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Lietuvos Sei •T as paleistas
Nauji Seimo rinkimai įvyks Gegužės mėnesy.

Kablegrama “Naujienoms”
KAUNAS.—

Kovo m. 14. — Seimas paleistas. Naujo Seimo

rinkimai paskirti dvyliktai dienai Gegužės mėnesio. Draugai,
padėkite laimėti Lietuvos darbininkų partijai — Socialdemo
kratams!
STEPONAS KAIRYS

Šitokią kablegramą vakar
gavo “Naujienų” Redakcija.
Taigi nuo pat Šeinio susirin
kimo dienos besitęsiantis vald
žios krizas Lietuvoje privedė
prie to, kad žmonių išrinktoji
atstovybė tapo paleista, ir kle
rikalai dabar mėgins pasiekti
to, kad j Seimą praeitų daugnsa iš jų partijos žmonių. Perei
tuose rinkimuose krikščionys
demokratai prakišo daugumą.
Pereito Seimo rinkimai įvy
ko spalio 10 ir 11 d. pereitų
metų. Seimas susirinko lapkri
čio 13 d/Seimas susidėjo iš 10
MK-iaklemckr^tųi, 20 Jiaudinimkų, 38 krikščionių demokratų
(klerikalų) 5 komunistų, 2 len
kų ir 3 žydų. (Lenkai Seime vi
sai nedalyvavo, o ir žydai tik
koletų dienų atgal sugrįžo į Sei
mą), -

Naujas kabineto krizis

sąryšyje su abelna Pabalti jos
politine padėtim.
Kas link Klaipėdos, Rusija
neskaito, kad tas klausimas jau
yra išrištas. Tai rodo čičerino
protestuoja
prieš
Atidavė Lenkijai ir Galiciją.
nota, kurią gavo didžiosios val Vokietija
franeuzų pagiežą.
Pripažino Lenkijos rubežius.
stybes ir kuri reikalauja dery
bų Klaijiedos klausimu, kurioESSENAS, k^
Lietuva priėmė Klaipėdos nuo
.dalyvautų ir Rusija.
angliakasių trijosųfvrHtlžios ka
sprendį. Tarsis su lenkais koLietuva priėmė Klaipėdos
syklose Recklinghausen distrik• vo 20 dieną.
nuosprendį.
te sustreikavo šiandie protes
prieš franeuzų užėmimą
PARYŽIUS, kovo 14. — San
Lietuvos
valdžia pranešė tui
kokso krosnių ties
tarvės ambasadorių
tarybos ambasadorių tarybai, kad ji valstybės
Krosnis užėmė
nuosprendžiu, galutinai nusta priimu tebybos nuosprendį, ati Westerhokl.
tančiu rubežių tarp Lenkijos ir duodantį Klaipėdą Lietuvai, jei grupė inžinierių su batalionu
Rusijos, Vilniaus kraštas tapo bus padarytos tūlos sutartys fsu kareivių. Prancūzai mano, kad
atiduotas Lenkijai.
Lenkija apie suteikimą Lenki streikas tęsis tik kelias dienas.
Vokiečių
įkaitus pastatyta
Tas nuosprendis užbaigia il jai priėjimo ir pergabenimo
gą ginčą tarp Lietuvos ir Len patogumų. Del tos priežasties traukinių garvežiuose, kuriuos
kijos.
L.ie tuvos valdžia siunčia savo operuoja franeuzai ir ‘belgai.
Be Vilniaus Lenkija dar gau atstovus į Paryžių tartis su Tai daroma sustabdymui sa
Tie įkaitai važinėja
na rytinę Galiciją, taip kad Lenkais, po ambasadorių tary botažo.
veik visos Lenkijos teritoriali- bos priežiūra,
apie naują traukiniuose dieną ir naktį.
nės aspiracijos tapo patenkin Klaipėdos susitvarkymą.
i
Pasiųs 15,000 kareivių.
tos.
Rusija nepripažįsta Klaipėdos ’ PARYŽIUS, kovo 14. — Su
laidelis su Lietuva buvo pa
nuosprendžio.
grįžęs iš Ruhr karo ministegerėjusi prieš Išnešimą šiandie
kad
ninio nuosprendžio
Vilniaus
MASKVA, kovo 14. — Rusi ris Maginot paskelbi,
y

rystės, važiuoja į Paryžių, pa
sirašyti susitarkimą, atiduodan
tį Klaipėdą Lietuvai, bet nu
jaučiama, kad busiančioji vai
džia Katine pasipriešins Vil
niaus atidavimui Lenkijai.

kad Rygos sutartini nustatytie
ji rubežiai tarp Lenkijos ir Ru
sijos negali būti pakeisti ir
nieko apie
tai negali būti
svarstoma, skaitoma užtikrini
mu, kad Lenkijos valdžia bus
pilnai patenkinta ambasadorių
tarybos nuosprendžiu, nes jis
pilnai sutinka su Rygos sutarti
mi.

KAUNAS, kivo 10, (Elta).—
Ministeriui Pirmininkui Galva
nauskui perskaičius Seime nau
jo Kabineto dekleraciją, prieš
balsavo 38 (komunistai, social
demokratai, socaJistai-liaudinin
kai, valstiečiai ir žydai); už
—tebalsiivo taipgi 38. Kadangi
balsai pasidalino lygiai pusiau,
todėl įvyksta Kabinete krizis. Nedavė balso amerikiečiui.
Priežastis ■— išimtinai vidaus
Buvęs Jungt. Valstijų valsty
l>obudžio. Dabartinė užsienių
politika užginama visų Seimo bės sekretorius Bainbridge Colby buvo prašęs ambasadorių
partijų.
atidėti savo nuosprendį,
taip
kad jis galėtų paduoti argu
mentus už Ukrainą. Bet tary
ba tą Colby reikalavimą atme
Iki naujų Seimo rinkimų pa
tė. Ji nurodė, kad taryba ne
lieka mažiaus kaip du mėne
turi teisminio pobūdžio ir ji ne
siu.
gali priimti’ jokių argumentų,
Sąryšyje su Seimo paleidimu
nes ir Lietuvos, Lenkijos ir
KAUNAS,
kovo
10
(Elta).
yra įdomi sekanti, vakar iš Lie
Rusijos atstovų nebuvo išklau
—
Ambasadoriai
pareikalavo,
tuvos Informacijų Biuro gau
syta darant nuosprendį.
kad
iki
kovo
11
d<
Klaipėdos
toji Eltos žinia apie ministerių
Lietuva tarsis su Lenkais.
sąlygis butų priimtos be rezer
kabineto krizų Lietuvoje.
vų.
Kovo 20 dieną prasidės de
rybos, po ambasadorių tarybos
priežiūra, tarp Klaipėdos ir
Lietuvos ^ ir Lenkijos valdžių,
kad padarius abejoms
vald
žioms priimtiną susitarimą dėl
Klaipėdos.
Nors Klaipėdos kraštas ir ta
LONDONAS,
kovo 14. - po atiduotas Lietuvai, bet vįs
Daily Tdegraph sako, kad Ang- dar reikalinga yra išrišti keli
.
1
į lijo© Darbo partija siunčia ofi- dalykai apie jo kontrolę taip
IKI
I riaiinę delegaciją į Ruhr dis- jau apie naviga'cijos teises Ne
! triktą ir kitas Vokietijos dalis muno upėje.
i ištirti ir paskui raportuoti apie Lietuvos kabinetas rezignavo.
<ten esančią padėtį, Nurodoma,
Lenkijos užsienio reikalų mikad keturi Škotijos daibiečiai,
kurie nesenai buvo nuvykę j nisteris grafas Skrzynski atvy
ftuhr ir paskui paskelbė save ko į Čia šiandie< Kartu a'tėjo ži
jspudžius apie esančią ten pu nios apie Lietuvos kabineto re
Kur Jus ir mes
delį, veikė savo jnidatyvn ir zignaciją ir apie Lietuvos
visi busime.
.kajp sako partijos vaMyba, jie mo paleidimą. Tud jo apsilan
kymas įgyja didelės svarbos
įkalbėjo tik ui save.

teliko

Naujienų
Koncerto

nės Ruhr padėtį

i

'

klausime. ■CralvaaiaUsitas', ' kuris jos jižsienio reikalų minEsteris naujų Vokietijos plotų daugiau
rezignavo iš Lietuvos premie- Cičerinas pasiuntė ndtą Pary nebebus užimama, bet į oku

H 4

3 dienos Anglijos darbininkai tyri

16,000 Ruhr angliakasiu
sustreikavo

Ambasadorių taryba atida
vė Vilniy Lenkijai

Galvanausko ministerija nega
Lenkijos premiero Sikorskio
vo Seime pasitikėjimo balso. pareiškimas Lenkijos seime,

Reikalauja priimti Klaipė
dos sąlygas be rezervų
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žiun, (Londonan, Ryman
ir puotąjį distriktą bus pasiųs
Berlinan, kurioj vėl pareiškia, ta dar 15,000 kareivių.
kad jokis talkininku^ susitari
Vokietija protestuoja.
mas apie Klaipėdą ir Nemuno
BERJJNAS, kovo 14.— Vo
upę nebus Rusijos pripažintas
kietijos valdžia pasiuntė notą
į
Paryžių,
protestuojančią
prieš F'rancijos valdžias pada
rytą žiaurią atgieŽą UŽ užmu
dviejų oficierių Buer
MASKVA, kovo 14. — Pen šimą
ki daktarai, kurie gydo Leni miestdy. Nata sako, kad fran
ną vakar išleido oficialioj pra euzai užmušė ir sužeidė kelis
nešimą, kad (Leninas sunkiai vokiečius, kuomet nėra įrodyta,
serga. Jis sunkiai gali kalbėti, kad tuos ofirierius užmušė vo
(Vokiečiai tvirtina,
bet to viena ranka ir koja yra kiečiai
suparaližiuota. Taipjau yra ne kad juos užmušė patys fruncuzų kamviai). Nota pareiškia,
normalumų kraujuje.
kad
tokia franeuzų pagieža
Jx Tai yra pirmas oficiaiinis psi- stumia vokiečius prie despepažinimas, kad Leninas serga raiijos. ‘
Jis buvo kiek
pasveikęs nuo
pirmos ligos, bet dabar vėl at Hindenburgas šaukia karan.
krito pradėjus daugiau dirbti.
HANOVER, kovo 14.—FieldBiuletenai
apie jo sveikatos maršalas Hindenburgas kalbė
stovį bus leidžiami
kasdie, damas čia karo veteranų ly
nors komisarai ir sako, kad jo gai tarp kitko pasakė:
gyvastis nėra pavojuje. Betgi
“Mes nenorime
sukurstyti
nieko, apart jo šeimines, prie karo, bet atsižvelgiant į da
jo neprileidžiama.
bartines sutartis, mes negali

Leninas sunkiai serga.
•/ .
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AURORA, BĮ., kovo 13. —
čia pasimirė James L. HoJden,
virš 90 m. amžiaus. Per 35 me
tus iki už kėlių dienų
prieš
mirtį jis dirbo kaipo geležin
kelių apdraudos
nuo ugnies
tvarkytojas ir savo darbo. rei
kalais apvažinėjo 1,600,000 my
lių. Apie 150 naktų ‘į metus
laiko jis praleisdavo
miega
muose vagonuose.

'--- *—*--- įn—
PINIGŲ KURSAS

me užginčyti tiesos šiems Šillerio žodžiams:
‘Taikiausias
žmogiis negali gyvėnti taikoje,
jei nedoras kaiminas nenori to,
ir šailis yra neverta, jei ji ne
atiduoda viską savo garbės iš
laikymui’
Hindeiburgas gyrė Ruhr gy
ventojus ir kvietė visus vokie
čius
būti ištikimais tėvynei
“ypač šiais sunkiais laikais.”

Daugiau kosmetikams, negu
universitetams.

CHICAGO. — Prof. Heilman kalbėdamas viename ban
kete pareiškė, kad amerikie
čiai du syk daugiau pinigų iš
leidžia milteliams ir kosmetikanis, negu kad išleidžiama pa
laikymui universitetų ir kolegi
jų. Kosinctfkams IšteBdžGama
apie $78,000,000. Be te “Čiagumui” i&ėid£iama $50,000,000
į metus,
arba daug dau
šveicarų IpO marinų *......... $18.85 giau, negu aukbjauiM mokyklų
Švedijos 100 kronų ...........
$26.85
palaikymui.
Vokietijos 100 markių -

Vakar kovo 14 dieną, užsienio piKi mažiaus kaip už
dolerių
buvo skaitoma Amerikos pfaoitaipj
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.72
Austrijos 100 kronų..... . .......
Hc
Belgijos 100 markių............... $5.26
Danijos 100 markių............... $19.20
Finų 100 markių .................. $2.75
Fnmeijos 100 frankų
$8.04
Italijos 100 litų
$4.V0
LJėtuvos 100 Litą_____ __ «. $10.00
Lenkų 100 markių
• Norvegijos 100 kronų
$18.2,2
Olandų 100 guldenų ......... $89.83

Francijos kabinetas
- sumuštas
Jo paduotas bilius atmesta. Gal
rezignuos?

PARYŽIUS, kovo 14. — Val
džia tapo sumušta atstovų bu
te balsavime apie rinkimų re
formų bilių.
Po valdžios pradai įliejamo
atstovų bute paprastai seka
premiero rezignacija. Ar ir da
bar premieras rezignuos, dar
nežinia.

Kazokai žudą sovietą
valdininkus*
VARŠAVA, kovo 14. — Gau
tomis žiniomis, Dono kazokai
pradėjo žudyti sovietų valdi
ninkus Rostovo distrikte.
PRIGAVO DAKTARUS.

Tyrinėja Small išteisinimą
WAUKEGAN, III., govo 14.
■— Lake pavieto prokuroras
Smith, kuris vedė bylą prieš
gubernatorių Small, areštavo
du žmones, kurie liudys prieš
grand jury apie bandymus pa
pirkti ir padaryti įtaką į gub.
Small jury, kad gubernatorių
išteisinus.
Tyrinėjimai apie tai buvo ve
dami nuo pat gubernatoriaus
išteisinimo ir tapę susekta tū
lų nereguliarumų.
Pats gubernatorius Small sako, kad jokių bandymų papir
kti ar paveikti j jury • nebuvo
daroma, o jei tai buvo daroma,
tai tik paties prokuroiM) Brundage. Gub. Small vėl apkaltino
generalinį prokurorą Brundage
kad jis tarnauja korjioracijoms
ir jų interesų gjTiimui leidžia
valstijos pinigus. Bandymas
persekioti gubernatorių esąs
tų korporacijų bandymas nu
kreipti žmonių atidą į pašali

nius dalukus, kad žmonės ne
•ESdANABA, Mich-, kovo 12. manytų ko los korporacijos sie
,

----------------- -2^4-------

— Per 20 dienų p~lč
Evelyn^ kias! ir kas užpakaly visų tį
Lyons prigaudinėjo daktarus. bylų yra.
Vienas iš vedusių prieš gu
Ji neva susirgo kokia tai keis
bylą, advokatas
ta daktarams iwsiųrrantama li bernatorių
ga. Ji išrodė sveiką, nenorėjo Ralph J. Dady taip užpyko dėl
gulėti’ lovoje, o vieną kartą iš gubernatoriaus išteisinimo, kad
bėgo iš namų ir tik naktiniuose parėjęs namo sumušė savo pa
marškiniuose atsigulė į sniegą tčią ir paškui visai pasišalino
reikalauja
“kad atvėsti”4 Bet nežiūrint nuo jos. Ji dabar
jos išrodančio sveikumo, jos persikirų.
kaištis buvo nepaprastas. Dak
tarų termometrai, kurie rodo
54,000,000 rublių už $1.
iki 114 laipsnių, neįveikė rody
ti jos kaiščio, taip didelis jis
WASHLNGTON, kovo 14.
buyo. Žinia apie tokį nepapras Gautomis žiniomis,
dabar
tą karštį visur pasklido ir visi Maskvoje už vieną Amerikos
tapo suinteresuoti, o laikraščiai dolerį moka 54,000,000 rubliui
apie tai dėjo ilgiausias žinias. Mokama
20 nuoš. daugiau,
Daktarai suvažiavo
iš visos jei pinigas turi Washingtono
apidinkės, bet ir tieji neįstengė ar Lincolno beveiksią, nes ki
nė ligos atspėti, o ypač visus taip rusai nemoka
atskirti
stebino tai, kad ligonė turi pil Amerikos pinigų ir bijosi kad
ną sąmonę, ir gerą apetitą, kuo kas jiems neįduotų konfederatų
met paprastai prie daug ma pinigų, kaip kad buvo įdary
žesnio karščio ligoniai kliedą. ta tūlą laiką atgal.
legalios tos keistos ligonės
pažiūrėti nuvyko ir Chicagos
daktarai
ir į valandą laiko
jię išvarė iš jos “ligą”- Pasiro
dė, kad ji yra pilnai sveika ir
kad jos temperatūra yra nor
ŠIANDIE
veikiausia snie
malė, tik ji turėjo paslėpus kar
što vandens pūslę, prie kurios gas; biskį šilčiau.
Saulė teka 6:03 vai., leidžia
ji prikišdavo termometrą, kas
si 5:55 vai. Mėnuo teka 5:07 v.
ir padarydavo jos tokią nepap
rastai didelę temperatūrą. Ji ryte.
tai darė, kad pasigarsinus ir
kad apie ją laikraščiai rašytų.
Ir ji to atsiekė, bet dabar, kada
tai iš^jo aikštėn, tai visi išjos
juokiasi.

—----------- \
Dar 4 airius sušaudė.

LONDONAS, kovo 14, —
Daily Skėteli rašo, kad suim
tieji Anglijoje ir išgabentieji
Airijon airiai respublikonai da
rė suokalbių nužudyti premje
rą Bonard Law, Lloyd George,
keletą kitų ministerių ir val
dininkų. Taipjau jie bandė su
kelti fikimiširaų pi$4iej Anglį'
i<dAirijoj, Drumboe pily sušau
dyta dar
4 respublikonai už
nešiojimąsi ginklų.

NAUJIENŲ
KONCERTAM
TIKĖTAI
jau galima gauti
Naujienų ofise ir
visuose Naujienų
skyriuose.
Kad koncerto dieną
nereikėtų grųsties ir
laukti prie kasos
langelio, geriau yra
nusipirkti tikietus
iš anksto.

o
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PRAŠO ATSILIEPTI.

Gyvenantis Kaune Kazys Ma
tulevičius nuoširdžiai prašo at
siliepti savo giminių ir draugų
gyvenančiu.-Amerikoje: Antano
Neverdauško,' Stasio Davidavičiaus ir Antano Laurinavičiaus,
Šiuo adresu: Kaunas, Gelžkelių
Valdyba, Totorių gatve No. 17,
Kaziui Matulevičiui,
NUMURZINTAS KAUNAS
JAU APSIPRAUS®.
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PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
|

mirštančiam sudaužė galvą re
volverio vamzdžiu. Užmušėjai
norėjo bėgt, rėkdami, pametę
arklius į Raudondvarį ir ap
skelbt, kad. juos plėšikai už
puolė, bet pagailo poros ark
lių ir vežimo, nes šiuos galė
jo kas nors pasisavint. Taigi
nutarė elgtis kitaip. Užmušė
jo švogeris nuėjo sau namo
(Jis gyveno Kaune), o galva
žudys M. Sutkus nusivežė la
voną pas savo artimą giminai
tį, gyvenantį netoli Raudon
dvario, kuriam viską papasa
kojo ir norėjo paslėpti k.ur
ąors lavoną.. Bet giminaitis to
kių svečių nepriėmė ir pata
rė važiuot į miliciją. Užmušė
jas paklausė savo giminaičio ir
nuvežė savo dėdės lavoną pas
Raudondvario miliciją, čia pra
dėjo pasakot ir meluot, norė
damas išsiteisint, bet galų ga
le visa prisipažino. Dabar abu
piktadariu jau sėdi Kauno gel
tonam rūme.
(“Liet, žin”).

Kaunas 26 II 23.
Ištepliotas vasario i Kauno
gatvėse iškabas jų savininkai
jau nuvalė. Kurias buvo gali
ma, tas numazgojo, o kurios
ne, tas permaliavojo išnaujo.
Žydų kalba užteptieji užrašai
atnaujinta beveik ant visų iš
kabų, tik kur-ne-kur bepalikta
vien lietuviški užrašai.
Gatvių pavadinimų lentelės
ligi šiol dar tebėra užteptos.
Miesto Valdyba kažkodėl nepri
sirengia jų\atnaujinti, o rodos
jhu labai butų laikas, nes nu
Mažai o t a. —Švenčionių apsk,
teptos gatviųf lentelės daro la Čia yra platus valdžios miškai,
bai negražią ir keistą išvaizdą kur siekia Labanorą, Švenčio
— Kaunietis.
nėlius ir Pabradę. Vokiečiai la
bai stengėsi iškirsti šitą girią,
tačiau nepajiege. Dabar len
Baisi žmogžudyste.
kai eina vokiečių pėdomisik
Čekiškė. — Baravų kaime sparčiai kerta mšką. Iš šimt
gyveno ūkininkas M. Paliki mečių1 pušų ir eglių daro ponąs 75 metų amžiaus. jKadan- peraines ir veža, kaip girdėjo
neturejo vaiky, tai su- me, į Vokietiją. Musų žmo
manė
vo ūkį (20 deš.) pa- nėms nelieka statomosios me
•vest rodiavaikiui M. Sutkui, džiagos nei malkų. Tokiu tad
sugrįžusiam iš Amerikos. Bro budu “atstatoma” sunaikintas
x '
liavaikis M.* Sutkus pereitą va kraštas.
sarą davė savo dėdei 30,000
Dieną l0c.-27c.-36c. (ir taksai)
auks. ir apsiėmė jį užlaikyti g*
įrl Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai
iki mirties, apie ką juodu bu
vo padarę naminę sutartį, ku
rią valsčiaus valdyba užtvirti
thfatreV
no. B<rt, laikui bėgant, dėdė
susipyko su savo broliavaikiu
Monroe gat. arti Stata
ir atsisakė nuo savo žodžio —
Beperstoglnis Vodevilius
ŠeŽtad., Sekmad.
padaryti pas notarą tam tik
Šven temis
rą dokumentą. €) ūkę jau ma
22c. ir 45c. (ir taksai)
šeim. rateliams
nė užrašyti kitam savo brolia
10c (išskiriant šeštad.,
vaikiui. M. Sutkus 22 d. gruo
sekmad. ir šventes.
džio išvadino savo dėdę va
Dideli komediniai aktai ir
kYut. paveikslai.
žiuot į Kauną. Kaune dar kar
“Kur
ųni pil
tą prašė savo dėdės .išpildyti
savo pažadėjimą, bet senis bu
vo neperkalbamas. • Grįžtant
juodviem namo iš Kauno ne
E R Be Naujieną skai
toli Raudondvario, patiko juos
tytojos ir skaitytojai
M. Sutkaus švogeris. (Matyt
prašomi pirkinių reikalais
taip buvo sutarta). Toj vie
eiti į tas sankrovas, kurios
toj M. Sutkus su savo švogeskelbiasi Naujienėle.
‘ T
zz
\
riu peršovė savo dėdę ir jau
■■ ■

M . .—
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S. t. FABIONAS CO.
809 W. 351h ŠI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.
□------ i,

K. S. JURGELIONIS
Veda bylas visuose teisnritaąp. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
ząminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, farmų ir biznių, ar užtraukiant morgižius. \

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

įt

K. GUGIS
ADVOKATAS
I

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekI vieną vakarą, išskyrus u taminką
Į ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 Į
iki 12 rvto.
X......................-...................... ................................................................................. .................................. —>

1

JOHN KUCHINSKAS
1

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj
ASSOCJIATION BLDG
19 So. La Šalie St.
x Rcom 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

G

įžanga prasideda

Namų Tel.: Hyde Park 3395

6:00 vai. vak.

—

9:45 vai. vak.

.

■

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES

ASHLAND AUDITORIJOJ
5

Į
Į

Ar

I

.

.

♦

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: G iki 9 vai.

■“'♦•-r-'

Kampas Ashland bulvaro ir Van Buren gatvės
Y

į
A. E. StASULANI
Advokatas
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 ,
Chamber of Comnierce B|dg.
133 W. Washington Streėt
Telef. Franklin 1176—4946
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

B0RDEN5

L V e*imQJ

,

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S.. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

i

iš Bordenoi/

■

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Programas prasideda — 7:30 vai. vak.

Šokiai prasideda

.1 i

V—■■

I1

i

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St.,\arti Leavitt St.
Telephone C^nal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus I
ir padirba visokius Dokumentus
perkant arba parduodant Lotus’
Namus, Farmas ir Bižjiius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

8

Daugiau kaip per
Tris Gentkartes

1—*—-—
—................................ ......................

j•

I ■■■ ■■ ■ ■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■ ■—■■■■
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Miesto ofisai

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

UAJESTI/*
•H

— Bęrden’s
M v?sHon?e^ buvo pirmutisf uis išdirbime švaraus ir
S sveiko pieno. Pats pir/ mutinis Borden’s pro- •
li dukty yra Bordeifs SeJii ected Pienas.

ADVOKATAS

k

Fann BoducB CaafSlinoR.
Franklin 3110

Tai didžiausioji Chicagps lietuvių iškilmė ir pramoga, kad-gi
NAUJIENOS yra Amerikos lietuvių tautinės gyvybės širdis.

. ♦ ............. ......

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt
gydote ne tą ligą.

URIS TURI PATYPASITARKITE SU SPECIALISTU!
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ mRONIŠKŲ LIGŲ.
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusibs kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūsles, gali būt, kad
tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras
ištyrimas SUpumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų
vyrų ir motei-ų. Taipgi gydau.

Akis, ausis, nos| ir gerklę.
DR. J. VAN PĄING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St;, Phone Yards 1119
______________ Valandos nuo |0 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Herman P. Haase

Ateikite visi lietuviai, vyrai ir moterįs, neatsilikdami viens nuo kito.
'

i

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commercak

133 W. VVaHhington St.,

1

)

Phone Main 1308

Chicago, III. (

I
%

!!■■■ M.UHIII.UII

III

III..»/

Tel. L&fayette 4228

Phuubing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuo geriausiai

M. Yuška,
3228 W. ?8tj. SI-

____

IMPERFECT IN ORIGINAL 1

CMcgo. UI

•

e
NAUJIENOS, Chicago, TU.

Ketvirtadienis, kov. 15, 1923

Į Antras užpuolimas ant socia.lįstų prakalbų taip pat buvo
padarytas.
šilas' užpuolimas
j buvo jau organizuotas ir kiek
vienas suprato, jogėi komunis
mėjosi didžiai jo prakalba, tai tyčiomis atėjo išardyti pra
šiose prakalbose komunistė kalbas, kuriose kalbėjo d.y S.
Šios prakalbos
lių buvo maža, mat turbūt pa Michelsonas.
matė, kad kalbėtojas neitaip įvyko irgi tuojau po Sąjungos
lengva šokdinti.. Rimti kalbė apgriovimo. Tą patį vakarą,
tojo argumentai muša į dulkes kada buvo rengiamos prakal
musišįki q “rrrevofl i nei jon ier i ų” bos, komunistai buvo surengę
koncertą ir balių
tikėdamiesi
sapaliojimus.
Po prakalbų parinkta aukų pakenkti prakalboms. Į jų kon
C. S. D. partijai
Aukojo P. certą žmonių nuėjo mažai, bet
Kaušius $5, N. Kirkitskis $2, socialistų prakalbose buvo pil
A„ Jiirgelvičius $2, A. Straz na svetainė. Prakalboms pra
das $2. Po $1. aukojo: B, Gu- sidėjus įėjo “bunčius” komu
if^ias, J. Palionis, A. Sūnaitis, nistų, kokia penkiolika, kurių
T. Albrosaitis, Parovičius, P. didžiuma buvo “Laisvės” šta
Šlapiales; smulkių aukų $6.80 bo nariai. Visi tuojau suprato,
kad bus bandoma prakalbos
Viso labo $23.80.
ardyti, nes visi atėjo kartu, ir
Sutrauka:
vėliaus tapo patirta, kad save
Daiktu n paėmusį pajamos koncerte buvo susitarę visi “ei

Į KORESPONDENCIJOS
Delroit, Mich.
Drg. K. Bielinio prakalbos.

Atvykus d-gui K. Bieliniu i
į Detroitą, L. S. S. llff kp. sve
čiui priimti surengė draugišką
vakarienę
Fraternity
Hali.
Linksmai leidžiant lųrką ir šne
kučiuojant, pagalios prasidėjo
programas.
P-lė Pocevičiute
gražiai paskambino plano. Po
to I.SS. 116 kuopos susiu, še
fe ret. savo kalboj sveikino dgą
K. Bielini \ » ('e
r susirinkusių
į .c s, o t p »gl
svečių. Tolinus kalbėjo advok.
Uvick, Dr. Joni eitis ir pagalios užima viet/Į drg. K. Bielin ta. Visi sulaiko kvapq. Riniidamas kai- t i jai buvo tokios:
tai, nieko nei
betojas apibrieže Luetuv'os dar Kovo 1, per vakarienę $102.75
” 3, per prakalbas .. 2725
bininkų padėtį ir L k D. už
” ” už įžangą ........ 20.00
davinius bei darbuotę. 'Vaka
rienės pirmininkas
užsiminei Kovo 4, ]x?r prakalbas . . 23.80
kad reikėtų paaukauti kiek Lie s ” ” už įžangą ...... 20.25
tuvos Socialdemokratų Parti- Nuo vakarienės už tikietus 19.0(
Viso labo .................... $213.05
jai, ir bematant buvo sudėta
graži sitma. Aukojo:
“Kultūros” darbu</tė. ■
Ant. Givivys .......... $25.00
Kovo 5 d, d. Bielinis turėda
Dr. Jonikaitis........... 10.00
10.00 mas kiek laiko norėjo dar paJ. Žukauskas ........
Pr. Maigu ............... 10.00 sikalbėti su kaikuriais detroi10 00 tiečiais. Suvažiuota pas Dr.
K. Annon ...............
Jonikaitį. Čia drg. Bielinis pa
Advok. Uvick, Wil. Bukšnis, pasakojo apie “Kultūros” ben
K. Maiga, ^(sunus) S. Maiga, drovę ir jos uždavinius ir pa
J J. Strazdas- po $5.00; A. Se- rodė josios
daibą — knygą
rasgius $2.00; po $1: J. Piete- ‘Liaudies Dainos”, kur atsispin
ris,
Spaits, F. Juzėnas, J. di netik lietuvių dailė, bet ir
Repečka, J, Juknis, A. Pauža., įplainai Lietuvos kultūra. Liau
P. Mosteika, Poce\’ičien?, St. (ties dainos bus viena gražiau
Orda; po 50; J. Adomaitis ir sių knygų, nes kiekvieno ak
p-lė S. Geryba; Strazdienė 25c. ‘raukia lietuvaičių inezginia
Viso labo .;................. $102 75 audiniai, braižiniai, medžio išpiaustymai. Mokyklomis vade
Pirmos prakalbos.
vėliai labai gerai sutaisyti i
Pirmos <L Bielinio prakalbos gražiai išleisti Mačiusieji m o
buvo kovo 3 d. Lietuvių sve kūjo įvertinti “Kultūros” dar
tainės name. Žmonių susirin bą ir ant vietos parduota try
ka neperdaugiausia, nes nebu i ką šėrų., —Svečias.
vo laiko plačiai išgarsinti ir
oras buvo blogas. K Bielinis
kalbėjo dviem a/tvėjais —- apie
Lietuvos darbininkų padėtį, jų
organizacijas ir ekonominį sto
Brooklyn, N. Y. — Apie kovį. Ihiblika klausėsi jo išva munistų darbuotę viešame
džiojimų su didžiausia atyda. veniine norisi prishninti uyjuo
Pabaigus kalbą vienas mūsiš mažiausia^ dėlto kad jų veiki
kių bolševikėlių duoda idiotiš mas, jų visi .žygiai, ypatingai
ka klausimą: kas, ginti, išga lietuviškos veislės komunistų,
nys darbininkus,; ar Šeideina- dažniausiai vra žemiau.
Bet
nai, ar toki išdavikai, kaip pats 'haskutinėnds dienomis pama
esi? Dgas K. Bielinis atsake: nius žinias /kaip Chicagos koŽinoma, ir ne toki sapnuotojai h imistai,
indri ujKo^vadovau kaip taansta, nes darbininkų jami, stengėsi iša
Ti^socialisišganymas priklauso nuo jų tų surengtas prakalbas,) neno
pačių, o ne nuo ko kita. - I>ub- romis tenka prisim intparba pa
iikoj didžiausi aplodismentai
daryti apžvalgų iš praeito lai
L. S. D. partijai susirinkime ko, kur
ir kaip surengtuose
aukojo: ’P. Kaušius $5, A. Jur kieno viešuose susirinkimuose
gelevičius $3, V. Karys $2, J. jie elgėsi.
Ghesonis -2. Po $1. aukojo: A.
Čionai priminsiu keletu to
Vitkevičius, J. Remgaila, V kių susirinkimų, kur komunis
(rumbris, V. Šarlovas, M. Su tai stengėsi išardyti, bet ka
kackas, Antanas, P. Masals dangi niekad nemaniau tokių
kis, J.. Kairys, K. Mitrauskas, apžvalgų daryti, tai datomis
A. Peteris, Norbutienė. Smul nebus galima visa tai pažymė
kių aukų
$3.25. Viso labo ti.
$26 75.
Pirmutinį triukšmų Brooklyno visuomenė pamatė kaip
Antros prakalbos.
L5S. 19 kuopa tuojau po Są
Antros d. Bielinio prakalbos jungos apgriovimo
parengė
įvyko I.. A. S. svetainėj kovo 4 4, P. Grigaičiui prakalbas. Šio
d. Plakatuose buvo garsinama, se prakalbose komunistai sten
kad prakalbos prasidės 2 vai. gėsi kabinėtis prie kalbėtojo,
po p., bet bu/ta geradarių, ku
bet} kadangi dar nebuvo tiek
rie jau nuo* 11 vai. ryto netin
“išsimokinę” triukšmo kelti,
gėjo stovėti prie durų svetai tai šiuo kartu kalbėtojas iš
nės ir atkalbinėti žmones, kad triukšmadarių tik juoką pada
neitų į prakalbas.. Apie 1 vai. rė ir visi jie nuleido nosis.
po p. jau buvo susirinkus gau
ja apie iš 30 žmonių ir kėlė ter
mą. Atidarius svetainę 2 vai.
po ip. daugelis iš jų brukosi
svetainėn įeiti be įžangos, bet
buvo gražiuoju išprašyti lau
kan, Reikia neužmiršti, kad
vadinami politiški gaurai pa
sistengti surengti kiekvieną va
karą ką nors, kad atitraukus
publiką; taip ir tą dieną jie su
rengė kokias
ten prakalbas
li
Ilouse of Mosses svetainėj ir ROCHAMBEAU ................ . Kovo
PA BIS ............
Kovo 28
kalbino publiką, kad eitų į jų LA SAVOJE ....................... Balandžio 7
....... ............ -........ Balandžio 18
kromeGį. Žimonių buvo svetai FRANCE
Puikiausi. sutvarkymas — kambariai
keturiem* ir žežiems žmonėms,
nėj irgi neperdaugiausiaį. Kal dvUma,
Valffotnaaai kambarin, rūkymui,
baras,
barbernė, puikiausia prancuslžkas vaisia,
bėtojas aiškino Klaipėdos klau vynaa ir alus tnusika, šokiai. Kartu yra
perkaJMtoJaa.
simą ir .padėtį ir kodėl tenai ir Viaale
reikalais kreipkitės prie vieton
French Line agento, arba i kompanijos
žmonės sukilo. Kaip pirmu at- Ofis*.
1® Stete Str„ New York, City
Chieagoe
ofisas 183 N. Dearbom St.
vėju, taip ir dabar publika doZ

Iš komunisty žygių

ti iir išardyti

MiChelsosno pra

kalbas.” KaJbčtojnįi kalbant,
staigu prasidėjo plojimas del
nų. Ir plojo nenustodaini taip,
kad kalbėtojas negalėjo kalbė
ti. 'Pirmininkui paprašius nusi
raminti,
tuojau ėmė švilpti,
rėkti ir ant gido'ėmė reikalau
ti,
kad Michelsonas užleistų
vietą Bimbai, Su-tuo nesutik
ta. Tada visi komunistai staiga sustojo ir ėmė rėkti, kad
visa publika eitų laukan, PufeKolika neina, protestuoja,
munistai triukšmą kelia, su
tvarkyti negalima. Komitetas
pranešė stulos savininkui. Pa
starasis atsiuntė tvarkos dabo
toją (ne policistą, bet “spešelį”). Pastarasis išveda laukan
Jankauską ir dar vieną; su
jais išėjo dar apie įlenki ir tuo
triukšmas pasibaigė. Kiti ko
munistai sutiko nekeiti triukš
mo, tai jų nemetė laukan.
Vėliau įvyksta socialistų pra
kalbos Elizabeth, N. J. Komu
nistai, Plungio vadovaujami,
orakalbas išardo ir užima sve
tainę patys: pastato savo kal
bėtoją ir tęsia savo jomarką.
Įvyksta prakalbos vėl Brook-

%
•
kad klasei? Ar jie “sur«v<xtiucioniMRS. A. MICHNIEVICZ
iiavo ir priėjo prie to.
AKUŠERKA
Bimba pakišo M’izarai kumštį zavo” darbininkų minias? Nie
3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
prie noriem Pastarasis griebė ko panašaus.
Mano supratimu tokius įvy
Bimbą traukti nuo pagrindų;
Baigusi
svetainėje
iškilo didžiausias kius reikėtų tinkamai įrekorAkušeritriūksimas: vieni rėkė: “Bim duoti ir vėliau tuos komunis
os kolegi
ba duok!” Kiti: “Mizara duok!” tų “’nuopdnus” paminėti jiems,
ją;
ilgai
Daugelis iš publikos laikosi kė kad jie neužmirštų, o kada ga
praktika
des raukosi ir laukid, kuomet lutinai išsiblaivės, jie patys
ms! PennVisa gėdysis tų savo “darbų.”
vadai išmuš “trevogą.”
silvanijoa
A.‘ P. Serbas.
Greitas pasažierinis kelias nuo
hospitalepublika sustojo; kažin kas praNEW YORKO.iki LIEPOJAUS
se. Pasekdeda svetainėje ižiburius geper Gothenburgą, Švediją. Pasažieningai pa
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j
sinti, ir viskas paįro.
tarnauja
Liepoįu
Po kelių dienų rengia pra
prie
gimS. S. DROTTNINGHOLM,
kalba
kalbas vėl “kairieji.”
lymo. DuoBaladžio 14.
la rodą vi
Bimba. Užpuolimą padarė “de
S. S. KUNGSHOLM March 31, May 5
sokiose li
šinieji” komunistai, vadovauja
(Sistership to S. S. Stockholm)
gose ir ki
mi Andriulio. “Kairiųjų” kal NORTHoERMAN S. S. STOCKHOLM April 26, May 29
tokiuose
Trečios klesos kainos:
bėtoją nuveja nuo pagrindų, o,
—LLOVD----- DANZIGO
iki HAMBURGO $103.50, iki
reikaluose
ir PILIAVOS $106.50
užkelia Andriulį.
Publikoje
moterims ir
LAIVAKORTĖS
I
LIEPOJŲ
ir
MEMELI
.......
$107.00
merginoms.
triukšmas, pradeda skirstytis, Į
Jūsų giminėms ir draugams
Su damokėjimu $5.00 taksų
Lietuvoje
ir vėl susirinkimas išįra.
Trečios klesos pasažieiiai turi kabi
j .
Per
nus tiktai su 2—4 lovukčm.
buvo
Šitokių susirinkimų
buvo''
Nereikia Švedijos pa sporto vizos,
BREMENĄ
Kreipkitės
prie Vietinių Agentų arba
daugiau, tik mirus “kairiųjų”
Autorizuota linija Lietuvos val
Swedish
American
Line, 70 E. Jack
džios dėl emigracijos. Del lai
organui “•Dai^bipinkų Tiesai”
■wn St., Chicago, III.
J
—Iš RUSIJOS—
vakorčių ir kitų informacijų
tie itikyti&ki •susirinkimai kiek
atsišaukite
Gerai lietuviams žinomas per 15
apsistojo.
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
North German Lloyd
Iškyla svarbus visuomenės
rurgas ir akušeris.
100 N. La Sdlle St., Chicago, III.
Gydo staigias ir chroniškas ligas,
Arba prie kito autorizuoto
klausimas — tai senatoriaus
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
vietinio agento.
Johnsono bilius prieš ateivius.
J. P. WAITCHES
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
LAWYER Lietuvy* Advojr«ta»
Visos Brooklyno draugijos šau PLUMBERIO IR APŠILDYMO
Dienomis Room 514-516
kia bendrą konferenciją,
kad
Ofisas ir Labaratorija: 1825 W.
127 N. Deurborn Si..
ĮTAISYMAI
18th St., netoli Fisk St.
Telephone Randolph 5584
išnešus protesto
rezoliucijų
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Vakarais: 10736 S. Waba»k Avė
/VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
Užganėdinimas garantuojamas.
prieš tą biiių. šitą taip svarbų
Tel.:
Pullmap
6877.
ir
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
PLUMBING & HEATING
susirinkimą komunistai — kai PEOPLES
SUPPLY COMPANY
Dienomis: Canal
3110 arba 0375
rieji ir dešinieji — bendrai 490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St.
Telephone Hayinarket 1018
Telefonai:
Naktį Drexel 950
vadovaujami Bimbos ir And
‘
Boulevard 4136
riulio paverčia jomarkii. Susi
3313 So. Halsted St.
rinkimas išįra, draugijos pa
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
dengia su surink imto lėšas>d<urių
buvo apie $70, ir vėl
šaukia
LINIJA 9Broadvay, Neverk. N Y
draugijų konfci’enciją, kad su
DR. CHARLES SEGAL
rengus kitą masinį susirinki
KEUONE
Praktikuoja 16 metai
Ofisas
mą protestavimui prieš John
PEP HAMDUP.GA PILIAI
4729
So.
Ashland
Avė., 2 lubos
•
ARBALIEPOją
sono bilių.
Chicago, Illinois.
.
? / Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
čionai prisimeniau tik kele-1
Specialistas džiovos
to /
lietuviai važiuoja į Piliavą
Moteriškų, Vyriškų ir
tą, o lokių “žymių susirinki-’,
Aplenkia I^enkų juostą (karidorių)
e
Vaikų ligų
f-/
VISA
TREČIA
KLESA
PADALINmų” buvo daugiau. O kam iš
./
TA J KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
OFISO VALANDOS:
.to nauda? Kų atsiekė triukš
i
6-šių ir 8-nių LOVŲ
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
į ESTONIA .............
................ Kovo 21
madariai koniuinistai? Ar jie
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan
j POLONIA .......................................... Bal. 11
sustiprino bent savas organizados ryte iki 1 vai. po piet.
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
cijas
savo
Telefonas Drexel 2880
į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50
įtaką visuomenėje? Ar jie at
— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
nešė kokią naudai darbininkų
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
Pel. Pullman 5432

šveduos

AMERIKOS
LINIJA

Į LIETUVĄ

■

X^-DR. HERZMAN

RALTIJOSAMERIKOę
U
U
l LIETUVA

A. SHUSHO
INCOME TAX-us AKUŠERKA
pra AR APRŪPINOTE savo

tono; komunistai bando
kalbas išardyti, bet nepavyks-

Taip jie štiurinavo sociaiisų susirinkimus. Bet štai atsi
bunda kairioji komunistų “sro
vė” ir čionai prasidėjo tikros
laukinių orgijos viešuose susi•inkimuose. Tuojau po “Lais
vės” suvažiavimo, rodos 1922
m. pradžioje, įvyko ^kairiųjų”
irakaJbos^ ^ur kalbėjo J. Bal
trušaitis ir Bimba. “Dešinieji,”
vadovaujami Andriulio ir Mizaros (dabar jie abudu Chicagoje), padaro užpuolimą ant
dairiųjų” prakalbų.
Iškiilo
toks termas, k*id buvo laukia
ma tik pradedant muštis. Išsipiemenavo, išsidumiavo sustoję Rimbu
įdruliu, ir
publika, jiems besiprfustant, iš
siskirstė.
/.
Tuojau po to įvyksta pra
kalbos “dešiniųjų”; kalba An
driulis ir Mizara.
Užpuolimų
padarė “kadridjji,” vadovauja
mi Bimbos. Bimbai užpuoli
mas pavyksta. Andriulį ir Mizarą nuvijo nuo pagrindų, o
pats Bimba užlipo
kalbėti.
Čionai vėl išsipludo, išsapieme-

Į

Tegul Prirengia Jums
—
AUDITORIUS
. P
T a x ų Žinovas
* ••

American Line
New York-Plymouth-Cherbourg,
Hamburg.
•Manchuria kov. 15 *Mongolia kov. 29
•Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
Anapus susijungimai su Baltijos uost.
Red Star Line
New York Plymouth-CherbourgAntwerp
Zeeland Kovo 22; Belgenland Bal. 18
Lapland Kovo 27; Zeeland Bal. 25
I.
Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. KreipkitČS prie vietinių agentu.
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
Chicago, III.
14 N. Dearbom St

Kelios Dienos Teliko
Ofisas atidarytas iki 8 vai. vak.
Nedeldieniais iki 12 diena.
3241 SO. HALSTED STREET

------------------------------------------------- -----

.

Lietuviai Daktarai

M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

'.■■V

1

Akušerka

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
Telephone Yards 1532

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

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

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
8259 6o. Halsted St., Chicago, 111.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7942

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Resddendjos tel. Kedzie 7716

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. C. Z. VEZEUS

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

DR. A. L. YUŠKA

Vai. 6 iki 8 vak.

PHYSICIAN AND SURGEON

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.; Lafayette 0268

1900 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir
Oxygen (“gesas”)
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedčlioj nuo lO iki 12 ryto.
3261 8d. Halsted StM Chisago, III.
.............

DENTISTAS
1821 So. Halsted StM Chicago, III.
kampas 18-th Eftreet
Phone Canal 0257

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra
uždarytas <

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
8261 South Halsted St
Tel. Boulevard 5053
Vai. 19—H A.M. 1—8 ir 6—9 PJ4.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Iki 1 vai. po pietų.

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

4601 So. Ashland Avė.

DR, M. STUPNIGKI

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

Office Hours: 10 iki 12 pietų

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telephone Yards 5032

Telephone Boulevard 5052

DR. C. K. KUAUSA

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

arti 47-tos natvės

Tel. Kenwood 5107
Valandos; nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

....................... ......... 11

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4712 So. Ashland Avė.

DR. M. T. STRIKOL’IS

i

Dr. Maurice Kate

Lietuvis Dentistas

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

■y "

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
>atyrimc. Paseklingai palarnauu prie gimdymo
Kiekviename at
teikiu
sitikime
’patišką prižiu*
ėjimą.
Duodu
JYVO’atarimus
erims ir merginoms veltui.

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas

DR. S. BIEŽIS

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 8138

Telephone Yards 5834

DR. J. KUUS

qb. a, im

4643 So. Michigan Avė.

Pirkite laivakortes atgabenimui savo
giminių iš Lietuvos.
White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton
Majestic kovo 31; bal. 21; geg. 12;
(Pasaulio didŽiausis laivas)
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

_ _
_
Vsirlr
**

------------------------------------------- —------- - ------------------------------------- .

A. L. DAVIDONIS, M. D.
Į LIETUVĄ

w
I

Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Tel. Auatin 0787

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette- 0098

'

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8
vakare išskiriant nedėldieniua.

Canal 0257
Naktinis Tel. Cahal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
UIII I I 1.1 feNMII VIIIU

M

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

DR. P. ŽILVITIS

5208 W. Harrison St.

'

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgu
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—§ vak. Nedaliomis 19—12 dieną
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Gydytojas ir Chirurgas
8243 South Halsted St
TeL Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

akimis, pasiteirauk

BLUMENTHA1
ra. BOtJ lovaN MR1
M4* S. AihlaeS Ava

BHK

Ketvirtadienis, kov. 15,192#

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily N«wa
Rublis hed Daily «xcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.
Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street
Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8501

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada.

$7.00 per year outslde of Chicago.

$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
.....
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mininkus. Bet jiems
bu
vo negana. Jie užsimanė pa
sodint savo partijos žmogų
ir į valstybės prezidento vie
tą ir išrinko savo balsais p.
Stulginską,
Bet kadangi už p. Stul
ginską nebalsavo niekas ki
tas, kaip tik klerikalai, tai
jisai negavo

■

Entered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, 111., under the act of
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, ilakiriant
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
[11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paltui
Metams .......... —----— $8.00
Pusei melą --------- .............. . 4J0
Trims mėnesiams — . 2.00
- l.W
Dviem mėnesiam ---Vien m minėsiu! ---------- —♦ . .75
Chicagoje per neiiotojus:
se
Viena kopija-----------------18c
Savaitei .................
—
Mėnesiui —................................ — 75c
—
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje
paltu:
Metams---- ---- ——......... —- $7.$0
Pusei metą —„------------ ——
Trims mlnesiams----------------- 1.75
Dviem mėnesiam------------ — 1-25
Vienam mėnesiui ...........
.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginu)
Metams .............................. —— $8.00
Pusei metų .......... —- ---------Trims mėnesiams ---- ------------ 2.00
Pinigus reikia siąsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos Seimas
paleistas.
Drg. St. Kairys praneša
“Naujienoms”, kad Seimas
tapo paleistas ir nauji rin
kimai paskirti gegužės mė
nesio 12 dienai.
Galima numanyt, delko
tai įvyko. Seimas neįstengė
sudaryt valdžią, kadangi
krikščionys demokratai ne
turėjo daugumos Seime, vie
nok su vįsoms kitoms parti
joms elęė^i, kaip kokie dik
tatoriai.
1
Pirmiausia, “krikščionys”
(su liaudininkų pritarimu)
taip išaiškino Seimo rinki
mų įstatymą, kad tautinės
mažumos gavo Seime dvigubai mažiaus vietų, negu
joms išpuolė pagal surinktų
jų balsų skaičių. Tautinių
mažumų frakcijos, protes
tuodamos prieš tai, per ke
letą mėnesių visai nedalyva
vo Seimo posėdžiuose.
Ačiū tam, susidarė “krik
ščioniška” dauguma Seime
ir,'tuo pasinaudodami, “krik
ščionys” pravedė savo žmo
gų (p. Bistrą) j Seimo pir-

stybės priešakyje pažangius tingai į susipratusius darbi
ninkus, ir raginame juos
žmones?
padėti Lietuvos Socialdemo*
Šito klausimo išsprendi
krat;ųJ?artijai, kuri visuo
mas žymiam laipsnyje pri
met griežčiausia ir nuosa
klausys nuo to, ką ateinan
kiausia kovojo prieš klerika
čiuose rinkimuose parems
lizmą.
amerikiečiai.

Dėkime aukas ir šiųskime prieglobščio

vėjais aš nėsu prktęs būti opti
mistas, ir 4>utau linkęs laukti
įvykių išsivysiant šitokia kryp
timi: galų gale turės nukentėti
nuo išimties padėties socialde
mokratai, kurie šiuo žygiu pa
rodė visų daugiausia valstybinės
išminties, tolerancijos, politinės

viename geriausių tų... Ir šiandie berods, po kelių nuovokos. Kolkas nukentėjo, ži

viešbučių Gruemvald. Tuoj su dienų “darbuoties” ypatingas ko noma, tiktai Hitleris: grūmojo,

Mes atsišaukiame į visus jas Lietuvon be jokio atidė organizuota ekspedicija — ir misaras vidaus reikalų ministe grūmojo valdžiai ją nuversti, kai
liojimo !

Seimo daugu protaujančius žmones, o ypa-

mos balsi/, kas pagal kon
stituciją yra reikalinga tei
sėtam prezidento išrinkimui.
Opozicinės partijos todel^ątsisakė pripažint tą klerikalų
žmogų prezidentu.
Dabar reikėjo sudaryt ministerių kabinetą. Sukėlę
prieš save visas partijas,
“krikščionys” atsidūrė to-

su: paskui prancūzus sekioįa tiktai išlindo j gatvę su vėliapublika, kuri žiuri, kur prancu- vomis. Tiesa, labai susimušę nie
žai gaus pavalgyti — tai paskui (kur nebuvo, bet už tatai išimties
jau tai įstaigai tikra negerovė: Į padėties vykinimas pasiekė vilarba sienos subyrės, arba nosys kolakiško fasono. Ir šit piliečių
galvas suka naujas gandas: esą
sutruks.
šit ne taip sęnai platūs gan- Bavarijos krašto, policija palai
das paklydo, kad prancūzai rado kanti ne valdžios pusę, o fašis-

viešbuty s supyškyta. Aš jau ne- ris yra padavęs atsistatydinimo reikia parkeltą ermiderį likviduo

spręsiu, ar apsimoka daužyti
viešbučiai, kad ir tokiais atve
jais. Bet štai kas pasirodo, kai
viešbutis jau sudaužytas: I) ten
prancūzo nei vieno ir būti nebū
ta, 2) kažkas provokacinį gan
[Tęsinys]
dą skleidė asmeninai keršyda
Vieną snieguistą, drėgną ir ži šeimynėlė iširo, buvo keletas mas, 3) pogromas įvyko policispurviną žiemos rytą Bavarijos priežasčių. Jau man kiek seniau tų akyvaizdoj, kurie “neitralitepiliečiai kėlės ankstų metą ir teko rašyti, kaip gražiai sutar tą laikė”, ir 4) šukėse ir griuvė
dyvų padyvais atsidyvyt ne tinę giedojo valdžia su fašistais, siuose nerasta daug sidabrinių
galėjo,
Ir tramvajai, kaip bendrai socialistus smaugdami, daiktų, kurie kažkur įstabiu bu
žviegė
taip
ir
tebežvie- ir kaip pro pirštus valdžia žiu du dingo. Tiktai, kai pas vieną
nebesutiko padėti jiems šitą gia, ir makabiliai purvus te- rėjo į visus fašistų ekscesus, kai fašistą vistiktai rasta sidabrinis
darbą atlikti, ir jiems teko be taško, ir liaunos bavarčikės buvo užpuldinėjama socialistų peilis, tai jis pareiškė esąs ko
tenkintis tuo valdžios sąsta meiliai tebesišypso, o piliečiai susirinkimai. Bet reikia manyti, vos atminčiai pasiėmęs...
tu, kuris buvo palikęs nuo stovi sustoję palei sieną ir krap kad šis darbas fašistams jau bus šios prigimties dalykėlių pasi
Stį Seimo laikų. “Krikščio što pakaušį: ant sienos kabo di kiek įkirėjęs, tuo labiau, kad so taiko ir kiek daugiau. Iš to sun
raudonas plakatas, o tame cialistai ne perdaug didelio par ku padaryti linksmų išvadų kad
nes”, matyt, pagaliau nuta delis
plakate parašyta, kad valdžia imkime rodė eiti į gatves pasi ir kažinkaip nusistačiusiam op
rė visai atsisakyt nuo ban besirūpindama piliečio gerove ir mušti. O žydų — Miunchene jau timistui. Valdžia pasijuto ne vi
dymų sudaryt naują minis kitais išmintingais interesais vi kaip ir nebematyti. Vadinas, iš sai išmintingą žaislą Žaidžiusi it
terių kabinetą, nes kovo 10 soj Bavarijoj skelbia neaprėžtam to seka, kad fašistai išėjo nu nusprendžia biškį pasipurtyti.
d. Galvanauskas ktėjo į Sei laikui išimties padėtį. Tarytum galėtojais visais frontais. Ir mie šiomis dienomis turėjo būti fa
mą su deklaraciją (valdžios nei varnos nekrankė, nei dramb stas prisipildė gandais, kad fa šistų partijos suvažiavimas, ku
šistai rimtai galvoja apie politi
jie turėjo ir demonstraci
programo išdėstymu) ir pra liai nestaugė, ir žydai visi iš nį perversmą ir apie politinę sa riame
jų pa<laryti, ir šiaip pašumyti.
Bavarijos mažne išbėgiojo, ir
šė atstovų išreikšti jam pa auslenderiai, snapus pakabinę vo partijos diktatūrą.
Tik šit valdžia ima ir pareiškia,
sitikėjimą.
Tokia istorija ir Bavarijos val kad ji leisianti daryti suvažia
vien užkampiais beslanko, o čia
To pašitįjcėjimo tečiauš nei iš šio, nei iš to galo išimties džiai nelabai tepatiko. Prie to vimą tik po pastoge ir kad jo
Galvanausko kabinetas ne padėtis! Tuo labiau padėtis kei dar * prisidėjo pora dalykėlių. kių viešų demonstracijų nepri
gavo. Eltos pranešimu,, už sta ir neaiški, kad tą pačią die Kiek žinoma, įsibrovus prancū eisianti. Savo nusistatymą šiuo
zams į Ruhro sritį, visoj Vokie kart valdžia motivavo visai pa
valdžią balsavo 38 atstovai ną paskelbta alus 100% pabrang- tijoj prasidėjo demonstracijos doriai:
dabar esąs Vokietijoj
siąs. Sniegas pavirto lietum, pi
ir prieš ją — taip pat 38, t. liečių ir be to raudonos nosys prieš prancūzus; neatsiliko ir ba toksai metas, kada visiems rei
y. balsai pasidalino lygiai ėmė labiau raudonuoti, ir iš jų variškai. Demonstracijos demon kia laikytis vienybės ir vengti
pusiau.1 Negavęs pasitikėji juromis slinko garai, į cigaro stracijomis, bet prancūzų ir bel visokių dalykų, kurie galėtų tą
gų militafinėms misijoms tai pa vienybę laužyti. Bet fašistų vy
mo, ministerių kabinetas tu durnus panašus.
rėjo atsistatydinti, bet tuo Kai pradėta neaiškius dalykus sidarė ištikrųjų trupučiuką taip, rų ne toksai temperamentas, kad
galėtų galvoti ar sugebėtų
met Seimui butų tekę suda aiškinti su Šventųjų Motiejaus, kaip katinui atlikus istoriją su jie
Smetona. Valdžia jiems buvo rek pasakyti ne tai, kas jiems ant
ryt naują kabinetą, ko jisai Pranciškaus ir Augustino pagal vizavusi viešbutį, kur jie ilgą seiles užeina. Jie aiškiai pareiš
ba, neaiški padėtis pasidarė
dėl/ augščiau nurodytųjų
tamsi, ir senas Miuncheno sie laiką gyveno. Dabar ima ir su kia — leisit ar neleisit, mes vispriežasčių negalėjo padaryt. nas juodas debesis užgulė: už streikuoja viešbučio tarnautojai, tiek padarysim savo, ką norė
Tuomet paliko vienintelė iš vakar tris kartus dangus žaiba atsisakydami prancūzams ir bel sim: musų tarpe nėra bailių! O
eitis paleisti Seimą ir pa vo ir perkūnas griatidė — Don- gams by kokio patarnavimo kas liečia vokiečių vienybės
teikti ir, žinoma, valgyti duoti. frontą, tai fašistai abelnai nesą
nenvetter!
skelbti naujus rinkimus.
Valdžia čia nieko nekalta — linkę vienybės fronto laikytis, ir
Seimas tuo budu tapo pa Visoj tvarkingoj, dievobaimin- tarnautojai *— laisva publika, tai ne jų reikalas esąs... Tai pa
leistas dėlto, kad Lietuvos ’goj, visais šventosios bažnyčios valdžia negali juos priversti. sakė pačiam vidaus reikalų miklerikalai norėjo vieni val- šventaisiais ryšiais palaimintoj Lovą pasikloti ir kambarį pasi-- nisteriui Unser Fuehrer Adolf
šeimynoj atsitiko negirdėtas, ne
dyt Lietuvą, neturėdami tam regėtas skandalas: susipyko Ba kurti gali ir patys prancūzai, Hitler, o už dviejų dienų vėl mibet su valgiū — tai durna isto nisteriui pakartojo Hitlerio pa
pajiegos.
varijos valdžia su bavarčikų fa
Dabar “krikščionys”, ži- šistais, arba atbulai. Ale taip su rija. Visi restoranai atsisako siųsti du jauni pusberniai. Mi
jiems valgyti duoti, o krautuvės nisteris klauso, klauso ir jam
noma, dės visas pastangas sipyko, kad man, brač, kipki-na- atsisako jiems ką nors parduoti liūdna daros. Biškį: hm...! O aš
užkariauti daugumą Seime, lipki!
— net ant durų parašas kaba vis tik neleisiu! Prasidėjo kova.
kad valdžios sudaryme jiems Na, kad fašistai tokie žmo “prancūzams ineiti griežtai drau Paskelbta išimties padėtis, fašis
nereikėtų derėtis su jokio- nės, su kuriais susipykti daly džiama”. Reikia matyti, kaip tie tams uždrausta išeit į gatves su
kas visai ne mandrus, tai šven nabagėliai prancūziukai bęgioja vėliavomis, Vidaus Reikalų mi
ta teisybė, bet kad tai padarė
liaudis šiandie -stovi prieš už Bavarijos valdžia, ot tai dyvai iš vienos karinamos į kitą ir nisteris paskelbta ypatingoms
niekur negali pavalgyti gauti. teisėms ypatingu visam kraštui
davinį : ar pavesti visą vald ir dideli buvo.j
Jeigu kur tik jiems pasitaiko komisaru visuomenės ramybei
žią į klerikalų rankas — ar, Viskas teka, vjsi galai keičias, apgauti šeimininką, nuduodant palaikyti.
priešingai, nulaužti klerika arba, kitaipfs ant, nieko be kokį rusą ar turką. O iš kitos Bet Čia tiktai istorijos prad
lams ragus ir pastatyti val priežasties, irma, negu ši gra- pusės —7 ir šeimininkui biškį bai- žia. Tai šen tai ten fašistai vis
Padegėlis Kasmatė

Laiškai iš Miuncheno

prašymą, tokiuo pat žestu pasi ti, tai puolasi prašyti policijos
žymėjo ir policijos viršininkas... pagalboj savo nukentėjusiai gar
Kuris iš jų pasiliks, kuris pasi bei palaikyti: žinoma, jam, dar
trauks — galas juos žino... Eina gana jaunam žmogui, visa tai
kalbos apie visos valdžios atsi niekis, bet perspektivos vis dėl
statydinimą. Tai nėra tikra, tik to nelabai linksmos — publika
tai šioje neaiškioj atmosferoj šydijas....
jau vėl lenda, į eikštę ilgą, sun O iš kitos pusės reikia lauk
ki pono Kahr figura, vieno de- ti, kad dešinieji mobilizuos vi
šiniausiųjų visoj Bavarijoj kar sas pajiegas, kad nuversti da
žygių, kuris jau kartą buvo čia bartinę valdžią ar bent vieną vi
ministeris pirmininkas, kuris tu daus reikalų mipisterį, ir jo ka
rėjo pasitraukti tiktai po ilgų bineto draugus už tokį “nelem
pastangų iš Berlyno... Slenka tą netaktingumą”... Jei šis ka
gandai, kad net dvi valdžios yra: binetas pasitrauks — valdžia
viena oficialingoji ir atsakomin- žmegtelės dar labiau į dešinę, ir
ga prieš parlamentą, kita užkuli pasitikrins Hitlerio žodžiai prak
sinė, nuo kurios priklausanti tikoj : šiuo metu vokiečių vieny
pirmoji. Na, dvi valdžios, kaip bės frontas —dalykas antraei
dvi valdžios, bet pono von Kahr lis...
plius policijos prezidento Nortz
Eina gandai, kad bavarčikai
nuopelnais išimties padėtis atsi savo prezidentą rinksią. Krondūrė visai komingoj padėty... prinz Ruprecht nieko prieš tai
Reikia žinoti, kad įstatymas res neturėtų, kad kiek ir pakarapublikai ginti, kuriuo einant ki liauti... Aš tik stebiuos, kaip
tose Vokietijos vietose yra fašis tai iki šk>l musų šventieji demo
tų organizacija uždrausta, Bava kratai nesusipranta pasiųsti į
rijoj vietos neturi... O policijos Bavariją keletą savo karžygių
prezidiumas, vykindamas išim politinių intrigų sekretų pasi
ties padėties įsakymą, kuris at mokinti!
kreiptas prieš fašistus, dėjo vi O tuo tarpu purvinas lietus
sas pastangas, kad apginti susi muzoja gatves, o pi’lječiai dyvų
kompromitavusių fašistų garbę dyvais atsidyvyti negali.
ir palaikyti jų autoritetą nors ir
kad ir tik linksmosios publikos
daly! Tuo tarpu, kai Hitleris sa
vo didvyrių tepriskaito vos be 5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
uĖIMYNOS SVEIKATA.
ne išviso maximum 15000 ber-l
niokų, ministerių kabinetas die-!
ną iš dienos ilgiausius posėdžius
didžiausioj paslapty tam reikalui
paveda, o publiką pasiekia tik-'
tai gandai, kad tai vienas ar kita’s ministeris nori pasitraukti!'
Taip vadinamoji “storoji spau
g
ž
da”, esamoji visai artimuose san
tykiuose su ministerių pirminin
ku, keikia valdžią už paskelbimą
A?]tTsCpi«Š\dS riostfs
išimties padėties, Hitlerio atvirą
grūmojimą valdžiai pavartoti paVdrtojdnps f)bo fpezli, išbcrinjdi
g
jiegą vadindama nesusipratimu,
ir ŲioŲu odiąes liįos.
kuris gali būtį paaiškinamas tik-"
tai valdžios neišmanymu! Ir dar
KAINA 50c
kurjozas: valdžios pusiau oficio
f^ldbsk'ic P*1* dpiTelęoHlis»
zas skelbia, kad valdžia šiuo sa
vo žygiu nustojusi žmonėse au
toriteto ir pasitikėjimo! žodžių,
W. F. SEVERĄ CO.
padėtis tokia mandri, kad kažin I CEDAR
RAPIDS, IOWA
kiek alaus ištriūbytum, visviena
nesuprasi, ar tai anuotomis
žvirblius šaudo, ar tai valstybės
Kooscvelt 7532
garbės kaina daroma Hitleriui
S. M. Skudas
propaganda, ar tai, pagaliau, yra
Graborius ir Balsamuotojas
liaudies nemokamas spektaklis,
Automobilius turiu visokiems rei
kur komikų roles vaidina visai
kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.
atsakomingi asmenys. Tokiais at
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Moters Laimėjimas
(Pasakojimas)
.

(Tęsinys)

i

—Gerai) Ale norėčiau jums priminti,
kad jus įmanomai greičiau pasistengtu te
nukelti danglį ir nusileisti Šuliniu. Kitaip,
gali dar antbėgti ant musų sekantįs pas
kui tramvajus. Jie čia bėgioja po kits kito
kas trįs minutės.
/
—Aš viską tai žinau, —• atsake jis. —
Kairas ateisiu, dangtis bus jau nuimtas.
Jis Jau dabar nuimtas., .
—Dar vienas dalykas: kaip jus atsižinOsite, kuriuo traukiniu važiuoja jūsų
žmona?
—Apie tai man praneš telefonu. Aš
turiu žmonių, kurie ją seka. Mano žmona
bus apsisiautus rusva, kailiais pamušta,
skraiste; lengvai galėsite ją pažinti. Ji la
bai graži. Jeigu ji apalptų, jus nugabenki
te ją aptiekon, prie Monroe gatves kampo.
Ar jus kalbėjotės jau su mano mo
to r momi — paklausiau t
- Jau, — atsakė jis, — ir užmokėjau
jam tiekjau, kiek ir jums. Tik aš nenorė
čiau, kad judu tarp savęs kalbėtutės apie
tą dalyką. Geriau butų, kad judu visai
kits kitam apie tai neprisiinintute.
—Gerai.

l’rivažiujant prie Monroe gatvės,
.įlįs nueikite į priešakinę platformą ir ge
rai temykite. Kai pastebėsite mano galvą
kyšant iš šulinio, jus duosite signalą tram
vajui sustoti, ir tramvajus sustos. Motormanas padės jums apsiruošti ir ištraukti
mane iš šulinio, nors aš ir spirsiuos, buk
norįs čia numirti.
Valandėlę apie visa tai pagalvojęs ta
riau:
X
—Man regis, kad jus būtute galėję
geriau ]>asilaikyti sau pinigus ir niekam
nesipasakoti apie savo sumanymą. Mosi ir
taip, pamatę, būtume jus ištraukę išpulinio.
—Dieve mylėk! — sušuko jis: — jukmotormanas galėtų ir nepastebėti! G-alėV
tute nepastebėti ir jus! Niekas!
)
—Tiesa.
Pasišnekučiavome dar apie šį, apie
tą, atvažiavome iki linijos galo, iHkada
musų traukinys grįžo atgal, jis grįžo kar
tu.)
Ties Monroe gatvės kampu jis tarė
man:
1
—štai ir aptieka, kurion jus atga
bensite mano žmoną, jeigu ji apalptų.
iPo to jis iššoko iš tramvajaus.
Aš dabar buvau turtingesnis visa de
šimčia dolerių. Ačiū Dievui, gyvenime
kartais pasilaiko ir laimingesnių dienų!
Visą žiemą vaikščiojau laikraščių pluoš
tais apsikamšęs nugarą ir krutinę, kad
užsidengus nuo .žiauraus vėjo; o ta popiera
darydavo man didžiausių nesmagumų, nes

kiuk-<no'rs pasikrutinus- ji brazdcidavo-čiužedavd ir deilto kiti draugai baisiai iš manęs
juokdavos. Dabar gi galėsiu jau įsitaisyti
storiu-storiausią skrandutę, j O, kai draugai
dar sykį bandys mane čiupinėti, kad išgir
dus, kaip popiera brazda, tai, vagie, aš to
nebcipakęsiu...
‘Suvažinėjau ?du kartu miestan, su
važinėjau tris kartus — nieko neatsitiko.
Kada jau (rengėmės keliauti iš Cottagc sto
ties ketvirtą kartą, tramvajui! įlipo jauna
moteriškė ir, nuėjus, atsisėdo priešakinėj
platformoj. Aš priėjau atsiimti penkių
centų, ir ji atsisuka į mane, taip kad aš
galėjau matyti jos veidą. Ji buvo labai
jauna ir graži, nekalčiausiom mėlynom
akini. Balandėli, teks tau šiandie nema
ža išgąsties turėti, mąsčiau sau: alc tu tru
putį palaidokavai, tai čia bus' tau ir pa
baudimas. O jau nunešti tave atsargiai į
aptiekę, tai man bus ir labai labai malo
nu,
___
Musų traukinys lėkė vidiu’miesčio
linkui.
\
Nuo savo platformos patekėjau, kad
motormanas pradėjo kalbėties su jaunąja
moteriške. Ką jis galėtų jai pasakoti? Bo
to, jis neturi nū teisės kalbėtis su pasaižieriais, kada eina tarnybos pareigas. Ir kai])
labai nustebau pamatęs, jog moteriške dar
arčiau prislinko prie tos vietos, kame sto
vi motormanas su savo mašina, ir didžiau
siu įtempimu klausos, ką jis\ jai kalba.
Važiuojame toliau miesto linkui, su
stojame ir priimame žmones, sustojame ir

išleidžiame žmones, — viskas eina, kaip
reikiant. Artinamės prie Monroe gatvės.
Manau sau: tasai buklus jaunas vyrukas
pasirinko sau visai tinkamą vietą, kampą
Monroe gatvės — tylų kampelį, kaine jam
niekas netrukdys nusileisti šuliniu. Man
prisimena, kaip kartais tekdavo matyt
tramvajų kompanijos darbininkus stovin
čius tuose šuliniuose ir taisančius kai-ką,
kas sugezdavo ]M>žeminiuose linijos įtai
suose. Bet jeigu kuris jų butų sugalvojęs
pasilikti šuliny i, kada traukinys prabėga,
tai jis bematant kokį pusantro sprindžio
pasidarytų trumpesnis: keberklas, kur ei
na žemyn prie kabelio, nupiautų jam gal
vą.
Kadangi kita gatvė turėjo jau būti
Monroe, tai aš nuėjau į priešakinę plat
formą.
t
'
Nė motormanas, ne jauna poni nebesikalbėjoi Tik tiek dar pastebėjau, kad
motormanas linktelėjo galva, tartum kam
pritardamas, paskui, įspyręs akis priekin,
paleido traukinį pilnu bėgiu. O mano mo
tormanas buvo stambus, augalotas airys —
Patas.
(Lengvink truputį!
tariau motormanui paprastuoju žargofiu. O tai reiškė:
važiuok truputį palengviau. Dabar pastebėjau linijos vidury jdodą tašką. Galėjo
tai būti kyšanti iš po žemės žmogaus gai
va.

(Bus daugiau)

Baltas Jurginis.
*

*

*

Mano kelias dagiais sėtas,
bet einu, einu, einu!
Dainas $edu negirdėtas - skausmą, kančią malšinu...
Mano tikslas ,— uolos kietos,
vėjo giesmės ir ledai...
Bet kodėl taip spėkos lėtos?
ko nelinksmas taip asai?

f
Juk aš tavo draugas, vėjau, —

kas įveikti gal mane?
Vakar gojuose šlamėjau,
o šiandie — liepsnų tvane...
f'

Kur erškėčiai susipynę, —
žaibo iškapot prašau.
Kur dalis — širdies kankyne,—
žodį šventintą rašau...

Mano takas į 'žvaigždelę
per atkalnes, pey dausas...
Bet pavargęs, — širdį gelia, —
ar tenai ji dalį ras ...
1

‘

r

O tačiau aš ‘tiesiu kelią —
bus smagu, smagu, smagu,
Jei tą šviesiąją žvaigždelę
priviliosiu tapt draugu!...
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S. Sąjungoj. L.D.L.D. reikalai
Musų reikalai.

L. D. L. D. CHICAGOS RA
JONO KONFERENCIJA.

Abelnais L. D, L, D. reikalais
tapo nutarta paraginti Centro
Valdybą greičiau išspręsti apie
jai paduoto rankraščio leidimą
ir kad ji kuogreičiausia susfijHnotų su draugais Lietuvoje ir
kartu su jais išdirbtų pieną to
limesniam knygų leidimui. Bus
stengiamąsi veikti išvien su
draugais Lietuvoj dėlto, kad pas
juos yra daugiau literatinių jiegų, be to bus galima knygas pa
skleisti ir Lietuvoj, kur knygos
taip pat yra labai reikajfnkos ir
kur jaučiama tų knygų didelė
stoka.

Drg. B. Songaila straipsniu
Pereitą sekmadienį, kovo 11
“•Daugiau doanės kreipfciin į
LSS-gą” “'Naujienų” 52 Inr. d., Naujienų name įvyko pirma
skatina sąjungiečius prie vei Lietuvių Darbininkų Literatūros
kimo LSS. naudai. Dirg.! Son [Draugijos Chicagos Rajono kon
gaila ne pirmą kart išeina vie ferencija, sušaukta Rajono lai
šai su panašiu raginimu, tik kinojo komiteto.
Konferenciją atidarė d. J. češiuo kartu jis pasako daugidu
gj’vos tiesos. Reikia pripažin | ponis. Jis taipjau tapo išrinktas
ti, kad Pild. Komiteto veiki i pirmininku. Sekretorium išrink
mas ištikro pasigailėjimo ver ta K. Baroną. Konferencijoj da
lyvavo 11 delegatų nuo 3 kuo
tas.
Taipjau nutarta paduoti Cen
Pild. Komiteto neveikiift pų.
tro Valdybai sumanymą kurti
Iš
kuopų
raportų
paaiškėjo,
kad
priežastį sudaro ir tas,
Moksleivių šelpimo Fondą. Tam
Centro Sekretorius neturi di kad kuopos nors dar nėra skait Fondui pradžią daro L. D. L. D.
delio noro nei pasišventimo lingos nariais, bet kuopų veiki 19 kp., kuri turi surinkusi tam
dirbt musų organizacijos nau mas didėja ir niekurios kuopos tikslui keliys desetkus dolerių.
dai, Tiesa, mes už darbą jam pradeda gana sėkmingai veikti, Moksleivius šelpti yra gyvas rei
nemokame, tai nė peikt per- o ateity ketina dar daugiau veik kalas, kad kuerfauglausia turė
ti ir stiprinti organizaciją.
daug negalime.
jus idėjinės inteligentijos, kuri
Svarstoma laikinio komiteto dirbtų darbininkų klesos nau
Kalbant apie musų inteligentiją ir profesionalus, pirma patiektas Rajono konstitucijos dai.
viso reikia stebėtis, kaip tie projektas (jis savo laiku tilpo
Sekamą konferenciją nutarta
vyrukai drįsta ir I^SS. nariais Naujienose), kurį priimama su
laikyti rugsėjo mėnešy.
vadintis! Ir labai gali būt, kad mažais pataisymais.
jie nei nesivadintų, jeigu kuo Po to renkama Rajono komi ši konferencija parodė, kad
pų sekretoriai duoklės neiško- tetas. Išrinkta: pirmininku-or- narių ūpas yra geras, yra pasi
lektotų iš jų — jų raštinėse. Į ganizatorium J. Čeponis, sekre- ryžimo veikli ir todėl galima ti
Mes turime tik vieną inteligen-1 >orium K. Baronas, fin. sekreto- kėtis, kadi/lytimoj ateity L. D.
tą savo tarpe, kuriuo tikrai | ritini A. Vilis, iždininku A. Ke L. D. Chi<cągos kuopų veikimas
galime džiaugtis — tai d. P. mešį, knygiam J., Kondratavi padidės, pradės kurtis naujos
kuopos, narių skaičius didės,
Grigaitį, “Naujienų” redakto čius.
Svarstoma kiti Rajono reika nes lengva yra veikti tokiai
rių. Kada šis draugas išeina
sakyti prakalbų, tai^ne tik čia, lai. Pirmiausia tapo nutarta iš draugijai, kuri teikia kiekvienam
Amerikoj, komunistai šoka or vien su L. S. S. VIII Rajonu ir darbininkui reikalingiausį daly
ganizuot visas savo juodąsias Liet. Soc. Jaunuomenės Lyga ką — knygą. Kiekvienas norssipekas prieš jį, bet ir Mask padaryti per ateinančius tris mė kiek susipratęs darbininkas no
vos komunistai, sulig jų pre nesius smarkią kampaniją su rės tokiai draugijai priklausyti,
są, ruošia ten demonstracijas stiprinimui tų trijų organizaci kati papildžius savo žinojimą ir
prieš jį, Jeigu visa musų inte jų. Be to Rajono valdyba turės pasisėmus sau didžiausį turtą —
ligentija taip veiktų, esu tik išdirbti projektus spartesniam apšvietą. O kuo daugiau narių
ras, kad LSS. veikimas butų draugijos ugdymui ir įteikti juos įus, tuo daugiau bus galima ge
pilnas. Ik't jie to nedaro. Jie kuopoms.' Kuopų narių patari rų knygų išleisti, tuo patiems
tiktai tūpčioja. O tas jų tup- mus šiuo dalyku Rajono komi nariams bus daugiau naudos.
čiojimas daro daug žalos mu tetas mielai priims ir kur gali Tad visi darbininkai stokime
sų organizacijai ir visai darbo ma bus, pasinaudos.
į L. D. L. D. ir dirbkime dėl
Tapo
nutarta,
kad
kiekvienas
klasei.
jos — teisingiau — sau, darbi
priklausančių šiam Rajonui kuo ninkų švietimui ir jų klosimam
Organo klausimas.
pų narys mokėtų 10c į Rajono susipratimo kėlimui. Kuopų su
Draugas Songaila savo raši iždą. Be to patariama, kad kuo sirinkimai nuolatos yra skelbia
nėliu skatina Piki. K-tą, kad pos imtų iš narių 15c į metus mi “Naujienose”. Eikite į tuos
jisai peržiūrėtų rytinių valsti savo bėgantiems reikalams, kad susirinkimus ir prisirašykite prie
jų. LSS. narių užgimtas re4>lįu- tuo sudarius kad ir nedidelį vei savo kolonijos kuopos.
cijos organo klausimu.
Kiek kimo iždą, kuris pagelbėtų kuo
— Sekretorius.
pamenu, tos rezoliucijos regis poms daugiau veikti.
reikalavo, ^kad Piki. Komite
tas stengtųsi gaut Keleivį ir
Naujienas -nupiginta kaina LSS.
nariams. Gal šitoks sumany
mas ir yra naudingas LSS.,
.
■
'
bet klausimas: ar jis įvykdo I
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
mas gyvenime?
Kalbamieji
laikraščiai yra bendrovių lei pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
džiami,
o toms bendrovėms Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
priklauso visokio plauko žmo pilnai išmokėti sekantiems asmenims, jr prisiun
nių! Jeigu ir pasisektų prikal
tė kvitus su paėmėjų parašais.
binti tų bendrovių direkcijas,
tai ar nekiltų dėl to suirutė
Pinigusi gavo:
bendrovėj ? O LSS. nėra tam
Pupielcnai
15910—-M. Vaiciekauskui
organizuojama, kad keltų su- 85258 \ S. Pirpii
85267-K š takas
15023—K. Snialiečiui
irutę apšvietos bendrovėse,
Kastanauckienei
dėl, mano supratimu, butų ,ge- 85272—1). Sesevičiui
15910—J. Dabrišiui
riau, kad mes tą klausimą lik- 85273—M. Vaitkevičiui
15943—Z. Žiurkevičienei
viduotume, o pakeltume naują 95124—J. Kybartas
15949—J. Barškintu i
klausimą, būtent, įsigyti nuo 95138—R. Plašinienei
Tirunienei
savą organą. O mes tai leng 15266—M. Užandienė
15954—J. Nakrošis
vai galime atsiekti, jei tik tu 15315—F. Radavičia
15959—J. Kernagiui
rėtume ganėtinai noro ir jm- 15324—O. Tautkienė
15344—P. Kuntenis
15973—J. Klasavičiui
sišventimo tam tikslui.
15982—L. Prandkietui
Visų pirpia, šitą klausimą 15345—0, Margienė
15983—D. Nemaj tiška
turime nuodugniai apkalbėti 15348—K. Andriulis
15988—A. Tautvaišai
kuopų susirinkimuose, o po to 15377—M. Dorinienė
15997—K. Valkūnui
spaudoje, taip kad visi I^SS. 15412—P. Ramanauskas
15998—0. Mikštienci
nariai pasižadėtų būt savo or 15417—J. Statkus
16001—J. Žostautas
gano platintojais ir apgarsini 15422—M. Simašaitė
16009—D. Žaroliui *
mų rinkimo agentais. Ir po to, 15426—D. Andriulis
Kehnetai
kiekvienas LSS, narys dėtų sa 15438—J. Kranauskas
Stankus
vo dešimkę nuosavam organui 15480— A. Saucirius
6014-S. Zankevičiui
įsikurti. Ir kada mes turėsi 15562- A. Sinkevičius
Petkauskui
me keletą tūkstančių dolerių, 15567- A. ’Pa'kiovanskas
1601
Baniui
tad turėsime ir savo organą ir 15572—A. Kriščiokas
16026VJ. Kiliokaičiui
savo agentus iškalno priruoš 15596—0. Norvaišyte
16033 T). Pąjuodienci
tus. Tada dr musų organas ir 15684—-B. Šaulienei
16034—J. Šimkui
15704—A. Gelbudienei
musų Sąjunga bujos.
16043—A. Sirutienei
1#16 -St. Šleinius
Tai tiktai vienintelis klau
16016 ^lyDavidonienėi
simas, apie kurį mes galime 15722—M. Norkienei
15726—
16055—A. Jonikui
Novagruskienė
drąsiai kalbėti.
16058—M. Kiniontui
Taipgi turiu pabrėžti, kad
16059—V. Kimontui
tokioj
formoj įsigyt organą, 15782—A, Bailiukei
16066 J. Gogeliui
kokioj jau mes turėjome, visai 15800—A. Paliūnei
Cluneliauskicnei
nepritariu, nes jis daro žalos 15831—0. Žemai taitei
16081-A. Stanevičienei
organizacijai, kadangi jokiu bil 15857—1. Vitkui
Gatuliui
16082—IS. Stanevičiui
du negali ilgai gyvuoti, o lėšų
1608(L-M. žaguniui
L>881—M Petrei kienei
reikalauja gana daug.
15881
M
K u ra u skienei
16001—M. Slačianskui
—(Laisves Mylėtojas.
16092 -J. Biežiui
15887—V. Norbut
IIARVEY, III., kovo 13. —
16102—A. Vijimui
Akalaitiui
Vakar čia visai sudegė didele 15895—M Užandienei
16104—J. Juodeika
Illinois Varniai) Tile Co. dirb 15905—J. J. Leskauskui
1^17—A. Užtupiui
tuve prie 117 ir Ashland Avė.
Kvitai su paėmėjų parašais randasi
gatvių. Nuostoliai siekia $300,000.
“Naujienų” ofise.

'Pinigai Išmokėti Lietuvoje

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

..

Jau Galit Atsikviesti
Savo Gimines
iš Lietuvos
Sunkumai Apgalėti!
Rūpesčiai Prašalinti!
AUJIENOS jau pratiesė tiekų kelią iš Lie
tuvos Amerikon Jūsų giminėms ir pažįsta___ miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest
savo giminių iš Lietuvos, tai dabar galėsite jau
e sunkenybių ir didelių rūpesčių.
Naiijiehų atstovas Antanas Rįpkevičius, iš-.
buvęs Lietuvoje porą mėnesių, ten taip pasek
mingai sutaisė dalykus, kad dabar per Naujie
nas, galima'Sakyti,*^alės atvažiuoti Amerikon
kiekvienas, kurį tik Naujienos apsiims atgaben
ti iš Lietuvos.
Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie
nos per savo atstovus ar ingaliotiniuiš pąrupins
visą, kas tik reikia, ir prašalins visas klintis, ku
rių pats žmogus negalėtų prašalinti, iiftokiu budu kiekvienas sučėdys daugybę pinig , kuriuos
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti.
Už nedidelę mokestį virš laivakortės kainos
ir geležinkelio tikėto, ^Naujienos aprūpins kiek
vieną žihgsnį keliaujančiam žmogui nuo išsiėmimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kurin Amerikos miestan. v Keliaujančiam
žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas
sučėdys jam daug klapato ir bėgiojimo nuo Kaifošiaus prie Ainošiaus, bus gauta Amerikos vi
za, Vokietijos viza, daktaro apžiūrėjimas, kvotos
numeris arba leidimas išvažiuoti, bus užmokėti
Lietuvos karės taksai, bus (lupta nakvynė Kau
ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi
apdraustas ir apsaugotas nuo kratų,* ant galo
išvažiuojant iš Lietuvos bus duotas palydovas,
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir pridabos,
kad važiuojantis nebūtų be reikalo sulaikytas ir
kad tikrai išplauktų Amerikon. Jeigu atvažiavus Amerikon, pasidarytų kokių kliūčių ant Ellis
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti
kliūtis.
Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo
gimines iš Lietuvos į Amerką — dabar yra per
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautojų ap
rūpinimą ir apsaugą.
Jeigu turite kokių sunkumų su giminių atsikvietimu iš Lietuvos, tuojaus kreipkitės į Nau
jienas — čia jus gausite tinkamą pagelbą kožname atsitikime.
Paveskite savo rūpesčius apie giminių atsįkvietimą Naujienoms.
Dabar jau galite drąsiai kviestis savo gimi
nes iš Lietuvos. Nes sunkumai tapo apgalėti ir
rūpesčiai bus prašalinti.

N

KVIESKITĖS SAVO GIMINES IŠ LIETU
VOS per Naujienas

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 S. Halsted St
CHICAGO..

JUS

AKYS

'

’

Yra jums brangesnės už viską. Neapleis
kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.
DR. 8ERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)
3315 8o. Halsted St.,
Chicago, III,
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 .
Nedėliomis nuo 10 iki. 1. Tel. Y>rds 0632

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu
akių ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančiua tai
kus?
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios iviesai?
Ar jaučiate karį) ir smiltis akyse?
Ar yra baltar<remė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurta
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotemo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai'
so trumparegystę ir teliregystę. Pri-<
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausiai
klaidas. Specialė atyda atkreipiama
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas,li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų' 943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0^13. Patarimai dovanai
Valandos nuo' 2 iki 8 vai. vakare.
y ■
V

Dr. Anelė Kaushillas D. C.

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas:
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Ncdėlioj
9 iki 12 a. m.
*

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yr< naujai uždėta lietuvių
vaistinyčia

(Aptieką)
Kurioje gausite tik geriausias
gyduoles

8327 So. Halsted St..
Chicago*
Phone Boulevard 0696

Tel. Yards 1138

[STANLEY P.

MAŽEIKA
■ GRABORIUS IR
S Balsamuotojas
I Turiu* autombBbilius visokiems
J reikalams. Kaina
■ prieinama.

■* 3319 Auburn
®Ave., Chicago.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
pasirinkimui naujus moderninius stylius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po
$18.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30.
Kiekvienas vyras turi gražihi apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$13,50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50,
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalymo išpardavimas
overkautų jūsų kaina. Parduosime
viską.
S. GORDON,
1401 S. Halsted St,*ir 739 W. 14th St.,
tik bjskį į rytus ” nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

Skaitytojų Balsai

ANGLYS
2000 svary tonui garantuojama
Mes gavome speciali pristatymą 100 karų di
delės vertės West Virginia Pocahontas tie
siai iš mainų ir geriausios rūšies Illinois
Lump, Egg ir Nut, iš musų geriausių mainų.

* KOL PARDAVIMUI DAR TURIME
POCAHONTAS TIESIAI IŠ MAINŲ $ 12
ILLINOIS LUMP........ (didelės)i Ark
.

”

EGG.......... (forked) JkM

”

NUT............. (plautos) J

**

Parsinešti arba parsivešti su savim, 50c.
50c. nuleidžiama nuo tono imant nemažiau
kaip 5 iki 10 tonų 75c. nuleidžiama nuo tono
imant nemažiau kaip 10 ir daugiau tonų.

TELEFONAI: BOULEVAKD

GREAT NORTHERN 00AL COMPAN Y
420 W. 29th Street

SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA. , *
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams,
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams,
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

SANDARA

327 E Street,

—Man pastebėjus,
'kad len
taip baisiai nieko nėra, p. M.
N. atrėžė, kad, girdi, pakan
ką jau to, kad “Naujienose”
[Už išreikštas šiame skyriuje
tas viskas tilpo.
“Naujienos”
nuomones Redakcija neatsako.]
mat — baisus laikraštis... No
rėta vėl eiti į “N-nų” Redak
DAR APIE LIETUVIUS
ciją ieškoti, kas tas “komite
LIUTERONUS.
tas, ” ir jį nubausti; tik kun.
“Naujienų” 50 num. M. Nau- Razokui nudraudus, taip ir pa
joik reklamuoja!
naują savo siliko.,
Taigi ponui Nauyok’ui musų
draugiją, kurią “išmintinges
nieji” liuteronai įkūrę užleis draugija yra “durniai” dėlto,
dami kelią “durniams.” Neno kad neįstengė jos suvienyti su
riu poleniizuot su p. Nauyok- bažnytėle. O neįstengė todėl,
dauguma narių jau su
Naujoku, pabrėžiu tik porą fak kad
tų parodyti, kurie yra p. Nau pranta, kad susilipamo drau
joko menaimi “dūrinai” ir kas gija turi būt laisvai visiems.
tie “išmintingieji.” štai Liet, Kokia kultūra užsiims ta p.
E. L. p. draugystė turėjo savo Nauyok’o “išmintinigųjų” bro
susirinkimą vas. 24 d. Melda- lija, galėsim dar pamatyti.
L. L. E p. d. F.raštininkas
žio salėj., Viskas ėjo ramiai,
M. K. Kasparaitis.
iki aš paprašiau dviejų narių,
B. ir F., kad užsimokėtų savo ------------ |— ---------- h— -----mokesčius, kurių vienas atsili 13 STUDENTŲ NUSINUODIJO
kęs jau 7 mėnesius,
o kitas 250 studentų ii- mokytojų už
penkis. Abudu pasisakė užsi sinuodiji vakarieniaudami.
SHANOHAI, kovo 13. —
mokėsią vėliau, kitą menesį.
Taip rodos, ir turėjo praeiti, Iš llangHlau gauta žinia, kad
bet kur tau. Vienas jų, B., ga ten vakarieniaujant mokytojų
užsinuodijo 200
vęs balso ima aiškintis, dėl ko seminarijoj
jie daugiau nebemokėsią mė studentų ir 50 mokyjojų. 11
ir 2 patarnautojai
nesinių, būtent, kad, girdi, raš- B studentų
tininkas ,duoda draugijos skel jau mirė, bet galbūt mirs ir
bimus ir pranešimus į tokį daugiau * užsinuodijilsiųjų.
prakeiktą laikraštį kaip “Nau
jienos,” kas jį įgaliojęs draugi
jos vardą teplioti ten ir dagi
korespondencijas rašinėti su
šmeižimais bažnyčioj ir tikėji
mo, Del to dabar jie eisią kur
“r&mintiiTgesni” susirenku. Su
sirinkime pasidarė triukšmas,

Motorims kurios pasitiki
Lydya E. Pinkham’s Vege

pasibaigęs tuo, kad triukšma
dariai, kadangi jie pertoli buvo
užsilikę su mokesniais, o tuomi
ir nebeturį balso draugijoj,
buvo išprašyti laukan
teeinie sau pas “išmintiilgesnius.”*
Po to susirinkimas jau ėjo ra
miai.
Antras faktas. Praeitą va
sarą “Naujienose” til{x> kores
pondencija, kur labai gražiai
buvo aprašyta apie ''lietuvius
liuteronus. Ir ką gi? Pono M,
Nauyok’o “išmintingieji” su
kėlė didesnę revoliuciją para
pijoj negu bolševį i Maskvoj.
Korespondentas i|/uvo pasirašęs
slapyvardžiu “ omieta”, bet
“išmintingieji” išskaitė “Ko
mitetas” ir ponas M. N< šaukė:
Matote! ta bedievių draugija
(t. y. Liet, L. E. p. d-ja) jau
ir komitetą išrinko mus šmeiž
ti, sako, kad mums parapij ominis, galvoj inteligencijos
trūksta (buvo parašyta: stoka
inteligentiškų spėkų. M. K.)!

table Compound.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių įvykių ir jžynviųjų žmonių gyvenimo aprašymu, straipsnių, eilių, retų atsiti
kimų ir mokslinių išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą ir tt.
“TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai suprantama
kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru draugu
ir patarėjų jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam

ir kultūriniam darbe.
“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina
Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pusmečiui 4 litai; trims mė
nesiams 2 lit. 25 cent.. atskiras numeris 20 centų. Amerikoje:
metams 1 dol. 50 centų, pusmečiui 80 centų. Atskiras numeris
5 cent.
V
Amerikos Lietuviai! UŽSISAKYK1T “TRIMITĄ” sau Amerikoje
ir sąvo giminėms, bei paistantiems Lietuvoje!
Amerikoje “Trimitą” galima užsisakytu: 1) per L. šaulių atstovą.
Adr. A. žemaitis, 3251 So. Halsted St.. Chicago, III. 2) per Pr.
Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New York City. 3) L. šaulių
Rėmėjų Valdybose, ten kur jos yra susidaręi.
*

“Trimito” Redakcijos ir Administracijos adresas
:
Kaunas, Laisvės Alėja N. 26. .
Telefonas
DR.H.A.BROAD Basto
Armitage 3219
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. .
7 West Madiaon St„ kamb. 1202. Kampas State gaL
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

PAIN-EXPELLERIU

ant skaudamos vietos skausmas bus
greitai pašalintas. Pain-Expelleria ir
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien
pas savo aptiekorių—
kaina tik 35 ir 70e. Per
sitikrinkite, kad butų
ant pakelio musų Inkaro
vaisbaženklis. Neimkit
pamčgzdžiojimų.
F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 South 4th St.
‘ Brooklyn, N. Y.

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriau.1 AMERIKOS IR EUROPOS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo
ta

Privatinių
Ligą
Jeigu jus turite bile kokią ligą,
nenusiminkite.
Atvažiuokite kad
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augito
Priėmimo kambarys 506,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll-

dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8
TRISDE8IMJS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai Įmonių
liko išgydyti, tai geriausia vieta/
ligonių atsilankymui.

Greenville, Pa. — “Aš vartojau jū
sų gyduoles kritingame padėjime mano gyvenimo ir
jos pagelbėjo man
puikiausiai. Aš gu
lėjau lovoje ir sir
gau kuomet pradė
jau jas vartoti ir
svėriau tada tik
95 svarus. Aš tu
rėjau didelį užde
gimą odos ir buvau
labai nervuota ir
silpna, vįskas man
rodėsi juoda ir ne
galėjau nieko matyti. Aš būdavo sėdžiu ir verkiu ir
nežinojau, kodėl aš v du. ' Nuo to
laiko kaip aš pradej a varioti Lydia
E. Pjnkhanv’s Vegetable Compound, aš
jaučiuosi jaunesnė jtegu buvau de
šimts metų atgal ir visi mano drau
gai sako, kad išrodau jaunesnė ačiū
tik Vegetable Cojnpound. Aš dabar
dirbu visą savo narni} darbą ir ma-y
no šeimyna dabar susideda iš septy
nių. Aš mielai atsakysiu kiekvienai
moterei kuri rašys man kas link mano
ligos”. — Mrs. John Myers, 55 Union
St., Greenville, Pa.
Daug panašių laiškų į šį yra at
spausdinta kurie liudija gerumą Lydia
E. Pinkham’s Vegetable Compound.
Jie yra teisingi savo išsireiškimuose
moterų kurios pasako ištikro ką jos
mano apie vartojimą šių gerai žino
mų gyduolių.
Daug sykių jos pasako savo laiš
kuose, kad jos visuomet yra pasiren
gusios atsakyti ir kitoms moterims
kurios parašys joms. Tai yro noras
pagelbėti ir kitoms moterims.

Kenosha
Lietuviai
v •'

Dabar laikas siysti
pinigus Lietuvon

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 ne.
A. BARTKUS, Pres.

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

r

Išsirašykite 1923 metams

“TRIMITAS“ yra nepartinis savaitinis laikraštįs, šaulių Sąjungos
leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų I^ietuvos piliečių bend
rieji reikalai ir klausimai. Iš plačios savaitės įvykių apžvalgos
“Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių neskaitydamas. ga)i pakan
kamai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės / politikos
svarbesniais {vykiais. “Trimitas” drąsiai kovoja prieš visokius
Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomybės priešus.

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, išnarytas sąnarys—
visuomet yra drau
gais didelio Skani
nio. Tačiau patry
nus truputį

Proga gyvenime
pam nesmagumus

So. Boston 27, Mass.

“TRIMITĄ”

Nuvyk skaus
mą šalin!

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

Geriausią
pasauly. Ga

rantuoja
mos dešina
čiai
metą
ir žemesni
mis luinomis
nemi
kitą ąrnaonikų dirbtuvių Junff.
Valstijos* ir
Italijoj.
DYKAI pir
kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimą knyga.
Mes
.garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika iš gaidų ui
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai.
Katalogas,
papra
šius, duodama dykai.
Kuatta SerenelU Aecordeon M f*. C*.
817 Blue I.land Avė.,
Chicago, III

PINIGAI
iš
Town of Lake

LIETUVON
Town of Lake lietuviams
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui
pinigų Lietuvon yra
Naujienų Skyrius, 1614
W. 46-th Street

i

e

Klaipėdos Paėmimas
Naujienų Koncerte
Krutamuose Paveiksluose
Naujienų Koncerte kovo 18 d. Chicagos lie
tuviai pirmu syk turės progos pamatyti savo aki
mis, kaip lietuviu liuosnorė kariuomenė pa

Mes siunčiame pinigus
Lietuvon per didžiausias ir
tvirčiausias pinigų siuntimo
įstaigas pasauly: Naujienų
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai
ir teisingai. Niekur negali
būt geriau.
Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir/is Lietu
vos — naudingas ir teisingas
patarnavimas.
(

A. t. PAISYS
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

PINIGAI
19
West Pullmano <?

Lietuvon

ėmė Klaipėdos kraštą ir miestą nuo franeuzy

West Pullmaniečiams

ir vokiečiu.,
Klaipėdos miesto paėmimas tapo nutrauk
tas į krutamuosius paveikslus, iš kurią
kurii aiškiai
matyti kaip lietuviai maršavo Klaipėdoj ir ėmė
nelaisvėn francuzus.
Šitie paveikslai ir bus rodomi Naujieną
Koncerte, kovo 18 dieną, Ashland Auditorijoj,
kampas Van Buren gatvės ir Ashland bulvaro.

kitiems pietų Chicagos

Klaipėdos krutamąją paveikslą rodymas
bus vienas iš pirmąją programo numerią — to
dėl nepavėlinkit.
Naujieną Koncerto programas ketina pra
sidėti ne vėliau kaip 7:30 vai. vakare.

tija. 13 West Pullmano

ir

gyventojams patogiausia
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano
aptieka, 523 W. 120-th
St., West Pullman, UI. |

Pinigai nuąina Lietuvon J
greitai su' pilna gvaran-

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių
w I
Kartano aptiekoje, 528
W. 120-th St., West Pul- Į
i
Iman, UI.

.... -...................... ,

-

""

"i——

'

Ketviriadienis,
nausko darže, r
Gdrdners darže
turįUį^buli
turįtų^buli atearŠie laiškafyra atėję iš Eurogesues su samdymu tomis die- gros. Kam jie priklauso, tegu)
paštą.
nomis daržų ir rengimu pikni nueina į vyriausįjį
kų, Knes jau yra patirta, kad į (Clark ir Adams gat.) atsiim
“Naujienų” piknikus vipi Chi ti. Reikia klaust prie langelio,
kur padėta iškabaiC^Advertiscd
cagos* lietuviai važiuoja.
Window” lobėj
nu Adams
gatvės, pasakant laiško NUVYSKUPAS SERGA.
MERI, kaip kad šiame sąraše
Nors jau mano senai buvo pažymėta. Laiškus paštas lai
rašyta, kad “neprigulmingųjų to tik keturioliką dienų nuo
vyskupas” Mickevičius serga, paskelbimo.
Augustynas Malk
bet “geri” parapijonys mėgi 902
903 Baubinas John
no 'lai užginčyti. Dabar tikrai 913 Bugarevica Paul.
Butulo Paulina
teko sužinoti, jog Mickevičius 915
918 Dagis Karalis
liko išgabentas į Lindlahro sa- 919 Damuliu Juozap u
920 Dautzosas Paul.
nitoriiją.—Rep. Raganius.
931 Galnaite V

Atsiimkit laiškus jš Pašto

teisėjas prasišalina
kur tai.
Jure ja\i turėjo
nusprendusi
kaip penkios trisdešimts vaka
re, bet teisėjo
nebuvo nuo
sprendžio priėmimui. Teisė
jas surasta po dvidešimts mi
nučių ieškojimo ir apie šeštą
valandą
užviešpatavo didelė
Via teisme. Tuoj liko įvesta
apkaltintoji, o paskui Jure, kli
ši pridavė savo verdiktą teis
mo sekretoriui, kuris balsiai
perskaitė: “Mes, prišalki n tieji
Laiškas
Naujienų
Koncerto teisėjai suradome Teklę Kliniek kaltą esant žmogžudysRengėjams nuo Indiana
tėję ir paskirtam amžino ka
boro Lietuvių.
Įėjimo bausmę”.
Gerbiami Tamstos:

ClilCAO
;; ŽINIOS.

Malonėkite pranešti
Tamstų laikraščio artimiausią
numerį, kaip daug žmonių tilpsta toj svetainėje, Ashland
Blvd. Auditorium, ten kur Nau
jienų Koncertas bus 184ą die
ną Kovo.
,
Indiana Karbono lietuviai
jau net

prisibijo;

Lig nieko

oij publikoj kilo šnabždckuris! buvo teisėjo su
j imas,, kuris
lytas kiijuku.
O pati Tekstumdytas
k
lė priėmė
iėniė vverdiktą visai natukaip ir įliejo
raliai,, rods, k\i,
k
rvas jos nenebuvę. J*4cis
sudrebėjo.
Teisme

abejoja ar

tilps, nes kur tik eini, kur tik
klausai, tai visur girdi “Kur
busi 18-tos vakare?”, ir kiek
vienas atsako “Ar tu dar ne
žinai, kad Naujienų Koncertas
bus tą vakarą; ten bus iš viso
pasaulio dainininkai ir tlainininikės. Tai ir aš ten busiu!”
Kaip girdėtis, tai net žada
specialinį trūkį samdyti India
na Ilarboro lietuviai, nuo Lake
Shore Depot ligi La Salio De*
pot, Chicagoje. O, nuo 'La Šalie
Depot ligi Ashland Auditoriumo, kampas Van Buren- . ir
Ashland, vieni žada važiuoti
taxi cab’ais, kiti gatvekariais.
Bet visgi mum butų geisti
na žinoti ar galėsime tilpt, jei
nedėlioj po pietų nuvažiuosim,
nes daugelis žada važiuoti iš
vakaro, tai jei tiilptuinėin butų
gerai, nes nereiktų važiuoti iš
vakaro. ■
Lauksime pranešant
laikraštį, Naujienas.
Specialis Komitetas išrink
tas didžiumos vietinių lie
tuvių. ,
^KEiMIEKLIS.
Gerbiamieji draugai ir bičiu
liai iš Indiana Harbor: toj sve
tainėje sako, sutelpa": iki pen
kių tūkstančių asabų ir tiki
mės, kad tamstų traukiniui dar
išsiteksi m vietos. Prašom ir
Jyuikiam mielų svetelių!

Kaip buvo teisiama
Tillie Klimek
JI TURI GELEŽINIUS
NERVUS.

Didžiausia bausmė moteriai
Minios žingei/daujančiųjų

nebuvę.

Kovo 11 d., Urbono svetai

nėje, Draugystė Motiejaus vys

/

teismo laiku. Rasta nvpimiupru-

Po visam ji btyvo nuvestą
. .
kalėjimai!. Į visus’ klausinius tė.
4) Dora Waterman , rasta
ji tik atsakė: “Ten buvo karškalta nužudyme savo vyro. Pa
ta”.
siųsta septyniolikai metų ka
Nužudė keturis vyrus.
lėjimam Nebuvo graži.
Jau buvo savo laiko rašyta
5) p-ni Cora Isabell Orth“Naujienose”, kad Teklė Kli wein, daili ir gerai pas i rėdžiu
mek ir pusseserė Nellie Stru- si Vėliausiai tapo apkaltinta.
mer (abi lenkės) nužudė daiig
6) Teklė Klimek nužudė vy
*monių(
rą Frank Kupczyk. Nuteista
Klimek
hužudė-nuTeklė
lyg gyvos galvos kalėjimam
niKklino savo tris vyrus, ketvirTeisės yra, kad teismas ra
-tą irgi mėgino, • bet tapo su- dęs kaltą, negali mažir
prigauta, kuomet jį norėjo nu- teisti kaip keturioliką metų,
nuodinti Juozą Klimek, kurip Bet matome, kad vienos gavo
dabar randasi Wcst Side ligo mažiau, o kitos daugiau. Teklė
ninėj snparaližuotas. Visus ji gavo visą amžių.
nuodijo arseniku, kad išgavus
Teklė Klimek atvežta sion
vyrų apdraudą (insurance). šalin keturių metų seąumo,
lankė Amerikos mokyklas ir iš
'1, Juozas Mitkevicz, pirmas gyveno Amerikoj keturiasdevyras. Mirė sausio 13, 1901 m. šimts vienus metus, Dabar ji
Vienas tūkstantis apdraudos. turi keturias dešimts
penkis
Jo lavone rasta4 arseipko. *
metus.
2) Juozas Ruskovvski, antras
Žiaurus ir biaurųs dalykai
vyras, mirė gegužės mėnesy pasaulyje dedas.
1914 m. Paliko turto $1,206 ir
Juokas.
ipdraudos $722.00. Lavone ra
Teisme be ko kilo atsirado ir
ita arseniko.
3) Pranas Kupczyk, trečias spiritualistC kuri dabojo teis
vyras, mirė balandžio 25, 1921 mo eigą. Pertraukoje laikraš
m. Apdraudos - $1,000. Rasta čių reporteriai ją pasigavo ir
kitan kambarin
arseniko. l>elei pastarojo mir nusigabeno
klausinėjo ir prašė, kad ji su
ties ji ir liko vakar nuteista
4) Juozas Klimek, paskutinis šauktų vėles Teklės KEnidk
jos vyras, kuris irgi dabar da mirusių vyrų ir pasakytų ką
guli ligoninėj suparaližuotas nors jiems apie jų mirtį. Spiritualistė pradėjo drebėti ir šau
nuo arseniko.
kti dvasias “Eikite čionai...
“jau, jau ateina... jau... ma
Apeliuoja.
Visgi dar Teklė Klimek turi tau. .. ” Reporteris — “ką ma
progos išsisukti nuo kalėjimo, tai”. Spiritualistė: “He... su
nes paduota apeliaciją ir pir gadinai vską.“
Kilo smagus juokas reporte
mas perklausinėj imas įvyks
rių tarĮie. Viso reporterių buvo
teisme paskutinėj dienoj apie
Nellie Strumer bus teisiama.
penkiolika.
Taipgi už daug papildytų
— Rep. Raganius.
žmogžudysčių su pagalba arseniko kovo dvidešimts šeštą
IR VĖL “GLANDSUS”
bus teisiama Nellie Strumer.
PAVOGĖ.
s

Kovo tryliktą,
Kriminaliu
teismo rūmai buvo perpildyti
žingeidaujančia publika
kas
ddl likimo “pagarsėjusios” žmog
žudės Tillie (Teklė) Klimek, Didžiausia bausmė moteriai.
keturiasdešimts penkių metų
Iš viso apie penkiasdešimt
amžiaus.
Teisė ja Marcus Kavanagh. moterų tapo apskųsta nužudy
me savo vyrų, o tik penkios ta
Visam amžiui kalėjimai!.
po apkaltintos ir jų 'bausmės
Pasibaigus advokatų kalboms tapo paskirta sekamai:
ir teisėjui perskaičius prisai1) Poni Hllda Axlund pasių
kintiems teisėjams (Jury) pa sta keturiolikai metų
kalėj iskutinius patvarkymus, pa man. Ji nebuvo daili.
šaukta šerifas, kurį prisaikina2) P-n i Vera Trepanier nu
ina, kad jis neduos nei maisto, šovė P. F., Vollandą. Ji buvo
nei gėrymo jurtai, kol toji ne- apysenės
3) P-ni Ema Simpson rastą
kevirtą po pietų Jure išėjo ir kaltą esant’ šovinio savo vyro

RfliSinCJ thc F'čimilyf Vk’SEĖ THĖhe.HE^—1
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v^eLut

see Park.
Park. — Draugystė Šunų ir
rengia draugiškų
Dukterų ]Lietuvos
,.
vakarienę šeštadienį, kovo 17 <1., N. \
Vaičiulio salėj, 2£-čia ir Lake gatvė.
Pradžia 7:30 vai. vak.
, — V., Urbonienė.
• Detroit, Mich. —- Kovo 18 d. seklhadienyj, vietos L. S. S. 116 kuopa lai
kys
Isavo susirinkimą Lietu
vių Berfidio^ės svetainėj, ofise. Pra
džia 1:20 vai. po pietų. Visi nariai
kviečiami būtinai atvykti, nes yra la
bai svarbių klausimų aptarti. Norin
tieji įstoti kuopon nauji draugai taip
jau kviečiami ateiti.
'i
•
— Org. J. J. Strazdas.

Gricius Peter
Guzaitis Jozapas
Janusas Johan
Jursa Casimer
Kackienė Agata
Kaczkiene A
Kaziunos Mr.
Kčsziu Juzapu
Konockly John
Koveckiui Janui
Mačernis Eina

North Side. — Paveiksluotos pamo
kos vyrams apie lytį, bus šeštadienį
kovo 17 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė., kampas Girad St., 7.30
vai. vakare. Vyrai nejaunesni 18 me
tų kviečiami nepraleisti šių pamokų.
— Ateiti kuoskaitlingiausia.
Įžy
miausi Chicagos lietuviai daktarai ai
škins ir sykiu paveikslus rodys iš ly
ties mokslo.
Kviečiami tiktai vyrai.
“Auėros” Sf>. B-vė ir “Gydytojas”

Lietuviu Rateliuose ^

dienį, ir nekantriai laukia įo. žę, galėtume laisvai gyventi.
Atsisveikindami jie sako: “pa
—J. Balčiūnas.
simatysime “Naujienų” kon
certe.”
SUSIDO
— Dailės Mylėtojas. NORTHSIDIEČIAI
MĖJĘ

Iš 18 Kolonijos
Prakalbos api« sveikatą.

Amerikos .Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos prakalbos įvjko Į). P. Bą'gdond svetainėje,
kovo 9 d. Kalbėjo Dr. A. Montvidas. Jis kalbėjo apie tai, kąip
žmonės turi užsilaikyti, kad
nesirgus: tyras oras, sveikas
valgis ir 8 valandų poilsis —
štai geriausios priemonės svekatos užlaikymui.
Žmonėms Dr. Manjvido kalha labai patiko. Geistina, kad
ir daugiau tokių prakalbų butų rengiama.—Narys.

NAUJIENŲ KONCER
TU.

North sidės lietuviai dabar
tik ir tekalba apie besiartinantį
“Naujienų” koncertą. Jie sa
ko, kad kai vyrai surengdavo
“Naujienų” koncertus, būdavo
kuo pasigėrėti, o jeigu dabar
moterys jį rengia, tai koncer
tas turės išeiti dar šaunesnis.
Kalbama taipgi ir apie mi
rusias “Žinias”. Sakoma, kad
tautininkai
pražiopsoję gerą
progą: nupirkti “Žinias” ir pa
versti jas savo organu. Dabar
jiems teks laukti, kol “Vilnis”
užvers kojas.
SANDAftlECIŲ

LAISVOS JAUNUOMENĖS
CHORO DARBUOTĖ.

Chicagos
Laisvos Jaunuo
menės Choras auga, kaip ant
mielių, ypatingai nuo (b laiko,
kai chorui ėmė vadovauti p. A.
Kvedaras.
Dar nesenai jie
pradėjo lavintis, o jau susiinokino keletą gana sunkių ir ge
ros muzikos dainų. x Jie keti
na publikai viešai pasirodyti
balandžio ^rirnią savo koncerte
p. Mel'dažio svetainėje.

Fredas Pruch, 62 metų am
žiaus, gyvenantis prie 1111 W.
Adams gatvės, aną naktksusigriebė, kad jam likusi padary
ta operacija be jo žinios. Jrs Įsi
šaukė policiją, kuri pasikvietė
Dr. Oscar J. Price, 1537 W.
DRAUGIJŲ DOMEl
Adams gatve. Daktaras surado,
Kiek man, kaipo reporteriui,
kad liaukos “glandsai”
buvo
išimti iš Prucho kūno. Spėja teko pateli, tai šiemet “Naujie
ma, kad jis buvo apsvaigintas nos” rengia liet du piknikus,
kurie įvyks sekamai — birže
vaistais, o vėliau operuotas.
— Raganius. lio dešimtą įvyksta p. C|ier-

Rusų Socialdemokratų Kliubas su

batoje, kovo 17 d., Hull House^ Halsted

ir Polk gat., rengia paskaitą, Xqma:
“Religija ir Rusijos revoliucija’! Pre
legentas tikka neseniai atvažiavęs iš
Lietuvos — Khuno, drg. Gidani. Pra
džia 7:30 vai. vakare.
— J. bavateris.
Birutės Kalno Draugija laikas savo
mėnesinį susirinldmų nedėlioję kovo
,18 dieną, 1:30 p. m. Antano Urbono
svet., 3338 Auburn Avė. MaloiĮesite
visi draugai kuoskaaitlingiausiai; atsilankyti. Kviečia Visus
Nutarimų raštininkas.
Pirmyn Mišrus choras laikys dainų
repeticiją kovo 17 d., Kriaučių Unijos
svetainėj ant 3 lubų 1564 N. Jlobey St.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi daini
ninkai turite būti ant repeticijų, nes
turime dainuoti Naujienų koncerte.
— Valdyba.

mesimu
*

™w

f

as, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietčs ir
Naujien iečiai.
KĄ: — Didelį, gražiausių metinį Nau
jienų koncertų ir Balių ir šokius.
KUR: — Didejėj Ashland Auditorijoj,
kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.
KAIP: — Stropiai, šu visu atsidėjimu,
nuodugniai, iškilmingai, širdingai,
maloniai, linksmai, puikiai, su di
džiausiu užganedinimu, su triukš
mu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventės jausmais.
KADA: — Jau tuoj, jau tuoj, — jau
tik už dienelės, jau tik už kitos, tų
nedėlios dienų, kovo mėnesio astuo
nioliktų (18) šiais metais 1923čiais,
tą dieną^akarop.
I kurį tai garsingą didį parengimų
yra širdingai kviečiami visi Naujienų
PRAKALBOS. draugai, prieteliai, bičiuoįiai, vyrai ir
moters, nei vieno neaplenkiant.
Naujienų Kviesliai.

Kovo 15 d., Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wailiaiisia Avė.,
A, L. T. S. 23 kuopa rengia pra
kalbas. Kalbės adv. Kodis ir
S. Valančius. Be to, progi’aine
dalyvauja “Bijūnėlio” nariai,
kurie deklamacijomis, smuiko
bei piano skamibininu palinks
mins publiką.
ve
Matoma, ir tautiniu]
nori atsilikti, K
ikai lailcė
visokių misijų, socialistai irgi
Bielinį.
buvo ątsikvietę drg.
Dabar ir tautininkai tars savo
žodį bėgančiais Amerikos ir
Lietuvos reikalais.
Komunstėliai bėginėja su lapclias, varo agitaciją, bet iš to,
matoma, nieko gera neišeina.
—K. Rugis.

■;
A. t A.
Šiandien sueina lygiai 7 metai kaip
ANTANAS ŠIMKUS
persiskyrė su šiuom pasauliu pačia
me savo linksmiausiame ir gražiau
siame amžiuje sulaukęs vos 23 metų
amžiaus. Paėjo iš Lietuvos Pajūrio
miestelio, Tauragės apskričio. Mirė
kovo 15 d., 1916 m. palikdamas di
džiausiame nuliudime ir gailestyj sa
vo senus tėvelius ir 4 seseris: D. Laskauskienę ir M. Gaidauskienę Lietu
voje, o A. Daukšienę, B. Stonienę ir
Ur. Dadači^įpf^ųį, Amerikoje. Todėl
ant paminėjimo musų vienintelio ir
mylimo sūnaus ir brolelio užkviečianve
gimines ir visus pažįstamus dalyvauti
ant pamaldų,’ kurios atsibus ateinan
čiojo subatoje, kovo 17-tą. dienų,
Brighton Parke, 44 St. ir Fairfield
Avė.
Lai jam būna lengva šios šalies že
melė
J. D.

tos liūdnos dienos
sukaktuvių.
su šiuo pasauliu
GAGELIENĖ
Verši laite
Kovo 13, 1921, 4 vai. po pietų.
Amžiaus turėjo 21 metus. Iš
Lietuvos paėjo, Panevėžio ap
skričio, Kupiškio valščiaus, Ši
monių parapijos, Migonių kai
mo. Amerikon atvažiavo 1913
motuose, Sioux City, lowa, pas
seselę, 4 metus išgyveno labai
linksmai, gražiai. Paskiau gyve
no 3 metus pas brolį Chicagoje.
Apsivedusi su Kazimieru Gageliu gyveno 5^ mėnesių. Susir
go plaučių uždegimu, po 7 die
nų ligos, ta beširdė mirtis išplė
šė iš musų visų, kuri buvo my
limiausia musų. Palikome nu
liudime vyras, brolis, seselė ir
2 pusbroliai. Ilsėkis musų my
lima. Tegul tau būna lengva
šios šalies žemelė. Mes tavęs
nebesulauksime.
Lauk musų
pareinant pas savef
Anelė, seselė.

Ant
North Side. — L. T. Sandaros 23
kp. rengia prakalbas su programų
kovo 15 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet.,
1822 Wabansia Avė. Kalbės St. Kodis ir Valančiauskas einamosios va
landos klausimais. Įžanga dykai, '
— Komitetas.

Laisvos Jaunuomenes

Vyrų Choro

dainų repeticija įvyks penktadieni, ko
vo 16, 8 v. v., Raymond Chapel sa

lėj,'816 W. 31 gvė. Visi nariai buti
nei atvykite, nes turime prisirengti
savo koncertui balandžio 1 d., Meldųžio salėj. _____ — J, Gedraitis.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet

Flsher |

pą štili is a ii trio pff on hls Engltsh i
,
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Roseland, III. — Jaunų Darbininkų
Lyga (paaugusių jaunuolių draugija)
jau suorganizuota. Sekantis susirinūmas bus penktadienio vakarų, kovo
16, Aušros kambariuose, 10900 Michigan Avė. Visi jaunuoliai virš 14 me
lų kviečiami įsirašyti.
— Sekr. O. DargiutS.

kupo Valančausko laikė savo 971 Macrins Lina
mėnesinį susirinkimą, ši drau 973 Masiliūnas Kazimieras
976 Matusevvicz Teresa
gija yra pašelpinė. Ji teikia 977
Mikolaitis Tamošius
(savo nariams pašalpas laike li 977 Mikolaitis Tamošius
Mikolaitis Frank
gos, o taipgi duoda pomirtinės. 979
“Iš BIRUTĖS”
980 Miluse Adam P'
Draugijai buvo prisiųstas 983 Miskino Gnaco
Namcavich M
“Naujienų” Koncertui besiarti nuo Klaipėdos Gelbėjimo Ko 987
99 Nobus John
\
nant.
miteto laiškasLaiškas liko 99' l Oleahko Matacy
1003 Pitris Nikolaus
perskaįtytąs susirinkimui. Kaip 1007
Mikolas
“Birutė” šią savaitę turi tik vienu balsu liko nutarta paau 1010 Pocevicius
Preibys Juoz.
/
rą darbymetę
iš priežasties koti iš iždo Klaipėdos reika 1011 Puceta Juozas.
1018 Sakai a J
“Naujienų” koncerto: tenka lams $10. Be to, buvo paskir 1019
Samoakai Juonoi
net keturios repeticijos padary ta du nariu aukų parinkimui. 1027 Sferejka Antanu
Šiaulietis Morijona
ti, idant prisirengus atsakan Surinkta $15. Tuo budu susi 1029
1030 Shnokaitei Onai
čiai prie programo. Be to da darė $25, kurie ir liko pasiųsti 1$47 Vaitkyte Prancisko
1050 Verbauskas Stanislas
eina mokinimas
ir “Bailaus Klaipėdos Gelbėjimo Komite- 1051
Vianauskiehei T
1059 Wasewiėhf B
Daktaro”. Visi artistai, kurie tui.
1062 Wysjsiaufiki Stefan'
ima dalyvumą minėtam veika
Patartina ir kitoms draugi- 1063 Wulantiš Anthoni
le bus paskelbti
“Naujienų” joms remti musų broliai Lietu 1064 Zalatoriui Mykolai
Zabaaruckas P
koncerte.
Kur nepasisuksi, voje, kad jie įstengtų tinka 1066
1067 Zablockaitei Kazimierai
visi kalba apie ateinantį ncdel- mai susitvarkyti, o mes, sugrį 1072 Zustis Christe T
1073

HE
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PAAUKAVO $25
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tikrai gerą ir paprastą biznio propo
ziciją ir kuris gali perstatyti faktus
apie musų biznį kitiems teisingu budu,
NAUJIENOS, Chicago, HL
gali uždirbti kelis šimtus dolerių į sa
vai
“ '
_ ’
Jei
jus
esate
gabus,
atsišaukite ir paPASARGA.
simatykite
su
,
BES1GARSINANTIEMS
E. E. BfeRGER,
Klaidos padarytos paskelbime, turi
c-o T. H. Welch Co.,
MOTERŲ
būt atitaisytos į 24 vai.
VYRŲ
ofisas
Jokie apskelbimai iš streiko apim
303
Hammond
Bldg.,
REIKIA mainierių muzikantų, ku-1
REIKIA patyrusių moterų
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie rie galėtųDetroit,
REIKIA vyrų abclnam darbui
grajintiMich.
iš notų prie or- į
nų draugai prašomi pranešti Naujie kestros ir prie beno. čia yra graži sortavimui regsų; nuolat dar į popieriaus sandėlį. Nuolat dar
nų ofisan apie einančius streikus, vieta ir geri uždarbiai. Mainose dir
Hant Naujienų darbininkai geriaus ba kasdien. Platesnių žinių suteiksiu bas ir gera mokestis. Atsišau bas, gera alga. Atsišaukite. Chi
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda laišku.
kite:
cago Paper Grading (Jo., 509TONY ZALOGA,
mais apskelbimais.
MiUer & Cohen
515 W. Mather St., 1 blokas į
Box 187,
Mather, Pa.

REIKIA DARBININKŲ [ REIKIA DARBININKŲ

ĮVAIEįlS SKELBIMAI

1416 Blue Island Avė.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Maikio šilinskio, paeina iš Tauraginų parapijos,
Ežeržnų apskričio. Kauno gub.. gyve
no Chicago,
Dirba prie stvytkarių.

Meldžiu jo paties atsišaukti ar

pietus nuo Harrison St.

REIKIA moterų sortavimui
popierinių atkarpų. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Chicago

ISRENDA VOJIMUI

Ketvirtadienis,
St., Chicafeo, III. kov. 15, 1923

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

TURIU parduoti savo $250
vertą viktrolą, vartota tik 2 mė
nesiu. Yra daug rekordų ir dei
mantinė adata, už $60. 2502 W.
Division S t. Phone Armitage
1981. '
PARDAVIMUI ice cream parlor, cigarų, tabako ir kitų smul
kmenų krautuvė, priešai didelę
mokyklą. Renda pigi. Kreipkitės

Reikia —

Darbininkų į lentų jardą.
ANT? RENDOS f> kambariai Paper Gi-ndin^r CIo. £>00-515 W.
gera vieta, $30 rendos, 1-rnas Mather St. 1 blokas j pietus nuo Nuolatinis ir švarus durbas^Yra

27*00 So. Wallace St.
Chicago, III.

NAMAI-ŽEME

REAL ESTATE BARGENAS
Vaisių f arm a pardavi
Dviejų augštų mūrinis namas, mo
derniškas, 3 flatų, frame, garadžius
mui Midi, valstijoj.
dėl 2 karų, garu šildomas. Rendos
$275 į mėnesį. Kaina $17.000. Pini
Dabar laikas pirkti fruktų farmą.
gais įmokėti $8.000. Del informacijų
Prie puikios St. Joe upės. Elektri
klauskite, Home Developing Co., 736
nis
traukinis sustoja prie pat farmos
W. 18 Ct., Chicago, III.
budinkų . Yra elektros šviesa .telefo
nas ir tt. ši farma yra viena iš ge
TIKRAS BARGENAS
riausių vaisinių farmų visoj valstijoj
Kampinis 3 augštų mūrinis namas, ir randasi geriausioj apielinkėj. Žiū
2 krautuvės, 6 flatai, iš užpakalio po rėkite pelnyčius “Naujienas”, ten ra
2 flatu frame namukai, garadžius dėl site mano didesnį paskelbimą. į
2 karų, garu šildoma, elektra, vanos.
Savininkas
Rendos $6.000 j m-etus. Reikia $18.J. J. BACHUNAS,
000 pinigais. Kaina $36.500. Atsi
Sodus, Mich.
šaukite. Home Devolopinft- Co.,

XV. 18th St., Chicagęo, 111.

736

proga išmokti ir uždirbtbaidesHarrison.
TAS YRA TIKRAS BARGENAS
nę algą. Ateikite pasirengę dar
3216 W. 63rd PL, Chicago
PARSIDUODA Hardvvare Sto
šešių metų senumo namas, 6 flatai
227 N. Ohio St., Aurora, III.
vanos,
elektra, sun-parlorai. Randasi
bai!
prie
vartų.
arti Kedzie Avė.
ras lysas išsibaigė, turiu parduo netoli Normai
REIKIA
merginų
darbui
prie
Blvd ir netoli Halsted
JIEŠKAU brolio Simono Joniko,
ti
visky
greitai.
Visokių
malia

St.
Rendos
$5400
i metus. , Kaina
tflARRIS BROS. CO.
spėka varomų mašinų.
paeina iš Varnių, pirmiau gyveno Chi$28.000.
Reikia
$17.000.

vų, varnišių ir štoro rakandai ir te, Home Devoloping Co., 736Atsišauki
cagoje ant Bridgeporto. Turiu svar-)
1349 W. 35th St.
Kreipkitės
W.
18tb
bų erikalą, atsišaukite arba kas žino
kitokių smulkių daiktų, 4629 S. St., Chicago, 111.
1 blokas į rytus nuo
M. RUDOLPH & CO.
te malonėsite pranešti.
Atlyginsiu.
Ashland Avė.
JURGIS JONIKAS,
/ Ashland Avė.
1401 W. Jackson Blvd.
40 akrų Michigano vaisių (fruktų)
Box 72,
McNaughton, Wis.
J IEŠKAU kambario vienam,
------------- --------------- 1 f
---------------------------farma, su budinkais, gyvuliais. Far
su valgiu ar be valgio,47 ir Ash
mos įrengimus mainysiu į mažą namą
REIKIA patyrusių molderių, PARDAVIMUI
REIKIA
patyrusios
veiterkos.
Chicagoje.
Atsišaukite, Honve Deve
PAJIEŠKAU savo brolių, Stanislo land Avė. apielinkėj. Praneški
nuolat darbas, gera alga. Atei SALIUNAS/
loping
Co.,
73G
W. 18th St., Chicago,
vo Balčaičio. Kaip iš Lietuvos apie Naujienų Skyrių, 1614 W. 4^th Valandos nuo 6 ryto iki 1 po kit pasirengę darban, klauskite
Kreipkitės
20 metų ir Pranciškaus Balčaičio ko
piet ir nuo 4 iki 7 vai. vakare.
3512 So. Lowe Avė.
kie 6 metai kaip iš Chicagos išvažia Box 12. Phone Boulevard 067Ė.
Mr. Griffin, . Hubbard Steefl
Kreipkitės
270 akrų farmą Wisconsivo. Abudu paeina Kaltinėnų _ vals
------- Mainysiu
--------------------------------------------------------Foundry Co., E. Chicago, Ind.
*
ne.
2
Farma
su daug gyvulių, gerais
čiaus, Baravikų kaimo, Tauragės ap
2437 S. Leavitt St.
^PARDAVIMUI (restauranas padargais ir gerais budinkais. Mai
skričio.
Mieli broliai prašau atsi
šaukti, nes turiu svarbi) reikalą, arba
nysime į Chicagos income prapertę.
REIKIA vyrų shearmenų ir lietuvių apgyventoj vietoj, biz Atsišaukite,
Home Developing Co., 736
kas žinote apie juos malonėkit prane
REIKIA moterų pa taniau tojų darbininkų į geležies atkarpų nis išdirbtas.
W. 18th St., Chicago, III.
šti už ką busiu labai dėginga.
VYRŲ ir MOTERŲ
ir apvalytųjų. Mes duodame ge jardą. Nuolat darbas, gera mo
Atsišaukite
AGOTA BALČAITE
Pardavimui biznio sekcijoj pietinėj
rus kambarius, valgį ir gerą al kestis. Standard Iron & Steel
1745 S. Ilalsted St.
827 W. 33rd PI.
dalyj
miesto bildinkas ir plotas že
ras arba mote- gą. Atsišaukite prie šeimininkės. Co., 1632 K. Kiužio Avė.
BILE VIENAS
Chicago, III.
mes. Taipgi aptieka, cigarų krautu
ris), kurie_ r_ nta labai gerai apie
Hotel Stat'ler, Detroit
EXTRA PARDAVIMUI bučernė^ ir vė ir didelė pinigų siuntimo įstaiga ir
grosemės įrengimai (fixtures) ir pardavinėjimas laivakorčių. Dabarti
REIKIA 25 vyrų į geležies at daug visokių daiktų, kas reikalinga. nis savininkas padaro pelno tarpe
JIEŠKAU brolio Pranciškaus KumREIKIA motery prie plovimo karpų jardą. Nuolat darbas, Parduosiu labai pigiai, ba aš negaliu $8000 ir $3500 i mėnesį. Parduosime
,11 uZCllFDvl Kvllb blill Vilti
| no
•
i
•
j•
•
* 4-..
1 i
skio, Šiaulių apskričio, Užvenčio vals
už $250.000. Tai yra labai gero proite, šalę to padaryti daug draugų, indų, vienas dieninis siftas, ki- 50c. į valandą, 10 vai. darbo die biznio laikyti, man kojos skauda.
čiaus, Žeberių kaimo. Gyvena Ame
o-a turtingam lietuviui. Atsišaukite.
Jurgis šnekutis
rikoje jau 18 metų. Kas apie jį žino,
tas naktinis šiftas.
Home
Developing Co., 736 W. 18th St.,
8853 Commercial Avė.
noje. Atsišaukite
prašau pranešti, arba jis pats lai at
Chicago,
111.
South Chicago, III.
Kreipkitės
sišaukia. Ona Jocevičienė, Šiaulių ap
3647 South Roman Avė.
skričio.
Užvenčio valsčiaus, čekai4161 So. Halsted St.
ČEVERYKŲ taisymo šapa už Gera proga pieniui. Parduosime 2
čių dvaras, Lietuva.
rūgštų mūrinį namą, pieno depot, ma
pusę kainos parsiduoda. Visos šineriją, trekus už $25.000. Dabarti
JIEŠKAU Reitų: (rūstavo, Ber
naujos mašinos ir gęra vieta tam nis savininkas padaro apie $8.000 pel
no i metus. Atsišaukite, Home DeveŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS
DIDELIS BARGENAS
nardo ir Bertos, taipgi ir Galinan
bizniui.
Kreipkitės,
3211
So.
’
oping Co., 736 W. 18th St., Chicago,
DARBAS.
5 kambarių vėliausios mados ra
čių: Ermaino ir Augustės, visi iš
Tllinois.
REIKIA vyrų ir moterų dar Vienoje Chicagos geriausiai užlai kandai. Turi būt parduoti tuojau. Union Av. 2 lubos frontas.
Šilvietų kaimo, Lukšių valsč. bui prie staklių, flus ir generalio komų dirbtuvių. Darbas nevedusioms Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2_ mie
Meldžiu atsiliepti šiuo adresu. dirbtuvės darbo. Patyrimo ne merginoms tarpe 15 ir 25 metų am gamojo kambario setai, virtuvės se
SALIUNAS pardavimui iš BRIGHTON PARKO BARGENAI!
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty tas.
Viskas
sykiu
už
$250.
Taipgi
Aleks. Lažauninkas, Suodžių reikia, Gera alga, nuolat dar- rimas nereikalingas. Kaip išmoksit
priežasties būdama našle negaliu
parduosime skyrium. Didelės vertes
kaimo, Bublėlių valse., šakių bas. Subatomis uždaryta vi- darbą, darbas nuo štukų. Yra kafe- fonografai su rekordais, labai pigiai. užlaikyti dvi vieta, turiu viena Pardavimui puikus muro namas 2
terija, pigu valgis.
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio parduoti! Kreipkitės
augštų po 4 ir 5 kambarius, su vė
apskr. Lithuania
sada.
bargeno.
liausiais įtaisymais; fumašu šildomas
ILLINOIS MINIATURE LAMP
2050 W. 21 St.
1926 So. Kedzie Avė.
ant pirmo flato; kaina $7500, $3500
DIVISION, \
OLSON RUG CO.
reikia įmokėti kitus ant mortgičio.
2243 W. Harrison St.
P
ardavimui
4
kambarių
Pardavimui vieno pagyvenimu mu
1508 W. Monroe St.
PARDAVIMUI saliunas vie

ba kas žino apie jį pranešt man, uz aukštas.
ką busiu dėkinga. Stanislava Jodynis,

JIESKO KAMBARIU

REIKIA 0ARBINIHKĮ1
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RAKANDAI

APSIVEDIMUI

JIEAŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės, bet ne gyvnašlės.
Aš
esu vaikinas 28 metų amžiaus, gelto
nų plaukų, mėlinų akių, dirbu vnsokį
darbą.
Norėčiau susipažinti su to
kiom merginom kurios mylėtų gerą
šeimynišką gyvenimą, nesenesnę kaip
30 metų, nelabai didelę. Meldžiu vai
kinų nerašinėti, o merginos su pirmu

Laišku priaiųskit paveikslą.
pareikalavus grąžinsiu.
F K. F*

Paveikslą

708 W. L9th PI.
Chicago, III.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

naujos mados rakandai. Ką tik nas iš geriausių kur galima da
REIKIA patyrusių operator- vedusios poros. Vaitoti 2 mė ryti gerą biznį ir nupirksit UŽ
kų prie spėka varomų mašinų. nesiu. Bargenas. 357 S. Craw- pigią kainą. Kreipkitės
I Nuolat darbas, geni mokestis.
ford Avė. Phone Nevada 0336.
3225 So. Halsted St.
M. RUDOLPH & CO. *
1401 W. Jackson Blvd.
PARDAXJIMUI puikus 5 kam PARDAVIMUI krautuvė ci
barių rakandai (furniture). Par- garų, tabako, saldainių ir smul
lor, 'valg’c^nojo ii* miegamojo kaus groserio. Geras, švarus stasubatomis; $5.00 j dieną.

Kreipkitės
HALSTED CLOACK CO.
1245 So. Halsted St.

16 metų amžiaus ir
senesnių.

pakavimui

JAU BAIGIASI GAVĖNIA. Jicškau moteries ar merginos, kuri my
lėtų apsivesti.
Geistina, kad butų
nemylinti munšaino ir turėtų kiek
turto. Nejaunesnės kaip 25 iki 38
metų amžiaus. Aš esu 33 metų am
žiaus, turiu nuosavybę cash ir amatninkas. Kreipkitės j Naujienas pa
žymint No. 219.

JIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio — nuo 25 iki 40 metų am
žiaus. Turtų jokių nereikalaunu, nes
esmu pasitaurinti našle, be vaikų ir
neblogai atrodanti. Geistina, kad at
sišauktų daugiaus vietiniai su kuriais
galėčiau asmeniškai susipažinti, nes
neperseniai į čia pribuvus. Galima at
silankyti pas mane į namus.
A. VIŠNEVSKA,
565 E. Columbia St.
Detroit, Mich.

ĮVAIRUSSKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
brokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagbj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114.
5

kambario setai. (Bargenas. Var kas. Gyvenimui kambariai. Turi

toti tik 7 savaites,
North Avė., 2apt.
■L!--""..... ..

ro namelis 6 kambariai su maudyne,
elbktra, gasu ir cimentuotas beismenvas; fumišu šildomas; viskas pagal
naujos gadynės įtaisyta; pusė reikia
įmokėti; kaina $5000.
Pardavimui vieno pagyvenimo medi
nis namelis pernai statytas; platus loas; randasi pakraštyje miesto; pulki
vieta auginimui daržovių ir laikymui
lamūnių paukščių; pusė ar mažiau rei
dą įmokėti; kaina $2200; tas yra tik
ras oargenas darbininkui.
Pardavimui 4 lotai daigte visi po
50 pėdų pločio; visi improvementai suleti; kaina $1200 už visus; ma;nysi-

3909 West būt parduota tuojau. Telefonuo- ne ant autombbilaus'ar ko kitko.
Pardavimui namas su bučerne ir
kite Yards 0935.

'II "14H----1-

i

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

Reikia —

Wentworth Avė.

REIKIA vaikini) 16-18 metų
amžiaus, darbas dešrų departa
mente. Patyrimas nereikalin
gas. Anglų kalba irgi nereika
linga.
Kreipkitės
ARNOLD BROTHERS
660 W. Randolph St.

Reikia

Baltų moterų ir merginų
lengvam dirbtuvės darbui. Dar REIKIA VYRŲ. Darbas nuo
bas nuo štukų. Gera alga. Dar štukų arba nuo dienų. Atsišau
bos nuolat visą metą! Geros kite :
CHICAGO RAILWAY
darbo aplinkybės Telefonuokit
EQUIPMENT COMPANY
mums kas link algų transpor46th and Lincoln Sts
LIETUVIŲ bekemės nori pa- tacijos ir tt.
(jAryti duonos trustą ir nepri LIBBY, McNEILL & LIBBY
Blue Island, LH.
klausančius prie jų trusto duo
Phone Blue Island 620
nos iŠvažiotojus užpuldinėja.
Vyrų darbui į pirtį.
Jau tojrfs. užpuolimas įvyko ko
Kreipkitės
vo 9,M>s192Ą ant 42 ir Maple1115 S. Paulina St.
wood Avė. duonos išvažiotojo J.
Jurevičio užpuolė ir grasino vi
REIKIA darbininkų į stogų
saip. Ką aš esu kaltas, kad ma
MOTERŲ
dengimo dirbtuvę. Darbas die
ne darbininką užpuidinėjat, ma
ir
nomis ir naktimis, permainomis.
no priedermė tik btre savo gyva
MERGINŲ
Lehon Cp. 45 St. & Aakley Avė.
stį apsaugoti.
Dra įveria.
1 blokas į rytus nuo Westem Av.
lengvam dirbtuvės darbui
prie mastinių tavtfrų
REIKIA pališiotojų, užbaigi
PAVASARIUI ARTINANTIS
ir
mui.
Atsišaukite į superitenMes popieruojame ir malevorūbų orderių
dento ofisą.
>
jame kambarius, ir namus ir
GOLDSMITH PIANO CO.,
viską, kas kam reikalinga. At
patyrimo nereikia
1223 MiUer St.
liekame darbą pigiai, greitai ir
gerai.
gera pradžiai mokestis
REIKIA bučeriaus kuris gali
JOSEPH VARNAGIS
kalbėti lenkiškai ir angliškai.
4051 Archer Avė.
BERNAD HEWITT CO.
Darbas ant visados; gera mokes
9TU W Van Buren St.
tis, V. Pu^tnskas, 1715 Statth
f —
Canal St.

Reikia —

4

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė įvairių tautų apgyventoje kolonijo
je. Panašio biznio arti nesiranda.
Bianis “cash”; išdirbtas gerai. Galiu
parduoti sykiu su namu ar be namo.
SPECIAUS BARGENAS
Priežastį pardavimo sužinosite vietoje.
Padavimui
4 flatų naujas mūrinis
ALEX BARSHIS,
namasĄgferru
šildomas,
4, 5 ir 6 kam
3801 W. 60th Str.
(Chicago-Lawn)
barių. Randasi
prie 73 gatvės ir
Ėmerald Avė. Rendos $3200 į metus.
Pinigais įmokėti
PARDAVIMUI saliunas Balto Kaina $21.000.
$6000.
M.
T.
Plummer,
7848 South
Dobilo Kliube. Pelningas biznis, Halsted St.

NAMAI-ZEME

bet priverstas parduoti, nes tu
PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
riu 3 biznius.
mas, naujas fumace ir pečiais šildo
1682 W. 46 St.
mas, randasi prie 83 ir Green St
Rendos neša $2100. Kaina $16.500. Pi

PARSIDUODA bučemfi ir gro nigais įmokėti $5000.
M. T. PLUMMER,
sėmė ant biznio gatvės, apgy
7848 So. Halsted St.
venta visokių tautų, 4 ruimai
dėl gyvenimo. Atsišaukite
PARDAVIMUI lotai, $175 ir
2186 S. Halsted St.
brangiau. Netoli 51 ir 52nd
Avė. 30X125> namų ir biznio
PARSIDUODA 1-os klesos lotai. $25 pinigais, — $5 ir $10
grosernė. Turiu parduoti į sa į mėnesį. Kašte, 5124 Archer
vaitę laiko.
Avė.
Kreipkitės
2101 S. Ashland Avė.
PARSIDUODA nauj 5 rui—f'
—...
$3000
mų Bongolow $7000
PARDAVIMUI bučernė ir įmokėti, tuoj.
grosernė Brighton Parke. Par
Kreipki
duosiu pigiai.
ėll St.
4385
4458 S. FairMd Avė.

PARDAVIMUI “North Dakota” restauranas ir 6 kambarių
rakandai turi būti parduota būti
nai šią savaitę. J. I. Budhck,/12
So. Jefferson St,
PARSIDUODA saliunas lietu
vių apgyventa, gera vieta, prie
žastis pardavimo išvažiuoju į
kitą miestą. Atsišaukite pas sa
vininką, 1787 Šo. Union Avė.

PARDAVIMUI 2-2 flatų namas, 4
kambariai, gasas, elektra, visur įren
gimai, įėjimas iš priekio ir iš užpa
kalio, yra suros, vanai įrengimas, bė
gantis vanduo, pastatyta ant loto
87^x125. Randasi 6 blokai nuo ka
rų, netoli Sturges & Burnos Mfg. Co.,
Nat. Malble Co. ir Flexatile Co.,
Melrose Park. Netoli iki Ptoviso
Vardų.
Pigiai jei pirkaite tuojau, j
Dalį pinigais, kitus pagal sutartį,
Henry G. Glos, 126 So. 19th Avė.,
Mayv/ood, III. Telefonas Maywood
US2-M» Atsišaukite nedėlloj po pietų
arba telefonuokite dėl pasimatymo.
■ • ■->i

Mozar gatvė. 126 pėdos ilgio ir 63
pėdos pločio. Gera proga biznie
riams. Parduosiu pigiai. Pardavimo
priežastį patirsi
nt vietos.
4617
ulina St.

PARDAVIMUI 3 . gyvenimų
mūrinis namas, randasi 718 W.
14 St. arti L. Kleino kratuvės.
Medinis namukas yra užpakaly,
rendos neša $800 į metus. Kaina
$7,000. Geriausias pasiūlymas
ant išmokėjimo. Matykite savinką.
LOUIS STERN
5 North La Šalie St.

PARDAVIMUI 6 kambarių
’rame cottage ant loto 25x125
pėdų. Savininkas
2928 u. 38th St.’
Phone Lafayette 4594 ,,
SOUTHSIDE BARGENAS, 6 apartmentų naujas puikus namas, prie pat
Washington parko, nešantis $7,00(
rendos. Savininkas apleidžia . šalį
laaukauja šį namą už nuostolio kainą,
>28,000 ir su įmokėjinvu $8,000. Lai
mėsite pirmas atsikreipęs pas S.
mesite
Slonksnis, 3401 S. Halsted St. antras
a štas per vidurį. Tel. Yards 2242.

PASINAUDOKITE PROGA. Par
siduoda 2-jų augštų medinis namas su
cimento apačia ir su mažu groseric
bizniu nešantis puikų pelną. Elektrom
šviesa ir maudynės, geroj vietoj
Brighton park, kaina tik $5,500 grei
tam pirkėjui. S. Slonksnis, 3401 So
Halsted St., antras augštas per vidu
rį. Tel. Yards 2242.
PARDAVIMUI 2 lotai prie daikte
Brighton parke gera vieta ant biznio
prie pat lietuviškos bažnyčios prie
dviejų mokyklų ir labai patogi vieta
lietuvių apgyventa kolonija Chicagoj.
kam reikalinga atsišaukite. 3 Ttilxfc
ruo užpakalio.
8341 So. Aubum Avė.

•v
iiĮįia

KARMŲ išpardavimas didžiausioj
lietuvių kolonijoj apįp Fauntain,
Mich., visokio didumo, nuo 20 iki
200 akrų. Gera apielinkė, arti dide
lių miestų. Geras turgus. Yra lie
tuvių bažnyčia. Galima gaut rendon
ant pusės. Viskas auga. Ilašyk'te
K. žvirgždis, R. 1, Fountaan, Mich.

MAINYSIU didelį mūrinį na
mą ant mažesnio namo arba ge
ros
os. Kreipkitės viršui saliūno. A\Zabelo, 2844 W. 38th
EXTRA! ESffi A! EX7RA!
Miestas parduoda !-jų pagyvenimų
mūrinį namą, namas yra gerame sto
vyje; parsiduoda už 3000.00. Reikia
įmokėti $1.500.00, o likusius ant iš
mokėjimo. Del platesnių žinių kreip
kitės pas
F. J. SZEMET
\
4180 Archer Avė.
\
Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI. Tikras bargenas. Tik $2500, 3 augštų frame
namas: Krautuvė ir 2 su rakan
dais kambariai, elektra, gasas,
taipgi cottage užpakaly, 1627
So. Morgan St. netoli 18 gat.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, .dezaininimas, aiuvimas, dreamaking ir pattem maker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spedalis namų kursas moterims ir
merginoms, atsineškit audėklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio Ir namų kursai skrybėlių
padarymui. Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirminink*.

Dabar yra laikas gero

amato išmokti.

groęeme, geroj vietoj be kompeticijos;
gera vieta padaryti didelius pinigus;
Ū0500 už viską; nereikia visų pini-

"

PARDAVIMUI grosernė ir
bučernė. Darome gerą biznį. Pardavimui 4 pagyvenimų muro
sudėstymui kianų ir
namas 6 metai statytas su vėliausiais
Pigi renda.
lengvam prie mašinų
parankamais;
$7500 reikia įmokėti;
EXTRA BARGENAS
Kreipkitės
kaina
$10500.
darbui
Parsiduoda valgykla viena iš
VYRŲ
Atsilankykite dieną ar vakarais pas
_ 4958 Princeton Avė.
taipgi merginų mokini- ’
geriausių. Turi būt parduota į
BRIGHTON REALTY COMPANY
muisi prie punch press darbo
J. Yushkevvitz, vedėjas
trumpą laiką už pusę kainos. PARDAVIMUI saliunas senas ii
1034 Archer Av. (prie Čalifomia Av.)
Atsišaukite
išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių,
Chicago.
Į geležies atkatrpų jardą vy Savininkas išvažiuoja ant ūkės Ilgas
lysas.
Ruimai
dėl
gyvenimo,
AMERICAN CAN CO.
ir atidaro Summer Resorts. At renda pigi. Priežastis pardavimo pa
ri) shearmenų, nuolat darbas.
3951 S. Canal St.
sišaukite tuoj aus.
tirsite ant vietos.
S. S. P. & CO.,
BIZNIERIŲ ATIDAI
4 blokai į vakarus nuo
Kreipkitės
Tol.
Boulevard
5788.
Pardavimui
kampinis lotas, 4200
.
3558 Pameti Avė.
5833 So. Throop St.
inspektinimui

$15.000.00 įmokėjus galite nupirkti

12 flatų namą, netoli 61st ir Hal
sted St.
Rendos neša $9.500.00.
Kaina $50.000.00. Jus galite uždirbti
$5000.00 į metus.
WINTON & NARTEN,
6829 S. Halsted St.

i

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenių.s daryti, rankoves
siūti elektrinėmis siuvamomis mašiAteikite į musų šapą kokiu nebūk
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim', kaip mes galim jus išmokyti
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

Speciali taksa bus suteikta iunas
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimų
su savim).
THE MASTER CUTTING AND
TAILORING SUHOOL
190 N. State St., Kampas Lake St.,
4 lubos, Chicago.
Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLA.

Įsteigta 1910.
Išmokina angliškai į labai
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijos ir viešo kalbėjimo.
Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
Pereituose dvyliką metuose
daugeliui lietuvių moksleivių pagelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra
vadovais savo apielinkėse. Ateik
pas mus, o mes išvesim tamstą
iš tamsos į šviesą.
Mokintojai visai draugiški.
Už mokslą mokestis prieinama.
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ar
moteria inteligentiškai, o gausi
gerą rekomendavimą Hoffmano
Prirengiamosios mokyklos.
Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.
1537 North Robey sU
' (Arti Milwaukee Avė.)

