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Nuteisė kalėjiman
ministenus
Rusti Ruhr padėtis
Suėmė Kruppo direktorius
4 apkaltino gub. Small byloje
’ Nuteisė Bulgarijos
karo kaltininkus
dedi ministeriai, kurie įtraukė
šalį į karą, liko nuteisti vi
sam amžiui kalėjiman.
SOFIJA, bal. 2.,— Bulgari
jos augščiausias teismas nutei
sė. visam amžiui kalėjiman še
šis narius Radoslavovo kabi
neto, kurie įtraukė Bulgariją
į Europos karą Vokietijos pu
sėje.
Nuteistaisiais
ministeriais
yra -pats premieras Radoslavoy, finansų ministeris Tončev,j švietimo ministeris Pešev, agrikidhiros ministeris
Dinčev, justicijos ministeris Pojx>v ir viešųjų darbų ministe
ris Petkov.

Areštavo 4 Kruppo dirb
j tuviu direktorius

du sykiu pasiūlė franeuzams
apleisti dirbtu v. šoninėmis du
rimis, kad neprisieitų susidur
ti su rūstaujančia darbininkų
niiuia. Francuzų oficierius at
sakė, kad jis turi pasilikti ir
laukti kitų oficierių ištirti au
tomobilius ir niekučius jų rek
vizuoti. Už valandos pradėjo
švilpti švilpinės. Tuo pačiu lai
ku automobiliu atvyko kiti oficieriai, išlipo ir vėl įlipo i au
tomobilių ir nuvažiavo, visai
nesikalbėdami su oficierių garažiuje. Tie oficiėriai visai nė
nematė minios. Užj^ valandos
minia pasidarė dar didesnė ir
kareivius vėl paprašytą aplei
sti dirbtuvę. Tuoj po to fran
euzai ir pradėjo šaudyti į dar
bininkus.

Kalfinaracionalistus
Jie sukurstę susirėmimą Krup
po dirbtuvėse. Bet Ebertas
kaltina franeuzus.

BERUNAS, bal. 2. — Ko
Padėtis visame Ruhr distrikte munistų laikraštis Rote Faline,
■^yra pavojinga.
po dirbtuvėje ties Espenu, kur
ESSiENAS, bal. 2. — Perei franeuzai nušovė 9 vokiečius
tą i naktį franeuzai areštavo ke darbininkus ir 34 sužeidė, sa
turias Kruppo dirbtuvių direk ko, kad per kelias pastarąsias
torius, tuos, kuriuos rado mie savaites dirbtuvės sienos iš vi
ste. Juos kaltinama, kad jie daus ir iš lauko buvo nulipin
pastatė pavojun okupacinės ar tos Vokietijos nacionalistų plemijos sau’jjmną,; leisdami dar- katais ir atsišaukimais. Komu
bininkaihs apleisti darbą, rink nistų žinia toliau sak^:
tis gatvėse ir neleisti rekvi | “Patyrus apie atvykimą jį
zuoti automobilius. žodžiu, dirbtuves francuzų kareivių,
franeuzai \nadare direktorius daugelis nacionalistų tuojaus
kaltais už u>hcuzu šaudimą pr^flgio kui/rtyfti (darbininkus
pasipriešinti ir • neleisti jiems
darbininkų.
Direktoriai sako, kad patys gyviems išeiti iš dirbtuvių.
darbininkai savo noru pradė Kada darbininkų tarybos na
jo švlipti ir rinktis kieme. Bet riai, kurie laikė (pasitarimą, iš
.franeuzai atsako, kad direkto ėjo iš ‘konferencijos salės, jie
riui vistiek gaįūjo sustabdyti pasitiko didelę minią, vado
vaujamą nacionalistų, jų tardirbtuvės -švHplnilj švilpimą.
Padėtis visame Ruhr dis pe daugelio studentų, kurie
trikte yra la^i pavojinga. Tas šaukė ‘šalin Franciją!’
Bėrimo laikraščių žiniomis,
kas atsitiko Kruppo <lirbtuvėse, galėjo atsitikti kiekvienoj Kruppo dirbtuvių direktoriai
kitoj dirbtuvėj, jei į jas fran- pasiuntę notą francuzų divizi
cu|;ai butų bandę įeiti. Visur jos komanduotojui, protestuo
darbininkai yra nusistatę prieš jančią prieš šaudymą darbi
franeuzus ir pasiryžę neįleisti ninkų. Nota sako, kad francufrancuzų į dirbtuves. Kad iki zų kareiviai, kurie apsijankč
šiol jokių sumišimų nekįlo dirbtuvėse j ieškodami adtomofraneuzams rekvizuojant ir iš bilių, šovė į 'beginklius dar
sigabenant anglis, tai aiškina bininkus po to, kaip /dirbtuvės
ma tik tuo,, kad tai dar ne tarybos nariai užmarino ka
skaitoma įėjimu j dirbtuves. reiviams liuosą Išsitraukimą
Sumišimai tuojaus kiltų, jei iš dirbtuvių, iš priežasties abe
franeuzai bandytų įeiti į pa jotino^ dafbininkų nusistaty
čias kasyklas, ar nors į kasy mo.
Vokiečiai sako, kad franeu
klų kiemus.
Vienas darbininkų tarybos zai yra kalti, nes kareiviai šo
narys, kuris **vedė derybas su vė į darbininkus kaip tik ma
frajieuzais (pasakoja, kad jis tė, kad dirbtuvės kieme ren
kasi minia.
Prezidentas Ebertas prane
šime Kruppo viršininkams kal
ba apie “baisią kruviną mau
dynę, kurioj Frakcijos militarizmas išmaudė ramius ir be
LIETUVIŲ BIZNIO
ginklius darbininkus“. Jis sako
RODYKLĖ
toliau:
*
Dykai kožnam Naujienų
“Francijos kareiviai šovė iš
skaitytojui Chicagoje yra kulkasvaidžių į darbininkus,
duodama šiandien. Reika kurie tik protestavo ramiai, be
laukite Jūsų pardavėjo. *
grūmojimų, prieš prievartos
įėjimą į vokiečių dirbtuves“.
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Priėmė miesto biudžetą

nzmu

brangiai kainuoja

CHICAGO. — Miesto^ tary
CHICAGO. — šiandie yra
Anglijos darbieČiSr priešinsis
ba pirmu kartu per 20 metų
sk/inimams Pinigų dėl gink renkami miesto mayoras, mieDUBLINAS, bal. 2. — Civi vienbalsiai priėmė miesto biu
Tarp apkaltintųjų yra vienas
lavimo. Reikalaus didesnių sto iždininkas ir miesto klerikas. Taipjau bus renkama linis karas davė save sunkiai džetą, kuriuo miesto reika
jury narys.
galių parlamentui.
20 aldermanų. Be to viename pajausti Airijos finansams. Ai lams skiriama atčinantUuns
( WAUKEGAN, .111., bal. 2.
LONDONAS, bal. 1. — Ne distrikte renkamas kongresma- rijos savyvaldybei, kaip pasi metams $154,475,542. Tai yra
— Grand jury, kuris tyrinėja priklausomoj i\ Darbo ^Jartija, nas, taipjau balsuojama apie rodo, respublikonų kampanija didžiausias biudžetas miesto
menamas suktybes buvusioj įskaitant parlamentinius vacįp- paskirintf <h*ug pinigų ištaisy labai brangiai kainuoja ir stu istorijoj ir jo priėmimui ėmė
gubernatoriaus Small byloje, vaus ię kiti pažangieji veikė mui Grant iparko. Tikimąsi, mia šalį prie finansinio sujri- mažiausia laiko— tik tris va
•a-pĮkdltinimus jai lyto laikys susirinkimą ap kad mayoru bus išrinktas de mo. Ji pradėjo savo gyvavi landas. Pirmiau reikėdavo vi
mą be skolų, o dabar ji tu dutiniškai 12 valandų biudže
prieš 4 žmones — prieš vie svarstyti radikalines permai mokratas Dever.
Socialistų kandidatais yra: ri jau ir skolų ir jai gręsia di to priėmimui.
ną jury narį ir tris tarpinin nas teisėse atstovų buto ir ka
kus. Kiekvienas jų apkaltintas bineto
apie kovą su milita- į mayorus Williani- A. Cun- delis biudžeto deficito. Nors
HERRINO ANGLIAKASIŲ
neįneštas, bet
nea, į miesto klerkus Pirce L. biudžetas dar
14-k o j j) ra s i'k a 11 i m ų.
rizmu. Dienotvarkių įeina:
BYLA PERTRAUKTA.
'Pasipriešinimas atstovų bu Anderson ir į miesto iždinin apskaitoma, kad deficitas šiais
(metais sieks (magiausia £20,saliunininkas Riley prisipaži te skjrimui pinigų laivyno ir kus Robert H. Howe.
Balsavimo vietos bus atda- 000,000. 'lai labai didelis de Vieno iš jkrtf narių vaikas mirė.
no, kad )is gavęs $1,000 iš armijos užlaikymui, kad išven
ficitas kai dėl. tokios mažos
pirkti vienr jury narį.'Iš džiau gus karinių prisirengimų^ ku
MARION, III?, bal. 2.
šalies? Išlaidos mažiausia sieks
po piet.
gsiu#, kad jam išreikšta tokis rie gali privesti prie karų.
£46,(M)0,000, o pajamų valdžia Herrino angliakasių bylos na
pasitikėjimas, jis surengęs puo
Atėmimas admiųistratyvii]
numato tik £26,000,000. Kad grinėjimas jau trečiu kartu li
tą ir , praleidęs $650, o liku gailių iš kabineto ir perdavi
(padengus tą deficitą valdžia ko pertrauktas. Dabar nagri
sius $350 įteikė jury nariui mas jų atstovų butui.
bus priversta jieškotis naujos nėjimas liko pertrauktas delei
Fields, kuris be to gavęs val . Susirinkime veikiausia va
i
vieno jury nario vaiko mir
ANGORA, bal. 2. — Turki paskolos.
džios “džiabą”.
dovaus Ramsay MacDonald ir
Tyrinėjimai bus vedami ir Philip SnCwden, darbiečių va jos nacionalistų seimas ĮnutaŠalis laike civilinio karo, ku ties. Kada vaikas susirgo sa
rė išsiskirstyti. *Na u j i rinkiniai ris dar nėra užsibaigęs, nesi vaitę atgal ‘bylos nagrinėjimas
toliau ir galbūt ii> daugiau ap dovai atstovų bute.
kaltinimų bus išnešta.
tiki
taksų tiek surinkti, buvo pertrauktas dviem die
Apie antrą pasiūlymą atsto įvyks už dviejų mėnesių.
Išsiskirstyti pasiūlė valdžia kiek ji surinko pereitais me nom. Dar prieš lai- bylos na
Keletą mėnesių atgal guber vas George Lansbury sekamai
ir priėmimas to įnešimo, skai tais, nors taksai pasilieka ga grinėjimas buvo pertrauktas
natorius Small buvo teisiamas išsireiškė:
\
neva už pasisavinimą valstijos
“’Centralinė musų šalies vy- toma, sutvirtino Kernai Pašo na augšti. Armijos užlaikymas 11 dienų delei ligos kito jury
nario šeimynoje.
pinigų. Jury ji išteisino. Vė rįpusybė šiandie vis labiau poziciją.
atsieina tris ar keturius*
Dabartinis seimas veiks iki kius daugiau, negu taikos lailiau
generalinis prokuroras patampa administratyvė. Ji da’Brundage, kuris ir traukė gu rysis tokia tuo labiau, kaip rinkinių. Taipjau bus tęsiamos ku.
bernatorių teisman, pradėjo bus pradedama nacionalizuoti ir . taikos derybetj. Tikimąsi,
Valdžia tikisi užtraukti VI
tyrinėjimus ir sušaukė grtmd žemes, transportądją ir datų kad Turkijos atsakymas talki
dūrinę paskolą. Esą bankuose
jury i&nėšti aplkajtinimus ne gelį kitų industrijų. Visa idė ninkams apie tęsimą artimųjų
va dėl padarytų toje byloje ja apie kabineto atsakomybę rytų taikos konferencijos bus žmonės turi pasidėję apie jau apsireiškė pavasario ženk
£60,000,000. Jie gauna mažas
suktybių. Gubernatorius Small turi būti panaikinta ir atsto įteiktas talkininkams ppie pa
lai. Oras pasjdarė žymiai šil
palūkanas
ir
valdžia
tikisi,
kad
tesnis, tą pačią dieną pradėjo
vų butas turi spręsti aipie ša baigą šios savaitės.
daugelis jų sutiks skolinti pi
čirškant lekiodami" padangėse
calbio prieš jį, kam jis neduo lies užsienio politiką ir kaip
nigais
valdžiai
ir
gauti
5
n
uos.
da apiplėšti valstiją tūlai Sai pinigai turi būti .sukeliami ir
vieversiai, pasirodė špokai ir
tai kapitalistų.
kiti vasaros paukšteliai. Soi šileklžia m i. x"Kugščia liisia vy
rėš atmokėti ir dalį Anglijos stojęs pradžioje yasario Nemuriausybe turi būti atstovų bu
Jos dalis veikiausla.sieka,
< 1
, J.
MADRIDAS, bal. 1. — Is skolų.
•
tn
am ma
*
Ha*
dlir
tebestOV
tas, o ne saujalė žmonių”.
apie £150,000,000.
Kaunietis.
Šį mėnesį iždo patarėjas panijos komisionierius MorokBet ir re|)ublikonams karas
Balthvip turės paduoti savo koje Luis Šiltąja atvyko į Ma
biudžetą. Darbiečių priešini dridą pasitarti su karalium Al nepigiai atsieina. Jie turi už
masis armijos ir laivyno pa- fonse ir ministeriais apie pra laikyti didėlius būrius partiza
SOFIJA, bal. 2. — Anar- skirinfams yra tik vienas iš dėjimą naujo karo maurus. Jis nų, parūpinti jiems ginklų ir
cliiisitų veikimas Bulgarijoje daugelio nepasitenkinimų di nori, kad butų gridbląsi nau amunicijos, turi užlaikyti sa
casdie didėja. Policijos tyrinė- deliais* taksais, ir Baldwin tu jo karinio veikimo įMorokko- vo “valdžią“. Jie gyvena dau
pavergimui giausia aukomis ! iš Amerikos,
iniai parodė, kad visi moti rės kapoti taksus sekamais je tolimesniam
šiandie
nepastovus, gal
nai bombų ministeriams ta metais. Kaip jis tai padarys maurų pagelba ginklo.- Minis
‘t lietus;
šalčiau.x
.
po padaryti anarchistų. Nese ir kartu galės padengti Visas teriai skaito tai pavojingu da4
, ‘ Saldė teka 5:31 v., leidžia
nai ginkluotas anarchistas pra valdžios išlaidas ii’ dar mokė
si 6:16 v. Mėnuo teka 7:56
dėjo terorizuoti Sofiją ir už ti skolas Amerikai, tai jis ir niaurus buvo tiek nesėkmin
-------------.
/ vai. vak.
mušė tris .žmones.
gi turės nuspręsti. Taksai da gas, kad jis ko tik nesunai J '
K
. *
Centras komunistų veikimo bar šiekjn 5 šilingus ant kiek kino valdžios.
LONDONAS, bal. 2'. — 47’juvo surastas Jamboli, maža vieno svaro, t. y. iš $5, ku
000 angliakasių Rhondda dis
me miestelyje pietinėj Bulga riuos anglas gaunam jis turi
trikte, Vali jo j, sustreikuos ry LIETUVON—
rijoj. Kada (policija ten jiandė atiduoti apie $1 valdžiai.
to, kad privertus 5,000 neor
Užrašykite savo gimi
areštuoti vadovus, ištiko*vtikganizuotų angliakasių įstoti
nėms įr pažįstamiems
Šiemet,
nuo
CHICAGO.
ras musys.’ Gerai orgaiiizuoti
angliakasių unijom ^Paviršiu
NAUJIENAS. - Lietu
YORK,
Anglijoj,
bal.
2.
—
naujų metų iki vakar, auto- darbininkai -ir krovėjai suor
anarchistai pasirodė stipresni
vos žmonės Amerikos
už policiją ir pastaroji turė Iš iDoorn pranešama, kad Vo mobiliai užmušė 142 žmones, ganizavo savo uniją, kurią an
ex-kaizeris Wilhelm Tuo pačiu laiku nuo niunšai- gliakasių federacija atsisako
Naujienas
labiausia
jo pasikviesti talkon armiją. kietijos
persiskyręs
su
savo
pačia
Hermėgsta.
no pasimirs 107 z.inĄnes.
Anarchistai užsibarikadavo napripažinti.
inione, kurią jis vedė kpletas
nuoso ir pasidavė tik po 43
uvo vulkano kratery.
valandų mūšio. Daugiau kaip. mėnesių atgal. Jau pirmiau
buvo žinių apie e x-kaizeri o
200 žmonių krito tame mū
nesutikimus su naująja pačia,
ULU, bal. 2.
HO
šyje.
bet nebuvo manoma, kad jie Wąiluk(u, ant Maui salos, pra
skirsis. Pora savaičių atgal ji nešama, kauk šėsi japonai žu
išvažiavo į Vokietiją neva ap vo Haleakala vulkano kratery.
žiūrėti savo dvarų, bet esą ji Smulkmenų nepaduodama.
Karalius ■ * su karaliene pabėgę. išvažiavusi apsigyventi pas sa
va gimines ir pas ex-kaizerj
ST. LOUJS, Mo., bal. 2. -vhebemananti
grįšti.
PARYŽIUS, bal. 2. — Fran
Apsiginklavę šautuvais plėši
kai biznio distrikte užpuolė
cuzų laikraščiai paduoda žinią
LONDONAS,
bal.
2.
—
Ry

pašto vežimą ir paėmė devy
iš Budapešto, kad Buchareste
gos
žinia
sako,,
kad
premieras
nias maišus siuntinių, kurie
ištiko sukilimas ir kad Rumu
Leninas
yra
įiilnoj
kontrolėj
buvo gabenami bankams ir
nijos karalius ir karalienė bu
Trockio,
kuris
nieko
prie
Le

brokeriams.
vo priversti pabėgti į AlbažuSiuntimas maisto draftų tapo panai- ,
nino
neprileidžia,
išėmus
Le

lią. Žinią pąduoda radio agen
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima''
NiEW YORK, bal. 2. v Mrs.
tūra. Rumunijos ambasada sa mbo pačią ir daktarus. Net
pasiųsti tik pasiunčiant ten. pinigus per
kosi nieko nežinanti apie tai. Lenino broliui, kuris atvyko Rosc Mateli! iš Bronx \ papjo
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrių. Pini
amŽinia gi sako, 'kad kareiviai iš Livadijos, neleista pasima vė du savo 3 ir 4 me
tyti
su
ligoniu.
pati
gų išmokėjimas Rusijoje pasidarė gali
žiaus vaikus ir pask
atsisakė klausyti karaliaus, gy
bando pasipjauti, bet nepavy
ventojai šturmu paėmė kara
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
ko. Ją areštuota.
liaus rūmus, o pats karalius
niais pamatais. 1
‘
PINIGŲ
KURSAS
su karaliene slapta pabėgo.
Pinigai Rusijon yra siunčiami ,dole-f
Vakar bal. 2 dieną, užsieni? pi
SPBINGFIEIjD, III., bal. 2.
riais.
..
■'
ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių
NEW YORK, bal. 2. — Al nl.gu
inkų buvo skaitoma Amerikos pini — šeši ginkluoti plėšikai už
Kas norite gelbėti sayo gimines ir pažį
puolė gabenančius siuntinius
ma Cummings, 32 m., iš Tex- gais iltaipt
1 sv. .sterlingų ..... $4.70
stamus Rūsijoj, siųskite pinigus Rusijon
as, sumušė rekordą nepaliau Anglijos
Austrijos 100 kronų........ .......... Hc pašto darbininkus ir po persijamo šokimo. Anglijos rekor Belgijos 100 markių ............... $5.77 šaudimo pasigrobė, šešis mai
pęr Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.
Danijos 100 m-arkių............... $19.15
das buvo 25 valandos. Ji ap Finų 100 markių ..............
$2.75 šus paprastų ^laiškų, siunčia
siėmė išlaikyti 27 valandas. Ir Francijos 100 frankų ........... $6.67 mų Chicagon. Jie pražiopsojo
100 lirų ........ ..........
$5.04
ji savo išpildė, šokdama tiek Italijos
Lietuvos 100 Litų....... ............. $10.00 'Šešis kitus maišus registruotų
laiko be jokios paliovos, nors I.enkų 100 markių ................... Ūc ląiškų, kurie buvo kitame ve
1001 kronų........... $18.08
ir ji turėjo mainyti 6 vyruk, Norvegijos
Olandų 100 guldSnų............... $39.44 žime. Dalis laiškų jau atgan1739 So
Chicago, III.
kurie neįstengė atlaikyti tokio Šveicarų 100 markių ........... $18-47 ta. Plėšikai gal jielnė daugiauŠvedijos 100 kronų ................ $26.62 šia $1,000.
ilgo šokio.
.Vokietijos 100 markių _ _ _

Turkijos seimas paleistas

i Jau prasidėjo pavasaris

Nori naujo karo

Anarchistai veikia
Bulgarijoj

Angliakasiy streikas

142 žmonės užmušti

Rumunijoj sukilimas?

Jau Eina
x '
Pinigai Rusijon

Naujienų Pinįgų Siuntimo Skyrius
šiuo praneša, jog jau priima
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

NAUJIENOS, Chicago, m
do {statymo pakeitimas (III sk.)
ir rekvizicijų
bei nepaprastų
mokesnių įstatymo pakeitimas
(I ir II sk.) praeina be didesnių
ginčų.
Sugrįžo Seiman ir dalyvavo
kiau balsavo už liaudininkus,
trys žydų atstovai.
o ne už socialdemokratus,
Posėdis 2. III. Šis posėdis įdo
Taigi visai bereikalingas jū
sų, ponai bolševikai ir liaudi mus kilusiu jame triukšmingu
ninkai, prieš socialdemokratus incidentu. Po to kai buvo pri
imtas 3-j u skaitymu virštarnyLiaudininkai gali bičiuliuotis sutartinas žygis. Lietuvos liau binių pnskarininkų įstatymas ir
dis nebėra tiek naivi, ir jau apsvarstyta pora smulkesnių^įir su bolševikais.
sugeba atskirti juodą nuo bal
statų, 'liečiančių Krašto Apsau
(Naujienų koresp.)
to, t. y. tiesų nuo melo.
gos M-jos etatus, pereinama prie
—Lietuvos darbininkas. svųrstymo prezidento algos įsta
• Kaunas. — Musų liaudininj kai-demokratai laikosi labai ne
tymo sumanymo.
vienodos, svyruojančios takti
Pirmas kalba Valst. liaud.
kos. Ne taip senai jie draugavo
ątst. Sugintas. Jis aiškiai pa
su krikščionimi s-demokratais
stato klausimų ir pavartoja žo
(Griniaus kabinete). Prieš nuoPosėdis 27. II. Pirmuoju die- džius, kuriuose kademai įžiūri
la-tiniojo Seimo rinkimus jie su notvarkės panku eina Ministe prezidento įžeidimą. Pirminin
krikščionimis susipyko, ir nu rių Kabineto narių atsakinėji kas (k. d.) jį sustabdo ir siūlo
traukę su jais ryšius tebesiki- mai į atstovų paklausimus. Tarp pasalinti jį (y' posėdžiams. Bet
virčija po šiai dienai vesdami kita ko Susisiekimo Ministeri^ kyla triukšmas ir posėdis per
atsako į dr. Plečkaičio paklausi traukiamas. Pertraukos laiku
spaudoj aštrią polemiką.
Paskutiniuoju laiku liaudi mą dėl atleidimo iš tarnybos frakcijos mobilizuoja savo na
ninkai
pradėjo simpatizuoti Mažeikiuose 10 gelžkelio darbi rius. Dabar valdžios frakcijos
bolševikams ir per savo organą ninkų. Seni gelžkelininkai buvo aiškios daugumos neturi, todėl
pulti ant solialdemokratų. Štai paiiuosuoti iš vietos buk tai dėl negali pasirodyti Seime su savo
“Lietuvos Žinių” 54 nu m. ran mažo jų darbingumo. Ministe- deklaracija ir Ministerių Kabidame kažkokio M. J. Masio at ris atsako, kad 5 darbininkai • netas. Dešiniesiems buvo svar
virą laišką “Socialdemokrato” dęl senatvės ir 3 dėl nesveika bu pašalinti iš posėdžių nors
Redakcijai. Laiško tonas aiškiai tos nepajėgę gelžkelio dirbtuvė vieną žmogų. Po pertraukos
bolševikiškas ir parašytas tiks se atlikti darbo. f Paiiuosuotiems pirmininkas pakartoja pasiūly
lu kompromituoti socialdtmo- darbininkams busią duotos leng mą išmesti Sugintą 5 posė
kratus Lietuvos liaudies akyse. vesnės vietos. Bet sakyk ką ne džiams. Suskaičius galutinai
Laiškas parašytas tikrai deino- sakęs, kol darbininkams nebus balsus pasirodo: už pašalinimą
gogjškai, pagrįstas prasimany užtikrinta pašalpa senatvėje iy 35, prieš 36. Tai pirma reikšligoje, jie visuomet bus pavojuj minga opozicijos pergale, Kaimais ir šmeižtais.
Laiškas parašytas dar dėl atsidurti gatvėje be duonos kąs riojoj pusėj ilgas plojimas. Debuvusiųjų parėjusį rudenį Sei nio, o ligi tokio darbininkų ap šinieji nusiminę.
mo rinkimų, kuriame p. Ma- rūpinimo musų valdžia ir kri
sys prisidengdamas socializmo kščioniškoji Seimo dauguma vis
Mokesniai Kauno
nešėjo
skydu ir norėdamas dW<iegali dasigalvoti.
įgelti' socialdemokratus tarpj Toliaus seka nedidelės svarbos
gyventojams.
kitko rašo: Už darbininkų kuo įstatymai: matų^saikų ir svars
Kauno Miesto Taryba šiais
pų sąrašu/ balsavo tilę. miestų tyklių rūmų įstatų pakeitimo
biednuonuinė
ir darbininkai, sumanymas (I ir II skaitymai), 1923 metais miesto gyventojus
aukštesniųjų klasių žmonės už probavimo rūmų įstatymo pa aipdėjo sakančiais mokesniais:
tuos sąrašus nebalsavo.
Tad keitimo sumanymas (I ir II) j) lengviems ^vežikams 80 li
turbūt neapsiriksiu pasakęs, sk.), optantų grąžinimo išlai tų; 2) sunkiems Vežikams 60
kad už socialdemokratus bal doms padengti įstatymo išpil litų; 3) už arklį Naudojamą
savo daugumoje tai malkon- dymo sumanymas (III sk.), Lie asmeniniams važinėjimams 200
tentė smulkioji buržuazija. Be- tuvos valstybės operos įstaty litų; 4) už resorinį vežimą 250
litų; 5) už lengvąjį automobi
abejo balsavo kokis nuošimtis mo sumanymas (I sk.).
čia reikia pažymėti vieno ka- lį nuo kiekvieno arklio jėgos
ir darbininkų. Balsavo visi tie,
kurie socializmo nenori, * kil demų atstovo Tijūnaičio kalbą. 30 litų; 6) už sunkią jį aulQį
notus įkyrėjo krikščioniškoji Jisai prieina prie meno su tik mobili nuo kiekvieno arklio jė
diktatūra ir nesuprato už ką rai zakristijonišku mastu. Iš jo gos 15 litų; 7) už kiekvieną,
žodžių buvo galima padaryti iš prikabinamą platformą 150 li
Kad minėtasis laiškas yra vadą, kad meno uždavinys —tai tų; j) už motorciklą 15 litų ir
rašytas bolševiko, labai aišku linksminti diduomenę po jos gar nuo kiekvieno arklio jėgos 10
jųu iš to vieno posakio: “Kal džių pietų. O kadangi musų
savo vi si tie, kurie socializmo menitytrfcai tokie nepaklusnus ir
nenori." O kam gi nėra žino- net drįsta skelbti' streikų, tai
Minėti mokesniai uždėti vi
esą
opera
rūpintis
nereikia,
o
ma, kad bolševikai dedasi sosiems metams.
Kulturingescializmo monopolistaks ir dar- palikti ją sau.
—Kaunietis.
nis
kuurri^
Šmulkšty
s
mandagiai
išvaduotojais.
bininkų
Tik deja, kad tokiais darbi- aiškinai savo draugui meno pras ji Dieną 10ct.-27c.-36c. (ir taksai).
ninku
klasės išvaduotojais” mę. Bęjt ir sodiečiai iš Valstie ■ Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai
bolševikai tesugeba pasirodyti čių Liaudininkų balsavo prieš
tik riksmu ir niekinimais ki operą, nors likosi mažuntoj.
tų, tikrenybėje tai jie yra dar Tarnybos ir užsiėmimo valsty
FI-theatre-w
bininkų klasės jiegų skaldyto binio mokesnio įstatymo suma
nymas .(II sk.), tikybinių įstai
jai ir demoralizuotojai.
Monroe gat. arti State beperstogų
etatų
papildymo
sumanymas
ginis
Vodevilius šeštad., Sekm.,
P. Masto laiške
paduotieji
Šventėmis.
22c. ir 45c. (ir tak
prieš socialdemokratus tvirti (III sk.), savivaldybių pajamų
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant Šeštad. sekmad. ir šventes.
nimai yra
be pamato ir jie ir išlaidų sąmatos įstatymas (I
O Dideli komediniai aktai ir
kaip tik atatinka patiems bol
krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.“
ševikams. Kas balsavo už so jos etatų pakeitimo sumanymas
cialdemokratus, tie aiškiai ži (III sk.), k (irių specialybės prienojo už ką' jie balsuoja, nes už
socialdemokratų sąrašus balsa
vo tik tikrieji partijos"' nariai
ir jiems prijaučiantieji susipra
tusioj i darbininkai. Uj “darbi
ninkų kuopų” sąrašus tai fak
tas, k«M daugelis darbininkų pa-

Kas Dedas Lietuvoj
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By-tik prieš socialdemo
kratus

Iš Seimo

MAJESTir

Pittsbu rgo Lietuviai!

kad po tais, sąrašu is^-<4. tino pa
sislėpę vilingi bolševikai,
smulkioji buržuazija tai vci-

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS
SVEIKATA.
*
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SEVERAS
A'rj'tTsept'Tšl^dS NostTs

Variojdnjas qlio ąiežb, išknnjdi
ir Ų16Ųįiodiqčs Iijos.
KAINA 50c

^IdlisŲlc pas dptfetęoHbs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS,

IOWA

Šiuo pranešame jūms, jog
atstovas
P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė
damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie
dar jų neskaito.
/

Biaurus užpuolimas. [“L. ž.”]
Vasario 24 d. 23 vai. grįždamas
iŠ Panemunės su dramos studi
jos mok, P. Sliesoraityte paste
bėjau, kad mus seka trys jauni
augaloti vyrai. Atėjus mums į
Vytauto prospektą, netoli Miškų
gatvės vienas jų pripuolė prie
manęs grąžindamas peršauti, jei
aš šauksiu, o kiti du mušė p. P.
S., reikalaudami atiduoti paltą
ir batus. Kuomet p. P. S. pa
sipriešino, vienas jų peiliu smei
gė krūtinėn, kitas su kaž kokia

Antradienis, balandis 3,192Š

moterisTaip sirgo/

plikinačia medžiaga norėjo vei
dą aplieti, bet kadangi p. P. S.
veidą laikė paslėpus rankose, tai
tik rankas nuplikino, ir skubiai
nubėgo kapų link. Padažus at
sitikimas su p. P. S. buvo kele Sustiprėjo, įgijo svarumo ir
tą dienų atgal, tik vietoj sužei
dabar pati apsidirba pasi
dimo, tada gerokai apdaužė ir
gydžiusi su Lydia E. Pinknusavino jos turtą. Iš užpuoli
ham’s Vegetable Comkų kalbos supratau, kad tai dar
pound.
ne paskutinis sykis. Prie ma
nęs stovįs plėšikas išsitarė, kad . Marion, Ind. —■ “Aš buvau visa suSu
ji šiemet būtinai turi būti nužu giiuvusi, nervuota ir sarsibaigusi.
kojas paviĮ]IlilM^Mimi įl kau, o apie darbą
dyta. —J. A.
nei kalbos nebuvo.
Į|Perskaičiusi kelis
11${

TAI TIK GALI
BORDEN’S SELECTED PIENINĖ

Išdirbti Borden’s
Selected Pieną ir Bor
den’s Selected Pieninė
yra labiausiai moderniš
ka ir sanitarė pieno išdirbystė.

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo
Borden ve
žiko.

BORDENS
FarmProducts Go.Inc.
franklin 3110

UELMAR
Kas Tai Yra
turkiškas Tabakas
AI yra tabąkas su geriau
siu kvapu ir skopiu, at
vežtas per 3000 mylių sausže- (
mio ir jūrių, ir sudirbtas į
HĘLMAR TURKISH CIGAIL
ETTES. *
t
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>•
111 h; >>I

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

S. L, FABIONAS GO.
809 W. 351h SI.. Chlcago
Tek Boulėvard 06 Ir ir 0774

laiškus laikraščiuo-

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

papasakojankaip Lydia E.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
. Parduodam Laivakortes.

se»

Vei

Einkhanvs

teble
Compound
mį
j pagelbėjo kitoms ii
Imt
įmaniau paI
|te
mėginti. Be to vie11111;;j nas Vyras papasakojo mano žmogui apie savo pačią ir
kaip ji pasigelbėjo juo, patardamas
n’ian pamėginti. Aš suvartojau vieną
bonką ir galėjau matyti, ką \jis man
ge,ro padarė per vieną savaitę, o kuo
met aš išvartojau tris bonkas, tai aš
sustiprėjau, įgijau daugiau kūno Jr
pradėjau savo darbus dirbti. Aš var
tojau jj iki mano paskutinis kūdikis
gimė ir jis man daug pagelbėjo. Tik
rai man labai smagu rekomenduoti
Vegetable Compoundą kiekvienai mo
teriai, kuri serga kokia moterų liga,
nes aš iš prityrimo žinau, kad jis pa
gelbės. Aš vartojau Lydia E. Pinkham’s Sanative plovalą ir pilės kepe
nims ir taipgi manau, kad tai puikus
vaistai.” — Mrs. Wm. Ekhidge, 620
E. Grant Street, Marion, Indiana.
Pažymėtinas patarnavimas mažne
per penkiasdešimts metų turėtų jti-kinti jus apie Lydia E. Pinkham’s
Compoundo gerumą.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose.. Pa
ųipina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, farmų Ur biznių, ar užtraukiant morgičius.

Vakarais iki 8 vai.

173d So. Halsted St.
Tel/f. Roosevelt-^8500

K. GUGIS

Turėjo dieglinį reuma
tizmą karėjėj šlauny.
Jaučiasi taip gerai kaip
jaunas žmogus.

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

Ponas Geo. W. Malė iš Bereybuy,
W. Va., rašo: “Galiu rekomenduoti
Nuga-Tone’ą kaipo gerą vaistą. Aš
turėjau dieglinj reumatizmą kairėje
šlauny. Aš išgulėjau 36 dienas pa
vymui ir visas sublogėjau. Turėjau
nevirškinimą, nervuotum-ą. negalėjau
gerai miegoti ir ištisas valandas išgu
lėdavau negalėdamas užmigti. Dabar
aš miegu gerai ir turiu gerą apetitą,
galiu, valgyti viską kas tik papuola.
Esu 57 metų, o jaučiuosi taip kaip kad
jausdavaus jaunas būdamas. NugaTon.e ištaisė mane ir aš jaučiuosi kaip
žmogus.” Nuga-Tbne tveria, sutaiso,
maitina ir atgaivina visas gyvybines
ir silpnas kūno dalis. Pamėgink jj
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis^rk $1.00. Nuga-Tone’ą
pardavinėja ’tfisi geresnieji aptiekininkai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai
bus sugrąžinti (garantiją rasi prie
kiekvienos bonkelės), arba tiesiog pa
siųs apmokėtu paštu National Laboratory, 1038 S. WabasnMive., Chicago,
pasiuntus jiems $1.00.

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v, v. *kiekyieną vakarą, išskyrus utammka
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9
iki 12 ryto.

T

LII^

■,,5.%

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj«

ASSOCIATION BLDG /
19 So. La Šalie St.
Re om 1308

’

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tel.: Hyde Park 3395

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

t®

&

...

10. Randolph 4758

DYKAI PATARIMAI

Turkiškas Tabakas, taipgi yra
geriausiu ir brangiausiu dėl 61\ garėtų. HELMAĘAI yra padirb■ ti iš 100 % tyro Turkiško Taba
ko.
20 HELMARŲ Rainuoja truputį
s daugiau negu 20 paprastų cigaretų, o jie yra verti kelioliką
kartų daugiau.

IS ADVOKATAS

2221 W? 2Žnd St., arti Leavitt S'L
Telephone Canal 2552
>
Valandos: 9 ryto iki 9 vakarei Sere
doj ir Pėtnyčioj nuo: 9 r. iky 6 vakVeda visokias bylas visud^e tejj/
muoge. Egzaminavoja AbsthrŠtua
ir padirba visokius Dokumentui
perkant arba pąrduodant įjotus,
Namus, Fermas ir’Biznius. Skoli
na Pini
ant pirmo morglčiaui
omis išlygomis.
»

Serganti ŽrhonėS /ra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

KUCH1NSKAS

JOHN

/
Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.
ANNA M. BONDZINSKI
BE A UTY SHOP
Veido ir ęalvos gydymas. Marcell su-,
garbiniavimas. Plaukų šukavimas ir
dažymas. Columbia Kolegijos tnetodu.
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

W

29 So. La Šalie St. Room 530

Tek: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tek Yards 4681

CT

ir
Privatini;

Tek Brunsvvick 3669

JOSEPU W. GRIGAL

Jeigu jus turite biie kokią ligą,
Atvažiuokite kad
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi
dymą .

HELMAR yra ąupakuoti kieto
se skrynutėse, kas apsaugoja
juos nuo susiląužymo ir sųsimankymo. Paprasti cigaretai
yra supakuoti į pundelius.

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vak: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

DR. B. M. ROSr
35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augfto
Priėmimo kambarys 506,
Chicago, ilk
Ofiso valandos 16-5 po piet. Nedlldieniais lp-1 po piet. Panedilyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai geriausia vieta
ligonių atsilankymui.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ
Išdirbėjai augs
Čiaušioš rųŠies
Turkiškų ir
Egyptiškų'*
CIgaretų

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti,
rūpintis ir dėti visas pastangas, idant kiek
vienas lietuvis ir Imtuve butų apšviestu; pa
žįstančiu gyvenimų ir garbės vertu piliečiu.
“Naujienos” yra geriausiu padėjėju kožnam norinčiam įsigyti apšvietę, žinojimų ir
g^rbę.

S. W./BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 Ą. M. iki 5 P. M.
1311 Rėcter Building
79 West MonroK Street, Chicago.
' - Phone Central 2560
Rez. 3203" So.-Halsted St.
ards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.
**■"<!"
■

Herman P. Haase
ADVOKATAS
609-610 Chatnber of Commerca
138 W. Washington St.»
Phone Mąin 13Q8
Chicago, UI.

Pinigai
iš.
I
Bridgeporto ’

Kožnas Pittsburgietis: vyrai, moterįs,
merginos ir vaikai, visi “Naujienų” skaity
tojai ir rėmėjai esate kviečiami prisidėti
prie šito darbo platinimo “Naujienų”, pade
dant musy atstovui, P. Balčikoniui surasti
kiekvieną lietuvį gyvenantį jūsų mieste, ku
ris dar nėra “Naujienų’^ skaitytoju.

Naujienų Administracija

NORĖDAMI

KAD NEGALĖJO DIRBTI

JOSEPH. C. W0L0N

L

LIETUVĄ.
oflOorlO

i

Per
NAUJIENAS
3210 So. Halsted St,
Tel. Boulėvard 9663.

i F. 'J..' *į f;

. ■' ? •

. ' .1*

LIETUVIS ADVOKATAS
309 So. La Šalie St. Room 706
Telephone Ilarrison 0421
utarninkais ketvergais ir subatomis
1612 West 46th Street
Telephone Boulėvard 8172

!!!.!■

1.1

——

Telefonai:’
Randolph 2675 ir Dearborn 6272
‘ Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker
Advokatas ir teisųų patarėjas^Kambarys 1317 Ašhland Black,
155 N. Cla/k St.
{•Vedėjas pėnsijų bilų. Vertėjas lieį
tuvių Ivlbon. Tyrinėtojas.
Nbtary Public.

Antradienis, balandis 3,1923
irk£uotojas

se, .kurių

' KORESPONDENCIJOS

verstinas

miją. Taį nėra nuolatinė ar
mija, kaip dabar, o armija
šaukiama tiktai tada, kai tė
vynei gręsia ^pavojus. Ramiu
laiku jos, kaipo tokios, nėra,
išskiriant trumpą niokinimosi
laiką. Jis gal labai susitrumpinti, jeigu busimą pilietis pa
mokinus kareivybes jam 1110kyk'lą belankant. t
Milicijos armija da'bar yra
Jungtinėse Valstijoj ir šveicarijoje. žinoma, negadina sa
kyti, kad šiose valshųiėse jos
butų ideališkai prirengtos, dėl
to, kad ir čia buržuazija lin
kus yra atsispirti “kareivija”
prieš “maištus” darbininkų.
Šveicarijoje, abelnai, yra pu

nmnhrbtti? Kas išleido it/ platino
tuos biaurius lapelius jprieš drg. siau

Bielinj, ar ne komunistai?
šitokių komunistų darbų butų

galima prirašyti ilgiausi straips
nį, bet užtenka ir tiek paminė

jus, ir iš to sąnioningesni darbi
ninkai pasakys, kad negali būti
didesnių veidmainių kaip komu
nistai, kurie visur ir visados sė
ja neapykantą tarpe darbininkų,
ardo jų vienybę, o apsisukę vėl
šaukia į beniįrą frontą.
Kol komunistai nesiliauja ar
dę darbininką! vienybę, kol jie
neprašalins iš savo tarpo tų biaurių šmeižtų, tol su jais apie jokį
bendrą frontą jokios kalbos būti
negali. —S. Naudžius.

A. Aleksejev.

yra

gana

milicijonieriškas,

pastojimas

į

KAS TAI YRA MILITARIZMAS.

tam

tikras šaudytojų kuopas AL- i
cinai valdžia visokiais budais
stengiasi palaikyti ’šaudymų ir
gimnastikos bendroves1 palai
kymui piliečiuose karifekų ga
bumų.
Jungtinėse Valstijose pilie
čiai nuo 18 iki 45 metų pri
guli prie milicijos savo valsti
jos. Kariškas lavinimasis mi
licininko paskirtas tokiu lai
ku, kad jis nebūtų atitraukia
mas nuo kasdieninių užsiėmi
mų.
Milicinė sistema neatitrau
kia piliečių nuo kasdieninio
darbo, paliuosuoja valstybę nuo
didelių išlaidų, kurių reika
lauja užlaikymas nuolatinės
ąrniijos, siviuažina stenginiasi
baisių apsiginklavimų, panai
kina tvirkinančią kazennių
įtekmę, kastinį, ūpą kadrinio
“oficierio’\ žiūrinčio į nckarališkus su pasį'biaurėjimu, avantiurizmą kariško luomo,
Prie tokios sistemos karei v ija nebūna reakcijos parama
buržuazijos kovoje su darbo
žmonių klase.

A. E. STASULANI
Advokatas
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės
Ofisas didmiesty, kambarys 1104
Chamber of Coinmerce Bkig.
133 \V. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
/
(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

pusiau

kareiviškas sutvarkymas. Tar
I LIETUVĄ
nyba milicijoje būtinas daly Pirkite laivakortes
atgabenimui savo
kas visiems šalies piliečiams;
giminių iš Lietuvos.
pėstininkai ir inžineriniai ka
White Star Line
New
York
į Cherbourg ir Southampton
reiviai mokinasi 173 dienas,
(Pasaulio didžiausia laivas)
artileristai — 183 dienas, rai Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19
teliai — 198 dienas. Piliečiams, Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26;
Majesticbąlandžio 21; geg. 12; birž. 2
būnantiems papildymui laike Greiti susijungimai su Baltijos uostais
karo kareiviuos, paskirtas rei
American Line
kalavimas kokią dešimtį kar
New York-Plymouth-Cherbourg,
Hambprg,
tų atsilankyti trumpam laikui
*Naujos 3 klesos kajutos
dėl patikrinimo, ar nepamir-, Minnekahda (3 klesos .7.......... April 5
*Manchuria bal. 19 — Mongolia geg. c
šo ką buvo išmokęs. Piliečiams, Anapus
susijungimai su Baltijos uost.
vadinamoj
būnantiems
R&d Star Line
reikia tiek kartų
New York Plymouth-CherbourgĄntwerp
dėl peržiūrėjimo
«Belgenland bal. 18;
Lapland geg. 2
kariškų ginklų ir įrengimų. Zeeland bal. 25; St. Paul birželio 9
Pabaigę mokytis, piliečiai pri Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
valo lavintis šaudyti, kelis kart kitės
prie vietiniu agentų.
PASAŽIERIŲ
SKYRIUJE, V
tam tikros šaudymo kuopo14 N. Dearborn St..

Chicago, |11.

Kas Tai Yra PIRKITE JDSy RUIMINGO IR APŠILDYMO
M ilitarizmas
ĮRENGIMUS IS ATSAKOMOS VIETOŠ
(Pabaiga)

Tokiu

dhug; kitaip jam gresia pri- nui

Jie visi nesiliauja
veidmainiavę
“Laisvė” myli nuolatos kalbė
ti apie suvienytą darbininkų
frontą prieš kapitalistus. Ji nuo
latos šaukia kaA tik vieninteliai
komunistai norį\ įvykdinti vie
nybę darbininkų kkisėj, kitos vi
so organizacijos, o ypatingai so
cialistai, tai esą didžiausi prie
šai darbininkų vienybės. Ir štai
antradienį kovo 20 d. rašo pa
kartodama atsišaukimą A. D. P.
Pildomojo Komiteto nariams ra
gindama sujungti pačiais vi
siems darbininkams nežiūrint
kių kas pažvalgų-—socialistas, 8
komunistas, ar katalikas, by ti
jaučiąsis esąs darbininkas turįs
stoti į bendrą frontą kovai prieš
* kapitalistinę sistemą, prieš ben
drą priešą. Gražus obalsis, ar
ne? Bet 'pažiūrėkim, kas buvo
ir yra didžiausfas priešas darbi
ninkų vienybės, ar ne patys ko
munistai? Kas nek'ido prieiti
prie sudarymo bendro fronto Vo
kietijoj, kuomet buvo suvažiavę
tartis visų trijų Internacionalų
atstovai, —ar ne- Rusijos komunistai, kurie tuo pačiu laiku teisė
^mirtimi social-revoliucionierius?
Kas neleidžia lietuvių darbinin
kų šioje šalyje prie vienybės, —
ar ne komunistai? Kas suskaldė LSS., — ar ne komunistai?
Kas suskaldė L.D.L.D., - ar ne
komunistai? Kas ardo si ialistų
ir šiaip pažangesnių žmbnių s,ujųįngtas prakalbas, — ay ne ko-

Šveicarijoj

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jū
sų pinigai visuomet grąžinami jei jus nesate paten
kinti arba materijolas apmainomas. Mes skoliname
ir permaime įrankius.

įbildu

milicijos

Ar jus žinote kad
Klaipėda dabar yra labai svarbus

sisle-

ojimą karei vi jon grąžina

pi'ie to stovio,

kurs

Ar iųs žinote, kad
Jei jus manote Važiuoti Lietuvon seatic Lygos?
muose laikuose, kaida kiekvie
jeigu
jus
norite
gauti
pilną vertę už
pasimatymui su giminėmis arba nonas giminės vyras buvo kar rite
savo
pinigus
kuomet
jus
perkate cigaatsikviesti (draugus, žiurčkitę,
retus,
jus
privalote
pirkti
Helmar
tu ir kareivis.
kad laivakortė butų pirkta pas Thd Turkiškus \Cigarėtus todėl, kad jie
Bet, kad galima butų perei Royal Main Line. Dideli ir populia turi savyje )100% gryno Turkiško Ta
ti nuo nuolatinės armijos prie riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir bako ? y
milicijos, reikalinga, idant tas ‘‘Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New
Yorko -ir Hamburgo kas dvi savaiti.
atsitiktų kartu visose valsty Jie
yra labai gražiai ir švariai įreng
bėse; o tas galima, jeigu de ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki.
mokratinis surėdymas bus įve Bus labai žingeidu važinėti tais lai
stas visose Europos šalyse ir vais. Pilnas informacijas gausite nuo
iš
•
vėl atgis Internacionalas ir pa agentų arba
THE ROYAL MAIL STEAM
sieks prigulinčios įtekpiės į
PACKĘT CO.,
ta rp t a u t i ui u s sau t ik i uš.
Chicago.
117 W. VVashington St.,
So. Minneapolis.
325 Second Avė.,
Beržinis.

Dubeltavais Sriubai^
garlaiviai
NEW YORK-BREMEN
Garlaiviai išplaukia kai
seredą
Puikiai įrengta trečio*
klcsos parankamai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai
dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos
agentų.

North German
,
v r-t ii Lloyd
rvi

FRENCH

per
NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674.

NewYork
Plymouth
Havre-Parla

K Ž—»
K

Jurimta visa krlioni | Lietu
vi) ir iš
jos, garlaiviais:
LA HAVOIE
......... Bal. 7
FRANCE .................. Bsl. 18
PARIS ...................... Bal.
CHICAGO ............... Bal. 28
Z
Puikiausio sutvarkymas —kambariai dviem. kr t (iriems
Valjoir šešiems žmonėms
* man kambarys, rūkomas, ba
ras, barberni, atdaras
paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas vnlfris, vynas ir alus
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu,
vos pasui prancūzu vizos nereilrfa. Visais reikalais kreip
kitos prie vietos* French Li
no agento, arba j kompani
jos ofisą, 19 State St., New
York City.—Chicngos ofisas:
133 N. Dearborn St.

Šį puikų FIETAMS SETĄ, pa
darytą iš grynai balto materijolo, su gražiais išmargintais kra
štais, kuris susideda iš d dėlių
sriubai torielkų, didelių pietams
torielkų, spotkelių, puodelių, vie
nos vazos ir gilaus bliudo.
Tai yra proga kuri niekad dau
giau nepasitaikys, kad gavus
DYKAI šį puikų pietams setą.
Kiekviena moteris, duktė arba
vyras gali gauti jį BE IšEEIDIMO'NORS VIENO CENTO.
Mes vieno tik prašome jūsų,
kad jus perstatytumet musų
Premiurti išpardavilho katalogą
kuriam® yra daug bargenų, jlisų
draugams, tą kurį kiekvenas
gali atlikti, TODĖL, KAD PA
TYRIMO NEREIKIA.
Mes turime tukstartčius tų pie
tams setų išdalinimui DYKĄI.
Buk pirmutiniu savo mieste, kad
gavus vieną ju. MES JAU
ESAME IŠDAVĘ TUKSTANčius TŲ PUIKIŲ PIETAMS
SETŲ. MES NORIME DUOTI
IR JUMS VIENĄ. M NeatidSliokite.
Išpildykit šį kuponą ir
atsiųskite jį mums tuojau.
HOME SUPPLY CO.
>
131 Duane St.,
New York.

Roselando

Lietuvon
Roselandiečiams ir ken-

singtoniečia&s artimiau

sia įstaiga pasiuntimui
pinigų

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Nesikankink su
Telephone Boulevard 5052

Patrink truputį su i

Jei vieną sykį pirksite
nuo musų tada visada
pirksite čia.

Pain-Expelleriu M. Levy d Company

aut skaudamų vietų, ligi pa?
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleri» turi
INKARO vuisbaženklį.

Kampas 22 ir State Sts
Telefonai: Calumet

Mes kalbame Lietuviškai

Lietuvon

yra

TupikaiČio aptieks,

233,

East 115-th St. Pinigai
nueina Lietuvon greitai,

su pilna gvarantija.
HOME SUPPLY CO.
Dept. 30, 131 Duane St.
New York City
Prisiųskite man jūsų prižadėtų
DYKAI pietams setą
t
Vardas .................. ........................ v.....
Adresas
.......*........... .........
,į»
Miestas ............. ...:................ ,f............
^Valstija ..£.................... :.......... „...^.....

Telephone Yards 1532

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo, 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Iš Roselando Ir Kensing-

Tel. Pullman 5432

tono siųskite pnigus Lie-

A. SHUSHO
AKUŠERKA

tuvon per Naujienų Skyrių TupikaiČio aptiekoje,

233 E. 115-th St.

Ken-

sington.

I

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

fM. WAITKIEWICZ
(Banienė)

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

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir
Oxygen (“gesas”)
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S'o. Halsted St., ChisagO, III.

DR. C. K. KLIAUGA

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo
prak
tikavimo
turiu
patyrimo. Pasekpatamauju prie gimdymo
at- •
teikiu
sitikime
vpatiŠką prižiųDuodu
rėjimą.
mo
li mergiveltui.

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Ąve.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 <

DR. M. T. STRIKOL'IS
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

—------------------------------------- ---------

.

I

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

■

* ■

-

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St^
CHICAGO, ILL.

' 4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves
Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ŽILVITIS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Vai. 10—12 A.M. 1—8 k 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A.TK.

Phone Canal 0257

Residence Canal 2118

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. A. L. YUŠKA

4601 So. Ashland Avė.

*

Akušerka

Telephone Yards 5834

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Duokite mums' paban
dyti ir persitikrihkit paLįs.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

U(

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

Skaudamais Muskulais

>

Ofisas ir Labaratorija: "1125 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Telefonai}
ftaktį Drexel 950
Boulevard 4186
3313 So. Halsted St.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

9

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

IS

Rezidencija 3114 W. 42nd SL
Tel. Lafayette 4988

Skausmais Krutinėję

—IS

Lietuviai Daktarai

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

Reumatizmu
Neuralgija
Strėnų Diegliu

DR. HERZMAN

PINIGAI

GAUTI DYKAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Milicija reiškia tą, kad vi
si šalies žmones pavirsta į ar-

Akušeri
jos kolegi
ją; ilga!
. praktika
vusi Pennsilvanijos
hospitalėse. Pasek
mingai pa
tarnauja
prie
gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

LIETUVĄ

KIEKVIENAS GALI

DR. S. BIEŽIS

IV. Pajnainymas dabartinių
armijų milicija.

Baigus!

Brighton Park

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Prieš kareiviją \įr karišką
jėgą, pergyventas senbveš' lie
kanas, bet palaikančias buržua
ziją dėl užkariavimo visapa*
saulines rinkos ir kovos su
darbo žmonių klase, proletarijatas ir visi kiti tikrai demo
kratiški elementai, išstūmė iš
savo pusės kitą būdą apsigy
nimui nuo išlaukinių įsigriovimų — miliciją.

Telefonai Jardi lllft

Pinigai

NORTH
GERMAN
LLOYD

\

AKUŠERKA

komercinis miestas Lietuvoje ir seno
vės laikuose jis priklausė prie Hau- Siti So. Halsted SL, kampas 81 gal.

buvo pir-

Rezid. Tel, Fairfax 5574
Chicago

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yajfds 994

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

Tel. Austin 0787

DR. MARY A
DOWIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chjnirgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir vis'ų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po
*
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų
Res.1139 Independence Blvd. Chicago
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OptoiMtrtet
T«L BOU kvart MSY
S. AaUaai

ja

i

flAttJIENiS, CidcMgo, KL

Antradieni is, balandis 3,1923
**

!

tavo už Luederį. Sakoma pirmininko įnešimą balsavimui, reikalaujantį, kad valdžia kovo kalų klapčiukai yra darbininkų ten š-eaminihkauti, tartum konNAUJIENOS
klasės draugai!
, traktą jau pasirašiusi. Susita
net, kad “Daily News” dau Seimas atmetė jį 36 balsais prieš tų su chuliganizmu.
rimo keliu su klaipėdiečiais Lie
35. Seimo prezidiumui, vadina O paskui ta chulaginų šaika
The Litheanian Daily New«
Cubllshed Daily «xcapt ‘Skmclay by giausia prisidėjo prie to, kad si, tapo išreikštas nepasitikėji rašo tam pačiam
KLAIDOS PATAISYMAS.
tuvos muitų siena kovo 10 die
Seimo nariui
fhe Lithuanian Ntw* Pnb. Cq., Ine. tq asmens kandidatūra tapo
laišką, grasindama užmušti jį.
ną keliama ant Klaipėdos kraš
mas.
pastatyta.'
Vakar išspausdintame straips to sienos su Vokietija. (Susitar
Cditor P. Grigaiti*
Susipažinus iš laikraščių su p. Tą, ką “Darbininkas“ skelbia,
nyje “Diskusijos apie Kapitalą”, tame! litų įvedimo, dėl įvežaritųr
Šitas staigus fronto pakei Suginto kalbos * turiniu, darosi fašistai gyvenime vykina.
1789 South Halsted Street
timas rodo pirmiausia, kad aišku, kad Seimo pirmininkas Aišku, kaip diena, kad ta pati trečiosios špa’ltos gale, vienas sa jų muitų, dėl mokesčių valstybės
Chlcago, III.
Telephone Roosevelt 8501
reikalams, dėl susisiekimo gelžtuodu didlapiu neturi jokio neturėjo jokio pamato reikalau ranka, kuri ištepė krautuvių iš kinys skamba taip:
ti bausmės liaudininkų atstovui, kabas ir pasiuntė grasinantį laiš
Subscription Rateai
“Naudingu daiktu arba ‘tur- keliais. VyEsfei Lietuvos valdi
tvirtumo
savo
įsitikinime,
$8.00 per year in Canada.
kadangi pastarasis kritikavo kle ką drg. Markauskui, diriguoja ir ■ tu’ galima vadinti ir savo svei ninkų paskirimas svarbesniems
$7.00 per year outside of Chicafg. bet tiktai stengiasi laikyti rikalų partiją, o apie Seimą ne
neatsižadės pasinaudoti sa valstybinio ūkio srytims perim
klerikalinio “Darbininko” rašy met
$8.00 per year in Chicago
katą,
vienok niekam
tikslamsneateis
bent ti ir vesti. Gyviau ima megslis
nosį pavėjui. Bet jisai rodo pasakė nieko pažeminančio. Tai tojams. Klebonų bei špitdlnin- vos visuomenės
8c per copy.
į
galvą
rimtai
sakyti,
kado
kokia gera proga, jei ti'įc galės,
taip
pat
ir
tai,
kad
tarpe
pa

visa eilė ekonominių santikių, ir
gi
turėjo
būti
kitokia
priežastis,
kų
pagimdytoji
Darbo
Federaci

Entered as Second Clas* Matter
žmogus,
kuris
nieko
daugiaus
jų
prityrusi
vanago
akis
visuo

tuo budu Mažoji LietuvazfaktiMarch 17th, 1914, at the Post Office minėtųjų kandidatų nėra jo delko p. Bistras norėjo pašalinti ja veikiausia ir organizuoja fa
neturi,
kaip
tik
sveiką
kūną,
met laiku pastebės, kur ir kaip nai, realiai ima “glaustis“ prie
of Chicago, 111., undar the act of
šistus Lietuvoje.
kio principialinio skirtumo. iš Seimo p. Sugįntą.
yra ‘pulti.
kapitalas
’ ’’.
March 2nd, 1879.
reikia
Klaipėdos
uostas ir Didžiosios. , t Tas viskas gerai
Klerikalų
žmogus,
pasodintas
Bet
dabar
pagalvokite
apie
Taš
f
aktas,
kad
vienas
jų
skai
ir “ypač
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Vietoje ij/Francuzams
žodžio “kapitalas
čia, žinoma ir Ententav ir Len
l Seimo pirmininko vietą, vei Lietuvos komunistų išmanymą! Anglams
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben tošį “republikonų?, o antras
franeuzų
/indomai
Lenkijai
turi
kiausia norėjo išmesti liaudinin Seime jų atstovai ^‘darbininkų žinoma, turėjo būt “kapitalis kams ir pradeda vienus erzin
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
perdaug/imtos
kad tai
jie ti, kitiems tiekia progos pakur
“
demokratu
”
,
nieko
nereiš

UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
”. Kad taip reikšmės,
turėjo būt,
kų frakcijos narį tam,>kad susi kuopų“ frakcija) pasiūlė kleri tas
butų galėję
atitraukti
nuo ioku
sa styti.
kia,4 tai yra tiktai publikos darytų klerikalinė dauguma Sei-i kalinei Darbo Federacijai suda matyt
ir iš sekančio
sakinio,
Užsimokėjimo kainai
vo prasideda
vidun riestuspirštus
dėl Pagalios bent kiek pasikeitė ir
žodžiais:
“Kapita
Chicagoje — paltui
akių monijimui. Tikreny me ir kad Galvanausko kabine ryt, kartu Šti kairiomsioms parti ris
kažkokių
reikalavi
• Metams________________ — $8.00
arba teisingumo
kapitalo savininkas
tas galėtų ateit su deklaracija į joms, “darbininkų valdžią“. Va listas
bendroji situacija.
Pusei met<
.................... — 4 JO bėje gi po tomis skirtingomis
mų.
\
(
_ 2.00 partijų' iškabomis, Slepiasi Seimą ir gaut pasitikėjimą. Bet dinasi, Lietuvos komunistai ma yra...”
Sukilimas Klaipėdos krašte
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam._________ - 1.50
sutapo su Ruhro srities okupa
vargšams ka-demams tas “trik- no, kad tie suchuliganėję kleriVienm mėnesiui \___________ .75 tas patsjtavoras.
sas” nepasisekė.
cijos pradžia. Pakilęs tuoniet
Chicagoje per nešiotoJus s
Ir
republik-onai
ir
demo

Europoj triukšmas ir Rusų gink
Viena kopija___ ________ _— 8c
18c
kratai
šiandie
yra
faktinai
Savaitei____________________
lų žvanginimas vertė franeuzus
LENKAI BALSAVO.
Minėsiu! _______ ___ __________ 75c
viena politinė partija. Vieni
susimesti ties įvykiais Vokieti
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje
joj ir ieškoti sau palapkumo net
paltu:
ir antri jų turi tuos pačius Buvo minėta, kad lenkų atsto
Metams _.....
, ----------- $7.00
mažutėj Lietuvoje, nes ir ji bu
Seime, kuomet
Pusei metu
8.50 principus ir eina prie tų pa vai xiedalyvavo
vo toks slenkstis tarp Vokietijos
Trims mėnesiams _________— 1.75 čių tikslų, tiktai jie sudaro Galvanauskas skaitė savo dekla
Pviem mėnesiam____________ 1.25
ir Rusijos.- Dabar padėtis aiš
St. Kairys
Vienam mėnesiui ......
. .75 atskiras politikierių grupes. raciją. Bet iš Lietuvos laikraščių
kiai rimsta, sukelti pavojai ny
•
matyt, kad tai klaida. Vienok dėl c
Lietuvon ir kitur užsieniuose!
Kuomet laimi republikonai, kokių tai priežasčių nebuvo tame
(Atpiginta)
Kovo 8 dieną Entantos atsto dos reikale, man teko pastebėti, ksta ir galima imti Lietuva kie
tai viena politikierių grupė Seimo posėdyje du kitų opozici vai Kaune yra žodžiu pranešę kad galutinas klausimo išprendi- tesni n nagan. .
Metams __ $8.00
Pusei metų........... ....... ■.------------ 4.00 prieina prie ėdžių,o kuomet nių frakcijų nariai, t^o budu pa
Lietuvos Užsienių Ministeriui masi sudarys Lietuvai dar nema Kokia bus tolimesnė Klaipėdos
Trims mėnesiams ~..... —............ 2.00
Aiškiau į tai
laimi demokratai, tai kita sidarė lygus balsų skaičiai val savųjų valdžių verbalę motą ža sunkenybių, kurioms nugalė kausimo eiga?
Pinigus reikia siųsti palto Money
džios pusėje ir opozicijos pusėje, Klaipėdos krašto reikalu. Nota ti gal teks pakeltinpt sunki ko- atsakyti dar netenka, nes dar
grupė užima jos vietą.
Orderiu, kartu su užsakymu.
nežinoma, ko pareikalaus iš Lie
Todėl yra nesąmonė ma ir ministerių kabinetas sugriuvo. nepaprastai griežta ir grasinan \a. Butų visai neį anoma, kad tuvos aukštoji Ęntentę.
ti. Joje sakoma: Lietuvos vy Eententos valstybes pabaigtų su
nyt, kad visuomenė gali tu
žinoma, kad Lietuvos valdžia
FAŠIZMO LIZDAS.
šventa teisybe
riausybė neatidėliojant ir be jo Klaipėda kaip
Reikšminga
rės kokios nors nąudos iš rekių aprybojimų privalo priimti reikalauja. Kapitalistinės Euro-, į Kutentos ultimatumą neatsa
publkonų arba demokratų Pereitą kartą mes minėjome, Entantos pastatytasias dėl pos valdžios yra pinklių ir ge- kys tokiu pat ultimatumu. Val
atmaina.
pergalės. Chicagos miesto kad Lietuvos fašistų “Vykdo Klaipėdos prijungimo sąlygas ir šeftninkų valdžios.
s niek no- džios atstovai važiuoja kovo 15
dienai Paryžiun taikiai tartis ir
Prieš pat galą Chicagos reikalų vedime galėtų pasi masis Komitetas” parašė grasi iki kovo 15 dienos pasiųsti Par
derėtis. Teks tartis dėl Klai
mayoro rinkimų kampanijos keisti dalykai tiktai tuomet, nantį laišką drg. Markauskui, ryžiun įgaliotą delegaciją, kuri
pėdos krašto autonomijos, ku
įvyko keista atmaina dviejų jei butų išrinktas mayoru Lietuvos socialdemokratų parti bbųdrai su alijantais nustatytų
rios pagrindai turės būt įrašyti
jos darbuotojui ir Seimo nariui,
stambiausiųjų republikonų socialistas. Taigi visi šian už tai, kad" jisai pakėlė savo bal Klaipėdos kraštui statutą ir pa
Klaipėdos perėmimo aktan. Teks
sirašytų Lietuvai statomas sąly
laikraščių nusistatyme. Juo die balsuokite už drg. Wm. są Seime prieš juodašimčius, iš gas. Jei tie reikalavimai laiku
derėtis dėl Klaipėdos uosto, kas
ir kaip galės juoju naudotis, dėl
du visą laiką rėmė republi- Cunneą.
■ '•
tepusius degutu krautuvių iška nebusią^ išpildyti, Ambasadorių
Nemuno
neitralizacijos, r dėl
bas Kaune.
koną Luėderį. Tik staigu už
Konferencija atšauksianti savo
tranzito per Lietuvą ypač Len
Del to paties drg. Markausko sprendimą vasario 16 dienos dėl
dviejų dienų prieš rinkimus
kams, dėl kontribucijų, kurių
“nusidėjimo“ aiit jo šlykščiai už^ Klaipėdos krašto ir pasielgsianti
“Tribūne” paskelbė, kad de
Entente reikalauja iš Klaipėdos
si puolė klerikalinės Darbo Fede taip, kaip jai bus reikalinga.
mokratas Dever turįs daukrašto, kaipo Vokietijos dalies
racijos organas, “Darbininkas”., Toks poniškai-griežtas Engiaus progos būt išrinktam,
ir už franeuzų-okupantų išlai
Jisai vadina socialdemokrątiL*^
tentos
tonas
atrodo
tartum
ne

kymą.
negu republikonas. Toks1
stovą “žydų šnipu” ir rašo?/
tikėtas. Negi pritiktų aukštajai
Ar Ambasadorių Konferencija
SMŪGIS SEIMO
paskelbimas reiškia, kad
“Mes gavome žinių, kad p. Ambasadorių Konferencijai už
teiksis’ išviso kalbėti visais ais
PREZIDIUMUI.
“Tribūne” atsisako toliaus
Markauskas filtrai yra sutei sirūstinti vien dėlto, kad p. Galklausimais? Gal ji tik paskalys
remti savo partijos įiąrididakęs tuo reikalu (iškabų išdė- vanauslas tuojau griūte nugriu
savo reikalavimus iiį pasiūdys
'
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Nauji sunkumai Klaipė
dos klausime.

t

Ankščiau esu paminėjęs, kad
įvyko susitarimas su klaipėdie
čiais dėl visos eilės klausimų.
Tose derybose iš klaipėdiečių pu
sės be lietuvių dalyvąvo ir vo
kiečiai. Vokiečių tarpe buvo kai
kurie tų, kurie dar du mėnesiu
atgal virė košę išvien su p. Petisnė, reikšdamies pikčiausiais
Lietuvos priešais. Šitose derybo
se jau nebesirodė griešto prie
šingumo ir tik buvo bojama, kad
busimam sugyvenime nebūtų
nuskausti atskirų ekonominių
grupių reikalai. Vadinasi, net
patys skersieji apsipranta su
naujai įvykusiu faktu ir jie remdaYnie^ vysto ‘busimų gešeftų
planus.
Tokioj palankumo atmosferoj
nesunku dirbti susijungimo rei
kalai. Bet tenka pasakyti, kad
valdžia vis gi nesugebėjo sunau
doti laiko taip, kaip buvo reika
linga. Iki šiol dar nepradeda
ruošti autonomijos projekto •
Klaipėdai ir dar nevedama šii
klaipėdiškiais jokių tuo reikalu
pasitarimų. O juk savy tarpių
santikių išaiškinimas ir jų nu
statymas čia vietoje butų aukš
tajai Ententei
naujas įvykęs
faktas, kurį tektų priimti ypa
tingai neintrigtfojant. Juridinių
santikių nustatymas duotų gali
mybės tuojau išvesti rinkimus
Klaipėdos krašte į vietos seimelį,
ir į Lietuvos Seimą. Kuomet tas
butų padaryta, formaliam susi
jungimui butų viskas padaryta.
Bet šito nei nepradėta. Tuo
tarpu pačios patriotiškosios mu
sų partijos, bijodamos iš Klaipė
dos sau priešingų atstovų ir nu
matydamos aiškų įjtlą ^imti
nam savo viešpatavimui, kad jie
ateitų, sąmoningai vilkina rin
kimų reikalą. Vietoj demokra
tinių rinkimų ‘daroma pasiūly
mų pasiųsti į Lietuvos Seimą
nuo klaipėdiečių laikinus skirtus
atstovus, kuriuos nurodytų Gel
bėjimo Komitetų suvažiavimas.
Tai butų daroma neva tikslu pa
remti lietuviškąjį gaivalą Klai
pėdos krašte, o ištiesų tam, kad
už valdžios nugaros stovinčios
partijos lengviau galėtiį pasi
rinkti sau tinkamus žmones.
Socialdemokratai, šiuo kartu
remiami .ir valstiečių-liaudininkų, kelia griežtą kampaniją.prieš
panašias įtariamas kofnbinacijas
Lietuvos delegacijai tarti tik vie- ir Lietuvoje, ir pačiam Klaipėną ar kitą trumpą žodį: taip ar dos krašte Klaipėdos darbininkų
ne? Viskas galima.
Galimas tarpe, matydami jose rimtą padaiktas, kad Paryžiuje bus pa- vojų busimųjų santikių taikiam
statytos Lietuvai visai nepriim- ir žmoniškam nustatymui.
finos sąlygos. Tai vis turės pa- j 7~~
aiškėti artimiausioj ateity. Gi V J. P, WAITCHES
Lietuvos valdžios jr visuomenės
LAWYER Lietuvy* Advokatai
Dienomis Room 514t516
uždavinys yra kuorimčiausia pa
127 N. Dearborn St„
siruošti galimiems ginčams ir ■
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabaib Avė.
net galimam konfliktui.
Tek: Pullman 6877.
Kiek to daroma?
l

Antras republikonų didlapis, “The Daily News”, pa
keitė savo frontą dar griež
čiau®. Jisai pereitą šešta
dienį stačiai pasakė, kad de
mokratų kandidatas esąs
tinkamesnis, negu republi
konų. O -prieš tai per kele
tą mėnesių ir “Tribūne” ir
“Daily News” išsijuosią aąi-

Pirma negu opozicija galuti
nai nugalėjo krikščionis demo
kratus Seime, nuversdama jų .re
miamą ministerių
kabinetą,
“krikščionys“ jau buvo gavę
skaudų smūgį iš atstovų daugu
mos.

gutavimo.yN.” Red.) žinių Vi
daus Reikalų MihisteriuL Ma
tyt ponas socialdemokratų at
stovas Markauskas, lyg kad
gausiai*apmokėtaš žydų bernas-šnipas, gerai pasidarbavo
sekdamas žydiškų parašų už
tepėjus...”

mat, kėsinosi išmesti penkiems
Taigi tas klerikalinės “darbi
posėdžiams liaudininką Sugintą
—už tai, kad jis neva pažemi ninkų“ organizacijos laikraštis
nęs Seimo autoritetą savo kalbo atvirai užtaria chuliganus ir
je. Bet pastačius tą klerikalinio siundo juos prieš Seimo narį,

vo Paryžiun, kaip tik gavęs jos
Sprendimą, dorajai Enteritai iš
dėkingumo kelių paspausti ir
priimti jos statomąsias s
vanausFormaliai imųiit, p.
kas galėjo nesiskubini, nes ter
mino važiuoti Paryžiun nebuvo
nei pastatyta. Vadinasi,’reikia
spėti esant kitų, rimtesnių prie
žasčių Ententos pasikeitusiam
balsui.
I
o
..
I Kiek ankščiau rašant l^ųipė-

Maironis šaukiasi į brolius
Ir gieda pasakas senas!
Ir kas nemėgsta pasišydyt
Pakalnėj ašarų pigių

Toli iš Azijos neštas,
Pranyksta meno horizontuos...Čia dulkės aidžių užmirštų
Jau laukia karžygių kitų...

Padegėlis Kasmatė

Liūdna Giesmė
apie

Užmiršta poetą
Gripės kančia ir
Honoraro ilgesį
10
Aph Dieve mano, juk turėjom
Enciklikų gyvų ir mes!
Kai dievobaimingai perėjom '
Karlas kaskartą šventesnes!
Ir kas iš to!’Koks rezultatas!
Mažėja plotis giminės!
Ir veltui šaukiam iš širdies—
Palaimints vaisius ir ižyvatas!
Pasaulis kvailas ir smalsus
Vilioja pranašus kilus!

Nučiupęs arklį, mergą, lyrą10),
Kaip liepia papročiai seni
Žėdnam nevedusiajam vyrui
Šaukiuos į mūzą ir .tėtušį,
Kad inkvepimą man atv6žt,
Kaip rūgštų pieną kad iškoši
Poezija pro kepįęliušį!
Kad vaistų, nori*- prakeiktų,
By tik Kairiūkščio11) nereiktų!
Ne taip giedosim, kaip lygšiole.i,
Kitas mąstysime durnas!1,2^

16

Kuriuos Bučys galėtų gydyt
Kur Kretingos13) šaltoj pirty
Ar kur šventoriaus patvory!...

Kaitroj mergautinių rungtynių
Garsus poetas išilgai,
,
Apleistas mylimų kaimynių,
Kaip žydų biblijos žirgai,
Pakrūmėj vienas skersas dribs©,
Meilužes laukdamas savos,
Kuri ateis, kai atsibos
Malone svieto, vyrai gipso,
Metalu laimė atpirkta,
O gal valiuta ir kita... • •

13
Bet aš ne tam miniu šiandieną
Markatną Bučį ir kitus,
Kurių makaulės tartum plieno,
Atlaiko gatvių verpetus,
Kad kiek paerzinti Žvalgybą,
Ar Voldemarą kiek paguost...
Nūn man Viętiek, ką gal užuost
Kurie titulais garsiai žiba,
Jei mano lovoj varganoj
Išdriko gripe netvarkoj!...

17
O ta meilužė, ta, grakščioji,
Malonėj dviguba merga!
Nors ji ne mano, bet vilioja
Tėvynės meilės pareiga.. .
Tarytum mergins Ileinrich Heine19)
Išpynęs (žvilgančias kasas,
Gicdo^rms moterims dainas
.
Mane su ja regėjo (Reine.
C

Aprišęs galvą, pilvą, kojas
Durnoj u ilgesiu durnas,
lt pagiriotas ąn$ rytojaus
Vartydams sąskaitų krūvas.
O širdį sopa ir vilioja
Užmiršti tolimo vaizdai:
Metropolio14) kampuos vazoms
Biliardo .^skamba Kamuoliai
IP^kriokid poros pašaliais...

Lyg. rods Praxitolio20) kaišia!

18
Ir kelias gandas iš Bėrimo,
Kad atleidimo nebebus...
Kad gripei nustatyt ketina
Abu 'moderniškai galus...
Nūnai Bukelskį21) sekti ima
Poetai Vejų Keturių22),
O aš nabagas neturiu
Nei vitrijoliaus, nei ricinos...,
Ir taip užuomaršoj kenčiu',
Kaip liurbiai vyrai nuo pačių...

Ten karstas slenka Vilkolakio16),
Kur mirė jaunas užmaršoj,
Čia Lemenkudra16) prie baltakės17)
Šešėliu nyksta tylumoj.
Ten ilgas Daukša18), kaip drigantas
Peržvelgęs formulas senas,
i
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Prakeikta gripe! Kraujas, kūnas
Negimsta taip sau kur juokais!
Ne taip tai lengva, vyrai, būna
Keliaut Padegėlio keliais!
Ir tuo labiau, kad per kvailybę
Istorijos velnių nūnai
* (Nusmuko markė amžinai! <*.
Už laimės mažąją mažyhę
Kasdien mokėti reih^ šimtui—
Ir scilės railioti tiktai!
20

\

A Aukšta Redakcijos Taryba,
Kiek užmokėta man nūn bus,
Už mano klasinę kūrybą,
Už jambų tragiškus jausmus?..
Už tąjį'vargą, kur padėta
Bedėstant posmus ir garsus?A
Pati žinai, kad ir dangus
Brangiau kainuoja, neg žadėta!. .
Kad nėra grieko be gerų
Iš aukšto laimintų darbiu...
21
*
0
Priimk manosios meilės žodį
Iš mūrų Tauragės senų!
Tegu sapne tau pasirodys
Aš nusilenkęs lig kulnų!
Užmirški pokirį, biljardą,
Užmirški biznį grakštumoj,— • .
Gyvenki meilėje manoj,
Kaip stirpa meilėj leopardo!
Meiliau, arčiau, šilčiau, greičiau

u) Kairiūkštis
bdingiausias Kaune
daktaras-psichiatras.
12) Taip dainuojama yra Maironies
garsiojoj “Jaunuomenės Daina”.
13) Kretingoj yra vienuolynas, kur
Vyskupas siunčia visus griešninkus kuni< oas pabaudai. Tai savo rųšies kunigų ka
lėjimas.
14) Metropolis—dabar vadinamas Lietu
vių kliubas— garsiausia Kaune įstaiga —
kliubas, kuriam įrengti Užsienio Reikalų
Ministerija išleido milijonus, kur dabar
renkas Lietuvos diduomenė — kortininkai,
bilijardininkai, šnapsininkai.
16) Vilkolakis —(kadaisia buvęs skaudu
lingai garsus dailininkų kliubas, dabar
“nbglo smerčia” numiręs.
16) Lemenkudra — bolševikų receptu
padaryta sutrumpinimas iš “Lietuvių Me
no Kūrėjų Draugija”.
17) B/iltakč—degtine.

aukša — švietimo ministerijos
aukštas Maldininkas, kuris spėria Ii za vos vi
sas meno\rcikalams remti teikiamas sąma
tas iki elgetos minimumui kapoti.
18)

Heine—garsus Vokiečių
Vokietijos meilės dainas

garsus graikų skulptoris,
r ir šiandie neprašokti.

REDAKCIJOS PRIERAŠAI.

21) Bukelskis tokiu pavadinimu pa. si rašydavo vienas Lietuvos poetą jx) eilė
mis, kurias jis tyčia rašė dirbtinai ekspresijonal ištini u budu, kad pakiršinti visuomene
7 ir įvest į pagundą jaunuosius.

10) Tai yra parodija Maironieą žodžių:
“Paimkim arklą, knygą, lyrą”
savo
laiku buvusių “Aušrininkų“ obalsiu.

22), Keturi Vejai — •Lietuvos jaunųjų
poetų ekspresionistų organas. Jie ištikrųjų manė, kad Bukelskis rinitai rašė.
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NUžUDĖ VALSTIJOS PRO
KURORO DRAUGĄ.

Išvogė degtinės už
20,000-30,000
doleriy

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Chicagos Sveikatos Depar
Užvakar liko nužudytas Theodore Kjrsch. i— Beimantis tamente įregistruota:
Elaine Rutkauski, 2214 Požiedas, pinigai ir čekiai ne
well, kovo 16.
paliesti.
Theo. Jarelis, 535 S. State
Velykų vakare liko nužudy St., kovo 10.
Robert Sikis, 3216 Vern’on,
tas Theodore Kirsch' šerifas
ir labai artimas valstijos pro kovo 18.
Jos. Pana mis, 2006 (Gailaikuroro Crmve’o draugas. Jis
liko nužudytas jo palies ciga port Avfe», kovo 23.
Casimir Petrauskis, 4503 S.
rų krautuvėje 613 Ipdependence. Blvd. Deimantinis žie Hermitage, kovo 23. •

Vidurdienyj plėšikai iškraustė
degtinės sandėlį.

MaskvosDailes teatras
jau atvyko

Užvakar būrys plėšikų iš
kraustė Manuy Blanc, 224 W.
Huron. S t., svaiginamų gėrimų
Geriausias pasaulyje teatras šį sandėlį. Gėrimų pavogta už
$20,000 ar $30,(XX).
vakarų pradeda vaidinti.
Apie dvyliktų

valandų

die das $3,500 vertes, $400 čekiais

Grėat Northern teatre šį va nos plėšikai privažiavo prie ir $320 pinigais nepaliesta.
Apie vienuoliktų vai. vak.
karų atsidaro Maskvos Dailės te Sandėlio automobiliu.^ąndėlyj
Rich- krautuvei! įėjo CeciI Grecnatro vaidinimai.
Maskviečiai jie rado tik viena
atvažiuoja iš New Yorko, kur jie terį, pardavėją. Riclijer tuoj wood. Kaip tik tuo laiku iš
išbuvo dvyliką savaičių ir turė liko surištas ir su užrišta bur krautuvės skubiai išėjo kokių
na paguldytas į kampų. Po to 3(1 metų senumo vyras, kuris
jo nepaprasto, pasisekimo.
Reikia pabrėžti tas faktas, plėšikai nuvyko į skiepų. Tar tarė, jog nieko nesą namie.
kad Dailės teatras visas pjesas pe jų buvo vienas elektriniu- Kadangi krautuvėje ištiesų nie
stato rusų kalba. Bet nežiūrint kas, kuris atsargiai atjungė ko nebuvo, tai Greenvvood pra
to,
vienas
žymus
New “vagių” skambalų. Plėšikai ra vėrė užpakalinio kambario du
Yorko kritikas apie artistų Mo- miai sau darbavos, kol atėjo ris. Asloje gulėjo Kirsch pa
skvinų sako sekamai: “Jeigu aš naktinis sargas William Hamb- plūdęs kraujuose. Tuoj liko
žinočiau rusų kalba, tai aš be jo kin. Sargas irgi liko surištas. pranešta policijai Atvažiavo
kio dvejojimo pasakyčiau, kad, Iš skiepo liko išnešta 191 ir pats Crowe, kuris pareiš
Ivan Moskvin yra didžiausias ar dėžės degtinės ir sustatyta prie kė tų nuomopę, jog Kirschų
tistas, kokį man kada nors teko sienos. Prikrovę automobilių nužudę plėšikai. Esą jie nieko
matyti. Net nesuprasdamas kal plėšikai išvežė pirmų krovinį. nepaėmę tik todėl, jog nebe
bos aš įžiūriu, kad tai yra. tie Bet kaip tik tuo laiku ėjo du turėjo laiko ir skubinosi pa
sa. Moskvin kaipo caras? Feo- policistai, kurie dasiprotėjo, sprukti.
Kai liko pranešta žinia apie
dor, kaipo Luką dramoje “Ant jog sandėlyj kas nors negera
įvykusių
tragediją
Kirscho
dugno”, o labiausia kaipo kapi dedasi.
Įėję į sandėlį jie areštavo žmonai, ji apalpo ir daktarai
tonas Sniegiriov iškyla į tokias
aukštybes, kokių tik gali pasiek elektrininkų Frank Connolly ir neleido policijai klausinėti jų.
--------------------- 1~_
ti vaidinimo menas: jis sukuria \Villiam Seezcr (66J N< ęiark
žmonių paveikslus”. Toliau kru ^t.). Imtiniai prisipažino, 4wid PAPUOLĖ ANT MEŠKERĖS.
tikas sako, kad Moskvino ypaty jie laukę sugrįžtant automobibė yra ta, kad jis ne tik^ žo liaus, idant paėmus likusių deg Vagis įkišo ranką į kišenę, bet
džiais ir gestais perduoda vaidi tinę, betgi išduoti pavardes sa
nebegalėjo jos 'ištraukti.
__________
_
»>
namų tipų, o ir parodo to tipo vo draugų jie griežtai atsisasiela.
:
f
Policistas Frank Murphy su
Apie kitą artistų, Kačalovų,
manė “meškerioti” kišenva
„ rašoma, kad po kikvieno “Bratigius. Jo) kišenė buvo išsipūtu
ATĖMĖ $2,000 VE.
» ja Karamazovy” perstatymo jis
si ir ten girdėjosi pinigų skam
APSIAUTAI.^
sergųs. Tiek esą jis daug pergy
bėjimas. Gatvekareje buvo^-anvenąs scenoje. Kiti artistai irgi
Plėšikai įsisodino į savo autą* kšta ir žmones turėjo susispau
vaidiną neįmanomai gerai. Pa
mobilių daktarų ir jo žmonų sti. Policistas irgi buvo iš vižibų nėra: visi artistai esą pa’sų pusių suspaustas. Tik štai
ir apkaustė juodu.
* žibos.
pajuto policistas, kad kieno tai
Dailės teatras liko sukurtas.
Du plėšikai sustabdė Dr. Ar ranka lenda į jo kišenę. Dar
1898 m. Konstantin Stanislavs
tinu-. Ghmmage ir jo žmonų praėjo pora sekundų — ir pa
kio iniciatyva. Pįrm&s Reikalas,
ir liepė jiemdviem ‘sėsti į au sigirdo klyksmas. Šalia stovin
kurį tas teatras pastatė scenoje,
tomobilių. Daktaras manė, kad tis negras nebegalėjo ištraukti
buvo Tolstojaus
“Car Feodori
tai šposininkai, nes buvo “kvai savo rankos iš pplicisto kiše
Ivanovič”. Nuo to laiko ta dra
nės. Prisiėjo išplauti kišenę,
ma buvo kas Vėtą pakartojama. lių diena” (balandžio 1-ina).
Bet kai pamatė prie krutinės kad paliuosavus \ kišenvagio
Chicagoje Daile^teatro vaidini
revolverį, tąsyk jis suprato, John Knott’o rankų. Pasiro
mai irgi prasidės* ta drama. Gi
dė, kad policislo kišenė buvu
pabaigoje šios savaitės bus sta kad čia ' nėrtvzjfiokų. Plėšikai si tikra meškerė: joje buvo
nuvežė t^iPą į užkampį ir at
toma Maksim Gorkid “Na dnie”
ėmė iš daktaro $6 pinigais ir įtaisyta kabliukų. Įkišti rankų
(Ant dtfCmo).
*
buvo lengva, bet ištraukti ne
Dailės teatras turi savo tra $80 čekį. O nuo jo žmonos nu kišdavo kabliukai.
dicijas: publikos prašoma neplo vilko $2,000 vertės apsiautaPolicistas pareiškė, kad penti iki to laiko, kol neužbaigiaDr. Gatninage gyvena 1039 keri metai atgal kišenVagis
• tna visas veikalas vaidinti. Be to,
jam ištraukęs iš kišenės $2.
uždanga pasikelia lygiai 8 valan I lollywood Avė.
Nuo to laiko pas jį ir atsira
dą. Pasivėlavusieji neįleidžiama
PAMOKINANTYS KRUTA- dusi mintis meškerioti kišen
toatran laike vaidinimo — jie
vagius.) •
MIEJI PAVEIKSLAI.
.turi laukti pertraukos. .
TRAUKINYS UŽBĖGO >ANT
AUTOMOBIUAUS.
Vienas liko užmuštas, o du
sužeisti.

Int Clirislensenus atvažiavo
Jų draugas .Henry Jensen (3959

Palmer St.) automobiliu ir
pasiūlė Velykų popietį pava
žinėti juos. Susėdę automobi
liu išvažiavo. Važiuojant sker
sai geleži ūkelio bėgių smogė
į automobilių traukinys ir nu
vilko jį apie 20 pėdų. Padarinyje Christensen liko ant vie
tos užmuštas, o jo žmona ir
Jensen sunkiai sužeisti. Sužeistieji tuoj liko nugabenti į Iigoninę.
... ... k.

Gimimai:
/

AJex Kraujelis,

4313

LietuviąRsteliuose
t

Vakarėlis viešnioms
pasitikti
Balandžio 8 d. Greajt7Northern
viešbutyje įvyks p-n/ Šleže
vičienės ir Vencienis pasiti
kimo vakarėlis! ~ Užsisa
kykite tikietus Skalno.

Pagalios atvažiuoja Chica
gon p-ios^Šleževičienę ir Vencienė, kad supažindinus lietu
vių visuomenę su (Lietuvos naš
laičių šelpimo reikalu. Tas re^
kalas yra labai svarbus. Šim
tai Lietuvos našlaičių yra rei
kalingi paramos. /Jiems reikia
ištiesti pagalbos rankų, kad
jie užaugtų, gerais žmonėmis
ir sųmoningais 'piliečiais.
Chicagiečiai visuomet rėme
Lietuvoj reikalus. * Jie visuo
met atjautė vargstančius savo
brolius Lietuvoje. Nėra abejo
jimo, kad ir šį kartų jie ne
atsisakys ištiesti pagalbos ran
kų—alkį_ir šaltį kenčiantiems,
Lietuvos vaikučiams.
P-ių Šleževičienės ir Vcncienės misija yra tikrai rem
tina. Jas reikia tinkamai pri
imti ir. parodyti, kad chica
giečiai supranti to reikalo
svarbumų. Ateinantį sekmadie
nį, balandžio 8 d., Great North
ern (Crystal Room) įvyks va
karėlis viešnioms pasitikti. Tuo
vąkajrejiu bus- padaryta prad
žia Chicaįos kampanijai. Ten
viešnios pasisakys kokiu tik
slu atvažiavo ir papasakos,
kaip šelpiama LTėtuvos našlai
čiai ir kaip jie turėtų būti šel
piami. Bus taipgi gan įvai
rus programas. Tat chicagie
čiai be abejonės skaitlingai at
silankyt? į vakarėlį —- pokylį.
Tikiotai reikia iškalno užsisa
kyti. Pasiskubinkite, nes pokylyj tegalės dalyvauti tik aprubežiuolas žmonių skaičius.
Paveiksluose bus vaizduojama, LEON BAKST CHI0AGOJE. Į Tikietai galima- gauti pas
liomiteto narius ir Universal
f
•
kaip prasideda ir vystosi gy
vybė.
Paskilbęs rusų piešėjas vakar biHikj/^is p. St. Valančių.
— žinąs.
atvyko Chicagon.
Ryto 7:30 vai. vali. Stanford Park Assembly svetainė
Vakar atvyko Chicagon pa PLUMBERIO IR APŠILDYMO
je (14th Place ir Union Avė.) skubęs rusų
piešėjas įLeon
ĮTAISYMAI
bus rodomi labai įdomus kru- Bakst, kuris pastaruoju laiku
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
tamieji paveikslai. Paveikslui gyveno Nevv Yorke. Chicagoje
Užganėdinimas garantuojamas.
PLUMBING & HEATING
vaizduos, kaip prasideda ir vy jisai pasliliks tik ketvertų — PEOPLES
SUPPLY COMPANY
stosi gyvybė augmenyse, gy Įjenketų dienų. Jis ypač pagar 490 Milwaukee Ar., 461 N, Halsted St.
Telephone Haym-arkct 1018
vuok uost ir žmonėse.
sėjo savo paveikslais, kur pa
Bus įtaipgi atatinkamų pa sireiškia nepaprastas spalvų f-'1
’
""
"
*
Koosevelt 7532
aiškinimų apie reprodukcijos parinkimas.
S. M. Skudas
organus, etc. Paveikslai pava
dinta “The Gilt of Life”.
Graborius ir Balsamuotojas
Automobilius turiu visokiems rei
Įžanga dykai. Įleidžiami bus
kalams; prieinamos kainos.
tik vyrai ' nejaunesni 15 me1911 Canalport Avė.
tųw
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“Trokštu Mirties” neblogai bu
vo suvaidinta. — Draugijai
liks pelno.' — Buvo dalinami
šmeižiantys L.S.S. lapeliai.

Sckniadii/nį, kovo 25 d.,
Meldažio svetainėje įvyko Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio
Keistučio draugijos vakaras.
Scenoje buvo statoma trijų

South veiksmų drama “Trokštu Mir

Wood, kovo 24.

GARSINKITIES
NAUJIENOSE

Keistučio Draugijos
vakaras

tiko. Vakaras pavyko ir med
žiaginiu žvilgsniu: publikos
buvo pilnutėlė svetainė.
Bet vieno dalyko negalima
užtylėti. D. L; K. K. draugi
jos narys ir vakaro vedėjas
J. Kondroška pats ir vaikai
platino lapelius, šmeižiančiu^
L. S. S. Kondroška prisidėjo
prie tų žmonių, kurie ryžosi
sugriauti “Naujienas”. Tuo tik
slu jie įsteigę “žinias”, ku
rios mirė negarbinga mirtimi.

ties”'.
Dramoje vaizduojama Lie
tuvos ūkininko gyvenimas^
Ūkininkas girtuoklis ir nepri
žiūri tinkamai ūkio, samdo
miems darbipinkams negalį al
gų išmokėti ir įmanomo mai
sto duoti. Pertat viskas ira,
1 \
griūva.
Vaidilos buvo .tos ipačios
draugijos dramos skyriaus/nariai, kuriems rc^isięrąYo M.
Dundulienė. Kaip ‘ ir^fmprastai
pas lietuvius ničgčjus, hbuvo
šiokių tokių trukumų. Bet iš
viso suvaidinta neblogai. Ūki
ninko Pilnelio rolėje J. Biušas
buvo visai geras, o^o mote
ris M. gal kiek persūdė savo
rolę. ĮJžtat ktmigo rolėje M.
K. buyo tikrai geras. Kostiu
mai atrodė ne labai lietuviš
ki, bet užgrimiravimas buvo
ylin puikus. Dek oracijos irgi

STANLEY P,
MAŽEIKA
GRABORIUS IR
Balsąmuotojas

Turiu e lutomorilius vis šbkiems
reikalams, Kaina
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

JUS AKYS
Y(a jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei
skaitant ar siuvant akis skauda, Ttuoinet ateikite pasitarti.
\ Patarimai Suteikiami Dovanai.

DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
3315 So. HalsteTSt.,
Chicago, UI.
Ofiso valandas tik vakare nuo 6 iki
9, Nedėliomis/nuo 10 iki 1.
/ei. Yards 0632

. Tel. Lafayette 4228

Phunbing, Hoating

Gal jums reikalingi
akiniai

Kaipo lietuvis, lietuviams viMdOl
patarnauju kuogeriatmiai.

M. Yuška,
3228 W. 88th St.,

Chicago. Hl.

DAVID RUTTER & CO.,l
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii ratai!
kiemų. Visu» pristątom.
South Side ofisas 3301 Normai At.
Tel. Yards 2296.

irtokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt. ,
gydote ne tą ligą.
ARKITE SU SPECIAĘISTU! KURIS TURI PATYGYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ,
Skaudi ku ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silpnumas nftrvingunpas, šlapumas nuo inkstų ir pūsles, gali būt, kad
\
, tai paeina nuo nuodų kūno.
• ,
ingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras
ištyri is šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gydome idiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų
vyrų ir moterų. •* Taipgi gydau.

Akiš, ausis, nosį ir gerklę.
DR. J. VAN PAING,

iaasaasi

Šviecą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus nanaus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
;
4 Pirmutine Lietuvių Elektrds Korporacija Amerikoje

JOHN J. SMETANA

Dr. Natalija Žukauskas
t Naprapath
Gydau bt 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. 0313. Patarimai dovąfiai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

JEI paprasto laikraščio negalite
skaityti su vįena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.
JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.
.
JĖI nuolatinis skaitymas knygų ir
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės Šviesa išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašjM’ų bėgimą ir galvos skauK
dėjimu.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.
JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

AKINIU SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto aj^tiekos, kambariai 14, 15^ 16 ir 17.
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

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

• .

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
Ofiso Telefonas
Central 4104

Daugely Europos šalių, jei jus per
kate sau nuosavybę ar kitokį turtą,
pardavėjai reikalauja aukso vertės,
ne popierinių pinigų. Bet jie visuo
met priima Amerikos popierinius pini
gus ir tuo budu, ten visuomet yra di
delis* reikalavimas popierinių pinigų
ir kiekvienas nori jų turėti būtiniems
savo reikalams? Ar jus žinote, kad
Helmar cigaretei suteikia jums koky
bę, kiti cigaretei suteikia jums tik
daugumą ?

Tel. Yards 1138

JEIGU JUS SERGATE j

'

Ar jęs žinote kad

1YT>s IT A
’ Busto Telefonas
LMA. XI. zY. OlvVrkU
Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Dr. Anelė Kaushillas D. C..

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

CHIROFRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kro'niikas ligas:
nervų, j^umatizmą, paralyžių, naktinj .
sukiŠlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
\
2159 W. 21, St^ kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevęlt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj
9 iki 12 a. m.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo PAVASARINIAI IR VASARINIAI
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
Banko, kad siųstieji iš Amerikos .pinigai tapo pasirinkimui naujus modeminius sty-

pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun-

tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo: „
Tel. 28.Į — B. žygelis
85299 — J.-Kvedaras
Tel. 9.II - Z. Bubliauskienė
85293 — L. Gumbinas
85294 —
Zigmontaitis ?
95181 — C. Poreikis
"75285 —
95180 — J. Zakarauskas
JanušauKKas
75254 —
95179
O. Lepienė
Kasilimi^kienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

lius jaunuoliams, paaugrantieni^ ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų Siutus. Mieros 33 iki 48. Musų
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22>50 iki $30.
Kiekvienas vyras turi grąžiau apsi
rengti Velykoms^ 1 ir 2 kelnių siutaj
4-$13.50. $18.50, $22.(i0, $27.5$ $3?.5O,
$37*.50 ir $42.50.' Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27:50 ir $30.
Paikučiais išvalymo" išpąrdavimas
oveykautų jūsų kaina. . parduosime
viską. kL
. A S. GORDON,
1401 $. Halsted St. ir 7B9
14th St.,
tik biskį j rytus nuo Halsted SL ’
Atdara lęafcdien, vakarais ir nekėliomis

------------------------------------------------------------------------
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ĮVAIRUS SKELBIMAI \ REIKIA DARBININKŲ

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Nudegę rankas ir nieko neat
siekę, tif žmogeliai dabar su
manė savo purvinais lapeliais
šmeižti “Naujienų” vedėjus,
L. S. S. ir jos narius. Aš ma
na u, koti tarp kliubicčių randąsi rimtų žmonių, kurie tokiam “draugo” Kondroškos
purvinam darbui nepritaria.
. r — šapos Darbininkas.
ŪKO ATGAIVINTA MOKS
LEIVIŲ KUOPA.
Pažangioji moksleivija vėl pradeda krutėti.

Chicaigoje vėl liko atgaivin
ta Lietuvių Pažangiosios Mok
sleivijos Susiv. antroji kuopa.
Kiloja turėjo du organizatyviu susirinkimu kovo 25 ir bo
dd. Kuopon įstojo p-lės L. Narmonlaite, Aldona Rugis ir Ma
tikiu White, o iš vyrų K. J. Se
maška ir M. Dubauskas. Valdybon išrinkta p-lė
rnontaite pirm, ir K.
ška raštininku.
Moksleivių kuopa ketina
veikti apšvietos ir kultūros
srityse. Sudirašv.lieji mokslei
viai pasižadėjo dėti visas pa
stangas, kad pritraukus prie
kuopos visą pažangiąją mok-

Darbini

į ii^čękiuotojU'

b

ir janiotoriu t -

pajovus darbas

REIKIA DARBININKŲ

už tučK darbus

VYRŲ ir MOTERŲ

mokama 45c. į valandą

EIKIA VYRŲ

WESTERN ELECTRIC CO
INC.

Elektrišenų, 65c. į valandą, Inžinierių, $40 į savaitę. Pečkurių, 5565c. į valandą, pečkurių pagelbinin
kų, 47c. j valandą. Vynų į garadžių,
$25 į savaitę. Janitorių, $25 į savai
tę. — Mašinistų, 70-75c. į valandą.
Sargų, $25 į savaitę.

48th (Cicero) Avė. and 24 St.

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

SOUTH PARK EMPLOYMENT
BUREAU,
4193 So. Halsted St.
-n

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

Reikia
Darbininkų į dirbtuvę, trukerių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

MOTERŲ

BRIDGEPORTO BARGENAS

REIKIA DARBININKŲ IR
PAGELB ĮNINKU
Kalvių pagelbininkų, mašinistų pa
gelbininkų, trukerhj ir darbininkų.
Darbas dienomis ir nuo štukų, 50-60c.
į valąnda. Nėra darbininkų neramu
mų. Geros darbo sąlygos. Važiuo
kite Illinois Central arba gatvekariais
pietų link iki Harvey, III.
AUSTIN MANUFACTURING CO.
Harvey, III.

Marinis, 2 flatų, po 5Air 5 kamba
rius, moderniškas, vanos, gerams: sto
vyje. Kaina) $5600< į nąpketi $3000, o*
kitus ant iSmokesčio.

SOUTH SIDE BARGENAS
Murini!; namas, 2 flatų po 6 ir 6
kambarius, moderniškas, vanos, elek
tra, beismantas, kaina tik $8500, įmokėt $3500, o kitus ant išmokėjimo.

BRIGHTON PARK
BARGENAS

PARDAVIMUI

Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
North We»t Side statymo ir skol nimo bendrovės šėrininkų extra — su
sirinkimas įvyks antradienį, balandžio
3 d., 7:30 vai. nak., švento Mykolo pa
rapijos svetainėje, 1644 Wabansia Av.
Visi šėrininkai malonėkite atsilankyti.
— J. Rėkus, sekr. r
.
''.3.
.
Town of Lake. — Draugystės šv.
Stanislovo V., ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo
apvaikščiojimas Paradise darže, prie
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m.,
iš priežasties rengimo tą dieną kitų
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d.
Liepos nieko nerengti.
L. L. F. 1 kp. susirinkimas bus seredoje, balandžio 4 d. Naujienų name,

8 vai. vakare. Visi nariai būtinai pri
bukite — daug svarbių reikalų. Šia
me susirinkime bus apkalbamas klau

simas kun. M. X. Mockaus grįžimo
Chicagon ir tt.
* *
L. L. F. 1 kp. pirm. J. Mickevičius.

BRIGHTON PARK. ‘Pardavimui
kriaučių įstaiga. Biznis gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai. Nesutikimas
partnerių.
»
3937 ta So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 4850
A. L. T. Sandaros 25 kp. mėnesinis
susirinkimas įvyks utarninke, balan
džio 3 d., laet. Polit. Ižde, 3241 So.
Halsted St., 8 vai. vak.
Kviečiami
visi nariai pribut punktuliškai, nes
yra labai svarbių dalykų iš Centro ir
Politinio Iždo apsvąrstimui.
— Valdyba.

Lietuvių Socialistinės Jaunuomenės
Lygos 1 kp. ekstra ir mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadieny, ba
landžio 4 d., 8 v. v.. Aušros mažojoj
svetainėj, 3001 So. Halsted St. Draugai-gės malonėkite visi punktuliškai
atsilankyti, nes turime labai daug
svarbių dalykų aptarti.
— Org. M. Misius.

APSIVEOIMUI
JIEŠKAU apsivedimui merginos,
bile kokios, nuo 18 iki 24 metu am
žiaus. Aš turiu 27 meus amžiauL Tu
riu gerą darbą ir gerai uždirbūT* My
lėčiau šeimynišku gyvenimu gyventi.
Su pirmu laišku malonėkite prisiųsti
savo paveikslą. P. M. 1739 S. Halst
ed St., Chicago, III. No. 225.“

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam
vaikinui, su valgiu, West Sidėje
arba North Sidėje.
Kreipkitės
•
į Naujienas No. 224

REIKIA patyrusių moterų
sortavimui minkštų vilnų, gera
mokestis, nuolat darbas.'
Atsišaukite
1456 Nevvberry Avė.

REIKIA merginų lengvam
dirbtuvės darbui, gera alga,
nuolat darbas.
HERMAN L. EH&LICH & CO.
172 W. Adams St.
|

BARBERNĖ parsiduoda pir
REIKIA vyrų audėjų ir abelnam dirbtuvės darbui. Darbas mos klesos, labuti pigiai, Atsinuolat visą metą. Ateikite pasi šaukit po 5 -vąl. vakare.
IG. VERBILLO,
rengę darban. Olson Rug Co.,
2342 W. 23 EI.
1508 W. Monroe St.

Reikia —

Darbininkų į dirbtuvę, trukerių ir pagelbininkų prie mašinų.
—
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.
VYRŲ
ACME STEEL GOODS CO., .
VYRŲ REIKIA. Nuolat dar
135th & L C^ Tracks
bas. Gera alga.
Ri^dale, 111.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI saliunas 4 ruimai
gyvenimui, renda $40.00 į mėnesį. Se
nas ir išdirbtas biznis arti prie dirb
tuvių. Priežastis pardavimo patirsit ant vietos.
Klauskit Alex.
'
Tel. Boulevard 8161
5415 Wentworth Avė.

GROSERNĖ pardavimui prie moky
klos, biznis gerai išdirbtas, kambariai
gyvenimui, renda ‘nebrangi. Parduo
siu pigiai ba noriii greitai parduoti.
Priežastis pardavimo svarbi.
.
3656 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 3787

PARDAVIMUI
svetaine,

GRBAT NORTHERN

geroje

saliunas
vietoje.

su
Par-

davimo priežastį patirsite ant
CHAIR CO.,
vietos.
2500
Avė. g.
REIK1A ' vyrų. Mes turime
4628 So. Wood St.
daug darbų prie mašinų, už kurį
PRII^ benčiaus pageibimn- mokama gera alga. Patyrimas
kų, nitavotojų ir baisikliŲ nereikalingas. Darbas dienomis
arba naktimis. £ r
f renių nupylavotojų reikia.
BELDEN MANUFACTURING
ARNOIJ) SCHWINN
\CO.,.
1718 N. KiĮdare Avė.
4625 W. Van^Žuren St.
AT YDA? Ar jus norite ge
rai apmokamo ir nuolatinio REIKIA —
DARBININKŲ ’
$12,500,00 nuperka 2-jų fladarbo? Ateikite pasirengę dar
ROSENBAUM BROTHERS
ban.
tų mūrinį namą. Moderniškai
FEED MILLS
WESTERN FELT WORKS,
87th A Stewart\Avė.
pastatytą, 2 barnes, garadžius ir
4115 Ogden Avė.
.

NAMAI-2EME

REIKALINGAS jaunas vyras dirb
ti už baro minkštų gėrimų saliune,
Cicero geistina, kad butų bent kiet
tą darbą dirbęs ir čia gyvenęs, tai yra
vietinis.
Atsišaukite pas
PETER URBAS,
1330 So. 49th Avė.,
Cicero, IR.

REIKALINGAS darbininkas dirbti
ant ūkės. Taipgi reikalingas vaikas
ne jaunesnis 15 mėtų. Darbas nuo
latinis ir gera alga:
Atsišaukit.
J. J. KAULINAS
R. 2,«
N. Crystal Lake, III.

REIKIA darbininkų pleitų pagelbininkų. Patyrimo nereikia.
Atsišaukite. Garden City PlatREIKIA darbininkų ir punch ing & Manufacturing Co. Ogden
preso operatorių, 42c. į valandų, & Talman Avės.
52 vai. darbo savaitėje, dienomis
45c. į valandą už darbą nakti
REIKIA vyrų į popiero stako
mis, 55 vai. savaitėje.
sandėlį, nuolat darbas.
JOSLYN MFG. CO. /\
SOUTH SIDE* PAPER
,
87th and. Morgan St./
STOCK CO.
5833, So. Throop St.

tuščias lotas sykiu, cash ar ant
.
.v . _..
->
lengvų išmokėjimų.

Kreipkits
3592 Archer Avė.

arti Halsted

REIKIA LANGŲ PLOVĖJŲ
CHICAGO WIND0W
CLENING CO^
62 W. WASHINGTON ST.
ROOM 2I\

REIKALINGAS ruimas vie REIKIA molderių, apprentice
nam vaikinui. North Sides apie- modderių, grindelių, šeriuotojų
linkėje, norėliau kad butų su ir darbininkų. Nuolat darbas ir
valgiu ir geras ruimas. Praneš-Į gera mokestis, Atsišai ite
kit, J. J.. 410 W. 61st St.
1760 DiverSey Parį ey

REIKIA DARBININKŲ
PRIE DARBO PIRTYJ.
Kreipkitės
1115 South Paulina St.

TIKRAS BARGENAS

Parsiduoda naujas mūrinis napias,
tik keli mėnesiai^kaip statytas, 2
pagyvenimai po 6 didelius kamba
rius, namus 66 pėdų ilgio, karštu van
denio apšildomas, sulyg vėliausios ma
dos įtaisymai, pečiai, ice baksiai, sun
parlors, užpakaliniai porčiai aptaisyti
su stiklais, skiepas 7% pėdų augšeio,
pleisteriuotas, lotas 30x125 pėdų, na
mas randasi labai gražioj vietoj, prie
Marųuette Parko, po numeriu 6550 S.
MaplewGod Avė. Tas namas staty
bas ant pardavimo, bet savininkas yra
priverstas parduoti i trumpa laiką;
parduoda pats saviniųkas. Nepralei
skite -progos, jeigu norite nupirkti ge
ra namą. Savininkas gyvena ant
vietos, ant pirmų lubų. Matyti gali
te 5 valandą vakare.
Atsišaukite greitai, nes tas namas
ilgai nebus.
6550 So. MaplewGod Avė.

MOKYKLOS
VAVJSNTIN8S ORESSMAH.1NG
COLLEGE.

2407 West Madhon Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezainjnimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kifrsas moterims ir
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui. Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.
„
Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Mokykla Etikos
/.....— GRAŽUMO KŪRYBOS—

Geriausiai
apmokama
profesija Šian
dien yra Graiumo Kūryba. Ar jus gy
venate mieste ar kaime, jus visuoijiet
esate užsiėmę. Mes
išmokinsime
jus
Marcei waving, Water waving ir plau
kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol mokinsitės.
Pabaigusios šią
mokyklę
yra gerai
apmokamos
ir yra išmokinamos
kaip
vesti savo šapą. Trurtipas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone
Dearborn 4328, kambarys 618-620, 190
N. State St., State-Lake Bldg., Chica-

Tel. Lafayette 0282

PARDAVIMUI fąrina, 76 akrai že\
Drabužių Kirpėj k ir Siuvėjai už
mes, su gražiaisdbudinkais ir su gy
vuliais. Noriu parduoti trumpu laiku, dirba dideles algas. Mes duodame
nėra kam dirbti, esu našlė. Aš nerei praktingas pamokas Vyrams ir Mokalauju įnešti daug pinigų.
Dabar yra laikas gero
J. B.,

REIKIA 25 darbininkų į geleies atkai
nuolat dar7į valandą, 16 vai. į rii
bas
ną. , Atsišaukite
3647 So. Homan Avė.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

HOFFMANO MOKYKLA.
Jsteigta 1910.
Išmokina angliškai į labaitrumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokinami aritmetikos
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijos ir viešb kalbėjimo.
Aukštesnes mokyklos priren-,
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
>
Pereituose cįyyliką metuose
daugeliui lietuvnj moksleivių pageibėjoms 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 bile su kuom, vyru ar
moteria inteligentiškai, o gausi
gerą rekomendavimą Hoffmano
Prirengiamosios mokyklos.
Užsirašykit dabar naujam ter’
minui dienomis ir vakarais kle

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAIzdyba 1923 Ynetams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J.
Racevičius, 3326 So. Union Avė.;
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kolmar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas,
6912 So. Green St.; Kasierius V.
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis;
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per
laikraščius.

.

-K

Pranešimai

MOKYKLOS

Mūrinis namas, 2 flatų, po G ir 6
kambarius,
modemiškas, vanos, elek
PARDAVIMUI grosernė ir bučertra,
beismantas
kaina tik $7900, jmonė labai geroj vietoj apgyventa viso
kėt
$4000,
o
kitus
ant išmokesčio.
kių tautų. Parduosiu biznį atskirai
arba su namu Sykid. Namas mūrinis
3 augštų, elektros šviesa ir gazu, ge
NETIKĖTAS BARGENAS
ras cimentuotas skiepas.
BRIDGEPORTO APIELINKĖJ
Atsišaukit .
1001 W. 18th St.
Parsiduoda bizniavas namas, 2
aukštų, medinis, sykiu su groseriu,
ant pirmų lubų, didelis štoras, užpaka
PARDAVIMUI moderniškas ly 3 kambariai pragyvenimui, ant ant
lubų 6 kambariai. Elektra, mau
nesvaiginamų gėrimų parloras, rų
dynes, visur gerai ištaisyta, namas
— pardavimui. Atsišaukite po pastatytas ant akmenų. Beismantas
didelis, garadžius 2 fhašinoms. Ren3 vai. po i>ictų.
dos neša $74.00 į mėnesį; įmokėt rei
kia $2,800. Tai sykiu užimkit ir Sto
1 E. 47th St.
rą, pirkdami. Likusius pinigus savi
ninkas paliks morgičius, be jokių iškaščių ant lengvo išmokėjimo. Kad
1537 N°rth Robey St.,
pats
namas
baigsis
jums
mokėti,
o
PARDA MUI Restaurantas ir
(Arti Milwaukee Avė.)
kitus pinigus i kišenių dėsit. Kaina
minkštų gėrimų įstaiga.. Galit pirkti su
tik $4600. Tai pam-islykit,
visą biznį ar tiktai vienus rakandus. ką viskuo
jus
gaunat
už tuos pinigus ir kokį
“..............
arduota grei
greitai, nes saviTuri
būti parduota
nuošimtį
namas
neša. Groseris vie
draugijos ir
ninkas apelidžia miestą,, Kas pirmas
nas
vertas
yra
$1500.
Bet
čia
dėlto
tas laimės.
DRGANIZACIJOS
taip pigiai parsiduoda, ba priežastis
Kreipkitės
labai
svarbi
yra.
3566 So. Halsted St.
Skubinkit greit, kas pirmutinis pa LIETUVOS DTD. KUN. GEDIMINO
matys, tam bus parduotas.
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba
PARDAVIMUI saliunas, ge
1923 poetams: pirm. P. Jankauskas.
10813
S. Michigan Avė.; nut. rašt.
roje vietoje, apgyventa viso
P. Grigula, 10501 S. La Fayette
kių tautų. Priežastis pardavi
Avė., phone Pullgjan 0816; turtų
rašt.
K. Baltrimas, 211 E. Kensing
mo — labai svarbi.
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E.
4328 So. Hermitage Avė.
Kensington Avė.,
Susirinkimai laikomi P.‘ šadvile
Phone Boulevard 4443.
808 West 33rd Place,
svet., 341 E. Kensington Avė.

REIKIA vyrų nuo 25 iki 35
REIKIA patyrusių moterų metų amžiaus prie mokinimais!
sortavimui į ryšis popierų at amato. Gera alga, nuolat darbas.
karpų.
North Western Terra Cotta Co.
Rocco Rizzo Pape? Stock Co.,
2525 Clyboum Avė.
„
612
W.
Taylųr
St.
Moksleiviai, norintieji ganIi platesnių informacijų,
kreiptis į kuopos r pirm.
TURIU PARDUOTI savo $250 ver
REIKIA moterų ir merginų
L. Narmontaitę, 3223 Pamell
tes Viktrolą, vartota tik 2 mėnesiu.
lengvam dirbtuvės darbui.
Yra daug rekordų ir deimantine
DARBININKŲ
adata.
Kreipkitės *
2502 W. Division St„
ROTIIENBERG & SOMERMAN STANDARD MATERIAL CO.
2nd Fl.
607
W.
66
St.
Tel.
Armitage
1981
223 W. South Water Si.

Reikia

NAMAI-ŽEMĖ >

VYRŲ

< VYRŲ

STOGDENGYST®

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogii dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 01.14.
..

Antradienis, balandis 3,1923

R. 4, Box 20,

Campbellsport, Wis.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui namas ir saliunas, la
bai geroj vietoj. Apgyventa lietuvių
If lenkų. Biznis išdirbtas per daug
fhetų. Parduosiu pigiai, nes išvažiuojuĮl Lietuvon.
4415 So. Wood SU
Telephone Yards 4Ž86

amato išmokti.
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankovę
siūti elektrinėmis siuvamomis maši.
nomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebui
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gjerą ai-

Specialė taksa bus suteikta jum?
JĮIDELIS BARGENAS. Pardavi šj mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą
mui biznio p^ipertė. yrįp Pamell Avė. su savim).
Renda $50.
Gera yieta.
Gali būti
THE MASTER CUTTING AND
nupirktas pigiai įmokėjus kiek rank
TAILORING SCHOOL
pinigių.
;
190 N. State St., Kampas Lake St.,
STANDARD
---------------EtEALTY
CO.
4 lubos, Chicago.
736 W. -5th St.
Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams:
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union
# Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So.
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758.Wilnmt Avė.; fin. rašt. D.
Danta, 2653M$ayre Avė.; kasierius
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su- <
sirinkimai bupa kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinauskio salėj, 1843 So. Halsted St., 1
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ
valdyba 1923 m.: pirm'. AjTrijonas, 914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M.
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt.
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr.
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av.
kasos "glob. A. Rimkus, 3629 i.owe
avė., pr D. Matuzas, 3653 Emerald
avė.; ižd. S. Bajsis, 3759 Wallace
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt.
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Raymond Chapely 816 W. 31 gat.
RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR
’ PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.:
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N.
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makrickas, 3256 Lemoyne str.
Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.,
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt.
, Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas.
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba
DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
rauskas, maršalka A.’Augulis.
TĖS valdyba 1923 metams: pirm
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITARpirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt.
ba 1923 metams: pirm. J. Bachurašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted
nas; pirm, pagelb. M. Grakiauskas;
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322nut. rašt. K, Rugis, 1614 N. WinS. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė
chestei’ Avė.; turtų rašt. S. MakD. Ronkelaitė; kasos glob. J. Tirickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė;
S; durų sargas K. Apšega
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
inkimai laikomi kas mėnesį
taras 'A. Montvidas.
įtini šeštadienį, 7:30 vai. vak.. LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY^
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.
STĖS valdyba 1923 metams: pirm.
V. Jk Bulsha, 1712 So, Ruble St.;
CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan
KLIUBO valdyba 1923 metams:
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis,
pirm. S. A. Stankeviče, pinu, pag
3331
So. Wa!lace St.; finahsų rašt.
Kl. I^eudenskis, fin. sekr. A. Tu
A.
Strolie,
2018 So..Peoria St.;
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kontrol.
rašt.
A. Leknickas 3362 So.
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris
Halsted
St.;
kasos
globėjai F. Kiau
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar
nė,
3219
So.
Lowe
Avė. ir A. Knytinkus ir L. Aleksandraviče, mar
.
stautds,
3156
So.
Canal
St.; kasiešalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos
°^rius
A.
Urbonas,
3338
So.
Auburn
St. Miseviče, korespondentas K. P.
Avė.;
maršalka
A.
Strazdas.
Susi
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
rinkimai
laikomi
antrą
šeštadiehio
sirinkimai laikomi kas antrą penk
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
tadienį kiekvieno mčnesio Lietuvių
bono svet., 3338 So. Aubum Avė.
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.
Draūgystėn priimami visi sveiki Vy
Cicero, III.___________ _____
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji
jstoti draūgystėn meldžiami atsi
LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ
lankyti į susirinkimų vietą.
KLIUBO valdyba 1923 metams:
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So IJETUVIŲ LAISVĖS^LIUBO VAD
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G
dyba 1923 metams: pirm. A. ZąMedalinskas, 3951 W>. 13th St.; nut
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D.
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 vV
Priedelis,
3417 So. Ix?avitt St.; nut.
13tH St.; turto :raSt. V. Manikas, l*.
mSt.
K. J. Dem-ereckis, 3331 South
S. Springfield Avė.; ižd. Mį K
iuWallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitisj
nas, 3959 W. 16th St.; kaso^glob
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S.
P .Medalinskienė, J. Plaipa . Pet
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos
nrulis; maršalka-yT. Rudis.globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted
kimai laikomi kas mėnesį antrąJie-

dėldienj. 1-mą valandą po . etų,
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259

So. Union Avė.;- maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko švet., 3259
So. Union Avė. Nariai priimami j
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai
nuo 18 iki 40 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS
valdyba 1923 metams: pirm. P. Galskis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas- DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE valdyba 1923 metams
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
pirm.
A. Morgevicz, pagelb. K.
ras kvotėjas A. Montvidas, 1824
Kazlauskis;
nut. rašt. I. Yuščius;
Wabansia Avė. Susirinkimai atsifin.
rašt.
I.
Vedeckis,
726 W. 18th
buna kiekvieną/ antrą nedėJĄįenj
St.;
centro
rašt.
F.
Bakšinckis;
kaZwianzek Polek svet., 1315
os
glob.
J.
Yuščius
ir
P.
Vertelis;
Ashland Avė.
kasierius P. Paulauskis; maršalkas
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
LIETUVIŲ LAISVĖS PĄŠELPINIO
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S.
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai
Romanas.
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas
kauskas, 2950 W. Pershing Road
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Arche LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 1923 me
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S.
7038 S. Sangamon St., finansų rašt
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- .
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermiliūs, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt.
tage Avė, kontrolės, rašt. J. Mise
J. Lauraitis. 2024 S, Peoria St.; tur
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juza?
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So.
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai
Halsted
St.; kont. rašt. St. Jeromnaitis.
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir
F. Martišius; maršalka A. Razmi
TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
TOJŲ LIETUVOS .BROLIŲ IR SE
nesi pirmą šeštadienio vakarą. D.
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A
Žemaičio
svet., 1750 S. Union Avė.
Enzbigelis, 854 E. Kensington Avė.
padėjėjas Jį. Vilkas, 12021 S. Unior
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 1091( DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V
m\:
pirm. A. šribalis, pągelbininkas
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J
J. Dumbrauskis. nut. rašt. A. Var
Balvočius, 138 E. 114 Place. Sus’
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų
rinkimai laikomi pirmą penktadienį
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilc
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus,
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
riais primami visi sveiki vyrai ii
kalauskas, teisėju W. Makeveckas
moterys nuo 18 iki 40 m.
ir A. Bvoben. Susirinkimai Įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio
ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPO5
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So.
KLIUBO valdyba 192? metams
Union Avė.
Priimami visi vyrai
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 33U
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J
Lazauskas, 3339 So. Union Avė LIETUVIU DARBININKŲ DR-JA
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes<
mieras Rugis; pirmininko padėjė
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
jas Zigmantas Giedraitis; Nut
maitfs; kasos globėjas Kaz.jKarao
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt.,
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliub<
Francilkus Girdvainis; Kontrolės
susirinkimai laikomi kiekvieno mė » RaŠt., Liudvikas Antanavičia; Iž
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 330
dininkas Domininkas Shemaitis;
So. Morgan ir 33čios gatvių. Nto
Kasos Globėiai, Juozas Karpis ir
riais priimami visi sveiki vyrai nu<
Stanislovas Stankus; Durų Sargas,
18 iki 35 metų.
Petras BarbŠis; Santaikos Teisėjas,
Lazauskas.
Leonas Shlogeris.

