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Vartojo Miliciją Seimo7[švaliKyJmui
Wm. Dever išrinktas

< A ___________ ' "" " *

Ghinija ir Peru pripažino
Lietuvą ---------- v

Kun. Butkevičius sušaudyta^
Vartojo miliciją seimo 

išvaikymui
PASIKVIETĖ IR “FAŠISTUS”. 
Bijojosi, kad Seimo opozicija 

nepaklausys neteisėto prezi
dento įsakymo ir pasiprie
šins Seimo išvaikymui.

įLaiške į vienų bepartyvj 
chicagietį įžymus Lietuvos 
liaudininkų vadas praneša, kad 
krikščionys demokratai, -suma
nę išvaikyti Seimą, pasikvietė 
pagetJhon miliciją ir net ko
kius tai ginkluotus vaikėzus, 
“fašistus”. Krikščionys, mat, 
bijojo, kad priešingoji jiems 
Seimo dauguma nepaklausys 
įsakymo p. Stulginsko, kuris 
buvo neteisėtu budu išrinktas 
į prezidentus, ir' pasipriešins.

Ištrauka iš to laiško skam
ba taip:

“‘Trumpa^ laikas tepraėjo, 
o kiek pas mus atmainų, kiek 
naujienų! Ilgos darybos su 
Kr. Dem-tais prie nieko nepri
vedė; .Jie vieni panorėjo paim
ti visą valdžią į savo rankas 
ir tapti diktatoriais. Mes, žino-

tų naminio karo sukėlimų. O 
toks darbas butų priešvalsty
binis ir nepatriotinis, ir mes, 
valstiečiai liaudininkai, tokio 
žingsnio niekuomet! nedarėme 
ir nedarysime. Atbulai, įves
dami Seimo posėdžių salėn 
ginkluotus žmones, Kr. Demo
kratai stengėsi tokį naminį ka
rų išprovokuoti. Tik* jiems ta
tai nepasisekė. Dabar tupėsimo 
intempti visas savo pajiegas. 
Prašome ir. jūsų, amerikiečių, 
paramos, moralės ir materia-

ui, sudaro ap
daro iššau

toj, jtei- 
^b^Juotų

Chicagietis, kuris gavo tą 
laišką, nuo savęs rašo:

“šita ištrauka iš laiško vie
no iš žymiausių veikėjų Lietu
voje, parodo aiškiai, kad Krik
ščionims Demokratams nerupi 
Lietuvos valstybė, kad^ie sa
vo tikslo atsiekrrc 
linkvbes naminio
kiniui. Kas jiems Įb 
gu toks naminis kar 
geros progos jenkams į^ih?hąk 
ti Lietuvon ir ją prie Lenki
jos prijungti, kaip padarė su 
Vilnium! Krikščionįs demokra
tai rūpinas Romos, o \ne Lie
tuvos reikalais, ir jiėpis 
lenkai valdys Lietuvą,
tys lietuviai, ne svarbu. \ 
įvykiai nuima kaukę nuo 
do Lietuvos išdavikų.

“Ar mes, amerikiečiai, 
rie dėl Lietuvos laisves be
meniškų išrokavimų per visą 
eilę metų darbuojamės, galime 
ilgiau žiūrėti į tas Krikščionių 
Demo'krąįų pragaištingus žy
gius? Ar galime tokiems mu
sų tautos išdavikams leisti ve:

Maskvos Dailės Teatro artistai kupos, gelbėjantis savo bažny
čios turtus —i surinktus vi
sokiomis šulėrystemis nuo 
atidavimų jų mirštantiems nuo 
bado, tapo pasmerktas mir
čiai. Visas civilizuotas pasau
lis apeliuoja prieš tai. Taip, 
viskas yra kitaip Rusijoje. Kuo
met visos kilos valdžios dir- * 
ba išvien su visų religijų ku
nigais išnaudojime darbinin
kų, Rusijos valdžia užsistoja 
už darbininkus”. <

Afliaujins taikos derybas 
balandžio 15 d. ,

Oi

Užvakar atvyko į Chicago Maskvos D&lės Teatras ir vakar davė savo pirmą perstatymą Great Noi^liern teatre, 
ners jų vaidinimai yra daromi tik rusų kalboj, 

nickurie to 'Teatro artistų: (1) Vladimir Gribunin, (2) Lydija Ka-
(3) Olga K:nipper-Čechova,** (Q Nikolai Podgorny, (5) Nina Litovceva, (6) Konstantin Slanislavski, din kto- 

(7) Morris Gest, Amerikos teatrininkas, kuris Maskvos Dailės Teatrų parsikvietė Amerikon ir juo vadovauja.

Maskvos Dailūs Teatras yra trupė vienų Jš geriausių pasauly artistų ir 
jie visur susilaukė didžiausio pasisekime. Čia yra 
zanieva, 
rius ir

1 KONSTANTINOPOLIS, ba’l.
13. — Nė nepranešdamds' sei
mui, Turkijos užsienio reika
lų m misteris Isme t Paša pa
siuntė atsakymų į talkininktj' 
notų, priimdamas niekurias są
lygas ir sutikdamas atnaujin
ti taikos derybas balandžio 15

I .

| d./- įLausannoje, Šveicarijoje. 
Turkijos delegacija ^skubiai 
rengiasi važiuoti į derybų vic-

Demokratas Dever išrink 
tas Chicagos mayoru

Laimėjo ir kiti demokratai.

Kinai pripažino Lietu 
va dė jure

KAUNAS. — Kinų

ar
r pa- 

Tie 
vei-

ku-
as-

jis pasikvietė be žyd ik ži- 
visiems žydams nepriim- 
asmenį, 4ulą p. Fridma- 

kurio nepalaiko nei viena 
viena

Žydai, žinoma, įsiuto.

CHICAGO. — Chicagos ma- 
voru vakar tapo išrinktas de- 
infctoUas teisėjas William E.

fakrodo Tfoli dar nepil- 
Kkšcių rinkinių davi- 
ičAi nomis žiniomis, jei

Vy- 
riausybė pripažino Lietuvą de 
jure ir pasiūlė sudaryti preky
bos sutartį. x.

Peru respublika pripažino 
Lietuvą de jure

jų valdimas nešė kraštui su
irutę, sauvalę ir ekonominį var
gų. Savo trumparege politika 
jiė sukėlė prieš save ir mažu
mas: žydai balsavo prieš p. 
Galvanausko kabinetų dėlto, 
kad 
nios 
tiną 
nų,
žydų partija, nei 
grupė.
Be to, tuo pat laiku įvyko šil
čių tepimas ir langų daužymas 
žydų kvartaluose/Valdžia tam 
ne tik nesipriešino, bet dargi 
pataikavo. Iš čia, suprantama, 
kodėl žydai balsavo prieš Mi- 
nisterių Kabinetui siūlomąjį pa
sitikėjimą. Pagalios, tie patys 
žydai ir ‘tie patys lenkai ne
gali užmiršti Kr. Demokratams 
ir dabartinei valdžiai jų aiški
nimo §76 Rinkimų [statymo. 
Lenkai savo keliu pasiryžę yra 
griauti kiekvienų vyrihusybę, 
nes jie priešvaldybinis gaiva
las. Komunistai, tie aiškiai pa- 
feiške, kad jie visuomet bak 
suos prieš kiekvieną buržuazi
nę valdžių, visviena ar ji Kr. 
Demokratų, ar Liaudininkų bu
tų. Soc. Demokratai visų lai
kų visuomet buvo griežtoj opo
zicijoj. Tai matai, ir susidarė 
didelė opozicija, kuri atmetė 
pasitikėjimo formulę. Kr. De
mokratai, nežiūrint musų (liau
dininkų) pastangų, susiprasti 
ir sudaryti koalicijos kabinetų, 
užsispyrė ir, negalėdami kitaip 
prie laidžios pasilikti, nutarė 
Seimų paleisti ir paleido pri
gludę paleidimo dienų Seimų 
milicijos ir “fašistų” su gink 
lais. Mat, jie bijojo, kad mes 
(opozicija) nepaklausysime ne
teisėto Preziidento įsakymo.

Mes gi ir nema
ties, nes pasipriešinūrias reikš-

eina kova musų Te 
tikrąją laisvę?

tena? Ar galime ramiai sėdė
ti, kada 
vynėj už jos 
Ne, mes negalime leisti pe
amžius Lietuvoje netvarkiai ir 
piktadarybei viešpatauti. To
dėl, laikas dabar yra pakelt’ 
milžinišką balsą iš Amerikos, 
ir suglausti eiles kovoj už tik
rą demokratybę.

“Tautininkai ir Sočiai De
mokratai, stokipie darban iš- 
vieno! Šaukime milžiniškus 
malinius susirinkimus, rinki
me aukas tai kovai, ir remki
me savo vienminčius.^

“Dėkime pinigus, kam pa
ranku į Politinį Iždų, o kam 
paranku Sočiai Demokratų iž
dai!; siųskime rezoliucijas, su
keikime ILietuvos liaudies ūpų. 
Veikime!

“Lai gyvuoja laisva ir lai
minga Lietuva! šalin išdavi
kai musų Tėvynės!”

Prie to mes, iš savo pusės, 
pridursime, kad ypatingai rem
ti reikia socialdemokratus, ka
dangi jie nuosakiausia koyo- 
ja su klerikalizmu. Socialde
mokratai organizuoja tą Lie
tuvos visuomenės^ dalį, kuri 
niekuomet nepalikus kovojusi 
su klerikalizmu, kol nenugalės 
jo, būtent, — d urbi pinkus.

Dev^ 
pi vak 
niai. 
dabartinė propdrcija ir toliau
pasilaikys, tai Dever bus lai
mėjęs mayorystę 200,000 bal
sų perviršiu, didžiausiu per
viršiu Chipagoįje. Mayoras 
Thompsonas pirmą kartą bu
vo išrinktas dar negirdėtu iki 
to laiko iH'rviršiu 149,000 bal
sų.

Teisėjas Dever, kuris ir lai
kė kampanijos nepasitraukė is 
teisėjo Vietos,, ihors socialistų 
kandidatas Cumnea- to ir rei
kalavo, galbūt aplaikc tokią 
pergal. todėl, kad daugelis re- 
publikonų paskutinėmis dieno
mis matydami, kad jų kandi
datui nepasiseks praeiti, prisi
dėjo prie demokratų, kad pas
kui ir pas juos gavus sau šil
tų vietelių. Mayoras Thomp
sonas ir jo šeimyna visai ir 
balsuoti nėjo.

Išrodo, kiid netik mayoras 
tapo išrinktas demokratas, bet 
kad išrinkta demokratus ir 
miesto klerką ir miesto iždi
ninką.

Kiek balsų gavo socialistų 
kandidatas d. Cunnea dar ne
žinia. Tai bus matyt kada 
bus pabaigtas skaitymas bal
sų. Vienok pirmieji daviniai 
rodo, kad už socialistus pa
duota nepriprastai daug balsų.

Vakarykščiai rinkįmai pra
ėjo palyginamai nlmiai, nors 
vietomis ir buvo persįšautli- 
mų ir muštynių tarp politikie
rių saikų.

E. KAUNAS. >— Peru res
publikos vyriausybė atsiuntė 
pripažinimo de jure raštą.

• ------------

Sušaudė kun. Butkevičių
Nepagelbėjo kitų valstybių mal

davimai pasigailėjimo kuni
gui. Arcivyskupas bus Išga
bentas kalėjiman.

' -r----------- • ' ’ .

MASKVA, bal. 3. — Kun. 
pralotas Konstantinas Butkevi
čius, generalinis vikaras Rymo 
katalikų bažnyčios Rusijoje, 
tapo sušaudytas pereitą šešta
dienį. Jis liko nuteistas sušau 
dymui už priešinimąsi atida
vimui nereikalingų bažnytini! 
turtų badaujantiems ir už prie
šinimąsi sovietų valdžiai. Ka
dangi valdžia nedavę jokių ki
tų paaiškinimų, apart paskel- 

nu- 
kur

bimo, kad vikaras jau Įtiko 
žudytas, tai ir •nežinonm 
ir prie kokių aplinkybių jis 
nužudytas liko. Manoma, kad 
jį sušaudė Maskvos kalėjime 
pasmerktiesiems, į kurį jis li
ko išgabentas kaip tik tapo 
atmestas jo maldavimas pasi- 
gaibūjimo. x x

Daugelio šalių protestai ne
įstengė išgelbeti kunigo gyvas
ties. Niekurios valstybes Ru
sijai prigrūmojo net nutrauki-

ne* priešin-

NEW YORK, bal. 3. — 7,- 
500 prieplaukų darbininkų su
streikavo pro testuKp ries men
ką algų pakėlimą, padarytą 
arbitrątoriaus gen. Goethals.

ERLINAS, bal. 3. — Fran- 
ims pranešta, kad 50$00 
|įpo darbininkų Essene 

jei Jitmj-

cu. 
Kr 
tuojaus sus 
tieji dirbtuvės direktoriai ne
bus tuojaus palįuosuoti. Pe
reitą šeštadienį franeuzai už
mušė H Kruppo darbininkų ir 
34 sužeidė.

Prancūzai mano direktorius 
atiduoti karo teismui.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 3 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
tais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... ~$4.70
Austrijos. 100 kronų ..................
Belgijos 100 markių ............... .$5.66
Danijos 100 markių ............... $19.10
Finų 100 markių ................... $2.75
Francijos 100 frankų ........... .$6.56
Italijos 100 lirų ......................  $5.00
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių .................... .%c
Norvegijos 1001 kronų.............$118.08
Olandų 100 guldėnų .......  $39.38
Šveicarų 100 markių ........... $18.47
Švedijos 100 kronų ............... $26.62
Vokietijos 1QQ markių____ įie

imi (diplomatinių ryšių, bet 
tai nepaveikė į Rusijos vald
žių. Amerikoj valdžia irgi pro
testavo. Vokietija buvo pada
vusi tik neformalinį protestų. 
Ypač smarkiai protestavo Len
kija, nes sušaudytasis kun. Rat
kevičius yra lenkas ir paėjo 
iš turtingos lenkų šeimynos. 
Jis buvo 55 m. amžiaus ir bu
vo klebonas ŠV. Kateriuos baV 
nyčios Petrograde. Bolševikai 
ir kaltino, kad jis tupėjo nuo
latinius susisiekimus f su Rusi
jos priešais, net ir laike Ru
sijos-Lenkijos karo. . .

Kitasis nuteistas myriop, ar- 
civyskupas Cicpliak, galva Ry
mo katalikų bažnyčios Rusi
joje, veikiausia neužilgo bus 
išgabentas atskira n kalėjiman, 
kur jis bus pilnai izoliuotas. 
Mirties bausmė jam liko pa
keista 10 metų kalėjimo. Pa
sigailėjimo sąlyga, jis turi bū
ti uždarytas kameroje vienas 
ir niekas prie .jo negali 
prileistas, apart kalėjiiųo 
gų-

Kiti 
veikiai 
vieton
jų kunigų yra 15 ir juos nu- 
teisUy įvairiam laikui, nuo 6 
men. iki 5 metų kalėjimo. 

1

Rusija rūstauja dėl protestų.
Rusai labai rūstauja delei 

svetimų valstybių protestų. Ant 
kiek didelis pas juos delei to 
rūstumas, parodo aštri kalba 
Rusijos atsakymo Anglijai. 
Dar pradžioj pereitos savaitės 
buvo manyta, kad abįeips ku
nigams mirties bausmė bus 
pakeista, bet turbtit protestai 
padarė tai, kad vienas jų li
ko sušaudytas.

Maskva sako, kad visi 
valstybių protestai prieš 
teisimą myriop tų dviejų
tulikų kunigų yra suorgani
zuotas ir diktuojamas pasau
lio kapitalizmo. Ypač kad to; 
pačios valstybės nė pusės žod
žio nepratarė ir visai nepro
testavo kada pereitų' vasarą 
tapo sušaudytas pravoslavų ar- 
civyskupas Benjaminas iš Pet
rogrado už lygiai tokį pa*t nu
sidėjimą, t. y. atsisakymą ati
duoti nereikalingus bažnyti
nius turtus badaujantiems. Ka
dangi prie dabartinių protestų 
prisidėjo ir tokie žmonės, ku
rie pritaria sovietams, kaip 
Hieriot, Liansbury, Ben Turnęr

buti 
sar-

irgi

ir kiti, tai bolševikai ir juos

1>a*™rld ... \ i Teroras vakarinėj TrakijojKapitalizmo sargai , sako * • ? * 9
Pravda, “susideda ne vien iš | . 7 7/'s , . . i -i SOFIJA, bal. M — 1 eroraspiimjs, buržuazinių laikraščiu i . . . _. .... ,•i siaučia vakarinėj Trakijoj, kur 

Graikijos armi ja bando į išva
ryti bulgarus, sako praneši- 

kuri

Teroras vakarinėj Trakijoj

irS mokslininkų, bet ir ištiki
mų tarnų proletariato \efor- 
mininkų. Tokie žnionės/Siaip , .. . .. i • rv / mas Bulgaruos valdžios, kuriLansbury ir 1 urner Yra savo i . x \ .v., , . L .1 įau pasiuntė protesto notą lal-sirdyse tarnais kaintahzmo ir . 1K-T , ;kininkams. Nota Leikalauja 

apsaugos (autinėms mažu- 
tjųikos sutartimi

tai ištikimiausiais tarnais”.

Komunistai aštriai pašiepia Ruonis, einant 
Amerikos sekretoriaus Hughes su Bulgarija, 
protestą. Izvestija, sako, kad 
gal valstybėms protestuoti įsa
ke Vatikanas. Ji taipjau pri-j 
mena Anglijos vyskupui Can- 
terbury, kad savo laiku Angli
jos bažnyčia kapojo galvas ka
talikams.

Tūkstančiai 
ma iš namų, 
kad jie buk 
na m s.

Graikai sako, kad tai esan
ti*" netiesa.

bulgarų išvaro- 
rendtmties tuo, 
gelbsti partiza-

abelnai ir kata- 
ypač”, sako Iz- 
agentais reakci- 

Mes nenori-

nuteistieji kunigai 
bus išgabenti pastovio!) cditoriale. 
kalėjiman. Tų nuleistų- ________

tie
nu-
ka-

“Bažnyčios 
likų bažnyčia 
vestija, “yra 
nes buržuazijos, 
me kovoti su religija. Mes U
kovojame priešį kontr-revoliu- 
cijų”.

“Baisus dalykas atsitiko nuo
žmiojoj Rusijoj”, sako Pravda

Katalikų arcivys-

- šiandie veikiausia giedra;
maža permaina temperatūroje.

Saulė tėkš 3:29 v., leidžia
si 6:17 v. Mėnuo t<ka 9:09 
vai. vak. •*

Jau Eina
Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigą Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.*

Siuntimai maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini- 
gy išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole- . 
riais.

Ras norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siuskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų 'Siuntimo Skyrių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



Trečiadienis, 1923

įmo
BISKV SNUSTELĖJO, S. L. FABIONAS CO.na

KIO

linai

lenkės,'bet į tą mokyk

DYKAI

Vilniaus Rusų

tuo

Pittsburgo Lietuviai!

kur Lifebuoy yra

Naujienų Administracija

■K

Geriausi 
Cigįaretai

Dieną 10c.-27c.-3Gc. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai t •

mes 
dieii/

prie šito darbo platinimo “Naujienų”, pade
dant musų atstovui, P. Balčikoniui^surasti 
kiekvienų lietuvi gyvenantį jūsų mieste, ku
ris dar nėra “Naujienų” skaitytoju.

^Laikykit j j vi
suomet kiek
vienoje Moto
je kur yrą bė
gantis , vanduo.

Vasario 12 dieną nauji šauliai 
buvo paraginti su ginklu ranko
se eiti į^neitralinę juostą paro-’ 
dyti sav/ 
pairi otizį 
jiems iš|
Kai antru kartu lenkų žandarai

' * » ‘ atėjo jų paraginti, .tai jau nera
do nė vieno: visi išsislapstė.

i. štai kodėl 
nešvarumo —

Rusų vyriausybė reikalauja, 
kad asmens priėmę lenkų pilie
tybę, tuojau iš Tarybų Rusijos 
išsikraustytų. Todėl artimiausiu 
laiku laukiama 'Lenkijoj iš Ru
sijos daug opiau tų, ypač liš Sibi
ro. Rytų pakraščių apygardų 
žemės valdybos jau rūpinasi ap
skirti jiems pakraščiuose ir Vil
niaus krašte žemių.

Co., Cambridge, Mass., U. S. A

VILNIAUS KRAŠTAS VISO 
LAUKO LENKUS PRI 

GLAUDŽIA.

sustojo tik
Šitas nepaprastas

proga kuri daugiau niekad nepasitaikys, kad gavus DYKAI šį 

teris, duktė arba vyras gali gauti jį BE IŠLEIDIMO NORS

MES JAU
TUKSTAN-

SIDABRI-
NORIME

Paskutini
Draugijos valdybos posėdyje jos 
nariai Nemirovič ir Gališev pa
reiškė: kai 'lietuviai užims Vil
nių, tai busią prielankus ru
sams, nes Kaune gyvenąs dabar 
anty vyskupas Ėuleterijus: jis 
pasistengsiąs palenkti Lietuvos 
vyriausybę ir visuomenę rusų 
pusėn. \

narsumą ir lenkišką
Nemalonu buvo 

iti tokia naujiena.

“Dziennik Wilenski”, praneš
damas tai, stebisi, kad lenkų 
priešai, kaip Nemirovič ir kiti, 
dar vis tikisi, kad lietuviai Vil
niun grįšią.

Lifebuoy yra Rau
donos naturalės spal 
vos gryno, neblun
kančio paimu fruk- 
tų alyvoj

Koks užganėdinimas gali buti, kuomet 
vaikai pareina namo ir žino, kad riebus,

Seni—Strunojokai, Michalovo 
valsč. Nemažas tai kaimas, nes 
gyventojų jame apie 40 ukihin- 
kų, beveik vieni gudai. Del

Tel. Yards 1138 
IsTANLEY P.

MAŽEIKA
GRABINIUS IR 

Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

Lenkų mokykla tuščia.
-^Zagrodzkų kaime, Zabl’ies- 

ko valse., buvo atidaryta lenkų 
mokykla ir paskirtos dvi moky
tojos
lą žmonės isavo vaikų mokintis 
neleido ir ją teko uždaryti.

GAMTOS TYRIMO STOTIES 
TURTAI.

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

ANT NAUDOS.

Tel. Bouievard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS. . 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

Spaudos^ Jaisvė.
—Išėjęs Vilniuje gudų viena

dienis laikraštukas “Belaruski 
Zvon”, vasario 20 d. tapo lenkų 
konfiskuotas.

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

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigą vertą.”

GUDUS VARO ŠAUDYTI 
. LIETUVIUS,

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-010 Chamber of Contmerce 
133 W. Washington StM 

Phone M ai n 1308 
Chicago, III.

lenkų agentų apsukrumo kai ku
rie jaunuoliai suvilioti įsirašė į 
'lenkų šaulių Sąjungą. Mat, bu
vo jiems žadėta duoti ginklų ir 
leisti pilnai valdyti vietinius lie
tuvius.

jOseph. c. wolon 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergais ir subatorrris 
1612 West 46th Street 

Telephone Boulevard 8172

Gudų iškabas nuijęninėja.
—Daginavos žandarų viršinin 

kas įsakė visiems krautuvnin 
kams kucgreičiausiai nuimti vi 
sas iškabas, parašytas gudų ii 
“mažumų” kalbomis.

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearbdrn 6272 
Res. Telefonas Park Ritfge 2252

1. Wesley Baker 
Advokatas ir teieių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lic 

tuvių kulbon. Tyrinėtojas.
Notary Public. w

iįiĮ dvarininkai žvalgosi į dvari
ninkų ir aristokratų valdomą 
Lenkią dėl išganymo ir su bule
liu nekantrumuHaukia, kad Var
duva paverstų Lietuvą Lenkijos 
kolonija, v \

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PIAJMBINK & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av~ 461 N.^Ialsted St.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 rytp iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja, Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
Kertant arba parduodant Lotus, 

Tarnus, Formas ir Biznius. Skoli- 
.ną.,Piniguti ant pirmo morgičiauu 

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So‘ La Šalie St. Room 5J0
Tel.: Central 6390 77

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Kauno laikraščiai paduodaįši- 
tokią žinutę: \\

Naktiū vasario 18 dieną trau* 
kinyir'Nr. 3 eidamas iš Kauno 
į Kretingą stotyje nesustojo, o 
praėjo pro šalį iki Darbėnų.

Pasirodė, kad mašinistas buvo 
užmigę^ ir traukinys pravažia
vo Skuodo stotį 
Darbėnuose, 
atsitikimas pasibaigė laimingai, 
nes pakeliui nebuvo nė vieno 
traukinio. Tokius retus nuoti- 
kius galima drąsiai pažymėti 
grlzkelio istorijoje...

Tel. Randolph 4758

a\a. ši. akis 
/ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St. . 
•Room 1303

Valandos: D. ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

. 1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsįed St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va).

VILNIAUS RUSAI LAUKIA 
LIETUVIŲ.

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn S t., Room 1111-13 
Tel/Central 4411. Vai. vjptK 9-6

Gyvenimo vieta: t 
3323 So. Halsted St , 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. K kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergę. Nerišliomis * fiuofl 

iki 12 ryto, •

Kiekvienas gali gauti dykai šį puikų 26 šmotų sidabrinį 
setų, tikro Kogers sidabro, kuns susideda iš 6 šaukštų, 
6 peilių, 6 didelių ir 6 mažų šaukštų, 1 cukrinyčios ir 1 
sviestui peilio.

Šiuo pranešame jums, jog musų atstpvas 
P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė
damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie 
dąr jų neskaito.

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti, 
rūpintis ir dėti visas pastangas, 'idant kiek
vienas lietuvis ir lietuve.butų apšviestu; pa
žįstančiu gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.

^Naujienos” yra geriausiu padėjėju-kož- 
nam norinčiam įsigyti apšvietę, žinojimą ir 
garbę. ’

Kožnas Pittsburgietis: vyrai, moterįs, 
merginos ir vaikai, visi “Naujienų” skaity-

Tel. Brunsvvick 3669
JOSEPH W. GĘIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo- 
7 iki 9 vakare.

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir Jdtuš raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičlus. *

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Gentkartes tam atgal mokslininkai nieko, 
neišrado apie ligų bakterijas; kiekviena mo
tina žino, kad nešvarumas yra pavojingas. J

Jūsų motinos yra daktarais instinktyviai 
— sveikatos daktarais. ’ Jūsų užduotis yra,| 
kali užlaikyti šeimyną sveikų. Štai kodėl] 
jus bijotės ir neapkenčiate nešvarumo —, 
kodėl jus turite buti užintėresuotj j Life
buoy.

Kiek metų tam atgal, didžiausios pasau
lyj muilo išdirbystės pašventė menesius lai-] 
ko tirinčjimams lahorhtorijose, kad išdirbus 
mokslišką, tikrai sveiką muilą; muilą, kuris 
netik, kad nuplautų ir suminkštintų odą, 
bet kuris ir apsaugotų nuo ligų kurios ran
dasi nešvarumuose. |

Pagalvokite apie tuos nešvarumus kurios 
jūsų vaikai čiupinėja mokyklose ii* laike žai
dimų. Jie susitepa nuo kiekvieno pačiupi
nėto daikto. Pagalvokite kiek tufį dulkių 
kates ir šunes, kurias vaikai glosto — mie
sto gatvių dulkės kurias vaikai žarsto ran
komis, suteršia burną ir kelius. Vaikai mėg
sta čiupinėti viską V— kur pirmiau kiti yra 
čiupinėję? )

Lifebuoy kariauja su į 
\ nešvarumu

pmetoninis, sveikas'. Lifebuoy muiUs atšvie- 
Į/.ina ir apsaugoja kiekvieną odos skylutę jų 
linažo kūno.’1
I Netik, kad nu mazgoja odos paviršį — bet 
Itiesiogiuiai. apsaugoja nuo užsikrėtimų.

Lifebuoy yra daugiau negu muilas — jis 
lyra sveikata. Namai, I * , .
[vartojama, visuomet yra apsaugoti nuo ne- 
išvarumų ir užsikrėtimų.

Grynas ir švelnus
| Lifebuoy yra taip grynas ir švarus kokį 
tik galima padaryti nuplauna, pagražina 
ir kvepia. 5

| Turtingas ir riebus aliejus kuris yra iš
sunkiamas iš paimu truktų, suteikia muilui 
smetoninę kokybę. Cocoauut aliejus labinu
siai suteikia odai maisto. JĮ’en nėrą nei bis-

kelįp liuesų atkali. Lifebuoy nesužeidžia ir 
švelniausios odos. Jis yra stebėtinai geras 
dėl vaikų kompleksijos.

Kvėpavimas yra gardus ir didelis. Štai 
kodėl jis yra tikrai antiseptiškas — tikrai 
sveikas muilas.

Kvepėjimas pranyksta į keletą sekundų, 
bet apsaugojimas pasiliekat Ą

Lifebuoy yra netik ap/iprausimui — jis 
yra moksliškai prirengtas, sveikatos saugo
tojas vartojamas milijonų žmonių — gal 
būt, kad jis yra plačiausiai vartojamas toi- 
letų muilas pasaulyje. Jis saugoja sveikatą.

Pirkite keletą šmotų šiandien — kad tu
rėjus jį visuomet ten kur yra bėgantis 
vanduo.
Leve

Nors dabartinė Lietuvos val
džia susidedanti iš krikščionių- 
demokratu bei jų šalininkų ar
timesnė yra didikams ir turtuo
liams negu darbo liaudžiai, vie
nok musų • dvarininkams, kurių 
dauguma yra lenkai ir sulenkė
jusieji (nors nūsibankrutiję ba
jorai) labai yra nemaloni. Mat 
ir dabartinė valdžia, priversta 
skaitytis .su pasireiškusią dvari
ninkų** nenaudai liaudies valią, 
visgi nemažai pažabojo išdidu- 
sius Lietuvos dvarininkus. <Viy 
sųpirma nusavino (suvalstybnKU 
grafų bei dvarininkų' miškus, 
apdėjo didesniais mokesniais ne
gu jie mokėjo ligi šiol, ima rek
vizicijas, piliavą, verčia juos tai
syti kelius ir galop jau pradeda
ma vykdint paliktoji Steigiamo
jo Seimo žemės reforma. ’

žemės reforma nors /ra neto
bula, visgi bus nuosakiai praves
ta, lėbavusiems ligi šiol ponams 
dvarininkams bus skaudus smū
gis. Nenuostabu todėl kad mu-

IUCKY
STRIKE
\CIGARETTE/

’ Štai, dabar laike paskutinio 
bruzdesio neiXraMč.)u\zonoje ra; 
Šančiam šias eilutes tekb patirti 
tokį dalyką, kurs parodo musų 
dvarininkų troškimus. Kovo 2 
š. m. važiuojant traukiniu Pane
vėžio stoty į didelę III klasės 
vagono kupę, lidymą trijų mu
sų ginkluotų kareivių įsėdo 6 
lenkų kareiviai belaisviai, paim
ti paskutiniuose puolimuose, ne- 
itralinėje zonoje. Tapgi į tą pa
čią kupę kartu įsėdo keli nau
jokai ir juos lydintieji, o kiti gal 
ir šiaip kokiais reikalais važiavu
sieji musų kareiviai. Pradėjus 
eit traukiniui naujokai su karei
viais tiipjau ėmė gert degtinęĮir 
g-ėrė ligi pat? Kauno, nes ištušti
nę pirmuosius pusbutelius vėl 
pirkosi Radviliškio ir Kėdainių 
stočių bufetuose. Be paliovos 
taip gerdami kai kurie naujokų 
ir kareivių visai nusigėrė dai
navo, šukavo, bučiavosi, lenkus 
belaisvius vaišino poperosais, 
'ašiniais, privertė juos dainuoti 
ir 1.1. Pagalios vienas švariai ap
sivedęs naujokas budamaskgerai 
prigėręs ępriejęs prie, lenkų be
laisvių iy BČnuvokdamasv jog aš 
sūrėdamas arti lenkų aiškiai gįr- 
džiuyjo kalbą, lenkiškai lietu
višku žargonu pradėjo lenkams 
'skųstieš: “žinote, kolegos, ašį 
esu turtingo abivatelio sunūs, 
kaip pas mus priimta^yadint bur
žujus; turėjome 50(f dešimtinių 
žemės,^bet dabar liekam ubagai, 
Lietuvos valdžia iš musų žemę 
atima, bepalikdama murin^vds 6(rK 
dešimtinių ir nič niek<<už ją ne-1 
mok&s; tai žinot, broliai, 
su nekantrumu laukiam 
iš* dienos, o ko laukiam, 
suprantat. Mano vienas 
išbėg 
nūs” 
dvarininkėlis, “o aš esu baigęs 5 
klases gimnazijos,' todėl manau 
stot karo mokyklon... “Ant tų

K. S. JURGELIONISAdvokatas a

brolis 
iš Lietuvos į Lenkų legio- 
- tęsė toliau savo kalbą

HOME SUPPLY CO., 
Dept. 31, 131 Diiane St.,

Ncw York City. 
Prisiųskite nrnn jūsų prižadėtą 

DYKAI Sidabrinį Setą.
Vardas  .............  ,....

Adresas ......................................
Miestas. .............. ...............

Valstija ....*..jj.....a...........

Lietuvos dvarininkai 
laukia lenku

Šiomis dienomis Lietuvos 
Universiteto Gamtos Tyjimo 
stotis praturtėjo brangia doya^ 
na, gavus rinkiniį iškiinštiijr Ki
taip preparuotų paukščių, žin
duolių, žuvų ir kt., su viršum 
1,000 egzempliorių, padovanotų 
Gamtos Tyrimo Stoties direkto
riaus prof. Tado Ivanausko.

Tas rinkinys yra jo paties su
rinktas ir svarbus tuo. kad su
darytas daugiausia iš Lietuvos 
gyvūnijos.

Skinys 1919 metais tapo! at-' 
tas iš Lebiodkos dvaro Ly
dos apskrities į Vilnių ir, lai

mingai'prabuvę ten Įx>litinių au 
drų metus, susilaukė laiko, Rijo
me! pavyko jį atgabenti Kau
nan. f “L. ž.”l -

Rengia
Pašelpos Draugystė Mo

tiejaus ValančausKo
Subatoje, 

Baiandžio-April 7, 1923,
Mildos Svetainėje, 

3148 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. įžan
ga 50c. su rūbų pasidėjimu. 
Muzika bus Broliu^Sarpalių.

Pasarga: ^Driskiams bus 
duodama vieta apsirengi
mui. Bus duodamos didelės 
dovanos tiems, kurie atsižy-? 
mes tikrais driskiais: Šiau
lių Lucė, Balsių Magdė.

Kaip vyrus taip ir moteris 
kviečia. Komitetas.

LIFEBUOY
HEALTH 5OAP

Daugiau negu muilas — tai sveikatą

žodžių prisvirtuliavęs kitas gir
tas naujokas nutraukė jo kalbą. 
Lenkų kareivių veiduose, nors 
jie visi iš išvaizdos ati^lo darbi
ninkai, pasirodė džiaų 
mes ir viens jų pasakė, 
kas dedasi, dabar pris 
riaut broliui prieš brolį”

Tokie tai Lietuvos dvarininkų 
atiduot Lietuyiplen

kų šlėktos globom Bet'Lietuvos 
‘liaudis yra > rimtaK pasiryžusi 
yėičiau garbingai župkovoje svi 

jdėšMvais/ negu niekingai' 
^asKįųuį^inpgnatų vergi jom

f V^-Liettivos pilietis.

Tai yrj 
puikų pidabrinf setą. 
Kiekviena m/l 
VIENO CENTO/'
Mes vieno tik prašome jūsų, kad jus perstatytumėt musų Preif^um išpai^ 
davimo kat. kuriame yra daug bargenų, jųsu draugams, tą kurį kiekviena 
gali atlikti, TODĖL, KAD PA- -------------------------
TYRIMO NEREIKIA.
Buk pirmutiniu savo mieste, kad 
gavus vieną jų. 
Esame išdavi; 
ČIUS TŲ PUIKI 
N1Ų SETŲ. MES 
DUOTI IR JUMS VIENĄ, 
atidėliokite. Išpildykit šį 
poną ii* atsiųskite jį mums 
jau.

HOME SUPPLY CO.
131 Duane $'t., New York City

. Vaikai mėgsta čiupinėti viską
— kur pirmiau kiti yra

. čiupinėję?

Kodėl Kiekviena Motina Bijo Nešvarumų?

MAUESTIf*
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Telephone “Station”
Pradžioje ir pabaigoje ke
lionės gelžkeliu mes turime 
stotį. Tai yra paprasta kal
ba vadinama “Station”.

Pradžioje ir pabaigoje te
lefono pasikalbėjimų, ins
trumentas, kurį mes vadi- 
name stotis. Tai yra stotis

visoj šalyj systemos balso komunika
cijos — kurių yra daugiau kaip 14,- 
000,000 kiti Bell Systemos.

“ Station-to-station" 
long distance c a Ils 
meet almost evtry re~ 
ųuirement and the 
jlay rales are about 
tf)% lower t ha n J ar 
“person Vto - person" 
Žls. Evening and 

ht rates are štili 
įer. tlonsult the

f urther dėta ils o r call 
“Long Distance."

NAUJIENOS, ChlčSgO, IB.

Informacijų Skyrius
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

KONSTITUCIJA.

(Tęsinys)

Straipsnis VI.
Viėos sutartosios skolos 
daryti pirma priėmimu 

būti

TELEFONO pašaukim-as yra pa? 
Šaukimu dviejų tų stočių. To
limesnis pašaukimas telefonu 

paprakai yra pasikalbėjimas telefonu 
tarpe dviejų žmonių gyvenančhj skir
tinguose miestuose ar miesteliuose.

Mes turime išdirbę klesą tolimes
nių pasikalbėjimų patarnavimo, kurią 
me4s vadiname “station-to-station” pa
tarnavimu. Tas reiškia, kad mes lei
džiame dviem telefonams susijungti ir 
žmogus šaukiantis kalba arba su tuo 
kam telefonuoja arba su tuo, kas pir
mutinis pasiekia stotį.

Tas kainuoja mums mažiau ir todėl 
mes atiduodame pigesne 
paprastas pašaukimas- 
person” patarnavimą, 
yra apie 20 nuošimčių.

Telefonų yaf'tolojai yra kviečiama 
pavartoti tą metodą tolimesniam pa; 
šaukimui ir pasinaudoti,pigesne kal
ni. Prie “station- to-station” pašau
kimo yra kainuojama tuomet kada kas 
nors atsiliepia ant tolimesnio pašauki
mo (arba privati šaką exchange).

kaina negu 
“person-to- 

Sutaupymas

1. 
ir 
šitos 
tiesoti priedais Suvienytąsias 
Vaistijas po šiaja konstituci
ja kaip ir po konfederacija.

2. Koiistitucija ir Suvieny
tųjų Valstijų įstatymai’, kurie 
bus padaryti jos išpildymui, 
ir visos padarytosios sando
ros, ar kurios bus padarytos, 
po Suvienytųjų Valstijų auto/ 
ritėtu, turi būti augščiausiu 
šitos šalies įstatymu; ir teisė
jai kiekvienoje valstijoje turi 
būti, jaisiais surišti, nežiūrint 
kas butų ir pridšiniga 'konsti
tucijai arba tiesoms kitos bi 
kokios valstijos.

3. Virsminiėiti senatoriai ir 
atstovai, ir nariai įvairių 
stijų įlegisflaturų, ir vis^<vyk 

 

domieji bei teisminiai gėlinin
kai, kaip Suvienytųjų 
taip ir atskirų valsti 
būt surišti pridega ari garbes 
žodžiu remti konstituciją; bet 
jokios Religinės išlygos nerei
kia niekad reikalauti, kaipo 
gej»o liudijimo į bi kokį urė
dą arba visuomenes užsitikė
jimą

aisti j y 
turi

L TELEPHONE COMPANY

Svarbus Priminimas
MUSŲ GERBIAMIEMS BIZNIERIAMS.

Jau dabar yra atėjęs laikas skubiai išsi
rinkti ir užsisakyti kalendorius 1924 
metams, NAUJIENŲ Kalendorių Dirb
tuvėje. Biznieris, turi žinoti; jog pir
mutiniams pirkėjams tenka geresnis 
tavoras, o paskutiniesiems tik atlaikai 
belieka. <

<sh

PASISEKIMAS BIZNYJE.
Tinkamas išsigarsinimas yra pamatinis ir svarbiausias dalykas 
dėl biznio pasisekimo. Sekantis dalykas yra užganėdinimas 
kostumerių duodant jiems pakankamai taboro pasirinkimui. Tre
čias — nuoširdus ir mandagus, patarnavimas./ Ketvirtas — vie
ta. Tai yra keturi pamatiniai budai atsiekimui pasisekimo. Kas 
jų prisilaiko, tas t ‘ kas ne —tas skursta.

KALENDORIŲ REJKŠMĖ IšSIGARSINIMO 
. ŽVILGSNIU.

Vartojimas kalendorių garsinimui biznio, yra gan senas, bet lig 
pat šiai dienai labai geras būdas. Dovanojai žmogui kelendo- 
rių ir jis dėkavos tau ir tavo apgarsinimą laikys savo kamba
riuose per ištisą metą it kokį šventą daiktą. Juo kalendorius 
bus gražesnis, tuo labiau žmogus jį gerbs ir rems tą įstaigą, ku
rią jis garsina. Todėl, darant kalendorių, y/a labai svarbu išsi
rinkti kuopuikiausius ir gražiai padarytus. C

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SPAUSTUVĖ.
Spauzdinimas ir išdirbinėjimas kalendorių, reikalauja tinkamų 
tam įrankių, labai didelės atydos ir sugebėjimo. Naujienos turi 
tas reikalingas ypatybes, ir todėl kalendoriai spauzdinti Naujie
nų spaustuvėje yra daug gražėju, sų geresniu kkoniu ir nešan
tis idaug geresnes pasekmes.

PAVYZDŽIAI — ĮVAIRUMAS — 
IŠPILDYMAS.

Naujienų Kalendorių Skyrius turi puikiausi rinkinį Pavyzdžių 
iš ^sų geriausių išdirbysčių veikiančių Amerikoje ir užsienyje, 
čia randasi puikiausių Paveikslų, Gamtos vaizdelių, Krepšiukų ir 
šiaip visokių piešinių Specialių dėl kiekvieno biznio. Taip>ęi iš
dirbame 12 ir 
giau už kitus, 
patenkinimu.

13 lapų,'vienos ąr dviejų spalvų, gražiau ir pi- 
Užsakymai yra išpildomi anksti ir su geriausiu

kad

PATARNAVIMAS.
Naujienų Kalendorių Skyrius deda didžiausias pastanga 
užganėdinti musų kostumerius, kaip pavyzdžiais, taip dafbu ir 

 

ta voru. Musų atstovas P. Dubickas, su didžiausiu nuoširdumu 
parodys jums-pavyzdžius atstovaujančius jūsų biznį ir teiks 
visas smulkmenas, kurios turi labai didelę svarbą pirkėjų!- Ne- 

 

orderiuokit kalendorių nepamatę musų pavyzdžių ir npfiasikal- 

 

bėję su mumis apie kainas. "Tas bus jums didžiai naudinga. ’

SIUNČIAM PAVYZDŽIUS IR IšPILDOM 
ORDERIUS I KITUS MIESTUS.

RAŠYKIT, TELEI’YJNUOKIT AR ATEIKIT Į

NAUJIENŲ KALENDORIŲ SKYRIŲ 
1739 So. Halsted Str.

Tel. Roosevelt 8500 Chicago III

M-jma

Jūsų Pinigai Bus Apsaugoti
J^uomet jus pirksite /

Treasury Savings Certificates
(Valdžios Iždo Taupymo Certifikatjis)

. Įdėkite savo pinigus į Treasury Savings Certificates 
Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžioj ir yra ge
riausiu investmentu pasaulyje šiandien.

|>2(h50 ir gausite .^Ž5 prabėgus penkiems metams laiko 
Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatą dabar už $82 

ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.
Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.

K A *-----
. <■

Perkant tokia kaina Treasury Savings Certificates 
ir laikant juos iki termino galo, jie neša apie keturis 
nuošimčius palukų suskaitomų kas pusė metų. Jei
gu jun|s reikės pinigų pirmiau negu prabėgsi metai 
laiko jįs galite išmainyti Certifikatus bile kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų pa'dėtus pinigus.

Certifikatai yra užregistruoti Iždo Departamente 
Washingtone; tas apsaugoja savininką nuo praradi
mo savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Treasury. Savings Certificates >rba rašykite į:

MR8. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3191 So. Halsted SU, kampas 81 fa t, 
Telefonas Yards 1119

Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijoa ' 
hoppitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose r 
reikaluose;

I moterims ir 
I merginoms.

UNITEDAMERIUN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į 

visas dalis
Lietuvos

Ijaivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo- 
; vomis yra ant visų šitų lai 
’ vu. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visc-3 pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
L aivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 

' Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi Šriu- 
bfiis “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 3 klesos pasažierius
Uhited American

- Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

M^DR. HERZMAN^a
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai)

e United States Govern 
i^easury Departmen

f>>i ųi*niiw n »

JEIGU^JŲS SERGATE
. Nevartokite pilių 4r, patentuotų medicinų. Jus gal būt 

Į gydote ne tą ligą. *
PASITARKI^ SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ r GURONIšRŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar-viduriuose pasididunusįo^ kraujo gyslos, silp
numas, nervingum-aš, šlapumas nuo inkstu i J

/ tai paeina nuo nuodų kūne.’
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pa^inimb ligos.

J ;--- ’ ’ ’ ’ 8
dom« radiumu

Savings System 
ashington, D. C.

Valstijose.Suvienytose
Straipsni

Užgynimas 
susivažiavi

Inas
i jos

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžibrėjinvui ii 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava-

dvynių val
iose turi bū

ti iuzj<kj/inas įsteigimui šitos 
konstitucijos tarpe ją užigi- 
riančių valstijų. Padaryta su
važiavime vienbalsiai prita
riant dalyvavusioms valstijoms, 
septynioliktą dieną rugsėjo, 
musų Viešpaties \netnose tūk
stantis septyni šimtai .aštuo- 
nias dešimts septintuose, ir 
Amerikos Suvienytųjų Valsti
jų Nepriklausomybės dvylik
tuose. šito liudijimui mes čio
nai pasirašome savo vardus.

JURGIS WASHINGTONAS, 
1^’ezidfcntąs ir deputatas 

iš Virginijos.

stijų

PRIEDAS PRIE SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ KONSTITUCIJOS.

Straipsnis I.
Kongresas neprivalo išleisti 

įstatymo, kuris įsteigtų religi
jų, arba uždraustų liuosų jo
sios pildymų; arba suvaržytų 
laisvę žodžio ar spaudos; arka 
žmonių teises- ramiai sos‘rink
ti ir duoti prašymus valdžiai 
nusisKiindžiant ant skriaudikų.

Esant 'reikalingo užlaikyti 
valstijų apsaugai gerai sutvar
kytų milicijų, neprivajo 
suvaržyta ir žmonėms 
laikyti ir turėti ginklus.

eises

Straipsnis III. ,
Jokis kareivis, ramiu laiku, 

neprivalo būti priduotas gaspa- 
don į kokius noęs namus nesu
tinkant 
galima 
bud u, 
inuose.

(Bus dauginus)

savininkui; neigi tas 
karo laiku, tik toki b 
kaip parodyta įsitaty-

Pinigus Lietuvon
> Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky- 

s > rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

x Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Stre&TUhlcago.

Turtas virš $7,000,000.00.
.„■■i—..... ....

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybis. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg.
183 W. Washington\ Street b 
Telef. Franklin 1176—4945 I 

VAKARAIS
8236 So. Halsted Street, r 

(Eagle Music Co.) A
1 Telef. Boulevard 6737

inkstu ir pūsles, gaŪ būt, kad 
tai paeina nuo nuodų kūne.

„ . . _ „ , ~ > Tikras
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy- 

----- Zi---- i„forumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų
> \ vyrų ir moterų. Taipgi gydau.

Akis, ausis, nosį jr gerklę.
DR. J. VAN PAING,

Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Ofiso T 
Centr

7
Ofiso

Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai' 
-$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $£2M 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai'viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinių išvalymo išpardajimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskį j rytus nuo.Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomh* i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistai džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 yalan- 
7 dos ryte iki 1 vai. po piet.
** Telefonas Dresel 2880

88 DR.H.A.BROAD
URMIESČIO SPECIALISTAS 

krita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos, 
esi Madison St., kainb. 1202. Kampas State gat. 
valandos: Nuot3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Tel Lafayette 4228
Phvnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdo* 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuska,
322R W St.. Chicago. UI.

Tel. Pullman 5432 

į,SHtfSHO 
AKUŠERKA

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”^:
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. va 

re. Nedėlioj\nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chisago, Iii.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 1

/— 1 1 ■■■ .. ........ .......... ...... . ■
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS ,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

£5 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: 0268

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, TLL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

\ DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L rUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P.
Gydytojas i
3243 South
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

ITIS
hirurgas
Isted St.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
109Ž9 S. State St.

Chicago, III.

WAITKIEWICZ
(Banienė) 

Akušerka *

M

3113 S. Halsted si
T&. Blvd. 3138

Per 15 rr?etų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek- 
ningai patarnau- 

c.• iu prie gimdymo 
■'^Kiekviename at

sitikime
vpatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
terims ir 
noma veltui.

teikiu

mo«
mergi-

Dr. Maurice Kalni
Gydytojas ir chirurgas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.; Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted ’St^ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryt 2—8 po ptet» 
7—8 vak. Nedėliom W—12 dieną 
Res. 1139 Independenc ĘĮvd. Chicago

Jei abejoti akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OpUBMtrhrt 
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HAUIIENOS
eubliahed 
i’he

Cctttor P. Grigaiti*

«xoept Sunday 
Nm Put). Cq.j Ine.

by

1789 South Halsted Street 
Chicago, IU.

Telephon* Roosevelt 8501

Subscription Rategi
$8.00 per year ih Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago

8c per copy.

Teisybę sako musų kores
pondentas, pridavęs to Lie
tuvos veikėjo laiškų, kad 
klerikalams, kurie Jdrjsta 

daryti šitokių pavojingų pro
vokaciją, Lietuvos valstybė 
nerupi. Kas jiems galvoj Lie
tuva, jeigu ji nesiduoda 
jiems ant sprando joti!

Eptered a* Second Clas* Matter 
M*rtch 17th, 1914, at the Post Office 
a? Chicago, III., undar th* act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
droT*, 1739 So. Halpted Mt., Chicago, 
UI. —■ Telefonas i Roosevtlt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metam*__________________
Pusei metų ------- —-----------
Trim* mėnesiam*
Dviem mėnesiam -.........-—
Vienm mėnesiui _______ —-

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _____________

^Savaitei .......... -...................—
Minėsirt___________________
Suvienytose Valstijose na Chicagoje 

paštu:
Metam*............... ........  .00
Pusei metų___________ —rr 8.60
Vtinri mėnesiams 1.75 
mvięm mėnesiam   — 1.25 
vienam mėnesiui _____________ .76

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ______________  $8-00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiam*_____________2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, ..kartu su užsakymu.

$8.00
4.10 
2.00 
1.50

.76

Pamėgdžiotojai.
Vienam Amerikos klerika

lų laikraščiui jo korespon
dentas iš Lietuvos rašo:

“Šešiolikto vasario, ap
vaikščiojant Lietuvos ne
priklausomybės šventę, iš
kilmėse dalyvavo darbi
ninkų / organizacijos su 
raudonomis vėliavomis su 
užrašu 4Visų/ šalių krikš
čionys darbininkai, vieny
kitės?

“Krikščionių” 
provokacija.

Suprantama, kad čia eina 
kalba apie tas “darbffTinkų 
organizacijas”, kurias tve
ria kunigai su špitolninkais. 
Bet, kaip matome, jau ir tie 
klerikalų padarai stengiasi, 
kaip galėdami, pamėgdžioti 
socialistus: nešiojasi raudo
nas vėliavas ir skelbia tarp
tautinės vienybės obalsius. 0 
ar čia senai klerikalai keik
davo visa, kas tiktai prime
na socialistinį judėjimą? 
------------------- v.—--- -------

“Į prakalbas atėjo ir kele
tas susirinkimų ardytojų-ko- 
nVunistų. Kad komunistai ar
do susirinkimus, tai ne nau
jiena, bet naujiena, kad revo
liucionieriams nepasisekė ir 
gavo apdaužyti. Jau per pra
kalbas komunistaįkėlė ir kė
lė lermą. Pabaigus Bieliniu! 
kalbėti komunistai norėjo už
griebti svetainę ir tęsti toliau 
savo jomarką. Bet rengėjai 
neapsileido. Komunistams už
gavus pirmininką Degutį tuo- 
jaus prasidėjo kėdžių braškė
jimas. Rengėjai taip smar
kiai griebėsi, kad ‘sukilėliams’ 
prisiėjo maišytis, kad negautų 
į kailį visai gerai. Iškilus ir 
v£la nupuolus porai kėdžių 
‘sukilėlius’ nukrapštė nuo stei- 
čiaus.”
Kaip skaitytojai žino, Brook- 

lyno tautininkų laikraštis nėra 
palankus socialdemokratams, 
vienok jo korespondentas aiškiai 
nurodo, kad socialistai nei iš ge
ro turėjo pavartot “tiesioginio 
veikimo” priemones komunistų 
chuliganų gaujai numalšinti. 
Jeigu rengėjai apsileistų tais 
chuliganais; tai jokių prakalbų 
nebūtų galima rengti.

ANTRA TRIUKŠMADARIŲ 
RŲŠIS.

nas gali kalbėt, kasjik nori, ne
žiūrint to, kad iš anksto yra 
paskelbti kalbėtojai, kurių publi
ka susii’inko klausyt!

Negana to. Jeigu laikoma 
“masinis susirinkimas”, tai kiek
vienas, kas tilį nori, gali šaukti 
iŠ svetainės ir pertraukti kalbė
toją, kalbanti iš estrados!

Reikia prisipažinti, kad šito
kios “masinių susirinkimų tai
syklės” mums yra visiška nau
jiena. Kiek mes žinome, tai Chi- 
cagoje apie šitokias “taisykles” 
dar nebuvo girdėję ne tiktai so
cialistai, bet ir sandariečiai, ka
dangi jie ne kartą yra rengę 
bendrai su socialistais masinius 
susirinkimus ir visuomet lanky
davosi tos taisyklės, kad kalbėt 
turi tie asmens, kuriuos yra pa
skyrę rengėjai ir kad triukšmą 
kelti laikė prakalbų nevalia.

Iki tokių “masinio susirinki
mo taisyklių”, kokias išdėsto 
“Sandaros” bendradarbis, Chica- 
goje kolkas yra “nuprogresavę” 
tiktai bolševikiški komunistai. O 
kiti žmonės į tą jų “prJ^esą” 
žiuri su pasišlykštėjimu. 7

“Keleivis” apie tą skandalą 
rašo taip:

“Kaip tik po aukų rinkimo 
poliemonas išėjo, sandariečiai

tuoj aus pradėjo švilpti ir 
staugti šunų balsais. Reikia 
pasakyti, kad ne visi sandarie- 
čiai tą triukšmą kele. Tame 

chuliganizme daugiausia pasi
žymėjo ‘Sandaros* administra
toriaus ‘pamočnikas1 Jankaus- 
kutis, o paskui sekė: Palai
ma, šapalis, Moliejus, Federa- 
vičia ir Juodgudis.”
“Keleivis”, be to, patvirtina 

tą, ką buvo tašęs mums musų 
korespondenta’s, būtent, kad kai 
kurie So. Bostono sandariečiai 
išanksto rengėsi sukelti tą ler
mą socialistų prakalbose. Sako:

“Jų lyderis Ivaškevičius bu
vo atėjęs į adv. ^gočiaus ofi
są ir iš kalno jajft pasigyrė, 
kad jie kelsią ‘revoliuciją,.”
So. Bostono socialistai dabar 

rengiasi padaryt didelį protesto 
mitingą prieš prakalbų ardyto
jus. Tai yra gerai. Reikia ko
vot prieš tuos 'i nekulturingus 
gaivalus, nes kitaip butų sude- 
moralizuotas visas musų visuo
menės judėjimas. žmonėms 
pakako jau ir to chuliganizmo, 
kuriuo nuodija musų visuome
nės gyvenimą bolševikai. Toli
mesnis jo plėtimos turi būt su
stabdytas. ' .

Įftodel jiebijo- 
s gali nutarti

Iš laiško, kurį parašė vie
nas labai įžymus Lietuvos 
liaudininkų vadas (žiur. 1 
p.), mes patiriame, kad kri
kščionys demokratai, nutarę 
paleisti Seimą, atsiuntė į 
Seimą miliciją ir ginkluotu^ 
“fašistus”.^ Tuo budu Sei
mas buvo faktinai išvaiky
tas.

Klerjkalai turėjo Seime 
mažumą bals 
jo, kad Seirrn
neklausyt p. Stulginsko pa
liepiui skirstytis. Todėl jie 
buvo prisirengę pavartot 
ginkluotą jėgą prieš atsto
vus.

Gerai, kad opozicinės par
tijos sugebėjo vadautis šal- 

. tu protu ir nepasipriešino 
tam brutaliam “krikščionių” 
žygiui. Jeigu Seime butų 
kilęs susirėmimas ir butų 
buvęs pralietas kraujas, tai 
juk visoje Lietuvoje butų 
prasidėjusi kruvina kova 
tarpe valdžios šalininkų ir 
jos priešų.

Ir šitas naminis karas bu
tų kilęs tuo laiku, kąk$an- 
tarvė stengiasi susiaurinti 
Lietuvos teises Klaipėdoje 
ir kai lenkai yra ištiesę savo 
nagus galutinai pasiglemžti 
Vilnių!

Apžvalga
NA, AR NE VEIDMAINIAI?

Gliicagos “'Draugas”, sekda-

cialdemokratus ir liaudininkus 
“žydberniais” už tą,- kad žydų 
atstovai balsavo su jais kartu 
prieš Galvanausko kabinetą.* Bet 
kad žydų frakcija dauginus kaip 
per pusę metų rėmė krikščio
nis demokratus St. Seime ir pa
dėjo jiems įdėti į Lietuvos kons
tituciją visą eilę atžagareiviškų 
paragrafų, tai tuodu laikraščiu 
nevadina krikščionių demokratų 
“žydberniais”.

Na, ar šitoks klerikalų spau
dos elgimąsi nėra veidmainybė?

SKANDALININKAMS ^fepA- 
VYKO.

Daugelyje " vietų, kur kalbėjo 
Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas, drg. K. Bielinis, 
komunistai , mėgino sukelti triu
kšmą. Paskutinis toks jų mė
ginimas, apie kurį mes turime 
žinių, buvo padarytas Eliza- 
beth’e, N. 
lab, 
riąi

bet pasekmės buvo
i nemalonios triukšmada-
[S.

Jsrooklyno “Vienybės” kores
pondentas rašo apie tai:

4

Į komunistus nusižiūrėję, ėmė, 
daryt skandalus socialistų pra
kalbose ir kai kurie nekultūrin
gieji elementai iš sandariečių 
tarpo. v šioje vietoje jau buvo 
įpinėta, kad dalis So. Bostono 
sandariečių suardė socialistų 
prakalbas, įvykusias kovo 23 d.

•Įdomu dabar paklausyt, ką 
apie tą incidentą sako oficialinis 
Sandaros organas, kuris yra 
daugiausia prisidėjęs prie fana
tiškos kažkurių .savo partijos 
narių neapykantos siikurstymo 
prieš socialistu. Jo bendradar
bis Girkalniški^pripažįsta, kad 
laike drg. Michcifcoiio kalbos vie- 

nas sandarietis ėmė kelt netvar
ką svetaainėje ir kad paskui to 
sandarieęiąidrtiugai šoko stum
dyti vieną socialistą, kuris no
rėjo numalšint triukšmadarį. 
Taigi aišku, kad skandalą sukė
lė Sandaros partijos žmonės.

Bet minėtinai • “Sandaros” 
bendradarbis mėgina pateisinti 
savo vienminčius ir rašo:

“Dabar kyla klausimas, kas 
kaltas tam incidentui? — ar 
tie žmonės, kurie prašė balso 
(laike prakalbos! “N.” Red.), 
ar vakaro vedėjas? Aš -iš. 
šalies žiūrėdamas teisybę tu
riu pasakyti, kad kalčiausias 
vakaro vedėjas arba tas kas( 
jį informavo taip vakarą ves
ti. Nejaugi keleiviečiai ant 
tiek atsilikę, ^kad neranda 
skirtumo tarp masinio mitin
go ir prakalbų ? Mano supra
timu, masinis susirinkimas, 
tai yra valia kiekvienam iš
reikšti savo nuomonę. Tad ir 
publiką už tai kaltinti negali
ma, nes jie elgėsi taip, kaip 
masinių susirinkimų taisykles 
reikalauja...”
Navatna teorija: jeigu “masi

nis susirinkimas”, tai kiekvie-

Naujų įvykių priešaky
• > ■ . -............... ■

St. Kairys

os ir 
susi- 
Kuo-

■ <1šiandien įvyko reikšmingas ir 
sprendžiamasai Lietuvos Seimo 
posėdis. Visa savaitė laukta 
naujojo kabineto deklaracija 
tapo pagalios p. Galvaąausko 
paskelbta iš Seimo tribu 
tą pačią kovo §-tą dieną 
laukė Seimo atsakymo,
met po ilgų ir gana karštų de
batų dėl patiektosios kabineto 
programos prieita pagalios bal
suoti pasitikėjimą naujai val
džiai, ir kuomet Seimo pirmi
ninkas paskelbė balsavimo re
zultatus, posėdžiij salėje vienai 
trumpai valandėlei pasidarė fy~- 
lu. 38 Seimo nariai balsavo p. 
Galvanauskui pasitikėjimą ir 38 
nariai balsavo prieš jo kabine
tą. Už p. Galvanausko kabine
tą, kaip savo kūdikį balsavo 
krikščionių demokratų blokas; 
prieš jį’ pasisakė valstiečių-liau- 
dininkų blokas, socialdemokra
tai, darkuopininkai, žydai ir 
lenkai. • ’

Balsuojama buvo “krikščio
nių” pasiūlytoji pasitikėjimo 
formula ir kadangi ji gavo1 bai
sų lygiomis už ir prieš, tai ei
nant Seimo statutu pasiūlymas 
skaitomas atmestas. Kitaip sa- 

J«tkant, p. Galvanauskas su savo 
kolegomis iš pirmos Seimo pasi- 

' lodymo dienos neteko ministerio 
cilinderių.

Iš to balsavimo gaus padaryti 
išvadų ne tik valdžia. “Nauja- 
sai” p. Galvanausko kabinetas 
tik tuo skyrėsi nuo senojo, kad 
jame vietoj p. Soloveičiko žydų 
reikalams ministeriu liko pa
kviestas p. B. Fridmanas, o gu
dų reikalams ministerio parei-

gas pasiėmė eiti pats p. Galva
nauskas?

Musų “krikščionys” pasikvie
tė p. Galvanauską valdžion dar 
1922 metų vasario 8 dieną. Per 
ištisus metus p. Galvanausko 
kabinetas vedė tokios politikos 
liniją, kuri visais svarbesniais 
atsitikimais buvo “krikščionių” 
širdingai Seime plojama. Jeigu 
musų klerikalai pastaruoju lai
ku vėl buvo pasiryžę įteikti tam 
kabinetui Lietuvos vairą, tai 
darė tai sąmoningai, statydami 
p. Galvanauską kaipo sau išti
kimą ir patogų žmogų. Ir todėl 
pareikštas valdžiai nepasitikėji
mas kliudo vienu galu patį kabi
netą, kitu — Jo-£drtinąjį šei
mininką, “krikščioniją j į” blo
ką.
i Bus teisingiau pasakyfr>J<ad 
pats drutasai smūgio galas kliu
vo kaip > tik ne valdžiai, bet mu
sų klerikalams. Nešikas yra p. 
Galvanausko kabinetas ? Klus
nus įrankis / “krikščionių” ran
kose, sudėtas dalinai iš jų pačių 
žmonių, kuris arba pats vykdė 
klerikalų politiką, arba-, uoliai 
pridengdavo jų žygius, kuomet 
tas budavb “krikščionims” Rei
kalinga.

Kad klerikalai gautąjį smūgį 
priėmė rimtu ir susirupinušiu 
veidu, tai tas tik rodo, kad jie 
teisingai ųvcrlino padėtį ir į- 
vykio svarbumą. P. Galvanaus
ko valdžios-^fuvertimas nėra pri
puolamas daiktas. Kova pažan
giosios Lietuvos visuomenės su 
klerikalų žiauriai reakciniu re
žimu eina jau senai, bet ji ypač 
ėmė stiprėti pastaruoju laiku. 
Kova stiprėjo visų pirma dėlto,

kad jV rūpestingai kurstė Ir 
maitino\)atys klerikalai. Gal 

patys nusimariydamai, kad jų 
neribotam viešpatavimui turfe 
preiti galas, musų klerikalai pa
liko savo valstybinėj darbuotėj 
akiplėšas^Jktiriems joks smur
tas nebebuvo sunkus. Dvasinio 
monarchizmo atmosferoj išauk
lėti musų kunigėliai, tuo mo- 
narchizmo^aagu perėmė Lietu
vos “krikščioniškųjų” pąrtijų 
nusistatymą ir darbuotę, iškėlė 
ir ėmė vykdyti politiniam Lietu
vos gyvenime klerikalės mažu
mos diktatūrą.

Kas yra musų' “krikščionims” 
tie visi įstatymai, kad ir jų pa
čių išleisti?’ Tik rašytas popie
tis, kuris visuomet galima su
trinti, arba savotiškai pakeisti, 
jei tik smurto žygis gauna pa
teisinimo partijos reikalais. Kas 
yra tautinėms mažumoms duoti 
pasižadėjimai, dalinai įkelti net 
konstitucijon, kuomet musų pa
auganti buržuazija susitinka 
ant kelio su žydu pirkliu ar pra
monininku ir, da nepajėgdama 
su juo kautis ekonominiai, kiša 
jam tiesiog * sugniauštą kumštį 
panosėn ir truinpai. sako: Lietu
va lietuviams! Suprantama, kad 
musų klerikalams panašiais atsi
tikimais netenka abejoti. Kam 
varžytis savoj tėvynėj? Ar gi 
lietuvių tauta ne tam pakėlė 
sunkią, atkaklią ir pagalios 'lai
mėtą kpvą už savo pasiliuošavi- 
mą, kad dabar galėtų nevaržo 
mai kapstyti musų visuomenei 
ir politikos gyvenime tie, ku
riems minių politinis nusubren- 
dimąs leido kad ii’ laikinai plu- 
duriuot musų gyvenimo pavir
šiu? /

Žinoma, taip. Ir^a pastaruo
ju laiku mes Lietuvoje gyvena
me apnuogintos sauvalės metų, 
skelbiamos ir vystomos “krikkš- 
čioniškųjų” musų partijų. La
bai trumpu laiku tapo keliais at-< 
įsitikimais skaudžiai įžeisti net 
pamatiniai Lietuvos {statymai, 
kaip rinkimų įstatymo § 76-ojo 
savotiškas pritaikinimas, kaip 
savotiški prezidento rinkimai.

spaudoje pakilo atkakli jr su
derinta agitacija prieš žydus ir 
kitas tautines mažumas, už lie
tuvių “skaudžiamasias” teises, 
už reikalą stvertis griežtos ko
vos, o kovoje perdaug nesirink
ti įrankių, — stvertis tų, ku
riais lengviaus duotus priešas 
apglušyt. ■ .fl '

Ir jau nebe tik kalja&m# Kau
ne ir kai 
vos miestuose iš 
bose nebe 
įstatymai leidžia mažumoms' 
savas kalbas vartoti. Užvakar, 
matomai, tos pačios profesijos 
žinionių (išdaužyta stiklai ban
guose vienoj didžiųjų Kauno 
gatvių vėl už tai, kad ant stik
lų buvo žydiški parašai. Ir tas 
viskas darosi milicijos irjko* 
mendanturos panosėj; darosii 
matomai, dėlto, kad Vidaus r<įp 
kalų ministeriu yra savas žmĄ 
gus p. Oleka, o p. Galvanauskai 
žiuri į panašius įvykius nrtwi 
šypsodamas.

siuose kituose Lietu-
7___  _0..tuota iška-
viškieji parašai, nors 
leidžia

Kuomet veiklus, patriotinio 
karščio pilni berniukai mokalo 
ir kumščio pagalba gina lietuvy- 
sbes teises Lietuvoje, tuo pačiu 
l\iku tie, kurie juos valdo ir 
nustato, knisa daug gilesnę po
litinę šaknį. Visai aišku, kad 
prasidėjęs Lietuvoje reikštis fa
šizmas tik bando savo iegaą, iš
kabas bernu rzindamas ir stiklus 
bedaužinedamas. Fašizmo* uždą 
viniai Lietuvoje, 1 jei tik jis pa
jėgtų pas mus išsivystyti, butų 
daug rimtesni. Fašistai Lietu
voje, kaip ir Italuose, turi tiks
lo paminti’po kojų demokratinio 
susitvarkymo pagrindus ir p 
vęrtį Lietuvoje klerikalų dih- 
taturą. KlerikMų pasiryžimas 
ginklu sutvirtinti savo pakrypu
sią poziciją ne tik sutinka/^u 
jų dusios siekimais, bet ir <iik^ 
tuojamas gyvenimo butenybes. • 
Nes klerikalai Lietuvoje, kad ir 
pamaži vis gi slinksta sutruneji- 
mo balon. Ir va iš to pamati
nio šaltinio veržiasi x visa jų 
smurto politika, kartais priden-" 
giama dėl padorumo teisėtomis 
neva formomis, kartais reikš
damos su visu mužikiškai-“kri- 
kščionišku” brutalumu.

Kova, įvykusi dėl p. Galva
nausko kabineto, buvo ištiesų 
kova prieš “krikščionių” dikta
tūrą, prieš jų išvystytą jį sau
valės Težimą, prieš galimybės 
susilaukti Lietuvoje dar šlykš
tesnių jvykių, kaip jau yra bu
vę. Toje kovoje “krikščionių” 
priešininkuose susidarė pripuo
lamas ir, žinoma, labai nepa- 
stęvus frontas, kur išvieno bal
savo ir darkuopininkai, ir social
demokratai ir lenkai. Artimes
nis toflnipuolamo .irojito uždavi
nys -b pabalnoti “krikščionių” 
be mieb^sį si galėjusią sauvalę — 
pasiektas?* Bent sudaryta tokia 
padėtis, iš kurios išeiti tėra du 
keliu: arba “krikščionys” susi
taria su liaudininkais ir vėl. su
daro su jais valdžią koalicijos 
pagrindais, arba Seimas turi būt 
paleista^/renkams naujas.

Kurį keliąx pasirinks klerika
lai? Kuomet jie, pralaimėję 
mūšį Seime kovo 9 dieną, skirs- 
tydamies iš posėdžių salės kar
čiais žodžiais žeidė savo prieši
ninkus, tarp atskirų pasakymų 
girdėjosi jų tarpe ir šauksmų, 
kad nieko kito nebelieka, kaip 
nauji Seimo rinkimai. Gal ir 
taip. Bet visa krašto padėtis 
dabartiniu momentu, pradėtas 
bet tol gražu nebaigtas Klaipė
dos klausimas, plačiosios visuo
menės niaurus prieš “krikščio
nis” nusistatymas nieko švie
saus jiems nežada ir iš naujų 
rinkimų. Ir todėl visai galimas 
daiktas, kad suvaldę siuvo piktį 
ir ambicijas klerikalai vėl pra
dės derybas su valstiečiais-liau- 
dininkais. Tos derybos da tuo 
butų palengvintos, kad valstie
čių blokas net pikčiausių kau
tynių metu niekuomet neuž
miršta “krikščionims” priminti: 
v kaip butų gera, jei mes vietoj 
tfiėtis pasibučiuotume.

Verte K. Sėjikas.TEFFI

PAVYDAS
Beveik kas dieną jus rasite pranešimą 

laikraščiuose apie tai, kad kas nors papil
dė žmogžudystę iš ]>avydo. Ir tai pasidarė 
taip jau paprasta, jog nebesinori praneši
mą skaitytu iki galo, — vįsvien žinai iš 
kalno, kad žmogžudystė liko papildyta iš 
pavydo.

Ir ne lik žmogžudystė! Įvairiausi pra
sižengimai ir nusikaltimai aiškinama pa
vydu.

Kad vedus kovą su 
euzai sukūrė net specialinę Ir^ohjnę, 
gydoma pavydus žimųiėsr Lig 
bas einąs labai sėkmingai.

. s Numatoma,, jh 
bus surastąjįpavydumo mikrobas, ir t 
visas reikalas^~atsidurš ant mokslinės

“Kaimietis Nikodimas D., gyvenantis 
Možaiskio gatvėje, nuvyko int savo pažįs
tamą Anisą V- ir ėmė reikalauti pinigų. 
Kai Anisa \į)inigų duoti atsisakė, tai D. iš 
pavydo penpiovė jai gerklę.”

Nebereikalo Saliamonas rašė: ‘^Pavy
das yra žiaurus kaip pats .pragaras.”

“Miesčionis K. nužudė krautuvininką 
ir pasiėmė dienos įplaukas. Savo prasikal
timą jis aiškina pavydu.”

Nesenai Nikolajevsko stotyje areštavo 
žinomą vagį. Pagautas kaip lik tuo mo
mentu, kai jis bandė iš žiopso nčio pasa- 
žieriaus kišenes pinigus ištraukti, vagis 
teisinosi, kad jis tai daręs nesuvaldomo 

(pavydo jausrho apimtas. Pasak jo, jis ir 
visus kitus* vogimus atlikęs būdamas to

Perbėgęs akimis jos drabužius, jis piktai 
tarė: ___

—Nejaugi jus užsiginsite, k 
vote su sa\o meilužiu pasimatyti.

Moteris gynėsi, aiškinosi, rodė nupirk
tas prekes.

—Gerai,—šaltai atsakė vytas’.—Bet ar 
nebusi tiek gera pasakyti vardą to senio, 
kurio žili plaukai pasiliko ant tamstos drą

ad važia-

fa blogybę fran
kui’ 

{nes dar- baisaus jausmo įtakoje.
Prisiekusieji teisėjai, dauglmičjc pa- 

g artimiausioje* ateityje lys pavydus žmonės, visuomet pateisina 
tašyk prasižengimus iš pavydo.

O kiek niekam nežinomų arba žinomų 
lik nedaugeliui baisenybių atsitinka, dėka 
pavy<lui vedusių gyvenime!

moteris pavasario melu 
važiavo n^mo. Pasitaikė, kad vežėjas tu
rėjo baltą ^arklį. O pavasarį daugelis bal
tų arklių vengia, kad nesutepus drabužių. 

Vyras pasitiko moterį labai rūsčiai.

. Ir laikas. S r
Pavydas žmonėse auga ir plinta ir 

skverbiasi į tokias sritis, kurios, rodosi, vi
sai nieko bendra neturi su pavydu.

Pavyzdžiui, kaip jums patinka tokia 
Istorija:

Ir jis parode į arklio baltus ,plaukus, 
kurie buvo prilipę prie jos kelių.

Nustebinta neužginčijamu faktu, ne
laiminga moteris čia jau sutiko persiskirti 
ir apsiėmė niokoti alimoniją .nukentėjusiai 
pusei. Nukeritėjusis tik dideliu vargu nu
siramino, apsivedęs ku savo virėja.

Bet sunkesne ir baisesnė visų lų žu
dynių buvo viena tyli šeimininč drama, 
apie kurią lik aš .viena tesužinojau, ir tai 
pripuolamai.

čia kalbd >iiia apie pavydą, kuris įsis
kverbė .mylinčias moters sielon, ištvirkino 
jos mylimą ir ištikimą' vyrą ir sunaikino 
ilgų metų ramų sugyvenimą.

Bėgiu šešerių metų gyveno juodu lai
koje ir ramybėje. Dtabartiniems laikams 
laikotarpis Au^ai ne trumpas.

Štai kar/ą atvažiavo int žmoną, kurią

patogumo dėlei pavadinsime Mare dvanav- 
na (tikrai sakant, mano patogumui, nes 
kalbant apie dvi moterį, kurni ‘skyrium 
kiekviena yra “ji” — galima lengvai susi
painioti), jos draugė ir pasiliko pietauti.

Drauges sėdėjo jau prie stalo, kai iš . 
tarnybos sugrįžo Marės Ivanovuos vyras. 
Visi pietavo, kalbėjo.

Tik žiuri Marė Ivanovna, kad jos vy-, 
ras rodo nepaprasto gyvumo. To pirma 
su juo nebūdavo. Ji ėmė stebėti, kas deda
si aplinkui. ’ J

Kai viešnia išėjo, Mare Ivanovna tar*

—'Nejaugi ji tau taip pasidabojo? i 
—Taip, jinai labai maloni muteris^Z— 

atsako jis.
—Kas tau joje ypač patiko?
—Iš viso šiandien aš geram upe. Man 

žadėjo algos pridėti ir paleisti atostogoms.
Dalykas, rodos, visai 

Marė Ivanovna, kaip geras 
prato,- jog tai tik vyriškio

paprastas, bet
psichologas, su-

—Jos akys stebėtinai 
tiesa ?

grąžios! Ar ne

(Bus daugiau) •

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE 

---------Fi----------- £----- ----------- ------------ 

Meva.

Lelijos

Senam prūde mauruos žalios
Lelijos pražydėjo

Vilkiniuos rūbuos baltuos 
Švelniuos dvelkimuos vėjo.

- Ir džiaugės jos, šypsojos jos 
Kad rytmetį regėjo,

Mauruos dumbluotos sietuvos 
Jos dyVinai kvepėjo.

. Ir stebuklingus ir gražius 
Jų žiedus atsivošęs .

Išvydo vasaros sapnus, 
Išvydo burtus grožės.

Ir džiaugės jos, kad prigimtis 
Lapeliais jų kvėpavo,

Kad amžiuos gludinti naktis 
Žkdužiais jų sapnavo.

Ir saulės^ųnžinus kelius
> Jos šypsenoms lydėjo
Pro gluosnių garbinius žalius

Švelniuos dvelkimuos vėjo.
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sugalvojo tokią istoriją: nak
tinė nursė Mary Michiels ir11 1 P A Z’7 C* tmė nursc Mary Michiels ir 

| j S w A Cl O 3 1>r’ Banlon užmigdžiusiu jį 
narkotais ir pąfimusiu iš jo

ŽINIOS

Neperskyrė nė žemė 
juoda

$1,712, kuriuos jis tik ką iš 
banko parsinešęs. Tą istoriją 
jis savo pažįstamiems labai dė
ta lingu i pasakodavęs. Bet kai 

“ » visą dalyką 
ui Ehleriui, tai 

jis prisipažino, kad visa tai 
esą pramanyta ir jis niekuo
met neturėjęs ban'ke tiek pi-

Batendžio 13 d. prasidės tyri- nigų.
nėjimai kai dėl to, kas pir
ko laisnius. ,

Šimtas daktarų ir aptie- pasakoti teisčjū 

korių neteksiu laisnių

Išgyveno krūvoje 50 metų it 
kai pati numirė, tai vyras 
nusiskandino, kad kartu ke
liavus į amžinastį.

Teisėjas liepė užsimokėti pen
kis dolerius bausmės ir teis
iuos išlaidas ir daugiau nebe- 

Begistracijos ir švietimo de- duoti valios savo vaizduotei.
parlamenAo naujasai virsimu-; 
lųis, A. >M. ! .
veikti. Jis išleido patvarkymą, 
ką? butų daromi tyrinėjimai 
apie išdavimą leidinių dakta
rams ii’ aptickoriams prakti
kuoti savo profesiją. Dalykas 
tame, kad tokie leidimai buvo 
parduodami už pinigus, kuo
met švietimo departamento 
viršininku buvo W. H. H. Mil- 
ler. Visi tie daktarai ir 
koriai, kurie gavo leidinių^ ne
teisėtu bildu, bus pašpūk i- 
siaiškrrtti, kodėl iš jų \nepriW

Nors

Shelton, pradėjo PAVOGĖ “TAXI”, KAD GREL
ČIAU PARVAŽIAVUS NAMO.

Du studentu besiskubindamu 
namo įsėdo į svetimą auto-

lo bujti atimti Ičddima'i 
dar tilHąį_/inių nėra, bet apy
tikriai spėjama, kad leidimai 
bus atimta iš Kokio 100 dak
tarų, chiropralktų \ir farma
ceutų. Apiie du tujinu aptie
korių jau įtraukta į “neištiki
mųjų” listą.

švietimo departamento me- 
dikalinė komisija visus nužiu- 
rianuis daktarus pašauks pa
siaiškinti .balandžio 13 d., 130

Militer liko rastas kaltu 
esant sausio 28 d. teisėjo Os- 
car Hebei teisme. Bbvo įrody
ta, kad jis pardavinėjo dakta
rų ir aptiekorių leidimus (lais- 
nius). Vyriausias liudytojas 
buvo Dr. Samuel Foman, ku
ris užmokėjo Miller’ul $8,500. 
Dr. Foman turi įsteigęs pri- 
rengimo valstijos kvotimams 
kursus. Tat jam ne kartą te
ko su Milleriu susidurti.

Pirmiausia busią pas 
pasiaiškinti Dr. Ncttie 
Hurd ir Dr. *Benoni A. 
ocl

M. 
Bull- 

Dtr. Fomano, iš 
gavęs po $1,100, 
atidavęs Milleriui. 
Hurd ir Bullock

kuriuos jis
Dėka tam 
tuoj gavo daktaro teismus.

Daktarų ofisai randasi 27 
E. Monroe St. Bet komisijos 
inspektorius negalėjo ' įtciktli 
pakvietimą atvykti balandžio 
13 d. int komisiją ir pasiaiš
kinti, nes jam buvo pranešta, 
kad daktarai išvažiavę iš Chi- 
cagos.

Kėsinosi išsprogdinti 
krautuve

Savininkas buvo įtariamas kai
po Ku Klux Klano organiza
cijos, narys.

Harry Jmucer prie S. Hal-

mų daiktų krautuvę. Kiek lai-i 
ko atgal' vienas anti-kluxicčių 
laikraštis paskelbė, kad Juiik- 
er priklausąs maskuotų ricio-

jo krautuvas buvp padėta di
namitas' kuris sprogdan\is ge
rokai supurtė aplinkinius na
mus. Nemažai langų subyrėjo. 
Krautuve,“ žinoma, irgi nuken
tėjo. Nuostolių busią apie 
$300.

Jnnkcr sako, kad tai darbas 
anti-kluxiecių. Tuo pačiu lai
ku jis tvirtina, kad laikraš
tis jį visai bereikalo įtaręs. Jis 
esąs katalikas ir khixiečiaips 
niekuomet nepriklausęs ir ne* 
priklaupęs

Jerome McGrath ir Deng
ias White, Lewis instituto stu
dentai, sumanė bent Velykoms 
šauniau parvažiuoti namo. Ka
dangi savo automobiliaus juo
du neturėjo, tai “pasiskolino” 

Bevažiuojant Ashland
Bulvaru prie Adams gatves po
licijos* leitenantas Cusack liepė 
jaunuoliams sustoti. Kreipda
mas į MęGrathą jis tarė: “Jus 
Visai neatrodote į šoferį. Ge
riau eikite su manim į detek-

Pasak policijos, 
nuoliu

darnu
žinoti.

prisipažino, kad 
“pasiskolinusiu”, 
greičiau namo

abu jau- 
“taxi” 
norė- 

parva-

AMERIKOS ISTORIJOS RANK- 
VEDŽIĄI ŽEMINĄ HEROJUS.

Girdi, negalima rašyti blogų 
dalykų apie Amerikos tėvus*

Chicagoje yra organizacija 
vardu “Illinois Society of thc 
Daughters of 1812”. Tos orga
nizacijos narės, neturėdamos 
nieko geresnio veikti, ėmė na
grinėti istorijos rankvedžius ir 
įžiūrėjo ten baisiausių dalykų. 
Sakysime, karkuriuose rank- 
vedžiuose yra minima tas fak
tas, kad; George Washington 
mokėjas gerai atskirti degti
nių Tųšis, o Andrew Jaokson 
tankiai kaldavęs ne visai tin
kamus pokylius. Tokie daly
kai, girdi, neprivalo rasti vie
tos istorijoje, • nes mokiniai 
įgaunu labai blogą nuomonę 
apie Amerikos didvyrius. Tas 
faktas, ar istorijose apie Wa- 
shingtoną, Jacksoną ir kitus 
rašoma teisybė, ar ne — visai 
nekvaršina moterėlėms galvų. 
Joms 
roj us

nprėtųsi, kad apie jų hc- 
istorijos rašytų vien tik 

o viską blogą paslėp-
tų.

MISTERIJA.

Policistai buvo pašaukti 
fonu suimti vagį, 
žiavę nieko nerado.

tele-
bet atva-

p

Policijos leitenantas Prcn-*1

foną. Pasigirdo sujudintos mo
ters balsas: “Tai Mota Murpliy, 
219 Lake Shore drive. Vagis 
yra namuose — ii-ihu! Atva
žiuokite greičiau!” \

.Leitenantas ir teturi poli
cistai suvirto j automobilių ir 
galvatrukčiai nuvažiavo į n«ę- 
rodytą vjetą. Jie ėmė belstis į 

celia iš/lovos 
nori. į jos bu-ir kla

“ Viį.sk a s i t v a’vkoj c? ’,
na balsas iš lauko. “Mes 
ine policistai. Kur yra 
gif” \ T.

“Kokis vagis?” klausia 
Mtirphy.

f “Tas, kuris buvo jūsų

rami-
esa-

p-te

AVilliam ir Louisa Mecklen-1 
burgai (3058 Clybourn Avė.) 
išgyveno krūvoje 50 metų su 
viršum. Juodu tiesiog viens be 
kito gyventi negalėjo. Abu pa
ėjo iš Vokietijos, kur juodu 
ir apsivedė. W|illiam <tarnavę« 
armijoje laike franeuzų —■ 
vokiečių karo, ir jis labai mėg- 
dav.s pasakoti apie tą karą 
ir Bismarcką. Pastaruoju lai
ku jis pradėjęs sirgalioti, bet 
vis dar laikėsi. Tėčiau visai 
netikėtai susirgo ji motens, 
Louisą ir po dviejų dienų li
gos pasimirė. Tai buvo did
žiausias smūgis senukui. Jis 
ištisas valandas sėdėjo nesi
judindamas. Tik karts nuo kar
to sumurmėdavo, jog Louisa 
esanti gyva. Galop, jis išėjo 
iš namų ir prapuolė. Jo lavo
nas buvo surastas upėje. Ma
toma, moters mirimas jam 
buvo iperskaudus smūgis ir jis 
nutarė kartu su ja keliauti į 
ten, iš kur 'niekas nebegrįž- 

ta-
Vakar įvyko laidotuvės, ir 

abu liko palaidoti kruv 
William turėjo 82 metu, 
Louisa 79.

o

SUKURDAVĘS UGNĮ PO 
LOVA, KAD PRIKĖLUS 

SAVO ^ŠEIMYNĄ.

Teisėjas pasiuntė Slanowskį 
psichopatų ligoninę.

kus svarstė gyvai ir rimtai.
Be visų kitų mažesnės svar

bos nutarimų, nutarta sureng
ti prdletyeiją išaiškinimui pas
kutiniųjų laikų įvykusių nuo- 
tikių (Lietuvoj. Protekcijos ren
gimu rūpintis pavesta Apšvie
tos Kom., kuri susideda iš dd. 
V. Mišeikos ir J. J. Čeponio. 
Kiek man žinoma, tai komi
sija jau pakvietusi drg. P. Gri
gaitį prelegentu, tat nėra abe
jonės, kad ,pre lok ei j a bus la
bai svarbi.

Musų ketvirtoji nors ir pa
lengva, bet visgi auga, didė
ja. Ritame / susirinkimo irgi 
prisirašo du nauji nariai, bū
tent, p-lė N. Kazlauskaitė ir 
dar vienas drahgas, kurio pa
vardės nepamenu. Draugė Kaz
lauskaitė yra baigusi augštes- 
niąją (mokyklą, rimta ir apsi
švietusi mergina, tad galima 
'tikėtis, kad Ji bus gabi soęia- 
listų veikėja.

Beje, kuopos korespondentu 
išrinktas drg. Bardauskas, tat 
ateityje matysime 
nių 
sios

_ _ PRANEŠIMAI
North Side. — Ateities Xįedo Vai

kų Draugijėles dainavinjk pai\okos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4 
v. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564 
N. Robey St. Be to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. T^vai/ltlT^ 
rie norite, kad jūsų vaikučiai butų 
gražiai pamokinami dailės Įr lietuvių 
kalbos, leiskite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubia, choro vedėjas.

— Komitetas.

Bridgcport. — Di^augystė Tęirfybės 
Mylėtojų laikys savo meuosihį susi
rinkimą nedėlioj, balandžio 1 vai. 
po pietų Mark White Sduare svet. 29 
ir So. Halsted gat Visi nariai-rės 
malonėkite susirinkti, nes yra daug 
reikalų apsvarstymui, bu^s rinkimas 
darbininkų baliui, kuris bw; balandžio 
22, Mildos svet., 3142 ro. Halsted 
gat. Taipgi neatsilankiusieji banal
ios į bąlių turės u^imojcėti' už tikie- 
tą, taip yra nutarta. — Raštininkas.

Išdirbęj

p. barški: ARMONIKŲ

4644 So. Paulina S!

Dabar jums laikas pirkti

Išsikraustymo 
Išpardavimas

deSim- 
metų 

žemeinė- 
kaino- 
negu 

armo- 
dirb-

Geriau, tų 
pasauly. Ga
rantuoja
mos 
6iai 
Ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių Jung. 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armoniklnč mokykla ar pa-' 
mokinimų knyga. Mes garantuo-- 
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iž gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rąžy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius. duodama dykai. • 
Ituatta Serenolli Accordeon Mfg. Co. 
817 Hlue IsĮand Avė., > Chif^go, Iii.

rakandai, kada nu

mažintos kainos

“Naujienose 
veikimo.

daugiau ži- 
iš ketvirto-

Patronas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

L. L. 1 kp. susirinkimas bus se- 
redoje, balandžio 4 d. Naujienų name, 
8 vai. vakare. Visi nariai būtinai pri
bukite — daug svarbių reikalų. Šii- 
mc susirinkime bus apkalbamas klau
simas kun. M. X. Mockaus grįžimo 
Chicagon. ir tt.

L.^L. F. 1 kp. pirm. J. Mickevičius.

Draugystes Lietuvos Karaliaus Min- 
daugio mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį balandžio 6 d., 7:30 vai. 
vakare D. Shenvaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai atsilankykit 
laiku, nes daūg svarbią reikalų, atsi- 
veskit savo draugus, įstojimas bus dy
kai iki 35 metų amžiaus.

— A. Varnelis, sekr.

JAUČIAMA SAUGU
MAS VARTOJANT 

SWAMP-ROOTĄ.

(Seka ant 6-to pusi.)
t ... \■ ...

^—Josepli SlanoAVskli (1619 N. 
Ashland Avė.) išrado naują 
būdą, kaip prikelti iš lovos 
savo -žimoną ir dukteris. Jis 
sukurdavęs po [lovą ugnį ir 
paskui aštriu /^šepečiu pulda
vęs jas. Teisėjas Burke išklau
sė žmonos ir dukterų nusi
skundimą ir ijaliepė Slanow- 
skį pasiųsti į' psichopatu ligo
ninę, kad išartų jo protą. Tei
sėja mano, kad—s<^iko proto 

s 'iiicn’a /tolkuų! dalykųzmo
daryti.

Lietuvių Rateliuose
L. S. S. 4-fos kuopos 

susirinkimas
Rengia prelekciją. — Kuopon 

įstojo du nauju nariu.
sZ---- h , ............... ,

laike mėnesinį susirinkimą tre- 
i___ oo .i

svet. Susirinkimą atidarė org. 
M. J. Vainauskas. Jis išrinktas 
ir tvarkos vedėju. Nors neži
nomų priežašįčių dėlei šitame 
susirinkime nedaug nariiį da
lyvavo, bet susirinkusieji daly-

Lietuvių Statefistines Jaunuomenės 
Lygos 1 kp. Ekstra ir mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadieny, ba
landžio 4 d., 8 v. v., Aušros mažojoj 
svetainėj, 3001 So. Halsted St. Draū- 
gai-ges malonėkite visi punktuliškai 
atsilankyti, nes turime labai daug 
svarbių dalykų aptarti.

i— Org. M. Misius.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Pamdise darže, prie 
51 ir! S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m-., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašorrt kitų draugijų 22' d. 
Liepos nieko nerengti.

Phonc Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcei! su- 
garbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

■F

Seklyčios setai pirmiau buvo 

$105, dabar ...... ............  $85
Kurie buvo $165, dabar $145 
Player Pianai buvo $650, da- 

.....-C-..-......... $450 

Kuris buvo $475, dabar $275 
Dining rūmo setai buvo $125, , <. r........ i ; n * . Ua |

dabar .............................. $$Q
\ • . . I . J'

Kuris buvo $75, dabar .... $45 
Pečiai anglims ir gazinis kartu 

buvo $120, dabar........... $60
J ' • ■■ ♦'I , A,

Combination balto enamal gasi- 
nis ir anglinis buvo $150, dabar 

tiktai ..... $115
Didelį gasinį balto enamal, buvo 
$105, dabąr...... $69
Mažesnis pečius, buvo $35, da

bar tiktai......................... $25
Mažų vaikų vežimukai buvo $45, 

dabar ........    $35
Kurie buvo $25; dabar tik $9 
Kimball Victrolas buvo $150, 
dabar tiktai ................-L <CQR

Suprantama, jautiesi esąs saugus, 
kuomet žinai, kad vaistas, kurį ren
giesi vartoti, yra absoliučiai tyras ir 
neturi jokių kenksmingų, ar paprotį 4 
įvarančių gyduolių.

Tol^fu vaistu yra Dro Kilmero • 
Swamp-Rootas, inkstų, kepenų ir pūs
lės vaistas.
> Ta pati tyrumo, stiprumo ir pui
kumo norma yra išlaikoma kiekvie
noj Swamp-Rooto bonkoj.

Jis yra moksliškai sudarytas iš 
augmeninių žolių.

Jis nėra stimulas ir yra imamas 
šaukšteliniais ymiais.

Jis nėra rekomenduojamas nuo vis
ko.

Jis yra didelis padėjėjas gatntdi su- 
mažintijr-pergąlėti inkstų, kepenų ir 
pūsles ligas. X .

• Ptisiektinis* tyrumo pareiškimas su 
kiekviena Dro Kilmer Swamp-Rooto 
bonka.

Jei reikalauji vaisto, turi turėti ge
riausią. Pardavinėjama visose aptie- 
koše dviejų dydžių bonkose, vidutinio 
ir didelio.

Tačiau, jei norėtum pirma paban
dyti šitą didįjį preparatą, prisiųsk de
šimts centų Dr. Kilmer & Co., Binį£- 
hamton, N. Y., d,gausi pavyzdinę.bon- 
ką. Rašydarhas nepamiršk paminėti 
šito laikraščio/

. * ' 'A ■ " ’ A ' < *

JUS AKYS
jųmi brangesnės už viską, neap- 

ą. Jeigu kenti galvos skau- ¥► 
jei turi akių uždegimą, jei

. f a

S augumas—Tvirtumais-
Patarnavimas

Kuomet atrandi bankų su užtikrintu saugumu rr ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad y/a 
draugiškas, ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
banką, kuris atsimokės už tavo rėmimą.

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas. 
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų 
akise ir tamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji
mų, kuris patraukė pas mus 25,000 kostumorių daugelis 
yra' nuo laikų bapko įsikūrimo, 21 metų atgal.

■ CĮlearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois. !

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

NAUJU METŲ NUTARIMAS
Pradek Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumbcr Co.,
„ Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

lel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.

Yra . .
leiskite jų.
dėjimą, . .. .
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
/ DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
3315 So. Halsted St., . Chicago, III. .

Ofiso valandos tik vakare, nuo 6 iki 
9, Nedėliomis nuo 1() iki 1.

Tel. Yards- 0632 "

dabar

Linerphone Victrolas buvo $75, 
dabar „—....... $45
Columbia Victrolas buvo $125,

$90
Su visokiais lietuviškai rekordais 
Karpctos, kur buvo $90, dabar 

tiktai............................... - $5Q
Kurios buvo $75, dabar.... $50 
Klijonkin^s tearpečos, kurios bu

vo $18 d^bar ............ $16|
Congolenum karpetos buvO/$17, 

dabar--------- .................... $ f g
< . -* • ►'« • * J

Kamodos buvo $10'5 dabar $85 
Kamodos buvo $95 dabar $75 
Kamodos buvo $85 dabar $65
i ‘ f • >' «

Kamodos buvo $35 dabar $25 
Kamodos buvo $20 dabar $16 
Misinginės lovos buvo $45 dabar 

tiktai--------- ---------------$25
Misingines lovos buvo $32 dabar 

tiktai................................ $ | g'

Ghl jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JT3 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
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiaufiis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

AntĄrečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.
______

Už pramanytą istoriją atsidu- 
‘ re teismė ir užsimokėjo $5. gančiais.

Kaina C5c. aptiekime, arbsNyrisiųs 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją. z—

F. AD. RICHTGR 
10/4-114 'So. 4th At 

Brooklyn, N.

REIKIA KONTROLIUOTI 
VAIZDUOTĘ.

erai ligonines daTbininkas, tu
rįs nepaprastai lakią vaizduo-4 
tę. Paskutinėmis dienomis jis taip prigavo.

M

na
ciuose, kada pašaukėte mus te
lefonu.”

“Jokio vagies nėra namuo
se, ir aš jūsų nešaukiau tele
fonu. Aš miegojau.”

Pollicistai visgi nutarė ap
žiūrėti namus. Bet visRtis tvar
koje — jokio vagies nebuvo. 
Jie susėdo į automobilių ir iš
važiavo, galvodami, kas juos

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
TAčiau geras draugas patars' 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Rdffles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir ^pleiskanos, 
tuojaus pranyks'. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo badu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 

is ir žvil-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3S/14-16 Rdosevelt Rd.
> Arti Strtimfa Avė.

Geležinė storos lovos, kur buvo 
4 

$39, dabar ... ---- $25
Geležinės storos lovos, kur buvo 

* 
$12, dabar tiktai .... $9

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath t

Gydau bu operacijų K be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas f 
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų.* Specialistė mo
teriškų, ir merginų ligų.

ifflTPlace
'atarimai dovanai

< 943 W.
Tel. Blvd. 0313
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare. 

■* ---------

v <*4

IŽ

i ' ■ *

Prieg to daug kitų reikalingų 
daiktų dėl gyvenimo.

Dr. Anelė Kaushiilas D. C. 
CEtlROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas J 
neryų, reumatizmą, paralyžių, naktinj 
susfšiapinimą, dusulį ir visas kiti i li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.*
2159 W. 1 St., kampas Leavitt St.

Tele as Rcosevelt 8135
Valandos: L iki 9 p. m. Nedėlioj

12 a. m.



6 • Trečiadienis, Bal. 4, 1923

RAKANDAI PARDAVIMUI

nčių konlraktovių 
urie norėtų akty- 

didelio namų 
$1000 reikia 
ą galit ištir-

PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5-to pusi.) •;

Susivienijimo Lietuvių Namų savi
ninkų ant Bridgeperto mėnesinis susi
rinkimas įvyks šinadie, balandžio 4 d., 
7:80 vai. vak. Mildos svet., 3142_ So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti. Norintys įsto
ti kviečiame atsilankyti. Ndriais pri
imami visi namų savininkai Chicagoj.

— Nut. Rašt. A. Bugadiškis.

L. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d. penktadienį lygiai 
kaip 8 vai. vak., Naujienų name, 1739 
So. Halsted*St. Draugai kviečiami 
pribūti laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų. •

— Org. J. J. Auryla.

Chicagos Jaunuolių Orkestro, mė
nesinis susirinkimas įvyks šį vakarą, 
tai yra balandžio 4 d., Mark White 
Sq. svet, prie 29tos ir Halsted gat. 
Nariai ir jų tėvai malonėkite būti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

— Eugenija Grušaitė, rašt.

Liet. Kriaučių Kliubo Savitarp, Pas. 
bertaininis susirinkimas įvyks seredoj. 
bal. 4 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet.. 
1822 VVabansia Avė. Visi nariai pra
šomi atsilankyti laiku. ,

— Sekr. K. Rugis.

West Side. — S. L. A. 109 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkia
dienį, balandžio 6 d., 1923 m., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami ats lan
kyti susirinkiman ir atsivesti nau
jų narij prisirašyti/ — Valdyba.

A. L. ^T. Sandaros 75-tos kuopos mė
nesinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 4 d., 8 v. v. Rašin- 
sko svetainėje, 729 W. 18th St. Drau- 
gai-gės, .malonėkite v.si punktuališ- 
kai atsilankyti, ne.^ turime daug svar
bių reikalų aptąrii. Taipgi atsiveski
te ir naujų narių. — Užraki.sekr.

L. R. Ž. P. ir P. K. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, balandžio 
5 d.. 7:30 v. v. Meldžiame visų narių 
atsilaikyti paskirtu laiku Liuosybės 
svetainėn, 1822 Wabansia Avė.

— Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono Central'nio Ko
miteto susirinkimas bus ketvirtadic- 
nyj, bal. 5 d., 7:30 v. v., Naujienų na
me. Senieji ir naujieji centralinio ko
miteto nariai prašomi susirinkti. Yra 
labai svarbus reikalas.

— Sekr. A. Grebelis. .

Bendras susirinkimas L. S. S. VIII 
Rajono Centralinio Komiteto, L. D. L. 
D. Chicagos Rajono Komiteto ir IJet. 
Soc. Jaunuomenės Lygos Valdybos 
įvyks ketvirtadieny, balandžio 5 d., 8 
v. vak., Naujienų name. Visu pami
nėtų organizacijų valdybų nariai pra
šomi atvykti pasitarti svarbiais reika
lais.

— L.D.L.D. Chicagos Rajono Šekr.
K. Baronas.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam 

vaikinui, su valgiu, West Sidėje 
arba North Sidėje.

Kreipkitės
* į Naujienas No. 224

SIŪLYMAI KAMBA
RENDAI didelis ruimas/su vi

sais patogumais, vyrams, vedu
siai porai, merginoms, nedaro 
skirtumo. Prie jinažos šeimynos. 
Kreipkitės į grosernę.

3530 Parnell Avė.

{VAIRUS SKELBIMAI
8TOGDENGYSTĖ

Trijų stogų^prakiurimas užtaisomas 
irVarantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstriža Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

KEIKIA atšaka, 

 

ir karpenteriųA ku 
viškai prisįdčti\prie 
korporacijos bizįio, 
įnešti. Musų pasi 
ti. 7 
Builder, Box 963 , j^ittsburgh, Pa.

REIKIA DARBININKŲ •
MOTERŲ l

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į rųšis popierų at; 
karpų.

Rocco Rizzo Paper Stock Co., 
612 W. Taylor St.

REIKIA moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui.

Kreipkitės
ROTHENBERG & SOMERMAN

223 W. South Water St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui minkštų vilnų, gera 
mokestis, nuolat darbas. * •

Atsišaukite
1456 Newberry Avė.

REIKIA DARBININKŲ į REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ - VYRŲ

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ , •

NAMAI-ZEME

Reikia
Moterų prie lengvo darbo dirb 
įvėj. Geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite

CHICAGO CURLED , 
HAIR CO.,

2301 S. Paulina St.

Darbininkų ir čekiuotojų 
ir janiotorių

pastovus darbas

už tuos darbus
mokama 45c. į valandą

merginų lengvam 
darbui, gera^alga,

WESTERN ELECTRIC CO 
INC.

di 
n i 
HERMAN L. EHRLICH & CO.

172 W. Adams St.

REIKALINGA moteris prie 
apvalymo stubos darbas dieno
mis. Kreipkitės.

ST. PAUL’S HOSPITAL 
828 W. 35th PI.

REIKIA merginų dėl alyvų 
(olive) pakavimo ir lengvo dirb
tuvės darbo į preservų įstaigą.

AUSTIN NICHOLS & CO.
465 W. 22 St. x

REIKIA —
Veiterkų. Gera alga, $16.00 į 

savaitę.
Kreipkitės
3107 Cottage G rovė Avė.

---- :----p-,--- ----------
MOTERŲ dirbtuvės darbui.

Turi būti stiprios. Ateikite pa
sirengusios darban, atsineškite 
kvartukus.

5801 So. State St.

REIKIA merginos prie namų 
darbo. Darbas nuolat. Turi kal
bėti biskį angliškai. Mrs. J. Dis- 
sen įst f’lat, 1408 Independence

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Moke
stis, geras darbas ant visados. 
Kreipkitės, 3225 Auburn Avė. 
Tel. Yards 6466.

VYRŲ ir MOTERŲ

' REIKIA VYRŲ
' z  I

Elektrišenų, 65c. į valahdą.
nierių, $40 į savaitę. Pečkurių, 55- 
65c. į valandą. Pečkurių pagelbinin
kų, 47c. j valandą. Vynj į garadžių, 
$25 į savaitę. Janitorių, $25 j savai
tę,. Mašinistų, 70-75c. į valandą. 
Sargų, $25 į savaitę.

MOTERŲ REIKIA

Inži-

Virėjų, $17 į savaitę, ir daugiau. 
Indų plovėjų, $14-16 į savaitę. Dirb
tuvės darbininkų, $13.50 ir $22 į sa
vaitę. Kotelio darbininkių, $45-55 į 
mėnesį, kambarys ir valgis. Janitor- 
kų, 38c. į valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
- VYIU7

VYRŲ REIKIA. Nuolat dar
bas. Gera alga.

Atsišaukite:
GREAT NORTHERN 

chAir co., 
2500 O‘r#l°n Avė.

PRIE benčiaus pagelbinin- 
kų, nitavotojų ir baisiklių 
f rėmų nupylavotojų reikia.

ARNOIjD SGHWINN 
1718 N. Kildare Avė.

REIKIA LANGŲ PLOVĖJŲ. 
CHICAGO WINDOW 

CLENING CO.
62 W. WASHINGTON Šit 

ROOM 21 *
-------

(REIKIA "patyrusių, vidutinio 
amžiaus darbininkų ant farmos, 
40 akrų, geri darbininkai. Pa
geidaujama- vedę darbininkai. 
Duffy Farm,' 3800 W. 91? St. ne
toli Crawford Avė.

REIKIA —
Patyrusių kalvių operavimui.

Braddly Cushion Hammer.
AMERICAN SAW & TOOL 

WQRKS
2431 W. 14th Street

48th (Cicero) Avė. and 24 St.

REIKIA DARBININKŲ IR 
PAGELBININKŲ

Kalvių pagelbininkų, n^ašinistų pa
gelbininkų, trukerių ir darbininkų. 
Darbas dienomis ir nuo štukų, 50-60c. 
į valąnda. Nėra darbininkų neramu
mų. Geros darbo sąlygos. Važiuo
kite Illinois Centhrfl arba gatvekariais 
pietų link iki Hafvey, III.f?

AUSTIN MANUFACTURING CO. 
Harvey, III.

PARSIDUODA bedruimio se
tas, lova, springsai, ma trasas, 
visas kaip naujas ir už pigią 
iainą. Kreipkitės, 3422 S. Lowe 
Avė., 3 lubos.

arbininkų

PARDAVIMUI rakandai nau
jas gesinis pęčius ir visi rakan
dai, yra geri. Parduosiu .pigiai. 
926 W. 35fh PI. 2 lubos užpa
kalyj.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės,yiau jausies madoj- 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. „ Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
No. 5.

BARGENAS

Darbas ant trekių

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas užpa
kalyj 3 gyvenimui kambariai. 
Strytkariu barnės prieinama ren 
da, pardavimo priežastis turiu ki 
tą biznį. 163 4W. 69'St. kampai 
Marshfield Avė. <

TURIU PARDUOTI savo $250 ver
tės Viktrolą, vartota tik 2 mėnesiu. 
Yra daug; rekordų ir deimantinS 
adata. • <

2502 W. Division St., 
2nd Fl.

Tel. Armitage 1981

PARDAVIMUI saliunas gerbj 
vietoj visokių tautų apgyventa 4 
ruimai gyvenimui. Renda $40 j 
mėnesį. Gerą proga pirkti pigiai. 
Priežastis -X liga.

3514 So. Emerald Avė.

Pardavjmui farma tarpe miestų, 6 
kambarių mūrinis namas, “Bungalow”, 
garage dėl vienos mašinos, vištinyČ.’a 
dėl 200 vištų, bamė dėl 2 karvių ir 2 
arklių, mūrinė “smoke house”,.gąsdi
no šantė ir ice cream stand? Taipgi 
parsiduoda 100 vištų, karve ir kiti 
daigtai. Žemės apie 8 akrai,, visi iš
dalinti ant lotų, 1500 “plants” (krū
mų) žemuogių. Randasi prie pat 
Lincoln Hignway, du blokai nuo par
ko prie pat Cook County Forest Pre- 
serves, 1 mylio nboChicago Heights, 
wsė mylios nuo Stf^er, 4 blokai nuo 
Cnięago Traction Co. gatvekarių. 5 
blokai-iHio Dixie Highway. Parduos 
greitai ir^pigiai, neš savininkas va
žiuoja j Lietuvą.

Atsišaukite nedeliomis. s Važiuoda
mi paimkite ant 63 ir Halkted St. 
Kankakee gatvekarj ir važiuokite iki 
Brown’s Road, paskui eikite 4 blokus 
į vakarus, 
lefonuokite 
997Y4.

Prie pat m’ško. Arba te
plione Chicago Hėights

Reikia
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
.Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA vyrų nuo 25 iki 35 
metų amžikus prie inokinimuisi 
amato. Gera alga, nuolat darbas. 
North Westem Terra Cotta Co.

2525 Clyboum Avė.

Reikia
DARBININKŲ

STANDARD MATERIAL CO.
607 W. 66 St.

REIKIA vyrų audėjų ir abel
nam dirbtuvės darbui. Darbas 
nuolat visą metą. Ateikite pasi
rengę darban. Olson Rug Co., 
1508 W. Monroe St.

♦

Reikia- ; \
Darbininkų į dirbtuvę trakė

nų ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban. ' ■ >
> ACME STE^L GOODS CO., 

135th I. C. Tracks
Riverdale, III.

REIKIA vyrų. Mes turime 
daug darbų prie mašinų, už kurį 
mokama gera alga. Patyrimas 
nereikalin Darbas dienomis 
arba naktiihis.
BELDEN ANUFACTURING 

CO.,
4625 W. Van Buren St.

REIKIA —
DARBININKŲ
ROSENBAUM BROTHERS 

FEED MILLS
87th & Stewart Avė.

REIKIA darbininkų pleitų pa- 
gelbininkų. Patyrimo nereikia. 
Atsišaukite. Garden City Plat- 
ing & Manufacturing Co. Ogden 
& Talman ^ves.

REIKIA vyrų į popiero stako 
sandėlį, nuolat darbas.

SOUTH SIDE PAPER 
STOCK CO.

5833 So. Throop St.

REIKIA 25 darbininkų į gele
žies atkarpų jardą, nuolat 
bas, 50c. į valandą, .10 vai. į 
ną. Atsišaukite

3647 So. Homan Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
PRIE DARBO PIRTYJ.

Kreipkitės
1115 South Paulina St.

J

dar-
<
i

REIKIA molderių, apprentice 
molderių, grindelių, sortuotojų 
ir darbininkų. Nuolat darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite

1760 Diversey Parkwey

45c. į valandą

Nuolat darbas
M

WESTERN. ELECTRIC CO., 
INC.

48th (Cicero) and 24 St.

Reikia
Darbininkų ir pagelbininkų,. 

darbas geležies warehouse. Tu
rime vietos patyrusioms orderių 
išpildytojams, 10 vai. dienoje. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau.

JONĖS & UAUGHLIN 
STEEL CORP., 

46th St. & OaMey AVe.
Netoli Westem

Reikia
Darbininkų'' kaipo tukerių ir 

abelnam darbininkų darbui. Va
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Algos 44c. į valandą. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.

STEWART WARNER 
SPEDOMETER CORP.
1828 Diversey Parkway

Reikia
ir

Vyrų prie lengvo darbo dirb
tuvėj. Geros> darbo sąlygos.

Atsišaukite
- CftlCAGO CURLED 

HAIR CO.,'
2301 S. Paulina St. ?

r

Vyrų 
kaipo

Drill press’erių 
Operatorių 
Pališerių 
Janitorių 

ir 
Darbininkų 

Atsišaukite j 
Samdymo dept. 

PAYSON MFG. GO. 
2916 J^pkson Blvd.

REIKALINGAS darbininkas 
ant ūkės, mokestis gera Wis. 
valstijoj, 4 mylios nuo Kenosha. 
Atsišaukit, Petras Villemas, 724 
W. 31st St., Chicago, III.

REIKIA acetylene torch kute- 
rių. Atsišaukite

CHERNYK IRON & 
METALCO., 

1000 w. 22 St.

REIKIA vyrų į
Anglių jardą.

Atsišaukite /
WESTERN FUEL CO.

2623 . W. Adams S t.
——e

AUTOMOBILIAI
NEPAPRASTAS AUTOMOBI

LIŲ BARGENAS,
Oakland turing, pirmos klesos 

padėjme, turi nepaprastai gerą 
mechanizmą. Bėga kaip naujas. 
Vartotas labai mažai. Penkifge- 
ri cord tajerai. Ratams ra
ir bumperis.^Kaina tik $250.

Room 538
608 S. Dearborn St.

Harrison 4600

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine, geroje vietoje. \ Par
davimo priežastį patirsite\ ant 
vietos. /

4628 So. Wood $t. )

BRIGHTON PARK. Pardavimui 
kriaučių įstaiga. Biznis gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai. Nesutikimas 
partneriui

3987^ So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 4850

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
turi būti parduotas greitai.

Atsišaukite:
602 W. 14th St.

, t u... ........ .. .........

PARDAVIMUI KRUTAMU 
PAVEIKSLŲ TEATRAS, £40 
sėdynių, su vėliausios mados 
įtaisymais; biznis gerai iš- 
dirbtąs. Parsiduos už žemą 
kainą.

M. J. KIRAS, 
Real Estate Improvement Co., 

3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 
ajero j vietoj, visokių, tautų apgyventa. 
Parsiduoda labai pigiai. Geram žmo
gui gera proga.

Atsišaukite
1302 West 103rd St.,

Chicago, III. 1

MAŽA GROS^RNf: parsiduoda, kur 
galima padaryti neblogą biznį, jai kas 
lori gali pirkti ir visus rakandus, nes 
;uriu išvažiuoti į Lietuvą. Parduosiu 
pigiausiai.

Kreipkitės , z
‘ 737 W. 34th St.

PARDAVIMUI saliunas su barais, 5 
ruimai gyvenimui. Pigi renda, vieta 
kur galima'daryti gerą biznį. Parsi
duoda bučernė ir grosemė. Sena vie
ta. Priežastis pardavimo, turiu du 
bizniu. Saliuną pirkti ir pusę, jei 
kas norės.
„ 3512 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj arti dirptųvių, apgyventa visokių 
tautų. Biznis geras. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos, 5266 Federal 
St. Tel. Keenwood 2467, Klausk Petro 
arba klausk Alex Bulevard 8161.

PARDAVIMUI,saliunas, geroj 
vietoj. Lysas ant“ 2 metų; ketu
ri kambariai dėl gyvenimo? Par
duosiu pigiai, nes apleidžiu mies
tą. Atsišaukite 732 W. 18th St.

PARDAVIMUI saliunas, su visais 
jtaisymais. Rendos $70 už visą na
mą. Geroj vietoj, prie dirbtuvių. Ly
sas dėl 3 metų. Kas nori gali pirkti 
su itmu. Namas pigus. Kart norite 
pirkti gerą vietą, pasikkubinkit ateiti. 
Parduosiu pigiai.

1841 W. 59th St.
■1-B.il-j- H-Hl   n—. -ii, - ,||. IT--’ -   T~■  

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė, lietuvių apgyventoj vie
toj. Parduosiu už prienamą kai
ną. Kreipkitės į Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsed St. No. 5.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyventoj. Par
duosiu sykiu su barais. Lysas dviem 
metam. Renda $28 j mėnesį. Prie
žastį pardavimįb patirsit ant vietos.

Kreipkitės
1825 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas ir re- 
stauranas geroj vietoj, tarpe 
dirbtuvių, gera užeigos vieta'. 
Gyvenimui 7 kamb. viršuj. Prie
žastis — liga. 1511 S. State St.

EXTRA bargenas bučernė ir 
grosemė parsiduoda, senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai. 
Tai yra gera proga norinčiam tu
rėti gerą biznį 939 W. 33rd St.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė, geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventa, biznis visas kėš, 
knygučių nėra. Kreipkitės

2136 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME
C. WITCOFSKY, 

R. F. D. 2. Box 35 A. 
Chicago Heights, 111.

BRIDGEPORTO -ĮJARGEN AS

Murinas, 2 flatų,- po 5 ir 5 kamba
rius, moderniškas, vanos, gerame sto 
vyje. Kaina $5600, j mokėti $3000, c 
kitus ant išmokesčio.

SOUTH SIDE BARGENAS
4 ■ 1
Mūrinis namas, 2 flatų po 6 ir 

kambarius, modemiškas, vanos, elek
tra, beismantas, kaina tik $8500, įme- 
kėt J&3500, o kitus ant išmokėjimo.

G

BRIGHTON PARK
BARGENAS

Mūrinis namas, 2 flatų, po 6 ir 6 
kambarius, modemiškas, vanos, elek
tra, beismantas kaina tik $7900, įm-o- 
kėt $4000, o kitus ant išmokesčio.

808 West 33rd Place, 
arti Halsted

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis namaš, 

tik keli mėnesiai kaip statytas, 2 
pagyvenimai po 6 didelius kamba
rius, namas 66 pėdų ilgio, karštu van
denio apšildomas, sulyg vėliausios ma
dos įtaisymai, pečiai, ,ice baksiai, sun 
parlors, užpakaliniai porčiai aptaisyti 

tsu stiklais; skiepas 7% pėdų augšČio 
pleisteriuotas, lotas 30x125 pėdų, na
mas randasi labai gražioj vietoj, prie 
Marųuette Parko, no numeriu 6550 S. 
Maplewood Avė. Tas namas statytas 
ne ant pardavimo, bet savininkas yra 
priverstas parduoti j trunvpa laiką; 
parduoda pats savininkas. Nepralei
skite progos, jeigu norite nupirkti ge
rą namą. Savininkas gyvena ant 
vietos, ant pirmų lubų. Matyti gali
te 5 valandą vakare.

Atsišaukite greitai, nes tas namas 
ilgai nebus.

6550 So. Maplewood Avė.

$12*500,00 nuperka 2-jų fla
tų mūrinį namą. Moderniškai 
pastatytą, 2 bames, garadžius ir a *
tuščias lotas sykiu, cash ar ant 
lengvų išmokėjimų. »

Kreipkits «.

3592 Archer Avė.
Tel. Dafayette 0282

KAMPINIS NAMAS SU SALIUNU
Tik $3,900, 6 ruimai pagyvenimui 

ant viršaus garadžius, kas nupirks tas 
laimės. Atsineškit rankpinigius.

< C. P. SUROMSKIS,
♦ 3846 So. Halsted St., 

\ Chicago, III.

PARDAVIMUI farma, 76 akrai že
mės, su 
vuliais.* 
nėra kam 
kalauju įn

ažiais budinkais ir su gy- 
oriu parduoti trumpu laiku, 
irbtlVesu našlė. Aš neįei
ti daug pinigų.

J. B.,
R. 4, Box 2(7; Campbellsport, Wis.

DIDELIS BAkGENAS. Pardavi
mui biznio prapertė prie Parnell Avė. 
Renda $50. Gera vieta. Gali būti 
nupirktas pigiai įmokėjus kiek rank
pinigių.

STANDARD REALTY CO.
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI dviejų flatų 
mūrinis namas. ,

Kaina $10,500.
Normai 8820

5731 So. Halsted St.

_____________ i
ANT PARDAVIMO bučernė ir gro- 

.sernė, su namu, namas randasi ant 
kampo su 2 lotais, kiekvienas lotas tu
ri 33 pėdas pločio, garadžius dėl 2 ma
šinų. Labai puikioj vietoj. Nauja 
kolonija. Namas su 4 dideliais kam
bariais: elektra ir gasfcs, viskas nau
jos mados įtaisymas. .*štoro pikčeriai 
nauji ir naujos mados. Stakas ta,-pgf 
naujas, kad nieko seno nerasite. Biz
nis kėš, i dieną įeina nuo $95 iki $115, 
subatomfs nuo $140 iki $150. Kas 
norit geros vietos, nepamirškite atei
ti. Savininkas turi apleisti Chicago. 
Agentai neatsišaukit.

7200 S. Campbell Avė.

FARMA

80 akerių, 9 kambarių stuba, cimen- 
tuotas beismantas, didelė barnė, sailo, 
vištininkas, kiaulininkas, visos triobos 
naujos. Derlingiausia juodžemid su 
moliu žemė. 8 akeriai kviečių, 15 ru
gių, 10 akerių dobilų, 5 akeriai miško. 
Visa farma aptverta. Yra visos rei
kalingos mašinos. Del svarbios prie
žasties už cash parduosiu labai pigiai, 
mainysiu ant mažo namo, biznio, loto 
arba išrendavosiu. čia nėra agentų 
garsinamas, bet rimtas savininko pa- 
siulimas. Atsišaukite tuojaus, 3237 
Auburn Avė. antros lubos.

„ DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas su 

groseme ir delikatesen biznis išdirbtas 
per 20 metų, yra graži vieta, parduo
du pigiai, turi 'didelį trubelj ir turim 
išvažiuoti į kitą miestą, atsišaukite 
tuojaus, 6632 So. May St. Telefonas 
Englewood 8951.

PARSH)UODA dviejų flatų 
mūrinis namas ir 50 pėdų lotas. 
Kaina $11,500.

Normai 8820 
5731 Šo. Halsted St.

Pardavimui dviejų flatų 
mūrinis namas.

Kaina $6,800.
Normai. 8820

5731 So. Halsted St.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininirpas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, raiykit, 
arba telefonpokit klausdamos in
formacijų.

Sart Patek, pirmininkė.
Amerikos Mokykla Etikos

< ■ —GRAŽUMO KŪRYBOS
Geriausiai apmokama profesija________ _ _______ profesija šian
dien yra Gražumo Kūryba. Ar jus gy
venate mieste ar kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei waving, Water waving ir plau* 
kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol mo- 
kinsltės.

Pabaigusios się mokyki* yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaig 
vesti savo šap*. Trumpas ir pilna* kux? 
-sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearborn 4323, kambarys 618-620, 190 
N.. State St., State-Lake Bldg., Chica
go, III.

Z

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos) I

PRIVATUS’ AUTOMOBILIŲ
$20 Inatrukeijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasirųatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’*, 
visokio išdirbi m o automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St


