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Reikalauja lietuviu pasitraukimo iš Klaipėdos
Vokiečiai tęs
streiką
Reikalauja autonomijos
Keli užmušti Klaipėdoje
Minimum alga -- nekonstitucinė

Vokiečiai reikalauja
lietuviu pasitraukimo
iš Klaipėdos
Daug užmuštų kareiviams šoStreikie
vus iį streikierius. streikie^
riai priešinasi Klaipėdos pra
sidėjimui prie Lietuvos.

Va daro didelių karinių prisi
rengimų Vilniaus apielinkese.
Daugelis vokiečių oficierių sto
ja Lietuvos armijon.
(Ši žinia yra veikiausia len
kų pramanyta, nes lenkai nuo
latos kartoja savo pasaką apie
vokiečių stojimą Lietuvos arinijon, kas yra netiesa).
Vaigšto taipjau gandai, kad
Klaipėdoje darosi neišvengtinas ginkluotas sukilimas prieš
lietuvius. Žinios apie tai kas
kaltas už kivirčius Klaipėdoje
prieštarauja. Vienos kaltina
vokiečius, kitos komunistus, o
trečios lenkus.

BE1UJNAS, bal. 9. — Gau
tomis Beringe žiniomis, kelį,
žmonės liko Južmušti ir daug
sužeista kada Lietuvos karei
viai vakar Klaipėdoje šaudyti,
į vokiečių
masinį susirinki
mą.
Vokiečiai, kurie paskelbė generadinį streiką, surengė de
monstraciją prieš sudaužymą
kaizerio * Wilhehno I pamink
lo ir atsisakė išsiskirstyti, kada Du organizacijos vadovai areš
Lietuvos kareiviai įsake/jiems
tuoti. Jie priešinusi Klaipė
eiti namo.
dos prijungimui prie Lietu
Apgulimo stovis < ta]M> pas
vos.
kelbtas Kbaipė<loje. Civiliniams
gyventojams neleidžiama pasiBERLlNAS, bal. 8. — Gau
tosios iš Klaipėdos žinios ♦ sa
vakaro ir 6 vai. ryto. Du žmo ko, kad lietuvių valdžia grie
nės, kurie nežinojo apie tą pa bėsi aštriausių priemonių už
tvarkymą liko (pereitą naktį gniaužimui generaliniu streiko,
užmušti lietuvių policistų, o kurį paskelbė vokiečiai gyven
vyras ir moteris liko sunkiai tojai, protestui prieš Klaipėdos
sužeisti.
krašto prijungimo prie Lietu
Lietuviai ar komunistai su vos.
Apgulimo stovis tapo pas
daužė paminklą pirmo Vokie
tijos kaizerio ir taipjau sunai kelbtas, o vokiečių organiza-i
kino stovylą Rorusės, Prūsiją cija Heitmatbund (aršiausių^
Vokiečių nacionalistų, kurie vi-,
globojančios dievaitės.
Vokiečiai šaukia antrą susi- sur griežtai priešinosi lietu
viams), kuri iššaukė streiką,
si dar daugiau'kivirčių, Jie tapo uždrausta, o du jos žyreikalauja, kad Klaipėda butų miaitsi nariai liko areštuoti.
autonomine šalis, o ne dali- Išleistas įsakymas sankrovoms
ini Lietuvos. > Jie taipjau I>as- ir kitokioms biznio įstaigoms
kelbe, kad jie neatšauks , ge
neralinio streiko iki Lietuvos
policija ir kareiviai nebus ap
leidę miestą.

Klaipėdos streiku vado
vauja heimatbundininkai

Aštri cenzūra Maskvoje

Minimum alga nekon
stitucinė

Kova Rusijos komu
nisty tarpe

Konstantinopolis
busšlapias

augš- Komunistai leidžia jdaptą lite Svaiginančių gėrimų pardavi
nėjimų išreikalavo krikščio
ratūrą ir protestuoja prieš
niškosios šalys.
savųjų vadu despotizmą.
\VASillliNGTON, bal. 9.
KONSTANTINOPOLIS, bal.
BERLlNAS, bal. 7. — (“ForŠalies augščiausias teisinas pri
pažino nekonstituciniais tuos verts”). — Iš Maskvos ateina 9.‘ — Tunkąi yra prohibicionisįstatymus, kuriuos kongresas žinių, kad dabar ten einanti tai. Jų religija draudžia , var
buvo priėmęs nustatymui ini- aštri kova tarp dviejų valdiš tosimą svaiginančių gėrimų.
niimuin algos moterims ir mer koj Rusų komunistų partijoj Bet jeigu svaigalų Turkijoje
ginoms darbininkėms Colum- srovių. Kova pasireiškė svar iki šiol netruko tai lik ačiū
biausiais klausimais, kurie tu krikščioniškosioms šalims, ku
bia distrikte.
Nors teisino nuosprendis ir ri nulemti tolimesnį Rusijos rios svaigalus visuomet palai
nepalietė valstijų priimtuosius likimą, jos gyvenimą ir plėto kė ir vykinimą probibicijos
minimuin algų įstatymus dar- jimąsi. Tos vidurinės kovos skaitė svetimšalių teisių var
Ltininkc/ns, tečiaus savaimi aiš garsai atsiliepia ir oficialinėj žymų.
ku, kad jei net ir kongresas spaudoj. Bet įdomiau tai, kad
Bet kad dabar Turkijos ka
neturėjo konstitucinės teisės kovai vesti su valdžia ir čia pituliacijos nebeveikia, lai Tur
pravesti minimum įstatymus opozicijai teko griebtis nele kijos nacionalistai buvo suma
Golumbia distriktui, tai tuo galiųjų priemonių, konspiraci nę pradėti vykinti Turkijoje
mažesnę teisę turi valstijų le- joj. Komunistinėj Rusijoj jau visuotiną prohiibiciją. Ta progausiai skleidžiama literatūra bibieija turėjo apimti ir Kon
gislaturos.
Daugelis valstijų, kurios tu spaudinama slaptose > spaustu stantinopolį. Bet vos tik tur
ri įvedusius minimum algas vėse ir leidžiama įvairiiu ko- kai spėjo tai paskelbti, kaip
darbininkėms, gynė tą įstaty
“blaivieji” krikščionys pradė
mą, bet didele didžiuma tei
Maskvos “Pravdoj” jos re jo įkelti didžiausius protestus.
sėjų pripažino, kad tai varžy daktorius Nikolai Bu<|harinas Jų valdžios irgi tuojaus pra
mas laisvės dalyti kokius kas
rašo apie protestus, kuriuos dėjo siuntinėti turkams notas,
tik nori susitarimus su sanF
/nepatenkinti komunistai kelia reikalaudamos palikti Turki
dytojais ir kad todėl tokius,
prieš valdžios terorą. Jis pa joje svaigalus. Kada turkai ne
įstatymus išleisti kongresas \yfduoda kai kurdų ištraukų iš sutiko tai padaryti, tai tos
turėjo teisės.
•
/
slaptai leidžiamos n.epatenkin krikščioniškosios šalys pradė
Taip nusprendė šalies
čiausias teismas.

Grūmoja Austrijos žydams
Juodašimčiai nepaiso talkinin
kų reikalavimo sunaikinti jų
organizaciją.

tųjų komunistų literatūros, ir
iš tų ištčankų aiškiai matyt,
kad tie nepatenkintieji komu
nistai kaltina centralinį savo
partijos komitetą (tai yra tą
grupę, kuri savo rankose lai
ko visą Rusijos valdžią), kad
jis neleklžiąs patiems partijos
nariams laisvai išreikšti savo
nuomonę. Kas tatai norįs da
ryti, vj|’šai kalbėti, tas baud
žiamas. Taip dalykams esant,
nieko kita nebelikę, kaip
griebtis nelegaiinių priemonių
—- slaptos si>au<los —• savo
nuomonėms pareikšti tais ar
kitais svarbiais klausimais.
Iš ištraukų taipjau matyt,
kad opozicija reikalauja lais
vų, nevaržomų rinkimų atsto
vų į sovietus it kad dagi beĮiartiniams butų leidžiama dalyvauti sovietų organuose.

VIENNA, bal. 9. — Anti-se■m i tinę organizacija Ilakencreuziler (\Vastika) pašaukime
karinius manevrus šeštadieny
grūmoja žydams, kad jei so
cialistai pakliudys jų kariniams
manevrams, tai/ bus pareikaauta ištrėmimo visų žydų gy
ventojų į. Palestiną.
Jeigu gi organizacija negaės išgauti išvarymo žydų, tai
. i jiems surengs “kruviną pir
tį”Tas įspėjimas buvo užval
dytas “Pašaukimas prie ginko”.
Nesenai talkininkų ambasa
dos pareikalavo, kad valdžia
suardytų tą organizaciją. Bet
tas reikalavimas nepagimdė
mažiausio sujudimo organiza
cijoje ir ji talkininkų reikala
vimo visai nepaiso.
Rastas kaltu teikimu apsaugos
tvirkavimo ir gembleriavimo urvams.

Dar vienas mayoras
nuteistas

Išsprogdino bombą kanalo

jo maldauti turkų palikti nors
po kelias karčiamas kiekvie
nai tautai.

Turkai betgi sutiko atidėti
probibicijos vykinimą Konistantinopoly 15 dienų ir per
tą laiką Konstantinopolis bus
tikrai šlapias. Kas bus paskui,
parodys tolimesnės derybos su
krikščionių šalimis.

Italija išgavo anglių

1

/
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Fašistai varžo spau
dos laisvę

Gal padavė kontribucijos pa
LONDONAS, bal. 9. — Gan
siūlymus. Bet ministeris už iomis žiniomis, premjeras Mu
sigina.
ssolini savo tvirtinimą, kad
žmones nenori laisvės, vykiifa
LONDONAS, bal. 9. — gyveni man pilnumoje.
Franci jos rekonstrukcijos mi
Kada senalortus Bergą n-i n i,
nisteris iLouiis Loucheur per vi redaktorius svarbiausio Rymo
są savaitę lankėsi Londone ir laikraščio Giornale D’Italia su
turėjo pasitarimų su premje rado, kad valdžia darė tyri
ru Bonar La\v ir su daugeliu nėjimus niekučių fašistų drau
kitų

ministerių

apie Franci- gijų

jos-Anjglijbs santikius. Tikroji
jo misija yra nežinoma ir dė
lei to vaigšlo įvairių gandų.
Niekurie tvirtina, kad Francija pradeda nuyjlcibtli ir kad
Loucheur atvežęs Anglijai nau
jus kontribucijos pasiūlymus,
kad gavus jiems Anglijos pri
tarimo.
Pats Loucheur tvirtina, kad
jis atvykęs privatiniais reika
lais ir tik tarp kitko pasita
ręs su Anglijos ministeriais.
Franci jos laikraščiuose jis tei
sinasi, kad jo kelionė tapo pa
daryta su premjero Po i nearė
žinia ir kad nieko apie kon
tribuciją su anglais nebuvo taniamąsi. Pasitarimuose buvo
paliesta tik Francijos-Anglijos
sentikiai. Tie pasitarimai pa
rodę, kad Anglija nepritaria
Francijos kontribucijos nusi
statymui, bet ir neprješinga
jam. Be to esą pavykę užmegsti geresnius ryšius su Angli
ja/Ir išsklaidyti niekurias an
glų klaidingas nuomones.

Dabar vėl v tūla talkininkų
komisija užprotestavo prieš vyk mimą probibicijos remdamo
si tuo, kad turkai Mudanijos
konferencijoje pripažino, kad
Mahometonai naikina
Konstantinopoly yra talkinin
potygamiją.
kų kareivių ir kad todėl tos
vietos, kur kareiviai yra pri
BIELGRADAS, bal. 8. — Iš
pratę girtuokliauti, turi ir ant
Scutanį pranešama, kad Alba
toliau pasilikti.
nijos maliometonų kongresas
Turkai piktai šiepia krikš 'Pinino, Albanijoj, nutarė pa
čionis, kad jie užtaria ir gina sitraukti iš kalifato, panaikin
girtuokliavimą. Graikai ir ar ti polygamiją (daugpatystę) ir
mėnai tvirtina, kad probibi- taipjau panaikinti moterims
cija yra didelis smūgis krikš reikalingumą dėvėti šydrą vie
čionybei, nes nū vienas turkas šose vietose. Taipjau kongre
neturi karčiamos, kadangi vi sas nutarė, kad melstis gali
sos karčiamos yra krikščionių ma ir stovint.
rankose. •

ROCK ISLAND, III., bal. 9.
r— Rodk Island mayoras Harry Prigrūmojo Francijai pasitrau
kimu iš Ruhr.
ESSENAS, bal. 9. — Spro M. Schriver, buvęs policijos
Lietuviai rengiasi pulti
BERLlNAS, bal. 9. — Gau gimas bombos DorJmund-Ems viršininkas Cox ir gemblerių
f
Vilnių?
LONIM)NAS, bal. 9. — Pa
tomis iš autoritetingų šaltinių amale sunaikino kanalo už galva Pedigo liko rasti kaltais
tirta, kad Franci ja yra priver
RYGA, bal. 9. — čia eina žiniomis, Maskvoje įvesta aš varas ir sustabdė visą to ka
nalo ir taip labai vargingą ju mo, tvirkavimo ir panašiems sta aprūpinti Italiją anglimis
nuolatinių gandų, kad Lietu- triausią cenzūrą.
dėjimą. Tai yra didžiausias sa urvams. Jury juos nuteisė nuo ir koksu iš Ruhr, nes premiebotažas iki šiol padarytas Ruhr 1 iki 5 metų kalėjiman ir be ras Mussolini prigrūmojo nu
canalains.
to Coxui priteisė užsimokėti stoti remti Francijos ir Bel
$2,000 i pabaudos. Nuteistieji gijos įsibriovimą į Vokietiją,
PAKĖLfe ALGĄ DALIAI
pareikalavo naujo bylos nagri jėi Italijai nebus duota ang
'
GELEŽIES LIEJIKLŲ
nėjimo? Bylos nagrinėjimas lių. .
DARBININKŲ.
dabar įlęsėsi šešias savaites.
LAKE CITY, Mich., bal. 9.
CHICAGO. —‘ Illinois Steel
— Vakar atvyko į čia pirmas
Co. paskelbę, kad nuo bal. 16
traukinis po 23 dienų nebuvi
GŲ KURSAS
Didelis protesto mitingas įyyks
<1. paprastiems tos (kompani
mo jokio susisiekimo geležin
Vaka bal. 9 dieną, užsienio pi- keliu. Sniego tiek daug buvo
jos darbininkams alga bus pa
ižiaus kaip už 25,000 dolerių
kelta 11 nuoš.
ro skaitoma Amerikos pinL prisnigta, kad per visą tą lai
H
Tokį pat paskelbimą padarė
ką traukiniai negalėjo vaigšj 1 sv. sterlingų ....... $4.67
Anglijoj
plieno trus’tas United States Austriją *s 100 kronų ................... %c čioti, o ir paprastieji sniego
Steel Corp., Carnegie Steel Co. Belgijd! 100 markių ............... $5.82 valytojai neįstengė sniegą nuo
100 markių............... $19.10
ir daugelis kitų geležies ir plie Danijos
Traukinis at
K)
markių ................... $2.75 bėgių nuvalyti.
Finų
11
Visi lietuviai ir lietuvaitės — visi kas tik gyvas
no liejiklų kompaniją. Jo^ vi Francij >s 100 frankų ........... $6.75 gabeno paštą, pasažderius ir
— kviečiami į šį didelį protesto mitingą. Bus gerų
Italijos 100 lirų ....................... $5.00 kelis vagonus anglių ir mai
sos pakelia paprastų darbinin Lietuvei
? 100 Litų.................... $10.00
kalbėtojų. Pakelkime savo balsą prieš juodąjį ^tero
kų algą 11 nuoš. ir nuo vie- Lenkų ’ į 00 markių ................... Ūc sto. Daugelis gyventojų pri
Norveg įos 100 kronų ...... *..... $18.05 truko angelių dvejetą savaičių
rą Lietuvoj!
.
\
.
nos ir tos pačios* dienos —- Olandų
(00 guldenų................ $39.30
bal. 16 d. ' Dabar paprastieji šveicarį | 100 markių
..... $18.37 atgal; biskutis anglių buvo at
i
100
kronų
.............
$26.62
švedijo
darbininkai gaus 40c į vai.
Vokieti] bs 1QQ markių — -r,« jie gabentas rogėmis iš Cadillac, J

Protestas prieš klerika
lų terorą Lietuvoj

Francuos ministerio ap
silankymas Anglijoj

BERLlNAS, balt 8. <— Ko
munistų laikraštis Rote Faline
tapo uždatrytas dviem savai
tėm, kadangi jisai aštriai smer
kė valdžią.C

nereguliarumus

-pirkime

karo medžiagų ir kad į tuos
nereguliarumus yra įveltas vi
sa karo ministerija, jis pas
kelbė, kad jis išspausdinsiąs tų
tyrinėjimų pasekmes. Bet ne
išspausdino. Jam tuojaus pri
grūmojo fašistai sunaikinti
spaustuvę, jei jis lai padarys,
o ir pats Mussolini atsisakė
už jį užsistoti., Valdžia nori
nulyti tik fašistų gerumus ir
neleidžia skelbti jų nusidėji
mus. Vieno laikraščio, kuris
drįso kritikuoti fašistų vald
žia, fašistai sudegino 20,1)00
ęgzetnpliorių, kad tik jie ne
pasiektų žmones.

Rumunijos įsakymas 1
žydams .
(sako žydams
mos kuopas.

paleisti gyni

BUCmMteTAS, bal. 9. —
Rumunijos^daus reikalų mi
nisteris išleido proklamaciją,
reikalaujančią, kad žydai pa
naikintų visas savo gynimos
kuopas. Tos žydų kuopos ypač
smarkiai pradėjo organizuotis
|M> nesenai įvykusių Rumuni
joje anti-semitinių riaušių.

Šiandie -— veikiausia gĮiedra; nedidelė permaina temi>eraturoję.
Saule teka 5:09 v., leidžia
si 6:24 v. Mėnuo teka 2:35
vai. ryto.

Jau Eina
Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
šiuo praneša, jog jau priima
pinigus pasiuntimui į Rusiją.
Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagalbą galima t
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas’Rusijoj pasidarė' gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.
Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.
•
\
Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon
' per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.
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[UŽ išreikštas šiame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako.]

Katalikiškas sabotažas.
Nuo įMit pradžios musų tau
tiško atgijimo, kur tiktai nepa
žvelgsime, visur yra matomas
katalikiškas sabotažas (—ardy
mas, griovimas) visų Tautos
ir demokratijos reikalų, darbų.
Pirm visa ko, mes turime įsi
dėmėti kad katalikyste yra se
nai įsigyvenusi politiška parti
ja su nieku nesiskaitančiais va
dais, kunigais, kurie niekur ir
niekad neveikė žmonių ir ša
lies gerovei, bet visados tiktai
savo valdančiosios
partijos
naudai, klerikalizmui, jėzui
tizmui, ix) priedanga tikėjimo,
tai dusios išganymo »— grobi
mo ir vaklymo turtais ir žmo
nėmis, kaip avimis. Katalikys
tė yra vienų kunigų valdžia ant
viso ko ir yra vadinama teokratija, lietuviškai pasflž&s dievokratija — Dievo ar dievų
valdžia, ir prasidėjusi pasakų
gadynėje pas kinus, japonus,
kaldėjus, persus, syrus, feni'kijonus, egiptenus, žydus, kur
kunigai visur buvo Dievo va
lios reiškėjai, savo naudon įs
tatymų davėjai
ir visados
šventais vadinamų, nors žiau
riausiose formose ir išpildyme.
Ta dievokratija yra ir dabar
vykinama katalikiškų kunigų
po direkcija Papos, kaijx> Die
vo vietininko ant žemės, kurie
prerogatyvą ’ pasisavino carai,
kaizeriai, karaliai vis “iš Dievo
malonės”, ir su pagelba savų
kunigų engė savo
vęn lojus
verge.
Priešais šitąją
dievokratija vėlesniame laike
a t si rado d em o k rat i ja—pači ų
žmonių valdžią, kuria žmonės
maino, taiko, sulyg gyvenimo
reikalavimu, ir daugumoje jau
nutrenkė carus, , kaizerius ir
karalius su kunigais, ir įvedė
savo žmonių valdžią — de
mokratiją, kur visi žmonės tu
ri lygias teises šalies valdyme
ir rinkime visų valdininkų.
Lietuvos atgimimu tėvų patrijarkų obalsis visados buvo
demokratija,
žmonių valia,
prie, despotizmą-priespaijdą ca
ro ir kunigų —- dievokratiją.
Nežiūrint caro persekiojimų
Lietuvoje, kiekvienas kunigas
gayp parapijoje
buvo pilnu
valdininku — dievokratų lietu
vių dvasios reikaluose, ir taip
įsispraudžiusiu į davatkų-dievašninkų smegenis, -kad labai
yra lengva kunigui
juos-ja»
valdyti su gazdinimais velnio,
tai žadėjimas dangaus, tai paliuosavimu nuo kančių, net
kriminališkų, suteikiant atlai
dus už kriminališkus darbus
dievokratijos-kunigų naudai. \
Lietuvos Nepriklausomybei
įsikūrus, pradžioje musų die
vokratai.
kurie
pasivadino
“krikščionimis -

demokratais”

liktai apgavimui žmonių, buvo
net sukalbami, net tikėtasi buvo bendro darbo, kaip ilgainiu,
musų tie dievokratai ištyrė de
mokratijos jieškinius St. Seiiiie
ir nuolatiniame Seime vis if
vis pradėjo demokratijos pa
grindus ardyti, griauti, nesi
skaityti su didesne dalia žmo
nių, gyventojų, kaipo ir Seimo
atstovų. Rinkimuose į nuolati
nį Seimą dievokratai pralaimė
jo ir gavo mažiau kai pusę Sei
mo atstovų, taip, ka<l negalėjo
niekur pravesti savo sumany
mų, nenaudai visos Lietuvos,
kaip tai jie buvo pratę daryti
St. Seime, kur jie buvo daugu
moje. Kada antrame Seime jie
negalėjo nieko pravesti be su
sitarimo su demokratais, tada
tieji dievokratai tuojau pradėjo
sabotažą — griovimą. Prieš
teisingumą, jie, dievokratai,
tuojau sulaužė savo priirtitąją
konstituciją renkant Seimo p>e-i
m būdami ma/Au:
ii su mynė konstftiH,
jmi savo kataliktšr

dešimt šešiais (36) balsais

net savo mažesne puse
(nes
dievokratų yra 38), kurisai butinpJ. turėjo gauti Seimo atsto
vų didumą balsų keturiosdešimt bent.
Tieji dievokratai turėjo savo
rankose valdžią ir vedė visą šalį
į neišbrendamus vargus, bėdas,
ir įvedė. Dabar tiktai pažiūrė
kime ,kaip tie dievokratai susabotažavo Seimą. Be susitarimo
jie pastatė savus ministerius,
kurie kuomi nesutiko demokra
tai ir jų paskirtoji ministerija
turėjo pasitraukti, nes negavo
Seimo patvirtinimo, ir kam įvy
kus, visai nebuvo reikalo Seimą
išardyti, bet paskirti sudėtinę-

koalicinę ministeriją, kuri tikrai
butų buvusi Seimo užgirta dide
liu daugumu balsų. Bet dievokratams kas kitas rūpėjo. Jie
pasitikėjo savo neprotingam įsi
tikinimui, kaip jau senai ir agi
tavo, kad Seime turi būti dievokratų-davatkų dauguma, kad
butų jiems galima iščiulpti iš
gyventojų kas dar liko neiščiulp
ta per jų nelemtą patvarkymą.
Seimo išardyn^f dieną, pagal
dievokratų programą, į Seimo
svetainę susirinko nemaža mi
licijos ir vaikėzų su revolveriais
(fašistų), kuriems vadovauja
kun. Vilimavičius ir keikia su
puvimą demokratiškos tvarkos,
kaip tai jis padarė Vasario 16
nuo Seimo laiptų. Dr. Bistras
pasigarbino save atidarydamas
paskutinę Seimo sesiją ir per
skaitė Stulginskio raštą išgriau
nantį Seimą, kurį perskaičius
dievokratai ploja rankomis —
kada demokratai verkia, ir turi
verti kiekvienas ličrtuvis, tik
ras tautietis, matydamas kaip
dievokratai griauja
Tautos
šventnamį—Seimą. Tai buvo tre
čiasis, ak tas dievakratų tabota-

Dabar dievokratai grasina
liaudžiai Lietuvoje, kad į trečią
jį Seimą rinktų tiktai dievokratus. Pamatysime, kaip liaudis
į ta grasinimą atsakys, turėda
ma omenyje:
1) Praradimą visų pinigų ša
lyje delei suvėluoto išleidimo sa
vų pinigų;
2) Lupimo žmonių dideliais
mokesčiais, net neteisėtais, ir
..............
4
rekvizicijomis;
3) Spekuliacija su miškais,
kuriuos vežė į užsienį, klų«wet
ūkininkas nei malkoms pagalio
negavo nusipirkti; valdžia dar
nori iškirsti 70,000
hektarų
miško;
4) žemės reformą taip sufušeriavo, kad dvarininkai galėjo
savo dvarus išsidalinti sau ir
išsipar/hioti rinkos kaina;
5) Visose svarbesnėse vietose
pastatė savo valdininkus, kurie
tiktai savo kišehius dabojo pri
sipildyti ir visaip varginti gyven
tojus; *
♦
6) Sutiko ant Santarvės rei
kalavimo neutralizuoti Nemu
ną, kad lekkai galėtų Lietuvos
miškus plukdj’ti į užsienį;
7) Tyčiomis kėlė partyvišką
^kovą ir atidavė lenkams Vilnių;
\ 8) Tyčiomis leido
bankoms
piešti ft-yventojna su spėkitliacija\imant nuo 60% iki 200% už

paskolas;
9)\ Vidaus Reikalų Ministeris
Oleka pats vienas sutiko atiduo
ti pravoslavų šventikams Univerwte)į namus, kuriuose studentai-medikai
studijuodavo
anatomiją.
10)Atstumimas Klaipėdos
krašto nuo rinkinių į trečiąjį
Seimą, nes Klaipėdai yra teikia
ma “autonomija” (savivaldybė),
iš baimės, kad klaipėdiečiai ne
padidintų bent šešiais atstovais
demokratų skaitliaus.
Taigi matydami musų dieyokratų užsimojimus ir daug ne
laimių užtrauktų ant Lietuvos,
Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

M A<J ESTI/*
PI-THEATRE-V
Monroe gat. arti State bepersto
ginis Vodevilius šeštad., Sekm.
Syeutėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
9 Dideli komediniai aktai ir
*
kruL pareigiai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

taipgi atsimindami visus dievo
kratų sabotažus Amerikoje, vi
si lietuviai, kuriems rupi Lietu
vos ir Ijrolių likimas, sukruskime ir susispieskime į daiktą
kovai prieš dievokratų avanturas per apšvietimą liaudies, idant
politikos ir ekonomijos srityse
kunigai netektų pagrindo, kad
liaudis jiems pasakytų: jus ku
nigėliai sėmę mokslus seminari
jose mokinkite žmones vien mei-

lės Dievo ir aftymo bažynčiose.
Politik m ir ekonomija yra ne jusų da^ bas ir/į palikite tiems
žmonė *ns, kdrie tai supranta.
Ant $do neskupėkime dolerio
ir kito rinkinių agitacijai Lietu Sako Lydia E. Pinkham’s
voje, kad šiuose
rinkimuose
Vegetable Compound pataptų išrinkta didelė dauguma
darė ją sveika ir stipria
Seimo atstovų demokratų, kad
Suvirs du
Glcns Falls, N.,
butų galima atitaisyti bent da mčnesius aš taip sirgau, kad negalelinai, ką dievokratai išgriovė.
ii i i III
i i i mi iiiTiTn
au ant ir^0Jl1mano
pa’
IIIII
HiIIII iH ^stovėti
—Tautietis.
vyrui teko apie na-

Moteris Taip Sirgo, Kad
Negalėjo Pastovėti

mus
apsitriusti.
Perskaičiau padėkavones
laiškus
; Oiapie Lydia E. Pink
hanv’s
Vegetable
iii Compoundą ir pramll dėjau jį vartoti.
I
^ar
nepabaigus
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mg

Nėra Jokios Rizikos
— kuomet jus gaunate
Borden’s Selected Pieną.
Jis yra atsakantis, ty
ras ir geras ir dastatomas jums kuogeriausiai
apsaugotas

,-

;

M

vartoti pirmos ban-

''
'
i kos, aš pamačiau,
dek man jis gero padarė. Aš dabar
esu sveika ir tvirta ir padarau pati
savo darbą šeimynai iš keturių, viską
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos,
yra nepaprastas dalykap, kadangi aš
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir
siūdavau rankomis. AŠ tikrai manau,
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai šian
dien manęs Čia nebūtų, kadangi liga
atrodė labai sunki.” — Mrs. George
W. Burchelt, Glcnš Falls, N. Y.
Paprašy man dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatinė kny
gelė apie moterų ligas (“Ailments
Peculiar to Women”) paprašius bus
'prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E.
Pinkham Medicinų Co., Lynn, Massachusetts. šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai
privalu žinoti.

Sirgo nervų liga.
Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo
Borden ve
žiko.

A. E. STASULANI
Advokatas
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybėn
Ofisas didmiesty, kambarys 1104
Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

BORDENS
FarmProducts Calnc.
Franklin 3110

Res. Tel. Englewood 3836

P r. J. F. Andrės anas

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Be gyduolių gydymas — Elektros
gydymas. 200 žvakių pėkos lompa. Didelių skausmų prašalinto

PRADEK
ŠIANDIEN

LAWYER Lietavys Advokatą*

Dienomis Room- 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabaab Ate
Tel.: Pullman 6877.

EI Jus esat vienas iš tų
vyrų, kurie nesidžiaugia
rūkymų Turkiškų Cigaretų,
tai yra todėl, kad Jus nesat
ragavę 100% tyro Turkiško
Tabako.

J

HELMAR Turkiški Cigaretai
yra padirbti iš 100% tyro
Turkiško Tabako, geriausio
cigaretams tabako pasaulyje.
20 HELMĄRŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 papra
stų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARU Jus gaunat

kelioliką kartų daugiau malo
numo. •
HELMAR yra supakuoti kie

tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir
susimankymo. Paprasti ciga
retai fra supakuoti į punde
lius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
JR VARDĄ
Išdirbėjai augš
čiatisios rųšies
Turkiškų iv
Cigaretų
pasaulyje

Jei turi mutura pamėgink
sKų dykai.
Pasiunčiam dykai
įsitikinimui.
Kiekvienas turja rupturą, vyras, moteris
ar vaikas privalo tuojaus parašyti pas W.
S. Rice, 500 B. Main St., Adams, N. Y.
jo stebuklingo
nemokamam
išmėginimui
stimuliuojančio tepalo.
Tik uždėk ji ant
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie
pradeda susitraukti taip, kad skylė naturaliai užsidaro ir suveržimas
diržas ar
aptaisymas sutampa nereikalingas, Neužmiršk pasiųsti šito dyko išmėginimo,i. Net
jei ruptura nekvaršina, tai kain
inešioti
diržą visą gyvenimą?
Kam
užsitraukti
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir
niekfc nekaltos rupturos, nuo tokibs, dėl
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant operuojainojo stalo? Daugybė vyrų ir moterų kasdien užsitraukia tokį pavojų
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso.
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai
tikrai stebėtinas daiktas ir jįs išgydė to
kias rupturas, į kurias galėjai du kumščiu
įdėti.
Parašyk tuojaus panaudodamas šitą
kuponą žemiau.

ANNA M. BONDZINSKI
'
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas.’MarcelI sugarbjhiavim-as. Plauk šukavimas ir
daž: Anas. Columbia Kolegijos metodu,
ieuring. 4631 So. Ashland Avė.

T*l. I-afayetta 4223

Phvnbing,

Kaipo lietuvis, lietuviams viMctoa
patarnauju kuogeriauziaL
W. ttSth SL,

Chlcsg* KU.

Vardas
Adresai
Valstija

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina* visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon*
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, farmų ir biznių, ar užtraukiant mer
gišius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.

Gal jums reikalingi
akiniai

Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

JEI paprasto laikraščio negalite
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.
JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saules šviesti išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą'ir galvos skau
dėjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors mažiausia bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirksė
jimą.
*

JOHN J. SMETANA'
AKINIŲ, SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatves
4ut trečio augšto virš Platto ap
lekos, kambariai, Ų4, 15, 16 ir 17
Galando nuo 9 ry/o iki 9 vakare
iki 12 dieno*
^ėptintadieniais 9

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ut a minką
ir ketvergę. Nedėliomis nuo 9
iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir I’ėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu®
ir padirba visokius Dokumentus
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui
lengvomis išlygomis.

I ei. Randolph 4758

A. A. Si. A Kis
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG
19 S'o. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

JUS AKYS

Namų Tel.:'Hyde Park 3395

Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei
skaitant ai’ siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.
Patarimai Suteikianti Dovanai.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
3315 So. Halsted St.,
Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki
9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CU1ROPRACTOR
Gydau bp operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas:
neryjų, reumatizmą, paralyžių, naktini
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6890
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Brunswick 3669

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

2159 y W. 21 St., kumpas Leavitt St.

S. W. BANES

Valandoj: 3 vah-Jkf 9 p. m. Nedėlioj
9 iki \2 a. m.
V

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

S Telefonas Roosevelt 8135

AOVOKA-IAS

79 West Monroe Street,

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas' li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.
943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tel. Yards 1138

STANLEY
MAŽEIKA
GRABORIIIS IR
Balsainujojąs

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Aubum
Avė., Chicago.

DYKAI RUPTURAI

RICE, Ine.
500 B. Main St., Adams,N. Y.
Galite prisiųsti man dykai pavyzdinį
sydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rupturui.

809Tel.W.Boulevard
35th SI.,
Chicago!
0611 ir 0774

<

’Phone Yards 0994.
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą.

Dek jį ant kiekvienos rupturos, se

nos, ar šviežios, didelės ar mažos ir
pradėsi sveikti; t*s įtikino tūkstan
čius.

S. L FA8I0NAS GO.

Utarninkais, seredomis, ketvergais ir

Nerviškumo apsireiškimą
gydau pasekmingai.
Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.
PAVASARINIAI IR VASARINIAI
'
SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
pasirinkimui naujus moderninius styliūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir paternų 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 gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50.
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalynvo išpardavimai
overkautų jūsų kaina. Parduosime
viską.
S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.
tik biskį j rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

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

J. P. WAITCHE8

Sako šitas stebuklingas vaistas
davė jai naują gyvastį.
Ponia H. h. Hill iš Greentovvn,
Ohio, paškutiniame laiške sako: “Nuga-Tonc man labai pagelbėjo.
Aš
sirgau nervų liga, moterų ligomis, ne
turėjau jiegų, nemiegojau ir turėjau
vidurių užkietėjimą. Suvartojau tris
bonkeles šito vaisto ir galiu pasakyti,
kad jis suteikė man naują gyvastį.
Esu 56 metų amžiaus ir man linksma
pasakyti, kad NugaTone pagelbėjo
man pereiti labai sunkią vietą gyveni
me.”
šitas didysis vaistas maitina,
stimuliuoja, taiso ir tveria visus gyvastinius organus ir audmenis. Vy
rai ir moters atranda Nuga-Tone’ą
stebėtinu vaistu silpniems, sunyku
sioms ir bekraujams.
Pamėgink jj
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00.
Nuga-To
ne’ą paradvinėja visi geresnieji aptiokininkai pozitingai garantuodami, kad
suteiks pilną ^patenkinimą, arba pini
gai bus sugrąžinti (garantiją rasi
prie kiekvnenos bonkeles), arba tiesiog
pasiųs apmokėtu paštu National La
bo rato ry, 1038 S. Wabash Avė., Chi
cago, pasiuntus jiems $1.00.

NORĖDAMI

DAVID RLTTER & CO„
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai 53 retai!
kiemų. Visur pristatoni.
South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel, Yards 2296.

Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai,

Herman P. Haase
ADVOKATAS
609-610 C'hamber of Commerce
133 W. VVashington SU,
Phone Main 1308
Chicago, III.

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS
309 So. La šalie St. Room 706
Telephone Harrison 0421
utarninkais ketvfergais ir subatomis
1612 West 46th Street
Telephone Boulevard 8172

Telefonai:
Randolph 2675 ir Dėarborn 6272
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker.
Advokatas ir teisių patarėjai
, Kambarys 1317 Ashland Block,
155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie
tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

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

Antradienis, Bal. 10, 1923

NAUJIENOS, CfilcMŽTO, IH
prakalbas kartu su anglais so

I, KOSESPONOENCliJiJSji

cialistais.

X~»y." — . A-

reikalavo policijos. Trys poli
ciniai ir policijos kapitonas bu
vo “Laisvės” štabui tas šaltas
vanduo, kuris užgesino “revo
liucinį ūpų”.

-

——•■» -

ELIZABETH, N. J.
Bielinio

Prakalbos.

Socialistų

c

savotiškai — ne taip, kaip kal
ba daugumas agitatorių. Kalbė
tojas visų laikų pasakojo apie
problemas, kurias išstato pats
gyvenimas Lietuvos valdžiai,
politinėms Lietuvos partijoms
ir Lietuvos visuomenei. Patin
ka tos problemos ar nepatinka,
l>et valdžia, politinės partijos,
pati visuomenė yra verčiama
atsiliepti į jas, parodyti savo
nusistatymų, rišti jas.
Išei
damas iš šitų pamatinių gyve
nimo reikalavimų kalbėtojas ir
pasakojo, kaip Lietuvoje šeimi
ninkauja valdžia, kų veikia So
cialdemokratai, kodėl Lietuvos
nėra
darbininkų laimėjimai
taip dideli, kaip galima buvo
tikėtis.

Kalbėtojo nuoširdumas, realės, nea t laidžios užduotys, sto
vėjusios ir stovinčios prieš Lie
tuva, gilus pažinojimas dalykų,
apie kurias kalbėta, rodos, prirakino^ktausytojus prie kėdžių.
Net komunistai, kurie buvo išanksto susiorganizavę, idant
suardžius prakalbas, ir tiė, ma
tomai, užmiršo savo pilantis.

jos” štabas pasirodė dar pras
čiau, negu Elizabetho armijos
dalis. Dėlei šių atseikimų sa
koma, įvykęs krizis komunistų
eilėse ištisai viso fronto. Armi
ja, eina gandų, tiesiog demora}
lizuota. Abejojama, ar neteks
tik kreiptis Maskvon reikalauti
sustiprinimų.

Bet kaip pasitiko drga Bielink publika*—ta plačioji BrookK’no lietuvių visuomenė? Atsa
kymui į šį klausimų užtenka
pažymėti, kad prakalbos tęsėsi
kone keturias valandas. ,

ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Vdriqjdn]c!S qlio qiežli, išbcrirųdi

ir ŲioŲu odiqės lijos.
KAINA 50c

l^ldbsŲie pus dpiTelępnbs

W. F. SEVERĄ CO.
RAPIDS,

CEDAR

IOWA

F. AD. RICHTER & CO.,
104-114 South 4th St., Brookljm, N. T.

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo
iu
Privatinių
Ligi

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

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

KREIVOS AKIS IŠTAISOMOS
ĄKiy, Ausy, NOSIES, GERKLES

NORTH
GERMANI

Ar jus žinote, kad
Nupuolimas markių atsiliepė labai
nemaloniai ant Lietuvos ekonomiško
padėjimo ir galinva beveik pasakyti,
kad Lietuva užmokėjo dalį Vokietijos
skolų? Ar jus žinote, jei jus perka
te Hclmar Turkiškus cigaretus jus
gaunate grynų Turkišką tabaką, o
kuomet jus perkate kitus cigaretus
jus gaunate prastesnį tabaką?

Dubeltavais šriubais
garlaiviai
NEVV YORK-BREMEN
Garlaiviai išplaukia kas
seredą
Puikiai įrengta trečio*
klesos parankamai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai
dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos
agentų.
North German Lloyd
100 N. La Šalie
. Chicago, III.

Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad
tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialia gydymas lytiškų *ligų
vyrų ir moterų.
Taipgi gydau.

DR. A. J, BERT AS1US
PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted Š’t.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Telephone Yards 1532

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampa* State gat^

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą. \

A. SHUSHO
Takušerka

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY
4£0 MHwaukee Ar., 461 N. Halsted St.

’\

DR. J. KULIS

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

M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼»
8259 So. Halsted St., Chicago, 111.

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai. ('
Duodama Nitrous Oxid ir
Oxygen (“gesas”)
Valandos: nuo7 9 iki 9 Vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K.1LIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted StM Chicago, UI.
kampas 18-th Street
Phone Canal 0257
Z

M.

L

Telefonas Boulevard 7042

25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362

DR. C. Z. VEŽELIS

1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro

Lietuvis Dentistas

Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Z

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. I>afayette 4'988

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Priėmimo ^valandos nuo 8 Iki 12

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID

DR. S. BIEZIS

A. L. DAVI00N1S, M. D.

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
oatyrime. Pasekrringai patarnau
ju prie gimdymo
Kiekviename at
teikiu
sitikime
vpatišką prižiu'•ėjimų,
Duodu
mopatarimus
terims ir merginoms veltui.

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

Tel. Blvd. 3138

Telephone Yards 5834

DR, P. G. WIEGNER

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Boulevard 5052

Bu3to Telefonas
Armitage 3289

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 Drexc! 2880

3113 S. Halsted et

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.
Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

— ........

—

f—-'

TAT> tj a RPOAD
tlK. M, A* I>lvV/kU

Specialistas džiovos

Mą

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Ofiso Telefonas
Central 4104

. olseb’o kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

120 S. State Street
Chicago
Phone Central 0836

Lietuviai
Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

Chicago, Illinois.

l’LUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Telephone rfaynvarket 1018

-----

A. BARTKUS, Pres.

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

Tel. Pullm-an 5432

-g;

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.,1 n c.

35 South Dearbom St

FRANKUS 0. CARTER, M. D.

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

šviecą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus nanvus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių ElektrotK^Kprporacija Amerikoje

Praktikuoja 16 metai
Ofisas

(Kampas Monroe ir Dearborn St,)
Imkite elevaitorių iki 5-to augštu
Priėmimo kambary* 506,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedildieniais 10-1 po piet. Pagedėlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TR1SDESIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE (VIETOJE.
Vieta kurioj tuksiančiai žmonią
liko išgydyti, tai geriausia nŪU
ligonių atsilankymui.
/

Jūsų akjs teisingai ištaisomos ir akiniai tinka
mai pritaikomi padaryti musų pačių ša po j e.
«
Užrašas besisukančių šviesų
25 metai prie State gatvės

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

Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt
gydote ne tų ligų.
PASITARKITE SU SPECIAUSTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ.

DR. CHARLES SEGAL

DR. B. M. ROSS

Tonsilai išimami tvvilight užmarinimu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JEIGU JUS SERGATE

RUSIJOS—

dymą .

Kreivos akjs ištaisomos specialiu metodu, 4000
atsitikimų užrekorduota. Ateikite šiandien ir
darbas bus atliktas;

LUOTO

^-DR. HERZMAN^l

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Telefonaii
Plakti Drexel 9.50
Boulevard 4136
3410 So. rfalsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Jeigu jus turite bile kokią ligą,
nenusiminkite.
Atvažiuokite kad
ir iš toli suteiksiu gariausį gy

Ligos teisingai gydomos
Prieinama kaina

Ofiso valandos
9 ryto iki 5:30 vakare
Ncdėldieniais nuo 10 iki 12.

Dr. Herzman kraustosi iš senos'
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

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

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

PAŠALPOS SKYRIAI —

Baigų si
Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai
praktika
vusi Penn*
si I van i jo*
hospitalėse. Pasek
mingai pa
tarnauja
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

—Iš

DYKAI PATARIMAI

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.

Pirkite laivakortes atgabenimui savo
giminių iš Lietuvos.
White Star Line.
New York j Cherbourg ir Southattipton
pioineric bal. 14; geg. 5; geg? 26;
Majestic balandžio 21; geg. 12; birž. 2
(Pasaulio.didžiausis laivas)
Olympic Apr. 28; May 19; Birž. 9;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais
American Line
N. Y. Plym'outh-Cherbourg. Hamburg
*Manchuria bal. 19 — Mongolia geg. 3
, *Naujos 3 klcsos kajutos
Minnekahda (3 kiesos) ........... Geg. 10
Anapus susijungimai su Baltijos uust.
Red Star Line
Ncw York Plymouth-CherbourgAntwerp
Belgenland bal. 18;
Lapland geg. 2
Zeeland bal. 25; St. Paul birželio 9
Geras maistas, Uždaromi kambariai. Dideli vieši kambąriai. Kreipkitės prie vietinių agentu.
PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St..
Chicago, III

Siti So. Halsted SL, kampa* 81 rnt<
Telefoną* Yard* 1119

metrikus iš Lietuvos. Tad
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.
Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.

Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

Į LIETUVĄ

AKUŠERKA

------

Naujienų Ekskursija su
musų palydovu išvažiuos iš
Chicagos Birželio 15 d. Todėl
kurie norite turėti smagių
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš
pildžius aplikacijas dėl pasportb, nes pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparodymų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00
žyminio mokesnio.

^Kuomet šaukiamasi Pam-Expel!erio
pagalbos, Skausmas greitai apgaĮima ir nesmagumai
— pranyksta. 8u
pirmu žnyptelūjinau
reumatiftko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečiančio į krūvą strėnų
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei
inmyninio linimento ir juom
kito skaudamas vietas. Tikrasis
Pain-Expelleris turi musų INKAR
vaisbaženklj.
Visi kiti yra p
mūgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o.
aptiekose arba iš

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Šauliai sumušė lenkus

liai, kurie šoko ant pagrindų,
nuvirto. Kiti apsistojo abejo
dami. Kas pasidarė?

lyne LSS. 19-toj i kuopa rengė

AijiTsepBsl^js Mosite

Aukų surinkta, regi
apie
50 doleriu. — Jurgis Spurgis.

Bet čia staiga sutiko pasi
priešinimo. Kokie trys karštuo

Matote, raudonoji gvardija
kaip Kusijoje, taip Elizabethe
yra narsi, kai niekas jiasipriešinimo nojiarodo.
Taip ir pasibaigė prakalbos
socialistų pergale. Taip ir nepa
vyko komunistams “proletaria
to diktatūros” paskelbti.
Keliomis dienomis vėliau pa
sklydo gandai, kad generalis
“armijos” štabas, kurio abazas
raaidą'si, “Laisves” pastogėjle,
Brooklyne, nutaręs perorganizuoti. Elizabeth’o armijų, paro
džiusių tokio silpnumo.
Tečiaus 30 <1. kovo pasirodė,
kad pats “generalis “'Laisvės”
štabas” dar labiau susipeizojo.
Elizabethe, matote, raudonajai
armijai pavyko nors šunų kon
certas sugriežti. O Brooklyne I
visas štabas per visas prakal
bas, kurios tęsėsi apie keturias
valandas, net ramybes nesu
drumstė.
c
. )
I I
Kas atsitiko? lęaip išaiškinta
tos ramybės po
agitacijos
varytos “Laisvės š/ialtose, po'j
visų Brookhmo kodiunistų miapkalb^jimui,
kaip suardyti Bielinio praka
bas?
Dalykas štai khme. Brook-

i

1

J

pagavo, ją. drg. Bielinis.

Aukščiausio laipsnio komu
nistinė reviHiucija Elizabethe
pasiekė dr-gm\ BTeliniui pabai
gus kalbėli ir įsimaišius publi
kom Raudonoji gvardija nusi
tarė, kati atėjo patogus mo
mentas paskelbti “proletariato
diktatūrų.“ Kokia penkiolika jų
puolė pagrindus užimti.

a'

SEVERAS

Jei jus manote važiuoti Lietuvon
pasimatymui su giminėmis arba ne
rite, atsikviesti draugus, žiūrėkite,
kad laivakortė butų pirkta pas The
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe Ncw
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti.
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki.
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo
agentų arba
THE ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,
117 W. Washington St.,
Chicago.
325 Second Avė.,
So. Minneapolis.

MRS. A. MICHNIEVICZ

NEUJIENŲ EKSKURSIJA

JUMS PAGELBĖS!

Suprantate: keturias valandas! Tas, kuriam teko rengti
prakalbas, žino, kaip sunku pa
laikyti publikų dvi arba pus
trečios valandos. O čia ji išsė
dėjo, veik iki kiekvienam žmo
gui, keturias valandas. Mažai
būna kalbėtojų, kurie taip pp-

Liepalangis. — Kovo 1 d. apie
trečią valanda vakaro 'lenkų nereguliadės kariuomenės dalis
puolė Paliepio k., kur stovi mu
sų pirmutinės sargybos. Įėję į
kaimų, lenkai pradėjo mėtyti pro
langus granati ij- mušti gyven
Bet kaip tik pirmoji kalba tojus. Bet mi\sų šauliams pa
pasibaigė, lai ir prasidėjo ko vyko greitai j nok išvyti. Gyven
munistų “revoliucija”. “Revo tojai mažai nukehtpjo.
liucija”, susirinkimui tęsiantis’,
laipsniškai augo, nežiūrint to,
kad publika maldavo komunis
tus nurimti.

Pasirodė, kad trys ar keturi
draugai ir vienas -V kitas as
muo iš publikos pasjojo kelių
“raudonajai gvardijai”. Dar
i bandė/ raudon-.
gvardiečiai šturmuoti pagrin
das, bet veltui.

Piliara, Kaunas ir Vilnius PAIN-EXPELLERIS

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO

partijos

Tik pamąstykite: keturi po
Nedėlioj, kovo 25, Elizabe liesiai nuslopino komunistinę
the vielinė LSS. kuopa surengė revolucijų!
dr-gui Bieliniu!.
Generalis “raudonosios arini-*

Žmonių susirinko skaitlingas būrys, Ir susirinkusieji neapsivylė. Draugas Bielinis paiems tokių įdomių
dalykų, apie dabartinę Lietuva,
kokių jie šioje kolonijoje nebu
vo, rasi, dar girdėję.

—-

ną***
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Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL,
CHICAGO, ILL.

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

DR. V. A. ŠIMKUS

4712 So. Ashland Avė,
arti 47-tos gatvės
Office Hours: 10 iki 1!
5 iki 7 vak.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTČJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Tek: Yards 994

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. Y
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,
f Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8
vakare išskiriant nedčldienius.
Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas tr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną
Res. 1139 Independence Blvd. Chicag*

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

8261 Soatli Halsted SL
Tai. Boulevard 5052

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Ned. 10—12 A. M.
Residenc* Canal !2118

Optoaotrtet

TeL BOU l«v«r« 44tY
M4t 8. Aihl«*4 Aw

Antraciienis, 5al. 10, 1023

NAUJIENOS

Lietuvos delegatai dar tiktai čiaus anaiptol dar nėra įro kai tas vieniems prirode, kad mutis išėjo šnairuodami į mas da tik artimiausiomis die sluogsniuos. Jų politinis bru
veda derybas su Santarvės dymas, kad tas kraštas ne jie yra Lenino vieros davat Bielinį labai žaltiškomis aki nomis gaus sužinoti apie nau talumas ir sauvalė, jų perdaug
The Lithąanian Daily Nawa
mis.”
jus rinkimus ir (ik ilgėliau pa žemos rūšies demagoginė agita
kos, o kitiems pasakė: ‘Kle
Cublished Daily axcapt Suaday by ambasadorių taryba dėl nu privalo jungtis su Lietuva.
l’he Lithuanian hl«w* Pub. Cq., Ine.
svarstęs ims pasisakyti. Ką jis
rikalai
turėdami Lietuvos
darosi koktus net jų vierstatymo santykių tame kra Jos teikia blogą paliudymą valdžią primynė staldą mėš Jeigu klerikalai su komunis Išskaitys naujos jo turbacijos cija
niems pasekėjams ir žmones
Cditor P. Grigaiti*
šte tarp Lietuvos ir kitų ša tiktai Lietuvos valdžiai ir lais ir dabar bėga iš staldo, tais ilgiaus palaikys savo “ben kaltininkais ir kieno pusėn pa po truputį atlyžta. Darbiniųdrų frontą” kovoje prieš socia
lių. .
,
1739 South Halated Street
jos pastatytiemsiems Klai kad kas kitas jį išvalytų.’ listus,
lai tos dvi kraštutinės svirs jo palankumas, parodys kų minios, ligi šiol ^cilknsios
Chicago, UI.
Ir tuo pačiu laiku Lietu pėdos krašto administrato Tas kaip kuolu davė šimu srovės pagalios ims dėtis ir i artimiausios dvi, trys sąvaitės. pasitikėjimo Darbo Federacijai,
Talephona Roosevelt 8601
čiui, kuris pradėjo rėkti ‘Mes vieną organizaciją. Tinkamiau Tuo tarpu tenka pažymėti kai pradeda suprastų kad ta Fede
voje eina atkakli kova prieš riams.
Subscription Rate*:
rinkimus į Seimą! Ištiesų, Klebonijos ir biurokrati jus visus išluosim laukan.’ sia jiems organizacija yra “fa kurios einamos kampanijos ypa racija yra tas pats “krikščio
18.00 per yeąr in Canada.
tybės.
niu” kromelis tik su kita iška
$7.00 per ylur outside of Chicago.
šistai
”
,
kurie
Lietuvoje
jau
“
Bet
šitie
riksmai
nuėjo
tolyn
vis
labiaus
aiškėja,
ko

jos
priemonėmis
Klaipėdą
$8.00 per year in Chicago
ba. Ir vienur, ir kitur šeiminin
8c per copy.
kį nusidėjimą šaliai atliko valdyti nugalima. Jai reikia niekais. Prak^lbo^s užsibai pradėjo veistis ir gal neuž ilgio Kampanija bus karšta. Par kauja sotus klebonas, iš kurio
tijos dar neatvėso nuo praėju
Entered a* Second Clasa Matter Lietuvos klerikalai, išvaiky tikrai
demokratinės val gė gerai. Tik Bimba ir ši pasirodys ii’ Amerikoje.
sių kovų; išsieikvoję ir pinigais, geriausiu atsitikimu darbinin
M are h 17th, 1914, at the Post Office
dami žmonių išrinktuosius džios, kuri norėtų ir mokėtų
ai Chicago, 11!., undar the act of
ir žmonėmis, jos leisis be ypa kui galima laukti tik trupinių
March 2nd, 1879.
atstovus tokiu kritingu Lie tarnauti žmonėms. Tegu
tingo noro, bet už tai kietai nuo jo stalo šiame pasauly ir
Naujienos eina kasdien, iiskiriaut tuvai momentu.
Kaunas to neužmiršta.
užsispyrusios ir atkaklios. Šie gausių pažadų Dievo karalijoj.
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
Ir va nujausdami, kad jie ga
rinkimai
tai
yra
sprendžiamos
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
Sakoma, kad dabartinės
UI. — Telefonas: Roosevelt 8600.
imtynes “krikščioniškųjų” par li greit pralaimėti, kovą demo
riaušės Klaipėdoje kilo dėl
tijų su “nekrikščioniškom is”. kratines tvarkos sąlygose, musų
Užsimokėjimo kainai
to, kad naujoji krašto val
Ar musų klerikalai ir toliau krikščiinys jau stveriasi nele
Chicagoje — paltai
galaus sinurtoj žadindami ir
Metams ___________ ___ —..... $8.00 džia
atmetusi
darbininkų
pasiliks
Lietuvos
diktatoriai
Pusei metų
......................... 4.t0
St. Kairys.
kai]> buvę, ar gaus suvaldyti iš stiprindami Lietuvoje fašistų
unijų reikalavimus nupigin
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam________ ,— 1.50
puikusias savo širdis ir pasida judėjimą. Kas yra tas fašistų
ti
maisto
kainas,
atstelgti
Vienm mėnesiui ..........
. .75
Kaunas, kovo 19. — Kovo džiauti. žodžiu, galėjo toliau linti valdžia su politiniais sėp- judėjimas, kiele jis gali turėti
BENDRAS KOMUNISTŲ IR
vokiečių
kalbą,
kaipo
oficiaChicagoje per nešiotojus J
12 dieną, tik prasidėjus Seimo virti tą košę, kurią užmaišė ir
KLERIKALŲ FRONTAS.
rais-valstiečiais? Lietuvos atei reikšmės musų gyvenime, apie
Viena kopija 8c linę kalbą, panaikinti karo
užkure
patys
klerikalai.
Kad
posėdžiui, pirmininkas Bistras,
Savaitei .......
18c
čiai dabartinių rinkimų davi tai tektų kitoj vietoj pašnekėti.
Mėnesiui -.......—........... —............. — 75c stovį ir laikraščių cenzūrą
Broklyno “Vienybė” paduoda pirmutinis paėmė /odį ir bent “krikščionys” nejuokais laukė niai turės dar gilesnės reikšmės. Čia reikia vien pabrėžti, kad
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje
ir sustabdyti vokiečių politi tokių žinių apie drg. Bielinio kiek drebančiu balsu paskaitė iš opoziejos pasipriešinimo, ro Musų “krikščionys” tiek įprato fašistinio smurto obalsiai pra
paltu:
''
Metams_____ _ ___ *---- -------$7.00 nių prasikaltėlių deportavįę prakalbas Brooklyne, kur ko Seimui mirties dekretą: P. Stul do tas faktas, kad kovo 12 die ir pamėgo politinę valdžią, jie dedama kelti Lietuvoje vis bal
Pusei metų----- 8.50
munistai stengėsi sukelti skan ginskio įsakymu Seimas palei ną Seimo salėje publikai pa tiek įsidrąsino ir virto akyplėr siau ir drąsiau, o tas drąsumas
mą . Paskiausios žinios sa dalą,
Trims mėnesiams_____ 1.75
bet, pabūgę policijos laz džiamas ir nauji rinkimai ski vestose vietose urnai atsirado šos, kad pastaruoju laiku Lie pareina visų pirma iš to, kad
Dviem mėnesiam ______
1.25
svečių: kai kurie
Vienam mėnesiui ......__________ .75 ko dar, kadVokiečiai Klaipė dos, turėjo misi malšinti:
riami gegužės 12 ir 13 dienai. nepaprastų
mūsiškiai fašistai jaučiasi tvir
tuvoje
mes
jau
turėjome
fakLietuvon ir kitur užsianiuosei
doje padarę protesto demon
P. Bistras trumpais
žodžiais Žvalgybos agentai ir visas bū
tai atsirėmę į šiltą—klerikalų
(Atpiginta)
“Kadangi p. Bielinis pėrė paaiškino ir to mirties sprendi rys berniokų, kuriems įėjimo tiną jų diktatūrą.
nugarą.
straciją dėl suardymo kai
kailį klerikalams ir šiepė ko mo pagrindą:. Seimas, girdi, pa bilietai parūpinta da išvakaMetams .................. -—....... $8.00
Vidujiniam Lietuvos gyve
Pusei metų ...........
4.00 kurių paminklų Klaipėdoje
‘■‘Krikščionys” geruoju ne
munistus, lai šie pastarieji rodęs savo nesugebėjimą dirbti riaiį kuomet apie Seimo palei name ta diktatūra virto smurto
Trims mėnesiams........ .........
2.00 ir kad policija mėginusi jiepriemonių
sumaziė ‘suduoti’ pačiam kal ir jo vieton turi stoti kitas.
dimą galėjo žinoti tik krikščio rėžiniu. Krikščionys , leidžia atsižadės smurto
Pinigus reikia siųsti pašto Money ga išvaikyti demonstrantus.
bėtojui. Komunistai jau išOrderiu, kartu su užsakymu.
niškojo nusistatymo
žmonės. sau tinkamus įstatymus. Kri savoj politikoj, nesiliaus sukę
Be to, įvykę šaudymai ir du anksto buvo susiruošę* išar Nors pastaruoju laiku daž Ant rytojaus kam kitam jau be kščionys tuos įstaymus taip viso musų gyvenimo prieš liau
dyti prakalbas, tik pasiro nai kas Kaune pranašavo Sei veik nebegalimu
vokiečiu esą užmušti.
buvo gauti aiškina ir vykdo, kaip jiems dies reikalus, prieš demokrati
mai negerą galą, bet tur būt Seiman įėjimo. Visa eilė liudi reikalinga. Krikščionys pasida-l- jos siekimus, šitoj rinkimų
Kas bus su
Klaipėdos darbininkai da džius salėje dar pirm pra unaža
buvo žmonių, kurie rim
kampanijoj
reakcininkų pa
kalbų septyniems policijmbar, esą, reikalauja, kad bu nams, jie baisjai išsiviepė ir, bai tikėjo, kad paleidimas įvyks ninkų rodo, kad krikščionių į- rė iš vykdomosios valdžios par-. ■ stangos turės ryškiai iškilti ir
Klaipėda?
linį klerjkalų monopolį; kri
tų išvešta miesto lietuvių ■Glaveckui atidarius susirinki tąip greit ir netikėtai. Kai Sei Icuštos publikos žymi dalis at kščionys
bruka į valdžios apa todėl vienas gyvųjų musų ol^alKlaipėdoje eina kruvina kariuomenė ir policija ir kad mą, ^pradėjo ūžti, kaip šir mo dauguma kovo 9 dieną -nu ėjo Seimo posėdin su revolve
ratą savo plauko žmones. Kri- sių dabrliniu metu bus: už dc-?
kova. /Generalinis darbinin pats kraštas nebūtų jungia šės. Bet obsfynUcijos daryti ėmė p. Galvanauskui ministe- riais kišenėje. Aiškiai sakoma, kščibnių biznieriai, gaudami mokratinę Lietuvos tvardą,
kad jeigu opozieja butų ban
kų streikas. Karo padėtis. mas su Lietuva.
nesiviežė, matydami polič- rio cilindrą, padėtis tikrai paaš džiusi protestuoti, krikščioniš lengvai prieiti prie kiekvieno prieš urachininkų įsigalėjimą ir

Rinkimų kampanijai
prasidedant

Kariuomenės šaudymas.

Ir

Baugu ir manyt, kas iš to

maims su buožėmis vaikšti trėjo; bot ir tuomet da atrodė, kieji revolveriai
nėjant ties durims. Užbaigus kad musų klerikalai, metę pui

pradėję pelningo reikalo, 'rtrs’dmni^ šir
Seimo kie dingo palankumo patriotiniam

butų

t. t.
šaudyti bent į orą.
visko gali išeiti. Galimas
Bieliniui kalbas, ėmė duoti kybę, dabąr ne juokais paban me paruošta milicija butų tuo
Tokias pasibaisėtinas ži yra daiktas, tuose įvykiuose ‘klausimus’. Klausimai buvo dys susitarti su 1 valstiečiais,
met pasirodžiusi posėdžių salė
nias per paskutines dvi die sulošė savo rolę kurstymai
ilgi, todėl pirmininkas so nedrįsdami indis atsakomybės je ir savo priemonėmis likvi
nas atnešė telegrafas. Vie tų elementų, kuriems rūpi, dino klausėjus atgal, o šie ir už naujus kraštui primestus davusi tolimesnius atstovų žy
nos jų iš Karaliaučiaus, ki kad Klaipėdos kraštas ne jų šalininkai ėmė svaidyti rinkimus.
gius. Toks judrių žmonių ži
tos — iš Berlino, trečios — tektų Lietuvai. Vienok tuo -keliones ir klausti: ‘Kiek už Atsitiko kitaip. Musų krikš niomis buvęs fašistines ofensyiš pačios Klaipėdos. Reikia save raminti negalima. Jau mokėjot policmanams?’ Įdo čionys, įpratę ir pamėgę valdyti vos planas.
kad šiame suvirinkime kraštą vieni patys, nepanorėjo
pastebėti, kad iš Klaipėdos- kelios savaitės atgal “Nau mu,
Apsėjo betgi be jokių starte?
prieš Bielinį ėjo Xtnka ran
su kuo dalintis
valdžia.
praneša apie tuos neramu- jienoms” teko nurodyti į tai, kon klerikalai ig komunistai. bent
Kai lasai nusistatymas galuti ginių manevrų. Opozicija ra
mus/vienas korespondentas, j kąd Lietuvos valdininkai, at Bimba, Siurinr ir kili komu nai paaiškėjo “krikščionių” vir miai išklausė padarytojo pa
kuips vos dvejetas mėnesiui vykę į Klaipėdą savo tvarką nistai iš .vienos pusės, o ši šūnėse, buvo , nebe sunku pada skelbimo' ir rainiai išsiskyrste.
atgal labai palankiai lietu- daryti, toli gražu ne visame mutis ‘Ga/so’ redaktorius ir ryti iš jo valstybinis aklas: ir Tik “krikščionių” surinkti saku
sutiko
paskelbimą
viaros aprašinėdavo klaipė kame elgėsi tinkamai. Jau Mačiulis j— klerikalas — iš savasai prezidentas, ir jų idėji svečiai
delnų plojimais
diečių kovas su franeuzų ko tuomet mes pastebėjome, kitos pi/sės, statydami klau niu pavadžiu vedamas ministe- džiaugsmingais
simus,
pradėjo rėžti ‘spy- rių kabinetas nedviejodami pa ir šauksmais “valio”. Krikš
misaro įgula.
kadmis to gali kilti didelis pa čius’. Glaveckas ėmė juos rėmė
tą pačią mintį, ir Seimo čioniškųjų svečių džiaugsmas iš
Taigi jokiu budu negalima vojus Lietuvai.
Seimo paleidimo turėjo reikšti
‘‘sodinti, šitie nesiduoti, ko skaitosi nebėra.
manyt, kad tos žinios ’ yra Tas “Naujienų” įspėjimas munistai ir klerikalai ėmė Tenka pastebėti, kad Seimą pačių “krikščionių” džiaugsmą,
Lietuvos priešų išmislas. Jos daugeliui gal pasirodė berei ūžti, bet šiaip publika ėmė iš paleisdami “krikščionys” bent jų karingąjį ūpą, kuomet ki
verčia kiekvienų žmogų kuo- kalingas, — tik mūsiškiai jų juoktis. Prksklėjo dti- kiek nervinosi. Juk Seimo opo šenėj be kilų argumentų nešio
rimčiausia susimąstyt. Tų bolševikėliai stengėsi pasi eils visai trikampi^ Bieli zicija nepripažino p. Stulgins jama da ir revolveris.
nis turi aštrius dantis, todėl
riaušių pavojingumas yra daryt iš jo kapitalo savo par sarkastiškai atsakydamas iš kio rinkimų į prezidentus; taigi Ar yra ypatingo klerikalams
galėjo nepripažinti ir jo įsaky pamato džiuguali ir klykti? Ar
didelis ypatingai dėlto, kad tijos kromeliui, šaukdami, pėrė kailiuką komunistams mo Seimą paleisti. Sudaryda gi
tiek jie tikri savų laimėji
jos kilo tuo metu, kai Klai kad jie “teisingai” supratę ir/klerikalams. Bimba ir Ši ma Seime daugumą (% balsų mų? šiandien butų da per an
pėdos krašto likimas dar nė Klaipėdos klausimą. Riau mutis net pajuodę turėjo su- iš 78), opozicija galėjo pasi ksti spėlioti apie-busimų balsa
ra galutinai išspręstas, kai šės, kilusios* Klaipėdoje, te- valgyt Bielinio sarkazmus, skelbti Seimu ir toliau posė vimų rezultatus. Lietuvos kai—Maža kas kąda buvo, tuomet dar abu
buvom jauni, kvaili...
—Ne, Antanėli, ne tuomet buvom kvai
li, bet dabar, girdi: dabar!..—atrėžė jam
Padegėlis Kasmatė
Katriutė ir paleido ranką.”...
Katriutė prisiekia už seno
Girckaus
neišeiti ir maldauja kunigą mesti sutoną ir
[Antanas Vienuolis]
gyventi su ja, žadėdama(jam visą jaunybę,
visą meilę.
(Tęsinys)
“Bet mergina, tartum ką atminusi,
Bet Vienuolis šią mažulėlę, tačiaųZto- urnai pati palei'do jį ir užkišusi už jo šuto-'
kio daugelio Lietuvos jaunikaičių dramą, uos pirštus, supykusi, taip smarkiai pa-f
vysto toliau. Svečiams išsiskirsčius, Mal traukė, jog net sagutės pabiro žemėn.
• —Mesk ją, Antanėli, sakau, mesk, da
dutis buvo sumanęs nakvoti klebonijoje,
bet staiga pagavo jį kažkoks ilgesys, kad bar mesk ir eikim drauge. Juk vis tiek ne
jis tą pat vakarą išdūmė nakvoti
namo. busi geras kunigas, vis tiek be meilės nęKaip puikiai Vienuolis vaizduoja, kaip jis pragyvensi ir draugausi su kokiomis mies
skubėjo, kaip virpėdamas, kažkaip lyg per tietėmis, kaip kad musų kunigai su Leliu\
•- i <
sapną svajojo apie Katriutę, kaip paskui naitėinis...
—Netiesa, Kairiu t, negalima taip kal
ją pavijo, ir kaip iškarto kalba nesirišo.
“Minutę patylėjęs, kunigas vėl paklau bėt, kažką žmonės prasimano.
—Tiesa, tiesa! aš viską žinau, ir žmo
sė:
#
nės
žino,
bet bijo nuodėmes ant kunigų kal
— Na, o kaip tamstai pokilis patiko?
Katriutė nieko neatsakė, tik pamažėl bėti.. . Ir tu toksai busi, Antanėli, busi, aš
smulkindama žingsnį, nuleidusi galvą ėjo žinau, nes tu toks gražus...‘’
Katriutės sveikas instinktas jaučia,
greta su kunigu.
. •
-J
—Jau švinta,—'tarė kunigas, jausdamas kame gyvenimo pavojus gludi! Gal ji jo
taip ir ncprikalbiųėtų mesti sutoną, jei bent
didelį nesmagumą ir apsidairė aplinkui.
Antanėli, aš tave tebemyliu!—staiga galėtų nors pamanyti, kad jis bus doras
priė\įo atsigręžusi ir rankos nusitvėrusi, kunigas, kad jis nepriklausys kitai moteriš
ištarė Katriutė. •— Aš tave myliu tik vie*ną kai, kaip kiti kunigai šundavatkėms Leir niekuomet tavęs nepamiršiu. Ar atsi liuhaitčms. Ji jį nori tiktai apsaugoti skai
stybėj, nuo melo prieš save, prieš visuome
meni, kaip mudu ganėm arklius?
Kunigas nelaukęs iš sodžiaus mergi nę, o gal ir prieš Dievą!... Bet kunigas ver
elgesiu ją
nos tokio drąsumo, dar labiau sumišo, bet kiančiai merginai, patsai savo
jausdams, kad tylėti negalima, tartum ne privedęs prie to, kalba:
Kairiui, nusiramink, dar pamatys
noromis, atsakė:
...

Literatūros Darželis

Užžėlusių takų dainius

/

jų smurto režimą.

Kaunas, 19. III. 23.

bizniui valdžios sferose, nepa
prastai greitai
tunka ir rodo
pretenzijų būti šeimininkais ir
Įjotu vos ūkio reikaluose. Kai
jiems tas ne visuomet pasise Tabokos pramonė Amerikoj.
Oficialinėmis statistikos ži
ką ir tenka varžytis su žydų
buržuazija, tai “krikščioniškų niomis, Amerikoj 1921 metais
jų” biznierių penima spauda produkuota rūkomos, uosto
tuoj kelia igvoltą
prieš žydų mos-ir kramtomos labokos už
vk'špatavimą Lietuvoje ir kvic- $248,456,000; 1919 metais bu
čįx mirtinoji su jais kovon vi vo produkuota už $239,271,000,
sus tikruosius tėvynės sūnūs. o 191J metais už $175,281,000.
Dar niekuomet Lietuvoje nebu Missouri valstija užima pirmą
vo varoma tiek atkakli, kartais vietą toj produkcijoj, Šiaurių
šlykšti, pogromine prieš žydus Carolina antrą. 1921 metais
agitacija, kaip pastaruoju lai tabokos dirbyklų'buvo 226, ku
ku. Ir tai
vis “krikščiinių” riose dirbo viso 20,116 žmonių
19,958 darbininkai ir 158
spaudoje.
Tai irgi naciona
listinio bolševizmo reiškinys. ^viršininkai^ algomis išmokėta
Bet legalus, įstaymų priden $18,585,000, už medžiagą išmo
giamas smurtas jau nebepatėn- kėta $156,477,000. *
kiną musų klerikalų. Nežiū
rint visos jų demagogijos, ne Ar jus žinote, kad
v •
’
■*
žiūrint aklos moterų paramos Vilnius patapo Lietuvos sostine
krikščionys-demokratai su vi 1323, kuomet Gediminas, Lietuvos
Kunigaikštis, paėmė Trakus? Ar jus
sais savo priepenomis ima pa žinote,
kad Helmar Turkiški Cigaremaži netekti pasitikėjimo ir tai teikia jums gerumą, kuomet pa
prastai cigaretai teikia jums daugu
paramos plalesnios visuomenes mą
?

' Įvairenybės

v

*

-•

kas... — tą patį kartojo kunigas, nebesu ne morale, kuria vaduodamos sužvėrėjęs mas kur ją paslėpus, kur padėjus, bijo ir
klebonas Veronikai bažnyčioje kasas tąsė, dreba, kad neatrastų, nepamatytų žmonės...
rasdamas žodžių.
-Tegul mato, vistiek man gyvenimo gal laja morale einant, Katriutės pasielgi Baugu jam buvo ne dėl to, kas atsitiko, bet
nebėra!—'jau balsu per ašaras suriko Kat mas yra paleistuvybė, yra nepateisinamas dėl to, kad meiles paragavo šventvagiškai ir
riutė. —* Atsimeni, Antanei, ką kitados man kunigo “į pagundą” vedimas, bet be oficia- kad savo pažado vis dėlto jis neištesės!”
kalbėjai? Mesk dabar savo suknelę ir eikim /■linosios moralės yra dar moralė žmogiško
(Bus daugiau)
ji,
kuri
remias
gyvybe
ir
teisybe.
Ir
vaduo

drauge. Žmonės tekalba, ką nori. O kad
kunigai neduos šliubo mudviem, tai aš su jamos šita morale, gal nesąmoningai, gal
Pr. Būdvytis.
{liktai
savo
sveiko,
žmogiško
instinkto
veda

tavim gyvensiu ir be jo...
—Bėkim tuoj dabar, abu. Aš moku ma, Katriutė šimteriopai pateisino savo pa
gerai siūti, gerai pažįstu rankų darbus.. . sielgimą! Ji savo pirmąją meilę, savo ne
Tu pastosi kur į kontorą prie geležinkelio, kaltybę, tai, kas mergaitei, kas žmogui vi
Toli j jurą dklžiabangę
ar į vaistinę, ir mudu laimingai gyvensim... sų brangiausia pasauly, atidavė tam, *kuris
Svajonių būrį 'nudanginęs,
jai
tėra
vienas
vienintelis,
kuris
vienas
te

—Jr Katriutė vėl apsikabino kunigą už kak
Meldžiuos ugningai savo saulei
galėtų jos liūdną būtį įprasminti! Jei iš
lo, suspaudė ir prisiglaudė visu kurni...”
Daigias uolas apsikabinęs.
Kunigas, žinoma, neištesėjo, —•« ar jis los “nuodėmės” ji turės — kūdikį, — o! ji
Užmigo vasaros kaitrose
ne vyras! Pasielgė taip, kaip elgias kiti ku jau drąsiai gali tekėti už visokio Girckaus
Niūrūs pasaulis panaktinis,—
nigai su panelėmis Leliunaitėmis, kaip el ar ikokio kito laužo, ji jau turės delko gy
z
Ir mintį kuria ir gyvena
gias daugelis, daugelis kitų, kaip pasielgė ver ti, ji jau turės kam savo kimu ir dūšia
Tik marių plotis begalinis.
su Veronika Juozelis, į Ameriką išbėgda sa j skausmą lieti! Toliau ji jau gali pa
Mylėjau šaltą jurų vėją,
mas, gal paskui dar jis pasielgs ir taip, kaip siduoti likimui, toliau ji gali būti gera šei
Tyliai ilgėjausi aušrinės
elgės su Veronika ir sugyvulėjęs klebo mininkė, gal gera žmona, gal net ir Girc
. Šviesios, skaidrios, kur galią tiekia
kaus vaikų motina, — juk bažnyčios įstaty
nas. ..
Po ūkanų tamsos naktinės.
“Pirmą ■sekminių dieną buvo kunigo mas oficialiniai užtaria vyrą, kai jis iš savo
Ir kaitrią dieną ir saulėtą
pačios
reikalauja
vaikų
arba
net
ir
tokių
Maldučio primicija; kitą dieną pasako jis
Rūsčių audrų ilgiuos -be galo, —
dailų pamokslą apie dvylikos apaštalų gy dalykų, kurie vadinas — naminė prostituci
čionai šviesu, čionai saulėta,
venimą, o po pamokslo perskaitė pirmus ja! Bet Katriutei motina pilnoj to žodžio
Tačiau širdis mažiau ten šalo!...
užsakus Kaires Vildžiūnaitės su Jurgiu prasidės šventenybėj bus tik vieną kartą!
Visur klajoja prakeikimas, —
Grickumt” z
Visai kas kita kunigas! “Ilgai stovėjo
Dangus paniuręs ir vylingas,—
Taip baigia šią<dramą Vienuolis. Bet kunigas sode po medžiais, negalėdamas sa
Visur tik kerštu dega akys,
ar gali ji kada pasibaigti gyvenime?! Ir vo minčių surinkti: sukosi galvą, \ raibo
Ir pragaras tiktai galingas!...
kaip išspręsti tą skaudžiausį klausimą, kurį akys, drebėjo rankos, visai nusilpo kojos.
Vienuolis šioj užbaigoj taip opiai formu Suprato, kad jis tuojau pasielgęs negerai, [“Trimitas”]
lavo, nieko ncsinerkdamas, nieko nfepa- ne kaip kunigas, ne kaip doras žmogus,
šiepdamas! Katriutei visviena “nebėra gy ne kai]) tvirtos valios 'jaunikaitis. Pasielgė JEI inotcriškė i £1 ikrų jų, myli vyrą, ji atleis
venimo”, jeigu tekėti už seno, už nemyli taip, tartum netikru pinigu nupirko didelę
jam viską Jei vyras ištikrųjų myli
mo, už aukso veršio... Gal einant oficiali- brangią švenlt&Kbę, ir dabar nebežinoda moteriškę, jis ncalleis jai nieko.

Iš “Vylių Juros”,

Bal./ll. Bridgeport, Mildos svetai
nėj, 2/ūbos, 7:30 vai. vak.

NAUJIENOS, ChlctgO, IH

Yntradienis, Bal. 10, 1923
tarnybos ir sumanė
Juodu ėio iš vieno' sakitą ir liek “prisilinksjog nebežinojo ką daĮop, juodu nusisamdę
“taxi” ir pakelyje pasiėmusiu
Joseph Klenick ir Ethvard Wielanil nuvažiavo į Kunčevičiaus
saHuną. I*rie baro atsistojęs
Donovan ėmė rodyti savo ‘'nar
sumą”. Išsitraukęs revolverį,
jis pradėjo kalbėti, jog jis esąs
narsiausias žmogus Chicagoje.
Pasigirdo šūvis. Kii’lipka įlindo
į barą nė vieno žmogaus tiesaliune
klijentai suprato, jog iš girto
policisto visko galima laukti.
Jie ėmė sprukti lauk, O policistas vis nesiliovė smarkavęs.
Pasigirdo antras suvis — ir su
Įicršauta galva Kunčevičius su
griuvo asloje. Policistai, pama
tę kraują, ramiai išėjo sau iš
saliuno ir sustojo ant kampo
laukti karo. Saliune kilo sumi
šimas. Atbėgo Kunčevičiaus
moteris, kuri pamate bemirš
tantį savo vyrą. Kitos moterys
šoko jieškoti policijos. Kai sto
vintiem ant kampo policistam
liko pranešta, jog saliune esąs
nušautas žmogus, tai juodu tik
'nusijuoks ir įsėdo į gatvekarį.
(a tai buvo tos tragedijos J<altiiinkai.
>
Tuoj liko pranešta į polici
jos stotį. Po kiek laiko 'poli
cistai Donovan ir Donegan li
ko pagauti. Juodu buvo girtu
tėliai. Išpradžių su jais nebu
vo galima nė susikalbęti. Tik
kiek prablaivėjęs,
Donovan
prisipažino nušovus saliuninin
ką be jokios priežasties.
Vakar prasidųjo polidistų
tardymas. Visi buvusioji tuo
laiku saliune asmenys sulaiko
ma liudijimui.
Kadangi vienas policistų no
určjo advokato, tai galutinas
ardymas atidėta šeštadicn'iui.

vo nuo
paūžti,
liūno į
mino”,

usove
Nušovę saliunininką Kuncevi
čių policistai juokėsi susto
ję ant kampo.
Sekmadienį apie antrą vaP

lietuvis saliunininkas Juozas
Kunčevičius
(Kensis), 1701
Milwaukee Avė. Jį nušovė po1 icistas.
Policistas T^mothy A. Do
novan (25 metų amžiaus, ne
vedęs, 908 Addison St.) ir
James E. Donegan (28 metų
amžiaus, dviejų vaikų tėvai,
2547 Wilson Avė.) pasiliuosa-

Negraži
Žaizda

MENTHOLATUM
yra antisepti
kas ir pamažu
padeda
išgydyti

JUOZAS SILAIKIS
KOTRINA KLIMIEN
Persiskyrė su šiuo pasauliu bu[ landžio 7-tą, 1923, ryte. Eaiddtuvės, atsibus utarninke, balan
džio/10-tą iš namų 1008 tVest
70 St. į Šv. Jurgio bažnyčią, po
nanvaldų į šv. Kazimiero kapi
nės.
Visi giminės ir pažįstami yra
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:

*
\

Vincentas Klimas vyras
Dukterys:
Margreta KlimiutėEvaldienė
Ona Klimiutė
Liudvika Klimiutė
Leonas Klimas sūnūs.

prašomas užeiti į "‘Nau j ienų”
ofisą atsiimti pinigų, kuriuos
jis buvo valdžiai permokėjęs
taksais. Klaust Mrs. Jurgeloms.

S
£

JONAS LUBINAS
Persiskyrė su šiuom ‘svietu ba
landžio 6, 1923 11 vai. vak. Pali
ko* nubudime moterį ir brolį,
Ameijikoje, o Lietuvoj motiną ir
brolius, Antaną, Juozapą ir Vin
cą, 2 seseris Antaniną ir Marijo
ną. Paėjo iš Lukšių parapijos
Kerų kaimo, šakių ap. Bus palai
dotas i tautiškas kapines, utarhinke, balandžio 10, iš namų 807
W. Taylor St. 10 vai. ryto. Visus
Rimines ir pažįstamus meldžia
me dalyvauti laidotuvėse. Pasi
lieku nubudime
Moteris Ona.

PETRAS DRUKTEN1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 8 dieną,4923 metų, 6:20
iš ryto, sulaukęs 2 metų ir 4
mėnesių be kelių dienų. Gimęs
Chicago. PaliMj nubudime tė
vą ir motiną, Pranciškų, Julijo
ną ir broli 5!4 metų Pranciškų.
Laidotuvės atsibus balandžio 11
dienų, 8:30 iš ryto j Šv. Mykolo
parapijos bažnyčią, iš ten į Šv.
Kazimiero kapines. Pašarvotas
1427 N. Wood St.
Visi giminės, pažįstami ir
draugai kviečiami dalyvauti šio
se laidotuvėse ir atiduoti pasku
tinį patarnavimą. .
Nubudę
x
Tėvai, brolis ir dėde
Juozas Daugin s. • )

Nutąrta laikyti susirinkimus kad tokio pavyzdingo vakaro
Aušros svetainėj, 3001 S. Hal- daugiau niekas ir negali sureng
sted St. kas pirmą penktadie- ti kaip tiktai socialistai.
nį kiekvieno mėnesio.
Prie svetainės nelaimė.
Drg. Kubilius duoda įneši
Šleževičienei ir Vencienei Chimą, kad įvairiuose Lygos lavi Prieš 11 vai. iš svetainės išė
cagoje sekasi.
nimuose vakarėliuose ir susi jo Stanislava Vilniutė (Kniukš
rinkimuose diskusijos bei’ išsi tai te) 15 metų mergina gyve
Net entuziastingiausieji ren
nanti
11600
Lafayelte
Avė.,
2
tarimai tarp narių butų pa
gėjai vai’gu tikėjosi tokio pa
slaptyje nuo visuomenės ir ne vaikinai ir dar viena mergina. sisekimo, kokis buvo viešnių
keliamos viešumon. Įnešimas Tuo pačiu laiku prie svetainės pasitikimo pokylyje. Surinkti
tampa vienbalsiai^ atmestas ir privažiavo automobilius, kuria iš kokio šimto žmonių $1,043
nutariama, kad viskas veikti me buvo keli vaikinai. Sakoma,
kad tie vaikinai norėję merginas vienokiame bankiete tiek li
liktai viešai.
Rezignuoja finansų raštinin pagąsdinti ir ėmė smarkiai va to surinkta. Tpi įsakomai pa
Lietuvos Seimas paleistas.
kas, drg. Vaišvila. Jo vieton žiuoti. Automobilis visu smar rodo, jog chicagiečiai gyvai
Paleistas todėl, kad klerikalai
nutariama išrinkti naujį rašti kumu smogė į svetainės duris ir atjautė Lietuvos našlaičius. Jie
negalėjo žmonėms antmesti sa
ninką ir ant vietos nuominuo- sieną Durys 'liko išmuštos, o S. suprato, jog reikia gelbėti tie
vo diktatūros, negalėjo Seimo
jania kandidatai. Visi nuomi- Vilniutė prispausta prie sienos. eudikiai, kurie neturi kur gal
pagalba pravesti gyveniman sa
nuojamieji kandidatai atsisakė Atstumus automobilių mergina vos priglausti, kurie niekieno
vo pragaištingus sumanymus. įstojo trys nariai. — Nutarta išskiriant drg. J. Auryla, ku sugriuvo šalygatvyje be sąmo
neremiami turėtų nugrimsti
Klerikalai kiekviename žings
nės.
Ji
tuoj
aus
buvo
nugabenta
dalyvauti gegužės 1-mo ap- ris apsiėmė palaikyti kandida
Į gyvepimo dugną.
*
nyje laužė net savo pagamin vaikščiojime.
į
Pullmano
ligoninę.
.
Dar
nėra
tūrą. Bet drg, Zavė pastebi,
Šiandien vakare viešnių pra
tus įstatymus: jie savo nau
tikros
žinios,
ar
S.
Vilniutė
pa

kad kadangi drg. Auryla va
kalbos įvyks Ciceroje Lietuvių
dai išaiškino rinkimų įstaty
—
Trečiadienį, balandžio 4 d., dovauja tautinėse organizacijo sveiks, ar ne.
mus, jie neteisėtai išrinko res Aušros svetainėj, 3001 S. Hal- se, remiantis musų konstituci Taipgi liko skausdžiai užgau
vak., o ryto vakare Bridgeporpublikos prezidentą, etc. Jų sted St., įvyko Lietuvių Socia ja, į Lygos valdybą negali bū tos ir kitos dvi merginos, ku
te, Mildos svetainėje.
apetitams nebuvo mieros: sa listinės Jaunuolmeinės Lygos ti renkamas. Drg. Kubilius tam rios buvo viduj ir stovėjo prie
vo leteną jie kėsinosi uždėti pirmos kuopos mėnesinis na pasipriešina ir sujieško minė durų, kada durys liko išmuštos.
ant viso Lietuvos gyvenimo. rių susirinkimas. Pirmininka- tus konstitucijoj ipatvarkymus.
Automobilis priklauso Frank
Bet jų nelaimei nebuvo kon
Bet peržiurėjus šį dalyką lie Astrauski, 10646 Michigan Avė.
stitucijoje numatyta vienas
Perskaičius ir vienbalsiai pri čiančius patvarkymus pasiro automobiliu pardavėjui. Auto
menkas dalykėlis: kaip apeiti ėmus praelitoi siuisiirinkimo ta- do, kad sulig Lygos konstįtu- mobiliu važiavęs F. Astrausko
tą konstitucijos paragrafą, kur rimtis tapo priimta trys nau ciją, kiekvienas asmuo prijau darbininkas
Henry
Johnsakoma, jog ta valdžia, kuri ji nariai: — dd. Vasiliauskas, čiantis L.yį?bs socialistinėms ston, įgyvenąs
šiuo yra pranešama, jog Uni
10108
Waneturi didžiumos Seimo pasi Gcdeminas ir Augustinavičius. idėjoms ir veikimui gali būti baslį Avenue. liet Johns- versal Chemical Kompanijos vi
tikėjimo, negali gyvuoti. Kle
Toliaus seka komisijų ir val pilnu ‘ir teisėtu nariu ir užim ton neprisipažįsta važiavęs auto suotinas susirinkimas įvyks kor
rikalų politika visiems pasida dybos raportai. Rengimo drau ti Lygos valdyboj vietą, jeigu mobiliu. ’ Jis sako, kad automo poracijos ofise, 2816 So. Michirė aiški, ir todėl įįeime susi giško vakarėlio komisijos na susirinkimas išrenka teisėtu bilius buvęs pavogtas ir vagiliai gan Avė., Chicago, 111., pėtnyčioj,
balandžio 20, 1923 m. 11 vai. ry
kūrė pakankamai stipri o-po- rys, drg. Zavė, praneša, kad budu. Tųd tarpu drg. Vaišvi juo atvažiavę prie svetaines.
Kadangi visi puolė gelbėti S. to šiems tikslams: priėmimui
minėto vakarėlio raportas dar la atsiima rezignaciją ir/palie
įima valdžia. Net jėzuitiški nėra prirengtas dėl to, kad ne ka ant toliaus raštininku.
Vilmutę, tai clreiveris įsimaišė korporacijos čarterio pataisymo
duodančio lygią teisę balsavimo
klerikalų protai nebesugebėjo buvo galima iki susirinkimui
Svarstyta ir diskusuotą įvai į žmones ir dabar nenori prisi preferred šėrininkams, 30,000
šiame atvejyje išaiškinti savo susitarti su kitais tos komi rios įsimulkmėno'S lliecianČios pažinti. Kurie matė, kas ? drainaudai. Liko tik du keliu — sijos nariais dėl '(Susivažiavi
vino automobilių, praneškite Sta šėrų išviso, o taipgi teisę paver
Lygos gerovę.
, 4
arba nusileisti ir taikintis su mo dienos. Antras tos komi — L. S. J. L. Kore^iondentas. nislavos motinai. Stanislavos sti preferred Šerus į common šė
kitomis partijomis, arba Sei sijos narys, organizatorius drg.
motina turi tiktai ta viena duk mis; išrinkimui direktorių, ir at
mas paleisti. Bet klerikalų ra K. Misius, pasiaiškina, kad jam
terį ir yra neturtinga, todėl ku likimui- kitų reikalų, kokie bus >
gai išdygo tiek, jog jie apie buk nebuvę pranešta, kur ir
rie matėte padėkite surasti kal pakelti susirinkime, priskaitant
jokį nusileidimą ir manyti ne kuomet ši komisija turi susi
tininką, kuris turėtų būti tin čia apsvarstymą ir'patvirtinimą
direkcijos ir valdybos padarytų
norėjo. Nors Seime jie netu rinkti. Drg. Zavė pasiprašo
kamai nubaustas.
rėjo didžiumos,/ bet visyien iie balso ir pastebėjimą duoda,
— Reporteris. kontraktų, aktų ir .veiksmų,
kaip tas išdėstyta protokoluose,
visą 'Lietuvos /liaudį'*'panorėjo kad tai yra organizatoriaus pe
Imrių bus susirinkime atidaryti
ant savo pavadžio vešli. Savo reiga sušauk Ii panašias komi Publikos buvo labai daug ii ji
šėrininkams.
įkvėpimąSjie ėmė semt/ iš Ita sijas ir prižiūrėti, kad jos pa buvo patenkinta. — Vaikėzai
Korporacijos šėrų pervedimo •
lijos fašistų. ’ Ir štai p. Stul- vestą joms darbą privalančiai
sužeidė prie svetainės automo
ginskas,-"^ neteisėtai išrinktas atliktų^ Organizatorius tuo įsibiliu penkiolikas metų mergai
Gerbia m i “Naujienų” skai knygos bus uždarytos dvi dieni
prezidentas, įsako paleisti Sei *žei '
lylojai jau žino, kokia ištiko ’prieš susirinkimą.
tę.
, '
įsikarščiavęs tarp
A. Davidonis, sekretorius.
mų. O kad Seimas kartais ne 4q^<o pasiūlo draugui Zavei
mane nelaimė, dėlto nekjarto
Negalintas pribūti į susirinki
pasipriešintų to diktatoriaus užimti organizatoriaus vielą,
LSS. 137 kp. balandžio 1 die siu ir neturiu pilinkiiųo
mą šeri n inkai, o norintįs balsuovaliai, pasiunčiama ginkluoti jeigu jis nepasitenkina dabar ną surengė šokių vakarą Chas. ti tokioj padėty, kokioj da
galės' paduoti balsą per
“fašistai” priešingų “krikščio tinio organizatoriaus sumany Strumilo svetainėje. Svetaine esu. Ret iš paskutinos verčia
nims” atstovų terorizavimui! mu.
buvo pagražinta atatinkamomis mas esu atsiliepti į Ghacagos prox’y. Reikalingos Federalių j
mokesčių stampos bus prilipdy
Ką tai reiškia? Atsakymas
Sudarymui susivienijimo są šviesomis. Taipgi buvo 8 mu lietuves moteris, kad Jus, se tos prie proxy prieš balsuosiant.
aiškus: Lietuvos klerikalai su lygų su N. L. S. Orkestru ko zikantų orkestras K. Pociaus ve sers, kurios turite artimo mei
manė smurto keliu pasigrieb misija praneša, kad oficialiai damas.
lės jausmų, suteiktumėte pa
ti valdžią į savo rankas. Jie su minėtu orkestru nieko ne
Šokėjai negalėjo atsigerėti mu galbos mano žmonai, kuri vie
dabar tik bando*, savo jėgas. buvo 'tartasi. Susirinkimas ra zjlka. Tokio orkestro dar na guli ligos paguldyta ir lau
toj svetainėje, kia manęs
Ir jeigu jų tas juodašimtiškas portą vienbalsiai priima ir pa nėra
kokį
davė nežinau pats, kaip ilgai teks Kas, ką, kur, kaip ir
žygis dabar nebus tinkamai naikina šią komisiją, kartu pa sakė
atremtas, lai klerikalizmo le- naikindamas ir praeito susirin socialistai. Dar prieš aštun man pagulėti iki koja sugis.
kada rengia, veikia
tena ilgiems inelams prislėgs kimo nutarimus liečiančius šį tą valandą vakaro jau pradė Pagalba labai reikalinga mo
ar kviečia.
jo jaunimas rinktis šokiams. O ters, kuri prižiūrėtų mano žmo
‘ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS
tikietų
pardavėjo
nėra.
Laukė
ną,
jai
pagamintų
valgį
ir
ten
Pertvarkymo Lygos konsti
. Ar Amerikos lietuviai nori
MARŠRUTAS.
sunekantrybe,
kol
atėjo
su
ti

pat
butų,
iki
aš
galėsiu
iš
li

to? Ar jie tam rėmė Lietuvą, tucijos komisija įneša projek
Balandžio 10. Cicero, III., Lietuvių
lt ietais.
goninės išeiti. Dabar ją pri Liuosyt^s
svetainėj, 7:30 vai. vakaro.
kad įgyvendinus joje despotiz tą, kuris po rumpo diskusažiūri
nurse,
bet
įsūnis
suvar

Išpradžių
dideliais
būriais
pra

vimo
tapo
.
eubalsiai priimmą? Ne! Visur ir visuomet
dėjo rinktis merginos, o paskui gintiems dėl ilgos žmonos li
amerikiečiai pabrėždavoj, kad tas. Ir vykdinimui to viso iš
14. Tpwn of Lake, J. J. Elias
ir
vaikinai.
Prisirinko
pilnutėle
gos
nuršė
perbrangu
laikyti.
svetainėj,
7^0 vai, vak.
Lietuva turi būti ne tik nepri rinkta komisija iš penkių na
ai.
17.
Halsteil Inst. Church Au
Chas Strumilo svetainė, — tiek Geistina, tokia moteris, kuri
klausoma, o ir laisva. Ir da rių.
dito rium, 1935 S. Halsted St., 7:30.
daug žmonių toj svetainėj se savo laiką galėtų pašvęsti ir vAl. vak.
bar, kuomet patys clementa- j Skaitytas laiškas iš Detroit,
nai jau bebuvo buvę, kiek jų su užtai jai butų mokama pagal Bal. 18. Cicero, III., Liet. Liuosybės
rin glaustieji laisvės principai Mieli., klausiantis platesnių in
svetainėj, vakarienė, 7:30 vai. vak.
sirinko
į
Lietuvių
socialistų
pa

susitarimą.
Bal. 20. Roseland, III., Strumilo sve->
yra mindžiojami po kojomis, formacijų suorganizavimui tetainėj,
7:30 v. v.
rengtą vakarą. Komitetas ma
Adresas: Mrs. M. Damijonejaugi mels nieko nedarysi
Bal.
21.
III., N. Bažnyčios
no, kad apie šimtas dol. liks pel nailienč., 672.5 Stony Island svet., prie Rockford,
Island
Avė.,
7:30 v. v.
Laiškas
vienbalsiai
priimtas.
me, tylėsime? Niekuomet!
Bal. 22. North Side, Liuosybės sve
no.
Avė.,
Apl.
5,
Chicago.
. Skaityta laiškas nuo L. S. S.
tainėj, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30
Mes turime įtempti visas 8-to Rajono kviečiantis Lygą
Nežiūrint to, kad buvo keletas
Aš tebesu Cook County po pietų.
Bal. 26. West Side, Meldažio ‘svetai
jėgas; mes turime protestuoti dalyvaulti apva'ikščjojime Visio įsitraukusių Velykoms viskas iš Hospital, Ward 34, Red 84.
nėj,
7:30 vai. vakaro.
prieš klerikalų sauvalę; mes pasaulinės tarptautinės darbi ėjo kuoramiausiai. Netik kad
M. J. Damijonaitis.
Bal. 28. McKinley Park Auditorium,
7:30 vai. vakaro.
turime remti Lietuvoje tuos ninkų šventės, pirmos gegužės. niekas nesusipešė, bet niekas ir
Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutes”
žmones,i kurie stovi už
operetė).
Laiškas vienbalsiai priimtas, neSųsibarė, nežiūrint to, kad ir
Bal. 30. Išleistuvės.
lais nutarta dalyvauti ir tas viskas policmano nebuvo. O be to retai
kada galima apseiti. Sakoma,
ve ir demokratija.
sutvarkyti pavesta valdybai.
(Seka ant 6-to pusi.)

Viešnią maršrutas jau
prasidėjo

(L. S. S. 4 kuopa daro pra
džia. šiandien 7:30 vai. vaka
re Mildos svetainėje įvyks di
delis mitingas, kurį rengia ta
kuopa, Išlakių padengimui bus
imama 10 centų įžangos.
Visi ruoškitės ^dalyvauti iniReikalas
nepaprastu
svarbus. Supraskime momento
šianUie vakare Mildos svetai
nėje įvyks didelis mitingas, rimtumą ir dirbkime, kol dar
kad užprotestavus prieš be
K. Bangputis.
gėdišką. klerikalinių fašistų
šeimininkavimą Lietuvoje.

LięWi| Rateliaose

Protesto mitingas prieš
klerikaly diktatūrą

LSJ. Lygos 1-mos kuopos
mėnesinis narių su
sirinkimas

Universal Chemical Go.
šėrininkams

Roselando socialiski
vakaras pasisekė

Prašymas

ha nešimai

GARSINKITIES
1 NAUJIENOSE

Raising the Family-
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PRANEŠIMAI

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

NITTA MITCHIELL

MOTERŲ

North Side. — Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėles dainavimu painokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4
v. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564
N. Robey St. Be to yra mokinama
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rie norite, kad jūsų vaikučiai bptų
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių
kalbus, leiskite i tų mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano
K. Gaubia, choro vedėjas.
e
— Komitetas.

Moterų ir merginų lengvam
dirbtuvės darbui. Geros darbo
sąlygos. GEROS ALGOS.
CHICAGO CURLEI)
IIAIR CO.,
2301 So. Paulina SI.

REIKIA DARBININKU ~
VYRU

Liepos nieko nerengti.

Lietuvos Dukterys Amerikoje ren
gia ketvirtų metinį balių trečiadienį,
balandžio 11,8 vai. vak., Red Room
La Šalie viešbutyje. Visus kviečia
— Komitetas.

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos kliubas laikys savo bertaininj susirinkimų balandžio 13 d..
'7SU) vai. vak., parapijos svetainėje.
Yra jabai svarbių reikalų tat visi na\ riai malonėkite atvykti.
>
'
— Vladas Chekas, rašt.
Ulijetigos Lietuviu Tarybos mėnes’nis susirinkimas įvyks Mildos svetai
nėj, antradienį, balandžio 10 d., 7:30
vai. vakare. Meldžiame gerb. atsto
vi) nesivėluoti, nes yra daug labai
sverbių reikalų išsprendimui.
— Valdyba.

Jieškau merginos, kuri save vadina
Nitta Mechiell, ji yra lietuvė, kalba
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicaguj, 4630 So.
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido Chicagų pabaigoje Gruodžio,
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit,
Mich. Apleido Deitrotų pradžioje va
sario (Feb.) 1923, ir nieks nežino kur
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo
“žinovė”: papasakodavo apie žmogauų
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas nevo ir užžavėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių*
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akių, smulkių dantų. Su
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri
save vadina dviem pavardėmis: Rose
Braun ir Rožė Bernotaitė. Taipgi
Netta Mechiell jieškojo per laikraštį
“Keleivį” No. 43, Sept. mėn. 1922, dėl
apsivedimo vyro, ale ne biedno, biz
nieriaus arba profesijonalo. Kas ži
note kur ji randasi, malonėkite pra
nešti, už pranešimą gaus dovanų. J.
P. Uvick. advokatas, 618 Ford Bldg.,
Detroit, Mich.
y

ĮVAIRUS SKELBIMĄ?"

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų
repeticijų balandžio 10 d.. Liuosybės
svetainėj 1822 Wabansia Avė. Pra
STOGDENGYSTE
džia 7:30 Visi nariai privalote būti Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
laiku, nes bus susirinkimas.
ir garantuojamas už $4. Automobilių
— Valdyba.
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
C cero Lietuvių Tarybos mėnesinis džiausia ir geriausia stogų dengimo
susirinkimas įvyks Mildos svetainėj, įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
antradienį, balandžio 10 d., 7:30 vai. darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
vakare. Meldžiam* gerb. atstovų ne- ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
sivėluoti. nes yra daug labai svarbių Phone Lawndale 0114.
reikalų išsprendimui.- — Valdyba.

MT. GREENVVOOD, ILL.
šiuo pranešame, kad visi lietu
VYRŲ ir MOTERŲ
viai, kurie gyvena Mt. Greenwood, III. Gali gauti “Naujie REIKIA moterų ir vyrų solisitorių
prie Real Estate, $1 cash, $25 kiek
nas” kasdien 10 vai. pas čevery- vienų
15tą esantį liuosa, pagerinta,
kų taisytoją
nedaro skirtumo, gaukit informacijų.
Room 1008,
A. ZUBAVIČIŲ,
155 N. Clark St.,
Phone Dearbom 3026
3112 VV. 111 St,
M t. Greenwood, III.

REIKIA DARBIN1NKĮĮ

PASARGA.
BESIGARSINANT1EMS
Klaidos padarytos paskelbime, turi
būt atitaisytos j 24 vai.

Jeigu kurie apskelbimai pasirddp.
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš
ties jųr teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jpigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

REIKIA DARBINiNKŲ

_______ MOTERŲ

Reikia -

.

Darbininkų

Dirbti ant trekių
45c į valandų

Nuolat darbas

WESTERN ELECTRIC
7 CO., INC.

Reikia
—
Darbininkų į dirbtuvę, truke

9(X) W. Van Buren S t.,
7th floor.
, REIKIA moterų indų plovė
jų, valandos nuo 9 iki 7 vai.
vak. $14.00 j savaitę.
VICTORY RESTAURANT,
4018 So. Westem Avė.

48th (Cicero) Avė. and
24th St.

TĄ DARBĄ

MOKAMA ‘

45c Į VALANDĄ.

REIKIA merginų lengvam
dirbtuvės darbui. Geras švarus
darbas, gera alga. Atsišaukite
pasirengusios darban. RegensJ IEŠKAU apsi vedimui mergi tein Veeder C©., 3440 N. Kimball
nos. Aš esu 28 metų senumo; Avenue.
dailaus sudėjimo. Atsišaukite
laišku. J. II. R., 402 So. Weljs
REIKIA merginų suvynioji
St., Chicago, III.
mui mažų elektrikinių magnetų.
Pasimatykite su Mr. Droeger,
NAŠLE be vaikų, pajieškau apsive- Mills Novelty Co., Jackson Blvd.
dimui vaikino arba našlio, ne senes
nio kaip 40 metų. Turiu savo rakan & Green St.

APSIVMAL

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
NORIU kambario modemiška
me name ant Bridgeporto. Pagei
daujama, kad butų pianas, bet,
jeigu geras kambaris duokit at
sakymą kad ir neturit piano.
3210 S. Halsted St. Box No. 9.

REIKALINGA (House Keeper) prie mažos ūkės ir vieno
vaiko prižiūrėjimo. Geras užmokesnis ir geros darbo sąlygos.
Kreipkitės į resauraciją, 4165 S.
Halsted St.
REIKIA moterų sortavimui
vilnonių regsų. Patyrimo nerei
kia. Gera mokestis kuomet iš
moksta darbą. Nuolat darbas.
Atsišaukite 1456 Newberry Avė.

ir

KAS TURI
Parduoti namą ar tai lotą Brighton
Parke, tai atsišaukite pas mus — mes
vyrų j fandrę, grn<- V 1YARDAVIMUI proseiąie; esu pri turime daug pirkėjų, kurie nori plik
darbininkų, bresine veistas parduoti, nes turiu 2 bizniu ir ti greitai visokių namų ir lotų.
BRIGHTON REALTY COMPANY,
,
./ negaliu gerai prižiūrėti. Biznis iš 4034
Archer Avė.,
Chicago, 111.

fandrę.
SLOAN VALVE CO.,
4300 W. Lake St.

dirbtas per daugel metų ir apgyven
/ ta
visokių tautų. Parduosiu pigiai.
J. JOCEVICH,
\

REIKIA patyrusių trukerių į musų
olselio popierių ir skudurų sandėlį,
taipgi patyrusių beilerių prie didelio
elektriško preso.
§
DRY & CO.,
347 N. Sheldon St.
3 blokai į rytus nuo Ashland Avė.

Reikia —

Reikia —

HARRIS BROS. CO.
35th St/, & Iron St.,
2 blokai j rytus nuo
Ashland Avė.

85th St. & Stevvart Avė.

Reikia
—
Darbininkų į dirbtuvę, truke

Reikia Vyrų darbui į pakavimo kam
barį prie rakandų dirbtuvės.
Atsišaukite
2501 Ilomer St.

Reikia -

Patyrusių automobilių trokų
malevotojų ir vyrų mokinimosi.
Reikalinga tik nuolatinių darbi
ninkų.
i
DARBININKŲ —
Reikia kaipo trukerių ir. abenAtsišaukite
nam darbui. Alga 44c. į valan
M1D CITY AUTO BODY
dą. Valandos nuo 8 iki 4 :30 po
WAG0N W0RKS
pietų.
401 N. Morgan St.
Atsišaukite.
STEWART-WARNER
REIKIA —
SPEEDOMETER
Vyrų išdirbinėjimui sausų da
CORP.
žų dirbtuvei!.
1828 Diversey Parkway
Atsišaukite
1834 S. Canal St.

REIKALINGAS barbens dirb REIKALINGAS indų plovėjas
ti ar į partnerius. Barbernė yra vyras į Restauraną naktimis nuo
geroj vietoj ant kampo, kur ga 4 v^k. iki 3 nakties.
lima gerą biznį daryti. 1919
Atsišaukite
Broadway St., Indiana Harbor,
1745 So. Halsted St.
Ind.
REIKIA mašinų molderių.
RĘIKIA —
Nuolat darbas, gera mokestis.
Langų plovėjų.
Atsišaukite
CHICAGO WIND0W
AERMOTOR CO.,
CLEAtflNG C0., 2555 Fillmore St., ,
62 W. Washington St.
netoli 2500 Roosevelt Rd.

—i—...

DIDŽIAUSIAS BARGfeNAS
Pardavimui namas bizniavas su
groseme ir delikatesen biznis išdirbtas
per 20 metų, yra graži vieta, parduo
siu pigiai, turi didelį {.rūbelį ir turim
išvažiuoti į kitą miestą, į atsišaukite
tuojaus, 6632 So. May Stj Telefonas
Englewood 8951.
\

1822 Canalport Avė.

REIKIA timsterių ir vyrų j
WESTERN ELECTRIC CO.,
geležies atkarpų jardą.
Ine.
Atsišaukite
18th (Cicero) Avė., & 24 St.
Darbininkų ir pagelbininkų j s Alton Iron & Metai Co.,
fandrę. Geležies šapa ir išsiun
2122 Loomis St.
tinėjimo kambarys. Nuolat dar
bas.
Ateikite ir pasimatykite
REIKTA
darbininkų
prie
su mumis musų samdymo de sheet metalo.
partamente.
Atsišaukite
DARBININKŲ.
LINK BELT CO.,
Paaschc Air Brush Co.,
Nuolat darbas.
329 W. 39 St.
1909 Diversey Pkwy.
Gera mokestis.
3 blokai j vakarus nuo
T1IE NATIONAL LEAD
Wentworth Avė.
REIKALINGAS bučeris mo
_
A COMPANY,
kantys savo amatą ir lietuvių,
1710 N. l’eoria St.
lenkų ir anglų kalbas. Užmo
kestis gera, darbas ant visados.
DARBININKŲ. —
'
569 W. 18th St.
Mes reikalaujame didelį skai
čių norinčių dirbti darbininkų.
'Riterių pagelbininkų ir ri- Gera alga, nuolat darbas musų
į • struc- išdirbinių departamente. Klaus
kite Mr. Cornbeck.

I Į ............

I III—............

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas, krautuv^ir 2 karrjbariai gyveni
mui ant 1 augšto ir 5 kambariai ant
2 augšto. šiltu vandeniu šildoma, garadžius 6 karams, randasi prie 46 St.,
tarpe Wood ir Honore St.
Kaina
$12,500. F. VVozniak, 2703 W. 47th St.
Phone Lafayette 4607.

Atsišaukite:

1750 N. Campbell A\į\

/

MARAVA. CONSTRUCTION
COMPANY,

tuviais ir lenkais apgyventoje
kolonijoje. Gatvekariai eina
pro šalį, biznis išdirbtas. Kai
na pigi. Priežastis pardavimo’
sužinosite ant vielos.
1818 W. 47th Street.

PARDAVIMUI grosernė, ge
REIKIA —
roj vietoj, biznis išdirbtas.
Vyrų kabinet dirbėjų. Nuo
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu
lat darbas, gera alga.
.
miestą.
Atsišaukite
A \

1057 W. 14th St.

ASMENĮI ■ilESKOJIMAI

dus ir $4,000.00 pinigų. Aš ešu 35
metu amžiaus.
?
MRS. ELEZEBET WORNER
1359 N. Paulina St.,
Chicago, III.
Ist front

REIKIA patyrusių vyrų pasažierinių karų valymui, gera
alga, nuolat darbas. Atsišau
kite: PENN. RAILROAD,
327 W. 12th St.
F orėm a n — Doylc.

Reikia —

UŽ

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI saliunas lie
VYRŲ________

<.
----------rių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktinus. Ateikite pa
REIKALINGAS pirmos ran
sirengę darban.
.
kos duonkepis; darbas pasto REIKIA —
ACME STEEL GOODS CO.,
2 vyrų; patylimas nereikalin
vus.
2840 Archer Avė.
gas.
Kreipkitės
JOE. A. NORMAN 1
1208
E. 93rd St.
U2209 So. Princeton Avė.
REIKIA molderių, mokinių
REIKIA vyrų prie bench ir
molderių, grainderių, sortuotOjų
ir leberių, nuolatinis darbas, ge baisiklių f rėmų suvirinimo.
Kreipkitės
ra alga. Atsišaukit
ARNOLD SCIIWINN
1760 Diversey Parkway
DARBININKŲ
1718 N. Kildare Avė.
TRUKERIŲ
SELESMANŲ:—Reikia 3 ga
IR
bių vyrų pardavinėjimui Fordo
REIKIA vyrų darban j pieno
TORČERIŲ.
karų. Alga ir nuošimčiai. Pa departamentą. Nuolat darbas.
geidaujama vedę. Evans-SchusPASTOVUS DARBAS.
' te'r Co., 3583 Archer Avė.
Atsišaukite

rių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. , Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.
REIKIA patyrusių moterų sortaviACME STEEL GOODS CO.,
mui skudurų į skudurų ulselio sandėlį.
135th & I. C. Tracks
1’A J IEŠKAU savo sunaus Petro Geros darbo sąlygos.
Kreipkitės
Ežerskio; jis gyvena Detroit, bet pa
Riverdale, III.
DRY & CO.,
mečiau adresų ir aš turiu svarbų rei.
347 N. Sheldon St.
3 blokai į rytus nuo Ashland Avė.

PARDAVIMUI

- —■—..i

\ Reikia -

REIKIA moterų ir merginų
Norintie\pasigarsint į sekamos die kianavimui. Nuolat darbas, gu
nos Naujienas, turi priduot savo pa ra mokestis.
Baker Food Products Co.,
skelbimų ne/vėliau, kaip 9 vai. va4856 So. Halsted St.

kalą, norėčiau kuogreičiausiai adresų
gauti. Atsišauk it šiuo adresu.
MBS. MARY 1JNKUS,
3G00 So. Wallace St.,.
Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

derių

Operatorkų viena adata siu
Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami, Visi Naujie vamų, spėka varomų Aiašinų. veterbų pagelbininkų
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ėfisan apie einančius streikus, Nuolat darbas, gera mokestis. tural /geležies šapą.
’dant Naujienų darbininkai gerinus
Nuolat darbas.
Atsišaukite:
*-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
Gera mokestis.
WESTERN GARMENT,
mais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, autbmobilių, rakandų, kambarių jieškojiaąai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Antradienis, Bal. 10, 1923

—

REIKIA

draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir
Dukterų Lietuvos sumažino įstojimo
mokesnį iki 1 dolerio tiems, kurie nė
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki
balandžio 15 d. Norintieji draugijon
įstoti atvykite balandžio 15 d., 1 vai.
po pietų į N. Vaičiuliu svet., 23 av. ir
Lake st.
— Rašt. V. Kaspariunas.

- ■

VYRŲ /

Reikia -

Town of Lake. — Draugystės Šv.
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo
apvaikščioiimas Pavadis* darže, prie
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 n?.,
iŠ priežasties rengimo tą dienų kitų

,

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė.
Randasi Brighton Parke. Biznis yra
cash. Visokių tautų apgyvento. Prie
žastis pardavimo, perku kitų biznį.
Turiu ir touring car parduoti, pigiai.
2722 W. 47th St.,
Lafayette 7352

4432 So. Honore $t.

PARSIDUODA saliunas pelningoj
vietoj, biznis išdirbtas. Visokių tau
tų apgyventa vieta. Parduosiu pigiai
priežastis pardavimo 2 bizniai, turi
būti greitai parduotas. Atsišaukit po
numeriu
1632 W. 46th St,

PARSIDUODA bučernė ir grosernė
pusė arba visa. Biznis gerai išdirb
tas. Pigi renda, 4 kambariai pagyve
nimui.
Turiu greitai parduoti, nes
pasirengęs važiuoti į Lietuką,
Kreipkitės
//
ROSELAND GROCERY AfMARKET
4 E. 107th St.^

PARSIDUODA salimias geroj
vietoj visokių tautų apgyventa.
Taipgi parsiduoda automobilius
Haynes turing, parduosiu greitai
turiu apleisti miestą. Atsišauki
te, 732 W. 18th St. ‘ .
I... 1
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PARDAVIMUI bučernė ir gro
šerne, randasi prie karų linijos.
Atiduosiu už $1400, jei parduo
siu šią savaitę. 2853 W. 63 St.,
Prospect 2280.

KRIAUČTAMS ŽINGEIDU!
Pardavimui kostumeriška kriaučių
šapa. Dirbam daugiausiai moteriš
kus rubus, gerai apmokamas ir per
vienuolika metų išdirbtas biznis. Par
duosiu pigiai, nes rengiuosi važiuoti
Lietuvon.
J. M. LOCAITIS,
306 So. Western Avė.

įrankiais, arba mainysiu ant namo
Chicagoj. Kas nori, gali mane pa
matyt nuo 7 iki 9 vai. vakare, po
, šiuo antrašu.
WALTF.R PETROFF,
1942 West 1191h St.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 West Madiion Street
Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. Bizniui ir namų dėvijimuL
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui. KreipkitSs, rašykit,
•arba telefonuokit klausdamos\in
formacijų.
Sara Patdr, ^pirmininkl.
Amerikos Mokykla Etikos

PARDAVIMUI barber shop / ....... GRAŽUMO KŪRYBOS—*
Geriausiai
apmokama
profesija Šian
lietuviais apgyventoje kolonijo dien
yra Gražumo Kūryba. Ar jus prymieste ar kaime, jus visuomet
je. Biznis išdirbtas per ilgą lai venate
esate užsiėmę. Mes išmokinsime
jus
Marcei
wavinK,
Water
waving
ir
plau
ką. Kaina gana prieinamą. Ly kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol mo
gas da trims metams. Rendą ne kinsite.
Pabaigusios šią mokyklą yra gerai
apmokamos ir yra išmokinamos kaip
brangi. Karn yra reikalinga gera vesti
savo šapą. Trumpas ir pilnas kur
Labai prieinama mokestis. Phone
barbernė — pasiskubinkit. 4600 sas.
Dearbom 4323, kambarys 618-620, 11)0
N. State St, State-Lake Bldg., Chica
S. Marshfield Avė. Phone Bou- go,
III.
levard 1657.
. i
i — ...........
✓

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda dengtas
parloro setas. Riešuto medžio valgo
T
ii
mo kambario setas, 2 miegamo karrt*
•
\ YrYT?1 - 1J
1 AV \
bario setai, fonografas, pastatoma
liampa, gražus grojiklis pianas. Bus
Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
parduota labai pigiai. Arba parduo
dirba
dideles algas. Mes duodame
siu atskirai. 504G Calumet Avė.
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

NAMAI-2EME

‘ PARDAVIMUI Barber Shop’e
lietuvių apgyventoj vietoj. Kreip
kitos: Naujienos, Town of Lake,
4614 West 46th Street, Box
No. 20.

PARDAVIMUI 2 TIatų frame navmas, gerame stovyje. Suro, vanduo,
"ftesas, elektra, įrengimai. Izitas 37%
xl25. Bargenas, $4350, išmokėjimais.
Netoli nuo dirbtuvių ir 5 min. ėjimo
iki karų. H. Gloss, 126 S. 19th Avė.,
Maywoo<j, III., Tel. Maywood 1182-M.

■ PARDAVIMUI SALIUNAS,
Geroj vietij. Pigiai.'
Atsišaukite pirm 3 vai.
H. RIIOME,
PARDAVIMUI 120 akerių farma
6500 S. State St.
Fauntain, Mich. su visais gyvuliais i#

PARSIDUODA visai nauja čeverykų taisymui mašinerija, kokia tik yra
reikalinga prie to amato. Kaina tik
PARDAVIMJJI
$150.00.
Priežastis pardavimu man
nebereikalingi.
Piet-Rytinis kampas Wallace ir 36
Kreipkitės
St. Kaina .................................. $2950
3112 W. lllth SL
Vieno augšto mūrinė krautuvė, kam
Mouth Greewood, 111.
bariai ir barne, $800 įmokėti, kitus po
$25 į mėnesį. Renda $30.
471 W. 26th St., netoli Normai Avė.
PARDAVIMUI Restaurantas lietu
: $b()00
viais apgyventoje kolonijoje. Biznis Kaina tiktai .......................
išdirbtas.
Parsiduoda už gana pri 3 augštų mūrinis narnos, Yrame, skie
einamą kainą. Priežastis pardavimo pas, 6 flatai po 4 kambarius. Rendos
Įmokėti $1000, kitus
kitas biznis. Kreipkitės sekamu ant $80 į mėnesį.
išmokėjimais
po*$50
į mėnesį.
rašu :
2543 S. Halsted St., netoli nuo 26th.
2325 So. Leavitt St.
Street. Kaina .......................... $6000'
2 augštų su skiepu, frame namas, šil
PARSIDUODA bučerne ir tu vandeniu šildomas. Atskiri kam
rendon, neša gerą pelną.
grosernė, taipgi mainysiu ant bariai
2521 So. Halsted St., netoli Archer
namų ar lotų. Biznis gerai Avė. Kaina .............................. $8000
augštų frame namas, krautuvė ir 2
išdirbtas. Priežastį patirsite 2salės
mitingams. Sena įstaiga, su
ant vietos.
rakandais ir t. t.
Atsišaukite prie savininko arba
371 Kcnsinglon Avė. .
KOCH & CO.
Vienatiniai agentai
Victory 6590
PARDAVIMUI karčiama viena iš 2603 S. Halsted St.,
seniausių ir geriausioj vietoj ant
Bridgeporto. Kas dėl biznio ir par
davimo atėję ant vietos patirsit.
PARSIDUODA namas su bizųiu/
Kreipkitės
bučerne
ir grošerne, 6 kambarių pra
J. SKINDERIS,
gyvenimas,
hot water heat. ,beizman3428 So. Halsted St.
tas per visą? namą, garadžiiis, apgy
1X1
1 “‘F“
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų.
PARDAVIMUI NESVAIGI- Galiu mainyt ant kito namo arba lo
Priežastis savininkas išvažiuoja
namų gorimų parloras, su vi to.
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln Avė.,
sais įrengimais.
Chicago, III.

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

v
DIDELIS GARADŽIUS
Pardavimui ar išmainymui ant na
mo. Garadžius yra statytas ant 2
didelių lotų ir daro labai didelį bizni.
Kas norite pirkti ar tai mainyti ant
namo atsilankykite pas
JOSEPH YUSHKEVVITZ,
4034 Archer Avė.,
Chicago, III.

PARSIDUODA kampinis namas su
bizniu, bučernė, grosemė ir žuvių
štoras, tai yra 2 Storai, 2 pagyveni
mai po 6 kambarius, biznis daromas
(cash). Puse bloko nuo Halsted St
Parduosiu pigiai, nes laikiau per 15
metų. Dabar noriu parduoti. Kreip
kitės prie savininko.

J. MORKUS,
828 W. 31 St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas su saliunu. Airių apgyven
toj vietoj. Gali pirkti saliuną
vieną kas nori. Nupirksit pigiai.
Kreipkitės. 608 W. 47th St.

Dabar yra laikas gero

amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebūk
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim’, kaip mes galim jus išmokyti
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.
Specialė taksa bus suteikta iums
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą
su savim).
THE MASTER CUTTING AND
TAILORING SUHOOL
190 N. State StM Kampas Lake St.,
4 lubos, Chicago.
Jos. F. Kasnicka. vedėja*.

HOFFMANO MOKYKLA. “

{steigta 1910.

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

