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pasiųsta tiktai, talkininkams,
paliekant Vokietijai sužinoti jos
sąlygas vien iš laikraščių.

Vokietijos socialistai ko
vos su kabinetu

jas kabinetas, kuriame da’ lyvautų ir socialistai.

Sušvelnino atsakymą Vokietijai

Francija šaukiasi Anglijos Belgija sušvelnino atsaky
mą Vokietijai
pagelbos

V
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Sutinka tūlomis
sąlygomis
svarstyti naujus pasiūlymus,
jei juos Vokietija paduos.

TekPARYŽIUS, geg.‘5.
LAUSANNE, gegužės 6. —
Francijos delegatas gen. Pelle sitas Francijos notos, atmetan
vakar užklausė Anglį i jos dele čios Vokietijos kontribucijos
užbaigtas
gato RuinboJd ai’ Anglija ir ki pasiūlymus tapo
ti tautų sąjungos nariai remtų šiandie po dviejų dienų pasita
ir pasiųstas
Francijąj jei Turkija
pultų rimų su Belgija
talkininkų ambasadoriams Pa
Francijos mandatą Syrijoj
Francijos valdžia laikosi to, ryžiuje. Kopija atsakymo pa
kad
ji
turi turėti kari siųsta ir Amerikos ambasado
nę ir,jūrinę pagelbą visų tautų riui, perdavimui Washingtono
sąjungos narių, ypač Anglijos, valdžiai.
nes pastarosios mandatai Me
Nota Vokietijos ambasado
sopotamijoj irgi atsidurtų pa riui nebus paduota iki ryto va
vojuje, jei turkai Syrijoj lai karui. Užsienio reikalų minis
mėtų ir sumuštų franeuzus. terija paaiškino, kad tai pada
Francija prisimena, kad pasku- ryta tam, kad davus talkinin
čiaupiame tautų sąjungos susi kams užtektinai laiko apsvars
rinkime lordas Balfour pers tyti Francijos atsakymą.
kaitė Anglijos užsienip reika
Pncmiero Poincare atsaky
lų m misterio Curzon
laišką, me, dėlei Belgijos pasiūlymų,
kuriame pareiškiama, kad tau tapo padarytos kelios nedide
tų sąjunga turi remti Anglijote
lės, bet labai svarbios • permaimandatą Mesopotamijoj.
nos. Francijos originalinis at
Turkijos valdžia
prisiuntė sakymas skelbė, kad ♦ Francija
gana patenkinantį atsakymą į
skaito nepakeaičiamu dalyku
Francijos ultimatumą dėl kon
Vokietijos statymą sąlygų apie
centravimo Turkijos kareivių Ruhr okupaciją. Sušvelnintasai
Syrijos parubežy. Bet* francui
gi atsakymas sako, kad tęsimas
zai prisibijo, kad tokis spaudfe
militarinės kontrolės Ruhr dismas gali būti padarytas bite
trikte priklausys nuo Vokieti
laiku ir ateity.
jos valdžios nusistatymo.
* .
- ’
•
Francija nepildo sutarties.
Iš autoritetingų belgų šalti
KONSTANTINOPOLI, geg. nių patirta, kad Belgijos vald
6. — Konstantinopolio nacio žia tąja pataisa nori parodyti
nalistų gubernatorius Adnan Vokietijai, jog talkininkai nė-,
Bei užtikrino Francijos komi- į ra paminę po kojomis
visas
sionierių, kad Turkijos valdžią derybas. Jeigu Vokietija už
neturi jokių nedraugingų mie- baigs pasyvį priešinimąsi ir ne
rių linkui Francijos. Jis sakė,' darys kitokių netinkamų sąly
kad Turkijos valdžia, numaty gų, tai jos pasiūlymai
galės
dama, kad bus padaryta neuž būti svarstyti, jei išpradžių ir
ilgo taika, kuri sugrąžins šaliai’ nebūtų užtektini.
ramumą ir gerbūvį, dabar jau
Nota visgi atmeta dabarti
mažina savo armiją, kad grei- nius pasiūlymus kaipo nepri
imtinus dėl trijų priežasčių:
maus laiko dydžiui.
i nustatymas sąlygų evakavimui
Betgi gubernatorius pridūrė, Ruhr dfetrikto, neužtektini fi
kad Francija vis. dar nėra iš nansiniai pasiūlymai ir stoka
pildžiusi Angoroj padarytos su gvarantijų išpildymui obligacitarties, nes Franciją nerėmė juTurkijos Lausanno® artimųjų
Poincare
Aštrus pnemiero
rytų taikos konferencijoj#.*
tonas pasiliko visoj notoj, nors
dabar ji užsimena, kad talki
ninkai geidauja tolimesnių pa
siūlymų. Tie užsiminimai yra
priešingi Francijos
kabiiieto
nusistatymui, kuris ragino pa
daryti atsakymą kuotrumpesBUGHARESTA3, gegužės 6 nj, kad tuo užbaigus
visus
— Rumunijos valdžia per pas svarstymus.
tarusias 7 savaites buvo užd
Pridėjus belgų priedus, Fran
jusi 'aštriausią cenzūrą ant vi cijos nota dabar sudarų 10 pus
sų presus žinių. IŠ antotrįtętinlapių ir duoda paaiškinimus į
gų šaltinių patirta, kad prie kiekvieną atmetamąjį Vbkietižastim tokiai cenzūrai buvo pa
jos pasiūlymų punktą.
darymas slaptai karinėto są
Frau cijo^-Belgi jos
pienas
jungos tarp Francuos ir Ru neskelbiamas, nes Poincare ne
munijos,
■
norįs, kad išrodytų jog jis de
rasi su vokiečiais. Tečiaus Belgijos-Francijos pienas baigia
mas rašyti ir bus paduotas for
MASKVA, geg/"^ ^ Visos moje notos visiems talkinin
Rusijos bažnyčios konkliavą kams apie gegužės 15 dieną.
Tuo Francijos tikrasis atsa
nutarė uždaryti visus vienuolimis, kurie nėra •uoa’gankuotj kymas Vokietijai susideda iš
dviejų dalių
notos visiško
komunos pamatais.
Maskvos arcivyskupu tapo atmetimo Vokietijos pasiūly
paskirtas kun, Vedenski, kuris mų ir antros notos, kuri nusta
minimųm
labai daug prisidėjo prie paša tys nepakeičiamą
linimo iŠ vietom psątria^hi5 Ti- Franci jos-Beflgijbs reikalavi
mų. Tečiaus anitrbji nota bus
cho no. )
.
aJ.

Francija ir Rumunija pada
dusios sąjungą

Rusija uždarys vienuolinus
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Fran.-Rumunijos sąjunga Veikiausia turės 8usidaryti nau
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ir prekybinius ryšius su Ru
sija.

LONDONAS, geg. 6. — Darbiečių org’anas Daily Herald
sako, kad Anglijos valdžia ruo
šia notą Rusijai, kuri tyčio
mis vra taikoma iššaukti bar
nius ir nutraukti su Rusija
poillitinius ir priųkyblinįius ry
šius.
Darbo partijos vadovai sako,
kad tokis Anglijos žygis gali
iššaukti sumišimus visoje Eu
ropoje, atgaivinti baltgvardiečių veikimą ir įtraukti į politi
nio sumišimo sūkurį visas Eu
ropos šalis.

Francija protestuoja

Gompersas pradeda kovą
su “radikalais”

Numato socialistinj-kapi
talistinį kabinetą

SANTJAGO, gegužės 5. —
Smarkus žemės drebėjimas su
purtė centralinę Čili, sugriau
damas daug namų ir pridary
damas didėlių nuostolių.
Po žemės drebėjimo, Carri
zalillo užliejo didėlė vilnis.
Gyventojai panikoje pabėgo iš
miesto į kalnus, bet nemanųma
kad visiems butų pasisekę išsi
gelbėti ir spėjama, kad daug
žmonių liko pagauti vilnies ir
nunešti į jurą. Vilnis taipjau
sugriovė daug namų.
Kiek
žmonių toje nelaimėje
žuvo,
dar nežinia ir pranešimai gauti
tik iš dviejų miestų apie įvy
kusią nelaimę.
Žinia apie naują žemės dre
bėjimą nugąsdino
visus Čili
gyventojus, nes dar visai nese
nai toje nedidelėj ę
Pietinės
Amerikos respublikoje
laike
žemės drebėjimo ir jurų išsi
liejimo žuvo 1,200 žmanių.

Į T'MM'illKl

Anglija ruošia notą Rusijai Mokės bonus ei-karei Debsas nevažiuos Rusijon.
viams
'MASKVA, geg. 6. — Ameri
Nota taiko nutraukti politinius
kos socialistų vadovas Eugene

FraBERLINAS, geg. 5
našaudamas permainas Vokie
tijos valdžioje, socialistų vado
vas Philipp Scheidemann pa
reiškė, kad Francijcs atmeti
mas Vokietijos pafeulymų vi
sai dar nereiškia, kad derybos
pasidarys negalimos. Jis ma
no, kad Francijos/^alsakymas
suteiks pamato tolimesniems
susirašinėjimams. Tai galėtų
padaryti ir dabartinis kabine
tas, bet esą gali susidaryti nau
WASHINGTON gegužės 6.
ja parlamentarinė padėtis, ku
ri gali priversti socialistų par —Francijos ambasadorius Justiją veikti
ir padalyti nuo serand įteikė valstybės sekreto
riui Hughes Francijos protestą
sprendį tuo klausimu. .
prieš vykįnimą augščiausiojo
Jis sako, kad Vokietijos pa teismo nuospreiidžlo, kuriuo
siūlymas buvo itrisingas, tiik svetimų šalių
laivams už
netikusiai paruoštas.
Tokia draudžiama gabentis degtinės
esanti ir visa Vokietijos poli Amerikos teritorialiniuose van
tika; ji esanti gera, tik išlali denyse.
ko atrodanti negražiai. Net ir
Tikimąsi, kad ir Anglija pa
vertimas pasiūlymų į francu- duos aštrų protestą
prieš tr
zų kalbą buvo padarytas neti uždraudimą gabenti degtinę A
kusiai.
merikos vandenyse.
Tuo pačiu laiku
socialistai
rungiasi
kovon su kabinetu.
Kabinetas laikeisi tik reichs
tago valia, bet reichstage jis
neturi didžiumos. Kiekvienas
socialistų pasipriešinimas gali
Nori išvaryti iš Federacijos
jį nuversti. Reichstago kori
komunistų* “guštas”.
doriuose kallbama, kad kabi
netas turi tureli didžiumą bal
sų reichstage, o kad tai įvyk
NEW YORK, gegužės 6. —
tų, kabinetan turi įeiti ir socia Manoma, kad Samuol Gomlistai. Kancleriu veikiausia bu pers pradėjo kovą už išvijimą
tų ar socialistas, ar fabrikantas iš Amerikos’ Darbo ĮFederaciStresemann. Socialistas Biteit- jos visokias komunistų “gūž
scheid atsisako sudaryti kabi tas”, pavidale unijų švietimo
netą,
bet yra tikras dalykas, lygos, atstovaujamos Wm. Z.
kad jam teks užsenio reikalų Fosterio ir k.
Tą savo kampaniją
prieš
ministerio vieta, nežiūrint kas
nę sudarytų naują kabinetą.
“radikalus” unijos® jis pradėję
savo kalboj, laikytoj skrybėlių
ir kepurių darbininkų unijos
konvencijoje. Jis apie tuos ko
munistus,
kurie skverbiasi į
unijas ir tveria jose savas gū
žtas”, tikslu tas unijas suskal
BERLINAS, gegužės 6. — dyti, sekamai atsiliepė:
“Jeigu tie žmonės turėtų sa
Pranašaudamas, kad kanclerio
Cuno kabineto vietą užims so vo kišeniuose visą kapitalistų
cialistų ir industrialistų koali klesos auksą, tai jie negalėtų
cija, Stresemann, vadovas fab geriau pasitarnauti kapitalis
tams ir nenaudai darbininkų
rikantų partijos, ilgame straip
sny Der Tag gina tokį nusista kaip darydami tą, ką jie daro
z
tymą. Jis sako, kad socialistai dabar“.
Dar prieš Gomperao kalbą
savo darbais parodė,
jog jie
mato reikalą patvarios valsty konvencija vienbalsiai priėmė
rezoliuciją, pasmerkiančią kū
bės politikos.
rimą visokių
komunistinių
“gustų” pačioje unijoje.

Žemės drebėjimas Gili
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Klausia ar Anglija padėtą
Francijai kariauti prieš
Turkiją.
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GHIGAGO. — Mokėjimas
$55,000,000 valstijos tonuso
Illinois buvusiems kareiviams
ir jurininkams, kurie dalyvavo
pasauliniame kare, bus pradė
tais mokėti liepos mėnesio. Val
stijos bonai, kuriuos išleisti
autorizuota, visuotinu balsavi
mu, bus išleisti birželio mėne
sy, arba kada Icgfelalura auto
rizuos juos atspausdinti. Tie
bonai ir bus panaudoti apmo
kėjimui
bonuso kareiviams.
Tuos bonus galbūt sekamą mė
nesį pradės pardavinėti Ghicagos bankiei’iai. Pirmiausia bus
parduota už $10,000,000 tų bonų. Kaip tik bus gauta pinigus
už tuos bonus, prasidės ir at
mokoj imas ex-kareiviams bo
nuso.
Manoma, kad bonai
turės
nešti 4^2 nuoš., nes kitaip nie
kas nenorėsiąs jų pirkti už ly
gią vertybę.

Mažosios Azijos miestas
sugriautas
KONSTANTINOPOLIS, geg.
6. __ Soulu SleSla miestelis,
Sivas vilajete, Mažojoj Azijoj,
sunaikintas gaisro
ir žemės
drebėjimo. Pranešimai iš gi
lumos šalies nepaduoda žinių
apie - žuvusiuosius,
bet sako,
kad . laike žemės drebėjimo
daug žmonių žuvo.

Išvaikė maineriy
. susirinkimu
•

į

■

NI'OE, Franciscoj, gegužės 6
— Vakar ryte vienam boiše\
kui, kuris užmušė vietos virši
ninką, liko giliotina nukirsta
galva. Visos gatvės kalėjimo
apięlinkėj buvo pilnos žmonių
Žudomasis iškoliojo policiją, o
kada jo galvą įkišta į giliotiną,
jis sušuko: “Te gyvuoja Leni
nas”.

120 valandų šoKis,
WIGHITA FALLS,
Tex.,
geg. 6. — P-lė
Jennie
M.
McLeroy šoka jau 120 valan
dų ir manoma, kad ji • galės
išlaikyti dar kelias valandas.

Valdininku šmugelis
sugauta.
Šiauliai, bal. 12 [“L. ž.”] —
Apskrities viršininkas Grigiškis sugavo didžiausią vagystę,
šmugelį... (cenzūros iškąsta),
. .intendantūros...
(cėnzUrūs
iškąsta) .. . sandėlio valdinin
kai gabeno rekvizuotus rugius
Latvijon, Rusijon. Antradienį
(bal. 10 d.) komendantas Purvis sulaikė keturius vagonus
Jonišky, 14.201, 6.701, 41.689,
4.199. Kaltininkai Skamarninkas, Rzeckis, Kviekauskas ir
Beržynskas pasodinti kalėji
mai!. t ■. ,
SUGAUTAS

ŠMUGELIS.

r.

ūkininkų ir mažažemių ir be
žemių eina ginčas dėl servitutų
ganiavos, kur ūkininkai nori
sau pasisavinti geresnį žemės
gabalą, o neturėdami jokių įro
dymų dokumentais, kad jiems
vieniems tai priklauso, neina
į teisiną, o daro reikalus tik su
valsčiaus taryba
ir valdyba,
kad ji jiems priteistų. Kovo 29
dieną buvo
keliamas balius
traktieriuje tarybos nariams
(žinoma, ne visiems), kurs sie
kė iki dainų, tik kai kuriems
sugėdinus, kad, girdi, kas per
dienos, nustojo. Velykų 3 d.
gal ne mažesnį balių rengė na
muose, kada atvyko į raštinę
2 minimų ūkininkų vežimai
vežti apžiūrėtas sienas ir kapčius. Tad buvo ir naujai išrink
tas viršaitis, keli tarybos na
riai, viso 8—9 žmonės, važia
vo į kaimą; kaimo gale susi
rinko priešingoji pusė, kuri jau
senai žinojo, kas turės būti ir
pastojo kelią su įnagiais. Tuo
būdu kai kuriems važiavusių
teko patirti nemalonumu. Kuo
visa tai toliau bate
nežinia.
—J. žitinevičius.

BELLAIRE, O., gegužės 6.
— Darbininkų veikėjas H. M.
Wicks iš Chicagos ar du kiti
agitatoriai yra uždaryti
St.
Clairsville kalėjime. Juos areš
tuota mainerių
susirinkime,
kurį policija užpuolė. Visus tris
suimtuosius pasodinta kalėj iman nestatant prieš juos jokio
kaltinimo, o susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 400 mainerių, liko išvaikytas.

Iš Rygos mums praneša, kad
buv. Ūkio Banko bendradarbis
p. Bernotas ir žyda$ Chaitinas
pervežė iš Lietuvos Latvijon
be muito 4 automobilius. Ry
gos apygardos teismas nubau
ŠIANDIE ■— apsiniaukę ir
dė už tai Bernotą ir Chailiną biskį šalčiaiu.
900,000 lat. rublių ir nutarė
Saulė teka 5:39 v., leidžiasi
konfiskuoti
prašmugeliuotus 7:54 valandą. Menuo teka 1:34
automobilius.
valandą nakty.

Riaušės Vienuole

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir iš^>Lietuvos

*
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VIENNA, geg. 6. — Pereitą
naktį Favoritėm aikštėj ištiko
smarkios riaušės. Riaušės pra
sidėjo kada policija bandė ap
saugoti reakcionierių susirin
kimą. Darbininkai tada puolė
policiją. Susirėmime 38 policistai ir 50 žmonių liko sužeitsa.
\

Padarė prekybos sutartį

GHICAG&^-Harry
iš Chicago Heights tankiai bardavosi su savo pačia dėl nedi
delės sumos pinigų banke. Už
vakar jie nuėjo į banką pasi
tarti dėl tų pinigų. Nors tos
derybos tęsusi apie porą valan
dų, prie jbkicy sumtaikhMO ne
prieitų. AWgbt
i&iti iš bankai prezidento kamba
rio. Tuo laiku jo pati išsitraukė
revolverį ir paleido į jį kulką.
Jis dabar guli ligoninėj tokiai
sužaistas, o ji tupi kalijuate.

Nukirto bdlševikui galvą.

Policija areštavo tris žmones

1,168 bilių.
SPR1NGFIELD, III., gegužės
5.
Šiandie valstijos legislaturoje yiso yra įneštų bilių
Amerikos ambasadorius Moo- 1,168. Beit tik keli iš įneštųjų
ar net ir
re pranešė kaibindtuL kad prr bilių bus priimti,
kybinė sutartis tarp Jungt.’ Vai svarstyti.
stijų >ir Ispanijos jau tapo pa
daryta ir už kielių dienų bus Jack pempsey kausis su Tommy Gibbons.
pasiųsta į Madridą.

Pašovė savo vyrą.

V. Debs atsisakė priimti bolše
vikų pakvietimą
apsilankyti
Rusijoje, kadangi j fe dar nėra
pilnai pasveikęs.

ZAPYŠKIO VALSČIAUS
NELAIMĖS
/ ii'
Zapyškis. — Nuo paskutinių
musų tarybos rinkimų jau iš
rinktas ketvirtas valsčius vir
šaitis. Vienas už pasų dirbimą
jau arti metai sėdi kalėjime,
antras, nemokėdamas darbo at
sisakė, trečias, betarnaudamas,
paųįg^) laiškus iš Amerikos
su doleriais ir su jais lankės į
Dievogalos miškelį ir po sa
manomis slėpė. Šis taip pat
atsisakė balandžio 3 d. Dabar
turim ketvirtąjį... Gal bus vi
sų tų nelaimių šaltinis — deg
tinė, alus ir pati Taryba, kaip
dabar dažnai sakoma: “koks
molis, toki ir puodai.”
Balandžio 3 d. buvo
toks

CHICAGO. —
Pasaulinis
kumštininkų čempionas Jack
Dempsey kumščiuosis su St.
Paul čempionu Tommy xGibbons liepos 4 d., Shelby, Mont.
mieste. Sutartis dęl tų kumšty
nių jau tap^liadaryita ir abie
jų pusių pasirašytą. AM kum
štininkai gaus už tą po kelis
šimte Otetąučių dolerių.

L&MKM geg. 6.
Ang
lijos karalius tegią ir kara
lienė Marė su 8 žmonių svita
išvažiavo į Rymą Slankyti Ita
lijos karalių.

«
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Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.
Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tanjT”
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.
Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pasportą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metriką arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus.
Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu
"George Washington”, kurs yra puikiausia
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.
Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon,
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St.,
............

-......... r..-;,.....

Chicago, I1L
...........

_
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Pirmadienis, Geg. 7, 1923

Kas Dedasi
Lietuvoj
Spaudos laisvė
Lietuvoje

muose stveriasi lazdos” 14 Nr.,
ir “Dzien
Kovvienski”
už
straipsnį “Nowe vvybory” 70

Naujienų Ekskursija su
Gi “krikščionys” Seimo rin musų palydovu išvažiuos iš
kinių agitacijai skleidžia dau Chicagos Birželio 20 d. Todėl
gybę visokių atsišaukimų ir ką kurie norite turėti smagią
nori tų rašo savo laikraščiuose kelionę Lietuvon, atsilanky
— už tai niekas jų nebaudžia. kite į Naujienų ofisą, kad iš
Liet, darbininkas.
pildžius aplikacijas dėl pasporto,*nes pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
Gelžkelių stočių
rintiems aiškių priparodyžandarai.
mų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
gelžkeliams esant militarizuo ■3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00
tiems, gelžkelių
stotyse ko žyminio mokesnio.
mendantai tvarkos palaikymm ” Šitų visų kliūčių galima
laikė kareivius. Nuo šių “Nau išvengti pristačius gimimo
jų Metų panaikinus gelžkelių metrikus iš Lietuvos. Tad
militarizaciją stotyse tvarkos skubiai rašykite savo gimi
palaikymui \ pastatė
liuosai nėms, prašydami savo gimi
samdomus žandarus. Žandarai mo metrikų.
Naujienų Pinigų Siuntimo
tėra tik didesnėse ir įžymesnė
Skyrius.
se stotyse, mažose stotyse tvar

Kaunas. [Musų koresp.] —
Lietuvoje spaudos laisvė vie
niems yra pilniausia, o ki
tiems tik dalina. • Valdančioji
partija, krikščionyfc^-demokrataj, savo laikraščiuose rašo ką
tik jift nori. Gi pažangiosios
visuomenės dalies spauda, pra
dedant pažangiečiais ir bai
giant socialdemokratais, yra
labai suvaržyta. Iš minėtųjų
srovių laikraščių negana kad
cenzūra išbrauko netinkamus
valdžiai straipsnius, bet dargi
ir cenzūros praleistus peržiū
rinėja miestų bei apskričių ko kos palaikymui nėra jokios at
mendantai
ir nužiūrėję kas skiros sargybos.
jiems nepatinka, baudžia laik
Lietuvos gelžkelių žandarų
raščių redaktorius. Pav. Kau
uniforma tokia pat kaip buvo
no" miesto ir apskrities
ko
mendantas
•jftli nekartą yra prie rusų valdžios —
rais, ginkluoti kardais
baudęs pažangiečių laikraščių veiveriais, tik kepurės ne rau
redaktorius, o paskiausių lai
donais šniurkais
kaip buvo
ku prasidėjus Seimo rinkimų
prie rusų, bet žalios, viršui kakampanijai, tapo nubausti po
zirkos baltas šniūras.
1000 litų piniginės pabaudos
—Liet darbininkas.
arba menesiu arešto “Lietuvos
Žinios” už straipsnius “Rinki
mų Kova” ir “Puancare Klai
pėdos klausimu” 72 Nr.; “So
cialdemokratas“ už straipsnį
“Krikščionvs-deinckratai rinki-

_»« 1
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Kenosha
Lietuviai
Dabar laikas siysti
.pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus
Lietuvon per didžiausias ir
tvirčiausias pinigų siuntimo
įstaigas pasauly: Naujienų
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai
ir teisingai. Niekur negali
būt geriau.
Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas
patarnavimas.

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

Veda byla* visuose teismuose. Pa
rusina visokius dokumentus. Eg
taminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fer
mų Ir biznių, ar užtraukiant morgiČius.
Vakarais Ud 8 vai.

1739 So. tyąlsted St.

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

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

Telef. Roosevelt 8500

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks
Lietuvon Naujinu ekskursija su visais keleiviais po Naujienų
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

K. GUGIS

V

ADVOKATAS

/

$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. Y.

von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų,

su patogiausia trečia

esą ir geriausiais intaisymais.

Važiuojantiems trečia

klesa nei viena ^ita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija.
'3/ (»

U*-

-"O

Kelionė Lie-

.

tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė.

Kas nori gali da

bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu.
. J h

'

Grį-

l

žinias atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas

nas aprūpinimui iš anksto visų keliones reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų

popierą, aplikaciją pasportui ir vizoms.

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt St
Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus j
* lengvomis išlygoiųis.
I

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmrestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Didžiausis nepartinis ‘lietuvių savaitraštis, išeina
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo
lykams. •
.
v
. ,
Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama.
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir. visame pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai
musų geriausių rašytojų
eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.
Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulintį jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą aęštpbe ka
mantinė j imo jo sąžinės
įsitikinimų, pažiūrų if silpnybių.
pei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukščįaiy dvasiniai visuomenėje pakuti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar
ir'nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN;

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

Iš Lietuvos Amerikon

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 580
Tel.; Central 6890
V ak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
' Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

x X P. WA1TCIIES
LAWYEB Liet.,,. Ad.ok.tM
\ Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,
Telephone Randolph 5584
▼skarelei 10736 S. Waba«h Avė
.
Tel.:, Pullman 6377.

Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie

Tel. Vardu 1138

tuvoje įki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines,

STANLEY P.
MAŽEIKA

kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS
NUMERIS 5 CENTAI.
'

L

Gyvenimo vietai
3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarą, išskyrus utarninka
ir ketvergę. Nedėliotais nuo 9
iki 12 ryto.

laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

Visi, kas tik reR^iates dabar važiuoti Lietuvon, tuojaus kreipkitės į Naujie

TELEGRAMAS

Miesto ofisai «
127 N. Dearborn St., Room 1111*13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

United States Linijos laivas GEORGE WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur
™„ '
sija birželio 23 d.

Milžinų laivą

140 N. Dearborn St., ChicagO, III

809 W. 351h SI., Chicago

K. S.ADVOKATAS
JURGELIONIS

Monroo gat. arti Stato ’beperstoSekm.
ginis Vodevilius šeštąd-,, Sekm.,
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak 
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktui ir
©
frrnt. paveikslai.

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Suutharnptoną ant

CUNARD LINE

FABIONAS CO.

MMJESTi/|
PlsTH E ATRE.%

CUNARD
Lietuvon por 10 dieny
AQUITANIA
MAURETANIA
BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. Greitas persėdimas Soųthamptone. Lietuviai ypatiškai lydimi.
(2ra kl. $150.00) Karės takPiliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant į
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžinų laivt]. Plaukia kas savaite.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika
lingų dokumentų atvažiuojantiems
keleiviams galite gauti nuo bile
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų" mieste arba apielinkėj.

NAUJIENŲ
EKSKURSUI.
LIETUV

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

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Vakarais 10e.-81c.-45c. (ir taksai

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

DRKAVOJ^M p. Peter A.
Mileriui, gyv. vieta 2128 W. 22
St. Sirgau per 6 mėnesius, lankiaus pas visokius daktarus ir
profesorius. Nieks man nepagel
bėjo,bet ačiū Peter A.Miller už jo
teisingą patarimą likausi sveika.
Dabar esame labai didžiai dėkin
gi jam už pagelbėjimą nuo Rheumatizmo ir kraujo užnuodijimo
Kas /(bejotų apie teisingumą,
tai mes galime ypatiškai paaiš
kinti kiekvienam, kuris tik
kreipsis prie musų. Pasiliekam
didžiai dėkingi p. Peter A. Miller
Ona ir Kazimieras Mažioniai,
2540 W. 45 PI.,
Chicago, III.

[NORĖDAMI

GRAKORIUS IR
BalhamuotojaH

navimų
betų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui AmeAkon, tuojaus kreip

kitės j Naujienų Ofisų.

»

’
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Turiu automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

3319 Auburo
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus naieus, tąfpg
dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijn Amerikoje
‘

A. A. PAKSYS

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

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

A. BARTKUS, Pres.

Chicago, III.

olseiio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted Su
Telenhone Havusarket 1018

-

/
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į KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.
Nelaimė prie nelaimės.
Gegužes 2 dienų po pietų
Forbes gatvėj trokas užmušė
ėjusių į mokyklų Eleną Joki!
bauskytę, 7 metų mergaitę.
Jos tėvas, Juozas Jolfubauskas,
da tebebuvo kalėjime po to,
kai penktadienį, balandžio 27
dienų valdžios agentai jį areš
tavo, kartu su kitais "“raudo
naisiais” medžioklėje ant ko
munistų. Tat davus žinių ka
lėjimai!, kad jo vienturtė duk
rele negyvai suvažinėta, Jokū
bą u skas buvo iš kalėj mio pa
leistas. Jokubauskai didžiai nu
liūdę dėl nelaimingos mirties
dukters, kurių jie taip labai
mylėjo.
Kaip jau įmonės sako: ne
laimė prie nehdmės.
Joknbauskas yra paprastas darbi
ninkas. Bemedžiodami “rau
donuosius” valdžios agentai
suėmė ir jį ir išgabeno kalėji
mai!. Jo žmona buvo baisiai iš
gąsdinta tuo policijos įsilauži
mu į namus nakties metu, ir
po to labai rūpinos vyro liki
mu, juo labiau kad jie visai
nesijaučia kalti dėl prikišamo
jie’ms komunizmo ar “rengi
mo maišto” pirmųjų gegužės
dienų.
Taigi vienas rupesnis
“nepasibaigė,
dabar prisidėjo
dar didesnė nelaimė — skaudi
dukrelės mirtis.
Vilkina suimtųjų komunistų
tardymų.

Nors buvo skelbiama, kad
suimtųjų
komunistų pirmas
kaltinamasai aktas bus pri
ruoštas gegužes 2 d., bet kaip
reikia, tai da ne šiandie . nie
kas nepadaryta, ir
suimtieji
sėdi kalėjime, nežinodami nei

už ką jie sėdi.
Mat valdžios
šnipai turi suėmę žmones, o
kaltinimų jiems, matyt, jokių
neturi. Tat visa dalykų vilkina
—•’ laukia, gal sugebėsiu kų
nors sufabrikuoti. Tik kaiin,
ar kų lemtų sugalvos. Greičiau
sia, kad suimtieji bus paleisti
be niekur nieko, ar bent suloštis dėl akių kokį farsų.
Bet čia ir suimtiems
bus
lekcija, ypač lietuviams, kad
apsižiūrėtų tarp savųjų (Iraugų.” Nes niekur kitur, kaip jų
tarpe randasi tie šnipą i-provokatoriai, kurie ranka už ran
kos eina ir veikia kartu su val
džios šnipais,
kad tuo budu
skaldžius darbinipkų vienybe
ir patarnavus plieno trusto ka
raliams.
—Reporteris.

Lietuviy Motery Globos
■

mokyklas, ir tuo budu duodama jiems galimybes paskui
savistoviai uždarbiauti ir tureti užtikrintų ateitį.,
“Prie tam galiu pasidžiaug
ti, kad Prieglaudos globėjai ir
vedėjai jokių klinčių man ne
darė dėstyti Prieglaudos mo
kykloje tikybą ir netrukdė vai
kams atlikinėti jų tikėjimo pa
reigų, vienu žodžiu, stengėsi
auklėti juos brangioje tėvams
ir tautai religijos dvasioje.
’

“Kim. A. Sabaliauskas,

“Karo Ligoninės ir L. M. G.
Komiteto Prieglaudos Kapelio
nas.
“Kaunas,
Kovo 2 d., 1923.”
Iš to laiško matoma, kaip
neteisingai, kaip nesąžiningai
elgiasi krikščionių-demokratų
laikraščiai (“Garsas”, “Darbi
ninkas”, “Draugas”), šmeižda
mi Lietuvių Moterų Globos
Komitetų, jo užlaikomas prieg
laudas ir jo atstoves Ameriko
je. Nesinori tikėti, kad tie
^krikščiioryišiki” laikraščiai bu
tų galėję vesti agitacijų prieš
gražų labdarybės darbų. Ar gi
jie nežino, kad mažutėliai ap
rengti, papenėti, išauklėti yra
labdarybės švenčiausis darbas?
Ar jiems pagailo, kad Ameri^
kos lietuviai gali sudėti kiek
pinigų tų našlaičių duonai?..
Visas aukas siųskite tiesiog
atstovių (D. Šleževičienės ir V.
Vencicnes) adresu, 1
Avė., New York, N.
Čekiai i

Gilios užuojautos ir 1 gražių
ręikia rašyti vardu: Lietuvių
linkėjimų laiškas, kurį atsiun
Moterų Globos Komitetas.
Lietuvos Ministerio Londone tė Gerb. T. Naruševičius, dar
linkėjimai L. M. G. Komiteto kartų parado Amerikos lietu
viams, jog "darbas, kurį atlie
Atstovėms Amerikoje.
Lietuvos Ministeris Londone ka Amerikoje ponios Šleževi
gerb. T. Naruševičiuj sužino čiene ir Vencienė, turi būti vi
jęs, kad Lietuvių Moterų Glo sų be skirtumo remiamas.
■ 1 1■
bos Komiteto Atstovės atvyko
Liet. Moterų Globos Komite
Amerikon su L. M. G. K-to to Prieglaudose vaikučiai nėra
reikalais, atsiuntė sekančio tu klausiami, kokiai jie partijai
rinio laiškų:
priklauso,
ar kokiai partijai
“Liet Atst., 10 PalaceGate,
priklausė jų tėvai, kaip tai ne
Kensington, London, W. S.
kartų būna tikrai partinių žmo
No. 365—14—3—2. Kovo 14. nių prieglaudose daroma, čia
^Gerbiamosios Ponios Šle žiūrima tiktai į reikalų,
čia
ževičienė ir Vencienė:
atsiliepiama į vaikučių klyks
“Dideliai įdomu man buvo mų,
čia suteikiama jiems
sužinoti, kad Tamstos išsiren prieglauda, priežiūra ir moks
gė t ilgon kelionėn į Suv. Val las.
stijas su tikslu gauti piniginės
Aukos reikia siųsti Lietuvių
ir kitokios paramos prieglau
doms ir tolygioms labdarin Moterų Globos Komitetui, 294
goms Lietuvos įstaigoms.
Eighth Avė., New York, N. Y.
^Pažindamas dideflį prakil Čekiai ir Money Orderiai rašy
nių Amerikos žmonių geraširti L. M. Globos Komiteto var
dingumų, esu giliai įsitikinęs,
—K. V.
kad Jūsų atsišaukimai
taip du.

svarbiu tikjslu bus tuoj išklau
syti ir pasekmėje to Jūsų glo
bojamos labdarybės
įstaigos
gaus
medžiaginės paramos
ačiū Jūsų kelionei.
“Asmeniniai
suprasdamas,
kaip labai reikalinga yra pla
ti pašalpa nelaimingiems, bu
vusiojo karo paliktiems musų
tėvynėje, aš nuoširdžiai lirikėju, kad Jūsų altruizmo pas
tangos butų apvainikuotos tik
ru pasisekimu.
“Su gilia pagarba ir geriau
siais linkėjimais, lieku.
Tamstų

in. vr.

Prieglaudos

Kepeliono laiškas

*

•Į

to
L. M. G.
nonas g Kun
kas atsiuntė Amerikon
M
GX. K to pirmininkei sekančio
turinio laiškų:
K to Pirm
“L. M. Globos
_____ __
Poniai Šleževičienei.
“Jau treti metai, kaip esu
Kapelionu L. M. G. Komiteto
laikomos prieglaudos.
“Nors toj prieglaudoj vaikai
surinkti iš visų pašalių, kiti,
matyt, kilę iš labai tamsių na
mų ir skurdžių gyvenimo apystovn, čia, reikia pasakyti, visi
jie gana greitai ne tik buvo
nuprausti, švariai apvilkti ir
sočiai pavalgydinti, bet įgijo
net manierų gerai išauklėtų
vaikų.
“Nors, kaip tai kiekvienam
žinoma, pavalgydinti kuo ne
du šimtu vaikų, labai neleng
vas darbas, tačiau, matyt, Ko
mitetas sugebėjo tinkamai ap
rūpinti maistu vaikus, nes jų
išvaizda visai sveika, veideliai
raudonuoja,
vaikai linksmi,
pilni gero ūpo. - •
‘^Malonu majytj, ‘kaip visi
vaikai mokomi arba amato,
arba
leidžiami į aukštesnes

President Harding
geg. 12
George Washington
geg. 19
President Roosevelt
geg. 26

MRS. A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

«•

l SENA TĖVYNĘ?

3191 So. Halsted SU kampas 81 gal,
Telefonas Yards 1119

Baigus!

America birž. 2
President Filmore
birž. 6

Aku šert
is kol egi-

President Arthur
birž. 16

praktika
vusi Penn»
silvanijoa
hospitalėse. Pasek
mingai pa
tarnauja
prie gim
dymą. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims it
merginoms.

Busit mandagiai priimami
REČIOS klesos pasažieriai ant United States Linijų
laivų gyvena gerai ir linksminasi tarp savęs. Jie
' ’ miega patogiose 2, 4 ir 6 kamabrių kajutose. Jie turi
rūkymui kambarius, pasilinksminimo kambarius, kur mu
zika griežia, moterims kambarius, ir daug vietos ant vir-’
šaus laivo. Jie &auna geriausį maistą ir prie stalų yra
patarnaujama mandagiai ir gražiai.
Pasinaudokite proga šio patarnavimo. Reikalaukite
kuogeriausio už jūsų pinigus. Su jumis bus apsieita kaip
su gentlemenais ir jūsų moterįs bus kaip leidės ant United
States Laivų linijos. Jei jus norite atsigabenti savo my
limuosius iš senos tėvynes, pirkite laivakortes per United
x States Liniją. Užtikrinkit jiems apsaugojimą ir gerą pa
tarnavimą. Eikite prie musų artimiausio agento šiandien,
ir pasakykit ko jums reikia arba rašykite ilsiai į

T

United

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

#^DR. HERZMAN^l

States Lines

45 Broadvvay

—IŠ

New York City

Managieriai Operatoriai dėl

U. S. • S HIP PIN G

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b
metųjcaipc patyręs gydytojas, ėhi-

BOARD. •
>

gal nau>
* kitokiu!

elektros prietaisus.

Garsinkities “Naujienose”

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 0875
Telefoną! t
Naktį Drexel 950
Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

T

TAUPUS ŽMOGUS

Turtas
$14,000,000

DR. CHARLES SEGAL

Reguliariai taupo,, ir
investina išmintingai

T. Naruševičius,

Lietuvos Ministeris Londone.

Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovas

vICaspar State Bank

THE

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų

OFISO VALANDOSi
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.

1&00 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės
Chicago, Illinois

GREAT NORTHERN
STEAMSHIP COMPANY

Telefonas Drexel 2880

Kapitalas ir perviršius

Tel. Pultam 5432

000.00

(IKORPORUOTA)

A.SHUSHO
AKUSERKA

BOSTON, MASS.
Įdarys Federal Reserve
Systemos ir Chicago
Clearing House Ass’n.

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Turiu patyrimą
moterų ligose; ni
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi
mėnesinių važinėjimų

etuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Boston — Southampton

Boston — Gothenburg

$110

$138

į vieną pusę $65
Susijungia su •
Londonu, Liverpoliu, Le Havre

j vieną/pusę $75
Susijungia su
Christiania, Stockholmu, Helsinj
forsu, Danzigu, Riga,
Copenhagenu

4631 So. Ashland Avė;

Tel.: Yards 994

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON
8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

rA:o pasažierių apie du tūkstančiu' kas me
Kompanija pienuoja pervežimo
nesį. Darykit savo kelionės planus dabar ateinančiam sezonui.

Pasažierių gyvastįs. bus apsaugotos per

EVER-WARM SAFETY-SUITS

DR. S. BIEŽIS

kurie apsaugoja nuo paskendimo ir peršalimo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

žmonių, kurie nori pamatyti
šio laukus Franci joje, c”-peare šalį. Skandinaviją, šalį vi
durnakčio saulės, ir tt. Tai gy
venimo proga! Bet tai yra dau
giau negu tas. Kompanija atsi
stoja ant tikro biznio papė
dės, padaro naują nustatymą augštos klesos, važinėjimą viena Mė
sa pamatą. Tas galima padaryti
su mažu pelnu, kuris yra musų
patvirtintas ir ką mes manome
daryti ir tolimesniuose prospek
tuose. Jus surasite tame daug
žingeidumo.
?
MES TAIPGI PARODYSIME JUMS KAIP J^ GALITE TAPTI DAPLANO
LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALB.
ŠIAIS METAIS
mums
Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų vardu ir adresu

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

A round trip (kelionė, Europon ir
atgal), sd visomis išalidomis ant
laivo, su ne daugiau išlaidų vakacijoms kaip čia namie! Kad užgaganedinus kiekvieną reikalavimų
šioje šalyje nebrangiam, bet tuo
pačiu sykiu labai maloniam pasi
važinėjimui Atlantiku, yra pir
mutiniu tikslu Great Northern
Steamship Kompanijos. Organi
zuota yra progresyvių biznierių
vyrų kuri pripažįsta nepaprastą
gerumą ir pigumą pasivažinėjimo
Europon. Kompanija dės pastan
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų

A. Wikstrom

Information Dep’t
>
Edmund Bldg., Suite 54,
Boston, Mass.
Aš žingeidairiu gauti visas in
formacijas kas link kelionės.
(PažymSk

kryželiu)

į

vieną

pusę į abi pusi.
Angliją

Franci ją

Vokietiją
Švediją
Norvegiją
Denmark
Baltijos Provincijas
Finlandiją
Rusiją
Vardas
Gatvė a • R. f. d......................
Miestas
Valstija

A. Wikstrom

Information Dep’t
Edmund Bldg., Suite 54,
Boston, Mass.
Aš žingeidi u tapti partne
dalininku Gn
Northern Stei
i.
Malonėkite
ship Kompan:
siųsti man p >ektus ir k
smulkmenas.
Vardas

Gatve ar R. f. d

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

DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St„ Chicago, III.
kampas 184h Stzeet
Phone Canal 0257

Tel. Austin 0737

■■■..i.

DR m.
I

DR. MARYA
D0WIAT—SASŠ

sinm

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5208 W. Harrison St.

4601 So. Ashland Avė.

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

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel
Namų Tel,

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Boulevard 7820
Lafayette 0268

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

Office Hours 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Vai. 1-4 ir 7—9. Ned. 10-12

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURG
1900 So. Halsted St.
/venimo vieta: 4193 Areli
2 iki 4 po pietų
Tėl. Lafayette 0098

1. L. DAV1D0NIS, M. D.
Tel. Kenwood 5107
nuo 5:30 iki 7:80 vakare, ir

DR. A. MONTVID

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Tol. BOU levari 448T
4441 8. AaNsM Aw

DR.
P.
Z.
ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PAVASARINIAI IR VASARINIAI'
SIUTAI

Valandos: 11 Iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St.,

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
pasirinkimui naujus moderninius atylius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa-

Kampas 18 ir Halsted St.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

ternų siutus.

Mieros 33 iki 48. Musų

žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po
$13.50 iki $42.50.

Telephone Yard. 6884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 1M 12 ii

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Garsmkites Naujienose

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną
Res. 1139 Independcnce Blvd. Chicagc

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Dr. A. A. Roth

Are.

4643 So. Michfgan Avė.

Miestas
Valstija

Dr. Maurlce Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

$110 Į EUROPĄ IR ATGAL

VIRŠ MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS UŽ GELŽKELĮ IKI
Į ŠIAURĘ TAIP’ TOLI KAIP STOCKHOLMAS.

I j.

>

NAUJIENOS, Chlcsgo, II!.

Pirmadienis, Geg. 7, 1923

3325 So. Halsted StM Chicago, III

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
8248 South Halsted St
TeL Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Ir viršutiniai pava

sariniai kautai po $22.50 iki $30.
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50,
$87.50 ir $42.50. Pavasariniai virihitiniai kautai po $22.^0, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalymo išpardavimas
□verkautų jūsų kaina. Parduosime
VltdCą’
S. GORDON,
S. GORDON.
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St
tik biskį į rytus nuo Halsted St.
f Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

Pirmadienis, Geg. 7, 1923

silaukė ginkluoto franeuzų gus, kuriuos vis giliau ir gi Dar ankščiau, renkant atsto
NAUHEMOS
įsiveržimo į Ruhro sritį, ir liau leido į darbo Lietuvos kū vus , pirmąjį Sėimą, kilus gin
čams dėl 76 § rinkimų įstaty
ną.
The LUhvanlaa Daily Nava
ji
iki
šiol
nesuranda
budo
mo išaiškinimo, f<krikŠč}iolnys”
Cublishad Daily axcapt Sanday by
Ijkviduoti tų konfliktų. To Ir čia, galima šakyti, asi- drąsiai,
fha Lithuanian Wawa Pub. Cu., Ine.
tautinių
mažumų
dėl dabar kalbama, kad /Cu- deda lietuviškojo fašizmo/ die- skriaudai, tą išaiškinimą palai
Vdftar P. Grigaiti!
no kabinetas rezignuosiąs ir
kė ii* pripažino teisėtu, prieši
Buržuazija
Pirmiausia,
atžagareiviai
at

jeOįi South Haistea rttraat
socialistai vėl sugrįšiu į val
socialdemokratų
sisako skelbti ir vykinti dvarų nantis tik
Chicago, 111.
nepajiegia
džių.
Talephona Rooravalt 8501
dalijimą neturtingiems be iA- partijos žmonėms.
Kitos šalys nėra taip pris mokesčio; toliau konstituciją Po tokių teisės^ mindžiojimų
valdyt.
Subscription Katėsi
18.00 per year in Canada.
paustos, kaip Vokietija. Bet su mažai rybotom prezidento įvyksta Klaipėdos sukilimas
per year eutside of Chicago.
i Yra šalių, kur viena bur- kai kuriose jų buržuazija teisėm bei kitais nudėvėtais, bei prijungimas Lietuvai, kų
$8.00 per year in Chicago:
8c per copy.
žuazija jau nebepajiegia jau taip pat tik per didelę supelėjusiais vidurmžio dės atlikus, sukilėlių vadas—Bud
niais1 priėmė ir dar visoj šalyj rys siunčia telegramą minėtam
bėdų
išlaiko
valdžių
savo
valdyt.
Viena
tokių
šalių
Entered as Second Clase Matter
Mussolini, vardan
“giminys
Mansh 17th, 1914, at tbe Post Office yra Vokietija.
rankose — pav. Švedijoje^ griebėsi laškiali ;savą juodąjį tes” ir ątliktų žygių panašumo,
•f Chicagoj III., andar the act pf
dąrbą varyti Bažnyčia jau nuė
j Trumpą laiką, po revoliu ^Anglijoje, Austrijoje, Bel stojo
tfarch 2ndj 1879.
būti bažnyčia,
nors toj čia mažmožis, bet gyvai ilius
cijos, tenai buvo grynai so gijoje, Latvijoje.
prasmėj, kurioj pirma buvo, truojąs musų atžagareivių ;—
cialistinė valdžia. Bet ka Prie* šitokių jiegų santy bet virto klerikalinių partijų “krikščionių” ir fašizmo san
dttrve, 1789 8a. Halrted St, Chicago,
dangi socialistai buvb suski kių daugelis žmonių ima mitingų vieta, žinoma, bet tei tykius.
UI. — Telefonai! RooMVelt 8500.
lę į tris partijas, kurios ko abejoti, ar ne geriaus butų, šeis išsireikšti socialistinių par Bet. visuomet ūpo bei stovio
Visfmokijima kainai
vojo tarp savęs, tai į valdžią kad vietoje demokratijos buT tijų atstovams. Išpažintis — tikriausias barometras yra
$8.00 neužilgio įėjo ir buržuazinių tų įvesta diktatūra.
Dalis asmenju patikrinimu kiekvieno jaunuomenė. Pažiūrėkime jo
4.to
Parai meti __ _______
Paskui buržuazijos mano, kad pa- piliečio politikos credo. Mokyk sios darbus,. atžagareiviams
2.00 partijų atstovai. •
Trims mineslama ----, 1.60 buržuazinė
Dviem raineliam
—■
valdžios dalis gelba diktatūros butų gali lą, tam tigrais įstatymais, pa nuolat diktaturėjant bei nesi
.75
Vienm minėsiu!
ėmė sukti politiką tokion ma sulaikyt politinį darbi lieka kifnigų kontrolėj, o tam skaitant su pačių .geistaisiais
Ghicagoje per neiiotojuii
Patogiausia nu
prišinančius mokytojus įvai įstatymais.
8c j pusėn, kad socialistai nega ninkų klasės augimą ir suVien* kopija ....... —•
kreipti akį Lietuvos studęnti18c lėjo su ja sutikti ir pasitrau stiprint savo klasės viešpa riausiais budais persekioja.,
Savaitei , .„u..., ......—
75c
tavimų. Iš to kįla simpati Visas Lietuvos gyvenimas į- jon, — ji savo (laugumoj ėmė
kė iš valdžios.
gauna tam tikrą, gana nepa pildyti savo dėdžių - valią bei
Ministerių. kabinetas susi jos fašizmui?
darbą. ' SUsiburusieji
$74»
O darbininkų pusėje kai kenčiamą, spalvą, išskyrus bent įpradėtą
3.80 darė iš vienų buržuazijos
ateitininkų
bei tautininkų'kurie pasilieka savo
‘rimą mėnesiams . ............... — 1.75 atstovų.
kurie žmonės mano, jogei teismus,
Kuomet
įvyko
ta
pašaukimo aukštumoje. Bet ir korporantų organizacijas, stur
1.25
Itierii mėnesiam .........
reikią
pavartoti
diktatūrų,
.75 atmaina vąldžioje, tai viso
Vienam mėnesiui —
teismai būdami įstatymų lei- denitai lyg ko įgilti pradėjo ne
kad pagreitinus buržuazijos dšinunoeioB įstaigų* 7 įrankiu, pakęsti svetimos nuomonės ir
pasaulio
laikraščiai
rašė,
Lietuvon ir kitai
puolimu ir dažnai turėjo vykinti nutari slisteniatingai puldinėti studenMetam. ...^!^______ . $8.00 kad dabar Vokietijos reika viešpatavimo
lai pasitaisysią. Užsienių įsteigus proletariato val mus griežtai priešingus savo tus-žydus bei kitus svetimtau
Pusei metą ------------<--------------Kam, girdi, jie susirin
Trinu mėnesiams------------------ 2.00 kapitalas, girdi, ateisiąs pa- džių. Tie žmonės mato išga pašaukimui, kaipo teisingumo čius.
bei teisėtumo instancijos. Ten kimuos, Universitete, norį savo
Pinigus reikia siųsti palto Money gelbon Vokietijai, o FrancF nomų bolševizme.!
Orderiu, kartu su užsakymu.
ja nespausianti jos taip Mes tečiaus esame tvirtai ka dar, pridurti, kad teismų gimtąją kalba kalbėti, kam
įsitikinę, kad demokratija savystovumas nei kiek nepri ainhitolniįikume medikai-žydai
žiauriai, kaip pirma.
Bet kaip tik prie buržua paims viršų ir ant fašizmo ir klauso nuo savo galvos Teisin plaustą krikščionių kunus, ir
Kitaip, negu
gumo Ministerio, kurį teisinin net buvo išviję svetimtaučius,
zinės valdžios Vokietija su- ant bolševizmo.
p
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Badas ir mirties bausmės
— tokių “laimįų” susilaukė
Rusijos liaudis po diktato
rišką bolševikų valdžia:
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Amerikoje.

■ I I ..............

L. šeimenis

z

Fašizmo diegai Lietuvoje

Iš vieno Lietuvos miesto
pranešama, kad tenai per
kokius tai atlaidus įvykęs
didelis mitingas, parengtas Fašizmas— dešiniausių tau
tininkų (šovinistų) diktatūra,
rinkimų kampanijos reikalu. išdava
kaimo ir
stambiųjų
Toje žinioje skaitome:
bei kapitalistų,
miesto ponų
“Kalbėjo Ūkininkų Są Kaipo natūralinė bolševizmo
fašizjungos, Darbo Federaci priešprieša, reakcija
jos, Socialdemokratų, So- mas — pasirinko Italiją savo
cial-Liaudininkų ir Darbo gimtąja šalimi. Aišku, kad'
piliečius
Kuopos kalbėtojai, deba- Italija, turinčioji
temperamento, ypa
tuodami ir kritikuodami karštoko
tingą pasiskirstymą luomais,
vieni kitus ir aiškindami, i tikybinius
aštrumus daug di
delko nesisekęs jiems dar desnius, negu kitoj kurioj vals
bas pastarajame seime.” tybėj, puikiausiai atatiko fa
Tas mitingas tur-but įvy šizmo idėjai, vykinti. Fašizmas
ko po atviru dangum, kaip gimęs pietuose ėmė plačiai
tai esti dažniausia Lietu plėstis visuose Europos kraš
nuolat vis
voje, kur didelių svetainių tuose, rasdamas
daugiau ir daugiau pasekėjų.
yra labai mažai ir dauguma Turtuoliai
bei įvairiausi spė
žmonių gali lankyti mitin ji ulen tai lyg rodos jo laukte
gus tiktai šventomis dieno laukė, ir tik pasirodžius pra
mis. •
dėjo tuoj savo valstybėse skieDel'šitų aplinkybių mes pinti. Tikras fašizmo atsiradi
matome Lietuvoje wkį keis mo akstinas — bolševizmas,
tą amerikiečiams dalyką, pradėjęs viąą esamą griauti
kad griežtai priešingų viena bei žiauriausiu teroru naikin
kitai partijų agitatoriai kal ti, nebodamas nei laiko nei pa
ba vienam mitinge ir ginči dėties turėjo susilaukti prieši
jasi tarp savęs. Jeigu Ame ninko sau panašaus tipo. Tasai
bolševizmo priešininkas, turįs
rikoje suseitų į vieną daiktą tas
pačias ypatybes kaip ir pat
kelių partijų agitatoriai su sai bolševizmas ir yra fašiz
savo pasekėjais, tai neapsi mas.
eitu be muštynių.

Badas Rusijoje.
Europos laikraščiuose įdė
ta Rusijos Telegrafo Agen
tūros pranešimas, kuriame
sakoma, kad badaujančių
šelpimo komisijos posėdy
je Vinokurov raportavęs,
jogei padėtis bado ištiktose
srityse einanti blogyn. Pavolgyje kenčią badų keturi
su puse milionai žmonių;
ateinantiems trims mėne
siams (nuo pabaigos kovo
mėnesio) jie turį tiktai pu
sę reikalingojo maisto. Ko
misija nutarusi sustiprinti
badaujančiųjų šelpimų iki
rugiapjūtės.'
šita oficialinė žinia griež
tai prieštarauja komunisti
nės spaudos pranešimams,
kurie skelbė, kad Rusija jau
turinti tiek atliekamos duo
nos, jog galinti šelpti vokie
čių darbininkus Ruhro sri
tyje.

-Padarę
trumputę įžangą,
pereisime nagrinėti fašizmo
ugius bei vystymosi Lietuvoje,
gi kitų šalių, tuo tarpu, apleisi
me.
Pradžioje 1920 metų Lietu
vos visuomenė pasižymėjo ne
paprastai dideliu • demokratingumu, Henris buvd
matomas
spaudoje, prakalbose, partijų
programuose bei nusistaty
muose. Dešinieji visuomenės
nariai, įvairaus plauko “krikš
čionys” stebėtinai gerais demo
kratais atrodė. Jie sakėsi ir
dvarų žemes kumečiams ir ma
žažemiams be išmokesčio da
lysią ir Lietuvoj gyvenančiom
tautom pilną laisvę duosią, ir
Valstybę demokratniai valdy
sią, luomų skirtingumų hepripažinsią, kariuomenę deihokratiniais pagrindais organizuosią
ir t.t. ir t.t. žodžiu, klerikalai
skelbėsi esą demokratų demo
kratais.
Tik kaime dalykas?! Iš kur
tas atžagareivių sudemokratėjimas?! Juk visuomet jie buvo carų NikoU^ų bei Urachų
garbintojai! Kas čia galėjo
atsitikti?!

Tuoj paaiškės. Tuo budu
Lietuvos socialistaj puikiai su
prato tą “demokratinį” atžaga
reivių politikos variantą ir nuo
lat jiems prikaišinedavo antidlemokratiingųmą, moniarchizmą ir kitus šios dalykus. Ir ne
apsiriko savo priekaištais, nes
tas klerikalų pseudo-dėmokratįzmas pigiai buvo supranta
mas.
Apie 1920 metus Lietuva gy
veno kitokį negu dabar ląikotarpį ir turėjo gana sunkią
tarptautinę padėtį. Demokra
tizmo ūpas viešpatavo veik vi
sose, be Rusijos, valstybėse.

Rusijos bolševizmas, tuomet,
rodį aiškių pretenzijų užgrobti
Vakarų Europos šalis, o jų tar:
po, gal ir pirmiausia, Lietuvą.
Reikėjo turėti rimtas gink
las kovoj su bolševizmu. Tuo
ginklu galėjo būti tiktai de
mokratizmas »u visiškai prie
šingais bolševizmui dėsniais.
Tai ir Lietuvos atžagareiviai
pasirinku demokratizmą gink
lu ir pasekmingai gynėsi iš Ru
sijos plaukiančių nuskurusių
gaujų.
Reikia pastebėti, kad nesigriebdami demokratizmo, nors
ir fiktyviai, jie puikų pasirin
kimą padarė, nes su bet kokia
diktatūra gali pasekmingai tik
demokratizmas kovoti, ko ne
gali nei vienas ir iš puikiausių
ginklų ligi šiol žmonijos išras
tų savo artimui žudyti.
Ir
klerikalų demokratingumas sa
vo apogejos, o kartu ir kulmi
nacijos pjpikto dasiekė, kuo
met Lietuvai didžiausiai bolšę-.
vikai grėsė, tai yra, kuomet
skverbėsi Lietuvon ir net Aly
tų buvo užėmę, aiškiau,' kuo
met Lietuvos valstybei gresę
didelis pavojūs.
Bet laikui bėgant,- pavojui
praėjus,
bolševikams uoliai
flirtuoti su vakarų buržuaziją
ar tai dalant prekybos sutartis,
ar važinėjant į įvairiausias kon
ferencijas, ar leidžiant užsie
nio kapiitajlistams ckspluatuoti
Rusijos turtus, suteikiant viso
keriopas koncesijos, 'politikos
gyvenime kilo atostogos ir ...
ir musų klerikalai su įvdiriuasiomis savo uodegomis pui
kiausiai tatai suprato ir visa
širdžia atjautė. Nieko nelauk
dami pradėjo tuoj rodyti savo
tikrąjį, jau nebędemokratinį,
veidą, bet juoduosius savo nu

daugumoj žydus, iš praktikos
darbų. Kartais susirinkimuose
dalykai daeidavo ligi kumščių
bei griebimosi už braunipgų,
kad tik įtikinus priešingos nuo
monės studentus savoj argu
mentacijoj.
Ta a tž-aigarei vjųį-skandalistų
studentų dalis plačiausiai na
grinėja “numerus clausus” ir
nutaria visokioms priemonėms
eiti prie jo įvykinimo. čia stu
dentai socindistaf drąsiai kov(>
ja su
panašias klerikalų-studentų darbais ir dažnai turėjo
pernešti
persekijomus Savo
priešininkų ar tai Universitete
ar tai gatvėje.
Tenka^pastebėti, kad studentaiirisocialistam sekėsi ga
na gerab kovoti su atžagarei
viais ir visuomet nedavė su
teršti jauno Lietuvos studento
garbę.
Dar to negana, kaikurių Lie
tuvos didesnių miestų jaunuo
Lietuvoj (“krikščionys” taip menė griebėsi tepti iškabas ne
pat turėdami valdžią savo ran lietuviškais parašais. Taip de
kose uoliai Italijos įvykiais do gutu ištepliota iškabos Kaune,
Panevėžyje, Virbalyje ir kitose
misi te spaudoj butų ir neb
Ypatingai .r-<puįik)iai”
tų dalykų apie fašizmą ir jo- vietose.
vykintojus prirašo. Pavyzdžiui,, tepimas atliktas Kaune, kame
vienas kuris Lietuvos laikraš nė mažiausia iškabėlė neliko
tis prisispyręs įrodinėja, buk švari, — laike vienos nakties
Mussolini esąs tikras
lietuvis viskas apspėta.
Tas viskas ^darosi klerikalų
kilęs iš Kauno gubernijos. Pa
vardė esą .tikrai lietuviška pa visuomenei pritariant ir savo
nuolat prie to
einanti iš Maisiulionis,
kuri laikraščiuose
Mussolini virtus tik ją gerokai skatinant. Daugiausia “krikčšsuitalijus. Toliau, pradžioj šių čionių” laikraštis “Laisvė” lie
glostė ir
metų valdžioj laikraštis “Lie tuviškus “fašistus”
tuva”, kurį dabar veda “kri drąsino toliau minėtą darbą
kščionių” šulas gydytojas Jo varyti. Dabartine valdžia, pa
kantas,. atsiispausdjina .'rašistų taikaujanti atžagareiviams, la
programą ir duoda redakcijos bai pro pirštus į visa tai žiuri
prierašą, kame tik puse lupų te nesistengia akiplėšoms kelią
išsitari ia, buk fašizmo pro užkirsti, nes matyt nedaugiaugrama
m U nevisai tikusi, o siū tame blogo mato.
“Lietuvoj” skalbiama informa t Toliau, jau aiškiai susiorga
nizuoja oficialiai slaptas, bet
cijų delei.
Tą svarbii/žy^į aitlikuls, pro riešai darbą varąs fašistų vyk
gramą paskelbus, einama jos domasis komitetas, kuris pra
begėdišką savo darbą.
vykinti. Fašizmo
pagrinde dėjo
taųįinlinkųįHšoyinistą (diktatūrą, Laikraščiai priešingi fašizmui
murzinę
taigi ir pradedama, nieko ne skelbė, kad iškabas
bojant, ' doktatoriškaii elgtis, vaikėzai, chuliganai... Fašistų
kantais net su valstybės teisi gi vykdomasis komitetas Kau7
niais pagrindais — konstituci- ne išleido atsišaukimą, vėliau
škelbdaistirenkama ir “Laisvėj” tilpusį,
savas prezidentais, visų Seimo rnasis rimtą darbą dirbąs, vis
kairiųjų grupių nuomone, ne ką suprantąs , ir susidedąs ne
leistai, prasižengiant Lietuvos iš vaikėzų, bet suaugusių žmor
valstybės konstitucijos 41 §. Ir ų.ių, ką, girdi, ir atliktieji dar
dar tą neteisėtumą pripažino bai liudiją. Be to, gyrėsi pra
gana
autoritetingas ’ Lietuvos dėjęs iškabomis, o baigsiąs gal*
teisininkų suvažiavimas, } in voinis ir gerklėmis. Kol kas
stancija visiškai neužintęresuo- dar darbais nieko neparodė,
ta partijų ginčais ir aukštai sto beįit tiek, kad rimtam socialde
mokratų vadui juristui M. Marvinti teisėtumo srityje.
Čia įvyko aiškus klerikalų kauskui atsiuntė įspėjimą: jei
negerbimas teisės ir visiškas ir toliau veiksiąs socialdemonebojimas pasekmių, kurios iš kratų partijoj, tai busiąs pašaliūtas iš kelio. .
to gali kilti.

kai tiesiog keikia (Lietuvos tei
sininkų suvažiavime. L. š.),
bet patsai iš savo demokrati
nio sąstato.
šiems dalykams esant, ne
nuostabu, kad Lietuvoj rand
sau vietos šovinizmas — tauti
nė neapykanta. Ypatingai, Ii
tus išleidus ir dėl aukštos va
liutos atsiradus ekonominiam
krizįiui, pradėta puldinėti žy
dus, buk dėl visa ko jie esą
kalti, jie viso blogo
šaltinis.
Svetimtaučių neapykanta yra
vienas iš ryškesniųjų atžaga
reivių ypatybių; visokeriopuo
se nepasisekimuose kaltina ki
tos tautos žmones ir *tuo paro
do saVo nusmukusią padėtį.
Šiems reiškiniams Lietuvoje
besivystant, Italijoj
įvyksta
perversmas ir.iMussolini sukilėlių^fašisitų—Vada) jpaįima Afi
šą valdžią j savo ianlpas it dik
tatoriškai valdo valstybės vai-

Aiškiai matyti, kad fašizmui
Bet štai kartą subildėjo du
Lietuvoj didžiausias priešinin rys ir angoj pasirodė keturi vy
kas yra veikli sociialdemokra- rai. Vienas jų rūsčiai paklausė:
— Ką čia darai?
Pastarųjų dienų įvykiai ver — Nieko, — atsakiau.
čia daugiau domės į lietuviš — Kaip tai njeko? O kas te
kąjį fašizmą
atkreipti, nes nai?
Ir eina prie to pečiaus, kur
nuolat augdamas priėjo gana
svarbių Lietuvai dalykų. Taip, užgintas vaisius garuoja kvepė
Pirmąjį Seimą paleidus, visiš damas.
Paėmė visus pabūklus, ir ma
kai be rimtų priežasčių, tik
“krikščionimi” u^špyrus dėl ne, ir nugabeno policijos nuova
vieno kito viceniinkterio (sic!) dom
Kapitonas išklausinėjo mane,
...paskiysta Kaune gandas, buk
Seimas negalįs darbo X dirbti, kas aš esąs,4cuo užsiimąs, sura
įstatymų
leisti, reiki!
A
ii šė viską ir viena akim pamerkė
pakeisti) autoritt{ingesne įstai j stoVijitį policistą. Tasai paėmė
ga, atiduodant valdžią į kurio mane už rankos, nuvedė gražiai
nors kariškio rankas .. Gandas į beizmentą, įstūmė už grotų ir
pasilieka gandu,
bet
jo užrakino, kaip monkę Linkentikriausia parko zoo.
galimybę
virsti
čia man visi planai išgaravo
tiesa galima
matyti kad
ir iš šio apsireiškimo, bū iš galvos. Bloga, sakau.
Po kelių valandų atvyko ma
tent: galingiausioji • Lietuvoj
partija — krikščionių demo no draugas ir, ačiū jam, paliuokratų per savo Centro ĮComite- savo mane iš namų nevalios, su
tą laike reikalingu “Laisvėj” į- dėjęs kauciją.
Man buvo prisakyta ant ry
spėti yisuomėnę, kad ji su pa
sklidusiais gandais, delei per tojaus stoti prieš teisėją.
Sugrįžus namo, neužilgio at
versmo, neturinti jokių ryšių
ir laikanti Seimą visa ko šei eina vienas iš tų, kur buvo ma
mininku. Toliau, buvę gandų ne nuvežę į policijos zoo, ir klau
buk ^krikščionys” (karininkai sią, ar aš turįs pinigų.
O kas tau darbo! ■— atkir
nutarę varyti kariuomęnėj agi
taciją prieš Seimo autoritetą, tau
— Doū^ju by smart. Nori iš
kad reikalui esant kariškiai su
lengva širdžia galėtų tą Šeimą lysti, tai t|iri samdytis advokayokatą. AŠ galiu
išvaikyti. Vaikyti įseimą pri
tau
tokį
nurod
i.
reiktų tuomet, kai jo dauguma
•— Ar daug reikės advoka
butų iš socialistų kartu su
. svetimtaučiais. Taip pat kiek tui?
— Nemažiau kaip du šimtu
ir šisai gandas turi pagrindo,
Įengvai pamatysime' už vienų doreliukų.
Nė ką darysi. Pasiskolinau du
kito mėnesio, jam dalelę, nors
ir mažytę, tikėti galima, nes šimteliu ir užmokėjau.
Ant rytojaus stojome prieš
“krikščionys” mažai kuo yra
pažeboti;
Visokių galimybių teisėją.
galima laukti, o ypatingai da — Ką virei tame katile? —
bar, kuomet jie aiškiai pradėjo paklausė manęs ponas teisė
bičiUluotis su dvarininkų bei jas.
— Kas, ar aš?
stambių j ų ūkininkų grupėmis:
pažanga su Smetonais, Valde — Nugi.
~ Ką ten virsiu... Turiu viš
marais pVyšakyj.
Ypaltingaji
“krikščionys”
nemoka savęs tų, tai lesalo joms gaminau.
— Ar gali prisiekt, kad teisy
paslėpti rinkinių metu, jie tuo
met panaudoja visus savo gink bę sakai?
lus: bažnyčią, pinigą (daugiau — Šiur, — sakau: — tikrių
siai užspekuliuotą ir klebonė tikriausią teisybę kalbų.
lių sudėtą), šmeižtą kitų par — Diščerdž, — pasakė teisė
tijų, kaltinimą
svetimtaučių jas, ir liepė man kiaušinti na
(Simanauskas, Darbo federac. mo. Tik katilo ir visų kitų prie
i
lyderis, Vilkaviškyj rodė į žydų taisų man nebesugrąžino.
— Varguolis.
krautuves ir šaukė, buk jie vi
sų vargų priežastis) ir tam
panašius įrankius.
Baigiant, tenka padaryti iš
vadą, khd Lietuvoj fašizmas
diegus yra metęs, tų diegų metėjais ir puikiausiais ' auginto
Atvykusieji iš Tarybų Rusų
jais yra atžagareiviai su “kri papasakojo apie gana ten pokščionimis” visokeriopų rųšių pulerę karikatūrą, kuri vaikšti
pryšakyj.
nėja iš rankų į rankas ir labai
Kokių ribų tas fašizmas atei slepiama nuo valdžios.
tyj gali pasiekti, sunku spręsti,
Karįkąturoj
vaizduojama
bet jam nuolat
besiplečiant,
Lietuvos padangei /Vis labiau Leninas ir Trockis. Abu sėdi
ir labiau niaukiantis juodais automobilyje. Netoliese ma
d besimis, gero bei laisvo gy tosi Maskva, į kurią iš visų pu
sių eina keliai.
venimo netenką laukti.
»
—L. šeimenis.
Tarp Lenino ir Trockio eina,
1 maž daug, šioks pasikalbėji
2-IV-23 met.
mas.—
—Krato,—sako Trtfckis
—Smagiai krato — prideda
Leninas.
—Pasuk, brolyti, į dešinę —
sako šoferiui.
—Truputį mažiau, bet vis tik
krato.
—Dar dešinėn—liepia šofe
Dženitoriaus profesija yra la
• *'
bai geras daiktas, ypač pavasa riui.
rio laiku: maža darbo, ir žmo- r —Draugai! — neiškentė šo
gus jauties nėpriklausomas, nes feris, — tokiu budu mes visai
paus esi sau bosas.
Mikalojaus keliu įsukome (NiPradėjęs tą profesiją nusita kolajevskaja doroga).
riau neturėti daug draugų. Per—Įsukome jau?.. Na, da
daugYtaaugų žmogui nenaudin
ga. Turiu vieną gerą prietelį, ir bar drožk drąsiai: kelias senas,
to man pakaks. Kaip geras prie- suvažinėtas!..
telis jis man davė receptą, paro
Sako, kad asmens, pas ku
dantį, kaip pasidaryt mėnesieną, riuos rasta ši karikatūra, bau
kad nakties Taiku šviestų, jei džiami mirtimi.
tikrasis mėnuo nešviečia.
(
Mėnesių šviesai pasidaryti rei
kia iam tikrų* prietaisų. Tat sųsipirkau visus reikalingus įna
gius, žalios medžiagos — įsi
steigiau visą cheminę laboratori
ją, ir dabar tik galvoju, kaip vei
kiai patapsiu turtingas žmogus.
K. Walkawskui. — Tamstos
Galvoj sukasi dideli planai. Rei- raštelio nedėsime —• musų
kia gaut žmonių su pinigais ir skaitytojai nesiinteresuoja se
organizuot tam tikra kooperaci- serų koplyčiomis.
ja. Darbas pradėta, reikia tik
Sparvai. — Vertimų gavome.
biznis išplėtoti.
Ačiū. Suvartosime.

įvairenybės

Iš dienos pa
tyrimų

CHICAGSS
ŽINIOS

MOTERYS PASIŲSTOS Į PA
TAISOS NAMUS Už VOGI-

MIRĖ SENAS TVIRTAS
LIETUVIS.

Dvyliktos gatvės krautuvėje
(Rooseveit ir Įlalsted) liko su
sekta, jog šešios negrės vogu
sios drabužius. Tos negrės dir
bo krautuvėje. Joė visos liko
areštuotos ir pabrauktos atsa
komybėn. Teisėjas kiekvieną
jų nubaudė $200 ir pasiuntė
šešiems mėnesiams į kalėjimą.

Feliksas Graževičė, 82 metų
amžiaus, mirė 11:BO nakties, 5
gegužės. Apie 35 metus pragy
veno Ghicagoj ir apie 30 metų
išdirbo Arniour and Co., prie
vieno sunkaus darbo, taip kad
net Armour and Co. pripažinę
jam pensiją iki gyvos galvos
po pusę jo algos. Tai mirė vie
nas iš tų tvirtų lietuvių, kaip
fiziškai taip ir doriškai. Žino
ma, jo persitikrinimai ne buvo
naujoviški, bet vaduodamas!
savo sveiku protu mokėjo iš
senoviškų nuomonių iškskirlti
ir pasirinkti geriausias, kurių
tvirtai laikėsi ir vadovavosi sa
vo gyvenime ir kurias įkvėpė
savo vaikam.
lai buvo žmogus per visą
savo amžį nė vienam nieko blo
go nepadaręs, atpenč, visiems
daręs gero kiek galėdamas. To
dėl visų, su kuriais tik susidū
rė kaip Lietuvoj, taip ir Ame
rikoj buvo mylimas ir gerbia
mas.
— M.

ANTANAS

APIPLĖŠĖ KOMPANIJĄ

Uždarė T. C. Gleich kompani
jos manadžerį ir stenografis
tę ir atėmė $3,100.

Šeštadienį Gleich kompanija
turėjo išmokėti savo darbinin
kams algas. Franklin Marling,
kompanijos nianadžerius, nu
vyko į banką pinigų parsivež
ti. Prieš jo sugrįžimą įėjo ofisan trys plėšikai ir uždarė ka
maraitėje stenografistę.
Kai
Marling sugrįžo iš banko jį pa
sitiko su revolveriais neprašy
ti Svečiai. Išpradžių jis bandė
priešintis, bet buvo įveiktas ir
uždarytas kamaraitėje.
IŠ jo
atimta $3,100.
Gleich Co. randasi po No.
2860 Broadway.

Reikalauja pakėlimo algos ir
grąžinimo pašalintų forma-

MES PERKAME
Neįrekorduotas

ĮVARDYTA 12 ĮŽYMIAUSIŲ

MOTERŲ AMERIKOJE.

Jų tarpe randasi dvi chicagieti — Jane Addams ir Julia
Lathrop.
Nacionalinė Moterų Balsuo
tojų Lyga ištisus metus spren
dė, kas yra žymiausios mot,erys Amerikoje. Gabaus Lyga
įvardijo 12 labiausia *. pasižym ėjusių moterų. Jų tarpe mes
užtinkame ir dvi chicagieti Jane Addams ir Julia Lathrop.
Alkiams vardas yra pląčiai ž-i
nomas ne tik Amerikoje, o ir
visame pasaulyje. 1019 m. ji
buvo Internationalinio moterų
kongreso pirmininkė.
Lathrop pasižymėjo labda
rybės srityje ir yra viena įstei
gėjų Hull House.

JAUNUOLIS NUTEIGTAS PA
KORIMUI.
Grant, 20 metų amžiaus polici. sto žudeika, bus pakartas
birželio 15 dieną.
Praeitą žiemą
Grant su
Krauseriu
nušovė
policistą
Ralph Sounders. Illinois vals
tijos įstatymai už nušovimą policisto skiria mirties bausmę.
šeštadienį teisėjo Oscar He
bei kriminaliniame teisme bu
vo teisiamas Bemard Grant, 20
metų amžiaus jaunikaitis. Tei
smas išnešė mirties bausmę. Ir
Gran‘t birželio 15 d. bus pakar-

~<(įfaūt išklausė mirties nuos
prendį šypsodamas. Išviso jis
įgijęs reputaciją nieko nepai
sančio jaunuolio.
Neužilgo sąryšyje su poiieisto ‘nužudymu bus teisiamas ir
Granto bendras Krauser.

Pinigus Lietuvon'

Kiekviena jų turės užmokėti
$200 ir atsėdėti kalėjime 6
mėnesius.

GATVIŲ VALYTOJAI SKELB
ŠIĄ STREIKĄ.

Gatvių valytojų unijos pre
zidentas Mike Corrozzo parei
škė, kad tos unijos nariai nie
šią darbą, jeigu nebus jiems
pakelta 48 centai algos ir sugrąžjnta pašaJiinIticji formaliai!.
ma
Valytojoms dabar
$4.60 dienai,1 gi reikalaujama
$5.08.
Be to, naujam majorui nžėy
mus vietą liko
pašalinta 90
formanų ir jų vietan paskirta
nauji. Corrozzo
reikalauja,
kad pašalinjlliiems Bormanams
butų grąžinta darbaš.
Reikia pasakyti, kad Corro
zzo yra nužiūrimas sumušime
kdturių majoro Deverio pas
kirtų formanų. Tečiaus įrody
mų tam nėra.

DR. VAITUSH, O. D,

APSAUGAS
Stakus, Bonus
ir

Antrus Morgičius
Atsišaukite

1316 Rimbai! Bldg
25 E. Jackson Blvd.

DIMSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
gegužio 5 d., 6 vai vakare^ su
laukęs 58 metus ir sūnūs Juo
zapas dimskis 32 metų.
Paeina iš Tytavenų miestelio
Raseinių apskr.
Lietuvoje paliko žmoną ir 2
sūnūs. Liudviką ir Aleksandrą
ir vieną dukterį Vincentą, o Juozapas paliko žmoną Amerikoj ir
Dukterį Juzefą 3 metų.
į

I

f

Giminės ir pažįstami labai
prašomi dalyvauti laidotuvėse.
Laidotuvės atsibus seredoj geg.
9 iš ryto iš namų 4606 S. Wells
St., Chicago į šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš ten į Šv. Kazimiero
kapines.
Lai būna jiems lengva šios ša
lies žemelė. Liekame dideliam
nubudime.
Sūnūs Kazimieras Dimskis ir
Juozapo žmona Oną Dimskienė

FELIKSAS GRAŽĖVIČE

11:30 vai. vak. gegužio 5, 1923,
savo namuose 3307 S. Emerald
Avė. persiskyrė su šiuona pa
sauliu. Visų, kaip giminių taip
ir pažįstamų' 'mylimas ir ger
biamas senelis 82 metų amžiaus
Feliksas Graževiče.
Nubudę
pasiliko jo miteris Elzbieta, sū
nūs Ignacas, dukteris, žentai ir
anūkai: Ona Rinkšeliauskienė,
Stanislava ir Mykolas Miniatai,
Katrina ir Jonas Petrošiai. Lai
dotuvės atsibus iš namų į šv.
Jurgio bažnyčią utaminke, geg.
8, 9 vai. ryto, o iš ten ant Šv.
Kazimiero kapinių.

Rašomosios Ma
šinėlės Del Jūsų
-Del Kiekvieno
Puikiausios, parankiausios — geriausios
rašomosios mašinėlės su lietuviškais akcen

tais, padarytos dėl lietuvių --- dėl Jūsų.

Taipgi kiti Reikalai ir
Proyos Lietuvoje
Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vediiųgi reikalų ir provų Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kaslink nuosavybės Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegul
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatartis Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiria
me bMlas geriausiems savo daly
ko žinovams.

District Bank
1112 W. 85th Street, Chicagp

Mašinėlė yra uždaroma gražia oda apmuš
ta skrynute ir užrakinama su raktu.

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

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon
pasimatymui su giminėmis arba norite atsikviesti draugus, žiurekite,
kad laivakortė butų pirkta pas The
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New Lietuvių Dentistas patar
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti.
naus geriau
Jie yra labai gražiai ir Svariai įreng
ti. Trečia kleaa tiesiog yra puiki.
Traukimas dantų be skausmo.
Bus labai šingsidu važinėti tais lai Ęridge geriausio aukso. Su musą
vais. Pilnas informacijas gausite nuo pleitom galima valgyti kiečiausią mai
agentų arba
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kai |,s. Sergėkite savo
TIE ROYALjMAIL STEAM
dantis, kad neker tų jūsų sveikatai.
A17 W. WaBhingtoįi St,
Chicago.
1545 West 47th Street, •
325 Second Avė.
So. MinneapoliS.
Netoli Ashland Avė.

Tel. BJvd. 3188

Woitkewicz
BANIS
|Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju
prie
gimdymo
kiekĮviename atsitikiIme. Teikiu ypatišką prižiūrėji
mą. Duodu patarinvus moterims
ir merginoms vėl
M.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR
Gydau bo operacijų ir be gyduolią
visokias staigias ir ironiškas ligas:
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaiką. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3tval. iki 9 p. m. Nedalioj
9 iki 12 a. m.

JUS AKYS
Yra jumi
.
brangesnės už viską, neapleiskite jų
‘ j. Jeigu kenti galvos skaudėjimą, \jei turi akių uždegimą,
____ ,jei
skaitant ar-siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.
Patarimai Suteikiami Dovanai.

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

Gal jums reikalingi
akiniai

Pinigai
Brighton Park
Lengva ir paranki nešiotis kelionėse ar
laukuose, nes su visa skrynute sveria tik 11
svarų. Galima rašytu
'
lių važiuojant traukinta, gatvekariu, lau
kuose ar parkuose. Paranki laikyti na
muose ir padėti bile kur.
Nėra geresnės ir arankesnės rašomosios
mašinėlės, kaip ka šita Kaina $60. Par
duodamos ant vietos ir siunčiamos paštu ar
ekspresu. Užsakymus reikia siųsti:
■

v

LIETUVĄ
NAUJIENAS f
4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674,

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.,

Chicago, III.

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

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

Pinigai
Ofiso Telefonas
Central 4104

DR. H. A. BROAD ’Sit.V“
MIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
kamb.
1202. Kampas
7 We«t Madiaon
‘
“ ... . Štate gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Bridgeporto

Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per
,
Vienybes Agentūrą.
VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čękius, draftuš irlšrpoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.
•
- ,
Reikalauk Vienybės Keliones Knygelės, kurioje rasite aprašyta
kelionės reikalus’ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi-

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI

Teisių Skyrius

— Adresuokite —

VIENYBĖ

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų
medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tų ligą.

Vienybes Agentūra

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
' Chicago, Ifl.

Central Manufacturing

3113 South
Halsted St.

borius A. Masalskis. Visi giminės, draugai ir pažįstami buk
dalyvauti laidotuvėse. Tegul tau bun4 lengva žemelė ilsėtis mano mylimas vyre. Pasiliekame dideliaine nubudime.
Moteris, sunai ir broiai.

(Ingaliojimai)

Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja
Lietuviams Kuogeriausiai.

Mašinėlė su keturioms eilėms raktų, lengva
operuoti dėl mokančiu ir lengva išmokti dėl
nemokančių, su kiekviena mašinėle yra duo
dama instrukcijų knygelė, kurioje yra aiš
kus, suprantami pamokinimai, kaip reikia
mašinėlę užlaikyti, operuoti ir kaip išmokti

Darbininkų Pašeipinio Kliubo. Mirusio kūnas pašalvėtas namuose ant
2 lubų 2158 W. 21st PI. Laidotuves atsibus 9 vai. utaminko ryte, geg.
geg.
8 d. į lietuvių Tautiškas kapines. Laidojimo, patarnavimą suteiks gra-

DOVIERNASTĮS

Doleriais ir Litais.

Remingtono Portable

Meldžiame gimines ir pažįs-j
stamus atiduoti paskutinį pa
tarnavimą tam nenuilstančiam
darbininkui ir skailingąi daly
vauti laidotuvėse.

PRANCIŠKUS SABASTIJONAS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu gegužio 5 d., 1923, 12:20 m. po pietų.
Po sunkios ligos kuri jį kankino apie metus laiko, sulaukęs 44 metus
amžiaus. Velionis paėjo iš Jukniškių kaimo, Kelmės valse., Raseinių
apsk. Lietuvoj paliko senus tėvus,' 2 seseris ir vieną brolį. Amerikoj
išgyveno 20 metų. Velionis paliko dideliame nubudime moterį Marcijoną ir 3 sūnūs, 'Edvardą 16 metų, Feleksą 14 metų, Stanislovą 12
metų, tris brolius, Antaną, Domininką ir Vincentą, senelę uošvienę ir 4
švogerius, Juozapą, Joną, Selvestrą ir Stanislovą Kurilus. Velionis ve
dė dorą gyvenimą, draugiškai sugyveno su šeimyna sąvo, giminėmis ir
draugais. Priklausė prie Simano Daukanto dr-jos, Lietuvių Piliečių

Siunčiame

Turtas virš $7,000,000.00.

Specialiai užsakytos per NAUJIENAS dėl
lietuvių, padarytos per Remington Typewriter Company ir parduodamos NAU
JIENOSE.

Lietuvis akių specialistas

NAUJJĖNAS
3210 So. ll^lsted St.

TeL Boulevard 9663,

For BeautiSul
rrEyes
Make the Ūse
Murinę a Daily Habit. T /
This Refreshjng Eye ¥
Lotion soon makes
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmleas, Enjoyable,
Sold byal! Druggists. Write tor Booklet,

193 Grand Street,

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE
RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ)
Skauduliai ant kūno ar viduriuose
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad tai paeina
nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir
moterų. Taipgi gydau:

Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:
3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
u fu

.fOK >«>M»,EYES

MURINb CO., 9 Bart OMo Strett.’CMcaso

Pirmadienis, Geg. 7, 1923

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

MOTERIS PRAŠĖ POLICIJOS
AREŠTUOTI JĄ.

Vyras neįsiieidęs jos į namus,
tat ji nuvyko policijos stotin
nakvoti.

“Aš noriu, kad jus mane
aršetuotute”, pareiškė kokių
20 metų amžiaus moteris ser
žantui Flynn. Moteris atsisakė
pasakyti savo pavardę ir savo
namų adresą. Iš jos sužinota
tik tiek, jog jos vyras atsisakęs
įsileisti ją į namus.
Moteris liko pasiųsta į Chi
cago Av. policijos stotį nakvo
ti

Milionierio dukters vargai

101 Radsdusko Antus
104 Rimkus Jochan A.
107 Sauciunas Piteris

119
120
121
122
132
133

Urbanavicz Petras
Ūselis Frank 2i
Vingrei Danjelei
Valsnis Tonis
Zamaravicus Kazimei’
Zellis Jozas.

REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKU

MOTERŲ

VYRŲ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikįa
ar kviečia.

MERGINŲ
IRK
P
. JAUNŲ MOTERŲ

. INSPEKTINIMO

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų
Ratelio nepaprastas susirinkimas bus
antradienį, geg. 8 d. 7:30 valį vakare,
Strumilos svetainėj; yra svarbus rei
kalas. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti.
— Valdyba.
Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų.
— Komitetas.
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia
pikniką. Tat prašome visų kitų to
miestelio draugijų nerengti tą dieną
piknikų.
— Rašt. V. Kaspąrinas.

arba
MAŠINISTŲ DARBO
i

Western Felt Works

PUIKIOS APYSTOVOS
GERA MOKESTIS
DARBAS DIENOMIS ARBA
NAKTIMIS
TURI MOKĖTI KALBĖTI
ANGLIŠKAI

Roselando L. D. N. Bendrovės šėrininkų mėnesinis susirinkimas jvyks
pirmadienio, gegužės 7 d., 8 vai. vak.,
K. Strumilos svet., 158 E. 107 gat.
Visi šėrininkai atsilankykit; yra
daug svarbių reikalų kaslink svetai
nės statymo.
Sekretorius K. Gavėnas.

Merginų ir moterų

Nuolat darbas prie mažų elekt
ros šmotukų, lengva išmokti, par
Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas jvyks Mildos svetai tyrimo nereikia, greitas pasise
nėj, gegužio 8tą d.; 7:30 vai. vak.
kimas ateičiai kurios yrajĮcvaliMeldžiami gerb. atstovai nesivėluoti, nes labai daug svarbių reikalų fikuotos.
yra išsprendimui.
ASSEBLERKŲ
— Kviečia Valdyba.
PAKUOTOJŲ
Keistučio Kliubo Dramos Skyrius, INSPEKTORKŲ
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi Turi kalbėti angliškai \
mui savo režisierės jr scenos darbuo
tojos draugės M. Dundulienės, gegu- [Ateikite pasirengusios darban
žės-May 9tą, M. Meldažio svetainėj,
BENJAMIN ELECTRIC
2242-44
W. 23 PI. Be vakarienės bus
Įsakyta jos ieškoti.
puikus programas ir šokiai. Gerbia
MANUFACTURING CO.,
Apie 6:30 vai. vak suzirbėi mieji, atminkit, kad šitas vakaras bus
Adams &' Sangamon St,
puikiausių. Tikėtus pasirūpin
telefonas. Tai buvo p-lė Fahr vienas
kite iš anksto. Juos galima gauti Į
ney. Ji kalbėjo iš Toman duon- pas Komisiją Minėto Dramos Sky-1
narius.
• ' MERGINŲ lengvam dirbtukepyklos. Bet iš jos kalbos tė riaus ir —
K. K. Dramos Skyrius.
I vės darbui, nuolat ir lengvas
vas nieko negalėjo nuvokti. Te
r»
♦- Teatrališka
rr *
r, .
darbas, .. $15
j savaitę
lefoną paėmė Anna Toman. Ji Draugyste
Rūta No. 1,1 .
.
.7 pradžiai,
\.
.
pranešė, jog p-lė Fahrney esan rengia geg. 13 d. pikniką čemausko I ir $20 iki $24 po išmokimui,
ti labai nervinga ir nerimstan darže, Ljrans, III. Grieš unijos erke-1 jį C Baking P0wder Factory
16 and Canal St.
ti
Tėvas, paprašė neišleisti
dukters, kol jis neatvyksiąs. I Pirmyn Mišrus Choraš laikys dainų|
. TT
,
Bet p-lė Fahrney visą laiką repeticiją utarninke gegužio 8 d., 7:30 Į FAJIEsKAU moters priz'lUvakare, Liuosybės svetainėj, 1822 rgijmui 2 metų vaiku. Apie iškartojo norinti namo važiuoti. yal
vVabansia Avė. Visi dainininkai pn-1,
,
.
.
.
Ant galo, pasitvėrusi savo ap valonte būti ant praktikos ir norinti I lygas pakalbėsim prie pasima’uoti galit ir nauji pristoti prie.I fvmo
siautąją išbėgo į gatvę. Paskui dain
choro.
Valdyba.
J
‘
i
r a
1931 Canalport Avė.
ją sekė Toman sesuo ir gimi
naitis.
!
Kai atvažiavo p. Fahrney, Town of Lake. — Draugystės šv. I REIKIA —
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvidemoterų prie valymo kambajam vėl teko šauktis į policiją. simties
metų sukaktuvių paminėjimo | .
'
tilgonlbU'ty.
Tik apie 8*:30 vai. vak. pasise apvaikščiojimas Paradise darže, prie I
,s;.BobeY^at1v-T ,taP° n±?ltas
Pre^byterian HOspital
kė surasti nelaimingą panelę. įiš1/?
15 d. Liepos i 22 d. Liepos, 1923 m1., I
17o3 W. Congress St.
Jos poniški nervai ją tiek jau iš priežasties rengimo tą dieną kitų |
draugijų.
Prašom
kiti}
draugijų
22
d.
buvo paveikę, jog ji nebegalė Liepos nieko nerengti.
REIKIA patyrusių rankoms
jo pažinti ne savo tėvo, o tik ---- -IVAinilO
kuzikl^ skylių siuvinėtojų prie
kartojo norinti eiti namo.
j
IbAIlĮjo untLBImAi overkautų ir sack kautų. TaipP-as Fahrney paaiškino, jog
------------------------------------- gi merginų kurios moka ranjo duktė labai sunkiai dirbusi,
STOGDENGYSTfi------ koms siuti> išsbnokinimui guzikas paveikę į jos nervus. Priegtam ji tik pirmu kartu savo Trijų stogų prakiurimas užtaisomas kų skylių siuvinėti. Gera alga
gyvenime važiavusi elevatorių, ir garantuojamas už $4. Automobilių mokama kol mokinasi,
todėl nesą
nieko
stebėtino kad
Pa‘a.rnavil
S?s 34Cl?metų
ica(!'ojsenumo.
ir “P’?- Di-Hart vtr
Schaffner iand
Marx.
ni ncj
uicku Muocuiio, k<ki imkej.
Įstaiga
a
ji paklydusi. Chicagos gatvių tižiausia ir geriausia stogu dengimo
2303 W. St. Paul Avė.
ii visai
Ir
orint a- darbininkai
ęhĮcaKoj1% patyrė
unito.
JNetoli Westem Avė.
ji
vistu nežinanti
iivz,t litui u.
u su
suplauta
samdomi.
J. J. DUNNE
ma, kam milionierių dukterims ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
mokytis “geografijos”, kuomet P?one La'vndal° on4'
REIKIA merginų ir moterų
jų šoferiai gali jas nuvežti ten, [
lengvam dirbtuvės darbui; 40c.
kur tik reikia.
į valandą. Atsišaukite:
-------------------------- —---------moterims ' Pranešimas
______ __ ____ __________ ,

V •

•

1

1

•

Atsiimkit laiškus iš Pašto
1 Adomaičiu Ananui
2 Apkicuici Ananu
3 Ambrasas F.
5 Balsevičių Jozas
7 Balčiūnas John
8 Barautskiene Marcele
9 Bakiunas Juozas
10 Bartasus Anton
16 Bielinski Witold
17 Bikal Jonas
>
18 Brtis Stepan
20 Bucus Tonis
21 Chirkun Michal
22 Cernetskis Jurgis
29 Dulinskerie Pulkarie
30 Dubineni Elenora
31 Darionei A.
32 Dvarionui Mrs. A.
38 Gabris Jozopas
40 Gasparka J.
41 Glinskis Alaksiandro
43 Grigaliūnas Endris
44 Grigas Anton
52 Jackus Brono
57 Karaschony Peter
61 Jonaičiui Kaziui
62 Kreivis Bruno
67 Ručinskiene Emilija
71 Butiskis Juzapas
75 Marcinklevlci Aleksandru
76 Mažutis Miss Aleksandru
76 Mažutis Miss Trencis
76 Mikuckis John
80Jflisevic Antonas
85 Paulauskis J.
88 Paulauskus Barbala
98 Plegauskas Juzaps
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Darbas prie naujų refrigeratorių karų. Gera mokestis nuo štukų darbui. Nėra darbininkų ne
Darbininkų į dirbtuvę, truke susipratimų. American Car &
rių ir pagelbininkų prie mašinų Foundry Co., 2310 S. Pauliha st.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
VYRŲ ATYDAI
sirengę darban.
ACME STEEL GOOPS CO.,
Gerai apmokamas
2840 Archėr Avė.
Nuolatinis darbas
Dienomis ar naktimis
Galima gauti pas:

Reikia -

Į MUSŲ ŠAPĄ
MUMS REIKIA JAUNŲ
MOTERŲ PRIE BENČIAUS

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

Reikia
Darbininkų į dirbtuvę, truke

4115 Ogden Avė.
Netoli 22 St. & Crawford Avė

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠNUOMUOJAMA kambarys
vienam asmeniui. Adresas: 6637
S. Ročkwell St., pusantro bloko
už Westem Avė. J. J. Pilipaitis.

Chicago Vitreous Enamel
Products Co.
1421 S. 55 Ct.

REIKIA patyrusių moterų
pardavinėtojų į materijolų ir
siutų departamentų.
Nuolat
dalbas, gera alga. . Oppenheimer and Co. 4700 S. Ashland
Avė.

Langų plovėjų
Patyrusių
Atsišaukite!'
8:30 vai. ryto
MR. FORBES
Į beizementą
Boston Store

Reikia
—
1
Darbininkų, trukerių ir abelnam darbui, valandos nuo 8 vai.
ryto iki 4:50 po piet, 50c. į va
landą./ Atsišaukite į samdymo’
departamentą.
STEWART-WARNER
SPEEDOMETER CORP.
1828 Diversey Parkway

PORTERIŲ
Atsišaukitd;
8:30 vai. ryto
MR. FORBES
'Į beizementą
Boston Store
m

nuvažiavimas, atdara šapa, nuolat
darbaš. ■ Gera mokestis.
L Pasimatykitte su
*
BOSS , RYTMEČIAIS
611 W. Madison St.

DAUG pinigų vertas pardavi
mas garantuotų daigtų reikalin
gų kiekvienuose namuose. Leng
va parduoti. Patyrimo nereikia.
Atsišaukite, Room 57,
39 W. Adams St.
REIKIA —
Lietuvio “Hay tender”. Atsi
šauk utaminke po pietų tarp 1
ir 5 valandos*
4420 S. Ashland Avė.

REIKIA MAIDS
Į lavatory
Atsišaukite
8:30 ryto
>MR. FORBES
Į beizementą
Boston Store

Reikia
Darbininkų

trukerių ir abelnam darbui. Darbo valandos
nuo 8 iki 4;30 vai. po pietų, 50c,
į valandą. Atsišaukite į sam
dymo departmentą.
STEWART — WARNER
SPEEDOMETER GORP.
• 1828 Diversey'Pkwy.

i»įi .„i,....................... ....

KAMBARYS ant rendos dėl REIKIA jaunų merginų, 14-16 me REIKIA —
dviejų ar vieno vaikino. Garu tų amžiaus viniojimui vaksubtų lini
Langų plovėjų.
1
nių rolių, gali eiti ir mokyklon, vieną
apšildoma, elektriką, gesas ir vi ; dieną savaitėje, nuo 8 vai. ryto iki
CHICAGO WINDOW
4:30 po pietų. Gera mokestis.
si parankumai. Atsišaukite
/
CLEANING CO.,
PROTECTO PAPER CO.,
731 W.‘ 18th St.
62 W. Washington St.,
J
1511 S. Sangamon St.
■

PARDAVIMUI —
Įvairių daiktų krautuve.
Phone Lafayette 7484

PARDAVIMUI 9 kambarių
namas, garu šildomas, elektra,
gasas, 3 loviai skalbimui, nau
jas plumbingas, naujas 2 karų
mūrinis garadžius. 11948 Eggleston Avė.
PARDAVIMUI mūrinis namas /tht
dviejų pagyvenimų, apačio saliunas ir
krautuvė, bolių ale, iš šono vasarinis
daržas ir kambariai gyvenimui, gera
transportacija, parduosiu pigiai už
cash. Atsišaukite 2 Broadway, Melrose Park, III. Tel. Melrose Park 624.

b

Ko Reikalauji — Klausk to, kuris
žino. Visokių farmų turime galite
gauti kokią norėsite ir pilnas in
formacijas dėl pirkimo arba mai
nymo,
Esu patyręs
viską apie
farmas. Kreipkitės
vakarais nuo
6 vai. arba laišku W. Kazlausky
2047 W. 23-rd St. Chicago, III. 2
lubų frontas

REIKIA —
Vyrų prie beilavimo popieros
ant elektros preso. ;
South Side Paper Stock Co.,
5833 So. Throop St.
REIKALINGAS / atsakantis
barbetys dirbti vakarais. Mo
kestis gera.
Atsišaukite
4343 ĮSo. Troy St.

PAKDJUMI
PARDAVIMUI čeverykų krautuvė
Brighton Parko apielinkei. Senas ir
išdirbtas biznis, tarpe lietuvių ir len
kų.
Parduosiu pigiai, nes turiu iš
važiuoti į seną krajų. Kreipkitės į sa
vininką.
1
2607 W. 47th St.

BUČERNS ir grosemė parsiduoda
geroj biznio vietoj. Senas ir išdirptas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai
svarbi. Kreipkitės į
Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.‘
No. 24

tikės muro namą
ant cimentinių
postų, 4 pagyvenimai
po 4 kam
barius yra aukšti viškai. Mainysiu
ant mažos ūkės apie 70 akrų že
mės, kad butų ne labai toli nuo
Chicagos.
5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
■J. KOSZIS
ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sty- f
548 W. 32 St. Chicago III
liaus parlor setas, valgomo kambario
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
PARDAVIMUI modemiškas 5 kanrtuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
barių
bungalow, kaip naujas, garu šil
gubų springsų fonografas su rekor**
domas,
elektra, 3 blokai nuo Chicago
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi
limit,
Greenwood
Park, didelis lotas,
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip
nauji. Ateikite tuojau ir nepraleis $700 įmokėti, po $30 į mėnesį, lietu
vių kolonijoj. .
kite šio bargeno. Rezidencija,
T
M. DONNELLEY,
1922 So. Kedzie Avė......
5652 Princeton Avė.

'RAKANDAI

"

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda deng
tas parloro setas.
Riešuto medžio
valgomo kambario setas, 2 miegamo
kambario setai, fonografas, pastato
ma liampa. Bus parduota labai pi
giai. Arba parduosiu atskilai.
5046 Calumet Avė.

PARSIDUODA 4 automobi
liai Jordan 7 pass turing 1921
Chandler T'pass Sedan 1921
Jeffery 7 pass Turing 1917
Ford 5 pass Touring 1920. Vi
si išrodo ir yra labai getfam
padėjime ir geri tajeriai; par
duosiu už teisingą pasiūlymą.
Pardavimo priežastis — pasi
baigė garage lysas ir tas ma
ne verčia išparduot viską taip
greit, kaip galima.
Lietuviai
nepraleiskite šios progos, nes
tik šiandie ji yra. Kas pirmas,
tas laimės. J. Vilimas, 1543 W.
46 St. Tel. Bouievard 2282.
------------------------- *----------- _r

...
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PARDUOSIU už pirmą teisin
gą pasiu'lymą Ice Cream parlor,
ir visų kitų smulkmenų krautu
vę prieš didelę mokyklą.
2700 S. Wallace St.

Parsiduoda Čeverykų taisy
mo šapa, labai pigiai.
1445 So. 50 Avė.
Cicero, III
Savininką galima matyti kas
vakarą nuo 7 valandų.
■■■■■y

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

lYs augštų cottage su maža delikatesen krautuve arba vieną na
mą. 4 kambariai apačioj, 3 augštai. Turi būti parduota tuojau,
gera priežastis. Gasas, elektra ir
t. Kaina $3,200, už krautuvę $200.
834 W. 53 Place
DIDELIS BARGENAS.
/ kambarių frame namas prie 6114
Sp. Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina^3950. Tik $700 įmokėti, lengvais
išmokėjimais.
Savininkas
Room 304
10 N. Clark St.

i

PARDAVIMUI saliunas 4
ruimai gyvenimui. Priežastis
pardavimo nesutikimas partne
rių. Kreipkitės
3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI kampinis namas,
mūrinis, medžiais apsvadintas, gra
žioj vietoj South Sidėje, 2 flatai, po 6
kambarius, aržuolu baigtas, elektra,
gasas, cemento skiepas, du boileriai,
garadžius 2 mašinų.
Savininkas,
5701 So. Ada St.

1

K ““

PARSIDUODA medinis nau
jas namas 3 dideli kamb. ir beizementas, turiu išvažiuoti į Eu
ropą pigus tik $2100. Atsišauki!
5209 S. Keating Avė., pusė blo
ko nuo Archer Avė. į vestus.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-2EME
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(steam,) apšildomas, elektra, ga
sas, maudynės ir aržuolo trimingai, namas geram padėjime, ir ga' PARSIDUOD BARBERNĖ
2 krėslų, viskas’ gražiai įrengta ir rudžius dėl 2 karų kampinis lotas,
randasi labai gražioj vietoj. Biznis rendos neša $1,200 — kaina tik
labai geras; jeigu kas norit pirkti, tai $7,500, įmokėjimas $2,500.
paskubėkit, nes tokia proga retai pa
sitaiko.
Priežastį pardavimo patirNEPAPRASTAS BARGENAS.
sit ant vietos. Atsišaukit į Naujie
nas Num. 248.
8 flatų kampinis muro namas 6
1739 So. Halsted St.
metų senumo 6 po 4 kambarius ir
2 po G-su garu (steam) apšildomas,
P. ir šiaip viskas naujausiais
PARDAVIMUI saliunas geroj S.
įtaisymais, lotas 42x125 — renda
vietoj, lysas 3 metams. Geisti $6,240 bus ^pakelta iki $7,400 —
kaina tiktai *$35,000 su įmokėjimu
na butų greitai parduoti. Prieža $15,000.
stis pardavimo, turiu 2 bizniu. Ir šiaip turime didelį pasirinki
mą didelių ir mažų namų.
1632 W. 46th St.,
AUBURN PARK REALTY CO.
Tel. Bouievard 0192
Mickeviče
7925 So. Halsted St.
Tel. Vincennes 7400

PARDAVIMUI Dodge touring
kąrąs, daug yra prie jo extra
REIKIA —
daigtų, gerame padėjime. Atsi
Vyrų darbui į pirtį. Atsišau
šaukite panedėtyj 6 vai. vakare.
kite tuoj aus.
CHARLES FAN,
1115 S. Paulina St.
PARDAVIMUI bučemė, ra5602 So. Peoria St.
REIKIA darbininkų, 45c. iki kandaį-įrengimai gali būt iš
52c. į valandą. Atsišaukite į kraustyti. Parduodu iš prieža
sties ligois. 1359 W. 59th St.,
muilo dirbtuvę.
Wentworth 7532.
/ SPECIALIS BARGENAS

REIKIA patyrusių moterų
,—i--------- f--- u------------sortavimui vilnonių regsų.
DARBININKŲ ir pagelbinin
ALLIED WOOį
kų į fandrę ir geležies šapą.
STOCK CO.,
Nuolat darbas. Ateikite ir par
2335 S. La Šalie St.
simatykite su mumis musų sam
REIKIA 2 patyrusių moterų dymo dept.
'
LINK BBLT
sortavimui įskudiiirų ir vieną dau
820 W. 8MK St.
giau prie beilinimo. Gera alga.
2 blokai į vakarus nue
INDUSTRIAL JUNK YARDS
Wentwarth Avė.
4501 So. State St. ■
” •’ — — .......... ..

Tyriu parduoti savo bučernę
ir grosernę, nes apleidžiu mie
stą. Pigi renda ir ilgas lysas.
AUBURN PARK DIDELIS
BARGENAS.
Randasi geroj vietoj (transfer
corner). Atsišaukite greit.
2 aukštų namas 4—5 kambarių,
cementuotas
beizmentas
su garu
154 West 59-th St.

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj
kur yra daromas geras biznis.
Pardavimo priežastis svarbi.
REIKIA VYRŲ, MOLDERIŲ IR
./PARDUODU ARBA MAINAU ant
3201 So. Aubum Avė.
skvizerių, netoli Chicagos , dykai

13X9 W. 32nd Place

----- ■

NAMAI-ŽEMĖ

rių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbu yra nuo štukų.
Patyrimo nereikia. Darbas die
ELETRIŠKOS’ SKALBIMUI
MAŠINOS
nomis ir naktimis. Ateikite pa
‘Visų išdirbysčių. Visų kainų.
sirengę darban.
Visi bargenai
Dešrų dirbėjų ir suvarstytojų.
ELECTRIC APPLIANCE
ACME STEEL GOODS CO.,
EXCHANGE, INC.,
Nuolat darbas, gera alga. Taip
135th & I. C. Tracks
Room 407-8,
144 So. Wabash Avė.
gi
reikia
pagelbininkų
į
ledaunį.
Phone
Randolph
4209
Riverdale, III.
Atsišaukite
VETTE & ZUNCKER CO.,
Player Pianas Price & Teeple
220 N. Green St.
išdirbystės, vertas $900.00 par
siduoda už $450.00 su benčiu
ir rollemis.
3343 So. Halsted St.

_

Balta lininė drobė
parsiduoda
dėl paklodžių užvalkčių ir dėl
apatinių rūbų. Kaina krautuvėse to
kios materijos 38’/jc yardas, pas
mane 18%c 17^c ir 16%c tiktai už
yardą.
\
Taipgi parsiduoda marškonės gi
jos dėl mezginių, 250 yardų kaina
tik 10c. Antros rūšies gijas 2 už
25c. Vilnonės gijos dėl nerimo
pančiakų ir švederių kaina už sva
rą $1.00, <$1.25 $1.50 ir $1.75
Kreipkitės
pas—
F. SELEMONAVICIŲ,
524 W. 33-rd St.
ir
Parnell Avė. 2 lubos

PARDAVIMUI

VYRŲ
KARŲ KARPENTERIŲ

1

Važiavo pirmu kartu elevatorių
Atgimimo Lietuvių Tauir paklydo. — Visa Chicagos_ - tosDraugystė
laiko savo susirinkimus kiekviepolicija buvo išjudinta,
17 | no mėnesio pirmą sekmadienį 1 vai.
po pietį} Raymond Chapely, 816 W.
metų milionierė tiek susiner 31
WESTERN ELECTRIC CO.
St. Draugai ir draugės, malonė
INC.
vavo, jog nebežinojo nei kur kite geg. 6 d. atvykti susirinkiman, I
nes bus dalinamos naujos knygutės. į 48th Avė. • (Cicero) & 24th St.
einanti nei ką kalbanti.
— N. R.

P-lė Myrtle Fahrney (400 N.
Euclid A v.,
Oak Park) yra
milionieriaus duktė. Ji yra tik
17 metų amžiaus ir lanko Chi
cago Latin School for Girls
(59 Scott St.). Į mokyklą ją
kasdieną nuveždavo ir parvež
davo automobiliu. Bet ketvir
tadienį p-lė Fahrney nusitarė iš
mokyklos važiuoti namo ele
vatorių. Sugrįžti ji tupėjo apie
11 vai. iš ryto. Bet atėjo ir 6
vai., o jos vis dar nebuvo. Tė
vas pradėjo nerimti. Į visas
porcijos stotis liko pasiųsta
žinia apie Myrtle prapuolimą.

REIKIA DARBININKU

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSM^KING
COLLEGE.
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininiinas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. Bizniui ir namą dėvėjimui
Dienoms ar vakarais tiesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir
„ sumerginoms, atsineikit ai
sau
kirpti, pritaikyti ir pasl
drapanas.
Biznio ir namą kursai skrybilią
padarymui. Kreipkitės, raiykit,
arba telefonuokit klausdamos In
formacijų.
Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St,
Chicago, HL
______

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės.
Klesos dienomis ir vakarais.
PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrikcijos $25
Jei nori turit gerų darbų, tad ateik
ir pasimatyk sa mumis. Juokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi:,
visokio išdirbimo automobilius. Laisnius ir darbų užtikriname.
Dienoms ir vakarais tiesos.
MUNSON JJCHOOL OF MOTORING
1507 W. Madison St.

Leveskio Mokykla

Prirengiamoji Ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St.,
Chicago.
(kampas 33-čids gat., 2-ros lubos)

