rusijos valdžiai apie 23,000 šios šalies bankinių 000 darbininkų. Kiekvienai vo priešingi immigracijos su
kratas, antrasis — valstietis
keist savo firmos vardą (iš- mas. Jisai anaiptol nėra užkariauti jų šalį ir uždėti įstaigų. Kuomet unijos susi dirbtuvei, aplamai imant, iš«t varžymui. Stambiu immigra
liaudininkas.
samdytojais, bankai, puola po 30 žmonių. Reiškia, cijos suvaržymų
priešininku
braukt žodį “socialistų”).
priešingas tam, kad žmogus nai savo jungą. Vokietijos, rcmia
Šitoks vietų pasiskirsty
Francijos ir Italijos komu- kontrohuodam^ «al^s kreditą, didžiuma dirbtuvių yra ma (tiksliau pasakius — “rinkti
Socialdemokratams,
žinomylėtų
savo
tautą,
darbuo..... , .
, . gah suteikti milžiniškos pagalmas Seimo prezidiume rodo,
žos. Jų savininkai arba aren- nės^ |immigraq(ijos šaty ninku)
mstai
irgi
nuolatos
aukoja
L
saintlytojams
praMsdami
duotojai yra ne taip turtingi, buvo ir tebėra Gary. Tuo tar
kad naujamjam Seime par ma, nėra reikalo, aimanuoti tusi jos labui ir gintų ją nuo savo salies reikalus sveti- Iaikiį paskoios
arba kaip stockyardų arba plieno lie pu organizuoti Amerikos dar
tijų varžytinės neketina būt dėlto, kad dvi ūkininkų par- skriaudikų, — lygiai taip, mos valstybės (Rusijos) • in-1 duodami kredito grąžinti
pavargusiems jyklų magnatai. Ir vienok tik bininkai — didžiuma jų rei
tokios atkaklios, kaip perei tijos rengiasi pasidalinti kaip atskirų asmenų gyveni- 1 teresams.
kovoj su darbininkais samdy- prakišę apie dešimtį milionų kalavo suvaržymo. Immigracitame. Pastebėtina, kad tie tarp savęs vietas valdžioje, me tas principas nereikalaudolerių 1920-21 metų lokaute ja suvaržyta jau apie treji me
Šitoje komunistų ideolo- tojams;
Didelė
dauguma
Lietuvos
ja,
kad
ašmuo
atsižadėtų
saSeimo viršininkai tapo iš
gijoje, beje,-• yra milžiniškas
. 'i)ajI1,in^tap New Yorko rubsiuviai samdy- tai. Unijistai mano, kad suvar
gyventojų
yra
ūkininkai,
tovo
teisių
ir
nesipriešintų
iš-1
rinkti pirmame posėdyje.
nriPŠtaravimas Savo tauta aukščlau organizacijas — Na- tojai sutiko atnaujinti sutartis žymas immigracijos nemažai
priestaravimas.
bayo tautą cit>na5ę FaMkantų Asociaciją su Amalgameitų
dėl
butų
nenormalus
dalynaudojimui.
InternacionaAnas Seimas negalėjo
rubsiuvių prisidėjo prie to, iog pavyko
Asc unija, kaip darbininkų repre- atlaikyti daug-mažf gyvenimo
dirbti dėlto, kad “krikščio kas, jeigu ne ūkininkų ran- lizmas tuo budu visiškai ne- niekindami, komunistai da- Į Jr Amerikos Bankininkų ___
ro vieną išėmimą: jie nerei- ciaciją. Kokią milžinišką jėgą zentuoja. Bet jeigu tokio ir darbo normos, įgytos laike
nys” ir liaudininkai nesuge kose butų valdžia. Ir yra ge- atmeta patriotizmo.
kalauja, kad taip pat elgtų- jiedvi vieni turi!
atkaklumo
galėjo parodyti <aro ir tuoj po karo. Jie ma
bėjo susitaikyti tarp savęs. riaus, kad ūkininkai valdo Bet patriotizmas patriosi sulig savo tautos ir Rusi- Kokiu budu samdytojų aso- samdytojai rūbų siuvinio pra- no taipgi, kad ir šiandien, kai
šalį
per
savo
partijas,
negu
tizmui
nelygu.
“
PatriotizKlerikalai buvo užsispyrę
jos komunistai. Rusijos ko- c;acW, ypač varančios open monėj, tai kokio atkaklumo pramonė sukrito, yra lengviau
kad
jų
valdžia
dengiasi
koĮ
mu
”
labai
dažnai
vadinama
|
paimti į savo rankas ne tik
phop” vajų, kovoja su darbi gali parodyti skerdyklų baro atgauti tai, kas buvo prarasta
munistai
gi
savo
tautos
ne-F
kiu
nors
“
darbininkiškos
”
tokia
idėja,
kuri
stato
savo
nedarbo laiku ačiū tam, kad
tai vyriausias vietas Seime,
ninkų unijomis?
nai arba plieno magnatai?
niekina,
bet
kelia
ją
taip
pat
partijos
“
kamufliažu
”
(kaip,
tautą
augščiaus
už
viską.
Ši

atvažiuoja ne
bet ir valstybės prezidento
Komunistas Wm. Z. Foster, immigrantų
Jos kovoja įvairiais budais.
4<ueber Alles”, kaip kitąsyk | Pažymėsiu
tos
sakysime,
Rusijoje)
:
tuomet
rųšies
patriotai
vokiečių
keletą. 1. Atsisa pavyzdžiui, tvirtina, kad plie daug. Gana karaktęringai pra
vietą; kuomet liaudininkai,
skelbia
obalsį: kaizeris kėlė Vokietiją. Pra ko teikti pagalbos savo na no darbininkų streikas tapo sitarė man apie suvaržymų vie
sutikdami pavesti pirminin visiems piliečiams yra bent tautoje
nas žydas unijistas: girdi, žy

NAUJIENOS

Samdytojų Kova su Unijomis

kavimą Seime klerikalams, aišku, su

kuo jie turi

rei-

reikalavo, kad prezidentas
butų ne krikščionių demo Socialdemokratų uždavi
kratų partijos žmogus (liau nys bus pakreipti savo pu
dininkai siūlė į prezidentus sėn tą dalį darbininkų, ku
rią dar iki šiol vedasi paskui
p. Leoną).
Iš’to, kad valstiečiai liąu- save valdančiosios partijos;
dininkai leido savo partijos ir suvienyti tuos darbinin-

“Deutschland ueber Alios”. džioje tai buvo daroma var riams, kurie tyra {padarę sur prakištas dėl Amerikos Darbo

Mažiaus karingieji, bet pa
našus, angliškai kalbantys
patriotai sako: “My country
— right or wrong”. Šis pa
triotizmas ne tiktai leidžia
savajai tautai skriausti kitas
tautas, bet ir skaito tai gar-

(Tęsinys)

Bet vos spėjus padaryti kelioliką žinksnių, kaip štai Legrandas, garsiai sukeikęs,
šoko prie Jupitero ir pastvėrė jį už apy
kaklės. Senas negras nustebęs išvertė akis,
išsižiojo, išmetė iš nagų kastuvus ir puolė
ant kelių.
—‘Latre tu! — sušuko Legrandas, Loš
damas žodžius pro sukąstus dantis. — Juodasnuki prakeiktas! — sakyk! — be išsi
sukinėjimų — sakyk man 'tuojau — katra
—katra yra tavo kairioji akis?
—Oi, Dievulėliau mano, masa Vii! ar
gi irę šitoji bus mano kairioji akis? —ėmė
baubti nusigandęs Jupiteras, uždėjęs ranką
ant savo dešiniojo regėjimo organo1 ir
su desperatingu atkaklumu 'laikydamas ją
ten, tartum bijodamas kad ponas jam jos
nįeišdurtų.
—Taip aš ir maniau— aš žinojau!—
Valio!—šukavo Legrandas čiajau pialeidęs
negrą ir ėmęs šokinėti, strakčioti, tuo tarpu
kai juodasis atsistojęs, visas nustebęs ir be
žado, tik žvalgėsi tai į savo poną, tai į ma
ne, tai vėl į savo poną.
—Eime! Grįžtam atgal, — tarė Leg
randas — medžioklė dar nepabaigta!

tartį su unija. 2. Pavylioja iš Federacijos

mo, bet šiandie jau ir bolše
vikų vadai atvirai prisipažį
sta, kad santykiuose su už
sieniais jie vėda tautinę Ru
sijos politiką.
Vietoje internacionaliz-

unijų gabiuosius vadus į ge
rai apmokamas jų fabrikuose
vietas. 3. Priverčia tulus dar
bininkus išstoti iš unijos ir
pasirašyti tam tikrus prižadė
jimus nepriklausyti unijoms.
4. Naudoja šnipus. 5. Organi-

baisiai pavargęs, tečiau, man pačiam nesu
sivokiant, mano mintyse buvo įvykus kaž
džio.
—Jupiter, cik šian! — pasišaukė- jis kokia atmaina: aš nebejaučiau to didelio
►negrą, kada sugrįžome prie medžio: — ar atkarumo darbui, kurį dirbti buvau kaip
kaukolė buvo prikalta šakoj veidu aukš ir priverstas buvęs. Aš dabar tiesiai susi
domėjau juo — ne, dagi įsikarščiavau
tyn, ar žemyn, kniupščia?
—Veidų aukštyn, masa, taip kad var dirbti. Gal būt, kad visame tame bėprotiš^
nos be vargo galėtų prieiti ir iškapoti jai kame Legrando elgesy buvo kas nors—jo
pasiryžimo ar nusisprendimo išvaizda—kas
akis.
—Gerai. O pro katrą akį tu praleidai' darė į mane ypatingos įtakos. Kasiau uo
vabalą — pro šitą, ar pro tą? — pridėda liai, ir gailaus sugavau pats save bedabomas ranką tai prie vienos, tai prie antros jantį, begu ištikro neužtiksime kokio pa
slėpto turto, apie kurį besvajodamas ne
negro akies kvotė Legrandas.
—Va pro šitą, masa, — pro kairę — laimingasis mano draugas gavo proto pa
taip kaip tu man sakei, — ir čia vargšas mišimą.
Po pusantros maž-daug valandos ka
negras parodė kaip lik savo dešiniąją akį.
simo, kai ir aš buvau jau stipriai įsiklejo—To pakanka. Dabar bandysime išjęs, staigu šuo vėl ėmė smarkiai drasky
naujo.
tis ir staugti. Pirmumu atveju jo neramu
Čia mano draugas, — kurio pakvaiši
mo priežastis, matyj; buvo tik jo noras
me aš dabar mačiau, bent man atrodė
siausti, žaisti, bet jau dabar jis buvo ait
kad mačiau, tam tikrą melodingumą, — rus, rustus. Jupiterui bandant vėl užveržti
ištraukė kuolelį iš to daikto, kur buvo nu jam sunžį jis piktai pasipriešino, nesida
puolęs vabalas, ir pastūmęs į vakarus įbe vė, gailaus šokęs duobėn'ėmė kai pasiutęs
dė jį apie tris colius tolėliau nuo pirmykš- draskyti nagais žemę. Po valandėlės jis
čios vietos. Po to ėmęs matuojalmąją juos
atkasė krūvą žmonių kaulų — visus dve
telę nutiesė ją, kaip kad ir pirmiau, nuo jus žmonių grobius, su keliomis (metali
medžio kamieno iki kuolelio, o nuo čia
nėmis sagomis ir gniūžtėmis, visai supu
vėl, taj a pąir^ieiia linija, toliau, ligi at
vusių vilnonių skudurų. Dar kastuvu pamatavo penkiasdešimt pėdų. Gautasai tuo beduš išrausta didelio ispaniško peilio ge
matavimu taškas buvo keletą mastų toliau
ležte, toliau yėl rasta trys ar keturi palai
į šalį nuo tos vietos, kur mes pirmiau kadi auksiniai ir sidabriniai pinigai.
sėme.
Pamatęs pinigus Jupiteras vos bega
Čia vėl buvo apskrietas ratas, kiek di
desnis nei pirmykščiu atveju, ir mes iš- lėjo savim tvertis iš džiaugsmo, bet Leg
naujo ejmėm kastuvais dirbti. Aš buvau rando veidas rodė, kad jis stipriai apsivy
Ir jis vėl vedėsi mus prie tulpių me

[Pasakoj imas]

dan revoliucijos ir komuniz

netinkamumo.

ši- dai

tįe jo kaltinimai -r- imant do
mėn *‘open shop*’ vajaus plo
tį ir plieno į trusto galių, —
išrodo turintys ne tvirtesnį
pamatų, kaip keiksmai, ku
riuos siunčia plieno darbinin
kai paties Fosterio adresu.

lęs. Jis tečiaus ragino mus n^palauti ka
sus. Nespėjus keletą žodžių tarti kaip aš
kniuptelėjau ir parpuoliau — mano koja
buvo užkliuvus už kaž-kokios didelės geležinės grandies žemėje.
j
Ėmėm vėl uoliai kasti, ir aš niekados
dar nebuvau taip didžiai susijaudinęs,
kaip šias pastarąsias dešimtį minučių. Per
tą laiką mes mat suskubome gerokai at
kasti didelę pailgą medinę skrynią, kuri,
sprendžiant iš jos gero išsilaikymo ir nuo
stabaus kietumo, matyt, pirm to, buvo iš
mirkyta kokiame nors nuo puvimo ap
saugoj ančiume chąniniaime mišinyj. Skry
nia buvo pusketvirtos pėdos ilgio, tris pė
das pločio ir pustrečios pėdos aukščio. Ji
buvo apkalta stipriais geležiniais lankais,
skersai ir išilgai. Abiem skrynios šonais,
arti viršaus, buvo po tris stambias gele
žines grandis, bž kurių ėmę šeši žmonės
galėjo skrynią kilnoti. Sukibę visi trys
bandėme ją kelti, bet nepaiegėme beveik
nei iš vietos pajudinti. Tuojau pamatėme,
kad tokios sunkenybės jokiu budu iš duo*
bes neiškelsime, Musų laimei, viršus bu
vo ne užkaltas, bet užsklęstas dviem gele
žinėm sklendėm. Atstūmėme sklendes, drebėdąmi ir sunkiai kvėpuodami Ir akies ,
mirksnių prieš mus sužibo neapsakomas,
nesuskaitoimas turlĮas. Puolant žibintuvų
šviesai iš virčaus duobėn, iŠ skrynios spin
dėjo, žėrėjo krūvos aužso ir brangiausių
jų akmenų, nuo ko mums net akys reibo.
Nė nębandysiu aprašyti to, kaip jau
čiaus žiūrėdamas į tą turtą. Nustebimas

protestuoja

priež immig-

racijos suvaržymą, bet širdies
gilumoj kiekvienas žydas uni, istas džiaugiasi suvaržymu.
Nežinau, kiekiuose žodžiuo
se yra teisybės, bet visgi jie
yra gana karakteringi.
Jurgis Spurgis.

buvo neapsakomas. Legrandas buvo taip
įveiktas susijaudinimo, kad vos , galėjo
kalbėti. Jupitero gi veidas per keletą minu
čių buvo nublankęs — kiek, žindimą, pati
prigimtis leidžia juodaodžiui negrui blank
ti. Jis buvo kai stabo ištiktas, kaip perkū
nų įtrenktas. Gabaus jis puolė duobėj ant
„kėlių, sukišo auksan rankas iki alkūnių ir
laikė jas tėn, tartum gėrėdamos aukso
maudyne. Paskui, giliai atsidusęs, lyg pats
su savim kalbėdamas, sušuko:
—Ir tas viskas pareina nuo to aukso
vabalo! To puikaus aukso vabalo! O aš taip
jį keikiau, taip kaneveikiau — tą vargšą
gerą vabalėlį! Taigi. Ar ne gėda dabar tau,
nigeri, — ar ne gėda!
(*Bus daugiau)
Erdvės Aitvaras

,/

Žibutė.

Tu, žibute, ko pražydai
Iš pavasario aukšti,
Kai laukuos kitokio žiedo
Nematai dar akimi?
>

—Aš pati visai mažutė
Ir žiedelis nėr gražus,
Jei žydėčiau kitų tarpe —
Tu matytum tik kitus.

[“Jaunimas”]
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Kad ir sena, bet smarki.

CHICAGOS
ŽINIOS
Šovęs, gindamas savo
jaunutę žmoną.
Joseph Spkloli, 712 So. Pau
lina St., dviem kulipkom iš
revolverio pašovė Alfonsų Tauiisį, savo kaimyną. Policijai
pasisakė, kad šeštadienio nak
tį eidamas namo išgirdęs savo
jauną žmoną, 19 metų Angeliną klykiant. įbėgęs vidun ra
dęs prikibusį prie jos Taulisį. Pastarasis tuojau išsitrau
kęs peilį ir šokęs ant jo, jis
gi pavartojęs revolverį.

nitorių Augustą Scluvvelmusą,
740 E. 47 g. žmogžuda pabė
Mrs. Anna Norton. >73 me go.
tų senutė, 427 Wisconsin Av.,
išgirdus naktį brazdėjimą ki
tame kambary, atsikėlė ir už Ne degtinė, tai vanduo
— vis tiek mirtis.
tiko begriozdžiiantį plėšiką,
įlindusį pro langą. Senutė ne
“Jei tamsta nesiliausi gėręs
nusigando, bei pastvėrusi plė
šiką ėmė skaldyti jam ausis, tą munšaino štofą, pamatysi,
ligi tas, šiaip taip ištrukęs, kai jis tamstą išdangins iš šio
pasmuko. Smarkioji bobutė svieto” — pasakė užvakar
gailisi tik, kad ji nespėjus ge ĮVestlibuilc ^e^oučio tarnauto
jas vienam senyvam vyrui,
riau išperti jam kailį.
kurs buvo ten apsistojęs ir per
keletą dienų vis girtas parei
Grasinamas laiškas. davo.
“O, didelio čia daikto! Ank
Mrs. B. ĮDiicUey, 4713 For- sčiau ar vėliau vis viena rei
restville Avė., kreipėsi į poli kės stipti,” — atsakė svečias;
ciją dėl apsaugos. Ji gavus viešbučio knygose jis buvo įsi
laišką, kuriame grumojama ją rašęs vardu John Burns.
nužudyti. 'Laiškas pasirašytas,
(Seka ant 6-to pusi.)
Jobu VVliitfieldo vardu, negro,
kurį policija gaudo dėl jo pir
miau papildytų žmogžudybių.
......... —................................
i

25,211 galonu degtinės
suimta gegužės mėnesį. Užtroško nuo saldainio.
Per praeitą gegužės menesį
pro'hibdcijos lagentai .suėmė
Chicagoj viso 25,211 galonų
svaiginamųjų gėrynių, tarp to:
455 galonų vyno, 4826 gal.
sclyklinių likerių, 6155 gal.
degtinės ir munšaino ir 13,775 gal. raugų (misos); kon
fiskuota keturiolika automobi
lių vertės $11,250. Žmonių už
siimančių darymu ir pardavi
nėjimu svaiginamųjų gėrynių
suimta viso 187.

Čekių klastuotojas
areštuota. .

Saldainį valgydamas trijų
metų vaikutis Edvardas Baiter, 3943 Claremont Avė., pa
springo ir nuo to mirė.

Užsimušė vaikas.
Nukritęs laiptais žemyn už
simušė trijų metų vaikas Er
nestas Martin, 10004 Avcnue
M.

Plėšikai nuošovė dženitorią.

Imtynėse su įsilaužus! u į na
Policija areštavo .James L. mus plėšiku, pastarasis, išsi
Newliną, 27 m., 3731 Care St., traukęs revolverį, nušovė džeEvanston, kaltinamą dėl klastavinio čekių. N e Minas buvo
žinomos Montgomery Ward &
Co. įstaigos skyriaus menedže
ris, ėmęs 5000 dol. algos me
tams. Bet jam to buvę per
maža ir jis ėmęs klastuoti če
kius. Suklastavęs apie šimtą
čekių siekiančių viso apie 10
tūkstančių

Rado užmuštą žmog’Ų.
Po Bandolph gatvės tiltu ra
do įsispraudusį tarp tilto stul
pu ir baržos negyvą žmogų,
apie 45 metų amžiaus. Jo gal
va buvo suskaldyta. Policija
spėja, kad tai žmogžudybes
auka.

NUSIPIRK
Typewriterį arba
rašomą 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 fanka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatnįausia
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis
pasaulyje.
Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str.,
Chicago, J1I.
b
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Drs. Gustav Bčcker
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St.,

Gal Jums reikalingi
akiniai

M. Yuška.
8228 W. 88th St.,
K...
„r

JEI paprasto laikraščio

Chiesąv. III.
— ............... ...

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 pilnų
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mieros 34 iki 48, vėliausių Stylių. 1 ir
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50,
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir
$47.50. Whipcord, Cranenette & Gabardines rainproof kautai, $20, $22.50
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki
$17.50.
S. GORDON,
<fNumažinta kaina rūbai”
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th
Sts. įėjimas 739 W. 14th St. .
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto , iki
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8. vai.
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų
palydovo priežiūra birželio 28 d. iš New Yorko.

United States Linijos laivas GEORGE WASH1NGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų,
su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia
klesa nei viena kita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus
valgio, kaip Amerikos" valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o
laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.
(
I

1
I

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 akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės šviesa išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

>

Ant trečio augšto virš Platto ap
linkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto jki 9 vakare.
Septintadienlais 9 r. iki 12 dienos.
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.

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

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M.
šventad.
y 9-12
1579 Milwaukee Avė.,
Kamp Robey ir North Avė.

žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Dr. Anelė Kaushillas D. U
Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.
Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama.
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame par
šauly iš politikos lauko, mokslo srities, (klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.
Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.
Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

CHIROPRACTOR

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujieną Ekskursija birželio 23 d.
Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms.

666 West 18th Street,

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

Chicago, III.
/

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampą, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS
NUMERIS 5 CENTAI.

Iš Lietuvos Amerikon
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, kuJ rios turtas arti $500,000X10.
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
307 W. 30th Street,
New York, N. Y.

2159 W. 21 St, kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 8 vai. Iki 9 n. m. Nedėlioj

9 ilri 12 a. m.

Serganti Vyrai ir Moteris

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St, '

Su bile chroniška nervų ar privatiška liga.
Aš esu specialistas su daugiau kaip
25 metus patyrimu.
Aš gydau vė
liausiu ir geriausiu metodu chroniškas
nervų ir socialės ligas su labiausiai
mokslišku Electro-Medikaliu prirengi
au.
PATARIMAI ABSOLIUČIAI DYKAI.
Ateikite ir pasikalbėkite su manim
asmeniškai. Jei aš jums nepagelbčsiu, aš tuojau tai ir pasakysiu. Aš
darau pilniausią egzaminaciją.

AR JUS KENČIATE

\

Nuo galvos skaudėjimo, svaigulio,
uleerių, pergreito širdies plakimo, silp
nų nervų, silpnų plaučių, skaudamos
nugaros, silpnų strėnų, čypimą ausy,
kataro, skaudamos gerklės, užsikrėtu
sių tonsilų, išbėrimų, užkietėjimo vi
durių, reumatizmo, užtukusios nosies,
apsivėlusio liežuvio, silpnų akių, pri
augimą nosies, kurtumo, goiterio, var
vančių ausų, ūžimo galvos ir socialių
ligų.
Tos visos ligos yra ženklas, kad
tuojaus butų apžiūrėtos ir pydomos,
kad neišsivystytų į svarbią ligą.
Atminkite, kad jums nieko nekai
nuoja ateiti ir pasikalbėti apie savo
nesmagumus su

ą

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė

PAŠALPOS SKYRIAI —

Gydau be operacijų ir be gyduolią
visokias staigias ir kroniškas ligasi
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktini
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaiką.
Pata*
rimai dykai.

ATEIKITE PAS MANE

“TELEGRAMAS”

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
per
NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard^9663.

ligai.

Kaipo lietuvis, lietuviams tiaaflo*
patarnauju kuogeriauaiaL

Pinigai' fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

LIETUVĄ |

Priežasčių yra kiekvienai
Mes rekomenduojame

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktiku o to j ai.

-

Bridgeporto j

CHIROPRACTIC

Pliunbing, Heattag

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

iš

Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pagelba

Tai. Lafa^atte 4221 *

TELEGRAMAS

dolerių.

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA
LIETUVON

—SURASTA
ANT GALO

Chicago, III.

Dr. Henry M. Hunt,
189 N. Clark St., 2 ’fl„ kampas

Clark ir Lake gatvių.
Valandos 10 iki 8 v. v.
Nedėliomis 9 iki 12

CLAY
AWAY THE YEARS
r—
nr ■-

L
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Apply Boncilla Bcautifier casmic clay to
your face, and ręst while it dries, tnen
remove and see and feel the vvonderful
difference in the color and texture of the,
•kin
S
Guaranteed to do these definite thtngsforj
the face or money refunded. Clear the
complexior>and give it color Lift outthe
lines Remove blackneads and pimples.
Close enlarged pores. Rebuild facial tissues and museles Make the skin soft
and smooth
į
• y
You Can obtain regular sizes from your,
favorite toilet counter U not, send this
ad. vuith 10 cents to Boncilla Laboratories,!
Indianapolis, Inaiana, for a trial tube./- 4

NAUJIENOS, Chicago, DL
Birutes orkestrų ir Jaunuolių
Orkcstros likučius. P. Kurauskas bando užginčyti, kad p. Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Markintos ir Pavroziūkas ne Moterų Pašelpinis Kliubas^ laikys
pusmetinį susirinkimą birželio 10,
Tą pačią dieną, po pietų, buvę išmesti iš orkestro. Taip, John Engels svetainėj, 3720 W. Harrison St., 1-mą vai. po piet.
Visi
tasai John Burns eidamas Mon jų p. Grušas nemetė lauk uz būtinai
pribukit,
nes
yra
daug
naujų
ausų,
bet
tik
išsireiškė,
kad
jie dalykų apsvarstyti. Taipgi bus ren
roe gatvės tiltu persivertė per
kami darbininkai piknikui, kuris įturėklus ir nupuolė upėn, Po čia nepageidaujami.
vyks
birželio 17 d. National Grove,
15 vnaršaJka Kurau|skas sa- Riverside.
Už neatsilankymą į.mi
licistas pamatęs metė jam gyko,
kad
p.
Grušas
nesikišęs
į
tingą
bausmė
pagal Kliubo nutarimą.
vasties gelbėjamąjį lanką, bet
—Valdyba.
atsisakė nuo pagalbos (ir pa- tėvų įsįtjrinimus, o paskui
pats pripažįsta, kad p. Grušas L. S. S. kuopų valdybų domei Cook
skendo.
Socialistų Partijos Presos
išvadinęs tamsia mužike p. County
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d.?
Markienę. Jis rašo, kad Blo- Riverview Picnic Grove). Tikietai
gaunami S. Partijos ofise. TikieŽiūkas prašalintas už sniego jau
tui kaina 30 centų, 3c. karės taksų,
mėtymą į mokyklos kambarį. 2c. Cook County raštynės reikalam®,
centai lieka L. S. S. kuopai, nes
Naujienų 129 numeryje buvo 25
delegatų taip nutarta Už neišparrašyta, kad ne vienas Blogiu duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
Tai kaip su Nauja
pinigus. Eidami tikietų turite tu
kas buvo kaltas, o ir kiti pen tus
rėt mokesčių knygutę.
Orkestrą?
ki vaikai; tą ir pats p. Kurau
— Pikniko Komisija.
skas žino, o betgi kiti netik
“'Naujienų” 133 numeryje P- nebuvo nubausti, bet .ir pasi
PASARGA.
maršalka Frauk Kurauskas ra- aiškinimų nereikalauta. Kodėl
BESIGARSINANTIEMS
šo apie keikią ten naują orkes taip? P. Kurauskas sako, kad
Klaidos padarytos paskelbime, turi
trą, tuo tarpu kad čia kitos pas p. Grušą nėra ambicijų. būt atitaisytos i 24 vai.
naujos orkcstros nėra kaip tik Tai dėl ko kai kurie mokyto
Jokie apskelbimai iš streiko apim
Jaunosios Birutės. Bet tiek to, jai iš Jaunuolių orkcstros pa tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
kad ji čia ir butų, mums ne sitraukė, Jkaip tai p. Manelis, nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
svarbu.
p. Cherienė (Staniuliutė), jei •dant Naujienų darbininkai geriaus
KaUbame ftJik apie Jaunosios no dėl p. Grušo ambicijos? ;alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.
Del ko jaunuolių tėvai nesi
Pardavimai savasčių, biznių, auto
lanko į jų sifsirinkimus, rtors mobilių,
MAJESTIK TEATRAS
rakandų, kambarių jieškojiir ^šaukiami? Del ko iš dide mai, apsivedimai, asmenų jieškoji-

PRANEŠIMAI.

Chicagos žinios

Lietuvių Rateliuose

a

(netoli šimto)
Didelės rųšies šaldymo aparatas lio skaličdaus
Majestic Teatre užlaikė Monroe gat jaunuolių beliko vos virš de
vės teatrą puikią temperatūrą per vi
są karščių laiką pereitą savaitę ir ga- šimties narių?
rantuoja, kad Majestic teatro lankytoO kad Jaunoji ^Birutė gerai
jai jausis čia labai maloniai ir taip
pat bus linksminami vasaros laike.
pasirodo, tai tą ir p. Kurau
Savaitei, pradedant nuo birželio 10,
kur bus lošimai nuo 12 vai. dieną iki skas pripažįsta. Už tai garbė
11 vai. vakare, kasdien, bus Gene jaunųjų birittjiedių
tėvams ir
Greene, daininkas, komedijantas. Ki
jį’ljų mokytojui L. Kibartui, o
lni seserįs,
ti ant programo bus: Rūbini
Valanda Gamble, Lee ir Cranston, kad Jaunuolių Orkestre beliko
Johnson ir Baker, Trenelle trio, Mor
gan ir Ray, Paul Kirkiami. šalę to maža išlavintų vaikų, tai čia
bus rodomi dar krutami paveikslai vė jūsų pačių kaltė. Kai dėl Jau
liausių nuotikių.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kurk
esti, priežastimi galvos skaudėjimą
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis
mo, skaudamą aidų karšt}, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromdi
su elektra parodančia mažiausiai
klaidas. Speciali atyda atkreipiama
i mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas
naus geriau

Red. prierašas.
Ginčus
toliau tęsti nebėra reikalo. Ne
išsitekę daikte, ir persiskyrę,
gali dabar kiekviena organiza
cija — ir Jaunuolių Orkestrą
patar ir Jaunoji Birutė — atskirai
rainiai sau darbuotis. Pakaks
skausmo. abiem vietos ir abiem mes
Su musų linkime geriausios kloties.,

Traukimas dantų be
Bridge geriausio aukso.
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

PINIGAI
West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir
kitiems

pietų Chicagos

gyventojams patogiausia
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano

aptieka, 523 W. 120-th
St., West Pullman, III.
Pinigai nueina Lietuvon
greitai su pilna gvaran-

tija.

Iš West Pullmano

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių

Kartano aptiek oje, 523

W. 1204h St., West Pullman, III.

nosios Birutės tai
kyli tiek, kad jos narių skaičius auga sparčiau negu buvo
tikėtasi. Kiekvieną antradienio
vakarą vįs prisideda naujų na
rių. Del jos mokytųjų tai tik
galima pasigėrėti jų pasišven
timu. L. Kibartas į trumpą lai
ką suspėjo pramokinti keletą
naujų muzikos gabalėlių, p.
Cherienės (Staniuliutės) vaikų
mokinimo rekordai nesumušami, o J. uktveris irgi visų lau
kiamas, nes jis ateidamas vi
sada atsineša maišą juokų, gi
Jaunoji Birutė juoką irgi mėg
sta. Be to’Uktveris mokina
gimnastikos, žaismių, lietuviš
kų šokių. Lavinimai esti kas
utarninko vakarą 7 vai., Fellowship svetainėj, 831 W. 33rd
PI.
Vaikų Tėvas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
SOCIALISTU 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 šokiamojoj salėj bus šokiai
iki vėlumos. Lietuviai turės savo
“bar^”. Visas pelnas eis darbininkų
švietimo reikalams.
f
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.
Detroit. — Lietuvių Kooperatyvės
B-vės susirinkimas bus laikomas pir
madienį, birželio 11 d., 7:30 p. m.,
bažnytinėj svetainėj. Svarbus reika
lai. Kiekvienas šėrininkas kviečia
mas būtinai atvykti.—Komitetas.
‘
-■ -Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus laikomas 8 p. m.
Mildos svetainėj antradieni, birželio
12. Meldžiami atstovai nesivėluokit,
nes yra daug svarbių reikalų išspren
dimui.—Valdyba.

Am. Liet. Piliečių Namų Savininkų
Kliubas laikys susirinkimą pirmadie
nį, birželio 11, 8 vai. vak. Letukienės
svet., 35231S0. Wood'St. Visi malo
nėkite atvykti, yra svarbių dalykų
svarstyti. / Rašt. A. Venskevičius.

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

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

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

ASMENĮ1 JiESKOJIMAI
JIEŠKAU Petro Zinkaus, paeina
nuo Linkuvos, Šiaulių apskričio. Gir
dėjau kad gyvena Baltimore, Md. Tu
riu labai svarbu reikalą.' Jai kas ži
note meldžiu pranešti, arba pats at
sišaukite
JONAS DUMBRAUSKAS,
3222 So. Halsted St.,
Chicago, III.

APSIVEOIMUI
PAJIEŠKAU merginos arba
našles apsivedimui. Aš esmu na
šlys, turiu 3 vaikučius, esu 30
metų amžiaus. J. Z., P. O. Box

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ •
Trijų stogui prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trokų patarnavimas Chicago j ir/apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. Didižiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO.,
3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawdale 0114.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JAMES A. BURKE, daro
biznį kaipo Standard Realty
Co:, 736 W. 35th St., paskel
bia, kad atidaro naują ofisą
3107 W. 63rd St. (apie 1 bloką į rytus nuo Kedzie Ave.)
Tame naujame ofise jis darys
biznį savo tikruoju vardu. Nau
jas ofisas yra dadečkas 'prie
šito ofiso. Mr. Burke bus la

REIKIADARBININKŲ

apžiūrėti

jo

naujo

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
ŠEŠIŲ ruimų flatas dėl rendos. Kambariai visi šviesus, ar
ti prie gatvekario, pečium ap
šildomi, garadžius dėl automobiliaus. 6220 Archer Avė., Tel.
Boulevard 0342.
,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Reikia
—
VEITERIŲ VYRIŠKŲ
IR MOTERIŠKŲ.
Atsišaukite:
4915 W. 14th St.
Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ

i VYRŲ ir MOTERŲ
VYRŲ,
Karpenterių, į dirbtuvę, 75c. į vai.
Inžinierių, $40 į savaitę. Pečkurių,
$80 į savaitę, 8 vai. darbo. Janitorių,
dienomis ar naktimis, $25 iki $30 j
savaitę.
Darbininkų į dirbtuvę, 50c
i vai. Mašinistų, 75c. į vai. Gręžimo
ir punch press darbininkų, 6&c. į vai.
Sargų, $105 į mėnesi.

VYRŲ
REIKIA atsakančių selesmenų su
troku ar be troko pardavinėjimui augštos rųšies rūkytos mėsos ir dešrų.
Suteikite pilnas informacijas su apli
kacija.
Naujienos,
1739 So. Halsted St.
Box No. 268

REIKIA —
MOTERŲ
DARBININKŲ.
Atsišaukite
. Indų plovėjų, $18 į savaitę. Mote
ries j kafeteriją, $15 j savaitę ir val STANDARD MATERIAL CO
gis . Janitorkų, trnumpos valandos,
607 West 66th St.
$15 į savaitę.
South park employment
BURĘAU
REIKIA darbininkų į dirbtu
4193 So. Halsted St.
vę, trukerių ir pagelbininkų
2 floras.
prie mašinų. Daugumas darbų
yra nuo štukų. Patyrimo ne
KRIAUČIŲ ŠAPAI DARBININKŲ reikia. Darbas dienomis ir nak
Mes reikalaujama tuojau sekamų
timis. Ateikite pasirengę dar
darbininkų prie sack kautų.
Welt dirbėjų
ban.
Kišenių dirbėjų
ACME STEEL GOODS CO.,
Sujungėjų
Dark siuvėjų
2840 Archer Avė.

Pirmų beisterių
Antrų beisterių
Rankovių skylių preserių
Rankovių skylių beisterių
Guzikų skylučių išsiuvinėtojų
Finišerių ir taipgi prie mašinų iš
mokti operavimo.
KART SCHAFFNER & MARX
823 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA grosernė ir
bučernė sykiu su namu. Sena
išdirbta biznis. Geras biznis
lietuviui. Arba mainysiu ant
gero namo.
Pasitaiko proga pirkti
2462 W. 46th PI.
gražų ūkį Lietuvoje Biržų

Gražus dvarelis Lietuvoje

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė. Puiki vieta, lietuvių
apgyventa. Biznis geras, par
duosiu pigiai. Klauskite nuo 2
iki 4 po pietų.
Tel. Roosevelt 8626.
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj lietuvių apgyventa, biznis išdirb
tas per daug metų, tarpe lietuvių.
Parduosiu pigiai, nes man vienam persunku du bizniu laikyti.
Atsišaukite
4530 So. Hoyne Avė.
Chicago, III.
«.

apskrityje, ant Mūšos upės
kranto. Ūkis susideda iš 80
hektarų (apie 74 dešimti
nes) žemės su triobomis ir
dideliu sodu. Pievos potvinio užliejamos. Parsiduoda
labai pigiai. Kreipkitės į
adv. K. Jurgelionį Naujienų
ofise.

BARGENiAS. 4 pagyvenimų
muro namas, parsiduoda už
$8,500. Arba mainysiu ant ko
kio biznio. Kurie reikalaujat
PARDAVIMUI, kaip naujas, tokio namo kreipkitės pas P.
kietų anglių hiteris (Jewel), Grigas, 3114 So. Halsted St.
didelės mieros, kaina $30.
Kreipkitės:
929 W. 35th PI.
2ras flatas fronte
PARSIDUODA, lietuvių apgyvento

REIKIA 2 lietuvių salesmenų veikimui kaipo distriktų
manageriai dėl senai įsteigtos
apdraudos kompanijos. Turi
suprasti ir kalbėti gerai ang
SALIUNAS ir kendžių Sto
liškai. Alga nuošimčiais verta
metams geriems vyrams iki ras ant pardavimo. Priežastis
$5,000 į metus. Del pirmo pa — pirkau kepyklą.
Antrašas:
sikalbėjimo atsišaukite laišku,
201 E. 116th St.
MOTERŲ
suteikiant savo amžių, apšvie
Tel. Pullman 4110.
REIKIA moteries prie namų timo laipsnį ir biznio patyri
darbo, virti ir t. t. Nereikia mą. Naujienos Box 264.
PARDAVIMUI SALIUNAS
.---------------- .---- , .........
skalbti Geras namas, gera mo- -------MES išdirbame kelio lyginimo ma geroj vietoj; visokių tautų ap

REIKIA DARBININK

kestis.

L. H. LICHTERM^N,
1305 N. California Avė.
REIKIA moterų rankomis
siuvėjų išsiuvinėjimuii guzikų
skylučių, patyrusių, finišerkų
ir prie rankovių skylių prie
kautų. Taipgi merginų kurios
gali rankomis siūti, kad išmok
ti tą amatą. Mokama gera al
ga kol mokinasi.
HART SCHAFFNER & MARX
512 S. Węlls St.
823 S. Tripp Avė.
19th St. & Washtenaw Av.
2303 W. St. Paul Avė.
4512 W. 22nd St.

je kolonijoje, West Side, puikus, 3-jų
augtšų mūrinis kampinis biznio na
mas, kuriame randasi: gerai įrengtas
Saliunas—darantis gerą biznį, mitin
gams Salė, Barbernė, 10 Flatų ir
dviem' karam garadžius. (Saliunas ir
Furnace apšildomi). Randos neša
$290.00 per mėnesį, kurias galima pa
kelti iki $350..00.
Parsiduoda su
bizniu už $25,000. Vertas
$30,000.
Įmokėti $8,000 ar $10,000, o reštą,
lengvomis išmokestimds. Pati mirė,
savininkas liko našlys su mažais vai
kais, užtai parduoda' pigiai. Geram
biznieriui gera proga šį namą įgyti.
šinas. Mes reikalaujame sales ma- gyventa. • Parduosiu pusę, ar Atsišaukite pas:
nagerio. Aplikantas turi < investinti
A. OLSZEWSKI,
$14500 į biznį ir bus duodama didelė visą už teisingą pasiūlymą.
3235 S. Halsted St., 2nd floor.
dalis kompanijoj, Didelis ir greitas
Kreipkitės:
pelnas.
Naujienos,
901 W. 35th St.
1739 So. Halsted St.,
Box 265
PARDAVIMUI saliunas la PARDAVIMUI 5 kambarių cottage,
didelis su grindimis skiepas,
REIKIA —
bai pigiai. Gera vieta kur ga elektra,
kieto medžio grindįs, gatvė išgręsta ir
Vaikinų. Nuolat darbas. Ge lima gerą biznį daryti, turi apmokėta, 1 blokas nuo 63 St. Kaira mokestis.
būti greitai parduotas dėl svar^ na $3,800.
BERNARDY AND O’BRIEN
NORTH HAMPTON CO.,
1954 W. 69th St.
bios priežasties, kurį patirsit
Tel. Republic 0174
23 S. Clinton St.

ant vietos. 3806 So. Wallace St.

REIKIA darbininkų į dirbtu
ANT pardavimo lunch-ruivę, trukerių ir pagelbininkų prie
mašinų. Daugumas darbų yra mis, stalai, krėslai, ice baksas,
nuo štukų. Patyrimo nereikia. Safety baksas, gasinis pečius
Darbas dienomis ir naktimis. ir bučernės kaladė.
Atsišaukite:
Ateikite pasirengę darban.
1464 Indiana Avė.
ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

REIKIA merginų, coil winders, cord braidęrs ir cord tip
nitavot^jų. Atsišaukite:
KELLOGG SWITCHBOARD
Darbininkų darbui į fandrę,
& SUPPLY CO,
50c. į valandą. Nuolat darbas.
1066 W. Adams St.
Atsišaukite
STROMBERG MOTOR
DEVICES,
64 E. 25th St.
Moterų

Reikia —

Naktiniam darbui
Prie lengvo ir gražaus darbo.
Gera mokestis, malonus
darbas.

WESTERN ELECTRIC CO.
48th (Cicero) & 24th St.

AUTOMOBILIAI

JEI jus norite turėti >gerą
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Columbia Six. Karas kuris duos jums
gerą patarnavimą. Kaina $985
Jei norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO
SALES GO.,
3207 So. Halsted St.,
Chicago, III.

NAMAI-2EME
Keletos porterių ir langų
plovėjų, pastoviam nakti
niam ir dieniniam darbui.
Gera alga

Atsišaukite
THE HUB,

bai linksmas jei jo draugai at Reikia

silankys
ofiso.

Pirmadienis, Birž. 11, 1923

Henry C. Lytton & Sons.

Merginų ir jaunų moterų.
Mes ireikalaujame merginų ir
moterų senesnių negu 16 metų
amžiaus lengvhm dirbtuvės
darbui.
Darbininkų abėlnam dirbtu
Mašinų operatorkų
vės darbui, 45-50c. į valandą.
Inspektorkų
Atsišaukite
Nitavotojų
FITZPATRICK BROS.
Punch ptess operatorkų.
1319 W. 32nd PI.
Patyrimas nereikalingas. Ge
ros darbo apystovos, gera pra
džiai alga. Valandos nuo 7:30
ryto iki 5:00 po pietų. Subatomis iki 12 vai. dieną. Paži
nojimas anglų kalbos nebūtinas.
PARDAVIMUI saldainių krau
CONTINENTAI CAN CO., Ine. tyvė. Parduosiu už pusę kai
2221 So. Ha'lsted St.
nos. Geras biznis. Visokių
tautų apgyventa vieta, priežas
tis apleidžiam nuėstų. 602 W.
26th St.
CORE dirbėjų, merginų į bresinę fandrę. Gera mokestis.
PARDAVIMUI pigiai minkštų
Trumpos darbo valandos. Atsi gėrimų parloras.
šaukite pasirengę darban.
4914 S. Ashland Avė.
r
SLČAN VA'LVE CO.,
Phone fcrospect 3174 arba 7158
4300 W. Lake St.
Klauskit Bill

Reikia-

PARDAVIMUI

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, 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.
M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.,
3335 South Halsted Street,
Yards 6894
Brighton Park, 8990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas

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
mizmų. Savininkai
M. J. KIRAS REAL ESTATE
IMPROVEMENT CO.,
3335 South Halsted Street,
Yards 6894 ■

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 flatų po 6 kambarius South
Side randos j mėnesį už 1 flatą 75 ir
76 Steam Heat arba mainysiu ant
mažesnio namo, ba moteris nešlė ne
valioja užlaikyti, yra priversta par
duoti greitu laiku ar išmainyt.
2 flatų muro narnąs prie Jackson
Parko B ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, viskas po naujau
siai madai įtaisytas, kaina tik $11,800
ir priinysiu į pirmą įmokėjimą lotus
ar automobilių.
Kampinis naujas medinis namas 5
kambarių ant 2 lotų ant Oak Park
Avė. ir 39 St. aržuolo florai jr visi
baigimai, kaina tik $5.800, cash $1000.
Del platesnių informacijų kreip
kitės pas
JOS. AUGAITIS,
808 W. 33 PI.
Phone Boulevard 1550

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem makar. * Bizniui ir namą divijimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
ciali* namą kursas moterims ir
merginoms, atsineUdt audlkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti uu
drapanas.
Biznio Ir namą kursai skrybilią
padarymui Kreipkitis, rašykit,
arba telefonuoldt klausdamos in
formaciją.
Sara Patek, pirmininki.

Amerikos
Lietuvių
Mokykla
3106 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst* Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės,- Dailraįlystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės.
Klpsos dienomis ir vakarais.

PAGAL MUSŲ kolonizacijos pla
ną, su mažai pinigų, kitus išmokėji
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti
12% įplaukų farmą, su nauju namu.
Atsišaukite arba rašykite.
J. L. WELLS,
22 W. MonroeK St.,
Chicago, III.

PRIVATfiS AUTOMOBILIU
$20 Instr«kdjtM $25
Jed nori turit gorų darbą, tad ateik
Ir pasimatyk su mumis. Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud*,
visokio išdirbimo automobilius. Laisnius Ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
DIDELIS bąrgenas. Pardavimui 5 MUNSON
SCHOOL OF MOTORING
kambarių gražus namas, 6114 So.
1507
W. Madison St
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.
Room 304,
10 N. Clark St.
.- - ---A----■ -....... .
Prirengiamoji ir Prekybos
Lietuvių ir Anglų kalbų;
PARDAVIMUI 5 akrai žemės Mokina
Granimar School, High School ir
ir 3 kamb. namas. Yra garad Prekybos dalykų. Prirengia prie
žius, vaisiniai medžiai, krūmai, kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
dalis aptverta. Netoli šapų. iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Kaina $5,000; $2,000 pinigais, Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
kitus išmokėjimais. Danrich bos
gramatikos ir rašybos.
c/o Anderson, 14711 Page 3301 So. Halsted St.,
Chicago.
(kampas
88-čios
gat.,
2-ros
lubos)
Avė., Harvey, III.

Leveskio Mokykla

