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Fašistai milicininkais
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Laikraščių leidėjai priešinasi 
spaustuvių darbininkams.
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Yra kliučiy Amerikos pri 
sidėjimui prie interna

cionalinio teismo

ma, 
būti

Rumbold
užsienio

ičičerinas

Turkija reikalauja Rusijos 
dalyvavimo derybose

Demokratija įsigyveno: į>rin- 
cesa apsiveda su darbininku

Italijos fašistai stengiasi dar 
tvirčiau įsigyventi ir paša
lins paskutinius nefašistus iš 
kabineto.

Talkininkai pakviesią Rusiją 
tik pasirašyti Dardanelų su
tartį.

isus fašistus padarė 
milicininkais

banl 
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Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų..... .
Belgijos 100 markių ... 
Danijos 100 markių .... 
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Izietuvos 100 Litų__ ___
Lenkų 100 markių ......
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandų 100 guldSnų .... 
šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ......
Vokietijos 100 darkių ..

Jau penki žmonės mirė dėl 
go ekspliozijos.

Streikieriai išvijo 
mušeikas

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Tikisi Vokietijos takos 
pasiūlymo

Montvidas. Draugai darbininkai, ateikite visi ap 
vaikščiojiman. — Rengėjai.

blogą įspūdį į 
ir parodė, kad jis 
nuo politinių Šali- 
Amerika gi tautų 

sąjungai neprik 1 a u so.
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Vakar bal. 26 dieną, užsienio , pi- 
4 ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
kų buvo skaitoma Amerikos pini*
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kis žmones.
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THETFiORD, Quebec, bal. 26. 
— Minia iš 1,500 streikuojan
čių mainerių šiandie antru kar 
tu išvijo Asbesto korporacijos 
vedėjo pagelbininką pulk. Mc 
Nuli, taipjau privertė išsineš
dinti į kitą miesteli ir 10 spe
cialiųjų konstabelių. Jų išviji
mui streikieriai panaudojo ug
niagesių aparatus. McNutt bu
vo išvytas iš miestelio pirma
dieny, bet paskui sugrįžo su 
mušeikomis.

Šios kasyklos yra didžiosios 
asbesto kasyklos pasauly? Jose 
iškasama devynius dešimta
dalius vis opasaulio asbesto, ku
rį parduodama daugiausia 
Jungtinėms Valstijoms. Kasyk
lose dirba apie 9,000 žmoniių. 
Didele dalis jų dabar streikno-

RYMAS, bal. 26. — Fašistų 
taryba vakar užgyrė premiero 
Mussolini įnešimų, kad visi 
fašistai' butų priskaityti prie 
milicijos ar laivyno rezervo.

Tas įsakymas, kuris jau yra 
paskelbtas, padaro miliciją 
5Q0,(XX) milicininkų -stiprumo, 
nors išlaidų, kaip tvirtinama, 
nepa<lidinarna, kadangi fašistai, 
kaii>o savanonitii, uis pareigas 
ne nuolatos, o tik ištikus rei
kalui.

Tą nutarimą skaitoma svar
biu ir darohia visokių spėlio
jimų. Numatoma, kad fašisai 
stengsis dirt* tvirčiau pasigrieb
ti į savo rankas visą šalį ir val
dyti ją taip kaip jiems vie
niems tinka, o kįlančią opozi
ciją triuškinti ginklo pagelba. 
Jie triuškinsią visus tuos, ku
rie yra “pasenę” ir “nesupran
ta” fašistų programo ir todėl 
gali pareiti opozicijom

Pašalinus klerikalus iš mi
nisterijos, kalbama, kad turės 
pasitraukti iš kabineto ir kiti 
keturi nefašistai, taip kad ga-

ŠIANDIE — gal lietus; nedi
delė permaina temperatūroje.' 
, Saulė teka 4:53 vai., leidžia-

O X

si 6:43 vai. Mėnuo leidžiasi
3:01 vai. nakty.

KĖBLINAS, bal. 26. — Bar- 
tensteine paskelbta užsakai 
princesos Marės R^žės Adelheid 
zu Hohenlohe-Bartenstein, 19 

m., dukters Austrijos didžio
sios kunigaikštienės .Ann, kuri 
išteka už Juozo liūgo Walden- 
maier, dirbtuvės darbininko 
sunaus. *■

Nerišlioje, Balandžio 29, 1923
Pradžia 2 vai. po piety.

• DUSSELDORF, bal. 26.
3,0(M) vokiečių geležinkeliečių 
ir jA šeimynų tapo fraiicuzų 
ištremta iš Ruhr distrikto ir 
Parei-nio už atsisakymą dirbti 
okupantams. Įskaitant ir‘ kitus 
vokiečių valdininkus ir valdžios 
darbininkus, viso iš okupuotojo 
distrikto ištremta 30,000 vokie-

ruoja dalį tavorinių traukinių. 
Ret 150,000 vokiečiii geležinke
liečių laikosi tvirtai ir į darbą 
negrįšta, taip kad traukiniai 
okupacijos distrikto vis dar 
nevaigšto, išėmus pačių fran- 
duzų operuojamus kelis trau- 
kliniuii. Streikieriaji gauna iš 
Vokietijos valdžios pašelpą ir 
jie galės laikytis tol, kol tą pa- 
selpą jie gaus. Francuzai deda 
visų pastangų, kad neprileidus 
pristatymą geležinkeliečiams 
pinigų, bet neįstengia to pada
ryti. Prancūzai pradeda many
ti, kad pinigai yra spausdina
mi pačiame Ruhr dislrikte ir 
paskui išdalinami kiekvienam 
geležinkeliečiu i atskirai. |

Kadangi kiekvienas geležin
kelietis gali būti deportuotas, 
tai kiekvienas jų turi kortas su 
nurodymais kur jis turi prisis
tatyti Vokietijoje, kada bus į 
ją ištremtas.

CHICAGO. — Vakar dar \du 
sužeistieji Corn Products Co. 
dirbtuvėj, Argo, ekspliozijoj, 
pasimirė. Tuo būdu iki šiol dėl 
tos ekspliozijos jau penki žmo
nės mirė. Visi jie yra tos kom
panijos darbininkai, kurie dir
bo ekspliozijos vietoje. Dar du 
sunkiai sužeistieji guli ligoni-

Naujięnos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose rejkalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas-< 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pąsporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvoj savo metri
kus tuoj aus*
• Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George i Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIEN 
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

• Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuoj aus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikaciją pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisį ir čia išaiškinkit savo reikalą.

Tyrinėja Herrino 
skerdynes

ST. JOSEPH, Mich., bal. 26. 
—‘Komunistinės Am. Darbinin
kų partijos sekretorius Charles 
E. Ruthenberg iš Cleveland, O., 
jau antru kartu tapo pasodin
tas liudytojų suolan komunis
tų bylos Michigane. Pirmą 
kartą liudijo apgynimui Win. 
Z. Foster, o dabar liudys pa
ties savęs apgynimui.

Ruthenberg byloje <Icl daly
vavimo slaptoje komunistų 
konvencijoje Michigano rais
tuose valstija jau užbaigė savo 
įrodymus ir dabar prasideda 
kaltinamosios pusės liudiji
mai, i 

Kaltinomojo advokatas Frank 
P. Walsh pradėjo gynimą nuo 
pasmerkimo valdžios šnipo 
MorroW, kuris (falVvavo toje 
komunistų konvencijoje. Delei 
jo perskaityta keli afidavitai iš 
Philadelphijos ir Camden, N. 
J., kur jis priklausė komunis
tams ir buvo žinomas kaipo 
didelis “revoliucionierius.”

LONDONAS, bal. 26.
Reuterib žinia iš Capetovvn pra
neša, kad portugalų laivas Mos- 
saniedes, kuris keletą dienų at
gal užbėgo ant seklumos pieti
nės Afrikos pakraščiuose, liko 
apleistas. Nieko nežinoma, kas 
atsitiko su 237 pasažieriais, 
kuriuos jis gabeno. Ikišiol jo
kios laivo valties nesurasta ir

>

nieko nežinoma apie pasažie- 
rių ir įgulos likimą. Augių lai
vas vis dar j ieško valčių.

Dvi moterys užmuštos.
ROCKFORD, III., balandžio 

25. - Dvi moterys, viena iš
Chicagos, liko užmuštos Bur
lington traukiniui užbėgus ant 
jų automobilio.

Francuzai ir belgai griebėsi 
Ištrėmimo priemonių, kad pri
vertus vokiečius (jarbininkus 
jiems nusilenkti. Bet ikišioį 
tos priemonės nedavė okupan
tams pageidaujamų pasekmių. 
Geležinkeliečius francuzai iš
trėmė dar ir dėlto, kad pampi
nus vietą atgabentiems iš Fran
cijos streiklaužiams, kurie ope-

LAUSAlNNE, bal. 26.— Pil
dant Rusijos-Turki jos sutar
ties sąlygas,} |Turjkijos delegin 
tas Ismet Paša pareikalavę, 
kad talkininkai pakviestų Ru
sijos atstovus dalyvauti dery
bose apie Dardanelų Xir Bosfo
ro pertakų kontrolę ir būdą jų 
valdymo. Ismet sake, kad jau 
buvo sutrta, jog Rusija turi 
dalyvauti visuose svarstymuose 
apie Dardanelus ir todėl Tur
kija atsisakys svarstyti ir pasi
rašyti sutartį apie tas perla
idas Rusijai nedalyvaujant.

Anglijos delegatas 
atsakė, kad Rusijos 
reikalų ministeris 
atsisakė pasirašyti po talkinin
kų pirmesnėj konferencijoj pa
darytu susitarimu apie Darda
nelų kontrolę. Bet kartu pridū
rė, kad Rusija esanti pakviesta 
atsiųsti atstovą į Laušanną pa
sirašyti po Dardanelų sutartimi 
kada visa sutartis su Turkija 
bus prirengta pasirašymui. 
Ismet šakė, kad Turkija nenori 
perma/.;ny'li jau; sutartąją per
takų kontrolę. '

Iš Rusijos atstovo patirta, 
kad čičerinas a t vys ta pasira
šyti Dardanelų sutartį.

Dar nieko nesutarta.
VakarKbu)vo svarstoma dvy

lika ginčijamų klausimų. Bet 
nieko nesutarta, kadangi abi 
pusės tik įmanevruoja kaip įsi
gauti garesnėn pozicijon galuti
niems svarstymams ir dery
boms. Ismet pasipriešino tam 
faktui, kad visi jo reikalavi
mai liko atmesti. Bet jis pa
keisiąs juos vėliau.

Francuzai vėl atmetė turkų 
reikalavimą, kad dabavCinėn su- 
tartin butų įrašyta ir pirmiau 
tarp Francijos ir Turkijos pa
darytąją taikos sutartį 
euzai tvirtinu 
ko bendra lietu
šomąja sutartimi. Anglai gi 
griežtai pareiškė, kad jie ne
leis daryti tūlais klausiniais jo
kių permainų pirmiau patiek
to j sutarty.

Jungt. Valstijos nedalyvavo 
vakarykščiame posėdyje. Bet 
pri vatiniuose pasikalbėjimuose 
tarp Įdiplomatų amerikiečių 
gautosios koncesijos Turkijoje 
užima labai svarbią vietą ir 
apie jas labai daug kalbama. 
Spėjama, kad Amerikos val
džia nerems tų koncesijų tuše 
vietose, kur jos susikerta su 
jau kitų šalių pirmiau gauto- 
dis koncesijomis. Amerikos 
delegatai tuo dalyku dar netu
ri instrukcijų.

Bulgarijos rifikimų daviniai.
SOFIJA, balandžio 25. .— 

Galutini Bulgarijos seimo rin
kimų daviniai rodo, kad valstie
čių partija (valdžios) laimėjo 
218 vietųę, komunistai 15 vietų 
ir 12 vietų laimėjo opozicijos 
blokas.

Pasiūlymus busiąs paduotas dar 
šią savaitę

NEW YORK, bal. 26.— Ame
rican iNewspaper Publishers 
Assn. nariai nutarė nevesti de
rybų apie kontraktus su spaus
tuvių darbininkų ir ekspedito
rių unijomis, delei^priedo prie 
spaustuvių darbininkų unijos 
konstitucijos, kuris reikalauja, 
kad kontraktai butų daromi 
bendrai ir vienu ir tuo pačiu 
laiku užsibaigtų.

Amerikos ir Kanados popie- 
ros fabrikantai, kurie pagami
na trešdalį laikraštinės popie- 
ros pradėjo derybas su savo 
40,009 darbininkų apie algas. 
Fabrikantai siūlosi pakelti al
gą 4c. į valandą, bet unija sa
ko, kad tokis algų pakėlimas 
yra toli neužtek tinas. ,

MARĮON, 111., bal. 
Legislaturos komisija 
vyko į čia ant vietos 
pereitą vasarą Herrine įvyku
sias streiklaužiu skerdynes. 
Tyrinėjimai bus įvedami tame 
pačiame teisme, /Kuriame t ang
liakasiai du sykiu buvo teisia
mi dėl tų skerdynių, bH abu 
iykiu liko išteisinti.

Visą bedą stengiamąsi už 
įvykusias skerdynes suversti 
ant šerifo ir generalinio adju
tanto Black, ant pirmojo už 
lai, kad jis atsisakė reikalauti 
milicijos, o ant antro už tai, 
kad jis nepasiuntė milicijos.

237 žmonės žuvo ant 
portugalę laivo

Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimas

Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos Pildomasis 
Komitetas, Lietuvių Socialistų Jaunuomenės Lyga, 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija ir LSS. 
Aštuntas Rajonas.

LIBERTY SALĖJE
3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir Union Avė.)

LONDONAS, bal. 26 
gauta žinių, kad Vokietijas val
džia paduos konkrečius pasiū
lymus apie pabaigą sies savai
tės. Tie taikos pasiūlymai bu
sią pasiųsti visliems talkinin
kams, o gal būt ir visiems pa
sirašiusiems po tVersailės^ tai
kos sutartim. Tai bus grynai 
legalė procedūra ir Londonas 
tikisi, kad ji bus priimtina ir 
premierui Poincare.

LONiDOLNAS, bal. 26.— Tau
tų sąjungos rateliuose kalba
ma, kad norą pritarimas Ame
rikoje dalyvavimui Haagos 'in
ternacionaliniame teisme didė
ja, betgi yra didelių techninių 
kliūčių, kt/rios turės būti ap
svarstytos ir. pašalintos, jei 
Amerika tikrai panorės prisi
dėti prie to teismo.' Tame daly
ke, sprendžiama, tautų sąjun
ga dalinai nusileistų Jungi*. 
Valstijoms. /

Viena iš svarbiausių klinčių 
yra teisė, ar gal tik savininma- 
sis teisės, tautų sąjungos tary
bos leisti ar neleisti kuriai ša
liai kreiptis į tarptautinį teis
mą, kaip tai atsitiko Lenkijos 
ir Lietuvos ginče dėl Vilniaus.

Amerikiečiai skaito šitą kai
po svarbią klintį, kadangi są
jungos taryba yra grynai diplo
matinis kūnas, kurio veikimas 
padare labai 
amerikiečius 
nėfa liuosas 
ninkyščių, o

Gal tautų sąjunga ir sutiktų 
nuisleisti

Protestuoja preš amnestiją
WASHINGTON, bal. 26. — 

Amerikos Legionas padavė pre
zidentui Hardingui protestą 
prieš suteikimą amnestijos po
litiniams kaliniams.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
.... * 1 ‘ 

Entenkl u Mcond CUm Mattar Mtrch 7. 1914, at the Port Office pf Chicago, HL, 
■ndtt the Act ht Mareli 187*. 1

Anglija geria mažiau, bet 
giau šmugeliiSoja.

L(WDi()NASAbat. 26. -- 
glijos sąjungos sekretorius Ge
orge B. WHson paskelbė, kad 
Anglijoje pereitais metais deg
tinės vartojimas sumažėjo 12 
ir pusė nuoš. Bet už tai labai 
žymiai padidėjo eksportas į Va
karų Indi jas iš kur degtinė 
šmugelio keliu yra gabenama į 
“sausąsias” Jungt. Valstijas. 
Sausio>ir vasario mėn. ekspor
tuota 228,685 galionai degtipės, 
kuomet pereitą metą ekspor
tuota tik 80,697 galionai.

PINIGŲ KURSAS'

įima butų sudaryti visą val- 
iš vienų fašistų. Tvirtina- 
kad vien tik fašistai turi 
valdžioje, nes nefašistai ne
tinkamai ^įprasti fašistų 

ir su jais kooperuoti.
Dabar, kadą kabinete buvo 

ir nefašistų, tai1 reikėjo laikyti 
fašistų tarybą daboti, kad ka
binetas veiktų sulig fašistų dik
tavimais. Ta taryba kartis pa
sistatydavo augščiau kabineto. 
Kada kabinetas busiąs iš vienų 
fašistų, tai toji taryba pasida
rysianti nebereikalinga.

GARFIELD PARK
Svarbios prakalbos 

apie Lietuvą 
Rengia

Bendras Socialistų 
Komitetas

Subatoj, balandžio 
28 dieną 
7:30 vai. vak.

J. Angel svetainėj, 
3720 W. H'arrison St.

Kviečiami visi apielinkės 
lietuviai į šias svarbias pra
kalbas.

Kalbės
Dr. A

Kalbės apie dabartinf padė
tį Lietuvoj ir kitais kiek
vienam lietuviui svarbiais 
klausimais.



DIDELIS BALIUSI
Rengia

Jaunuomenė Lietuviu Tautos 
Subatoje, Balandžio-Aprii 28 d., 1923 

BAŽNYTINĖJ SVET., 
3509 So. Union Avė., kampas W. 35th S't

Kviečiame atsilankyti visus lietuvius ir lietuvaites į rengiamą balių 
nes turėsime gardžių gėrimų ir užkandžių. Taipgi bus pasilinksminimai su 
šokiais prie geros muzikos iki vėlam vakarui.

Pradžia nuo 7:30 vai. vakare.

Sji’įį

1 S*

Plačiausiai Rūkomas
Tonų tonai Tabako, milio- 

į nų dolerių vertės yra sa- 
I vartojama per cigaretų 
rūkytojų armiją, visam 
sviete. v ,
Iš viso tabako, kuris pa
verčiamas į durnus, nėra 
geresnio tabako, kaip kad 
100% Tyras Turkiškas Ta
bakas esantis HELMAR- 
UOSE.
20 HELMARŲ duoda 
jums kokybę. 20 paprastų 
cigaretų duoda jums kie
kybę. Katrą jus pasiren
ka! ? Jie kainuoja beveik 
vieųpdai.
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilau- 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ 

IR VARDĄ
Išdirbėjai augrščian- 
sioa rvžies Turkiškų 
ir Ecyptiškų Cigare 

tų pasaulyje.

BOJOBSąflO 01*20

EXTBA! EXTRA!

NAUJIENOS, UHcsgO, DV Penktadienis, Bal. 27, 192/f
... ■ ■■ UI II— ..........  »H...

Kas Dedas Lietuvoj
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --------Į ■

Lenky puolimai neutra- 
linėje zonoje

Ežerenai. — Kovo 20 d. len
kų partizanų užpuolimų auka
3 d. buvo Konstantą Vilčins- 
kis ir Antanas Daubaras, gyve
nantieji Kapustinių kaime, 
Smalvų valsčiuje. Lenkų parti
zanai atėmė nuo nukentčjdsių- 
jų du arkliu ir dvejus pakinklis 
su rogėmis.

—Kovo 20 dieną nuo lenkų 
partizanų žygių yra taip pat 
nukentėję Adolfas ir Jonas Ka- 
^ruceviČiaii, • gyvenų uitieji Saro- 
kiŠkio vienkiemyje, Paupinės 
valsčiuje. Užpuolikai atėmė iš 
jų asmensyliudymų^. 4 arklius, 
dvejas roges ir daug kitų dail<- 
ty-

—Kovo 20 d. Lenkų partiza
nai puolę Šiaulių kaimą, Smal
vų valsčiaus, atėmė iš pil. Igno 
Miškinio įvairios rnAics turto,
4 tūkstančių litų vertės.

Merkinė. — Kovo 14 d. Len
kų pa^piizanių kdimendantas 
pardavinėjo Lietuvių pusėje 
žalias pušis, imdamas už kiek
vieną kelmą po 3000 1. m. ir 
išdavinėjo la itus pirkėjams, su 
tokiu antgalvin “Samozbroina 
Komanda Warwiszki, neįtiral- 
nego pasu litmvskiego lasto” ir 
daugiausia piliečiam^ iš lenkų 
pusės nuo Sopockinės mieste
lio ir tiplinkinių kaimų.

. - —..—<
nį žiedą iš senutės Okronglie- 
nės. Puolėsi net keli lupti. Ka
dangi žiedas sunkiai movėsi, 
tai banditai belupdami nulau
žė jai pirštą. Visą grobį užpuo
likai išvežė į Varviškius.

[L. S. B.J

Iš Klaipėdos

Lenkų banditų 
puolimai.

Kovo 10 d. perrengtų lenkų 
kareivių būrys apie 80 žmonių, 
dviejų karininkų vedami, su 
trims kulkosvydžiais puolė 
Agradninkų kaimą, Kučiūnų 
valsčiuje. Vietos gyventojai at
kakliai pasipriešino užpuoli
kams. Artimųjų kaimų gyven
tojai išgirdę šaudymą pasisku
bino pagetbon. Po 4-ių valandų 
kovos lenkai atsišaudydami pra
dėjo trauktis atgal. Keletas len
kų nukauta ir keliolika sužeis
ta. Lenkų banditai, keršydami 
gyventojams už nepasisekimą, 

, sudegino tiltą ties Kalviškių 
kaimų.
Ia^Jvovo 11 d. lenkų “parti- 
zjpiar’ 20 žmonių skaičiuje 
pudfc Kučiūnų kaimą, bet vie
tos gyventojų pastangomis ta
po išmuši i, palikdami vietoje 
du nukautu ir keletą sužeistų. 
Iš gyventojų pusės nuostolių 
nėra. Pasilraiukdami banditai 
įsibrovė pas kai kuriuos ties 
Kučiūnais gyvenančius vienkie
mius. Atėmę 6 arki., 8 karves 
ir keliolika avių ir smarkiai 
sumušę pasipriešinusius, pasi- 
trairkė.

—‘Kovo 12 d. banditai 30

Geroves 
rD^APftŪPINIMO 
, MOTINŲ IR JU 
įKŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Siame okyrluje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus (domius Malančioms 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe

nėjimu yra dalyku gyvos 
svarbos Šeimynai Ir tautai 

ir mes jaučiame, kad lai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime rcgullariilcais laiko

tarpiais atvirki ir laisvai 
pcrgvlldenlL

Lietuvių valdininkų visuoti-1 
nas susirinkimas. III. 16 d. Iš- 
rjnkta komisija, kuri turės • 
vykti Kaunan pasitarti su val
džia dėl sllskirstymo valdinin
kų 
Velykoms priedo. Be to prarieš- 
ta, kad jau įsteigta valdmin- • kadangi labai sunku atmo-
kams lietdvių f 
Panašių kursų 
laida savo moksl

STRAIPSNIS XVII

den’s Eagle Pieną kūdikiams įvairių 
amžių. Jei nori kopiją Šitų instrukci
jų, išpildyk vieną iš kuponų, kurį pa- 
tėmysi ant paskelbimų, ir pasiųsk jį 
kompanijai, o ji su noru pasiųs tau 
visai dykai, drauge su dailia knyga.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

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

ANT NAUDOS.

S. L FA8I0NAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Kviečia KOMITETAS.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

vydžiais, karininko vedami, 
įsiveržė Pazapšių kaiman, ne
toli Kucionų. Mušdami gyven
tojus šautuvų buožėmis, prisi
plėšė 3 vežimus įvairių daiktų, 
Pjasiėmč 4 kagves, 2 arklius ir 
Koletą kiaulių. Pasitraukdami 
išsivarė su savi.m du ūkininku, 
kurių likimas nėra žinomas.

Tą pačią diedą naktį visu 
baru nuo KainioJ Raketijos iki 
Kgliiės lenkai dėl nežinomos 

smarkiai 
3 valan-

priežasties

, , — ■■ ■    I I II .................... V——W— I

Ofiso Telefonas TATJ TJT A PT? A A TY Busto Telefonas
Centrai 4104 "I*» 11. A. Armitaje 3219

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

das paliovė.
—'Kovo 16 d. lenkų

40 žmonių skaičiuje, karininko 
vedami, puolė Beržininkų kai
mą. Prisiplėšę daugybę daiktų 
banditai norėjo paimti auksi-

banditai

• Rengia
Lietuvių Baltos žvaigždes Pašelpinis Kliubas

• įpratimai.
Įpratimai yra pasekmes atkartotinų 

. . .. . . • . veiksmų. Kadangi kūdikis neatskiria
kategorijomis ir gavimo jjiOgO nuCr gero .įpratimo, tai motinos 

privalumas butų pridaboti,. kad tik
tai geri įpratimai ‘ butų užvedami ant 

kalbos kursai, kinti kūdikį, kuomet jis jau pramoko 
sJlliiitnw‘ vinnn Reguliariškumas yra kertinis ak

muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymą, miegojimą, 
ėjimą lauk. Reguliariškumas reiškia 
šistepną, ir jei motina tikisi gauti 
šiek tiek pasilsio ji/turi su sistema
tizuoti kūdikio priežiūrą.

< Vidurių {mokinimas.
Kutlikį galima pramokinti vartoti 

tinkamai toileto sėdynę gana anksti. 
Jauniausias kūdikis pramoks naudoti 
puodą jei jis bus ant jo pasodinamas 
reguliarišku laiku kas dieną. Regulia
riškumas yra pirmos svarbos dalykas. 
Geriausias laikas yra po pusryčių, ir 
nereikia paisyti jokio darbo ar sma
gumo, kuris kliudytų šitam. Iš prad
žių iš motinos bus reikalaujama be
galinės kantrybės, bet rezultatas gė
lai pamokės pastangas. Motina turė
tų isitėmyti valandą kada kūdikis pri
dirba palą. Sekančią dieną ji tą pa
čią valandą turi palaikyti jį ant puo*- 
do. Puodą galima laikyti ant kelių, 
taip kad kūdikiui atsisėdus, jo nu- 
garukė remtųsi į motiną. Jei reika
linga, tai laikyti penkias ar dešim
tį minutų. Paūgėjus, kudikj galima 
pramokinti mykti, stenėti, ar kitu ko
kiu ženklu duoti žinią, kad laikas at
ėjo. Motina turi būti kantri, bet ga
lų gale daug laiko bus sutaupyta. Per
dėti svarbą šito įpratimo negalima.

Nors daugelį sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu kūdikis nesi
jaučia gerai, arba 
kaip reikia, motina 
ti pasirodavim-ą su 
tos pusės, nonhalus 
suteikiama tinkama 
tis ir tinkamas pienas, ar tai iš kru
tu penėjimo, ar tai iš Borden’;
Pieno, kuomet motinos pienas išsen
ką, turėtų išaugti tiesiai j sveiką, 
normalį vaikiuką. Milijonai ir mili
jonai kūdikių išaugo į drūtus berniu
kus bei mergaites iš sukombinavimo 
geros motiniškos priežiūros ir (Kuti
nančio maisto, kurį suteikė Borden’s 
Eagle Pienas. Idžtht Lietuvė motina 
žinotų Borden’s Eagle Pieną. The 
Borden Company atspausdino Lietu
vių kalboje pilnas penėjimo instruk
cijas, parodančias kaip prirengti Bor-

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

je viena ■ 
pabaigė. ’

Lietuvos karininką užpuolė. 
Savailte atgal Pagėgių komen
dantas Šimkus buvo nukelia
vęs uniformoje į Tilžę. Savo 
augštu ugiu ir prancūziškomis 
kelinėmis jisai atkreipė akis 
vietinių vokietukų. Paskui Šim
kų pradėjo sekioti žmonių krū
va, kuri pagalios norėjo' jį už
pulti. Vietos policija apgynė jį.

Politechnikumas Klaipėdoje. 
Švietimo Ministerijos keliams 
sumanymas įsteigti Klaipėdoje 
politechnikumas. Ten busią 
perkelta iš Kauno universiteto 
technikos fakultetas. Busimas 
politechnikumas turėsiąs semi
naruos rūmuose, kur busią skai 
,4oma teorijos lekcijos. Prakti
kos darbams Laboratorija ma
noma įsteigti kareivinėse. Įstei
gus politechnikumų Klaipėdoji 
studentai galėsią praktikuotis, 
uoste, celiuliozo ir kituos/ fab-

Pavadinimų sutvarkymas.
Krašto Direktorija rengiasi 

įsteigti komisiją, kuri turės 
kup greičiausiai sutvarkyti gat
vių pavadinimus, kaimų bei 
miestų vardus ir krautuvių iš
kabas. Kaimams, miestams 
bei miesteliams bus duodami 
senieji, t. y. lietuviškieji jų 
vardai. Gatvių pavadinimai bu
sią parašyti lietuviškai ir vo
kiškai. Krautuvių bei 
įstaigų iškabos bus 
dvieili kalbom.

Bedarbiu Klaipėdoje 
16’5 ir moterų — 47> 
šalių atvykę nuo kovo

valdžios

vyrų- 
svetim-

KryžiusM. Liet. Raudonasis 
papigintomis kainomis pardavi
nėja miesto varguoliams mė
są, miltus, žirnius ir kilus mais
to produktus.

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

MAJESTIf
Monroe gat. arti State bepersto- 
finis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni piįną pinigų vertę.”

• „„ —i—— ..i................ ......... —------------ -

Dr. Anelė kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 StM kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nędėlloj 

9 ijd 12 a. m.

nesiplėtoja taip, 
neturėtų vilkin- 
gydytoju. Iš ki- 
kudikis, jei jam 
priežiūra, rūpės- (

’s Eagle” 
tiesiai j sveiką, r J. • • • • • 1 •

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir vikrių vaikų negu 
yisi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai* 
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jj dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
virškomas.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikiu penėjimo, 
visados grynas 
šviežias.

Jis

varJei nežinai kaip 
toti E a g 1 e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijhs, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., Ncw York

PRAKALBOS
Temoj:

Penkta abelna karalystė ir kas bus karalium tos karaly
stes, kodėl dabar toks sumišimas ant žemės, kaip ilgai 
bus po šio sumišimo, kas atsitiks su Lietuva ir kitomis 
šalimis, tas bus išaiškinta istoriškai ir pranašiškai, iš 
PAVEIKSLO Danei, regėjimo,

Nedėlioj, Balandžio 29 d., 1923 m., pradžia 3 v. p.
Shields School Salėj,

4250 S. Rockwell St. ir kertė 43 St. 
Chicago, III.
Kalbės S. B.

Tie dalykai atsineša 
j kiekvieną šeimyną, 
tūkstančiai šiame mie
ste gyvenančių bus am
žinais gyventojais, sta
tys jie sau namus/fr 
gyvens juose be Baimės 
— gyvens kaipo kumš- 
ki žmonės, čia ant že
mės, ir niekados nebe- 
mirs. Jei geidžiate 
davadų šitam links
mam pamokslui, kuris 
garsinamus pagal šven 

♦ tą Raštą, be jokio ap
mokėjimo, esate šir
dingai kviečiami atsi
lankyti ir išgirsti.

Įžanga liuosa. Nėra kolektos.
________ Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Garsinkities “Naujienose”

BABYLON

CRECI,

ROME

Veda bylas visuose teisimose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
žarai nuo ja abstraktus. Padaro kon 
traktus V kitus raitus prie parda- 
▼infco ir pirkimu namų ir lotų, far- 
uufrr biznių, ar uitraukiant ,mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGJS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-ff
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo.6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketverge. Nedėliotai* nuo 9 

d, J iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuosd teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba vįsokius Dokumentu^, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

> 19 So, La Šalie St.
Room 1303

Valandos] 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tek: Central 6390 *

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

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatai
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee jj/Ashland Avės 

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

S. W. BANESADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

79

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

L Wesley
Advokatas ir teisių patarėjas
Kambarys 1317 Ashland Block, 

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

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
Notary Public.

Pavasarinis šokis
SUBATOJE, BALANDŽIO 28, 1923 meldAžio salėje

2244 W. 23rd PI.' -
Pradžia 7:30 vai. vakare. Muzika JERICK

\ .
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Penktadienis, Bal. 27, 1923 NAUJIENOS, Chicago, D!.

ĮKORESPONDENCIJOSJ
Indiana Harbor, Ind.
šis tas iš musų kolonijos.

SLA. 185 kuopa buvo suren
gus gražų vakarą balandžio 15 
dieną. Scenoj lĄivo statoma 
operetė “Lietuviškas m Riome
rius” spėkomis {Roselando L. 
P. M. D. choro (tikro choro 
vardo nežinau, skalbimuose jo 
vardas buvo tik pirmomis rai
dėmis pažymėtas, o vakaro pir
mininkus paskelbdamas prog
ramą irgi jo vardo, nei jo ve
dėjo, nei dalyvių nepasakė). 
Buvo išpildyta neblogai. Tik 
lošėja molinos rolėj gal buvo 
perdaug ^sportiškai” apsiren
gus, ■ o mergaitės rolėj buvo la
bai gerai. 'Dalyvis “milionie- 
riaus” rolėj turėjo menką bal
są, bet lošė gerai. Atsimenu, 
kai tą pačią operetę statė “Bi
rutė” Chicago-j, buvo visai kas 
kita. “Milionieriaus“ rolėj Ja
kučio, motinos ir dukters ro
lėse p-lių Badauskaičių tai bent 
buvo ko pasiklausyti. Juk ir 
diriguotojas buvo tas pats p. 
P. Sarpalius. Bet ir šį sykį nė
ra ko peikti, kai 
tai ir taip buvo 
tys harboriečiai

harboriečiams 
gerai, nes pa- 
nei tiek ne-

šiuo laiku darbai pas mus 
/ eina labai gerai ir visur trūks

ta visokių darbininkų.* Darbo 
yra, tik cjirbk ir dirbk, ne tik 
šiokiomis, 
dienomis, 
kada, — 
nvčia tik G

užhipnotizavo publiką, jkada jis 
kalbėjo. Publika gaude jo žo
džius ir plojo rankoms kaipo 
tikram savo ir Lietuvos darbo 
žmonių atstovui. Ir teisybe 
draugas Bielinis yra tikras dar
bininkų atstovas ir jų reikalų 
reiškėjas. Aš jį pavadinčiau 
antru Grigaičiu, lodei kad kaip 
vienas taip ir antras jie kad 
kalba, žino ką kalbą, —■ Jie kal- 
ga faktais, argumentais ir lo
gika, ir todėl mes socialis'tįii 
turim didžiuotis ir džiaugtis 
turėdami tokius gabius ir daly
kus žinančius savo vadus. ,

Publikos buvo apie 120, visa/ 
rinktinė; buvo didžiuma darbP 
ninku, bet buvo pusėtinai ir 
profesionalui kurie irgi visi 
yra kilę iš darbininkų. Buvo 
trys advokatai, du daktarai, du 
redaktoriai, vienas aptiekinin- 
kas, viena nursė ir apie šeši 
biznieriai. Bet kada prisiėjo 
aukauti, tai visi gausiai auka
vo nuo širdies, ne tik po $1.00, 
bet musų profesionalai klojo 
net po $25.00 ir po $50.00, taip 
kad tapo surinkta net $332.00. 
Tai puiku, ar ne?—Raulinaitis.

Graiid Bapids, Mieli.
Vietos komunistai sekmadie

nį, balandžio 22 
prakalbas (man

bininkų kuopos” — esu lai vie
ninteliai žmonės, kurie dirbę 
darbininkų labui. Diskusijų ne
buvo leidžiama, buvo liktai įvai
rių klausimų duota, pav. kodėl 
komunistai agitavo Lietuvos 
darbininkus, kad nebalsuotų ir 
nesiųstų savo atstovų į Steigia
mąjį Seimų, kur buvo daromi 
įstatymai? Kodėl komunistai 
dabar keikia tuos įstatymus, 
kuriuos patys padėjo klerika
lams išleisti ir kuriais pasire
miant išvaikė Seimų, kartu ir 
jų pačių tuos penkis atstovus? 
Kodėl komunistai Rusijoj siun
čia grūdus į kitas šalis, o savo 
šalyj badu marina apie aštuo
nis milionus žmonių? Buvo ir

mų, bet atsakyti Andriulis ne
atsakė nė į vienų; kaip turėtų 
būti klausinius atsakytas. Pa-

»

><*,*^ THE HOUSE o/ 
Z\ - agreater values sF'Coi-nen^ 

| AshlandAw r & J 
S^^me soutfi sycfe's 
Gredtest Department Store

Išpardavimai Ratnyčioj ir Snbatoj
MILTAI Gol^BA^osdal $1.85

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri

ja kolegi- 
ią; ilgai 
praktika

ms! Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose

merginoms.

d., surengė 
apgarsinimas 
nežinau ko- 
ir kokiu tiks- 

parsikvietė iš
Tas

su namais tai gyvas 
Dar pavienis atkelia- 

šiąip taip kur 
o jaiu^ptrfcgui

prisig- 
su šei-

įvairių

bet ir šventomis 
nei “melstis” nėra 

šventadieniais )į baž- 
davatkėlės bebusi ren

ka. Ikirbų, vadinas, yra — ko
kį tik kas moka ir nori dirbti. 
Bet jau 
vargas, 
vęs tai 
Įaudžia,
m yna tai nedT nei k u 
— visur perpildyta.

Kas nori pamatyti 
pasaulio tautų žmonių—Euro
pos, Azijos, Afrikos, Pietų Ame
rikos — lai atsilanko į musų 
miestą, pamatys jų visokių, ne
išskiriant nė lietuvių. O lietu
vių gyvena čia gerokas skaičius, 
ir gyvena neblogai. Gaila tik, 
kad čia nėra nė vieno gydyto
jo lietuvio, nė vieno dantisto, 
ir susirgus visados tenka kreip
tis į kitataučius. Lietuvių gy
dytojui čia butų gera 
blogai galėtų verstis 
ajitiekininkas.

kios kuopos vardu 
lu). Kalbėtojų
Chicagos Andrulį. Tas žmo
gus jau žinomas ne lik Grand 
Rapidso lietuviams, lodei nu
sprendžiau į jo prakalbas nei 
neiti ,ir pirmoj prakalboj, kuri 
buvk) duonos laiku, nebuvau. 
Bet sužinojęs, kad da kalbės ir 
vakare ir kad kas norėsiąs, las 
galėsiųs diskusuoti su Anldriu- 
liu, neiškentęs nuėjau pasikalu- 
syti. Andriulis trumpai perbė
gęs Europos valstybių krizį pri
ėjo prie Lietuvos ir bekalbėda
mas apie paleidimų Seimo iš
niekino. visus Seimo narius, iš
birdamas tik penkis, kuriuos 
juvo pasiuntę kokios ten “dar-

kųd /tedalyvautų darbininkai 
mūkimuose atsakė: girdi, ne
gali įrodyti, kad komunistai sa
kė/kad niekaęj nedalyvaus rin
kimuose. Kilus klausimus, į 
kuriuos negalėjo atsakyti, lai 
išvadino^ durniais. Mat iško- 
lioli lengviau negu į klausima 
atsakyti.

♦ Buvo prakalbos rengiamos ir 
LSS. 51 kp. ir jau buvo’Aeletas 
apgarsinimų padalinta, bet kai 
pasirodė kad ir (komunistai• ' vrengia tų pačią dieną ir tuo pa
čiu laiku, tai tapo sustabdyta, 
nes tokiam mieste kaip Grand 
Rapids dvejos prakalbos vienu 
kartu mažų pasekmių duotų. 
Socialistų prakalbos įvyks kitų 
karta. C

šiuo laiku katalikams nema
žai baimes įvarė kažin kieno 
paleistas atsišaukimas, kur ra
ginama tverti naują parapiją— 
nepriklausomų Rymui. Sako, ir 
komitetas jau esąs susiorgani
zavęs.—Gužutis.

kur nežino, ir nežino kad jis 
nežino, — las kvailys, jo reikia 
lenktis; toks, kur nežino, bet 
žino kad jis nežino, — tas ne
mokšas, jis reikia mokinti; 
toks, kur žino, bet nežiųo kad 
jis žino, — tas miega, jis reiz 
kia pažadinti; tas, kur žino, ir 
žino kad jis žino, — tas išmin
tingas, sek jį. [Arabų patarlėj.

vieta, ne- 
ir lietuvis

Lietuvių draugijų stambiau
sios ,yra dvi: Liet. Pasilinksmi
nimo Draugiškas Kliubas ir S. 
L. A. 185 kuopa su kokia $0 
narių. Tik su svetainėmis var
gas, nėra kur susirinkimų lai- 

• kyti. Ner’Sdami vietos lietuviai 
. lengvai galėtų pasistatyti nuo

savą svetainę. Draugijų narių 
' yra tokių turtingų, kurių tur

tas siekiaJXX),(XX) dolerių, o 
tokių, kur turi turto vertės po 
10,(XX) ir daugiau dolerių, tai 
beveik pusė lietuvių. O svie- 
taine apsimokėtų, nes ir ki
tiems ji butų galima lengvai iš
nuomoti vakarams ir susirin
kimams. Vietos lietuviai turėtų 
apie tai pagalvoti.

—Korespondentas.

So. Boston, Mass
Blelinio vakarienė — $332.00 
aukų Lietuvos Socialdemokra- 

\ tams.

Balandžio 22 ck. vakare Lie-

Bielinio vakarienė, kurių su
rengė LSS. 60 kuopa.

Buvo dainų, muzika, ir pra
kalbos. Dvi daineles'’padaina
vo V. Jankauskas lietuviškai, ir 
svetimtautis angliškai. O. Rau- 
linaičiutė škainbino piano.

Kalbėjo pirmiausiai J. Ne- 
viackas, antras K. Šidlauskas, 
Dr. Mikolaitis • (iš ^avvrence, 
Mass.), St. Michelsomtp, F. J. 
Bagočius ir ant galo' K. 
Bielinis, kuris, galima sakyt,

Jonas Lukošius 
Generalis Parda 
vėjas No. 5. Bu5. Bu- 

už 
o 

_______  geriau
si patarnavimą.

Puikus 3 šmoty Velour kambario 
setas — specialė kaina

3 šmotų labai didelės mie- C
ros, expertų padaryta, gi
lios sėdynės, springsų, 
konstrukcijos webbing pa
vedės, liuosos paduškos, 
didelės vertės velour iš- 
dirbimo. Geriausias pir
kinys už tą kainą

$139.50 IR $169.50

COME PUT OF THE BEATEN PATH atsilankymą

fi. h.:
1

►v

2-colių postai, 2-colių fileriai, panel išm-arginimo, angliškai lacquer, 
satino ir polet užbaigimo labai gražiai atrodo ^17 AiO
šiame išpardavime I I «vU

$2 į. mėnesį.

Ant lengvų

išmokė-

jimų be pro

cento

Italijoniškas Renaissanc^ due-tone riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas. Vėliausisa pristatymas šių populiarių,setų pasiūloma šia
me išpardavime labai pigia kaina. Visi šmotai yra dideli ir geroje 
proporcijoje, dviejų spalvų užbaigimo, tikro riešuto medžio. Krėslai 
apdengti’ tikra skūra su atimamomis sėdynėmis.
China eloset, Valgomojo kambario stalas, Bufetas .16 colių pločio, 
Krėslai su. ramščiais $96.50

MIDDLETON & SONS

Grojikliai Pianai Dabar
Dešimčiai metų garantuojami. 
Gražus maljogany keisai. Tikro 
vario skambus ir stiprus balsai. 
Visas materijolas pilnai garan
tuojamas.

DYKAI — Mahogany benčius, 
uždangalas ir 20 naujausių ro
lių. Lengvais išmokėjimais, be 
nuošimčių, $10 į mėnesį.

Ryžiai, geriausi, mėlynos rožės, specia
liai 3 svarai už.......  20c

Žirniai, gražus, saldus, No. 2, 2 kenai 
dabar tiktai už....... ....... 27c

Slyvos, 40, 50, Santa Clara, 2 sv. 29C
Saldus komai, Sav0$, 2 kenai, už 3 J q

Dažyvės, True Blue, 3 buteliai,.... 25c 11 ... 1 . .
Žolės sėklos, Lincoln Park, svarui 25c

Apyniai ir Salyklas, Puritan, šviesus ar 
tamsus, setas, ........ 59c
Ammonia, Mažas Bo-Peep, pusė galio
no butelis, .......... 65c
Kava, šviežia spirginta, Golden Santos, 
svarui, ..........   29c
—------------------------------------------------ --------------------------—
Pyčės, California Lemo# Cling, No.
21/2 kenas,........ .......................... g7C

uteli Jack Laundry muiMuilas, 
las, specialiai 3 šmotai tiktai 19c
Suris, plyįjnis, Wisconsin, tikras sme
toninis, svarui,.......  27c
Kopūstai, švieži, extra fancy, sv. 5c
Sviestas, Fancy^creamert, svarui, 48c
Orinčiai, California Navels, tuz. 16c

MUSŲ STARAS SĖKLŲ, BULBS IR MAŽI MODELIAI YRA PILNAME 
. PASIRINKIME. PIRKITE REIKALINGAS SĖKLAS ČIONAI.

Mėsa Žemomis
Hindąuartęr veršiena, pienu maitinta, 
svarui tiktai .. ..... ....................... 1Rl
Foreąuarter veršiena, pienu maitinta, 
svarui tiktai....... ......................... ey2e

Viščiukai, fancy pavasariniai 26/2C
. u

(■snoBBUBHBasEsa

Garsinkities a

ainomis
Antis, fancy pavasarinės, sv». 27^-C
Hindquarter pavasariniai ėriukai, 1923, 
svarui tiktai..... ■..................- 29%c
Shoulder steikas, labai geras, s. 12/2C

etuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

A----------------------------- • Ml

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

[a. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir ‘

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir

Oxygen (“gesas”) ,
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

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

DR. C, K. KLIAUGI
DENTISTAS

1821 So. Halsted Št., Chicago, m. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257 1
' >■■ ■ ..................... ..... 1

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vąk.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

.................. ■ I .1 ■ ! /

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, fLL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ikR12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefcnas Boulevard 7042

DU. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

ŪR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. ,

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago

Dr. Herzman kraustosi iš s&nos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN-^1
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

■ ------------- Į. ■!>

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
• Vaikų ligų

' OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.

(Banienė) 
Akuierka

3113 S'. dalsted at
Tel. BlVd. 3138

Per Į 5 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime Aflfldi 
ypatiŠką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

patarimus

/ 1 . ---------- -

Dh-Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 1b v. ryte, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1/Val. po pietų.
y...,,..... .......................... m i —/
4— 1 ■■ ..........

Tel. Austin 0787

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison SU

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

—
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką!
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po ploti 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res., 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A* R. BLUMENTHAL

■. ' * OpteiMtstet
t ■" •' h BOU IrraH CttT

l-rta labas.



t L____________
NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily Nava 

Vubtlbhed Daily axc«pt Sanday by 
Cha Lithnunian Pub. Co., Ine. 
i r"1 ■ r ' 1 e

*139 South Halsted fttrert 
Chicago, III.

Telephone Roossvalt 8504

Subscription Rateai
$8.00 per year m Canada.
$7.00 per year autaide of Chicego.
$8.00 per year in Ghicago 

8c per copy.
■1 ■ 1 /
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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$8.00
_ 4.10

2.00
.. 1.50
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3c 
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Užsimokėjimo kaina?
Chicagojo — paltui 

Metami .... ........ ..... ..........
Pusei metii ...--------——..
Trinia mtnesiama----- —~
Dvien? mėnesiam ........... .. ....
Vienm minėsi oi ——

|Thicagoje per neiiotojuio 
Viena kopija .. ........ ..
Savaitei ........... ................ ...

tfinesiui ------- —.........  ...
Suvienytose Valstijose ne Chicatfojs 

paltu:
Metama-----——............. — $7.W
Pusei metų---------------------- - 3.50
Trims mėnesiams_ ——.1.75
Dviem mėnesiam ...........   1*25
Vienam mėnesiui...... ..... .........  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ......      $8.00
Pusei metų .......... . .................. 4 >00
Trims mėnesiams________ __ 2.00I
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vienpusiška 
kritika.

•' Radikalai ir pusiau-radi- 
kalai republikonų partijoje 
smarkiai protestuoja prieš 
prezidento Hardingo suma
nymų, kad Jungtinės 
Valstijos prisidėtų prie 
tarptautinio teismo. Jie 
nurodo, kad tas teismas 
yra Tautų Sųjungos pada
ras, ir Amerika, dalyvauda
ma tarptautiniame teisme, 
f ak tinai dalyvautų Tautų 
Sąjungoje, kuriai dauguma 
žmonių‘šioje šalyje yra prie
šingi.

Tarptautinio teismo prie
šai laikosi tos nuomonės, 

. kad Jungtinėms Valstijoms 
reikia visai nesikišti į Euro
pos valstybių kivirčus, bet 
žiūrėti tik savo reikalų na
mie. Griežčiausias Hardin
go kritikų, senatorius La 
Follettei sako, kad tarptau
tinis teismas yra Europos 
finansininkų (piniguočių) 
sugalvotas planas įvelti 
Ameriką į Europos reikalus, 
kad paskui galėjus panau
dot jos ginkluotų jiegų ir 

' auksą savo biznio apsaugo
jimui.

Šitoje kritikoje yra daug 
tiesos.
durti/dar t^v kad tarptauti
nio teismo organizacija yra 
tokia, jogei beveik nėra vil
ties, kad jo sąstatas butų pa
lankus darbininkų klasės ju
dėjimui.

Bet jeigu atmesti tarptau
tinį teismų Haagoje, tai kų 
statyt jo vieton? Į šitų 
klausimų republikoniški kri
tikai' neduoda atsakymo. To
dėl jų kritika vargiai įtikins 
publikų. Amerikos žmonės 
supranta, kad, jeigu nebus 
tokios įstaigos, kuri galėtų 
spręsti tarpusavinius vals
tybių ginčus taikiu budu, tai 
bus neišvengiamas karas. 

t O dideliom karui kilus Eu- 
U rotoje, Jungtinės Valstijos 
K butų veikiausia į jį taip pat 
i įtrauktos, kaip 1917 m.

- --  

^Neverta save 
^apgaudinėt.

-tolima prie to pri-

Skriaudos, kurias Lenkija 
padare ir dabar tebedaro 

i Lietuvai, žadina lietuviuose 
[keršto jausmus, ir daugelis 
jų todėl linksta už gerų pini
gų priimti kiekvienų žodį, 
kuris pranašauja, Lenkijai

Paskutiniu laiku dalyje 
musų spaudos pradėjo rody
tis daug “žinių” apie lenkų 
valstybės silpnumų, apie 
grasinančius jai pavojus, 
apie finansinę suirutę ir tt. 
Kartais tos “žinios” esti net 
juokingos. Vienoje, pavyz
džiui, skaitome:

“Pragyvenimas Lenki
joj dabar, 8,600 sykių di
desnis, negu buvo prieš 
karų.”
Jeigu tai butų tiesa, tai 

Lenkijoje butų turėję senai 
išmirti beveik visi miestų 
gyventojai. O tuo tarpu 
apie masinį žmonių mirimų 
Lenkijoje nieko negirdėt.

Šitokių “žinių” apie Len- 
kijų skleidimas yra kenks
mingas net ir Lietuvos pat
riotizmo atžvilgiu, nes jeigu 
priešų įsivaizduoji silpnes
niu, negu jisai yra, tai ne
prisirengi išlaikyt rimtų ko
vų su juo. Savęs apgaudi
nėjimas niekuomet niekam 
neatnešė naudos.

Krikščionys rinki 
muoše stveriasi 

lazdos.
Kauno “Socialdemokratas” 

rašo:
Kasdien vis aiškėja, kad “kri

kščionys” pasiruošę eiti rinki
mų kampanijom lazda pasirem
dami. Jau šiandien pas mus 

Praėjusiais 
kampanijos 

buvo paskel- 
pafrontės z o-j

rinkimais, pačioj

Visokie 
susirinki-

busi įsakymų dėl 
uos ir tų vietų, kur tebėra ka-l 
ro padėtis. Įsakyme buvo pa/ 
sakyta, kad rinkimų metui kdb 
ro stovio varžomieji įstatymai 
turi būt palengvinti, 
formalumai šaukti 
mus ir mitingus, arba šiaip ves
ti agitacijų tuomet buvo žy
miai sumažinti. ♦

Dabar kas kita. Ne lik tebe
veikia karo stovis, bet jp suvar
žymai da padidinta. Yra vie
tose tokių mandarinų, kurie 
matomai bandys neduoti kri
kščionių priešams nei išsižioti. 
Sakysim, Utenos apskrity so
cialdemokratai buvo nutarę 
balandžio 20 dienų sušaukti sa
vųjų žmonių ir prijaučiančiųjų 
konferencijų, bet jiems vietos 
valdžia uždraudė. Uždraudė 
dėl to, kad Utenos apslmtys 
yra, girdi, pafrontės zonoje) o 
toj zonoj esu negalima daryti 
jokių viešų susirinkimų.. Jei 
draudžiama šaukti konferenci
jos, tai kų kalbėti apie mitin
gus. Nei mitingų, nei susirin
kimų. Ar tik tiems valdžios 
agentams nešaus galvon mintis 
uždrausti ir atsišaukimų plati
nimų?

Vadinasi: bažnyčiose eina 
vieši krikščioniškos agitacijos 
jomarkai. Klebonijos knibžda 
davatkomis ir davatkynais, ku
rie kunigų įsakyti pakniopsto
mis bėginėja iš ten po kaimus, 
dvarifckjr vienkiemius ir uždu
sę varo “krikščioniškųjų” agita
cijų. Patys kunigai kur nuva
žiuodami, ir nueidami, kupčiau- 
ja tikyba ir Kristaus mokslu 
savo partijos reikalams kiek tik 
jiems lenda. Jiems viskas leis
ta. Bet darbininkų ir mažaže
mių organizacijoms ir atsto
vams milicijos delnas jau is- 
pat pradžios gniaužia burnų*

Krikščioniškoji valdžia neža
da pasitenkinti vien varžymais 
ir .draudimais. Iš kitos vietos, 
tiek pat pafrontėj, mes gaunam 
žinių, kad ten valdžios agentai 
jau stovi užkinkę veiklesniuo
sius musų draugus. Togu tik 
jie pradėtų agitacijos darbų ir 
milicininko penki pirštai gatavi

kibti jam apįjcUklėn ir vilkti ka
lėj iman, ar koncentracijos sto
vyklom Mums jau rašo, kad 

krėlilsi vienų mūsiškių draugų 
ir grasindama reikalavusi, kati 
atsižadėtų socialdemokratų.

Lietuvos tolimesnieji užkam
piai visuomet būdavo surūgu
sios reakcijos balomis. Ten ir 
paprastu laiku musų milicinin
kai ir apskričių viršininkai 
stengdavosi prašokti savo žy
giais a. a. ispraliniukus, žiems- 
kus ir primovus. Ten reakcijos 
uodai grauždavo kiekvienų su
sipratusį ir veiklesnį darbinin
kų. Bet negalima visos kaltės 
už politinių laisvių paniekinimų 
dėti vien vietos “načalstvai”. 
Vietos načalstva, kad ir butų 
raguota, yra visgi maži žmo
nės. Tokiu metu, kaip Seimo 
rinkimai, politikų nustato ne 
jie, bėt Kaunas, nustato musų 
“krikščioniškoji” valdžia. Tai 
iš čia, ir dabartinio “krikščio
niškai” suremto Kabineto eina 
visi įsakymai, visi nurodymai, 
kaip ^rinkimai vesti.

Ir jau dabar nesunku maty
ti, kurion pusėn krypsta val
džios vedamoji linija. Kai iš
važiavo p. Galvanauskas ir jį 
stojo pavaduoti p. Karobli#, kri
kščionių pašonėj sužibėjo 
žmogus; kai Vidaus Reikalų 
Ministerijoj “krkščionys” pa
statė net abu vice-ministeriu 
savojo raugo žmones, iškarto 

dabar dabos “krikščioni: 
sakomas milicininkas su

Mes to ir laukėm. Mes 
ine, kad ‘krikščionys” tolei de- 

na valdžios pagalio saviems 
priešams mušti. Jie visus pen
kerius melus mindžiojo kojo
mis demokratnes laisves, kur 
tik galėdami. Pastaruoju lai
ku klerikalai visai nusimeta 
skolintų demokratizmo rudinę 
ir rodo tikruosius savo vidu
rius. /

Tai ir gerai. Jų smurto dar
bai šiais rinkimais padės Gama- 
lyti tikrąjį krikščionių veidą ir 
toms minioms, kurias jie Ilg
šio! dar mulkino, dedamies 
liaudies reikalų ginėjais ir spe
kuliuodami tikyba.

Kristus ir kunigai
Didysai doros ir meilės Mo

kytojas Kristus skelbė, kad 
žmonės turi daryti vieni kiliems 
tik tų, ko jie nori, kad kiti 
jiems darytų, tai yra daryli ge
rai. '••Už tų jo mokslų tuolai
kinė dvasiškija* prieš jį sukilo 
ir jį nužudė. Jo mokslas ir 
jam mirus vis plėtėsi po pa
saulį. Susidarė ištisos krikščio
niškos valstybės, su krikščio
niška valdžia ir susidarė stip
ri viso pasaulio krikščionių 
draugija, vadinam Bažnyčia, su 
savo dvasine, dar stipresne vy
riausybe. * ’ •

Bet kaip tik toji dvasinė vy
riausybė leipo tvirta, tuoj ir 
Kristaus mokslas tapo iškreip
tas. Dvasiški j a, turėdama ti
kinčiųjų pasitikėjimų ir galę, 
nusistatė, kad Kristaus mokslas 
yra fik varguoliams, o ne jiems. 
Praktikoje, gyvenime jie savo 
elgesiu parodė, kad Kristaus 
mokslo dėsniai — geradary- 
mas, meilė, nusižeminimas ir 
kantrybė — privalus lik var
guoliams, o jie, dvasiniai vadai 
yra nuo jų liuosi.

Darbo liaudis dirbo, vargo ir 

bėjo, kad už vargus ir meilę 
pateks jie į dangaus karalystę 
7r^šUxaniuolais apie Dievo sos
tų šokinės. Buvo višu& skel
biama Kristaus posakis, kad 
Jerfgviau verbliudui perlįsti 
per adatos skylutę, negu tur
tuoliui į dangaus karalystę pa
tekti.

Vienok patys dvasiškieji tė
veliai tam netikėjo ir netiki ir 
tų /savo netikėjimų savo gyve
nimu rodo. Jie visiems liepia 
sekti Kristaus pavyzdį, o patys 
jo nei kiek neseka. Juk Kris
tus nerinko jokių turtų ir ne
ieškojo sau galybės, o musų 

kiše-

dvasiškija viena ranka rody
dama varguoliui dangų, kita — 
krausto jo kišenius. Kristus, 
kaip ir visi varguoliai, vaikščio
jo basas, neturėjo savo namų, 
no savo upsiat-iste neturėjo' Ici- 
šeniaus, o mus kunigėliai, ko
kius turi namus, žemes,
nius (netik kišenius bet ir mai
šus) ! Trokšta garbės ir svietiš
kos galybės daugiau, negu kas 
kitas.

Ir štai dabar, kada nuvargin
tieji darbo žmonės įiradčda 
prieš savo apgaudinėtojus killj, 
šie dvasiškieji kupčiai, dūšių 
pirkliai rėkia visa gerkle, kad 
bedieviai tikėjimą ir dorą griau- 
ją! Kas yra tie “bedieviai”?

Kunigija bedieviais vadina 
visus tuos, kurie nori įvesti 
naudingą darbo žmonėms tvar
ką, sugriauti žemišką kunigų 
ir jų tarnų galybę, sugriauti jų 
uždėtą priespaudą.,

Draugai darbininkai ir visi 
darbo ir vargo žmonės! Kai 
kunigai ir jų tarnai taip vadi
nami krikščionys demokratai 
su savo išperėta darbo federa
cija ims kalbėti apie krikščio
nybę ir bedievybę, paklauskite 
jų, kodėl jie vadina savo krikš
čionimis, nepildydami Kristaus 
mokslo? Kristus liepė artimą 
mylėti, o jie skelbia karus, var
toja mirties bausmes, žvėrišku 
budu kankina kalinius ir be
laisvius; Kristus liepė neieškoti 
žemiškų turtų, o jie grobia vis
ką, atimdami iš varguolių bur
nos paskutinį kąsnį. Kristus 
liepė nemeltiol, o jie meluoja 
ir apgaudinėja kiltis begėdiš
kiausiu budu, 
siu budu 
žmones! Kas 
jų lakraščius, 
patikrinti.

Taigi šioje 
darbo žmonių kova už išliuosa- 
vimą ir savo teisių apgynimą 
eina ant žūtbūt, jus visi^ pri
spaustieji, jiis visi dvsiš 
kščioniškų nionclninkų 
dinėjami dirbo ir vargo žmo
nės, pagaliau pagalvokite, 
nepęrdaug jau sunkus 
čionių” jungas, ar ne 
jau bus pasakyti jiems:
'Gana jums kalbėti apie šio svie
to mamas lis: jus rūpinkitės 
lik apie budimą po mirties dan
gaus karalystę, O žeidę ir da
bartinį gyvenimą palikite 
inumsiMęs amžiais laiidėme 
tą žemę savbmrakaitu ir krau
ju, ir tos žemes^vaisiai^ musų 
rankomis pagamintas 
priklauso mums. \Mes savo bū
viu ir gyvcnimo\sutvarkymu 
rūpinsimą^ patys, be jūsų tar
pininkavimo.
[“Sociald.”]

teršia biauriau- 
nepatinkamus sau 

iš jūsų skaitote 
galite lai patys

valandoje, 'kai

ajpgau-

ar
“Krikš-

nietaS
“Gaiva!

geras

Pagirinis.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Kaip p. T. J. Kučinskas 
atsimoka savo rė

mėjams.
n r 
a t-

Skaitydamas “Vilnies” 31 
randu pono T. J. Kučinsko 
sakymą L. S'. S. 81 kp. rašti
ninkui Lapaičiui, kad prigulei 
prie LSS. žinojus turįs būt be 
doros ir sąžinės. Šitokią gies
mę senai gieda ir kunigai ir 
kili juodi gaivalai. Kiek pas 
L.SS. 81 kp. narius yra doros ir 
sąžinės, apie tai aš čia nerašy-' 
siu, bet kokia pono T. J. Ku
činsko dora ir sąžinė, tai ne aš 
vienas esu patyręs, bet ir dau
gelis kitų, nes daugelis jį ge
rai pažįsta. T. J. Kučinskas 
kadaise buvo didelis laisvama
nis, taipgi ir LSS. 81 kp. narys. 
Kaip jis pats sakosi, važinėjo 
su laisvamanių prakalbomis, 
aiškindamas apie dvasiškijos4 
nešvarius darbus etc., be to 
dažnai prisimindavo kad jis ei
nąs “aukštus mokslus”, kurių 
bė pinigų negalima atsiekt. Del 
to ne kartą buvo kolekluoja- 
nia aukos T. J. Kučinskui. Kaip 
aš, taiĮLLSS. 81 kp. nariai ir 
daugelis? kitų krapštėme kiše
nius ir aukavome savo sunkiai 
uždirbtus dolerius, kad padė
jus jam mokytis, tikėdamies

kad jis pasiekęs mokslo bus 
doras ir sąžiningas darbuoto
jas. Tų “aukštą mokslų” jis 
jau baigęs ir sakosi kad jau 
esąs toks mokytas, kaip kad 
Naujienų redaktorius Grigai
tis... Matyt, kad “mokytas”, 
nes, kaip girdėti, jau gali į 
“Draugą” korespondenciją pa
rašyk o kaip buvusiam tokiam 
dideliam laisvamaniui, tai ir 
tinka...

Bet kaip dabar p. Kučinskas 
atsimoka LSS. nariams, tų gal 
paaiškins patys sąjungįečiai. 
Mes gi atsižinoję, kad jau tu
rim lokį mokytų žmogų, nuta
rėm naudotis proga. Susiba
rėm keli nortlisidiečiai — tie, 
kurie daugiausiai buvom au
kavę Kučinskui ir kreipėmės į 
jį, kad jis pamokytų mus arit- 
melikos — bent kokią valan
dą savaitėje. Jis suliko, tik

K. Bielinis.

Iš praeities atsiminimų
(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

[Tęsinys]

10 d. Vilniuje su-.
D. P. konferenci-

Lapkričio 
sirinko L. S. 
ja. Ji susirinko lygiai tą pačią 
dieną, kada kapituliavo vokie
čių armija ir Keizeris pabėgo 
į Olandus. Vokiečių kariuome
nėje nors ir buvo išrinkti “soL 
daten ratai” (kareivių tary
bos), bet palengvėjimo režimo 
visai nesimatė. Musų draugų 
visais žvilgsniais pavykusiai 
konferencijai teko tuomet ap
tarti visi opkųį einamojo gyve
nimo klausiniai, nustatyti Par
tijos oragnizacijos dėsniai, pa
siskirstyti darbai ir t. t. Be to 
prieš konferencijos narius kilo 
Lietuvos Tarybos pašalinimo 
klausimas ir sumanymai su
daryti naują, laikiną Lietuvai 
valdžią iš socialistinių partijų 
žmonių, kurios tikslas butų bu
vęs kuogreičiausiai sušaukti vi
so krašto valsčių atstovus ap
tarimui Lietuvos likimo reika
lų ir išrinkimui naujų valdžios 
organų. Šitas klausimas jau bu
vo nutartas, aptartas visos 
smulkmenbs, bet tų pačių 
Maskvos komunistų dėka, ku
rie iš pasalų vedė skaldymo i? 
disorganRacijos darbą, minė
tieji socialistinių partijų tari
mai nebuvo galima įvykinti.

Komunistams tuomet buvo 
visai aišku, kad susidarius lai
kinai socialistinei Lietuvos val
džiai, jų siekimams bus už
kirstas kelias. Neveltui V. Kap
sukas ir komunistai tuomet 
prakaitavo, skaldydami Žydų 
“Bunda” ir kitus socialistus, 
mat tuo pačiu metu V. Kapsu
kas Maskvos interesų spiria
mas, Dvinske organizavo Ta
rybines (sovietines) Lietuvos 
valdžią ir kariuomenę, krikšti
jo ^‘Novgorodcus” ir “Pskov- 
cus” (Naugardo ir Pskovo ru
sų kariuomenės puikus) į rau
donuosius Lietuvos, “lietuviš
kuosius kareivius,” kurių tar
pu nebuvo nei vieno lietuvio ir 
komunisto.

Jei tuo momentu butų susi
dariusi laikinoji Lietuvos Socia
listinių partijų valdžia, jei, V. 
Kapsukui ir kitienls nebūtų 
rūpėję Lietuvos pro!leta#t) skal
dymas, bet priešingai, jie butų 
tas savo pastangas, kurias įdė
jo į skaldymovdarbą, suderinę 
su Lietuvos proletarų intere
sais ir parėmę socialistinių par
tijų nusistatymą, mes šiandien 
bu tume turėję visai kitokią 

šiandien Lietuvoje nebūtume 
turėję “krikščioniško režimo,” 
nebūtume pražudę- Vilniaus ir 
neturėtume keblumų kitais 
klausiniais, kurie visaiž žvilgs
niais interesuoja ir tų pačių šių 
dienų Rusiją. Komunistai ir V. 
Kapsukas pasuko visai kitais 
keliais, tais šuntakiais, kiuriais 
ėjo ir eina dar ir šiandien. V. 
Kapsukas, atėjęs Lietuvon su 
svetimais gaivalais, nesuprato 
visų krašto ypatingumų, taikin
damas jam tuos pačius metodus
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su sąlyga, kad mokėsim jam 
po 5 dolerius už lekciją. Ką 
gi daryti: davėm paršelį tu
jini pridėt ir maišelį. Nepoilgo 
laiko mus mokinių sumažėjo ir 
jau mums pasidarė sunku mo
kėt už mokyklos kamBarį ir 
mokytojui. Nutarėm prašyt Ku-

ciją dykai, paskiau stengsimės 
atlygint. Bet musų aukšto mo
kslo viras akių daugiau nebe-

Taigi matote, kai jam reikė
jo paramos, aukų, tada jam bu-; 
vo gera ir LSS. 81 kp. ir kiti, 
bet dabar ,kai atkuto, tai savo 
Jabdarius šmeižia, vadina “ne
dorais”, “nesąžiniškais”.. .

Čia prisimena ta rusų pasa
kėčia apie kiaulę, atėjusių po 
ąžuolu gilių ėsti, o priėdusią 
ąžuolui šaknis knisti.

—\X. šeikus.

kaip ir Rusijoje, po poros mė
nesių nė juste nepajuto, kaip 
vietos susiorganizavę endekai 
(lenkų šovinistaii-tau liniukai) 

.su pagalba Pilsudskio privertė 
patį V. Kapsukų be garderobo, 
nakčia, pasprukti iš Vilniaus 
Ukmergės plentu.

Komunistai su V. Kapsuku 
priešaky gerai nusimano, kiek 
žalos jie yra pridarę šituo sa
vo žygiu Lietuvos proletarams 
ir bendrai vargi ngįem siems 
sluogsniams, bet jie neturi drą
sos prisipažinti. Kad nukreipus 
darbininkų akis nuo savo grie- 
kų, tie popai ir šiandien laiko
si šmeižto'ir melo taktikos, jie 
kaltais būdami, rodo pirštu 
L. S. D. P., kad Lietuvos ir 
Amerikos lietuviai darbininkai

klaidas. Panaši taktika visai 
atsako to čigono elgesiui, ku|^ 
atsisėdęs ant svetimo ark-Įjo, 
stropiai dalyvauja jo paties vog
to arklio vagies gaudyme. -
L. s! D. P. darbų atnaujinus.

1918 m. lapkričio 10 <1. L. 
S. D. P. koncfrencijai pasibai
gus, nors ir pebuvo įstengta 
padaryti didesnės reikšmes ak
cijos delei virš išdėstytų prie
žasčių ir delei visiškos Lietu
vos darbininkijos 'disorganiza- 
cijos okupaiijos metu, niusj^ 
draugams tenka im|is pamati
nio darbo, t. y. Partijos orga
nizacijos darbo ir dėtis į tų 
visuomeninį darbų, kurs savai
mi iškilo vokiečiams iš Lietu
vos išeinant. Man pačiam, ati
dėjus vi$ką į šallį, tenka aplan
kyti Kupiškio, Biržų, Vabal
ninku, Akmenės ir kitas apylin
kes, šaukti susirinkimus ir mi
tingus, aiškinti susidariusių pa
dėtį ir organiizuoti musų-parli- 
jos kuopas. v

Planingai ir tvankiai trau
kiantis vokiečių kariuomenei iš 
Lietuvos, jos pėdoms sekė ru
sų raudonoji armija, suside
danti vien tik iš rusų, mobi
lizuotų Rusijos valstiečių, ku
riems socialistinė revoliucija 
Lietuvoje tiek terūpėjo. Daug 
galimi butų prirašyti, vaizduo
jant tos kariuomenes, ^upą, nu
sistatymų ir jos, savaip supras
tą, savųją^niisi ją, bet kiekvie
nas ir bq m supranta, kad ne
mokančiam rašyti ir skaityti 
rusų [valstiečiu idcareiiviui ypa
tingai naiviai vsktųs vaizdavosi; 
savotiškai, vaikiškai jis kalbė
davo apie tas svietp šalis, kur 
jam teksią eiti ar vykinti jam 
pačiam nesuprantamą tvarką.

Paskui tos koriubinenės se
kė Lietuvos “Tarybų valdžios” 
emisarai ir komisarai. Pastarie
ji privalėjo sutvarkyti civilinį 
Lietuvos valdymą, sudaryti 
darbininkų tarybas ir joms pa
vesti visą valdžią. Daugumoje 

sudaryti lodei, . kad'Lietuyos 
darbininkams nebuvo aiškus ir 
suprantami jų tikslai ir prie-

monės, kurių reikėtų imtis. 
Stoka organizacijos ir klasinės 
sąmonęs išvystymo Lietuvos 
darbininkuose lituo laiku pasi-/" 
reiškė visoje savo pilnumoje/ 
Vietoje darbininką taryby, ko- s 
m nnlis tams tekdavo statyti 
^revkonius” (revoliucinius ko
mitetus), kurie n teko bendra 
neturėjo su darbininkais, nes 
buvo paskiriami valdžios orga
nų, atskirų komisarų ar ka
riuomenės dalių viršininkų. Ži
noma, delei šitų priežasčių, 
prieštaravimas tarp vietos gy
ventojų, neskiriant net darbi
ninkų, ir visos tarybinės siste
mos su visais okupacinės rau- , 
donosios kariuomenes darbais 
darbeliais, pasireiškė labai greit 
ir sudarė pamatą tam karui, 
kurs paskui vyko tarp Lietuvos 
ir Rusijos.

Esant tokiai situacijai, par
tinis darbas savaimi turėjo su
stoti. Teko imtis kili|> priemo
nių, kad padėjus Lietuvos dar
bininkams tvarkytis vietose ir 
nustačius darbą valdžių darbi
ninkų tarybose, kurios turėjo 
atstoti buvusius valsčių komi
tetus^ Nereikia užmiršti, kad 
susidarius valdžių darbininkų 
taryboms, nors nevisli r taip bū
davo, toms taryboms tekdavo 
visas visuomeninis tų įstaigų 
darbas atlikti. Pirmose savo 
gyvenimo dienose valsčių dar
bininkų tarybos susidurdavo su 
tokiais reikalais, kaip našlių 
ir bėdnuomonęs aprūpinimas 
maistu, kuru ir t. t. šitos rų- 
šie's darbas mali asmeniai teko 
dirbti Žemaitijoje ir Šiauliuos^/ 

.(Bus daugiau) p

JUOKAI
Gudrus Joškis.

Susivaržė Joškis su Mauškiu 
eina pas advokatų. Advoka-ir

tas išklausęs dalyko sako:
—Vadinas/ tu nori, nad aš 

vesčiau tavo byla prieš Maus- 
kį

—Gerai. Bet išanksto paša- > 
kau, kad laimėti byla beveilf 
negalimas daiktas. Visi faktai 
kalba prieš tave. /

—Nu, žinai tamsta ką/? Aš 
liepsiu savo Sorei nunešti tei
sėjui vištą.

• :—Gink Dieve, teisėjui vištą!) 
Jei taip padarytum, tai jau 
tikrių tikriausiai bylą pralai
mėtum.

Teismas įvyko ir — stebuk
las! — bylą laimėjo Joškis. 
Pats advokatas ^nustebęs svei-

—Tai tikra laimė, kad pa
klausai manęs ir nepasiuntei 
vištos teisėjui.

’—Nu, visai ne taip buvo, — 
sako Joškis. — Aš^iepiau ir 
Sorė nupešė jam vištą, tik prie 
___ i aš prikabinau* raštelį,vištos
kad tai? nuo Mauškio.

Į Redakcijos Atsakymai]
B. Pukiui, Chgo. — Visa tai 

gal būt tiesa, bet dėti laikraš- 
tin negalime. Laikraštis 
ne teismo kambarys.

J. P. L, Pittsbgh. (— Eilės 
netinka. Geriau rašinėkite 

linkės labai pasigendame.
N-nų Skaitytojui. — Rinki

mai į Seimų įvyks gegužės 12— 
13 d.

P. K., Lawrence.^— Atsiųski
te, pažiūrėsim. Nematę nieko 
negalime pasakyt.

KLAIDOS PATAISYMAS.

viršaus para-

Straipsnyje “Darbas ir Atly
ginimas”, kuris tilpo vakar 
“Naujienose”, trečioje špaĮlo
ję, antram nuo
grafe, randame tokį •sakinį: 
“Iš to pavyzdžio matome, kad 
tam tikri daiktai galiJnit vi
suomenei neapsieinami viena
me vystymosi ir visi bereika
lingi kįtame j vystymosi laips
nyje”. Ta dalis sakinio, kur 
žodžiai pabrėžti, turi skambėti 
taip: “neapseinami viename
vystymosi laipsnyje ir visai be
reikalingi kitame.”

M
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Svetimu saliu pasportai 
ir vizų reguliacijos.

Amerikos biznieriai, keliauda
mi užjurin, susiduria su dau
geliu nesmagumų persikeldami 
iš vienos šalies į kitų neturėda
mi savo pasportų tinkamai už- 
vizuotų. Visi, kurie mano ke
liauti užjurin, turi atydžiai su
tikti su pasportų ir vizų regu
liacijomis tų šalių, kurias jie 
mano lankyti. Prekybos De
partamentas gauna daug laiš
kų nuo amerikiečių, kurie tu
rėjo kentėti didelių nesmagu
mų. Daugumas tų laiškų parei
na iš Europos, bet pareina ir iš 
kitur. \

Kadangi svetimos šalys ima 
dešimts dolerių už išdavimų vi
zų Amerikos piliečiams, kas 
yra panaši Amerikos kaina, iš 
viso, trumpa biznio kelione per 
Europą gali kainuoti iki šimto 
dolerių arba ir daugiaus. Bet 
aršiausias dalykas yra gaišini
mas laiko. Svetur konsulio ofi
sai tik atidaryti paskirtu laiku 
kasdien — nuo keturių valandų 
arba mažiaus. Visai neatidaro
ma per tautines šventes, ir, ži
noma, paprastas amerikietis 
nesusipažinęs su jų Šventėmis. 
Kartais žmogus, turi laukti 
net per kelias dienas kad gauti 
vizų,, o kadangi biznieriai pa
prašai neturi daug «iiko, tas 
sumaišo jų visų kelionę. Ge
riausia yra gauti reikalingus, 
vizas Jungt. Valstijose — nuo 
svetimu konsulų šioje šalyje.

Girdėti, kad Prekybos Depar
tamentas žadųs sumažinti vizų 
kainas; gal tokiu budu sveti
mos šalys taip pat padarys.

Klaipėdos krašto prisijun 
gimo prie Lietuvos 

statutas •

5 Gyventojų pilietybes daly
kai, ateivybė ir išeivybė, prasi
kaltėlių atidavimas;

6 Pinigų ir banknotų, užsifc 
nių prekybos ir bankų bei bir
žų dalykai;

7 Muito dalykai;
Pastaba: visa Valstybė su 

Klaipėdos Kraštu turi bendrų 
sienų. •

8 Susisiekimo reikalai: paš
tas, telegrafas, telefonas, gelž- 
kelia&v vandens keliai, Klaipė
dos uostas, laivininkystė, susi
siekimas jiega varomais įran
kiais.

* ‘ 1
9 Nusavinimo teisė.
Pastaba: Lietuvos žemes re

formos įstatymas Klaipėdos 
Krašto neveikia.

9 §. Klaipėdos Krašto savi
valdybos organų kompetencijon 
įeina kiti reikalai : ;

1 Tiesioginiai mokesniai; !
2 Žemės ūkis, miškai (gi-J

rios), pelkės, žvejyba; >
3 Teirtingumų darbai;
4 Tikybos, švitimo, medici

nos, veterinarijas dalykai; j
5 Darbo apsauga ir socialisl

aprūpinimas; į
.6 Kiti vidaus dalykai, kiek 

jie sulig 8 § nėra valstybės I 
organų žinioje. s

10 §. Atsišaukimai prieš nu
sprendimus Klaipėdos Krašto Į 
teismų, kurie pereina apygar* 
dos teismo (Landesgeriht) tei
ses, eina į tam paskirtų Lietu-1 
vos Valstybes instancija. | 
Atskiros Klaipėdos Krašto savi- I

valdybos organų teisės.
11 §. Kilų Lietuvos valstybės 

vS^stų arba užsienių gyventojai 
£ali Klaipėdos Krašte apsigy
venti ir nejudinamojo turto į-

/gyti tiktai Krašto Direktorijai 
sutinkant.

42 §. Išimties slmį • laliai 
skubiuose atsitikiniuoseSr pa
vojui gręsiant Klaipėdos Kraš
te arba pavieniose jo dalyse,
gali paliepti Krašto Tarybos L 
Pirmininkas. Apie tai jis grei
čiausiu budu praneša Valstybes 
Prezidentui, kurs išimties sto- L 
vį ar patvirtins ar panaikins. ' 
5 Įstatymai ir jų vykdymas, i

13 §. Klaipėdos Krašte ir to- į 
liau palaiko galių ligšioliniai 
Vokietijos, Prūsų Valstybės ir 
Santarvės okupacijos laikų iš-

29 §. Visos viešos pajamos 
(įėmimaj ir išlaidos eina Vals
tybės arba Klaipėdos Krašto 
iždo sųskaiton sulig padalijimu 
8 ir 9 §§. Klaipėdos Krašto ak- 

įčyžos, iš prekių (tavorų), su
vartojamų Klaipėdos Krašte, 

21 §. Tarpe vyriausios vie-. pa]jeka Klaipėdos Kraštui. Mui- 
.m.Mii m s ...-ivnio knti k^nt pajamų atatinkamoji dalis 

skiriama Klaipėdos Krašto sa-

pat komisijoje užsienių politi
kai prižiūrėti, privalo priklau
syti bept vienas Klaipėdos Kraš
to atstovas, kuris visų to Kraš
to atstovų išrenkamas. Tokių 
komisijų posėdžiams gali pri
būti ir Kl. Krašto ministeris.

tos nariu 10 § privalo būti bent 
'vienas iš Klaipėdos Krašto.

7 Valdininkai.
22 §. Valstybes organų kom

petencijoje esančius valdinin-
23 §. Visus kitus valdininkus 

tvirtina Krašto Tarybos prezi
dentas.
kus priima kiti organai. Krašto 
Direktorija turi pasipriešinimo 
teisę, kuri privalo būti paboja- 
ma. • • • ’ . ( '■■■"' -js

24 §. žemesniųjų savivaldy
bos įstaigų valdininkus tvirti-1 
na Direktorija.

25. § Valdininkai, einu parei- ’ 
gas Klaipėdos Krašto privalo 
būti krašto žmonės. Tarpe' 
valstybės organų priimamųjų

tokių, kurie šitai sulygai neati
tinka. . šiaip išimtis gali leisti 
Krašto Tarybos prezidentą^.

Klaipedos Krašto atšaka li

pnumetautų vadų pritarimu 
pamatinius kraštui sušidūti su 
Lietuvos valstybe dėsnius, 
rių tekstas yra šitas:

1. Hendri dėsniai.
1 § KlaiĮ)edos Kraštas, 

kuriose jis Versalės pa
le onferenci jos atskirtas

ku-

mas ir aprūpinimas tvarkomas, Į 
prisilaikant tik kol Klaipėdos 
Krašte veikusiųjų dėsnių. Iš ki-f 
tų valstybių perimtos valdinin
kams ligtol užtarnautos teises 
garantuojamos.

8 Turtas ir Finansai.
27 §. Visi buvusieji Vokieti

jos, Prūsų, rytprusių turtai, ku
rie yra Klaipėdos Krašte, tenka 
Lietuvos Valstybei arba Klai
pėdos Kraštui sulig 8 ir 8 §§. 
nurodytomis !kompe|tenciijomiis.

28 §. Lietuvos Valstybes ima 
ant savęs visas tas skolas ir naš 
tas, kurios gal pasidaryti Klai-' 
pėdos Kraštui iš jo buvusios, 
valstybines priklausomybės ar
ba iš atsiskaitymo su (Santai’-' 
vės) okupacijos valdžia.

Ar jus žinote, kad
Chicagoje yra vienas didelis knygy
nas ir dvidešimts trįs šakos kur kiek
vienas gali gauti visas knygas ko
kias tik kas nori dykai? Ar jus ži
note, kad jei jus perkate Helmar Ci- 
garetus jus gaunate gryną Turkišką 
Tabaką ir, tikrą vertę už jūsų pini
gus?

ribose,
kajaus
nuo Vokietijos, prisijungia Lie
tuvos valstybei kaipo autono
mine jos dalis.

vos yra kartu ir Klaipėdos 
Krašto spalvos, šalia jų Klai
pėdos Krašte vartojama ir sjial- 
vos žalia — balta — raudona.

3 §. Klaipėdos Krašto pilie
čiai kartu yra Lietuvos valsty-

2. Visotinė Kalipėdos Krašto 
savivalda.

4 §. Vietinės Klaipėdos Kraš
to savivaldybos organai yra.

1: Krašto Taryba.
2. Krašto Direktorija.
5 §. Į Krašto Tarybų renka

ma n irt) kiekvienų 8(X)0 gyven
tojų po vienų atstovų, o tai tre
jiems metams visuotinu, ly
giu. tiesiogiu slapiu balsavimu 
ir proporcionaliu sistemų Ta
ryba išsirenka savo prezidiu

mų iš 3 žmonių, būtent prezi-
. denių, tojo pavaduotoji ir rašt

vedį. Savo Darbo Tvarkų nu
stato pati Taryba. Tarybų su
šaukia ir joje pirmininkaują 
jos prezidentas arba jo pava
duotojas. • '•

6 §. Krašto Direktorija susi
deda bent iš 3 narių, kurių vie
nas yra jos prezidentas. ’ Di
rektorijos narius priiiiTa- ir 
paleidžia Krašto Taryba.

7 §. Klaipėdos Krašto savi- 
valdybos viela yra Klaipėda.
3 Valstybės ir vietinės savival

dybos organų teisės.
8 §. Visos Valstybės organų 

kompetcncijon ^priklauso:
L Užsienių laukieji politika, 

diplomatija su konsulatu ir pa
sų dalykais;

2 Krašto apsauga ir kareivi- 
jos dalykai;

3 Teisė paskelbti išimties sto-

kiek tiems nėra priešinga persi
mainiusioji Krašto valstybinė 
priklausomybė ir šitas statulas.

14 §. Nauji įstatymai ir pa
liepimai sulig 8 ir 9 § leidžiami 
tam tikrų Valstybės arba Kraš
to Savivaldybės įstaigų bei or
ganų. _ • : I j

15 § Ir Direktorijai ir Krašto 
Tarybai pridera įstatymų ini- 
ciativč (Jeidimas). Įstatymų 
vykdymas Klaipėdos Krašte pri
dera Krašto Direktorijai.

16 §. Krašto Taryba be to 
svarsto ir patvirtina Direkto
rijos naujiems metams susta
tytąjį etatų ir praėjusių metų 
apyskaitų.

17 §. Visus Tarybos nutari
mus Krašto Tarybos Preziden
tas praneša valstybės preziden
tui, kuris turi pasipriešinimo 
teisę tuose atvejuose, kad nuta
rimai yra priešingi valstybės 
interesams. Nutarimai įgyja 
veikimo galia Valstybes prezi- 
rentui atsiliepus, kad nepasi- 
priešijama. Atsirandant nuo
monių skirtumui Krašto dary
ba privalo naujai nutarti. Ir 
tada nesant valstybės preziden
to pritarimo sumanymas skaito
si atmestu.
6 Klaipėdos Krašto santykiai 

Valstybės organais.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Expreso Patarnavi-

4 Teisė panaikinti ir pama
žinti bausmes bei amnestijas;

Klaipėdos krašto interesais rū
pinasi ypatiškas iministeris be 
portfelio, kuris Krašto Tarybos 
pasiūlymu Valstybės Prezidento 
priimamas ir paleidžiamas.

19 §. Į Lietuvos Valstybes 
Seimų Klaipėdos Kraštas renka 
tiek atstovų, kiek pagal pama
tinį* Valstybes įstatymų, atsi
žvelgiant į gyventojų skaičių, 
jam pridera, šitie atstovai tu
ri su visų kitų Lietuvos Valsty
bės kraštų atstovais lygias prie
dermes ir teises.

20 §. Visose Seimo komisijo
se, kurioje rišamieji klausimai 
liečia ir Klaipėdos Kraštų, taip-

TJEGULIARL
NIAI išplau

kimai subatomis. . 
Laivai išplaukia ' 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada- 
rykite savo ke- 
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

Pres. Harding Gegužės 12 
Geo. VVashington Gegužes 19 
Pres. Roosevelt Gegužės 26 

Rašykit dėl informacijų ir dėl 
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines 
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

J. P. WAĮTCHES 
LAWYER Uetyy. Ad.ok.tM 

Dienomis Bodm 514-516 
137 N. Ųearbom SU 

Telephone/Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Waba«h Avė, 

Tel.: Ifullman 6877.nn 6877.

vivaldybes organams sulig gy
ventojų skaieaius.
kontrolę vykdo sulig 
tencijos (3. 8 ir 9 §§) 
tybes arba Klaipėdos 
organai.

Valdiškoji kalba.
31 §. Viešajame gyvenime 

lietuviškoji ir vokiškoji kalba 
turi lygias teises. Tas privalo

Finansų 
kompe- 
ar vals^

Krašto

žinoti visi Valstybes, Krašto ir 
visų kitų savivaldylJSs įstaigų 
tarnautojai. Išimtys gali būti 
leidžiamos Valstybės Preziden
to arba Krašto ‘Tarybos Prezi
dento.

10. Dėsnių pakeitimas.
32 ■$. Šitie dėsniai gali būti 

pakeičiami pritarimu 2/3 visų 
Krašto Tarybos atstovų.

RUPTURĄ
< IŠGYDOMA

Be MC Be
Peilio V L J Skausmo

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvžii4 
riaušių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Amerikos Pilietis......................... ................
Barbora Ubrika .........................................
Darbas (romanas)...... ......... .......................
Draugijų ir Organizacijų E vėlinei j a........
Gludi-Ludi (eilės) ...... ............ ....................
Kas Išganys Liaudį......................................
Kas Yra Socializacija ................... *..... .......
Macbeth (Drama) :................... ..................
Macbeth (Drama) apdaryta.... .......... .......

1 Maratas.... ............... j.................. . ................................................

Mįslių Knyga.................................................
Nuosavybės išsivystymas ..........................
Palydovas ............ :.................................'.......
Pasakojimas apie Jėzų............ ...................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys),....................
Skaitymai .......................................................
Socializmo Minties Blaivumas............. .....
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose..........
Namai Pragarai ...... ;...................................
Pačiavimas pas įvairias tautas..................
Paskendusis Varpas (drama) ..................
Aukso veršis (drama) .... T.
Spąstai (komedija) ....
Trimitas................. ...... L... J
Vokiečių neprigulm. SooPfro 
žemaitės Raštai...... ...............
Apie Rusų Politines Partijas 
Audėjai (drama) ............. :......
Janonio Raštai................... .
Kaip žmogus mąsto............
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas.................................. ...........
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................
Lokiš (lietuvių legenda) .... .... 
Moralybės Išsivystymas ...J......
Mulkių Apaštalas...... ....... \.....
Musų žinynas .................... ......
Gera Galva ... ;............. :..........
Gyvuliu Protai .........................
Iš širdies.... ,y.......\...........;........
Kas yra taip, b kas ne taip......
Kelias j Socializmą..................
Kryžius (drama) .... ...............
Kur Protas (komedija) ..........
šešiolika Kristų ........... ............
Slepemingoji žmogaus didybė 
Teisingos Paslaptis.............
Tėviškė ............... 4......................
Bludas (romanas)..........
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos

gramas

....25c 
25c 
75c 

.... 50c 

.... 50c 

....50c 
.... 15c 
.... 75c 
$1.00 
.... 10c 
$1.00 
.... 50c 
.... 50c 
.... 20c 
.... 20c 
.... 40c 
$1.00 
$1.50 '

35c . 
10c 
20c 
50c 
15c 
15c 
10c 
35c 
50c 
30c 
50c 
50c 
15c 

.25 
25c 
10c 
15c 
25c 
15c 
75c 
10c 

$1.00 
.... 15c 
....50c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 25c 
,r 25c

ioc 
S1.00 
A. 30c

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiysk money orderį arba čekį

$1

Adresuok: \

NAUJIENOS
Chicago1739 S. Halsted St Illinois

Dr. Flint tikrai turi laisnį Illinois 
valstijos, kad galėtų praktikuoti me
diciną ir chirurgiją visose šakose. Jis 
daugiausiai gydo chroniškas ir priva- 
tiškas ligas vyrų ir moterų, rupturą 
ir vericose gyslas. Jei kokia liga 
sergate, pasikalbėkite su juo ir tai 
jums nieko nekainuos, gaukite jo opi
niją . Didelė dalis jo darbo yra gy
dymas rupturos. Kiekvieną savaitę 
jus galite skaityti ir rasti naują var
dą išgydyto ir užganėdinto ligonio — . 
kuris noriai paliudys apie Dr. ^lint 
gabumą.

Skaitykite ką Mr. Rosenkranz sako:
“Aš turėjau labai didelę rupturą ir . 

kaip ir daugelis su rupturą žmonių, 
aš labai norėjau išsigydyti, bet neno
rėjau, kad mane pjaustytų. Galų ga
le aš buvau laingingas kuomet sura
dau Dr. Flint. Jis išgydė mane la
bai gerai be peilio, skaustno arba sir
gimo. Jis padarė puikiausiai ir aš 
nuoširdžiai rekomenduoju Dr. Flint 
visiems sergantiems rupturą.”

Otto Rosenkranz, 2618 W. 15th St.
Vericose gyslos $25

Dr. Flint išgydo tas nematomas, 
pavojingas ir pasidinusias gyslas ko
jų ir padaro jas taip švariomis ir dai
liomis, kaip vaikų. Tai yra jo pa
ties slaptas išradimas. Be peilio, be 
skausmo ir be sirgimo1.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ 
PATARIMAI DYKAI. z

Dr. E. N. Flint

iki

Tel. Yarda 1138

322 S. State St., 4 augštas 
Chicago.

; __ *• | ' r9--

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panędėliais ir ketvergais 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

3319 Auburn 
Avė., Chicago,

Nature Gura Institute
DR. JČA. VELONIS 

Osteopathhs, Chitopratas, 
Nąturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenčjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-rod lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

/MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balaamnotojas
Turiu automo-

visokiems
Kaina

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
* ĮTAISYMAI
olselio kaina tiekiai pirkėjui. 

Užganedinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted St.

Telephone Haymarket 1018

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
piuw

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai pcL $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. << Parduosime 
viską. \

3r GORDON, /
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

w Tai wF Negraži 1
' žaizda į
MENTHOIATUM 

yra antisepti- į 
kas ir pamažu j 

padeda J 
i išgydyti
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HIAiOS
ŽINIOS

Nušovė žmogy dėl 
cigarete

Negavęs sigareto, negras dviem 
šūviais nužudė Thinką.

Merginą sumanumas 
drąsai išgelbėjo daug 

'žmonių
9 telefonų operuotojos pranešė 

apie gaisrą 400 žmonių, ne
žiūrint to, kad jų gyvastims 
grėsė pavojus.

Tuoj iš W. Chicago avė. sto
ties atvyko policija, kuri

. . ibeno Bunka Į ligoninę.
. , .. Ižant Bunk pasimirė.tcleto-1 1
darbo.
ir lie-

n uga- 
Beve-

Lietuviu Rateliuose
Bendros Socialistu Or 

ganizacijy prakalbos

kė kad negalima dėl tos fia-u 
prastos priežasties, kad komu
nistų politinis nusistatymiįg, jų 
veikimo taktika paremta ketu
riais vėjais. Pav., kas vakar bu
vo jų idealas šiandie jie tai nie
kina, spiaudo. O kitas dalykas, 
komunistai visose šalyse yra 
darbininkiškų organizacjų grio
vėjai. Jie lenda į darbininkų 
organizacijas, unijas ne veikti, 
tobulinti jas, bet brukti savo 
komunistinę agitaciją. O jei
gu tas jiems nepasiseka, tai jie 
tuojaus tą organizacaiją sten
giasi sugriauti, suardyti. Į vi
sas darbininkiškas organizaci
jas komunistai eina/ todėl, kad 
jose pravesti savb diktatūrą. 
O kas jų diktatūrai priešiifasi, 
tas komunisto supratimu yra 
darbininkų “išdavikas”. Komu
nistai taip lygiai protauja, kaip 
kunigai. Nes kas netiki, ką ku
nigas sako, tai tas yra bedievis, 
ir ant to žmogaus suverčiama 
visos nemoralybes, nedorybės. 
Prieš rinkinius į St. Seimą ko- 
nfunistai šlykščiausiais budais 
Šmeižė socialdemokratus. Patį 
Seimą jie skaitė nereikalingu 
dalyku. ? Laike paskutinių rin
kimų jie jau dalyvauja rinki
muose, bet visas savo bjaurias 
atakas vėl kreipia prieš social
demokratus. Tat kaip galima 
bendrai veikti su tokiais gaiva
lai^?

Buvo ir kitų klausinių, į ku
riuos kalbėtojas tinkamai at
sakė. Žmonių susirinko apie 
60. Aukų socialdemokratams 
surinkta $12.

šapos Darbininkas.

Sekr. A. žymanlaui varde Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos. Visiems aiikavuSiCrmKfa- 
riame širdingą ačiū. >

Komitetas: K. Misius, A. Ke- 
mėža ir K. Baronas.

North West Šitie< f

Prakalbos ir draugijos

Čia atsilankė svečiai ir vieš
nios iš Lietuvos. Bal. 18 kal
bėjo svečiai iš Lietuvos ir su
rinko aukų $17.00. Žmonės 
kalba apie svečius kaipo pieme
nų generolus, nes vienas kalbė
tojų tvirtino, kad Klaipėdoje 
tik piemenys buvę organizuoti. 
Ivaškevičius paskelbė mirtį vi
siems laikraščiams, **lcurie tik 
nekontroliuojami Sandaros. Tas 
žmogus didelis revoliucionie
rius. .,

Susiorganizavo nauja drau
gija vardu “Vaidylų Brolija“. 
Viešai nėra skelbiama apie jos 
tikslus, bei nariai vis lai pasi
giria, kad ta draugija turėsian
ti skirtingus^ tikslus nuo kitų 
draugijų. Panaši busianti į 
masonusį. Laiimingos kloties 
naujai draugijai.

Balandžio 22 dieną įvyko 
prakalbos Šleževičienės ir Vcn- 
cienes toj počioj Liuosybes sa-

(Seka ant 7-to pusi.)

Ar jus žinote, kad
Laike protarpio nuo Liepos 1, 1921 
iki Balandžio 30, 1922 tik 1,257 lie
tuvius įleido į šią šalį? Ar jus žino
te, kad jus busite užganėdintas ge
rais cigaretais jei jus šiandien pra
dėsite rūkyti Helm-ar?

\ LABAI DfiKINGI ESAME P-ui 
$eter A. Milleriui, kuris gyvena 
Ž128 W. 22-nd St. Jis savo teisin
gais patarimais pagelbėjo išgydyti 
musų dukterį 16 mėnesių senumo 
Malviną, jai buvo atimtos kojos ir 
negalėjo vaikščioti nei pajudinti, o 
dabar yra sveika. Labai esame dė
kingi jam už jo teisingus patari' 
mus.

Kas norėtų persitikrinti apie 
teisingumą šitų pranešimų, mes vi
sada • galime paaišiknti ypatiškai.

JONAS IR BARBORA SANDARAI 
2460 W. 45-th Place.

4

X-spinduliai susekė pa 
vogtų deimantą

Edward Bunk, 21 metų am
žiaus vyras (901—9 Fleetvvood 
avė.), liko' nušautas už tai, 
kad atsisakė negrui duoti siga- 
retą.
i Du negrai įėjo Į ilandale’o 
saliuną (1161 Fleehvood av.) 
ir norėjo gauti ten sigaretų. 
Negavusiu, jų juodu išėjo iš 
saliuno ir prisiartino prie Ban
ko. Vienas negrų paprašęs si
garetų. Kilo ginčas. Besiba-

American Kailsvay Isxpress 1 ran^ pasak policijos, negras iš- 
kompanijoje (901-09 So. Wells |r(|l|kęs r^0|vcrį ir ])C niekur 
st.) kilo gaisras. Gaisras paleidęs j Blinkt) du Su-
tesi * nepaprastu smarkumu. Jš- 
pradžių gaisrą mažai kas ir te
pastebėjo. Reikėjo kuogrei- 
čiausia pranešti visų departa
mentų darbininkams, 
buvo iki 400. Devyrtios 
nų opertiotojos stvėrėsi 
Nežiūrint to, kad durnai
psnos mušėsi į jų kambarį, jos 
ėmė telefonuoti kiekvienam de
partamentui ir įspėti žmones,s 
kad namai dega. Ačiū mergi
nų herojizmui, keturi šimtai 
žmonių išsigelbėjo.

(ii tuo pačiu laiku operuotojų 
kambaryje pasidarė neįmano
mai karšta ir trošku. Kaiku-|18-os kolonijoje surinkta $12 
rios merginos nualpo. Bet at-l aukų Lietuvos Socialdemo- 
vykusieji ugniagesiai išgelbėjo kratams.
jas. Nuostolių gaisras padaręs! ----------- <
apie penkioliką ar dvidešimts Į Antradięnį, balandžio 24 d., 
tūkstančių dolerių. |Malinausko svet. buvo sureng

tos bendrai LSS. ir b$JL. pra
kalbos. . Kalbėjo P. Grigaitis, 
“Naujienų“ redaktorius, apie 
Lietuvos dabartinę padėtį, Sei
mo paleidimą, naujus rinkimus, 
diktatūrą ir sauvalingumą kri-

X-spinduliU fotografija parode.I,.(| jr iįla|lkillfj |)olitikoj. 
. jog p-ma Clem prarijo de<- Draugas Grigaitis nurodinėjo 

1,1 / • visus Lietuvos klerikalų nede-
ramus darbus kaslink Seimo 
paleidimo, būtent tai, kad da- 
dabartįniai klerikalų žygiai [yra 
labai pavojingi. Lietuvos Ser
mas paleidžiama tokiu laiku, 

"galo, pareiškė,I^uoinet kaimynai lenkai viso
kiais budais stengiasi pakenkti 
Lietuvai. Ir kaip tik ton monien- 

Pardavėjas ’ Žll'iot I •» valstybės tvarkymo įstaiga 
og trūksta vieno | Seimas paleistas. Dabai vėl 

Jis sulaikė p-ią|nauD rinkiniai, naujas darbas, 
> piniginės išlaidos, nes 

i Lietuvoj politinė 
partija stengiasi varyti rinki
mų į Seimą kampaniją, agi- 
tūojaunt už savo atstovus. Be
žibėjo, kad krikščionys demo
kratai prisikolektavę dolerių iš 
Amerikos tamsių kunigėlių pa
sekėjų stengsis varyti smarkią 
agitaciją už klerikalų partiją, 
kad sumušus savo oponentus. 
Silpensnės pinigiškai už kleri
kalus partijos gali pailsti, ypa
tingai Lietuvos bežemių ir ma
žažemių darbininkų Socialde
mokratų [Partija. Drg. Grigai
tis, išaiškinęs Lietuvos dabar
ties padėtį, ragino visus au
koti kas kiek gali Lietuvos So
cialdemokratų Partijai Seimo 
rinkinių reikalams. Po per
traukos kalbėtojas atsakinėjo į 
klausimus. Buvo klausiama— 
ar Lietuvos klerikalai nepar
duos Lietuvą katalikiškajai 
Lenkijai? Kalbėtojas atsakė 
į tai, kad jeigu klerikalai ir

Į Hirsch ir Elliot graznų 
krautuvę atvyko p-nia Olive 
Clem, 28 metų gražuolė (7235 
Cotage Grove). Jau buvo pa
rodytą Įvairių deimantų. Ji rin
kosi, bet, ant 
kad užeisianti krautuvėn kitą 
kartą, nes norinti su vyru pa
sikalbėti.

Aukos Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai sulinkta Mali
nausko svet. balandžio 24 d.

Po $2.00: J. Adomaitis ir J. 
Pajuodis; po $1.00: V. Paške
vičius, J. Valiulis, J. Vaineikis, 
J. Selickas, J. Vaitiekūnas ir D. 
Lukas; po 50c.: J. Naudužis, 
M. Kasparaitis ir A. K. Smul
kių 50. Viso $12.00.

Pinigai perduoti LSS. Centr.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washinfton St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

...--......-... - -

Tel. Lafayette 422S
Pliymbing, Heating 

jKaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 88th St., Cklcago. IU.

Geros žinios!!!
deimanto.
Clem ir pakvietė policiją. Po-|nauJos 
licijai jis papasakojo, jog Clem I kiekviena 
įsidėjusi deimantą Į delną, c 
paskui nurijusi jį.

Policija pasiuntė p-ią Clem į 
kauntės ligoninę, kur liko nuim
ta X-spindulių fotografija. Fo
tografe jneparodė, jog deimantas 
ištikrųjų buvo nurytas. Opera
cijos pagelba deimantas bus 
galima išimti. Deimantas esąs 
$175 vertės.

PERSIKRAUSTYMO 
IŠPARDAVIMAS

Viena bėda ne bėda
Flynn ne tik liko apiplėštas, 

bet dar pateko šaltojon, nes 
neturėdamas ddntu negalėjo 
susikalbėti su policija. .

Patrick Flynn’ui (126 N. 
llesplaines st.) visai nepatiko, 
kai apie vidurnaktį plėšikai atė
mė jo $13. Dar labiau jis 
Įširdo, kada vienas plėšikų ap
simainė su juo drabužiais. 
•"Mainai”, žinoma, išėjo plėši-1 norėtų kaip nors katalikiškais 
ko naudom Bet kulminacinis 
pykčio^unktas pasiekta, kai 
plėšikai išėmė jo netikrus dan
tis. Visa tai dėjosi prie pat 
Desplaines policijos stoties.

“Aisiskaitęs“ su . plėšikais, 
Flynn spruko Į policijos stotį ir 
ten ėmė kelti “skandalą”. Jis 
visa gerkle rėkė, bet policija 
negalėjo suvokti, ką jis kalba. 
Neturėdamas dantų, jis labai 
neaiškiai žodžius tarė. Be to jo 
drabužiai, kuriuos jis iš bandi
to gavo, irgi ne kaip atrodė: 
nuplyšę, purvini. Policija pas-i 
kaito jį girtą esant ir, suteikė 
jam “kambarį“ nakvinei.

Ant rytojaus Flynn išsiaiški
no. Policijos lydimas jis nuėjo į 
į apiplėšimo vietą. Ten gulėjo I ar gaiima socialdemokratams 
jo dantys. ' L

ryšiais suvienyti Lietuvą su 
Lenkija, tai prie to neprikiš 
Lietuvos liaudis, todėl kad mes 

j žinome iš tų atsitikimų, kuomet 
i notrėj o krikščiionjių demokratų 
vadai priimti netinkamą ir Lie
tuvai žalingą taikymosi su Len
kais Hymanso projektą, tai vi
soj šaly Lietuvos liaudis kėlė 
didžiausius protestus ir demon
stracijas prieš klerikalų kėsini
mąsi priimti t<_. projektą. Re
miantis tais praeitais Įvykiais 
galima tikėtis, kad Lietuvos 
liaudis apie savo šalį turi pilnai 
tvirtą nusistatymą ir supranta 
tautinius, politinius ir ekono
minius krašto reikalus.

Kitas klausimas buvo toks:

W0LF’S didžiausia krautuvė Brighton Par
ko distrikte, kraustosi į savo naują namą. 
Kainos ant visų tavorų yra taip žemai numu
štos, taip kad apsimokės jums ateiti ir apžiū
rėti musų stakų. Rakandai visokių rūšių, 
sykiu su visais namams reikalingais dalykais 
ir malevos yra padėta ant stalų, jūsų pačių 
kainomis. Tos turi būti geros žinios visiems, 
nes musų didžiausias išpardavimas daleis 
jums nusipirkti pavasarinių reikmenų sutau- 
pinant apie 331/3%.

•k » ,

Ateikite!! Persitikrinkit patįs!! Mes žino
me, kad šis išpardavimas' pripildys musų 
krautuves pilnai žmonių per visą išpardavi
mą. Ateikite anksti subatoje, Balandžio 28, 
atidarymo dienoje, ir pasinaudokite proga 
specialais kurios beveik išdaliname.
Išpardavimas prasidės rytoj, Balandžio 28»

— 8 valandą ryto.
75c. skalbimui lenta, nupiginta iki .... 39c
5 šmotai American Family muilo.........25c
Mazgojimui bruščiai.............................. 5 C

3 vandeniui stiklai ......... 12c
Vatiniai matrasai, dirbti musų dirbtuvėj 
šiame specialiame išpardavime .... S695

■* 1 susidėjus su komunistais į vie-
Dabar policija ieško jo dra- partiją veikti politikos sri- 

ir pinigų. , tyje bendrai? Kalbėtojas atsa-

Lovai springs^ ir matrasas, pilnai $21.95 
Čia yra tik keletas bargenų, kuriuos mes pa
siūlome šiame išpardavime. Musų krautuvė 
yra pilna kitų bargenų reikalingų ir gerų.

WOLF FURNITURE HOIISE
3818 So. Kedzie Avė. 4250 Archėr Avė.

buž

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

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky-Z 
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Baųk

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

, JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap- 
eiskite jų. Jeigu kenti galvos skau

dėjimą, 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, IR.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 ild 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

ELEKTRA
Sviecą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n d.
A. BARTKUS, Pres.

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

I t
r-............  .................................................................

Vienybes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės 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 Čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

Reikąlauk Vienybės Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI X

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

i .................................................................. ...................................

[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rioj turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmoksta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. A6si nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi’gauna SMA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$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.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
16340 A. Gudauskienė ,
16343 — P. Petkus i
16345. — A. Žemaičiunui
16456 — A. Andrejaite
16348 —^r^Grakauskas
16349 — F. Pelegrimas
16351 — K. Valančauskui
16352 — E. Mizeriukė
16355 — R. Ginetaitė
16360 — O. švereckienė
16361 — J. Kleinauskui
16367 — O. Kalendirtei
16369 — O. Jakimavičiutė
16371 — D. Skinderienė
16373 — O. Lelogienė
16374 — S. šimkaitė
16375 — U. Ubrovaičienė .
1.6378 — D. Vartelkienė
16379 — D. Dumbrauskienė
16381 — J. Bizus
16387 — F. Stasevičienė
16389 — J. Duobas (Bukšnis)
16390 — L. Daukša
16394 -y- P. Atkočaithii
16395 — V. Kasparavičienė
16396 — M. Zabitienė
16400 — S. Vitkus

16401 — O. Kašcliauskienci
16402 — A. Majauskaitei
16403 — M. Bakienė
16404 -r- M. Knižienė 
16^K)5 M. žeminaitė 
16407 — Kiškioniui J.
16409 — L. šilėika
16410 — A. Masiulienei 
16413 — Z. Butkuvienei 
16415 — A. Buožiui
16419 — J. Sakalauhkas
16420 — J. Butkus
16421 — K. Gedienė
16425 I. Poškienė
16426 — J. Baltruniui
16431 — D. Vaitekienė
16432 — A. Mikaloniui 
16434 — D. Kerbelienei
16437 — M. Andruškevičienei
16438 — U. Ilaitei 
16441 — J. Dikmoniui
16444 —¥ K. Naujokienei
16445 — P. Narakui
16449 — O. Valancienė
16450 — U. Bemat
16452 — J. šeputienė
16453 — J. Radeckis

Kvitai su paėmėjų parašais ranOasf 
“Naujienų” ofise.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant“ trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tą ligą.

PASITARKITE SU SPECIALI-'
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
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 gydyrpas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray pyetodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe- 
cialis 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.

f-'"—............................... <
Dr. Natalija Žukauskas

Naprapath\
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0318. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vaL vakar*.

..............II ■ Į Į.................................  Z

Kaip jis išgydė 
savo rupturą

Senas jurų ^kapitonas išgydė 
savo rupturą, kuomet daktarai 
buvo pasakę “Eik ant operaci
jos arba mirties”.

Jo patarimai ir knygutė 
siunčiama dykai

Kapitonas Collings plaukiojo jūrėmis daug 
metų ir jis {gavo dvigubą rupturą. Jis ne
tik turėjo apleisti savo plaukiojimą, bet 
turėjo eiti | lovą atsigulti net keliems me_ 
tams. Jis bandė visokius daktarus. Virf be 
pasekmių. Galų gale jis jau buvo manęs 
eiti ant pavojingos operacijos arba mirti. 
Bet' jis nevartojo nieko! Vietoj to jis pate 
save išgydė.

Kapitonas Collings išstudijavo pats save, 
savo ligą — ir galų gale jis pata surado 
metodą kas padarė j| sveiku labai greit. 
Dabar jaučiasi energingas ir linksmas.

Kiekvienas gali vartoti tą metodą. Labai 
paprasta, lengva saugu ir pigu. Kiekvienas 
asmuo kurs turi rupturą1 privalo turėti 
Kapitono Callinvs knygą, kur aprašoma, 
kaip jis pats išsigydė. Ir kaip kiekvienas 
gali vartoti tą pat| būdą savo namuose be 
trukdymu Knyga ir gyduolės DYKAL Bus 
atsiųsta kiekrienara rupturą sergančiam 
kuris prisius šj kuponą su savo vardu ir 
adresu. Bet siųskite tuojaus — dabar — 
pakol padėsi ši laikraštį i ląjp''

DYKAI RUPTUROS KNYGA IR 
RECEPTŲ KUPONAS

Capt. W. A. Collings (Ine.)
Box 581, H. Waterwwn, N. Y.
Prisiųskite man jūsų rupturos knygą Ir 
nurodymus DYKAI, be jokios atsako
mybės iš mano pusės.

'Vardas............... ...... ................. ....
Adresas .> .m< ------- -..... . . ■■
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 6-to pusi.)

Įėję. Aukų surinkta $82.73. Ma
tyti didelis skirtumas atsine
ši me žmonių į kalbėtojas, ku
rios nemokėjo fiitpJ niekinti ki
tų ir savęs negyvo, bet aiškino 
tikslų, kuiliam ’rinko aukas, 
tai yra našlaičiams.— Rep.

Pirmos Gegužės Šventė

pasikalbėsime ir pasilinksminsi
me ateinantį sekmadienį, ba- 
andžio 29 d. Liberty salėje prie 
Union Avė. ir 30 gatvių.

Ten kartu su visais bus LSS. 
Pildomasis Komitetas L. S. J. 
Lyga, L.D.L. Draugija ir LSS. 
Aštuntas Rajonas kaipo rengė
jai, svečiai kartu ir kovotojai 
už pasaulio darbiniinkų reika- 
us drg. P. Grigaitis ir Dr. An
ginas Montvidas.

Visų yra privalumas ten būti.
—Rep.

DAKTARAS ŽUDYTOJAS.
Balandžio 29 d. ta>šventė bus 
apvaikščiojama Liberty salėj.

Pasaulis švenčia pirmų gegu
žės. Ypatingai darbininkiškas 
pasaulis apvaikščioja tų šventę 
iškilmingai, lik pasaulis turi 
turėti poilsį ramaus gyvenimo 
belaukiant. ’Tų dienų bešvęs- 
dami pasaulio darbininkai lin
ksmina savo siela, tariasi bu
riasi krūvon, kad apsvArsčius 
darbo žmonių ateitį. Mes lie
tuviai taipgi apvaikščiosime ir

NAPOLEONAS BUTKUS
Mirt seredoj, balandžio 25, 

3:30 vai. po pietų. Turėjo am
žiaus 6 mėn. 19 dienų. Laido
tuvės bus pėtnyčioj, baland
žio 27 d. 1:30 vai. po pietų. į 
Tautiškas kapines, iš namų 
3341 S. Auburn Avė. Giminės, 
draugus ir pažįstanujš kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse, j

Lieka nuliūdę /
Tėvai ir Sesutės,

Janina ir Regina.

Daktaras, kuris visų bijo ir 
negali jų prašalinti kitokiu bu
riu kaip tik žudyti su piliulėmis 
ir milteliais, nori net visų šei
myna išžudyti. Bet dėl savo 
didelio bailumo negali to pada
ryti.

Jo moteris, duktė ir tarnai
tė — visos trys myli vienų vai
kinų, Karlosų, delei kurio kįla 
tarpe moterų kova už meilužį. 
Karlovas vis myli, myli ir my
li ir niekad irbttiįjdugia mylėti. 
Myli, bet neturi drąsos prisi
pažinti.

Tai iš “Bailaus Daktaro“ sta
tomo “Birutės” (beje, pamirš
tas Kazys Pu m pozas, policijos 
gabiausias tūzas).

Sekmadienį balandžio 29 d. 
Arryon Grotto Tanuple teatre 
7 ir Wabahs Avė. visi galės pa
matyti tų bailų daktarų ir bai
lų meilužį- —Raganius.

<

KAZIMIERAS KLIMAS
Mite Balandžio 26 d., 12 va

landą dieną. Paėjo iš Pabut- 
kalniukų kaimo, Kolainių vals
čiaus, Šiaulių apskričio. Lietu
voje paliko dideliame nubudime 
pačią — Oną, 2 sūnūs — Petrą 
ir Stanislovą iy seserį Oną., 
4>Ifii(/oUį^jvyką jPąąftlėlyje, 

Balandžio 30 d., 1923, f Sv. An
tano bažnyčią, o iš ten, po pa
maldų, į Šv. Kazimiero kapines. 
Nabųšninkas pašarvotas po nu
meriu 1422 So. 48 Ct., Cicero, 
III. Visų giminių, draugų ir pa
žįstamų, nuoširdžiai kviečiu da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs giminaitis
V. Zajauskas.

Ant atminties tos liūdnos die
nos, 1 metų sukaktuvių. Persi-

LEONAS RUSECKAS

Balandžio 28, 4:10 vai. ryto su
laukęs 37 metų amžiaus. Buvo 
palaidota 2 d. Gegužės, 1922, 
į Šy. Kazimiero kapines. Iš Lie
tuvos paėjo: Raseinių apskričio, 
Tytavėnų parapijos, Kuršių kai
mo. Kadangi velionis sutiko ne
laimingą mirtį, žmogžudžio ta
po nušautas savo saliune. Velio
nis bus perkeltas iš duobės į lo
tą, subatoj, Balandžio 28, 10 v. 
ryto. Giminės, draugai ir pažįs
tami užprašomi širdingai daly
vauti. Tie beširdžiai nepriete
liai išplėšė iš musų tarpo myli- 
miausį brolį. Paliekame nuliudi
me sesutė, švogeris, pusbrolio! 
ir pusseserės. Ilsėkis musų my
limas. Tegul tau būna lengva 
šios šalies žemelė. Mes tavęs 
nebesulauksim. Lauk musų pa
reinant pas save.

Sesuo ir švogeris Kučinskiai.

Čia yra parodyta viena iš žingeidžių scenų, kurioje veikia svarbiausios aktorės: Mari
jona Rakauskaitė, kaipo Izabelė, Nora Gugienė, kaipo Liukrecija, ir Salome čerienė, kaipo 
Ona, Tarnaite, operetėje “Bailus Daktaras”, kurių Birute vaidina šių nedėlios dienų, balan
džio 29, Aryan Grotto teatre’, 711 So. Wabash Avė., į kurį tai nepaprastų vaidinimų ir dai
navimų rengiasi visi, kas tik skaito ir seka Naujienas.

PEŠTYNĖS

“Smarkiosios Marės” kaimynai 
nori iškraustyti Marę iš savo 
apielinkės.

PRANEŠIMAI
Liet. Soc. Jaunuomenes Lygos lavi

nimosi susirinkimas įvyks penktadienį, 
bal. 27 d., 8 vai. vak. “Aušros” svet. 
(3001 So. Halsted St.).

Bus lietuvių kalbos pamoka, a taip
gi lekcija tema “Karas ir jo pasek
mės”. — Komitetas.

Liuosybės Draugystės mėnesiniu su
sirinkimas įvyks šeštadienio balandžio 
28, 8 vai, vak., L. Juodomskio svet., 
733 W. 18 gatvės. Tarimui yra labai 
svarbių reikalų, dėlto visi draugai 
malonėkite būtinai atsilankyti.

) — Valdyba.

North Sides Draugijų Sąryšio Viiip 
Knygyno yra rengiamas Vakarėlis su 
išlaimėjimais,. sekmadienį, bal. 29 d., 
7:30 v. v., Vieše Knygyno svet., 1822 
VVabansia Avė. Kviečiami visi North 
Sides lietuviai j šb-paTengimą, nes bus 
diug Iaimėjitnų ir smagus pavasari
niai šokiai. — Komitetas.

LSS'. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
pelnyčio j, Balandžio 27, 8 vai. vaka
re, Aušros salėje, 3001 S. Hąlsted St. 
Malonėkite visi draugai atsilankyti 
susirinkimam Vainauskas, org.

Brighton Park — K. Kliubo Dra
mos Skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandie, balandžio 27, 7:30 vai. vak. 
McKinley Park Salėj. Prašome 
Dramos Skyriaus narių nesivė- 
hioti, nes yra daug reikalų apkal
bėti. — Komitetas.

Laidotuvės Napoleono Butkaus 
(3341 So. Auburn Avė.) bus šiandie 
1:30 vai. po pietų velionis bus iš
lydėtas į 'tautiškas kapines

Giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti laidotuvėse.

—t. Edv. Butkus

PRANEŠIMAI
North Side. — Lietuvių Kriaučių 

Kliubo Sav. Paš. pasilinksminimo va
karėlis įvyks šeštadienį, balandžio 28 
d., lauosybės svet., 1822 VVabansia 
Avė. Pradžia. 7 vai. vak. Nariai ma- 
onėkit atsilankyt, nes bus išdalini

mas žiedų tiems, kurie yra išbuvę 10 
rrfetų Kliube ir neėmė pašelpos. Būs 
ir programas k. t. kalbos, dainos ir 
kiti įvairus pamarginimai.

— Komitetas.

Laisvės Vyrų Choro repeticijos sek
madienį, balandžio 29 d., neįvyks, nes 
negali atsilankyti mokytojas.

— F. Mazola.

Roseland. — šokiai ir balius ren
giamas draugijų sąryšio palaikanti 
“Aušros” Knygyną įvyks sekmadienį, 
balandžio 29 d., Ch. Strumilo svetai
nėj. Pradži/ 6:00 vai. vak. įžanga 
vyrams 50c, moterims 35c.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU savo draugo Joe. 
Misevičiaus. Jis gyvena Detroit, 
Mich. Aš norėčiau žinoti kur jis da
bar yra. .

CHAS. SNYDER' 1 
1227 Front Avė. N. W. 

Grahd Rapids, Mich.
---- .---------—-------

PAJIEŠK AUVdrarfgo Juozapo Ma
karo, girdėjau gyVena apie Joliet. Per 
tūlą laiką gyvenom drauge ir po tam 
rašiau liaŠką, bet negavau atsakymo, 
malonės atsišaukti, neš turiu Svarbų 
reikalą. ,'

ANTANAS VAIČIULIS
4503 S. Hanųetage Avė., Chicago, III.

Moksleivio reikalo
Paraginimas lietuvių mokslei

viams organizuotis.

turbūt yra didesnis 
moksleivijos, negu

Prie ko musų kūmutes lik 
neprieina! Pešasi tarp savęs> 
pasigeria; naminėlės^ kad baisu 
ir gėda yra žiūrėt/, net gėda 
ir kalbėti apie tokiįs ypatas. O 
tokių netrūksta,
Bridgeporto apielinkėj.

ypatingai

dėje, nėra los san-

skaitlius 
kur kitur 
būti. Bet, 
taikos nei noro sueiti į vienų
bendrą organizacijų. Mat, jaus
damas pavieniu savo tikslo pa
siekime, moksleivis nei nemato 
reikalo organizuotis. Pažan
giems moksleiviams deLdaugel 
priežasčių kaip politinių, taip 
ir mokslinių butinaii reikėtų 
sueiti į bendrijų.

2-rų kp. keliems moksleiviams, 
kurie matė ir mato reikalų to
kiam momente, kai lietuvių 
pažangioji liaudis dedą visas

mums istorijoje gerai žinomas, 
kaipo palaikytojas tamsių ga
dynių (dark ages).

Žinodami gerai, kaip brangus 
yra mokslas ir sunku jį netur- 
čiams pasiekti, moksleiviai tu-
lengviau nekurtuos savo reika
lus aprūpinti. Bet kartu eida
mi su pažangiąja visuomeiic 
ir patarnaudami kuo galėdami

ir visuomene jos neužmirš.
Lietuviai moksleiviai, susido

mėkite viešu gyveniniu! Mes 
palys lavinsimos visose srityse 

ilir sykiu eisim į liaudį. Gerbia
mi moksleiviai, tėmykit prane- 

I Šimuose šio Vikraščio moksl. 
2-ros kp. suslcjukimus. Prie 
šios moksl. organizacijos gali 
priklausyti visokios rųšies~i>a- 
žiurų moksl., nes ypatos ir įsi
tikinimai organizacijai ųeapei- 
na. —K. J.’ S.

Raising the I-amily-

įvyko kruvinos peštynės, apie 
kurias “Naujienose” jau buvo 
minėta trečiadienio laidoj, pir
mam puslapyje. *

Bet to dar negana. Jau po 
pirmai “pertraukai mūšio” u.ž 
kelių valahŲ^^R’el’ prasidėjo: 
“Smarkioji Marė” nuėjo į kitą 
stiibų kitos moteries mušti, bet 
iš ten tapo išmesta. Žmonės 
rinkosi vėl gatvėje ię reikėjo 
gabenti nuovadon Marę, kurių

J.--------
Alisauskis Metteus 
Ankeris Miss P 
Baltuška Jonas 
Baltakis Valter 
Barakouskas Liudwikas 
Barisiu Aleksandre 
Brazas Ch 
Budra Mrs Z 
Cicelis Juozapas 
Gestaut Justinas 
Gieyulis Jonas 
Grazinckiųs Wiclntui 
Jgaris Alsindra 
Jusaitis Jo^apas 2 
Kuzkalis Ąndra 
Kuras Joną,s 
Emilei KVedaraitė 3 
Karpovyicis Kazimiras 
Liukeviciu Leonardui 
Masiluirienei Lindvinar 
Mikutis Zofije 
Miškinis Matausas 
M iii eit. P.eteįj- 
MurauskųirtJmiui 
Norkus Jonan

PRANEŠIMAI
West Pullman. —- Balius su šokiais 

rengia Tėvynės Mylėtojų Paš. Draugi
ja sybatoj, bal. 28 d., 7 vaj. vak., Bą= 
joruno svet. 120 ir Halstėd gat. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

t— Komitetas.

PAJIEŠKAU sesers, Magdalenos 
Aleksandravičaitės, po vyru, Elgenės. 
Paeina iš Kauno apskričio šviekšnos 
parapijos, šalpėnų kaimo. Atsišauki
te ar kas žinote praneškite.

K JIEVA GUMALAUSKIENE 
2514 W. 45 Place, ,> Chicago, III.

dūkai. O vėliau gyventoj-kai
mynų buryš prašė po.liciojs,' 
kad nepaleistų Marės. Ji pešėsi j 
su kuo tik papuolė — su žmcp 
nėmis ir policiją.

Trečiadienio rytų teisine, 47 
ir Halsted galvių, prie teisėjo 
Barasa buvo pašaukta Marė ir 
Liudvika ir būrys liudininkų, 
bet teisėjas atidėjo teismą iki 

gegužės 10 d.
, —Reporteris. .

502
504
506
507
509
510
514
515
517
522
523
527
531
534
536

„539 
a'540

541
546
551
554
555
556
558
561
562 Noibut'is Stanislųwas
577 Saddikis .Mnus ‘582 «..... T . ij
591
5S2
593

- • 602 Zelnis- K -• .?• :r
603 Zunasiu Stanislavv
604 Žukauską Karol

— -------—------------ |---- —:------------

PraiįHimai
a"--,.-

Kas, ką, kur, kaip ir 
' kada rengia, veikia 
j ar kviečia.

••• -------- . . • ■
ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 

MARŠRUTAS.
Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 

7:30 vai. vakarop ;
Bal. 29. Aryaų Grotto, (“Birutės” 

operetė).
Bal. 30. Išleistuvės.

Sildika Igtiacais 
Ulba Ka» meras 2 
Valaitis K&zimeras 
Va skys’ Paul

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam»jie priklaupo, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia kl lust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Wmdow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame surašė 
pažymėta. Laiškus paštas lai
to tik keturiolikų dienų nuo 
paskelbimo.

That was the easiest way to settle it?

NOU,
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Pirmos Gegužės Apvaikščiojimas. 
Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomasis Komitetas, Lietuvių Soci
alistų Jaunuomenės Lyga ir Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija ir 
LSS. Aštuntas Rajonas, Liberty Salė
je, 3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir 
Union Avė.) Nedėlioję, balandžio 29, 
1923. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir 
Dr. A. Montvidas. Draugai darbinin
kai, ateikite visi apvąikščiojiman.

* — Rengėjai.
_ ___________s

North SidZ Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato 'scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. N^lėlioj, Gegužės 6, 
1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.»

— Komitetas.

• Liet. Kriaučių Kliubas Sav. Pas., 
rengia vakarėlį subatoj, balapdžio 28 
d., 7 v. v., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Bus programas šokiai ir 
žiedų dalinimas. Kalbės Dr. A. Mont
vidas. Visi kviečiami atsilankyti.

. • — Rašt. K. Rugis.
< -------------

i , ,
Ghrfield Park. — Svarbios prakal

bos ' apie Lietuvą įvyks ^suBatoj, ba
landžio 28 d., 7:30 v. v.//S. Ange 
svet., 3720 W. Harrison St. Kalbės 
Dr. A. Montvidas apie dabartinę Lie
tuvos padėtį ir kitais svarbiais kiek
vienam lietuviui klausimais. Tad visi 
atikįte į šias prakalbas..

-- Bendras Socialistų Komitetas.

PAJIEŠKAU kambario vienam Vai
kinui, ar prie kito North Side apiųi|n- 
kėj. Su valgiu ar be valgio, kaip t\i 
mes sutiksim. Kas turit atliekamu 
kambarį, tai meldžiu pranešti laišku b 
Naujienas po nunveriu’ 242, 1739 So. 
Halsted St.

Melrose Park. — Balandžio 28 d., 
Vaičiulio svet. (23 Av. ir Lake St.) 
įvyks Draugystės Sūnų, ir Dukterų 
Lietuvos koncertas.' Durys atsidarys

■ 7: vai., ft:.jpwiti'amas prasidės 7:45 V. 
vak. * — Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 

.„nV’estelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

Town of Lake. —" Draugystes Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 

' Mojimas Paradise darže, prie 
. Robey gatv. tapo nukeltą^ 

iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kiti! 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos pieko nerengti.

f apvaikšč
I 51 ir S.

1 r J i

Tikietus “Birutes” operetei “Bai
lus Daktaras”, kuri statoma nedėlioj, 
bal. 29 d., Aryaų Grottą Tem-ple, 8 ir 
VVabash Avė., galimu gauti sekamo
se vietose: v

Naujienose ir. visuose Naujienų 
skyriuose, Universal State Bank, Ku
lio aptiekoj ir pąs Birutiečius.

Prakalbos pp. Šleževičienė ir Ven- 
cicnės, McKinlej? Park Auditoriume, 
kurios turėjo įvykt šeštadienį, bal. 28 
neįvyks. Visi Chicagiečiai yra kvie
čiami atsilankyt atsisveikinimo vaka
ran Meldažio svetainėn, ketvirtadienį, 
bal. 26 d.

— Sandaros Kliubas 
Turnor. Hali, 2 vai. 
dį veikalą “Laimas 

^ieškotojai” j/e tūrių- Veiksmų drama. 
Tarpakčiuosjs bus dainos ir deklema- 
cijos. Užsibaigus programų! šokiai 
iki 11 vai./nakties, širdingai užpra
šome kaip'vietos, taip ir i^apielinkių 
visus lietusius ateiti; —- Komitetas.

Racine, Wis 
balandžio 29 <1 
po pietų, loš (/

x((\

Melrose Park. — Darbininkų Varto
toji: Bendrove birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau- 
gijų nedaryti tą dienų jokių parengi
mų. — Komitetas. ‘

10 metų sukaktuvių vakarienė Drau
gystes šv. Kazimiero Karalaičio ant 
Town of Lake įvyks šeštadienį, ba
landžio-April 28 d., 8 vai. vakare, Pet
ro Lukoševičiaus sve., 4531 S. Paulina 
gatvė. įžanga veltui.

Kiekvienas narys privalo pribūti į 
šį vakarą be pasiteisinimo.

Renginio Komitetas ir Valdyba.,

S'. L. A. 2 Apskričio kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 2p d. (April), 12 vai. dieną, 
Palmer Park svet., kampas 111 ir In
diana gatvių, Roseland. Delegatai 
yra prašomi nesivėluoti, turėsime 
daug svarbių klausimų aptarti.

P. S. Važiuodami iš Chicagos, im
kite gatvekarius State, 119-Morgan ir 
važiuokit iki 11- gatvės. čia išlipę, 
eikit vieną bloką į rytus ir rasite 
parkučio svetainę. — SLA. 2 Ap. sekr.

014

(Sompuom^-^

TMD. 22ros kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 29, 1923 an
trą valandą po pietų, Raymond Cha- 
pel Institute, 816 W. 31 st St. Visi 
nariai yra kviečiami būtinai ateiti 
šį susirinkimą, nes reikia užsjmokė-

Psicholiogiįos Vadovėlis ir
— TMD. 22ros Kuopos Vallvba.

G. D. L. K. Vytauto. — Mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėliojo, baland
žio 29 d., Švento Kryžiaus parapijos 
svet. Visi nariai malonėkite pribūti.

— N. K. Rašt.

REIKALINGAS KAMBARYS IR 
valgis CJucagos priemiesty ant ty
ro oro motęrei dėl vakacijų per va
sarą, geistina kad butų ne toliau 
2-3 blokai nuo gatvekarių linijos, 
ant pirmo flioro, prie blaivų ir 
švariir-žnlonių. Telefonuokite Bile 
valainlą, Phone Armitage 3708.

■GTKALINGAS geras kambarys 
vaikino su valgiu arba be valgio 

Atsiliep-
ti mėtines duokles ir atsiimti kny 
gas 
Emocijos ir Jų Kultūrą.

Jaunuomenė Lietuvių Tautos rengia 
didelį balių subatoj, balandžio 28 d., 
bažnytinėj svetainėj, .3509 So. Union 
Avė. 7:30 valandą vakare. Kviečiame 
atsilankyti visus lietuvius ū1 lietuvai
tės ant šio baliaus. \

Kviečia Komitetas.

Town of Lake. — Teatrafliško Kliu- 
bp “Lietuva” draugiškas \ vakarėlis 
įvyks šeštadienį, balandžio 29 d., 8 
vai. vakare, p. J. Elias svet., 4600 
So. Wood St. Visi draugai-gės daly- 
vaukite Siame vakai-elyj, nes tai bus vienas puikiausių.

— Rengimo Komisija,
,* Bridgcport^ — Lietuvių Pažangio

sios Moksleivijos Susivienijimo Ame
rikoj 2-ros kp. mėnesinis susirinkimas 
įyyks bal. 29 d., 2 vai. po piet, 3228 
Parncll Avė., ant antrų lubų. Visi 
nariai ir norintieji prįsidėti kviečia
mi būti laiku. <

Užrašų rašt. K. J. Semaška.

West S'ide. — D-ro V. Kudirkos 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienio vakare, bal. 28 d4 kai 8 
vąL vak., Meldažio salėj. Visi nariai 
krečiami atsilankyti apsvarstymui 
svarbių reikalų.

— Valdyba.

Lietuvių Laisvės Paš|p+pinis Vyrų ir 
Moterų Kliubas laikys savo susirin
kimą sekmadienį, bal. 29, 2 vai. po 

pietų, McKinley Park salėj, 38 ir 
Western Avė. Visi draugai ir drau
gės būtinai atvykite.

Nut. rašt. Juozaitienė.
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dėl
Brighton Park apielinkėj. 
kitę tiktai lietuviai.

./u. • Box 20,
Tel. Boulevard 6993 
3210 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 34H-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 01J4.

EXTRA
Pranešu visiems šėrininkams 

kurie turite pirkę šorus nuo 
litini ai n l’en and Brush koni- 

panijos. Jonas Butkus pasislė
ps, bet tavoią mes atrandame. 
Katrie nori ką gauti, turite su
sirinkti nedėlioj, Balandžio 29,

N. Hoyne Avė. —A. Rulevičia

ISRENDAVOJIMUI
GRAŽUS LIMUZINAI RENDON 

$3.00 į valandą.
Tie yra /geresni karai.

Paprastomis talki cab 
kainomis.

Mes samdome tik unios 
draiverius.

Telepbone: Kenwood 4700

FishCi

CHE

IHH
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REIKIA DARBININKį) REIKIA DARBININKy REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI PARDAVIMUI
MOTERŲ RŲ

REIKIA moterų kaipo Maid’s ir ap
valymo darbui. Mes duodame gen 
valgį, kambarius ir mokame algą.

Atsišaukite pas house keeper 
HOTEL STATLER 

Detroit, Mich.

REIKIA merginų išmokimui 
kaip lebeliuoti kenus. Nuolat 
darbas ir gera mokestis kol mo- 
kinsitės. K C Baking Powder 
Factory, 16th and Canal St.

Reikia —»
Į verauzę trukerių. Gera mo

kestis, nuolat darbas.
GUMBINSKY MROS.
2261 So. Union Avė.

REIKIA darbininkų, keturiosde- 
šimtys devyni centai į valandą ir j 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešim- 
tys keturių centus į valandą, šapos ir 
jar,do darbininkaąis keturiosdesimtys 
kettiri centai į valandą.

, Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

TEATRAS 640 sėdynių su visais 
vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
biznis išdirbtas. Renda pigi. Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą 
laiką. Nelaukite geresnės progos.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.
Phone Yiards 6894

NAMAI-ŽEME

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į rųšis popierų at
karpų.
Rocco Rizzo Paper Stock Co., 

612 W. Taylor St.

REIKALINGAS draiverys 
prie duonos išvažiojimo, kuris 
turi šoferio laisnį..

Apsišaukite \
906 W. 31\ St.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St., 

arba
So. Kedzie & 40th St.

Reikia —
2 moterų sortavimui regsų. 

Atsišaukite tuojau.
4501 So. State St.

REIKALINGAS siuvėjas, kad 
ir bushelmanas, gali būti ir se
nyvas žmogus. Norintis gali 
prisidėti partneriu. Atsišaukite 
kuogreičiausiai, 119 W. Menes- 
try, St. Charles, III.

MOLDERIŲ
Mes padidinome savo darbininkų 

skaitlių ir turime vietų darbui nuo 
štukų.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. TRACTOR WORKS ‘

2600 W. 31st Blvd.

Reikia — ‘
DARBININKŲ IR PAGEL

BININKŲ Į GELEŽIES 
VBRAUZĘ, DARBAS 
NAKTIMIS.

NUOLAT DARBAS.
JONĖS and LAUGHLIN

. STEEL , COR'P.
46-th S t. and Oakley Avė. 

arti Western Avė.

PARSIDUODA lietuviška duonos 
kepykla. Biznis gerai išdirbtas per 
15 metų. Lietuviais tirštai apgyven
ta; randasi netoli Chicagos. Prieža
stis pardavimo, savininko liga. Pri
verstas apleisti Šią šalį.

Atsišaukite
3440 Union Avė., Chicago.

■ «■■■ ............... I’X.................... ........................................................ ...

PARDAVIMUI GROSERNfi SU 
visais įrengimais, lysas 5 metams. 
Pigi renda ir gyvenimui kambariai 
iš mžpakano. Geroj vietoj. Lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju iš Chicagos, 4522 So. 
Ashland Avė.,

Phone Boulevard 1152

PARSIDUODA barbershop, geroj 
vietoj ir pigiai ir du lotai pardavimui 
arba išmainymui ant autonvobiliaus. 
Atsišaukite greitai saliunan. lauskit 
Antarff) Stukas, 1957 Canąlp Avė. 
Tel. Canal 7345.

VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ

Automobilių mechanikų, $30 į sa
vaitę. Automobilių plovėjų, $35 į sa
vaitę. Karpenterių į dirbtuvę, 70c. į 
vai. Inžinierių, 75c. į vai. Pečkurių 
ir pagelbininkų, 60-65c. į vai. Janl- 
torių, $25 į savaitę. Darbininkų, 50- 
55c. į vai. Mašinistų, 70-75c. * vai. 
Prie punčiavimo ir gręžimo preso, 
į vai. Sargų, $25-30 į savaitę.

MOTERŲ

REIKALAUJU bakerio, kas --------------------------------------
moka gerai keksus kepti ir juo-1 Dnjl/m 
dą duoną. Pastovus darbas. Mel- ■■UlnlU 
džiu atsišaukti. Andrius Kawer, VYRŲ IR VAIKINŲ 
335 E. 14 St., Chicago Heights, Abelnam dirbtuvės darbui 
Illinois. I FUETON SAW WORKS

52-nd Avė. an<r 22-nd St. Cicero

Indų plovėjų, $16-18 į savaitę. Mer
ginų j dirbtuvę, $15-16 j savaitę. Ja- 
nitorkų, truntpos darbo vaalndos, 38- 
40c. į vai. Moterų hotelio darbam*, 
$45-50 i mėnesj, kambarys ir valgis.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St.

BININKŲ ir pagelbinin- 
ų į fandrę. Jauni vyrai, kurie 

nori ką nors išmokti čia yra ge
ra proga.

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

PU'NiCH PRESS 
ir DIRILL PRESS

OPERATORIŲ
FULTON SAW WOR1KS

52-nd Avė ynd 22-nd S t. Cicero

PARDAVIMUI i

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

SELESMENŲ reikia pardavi
nėjimui alkoholimis kūnui trin
ti, dažnius, vabalų pauderį ir 
rakandų pdlišių. Atsišaukite.

4858 So. Hermitage Avė.

PARŠU) DA grosernė, ken- 
des, sodes ir kitokių daiktų, ren
da pigi. Pragyventi prie biznio 5 
kab. Lysas ant 3 metų. Parsiduo
da pigiai, nes išvažiuoju į Lie
tuvą. 2524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DIDELIS BARGE- 
nas, ;> kambarių, frame namas prie 
6114 So Kildare Avė., lotas 60x125, 
kaina $3950.00. Inmokčti tik $700, 
lengvais išmokėjimais. Matykite 
savininką.

Rm. 802, 10 N. Clark St. >

NAMAI-ŽEME 
DIDŽIAU6IS bargenas, parsiduoda 

namas bizmavas, su groserne ir d^li- 
katesen krautuve. Biznis išdirbtas 
per 20 rnetų, graži vieta, parduosiu 
ilgiai arba mainysiu ant automobi- 
iaus, loto, namo, iš priežasties turiu 
(negreičiausiai apelisti miestą, 6632 
So. May 'St. Tel. Englevvood 8951.

GARADŽIUS PARDAVIMUI 
ARBA MAINYMUI

saliu-PĄRDAVIMUI pigia 
nas su svetaine.

Atsišaukite greitai:
8428 Vincennes AVe

PARDAVIMUI KEPYKLA. Ge
rai įrengta, uždirbama geri pinigai. 
Turi būti parduota tuojau dėl labai 
svarbios priežasties, sykiu su na
mu. Moderniški!/krautuvė, šviesi, 
sanitarinė ii‘ graži šapa, garadžius 
ir (j kambarių flatųs. Parduosime 
labai pigiai geram bekeriui labai 
lengvais išmokėjimais. Tai yra vie
na geriausių pasiūlomų. Del plates
nių žinių kreipkitės nuo 14) vai. 
ryto iki 1 vai. po piet.
Room 309, 155 N. Clark St., kampas 
Randolpli St.

PARDAVIMUI ^VlENA Iš GE- 
riausių Ice Cream Porlorių; geriau
sias biznis is visos Ciceros. Par
duosiu pigiai. Priežastis noriu grei
tai parduoti, nes apleidžiu miestą, 
išvažiuoju ant ūkės.

4932 W. 14-th St

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių . vėliausio styliaus ra- 
PuikuK parlor setas, valgo- 

3 miegamo kam- 
__ _ ___  x ;oma liam- 

pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite šio bar-

PARSIDUODA saliunas, viso Rezidencija
kių tautų apgyventoj vietoj. 1922-So; Kedzie Avė.______ ~
Priežastis pardavimo — važiuo
j u Lietuvon.

2241 W. 21-st Street

irPARDAVIMUI bučeriiė
biznio išdirbtas ncr I kandai. PuikiiK parlor sėt groserne, Biznis isciujuas p kambario seUs, 3 mieg 

daugelį metų. Parduosiu kartu bario setai, karpėte!, pastai 
ir t roką. 5006 Barring Avė. E 
Chicago, Ind.

50 automobilių talpinantis gara- 
džius, parduosiu pigiai arba mainy
siu 
nio. 
St.

ant namo, farmos ar kiokio biz- 
Randasi ant 1714-16-18 W. 95th

Savininkas
C. P. SU ROM SKIS

3346 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9641

DIDŽIAUSIAS PIGUMAS
Prie 22 (gatvės arti Leavitt, muro 

namas, 4 f kitai, po 4 ir 6 kambarius; 
elektra, maudynės, gasas. Namas 
geriausiame padėjime. Rendoę $114 
į mėnesį. Namas vertas $12,500. rųr- 
davinvo prmaptis didelė. Turi būt par
duotas tuoj\jž $10,300. Atsilankykit 
arba šaukit niK( 4 iki 7 vai. vakare.

2015 Sfo. Robey St. 
Phone Canal 7083

7 ANT BRIDGEPORTO, 4 gyvenimų 
mūrinis namas, po 4 kambarius augš- 
tas beismentas. Parduosiu už $8000. 
Antras mūrinis namas 2 pagyvenimų 
po 6 kambarius ir lotai prie šalies. 
Parduosiu už $7,300. Namai randasi 
geriausioj vietoj ant Bridgeporto. At
sišaukit tuojaus, 4922 S. Ashland Av. 
Klauskit Leon Jarusz.

BARGENAI. z
Mūrinis namas 3 gyvenimų, po 6 

kamb. ir rezidencijos 8 kamb. ant to 
paties loto. Namas ranijasi ant Sobth 
Side. Parduosiu už $13,000. Rendos 
$140 į mėnesį.

Keturių gyvenimų mūrinis namas 
po 4 ir 5 kambarius. Karštu vandeniu 
šildomas, .randasi South Sidėj, geriau
sioj apielipkėje, netoli eleveitorio ir 
karų linijų.\ Parduosiu už $17,500; 
rendos $245 į mėnesį. Atsišaukit, 

4922 So. Ashland Avė.,
Klauskit L. Jarusz.

NORINTIEMS gera bizniavą na
mą, pamatyk sekančius namus, 3990 
Aicher Avė. 2 augštų muro namas, 
krautuvė ir 6 kambariai.

Antras namas 4200 So’. Maplewood 
Avė., 2> augštų 3 pagyvenimų ir krau
tuve. Tie namai tinka dėl visokio 
biznio. Galima nupirkti su mažu 
įmokėjimu.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St., 

Phone Yards 6894* . ■ —
PARDAVIMUI puiki 8 kambarių 

frame rezidencija. Geriausia apielin- 
ke Englewoode. šviesus kambariai, 
furnace ir karštu Vandeniu šildomi. 
Didelis lotas. Gėęa transportacija. 
$8500, išmokėjimais.-

BUTTERWORTH,
426 W. 63rd St., Englęwood 6145

Reikia-
Darbininkų į dirbtuvę, truke

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

ACME STEEL GOODS CO., 
—. 2840 Archer Avė.

REIKIA drilerių ir lioduotojų į 
gipso mainas, 4 pėdos augščio, mo
kama gera alga. Nuo štukų ir kont
raktinis darbas. Geri kambariai ir 
geras pragyvenimas. Rašykite
UNITED STATES GYPSUM CO., 

Oakfield, N. Y.
REIKIA vyrų prie bench ir 

floor inolders. Pastovus dar- 
bas, gera mokestis. . \ 

MASON-4MVIS CO.
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė, visos mašinos gerame sto
vyje. Vieta labai gera ant bizniavęs 
gatvės ir geroj kolonijoj. Renda pi
gi. Lysas ilgam- laikui. Darbo už
tektinai. Priežastis pardavimo, ren
giuosi į Lietuvą. Turi būt parduota 
iki 2 dienos gegužes.

Atsišaukite
J. JANULIONIS, 

3433 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, geroj vietoj. Vieta ap
gyvento visokių tautų. Parduosiu pi- 

I giai, nes -turi greit parduoti. 
‘ Atsišaukite i>r*<Ktner

1822 Canalport Avė. ■

J

DARBININKŲ
Mes turime vietų kur su ambicija 

vyrai tųf! gerą progą pasiekimui ge
resnio darbo.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. TRACTOR WORKS

2600 W. 31st Blvd.

PARDAVIMUI nęsvaiginamų 
gėrimų parloras, pilnai įrengtas, 
geroj apielinkčj, bargenas. 1016 
W. Cullerton St., Chicago, 
Illinois.

PARDAVIMUI parlor setas, riešu
to medžio valgomojo ir miegamojo 
kam-bario setai, fonografas, virtuvės 
setas ir tt. Išrodo kaip nauji, var
toti labai mažai. Parduosiu viską 

PARSIDUODA kampinis saliunas I sYkiu arba atskiįai-
— vieta kur randasi 1 saliunas ant 4 . Cr-ISford Avė
kam-pų, tarp didelių dirbtuvių. Taip-1 \357 S. Crawtord A\e.
gi parduosiu krautuvę, cigarų, cigare-1 ’
tų kendžių ir ice cream.

Kreipkitės
, 2202-2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rakandai: parlor se
tas, stabas, lova, Federal-Electric 
skalbiama "mašina, komodė, krėslai ir 

____...,v i kiti dalykai; turi būt parduoti grei- 
PARDAVIMUI saliunas tirš- tu laiku, už labai pigią kainą.' 

tai apgyventoj lietuvių apielin- Krei4750^CaTum^ A^e!; 
kėj. Biznis išdirbtas per 20 me- (2 apt.
tų. Priežastis pardavimo turiu | -= 
du bizniu. Nepraleiskit geros 
progos. 3347 So. Morgan St. AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA medinis na 
mas 'su bizniu (grosernė ir b/1 
černė). Parduosiu pigiai, 
turiu greit parduoti.

4017 S. Artesian Avė.
--------------------- t—L-----------

r s

PARDAVIMUI 80 akrų far
ma Wisconsino valstijoj, Claid, 
Wis., arba mainysiu ant nomo. 
Geri budinkai. Pa/tduosiu pigiai, 
nes į trumpą laiką turi būt par
duota. 1454 S. Union Avė.

Reikia — • .
Darbininku i dirbtuvę, truke

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

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & 1^. Tracks 

Rivercfiffe, III.

REIKALINGAS geras drai- 
verys, kurs yra patyręs per ke
letą metų pardavoti duoną ant 
geriausių išlygų. Alga ir komi- 
šenas. Atsišaukite subatoj 3008 
W. 39 Str.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, apgyventa visokių tautų, prie di
delio kelio. Vasaros lajku prie pik
nikų pirmas sustojimas. Dvi linijos 
gatvekarių prieina.

Atsišaukite
11902 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA vienas iš ge- PARDAVIMUI Durant ir 
riaušių (Dry Goods) storas ap- Star karai. , Tuojau. Pinigais 
gyventa lietiivlhis ir lenkais ir arba Išmokė j ipjąis. 
galima gerą bizhį varyti ir daug 1633 Milwaukee Avė., 
pinigų daryti. Kreipkitės į Nau- Humboldt 0868
jienų Sk., 3210 S. Halsted St. 19 —----------------------------------
------------- ----- -—------ ----------- PARSIDUODA automobilius

CHEMIKALŲ dirbtuvė pardavimui. ... niir
Išdirbinėja alkoholi^ kunui trinti, va- 1pigiai. Galima matyti 11ŲG 
balų pauderį, dažyVčs, rakandų pališį, 7 iki 10 vai. vakare, 
nuo galvps skaudėjimo pauderį ir tt. a
Parduosime dali išdirbystės. Del in- AtSlsailKlte 
formacijų keripkitės adresu, 724 W. 31 St.

4858 S. Hermitage Avė. ______

TURIU už garbę pranešti 'lie
tuviams, kad turiu labai pujkų 
namą ant pardavimo. Mūrinis 
namas 5 pagyvenimai po 4 kam
barius, elektra, vąnos, pečium 
apšildomas, labai puikioje vieto
je ant 14 gatvės, vienas blokas 
nuo Crowford gat rekarių linijos 
ir 2 blokai nuo 12 gatvekarių. 
Namas 6 metų senumo, turi pui
kią išveizdą. Rendos neša $160 
į mėnesį galima daugiau gauti, 
ba šįmetą visur kelia .rendks. 
1-masmorgičius $7000, kaina 
$15,500. Galite vieni pažiūrėti 
o jeigu patiks tai ateikite pas na
vininką. Namas randasi po num. 
3917 W. 14fh St., savininkas 
3700 Douglas Bld. skiepe, J. 
Gužauskis.

PARDAVIMUI 2 augštų fra
nte ant cementinių hiades.,Yra 
elektra, vana, purčius, 1-6-5 
kamb. gerame stovyje. Kaina 
M,000. Išmokėjimais. Standard 
įkalty 736 W. 354h St.

PARDAVIMUI cottage, 5 
kambarių, vana, ceniehtiniu 
pamalu, medžio trimingen, ele
ktra, gerą transportacija, par
duosiu pigiai 2726 W. 39 PI.

Reikia -
Iš priežasties padidinimo 

musų biznio mes reikalaujame

100 MERGINŲ IR MOTERŲ

tuojau, nuolatiniam, švariam 
dirbtuvės darbui. Dirbtuvė švie
si. Geros darbo sąlygos. Kainos 
kaip darbui nuo štukų tuojau. 
Musų merginos uždirba nuo $15 
iki 21 už 5 darbo dienas savai
tėje. Ateikite pasirengusios dar 
ban 7:30 bile rytą. Darbo va
landos nuo 7:30 ryto iki 5 vai. 
po pietų.

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd. 

SPAULDING and MERRICK

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICACO WIND0W 
CLEANING CO.,

62 W. Washington St.

TRUKERIŲ reikia, patyru
sių. Gera mokestis, nuolat dar
bas. Atsišaukite.

Chicago Mill 
Paper Stock Company, 

409 West Ontario Street

REIKIA RAKANDŲ PER- 
krustytojų ir pagelbininkg. At
sišaukite:

BDAKESLEE’S
2535 Washington Bvd., 6 v. r;

(REIKALINGAS VYRAS 
dirbti ant mažos farmos.

J. DOMBillSuSKAS.
Box 132 Willow Springs, III.

REIKIA FANDRĖS DARBI- 
ninkų į bresinę fandrę. 491/2 
valandos į savaitę.

SLOA’N VALVE COMPANY 
4300 W. Lake Street

REIKIA PAJLIŠERIŲ (fran- 
euzišku metodu), patyrusių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avė., netoli 
12-tos gatvės.

Reikia 4
MOLDERIŲ ir 

bininkų darbui į 
saukite. 
Stromberg Motor

fandrės 
fandrę.

Devices 
St.

dar-
A tei-

Reikia -
VYRŲ į bekernę, 60 centų į 

valandą:
GORDON BAKING CO.

5324 Federal Str.

PARSIDUODA grosernė, 
pykla. Parduosiu pigiai, 
greit turiu parduoti.

Atsišaukite
831 W. 14th St.

ke
lies

PARSIDUODA .grosernė la
bai geroj vietoj. Kito biznio 
nėra arti. Galima daryti gerą 
pragyvenimą. Naujas visas ta- 
voras. Ątsišauklte tuojau. 1109 
So. Leavitt St. **

7 PASAŽIERŲ Olsmobi'lis 
parsiduoda, 5 geri tairai, atnau
jintas; naujos baterijos; parduo
siu pigiai, nes turiu greit par- 
douti, 2250 W. 22nd St. Tel. 
Canal 1186.

SU NEPAPRĄSTlf pigumu priver
sta parduoti į trumpą laiką geriausią 
ūkę iš priežasties ligos,\ arba išmainy
ti bile į kokį namą, ant kurio nebūtų 
skolos. Aš nenoriu pgįno^nors mo
kėjau $12,(X)0, 11 metų tam- atgal, o 
dabar kiek pats pirkėjas nuspręs. 
Broliai lietuviai gaila yra kad papul
tų į svetimtaučių raukas, nes vieta 
tikrai pinigų daranti. Platesnių ži
nių reikalaukit arba atvažiuokit pasi
žiūrėti. Atvažiavę klauskit (Patant 
Farm), nes toj apielinkėje mane ,va- 
<lina patant farmeriu, už tai kad ma
no įrengimai nepaprastai .^ebėtini 
yra. Automobiliu važiuodami iš Chi- 
cagos imkit kelią M 11, visa^cimen- 
tuotas iki pat mano farmos.

A. LUPAS
Covert, Mich.

PARDAVIMUI koncertina — 
kastantinka už tikrą pasiūlymą. 
Atsilankykite vakarais nuo 6 
vai. ,iki 9 v. 3-pd fl.
3524 S. Union Avė. Chicago, III

PARDAVIMU 1 SALIUNAS 
gera vieta ir geriąs biznis, ka
sas ant 3 metų.

Atsišaukite; <
2050 W. 21-st St.

PA RD AVIMU I a u to niobi! i u s* 
Stusz Sport model 4 šūdinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes jnan labai reikalingi pini
gai 
kitos 3300 So. Union Avė. 2 fl.

s man labai reikalingi pu
i įlel svarbių reikalų. Kreip-

Rout 2,

PARSIDUODA groserio pic- 
heriai ir stakasj. Parduodu at
skirai arba viską ant sykio. 
Parsiduoda pigiau negu Holse- 
lio kaina. Kreipkitės iki ne- 
dėldieniui. 6652 S. Halsted S t.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj maišytų tautų apgy- 
ventoj. Biznis ^erai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo^ turiu du 
bizniu kreipkitės.

3201 Šo. Aųburn Avė.

PARDAVIMUI, soft drink 
jarloras. Geroj vietoj, svetim
taučių apielinkūj. Daroma į 
dieną nuo $50 iki $85. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vie
tos. 3069 Armitdge Avė.

MAXWEL AUTOMOBILIUS 
1922 metų, 5 paSažierų. šitas karas 
mažai važinėtas. Padaro 20 mylių 
su galiono gazalino. Didesnis ■ už 
Fordą. Tiktai dėl mažos šeimynos, 
3020 W. 42 St. prieš Brighton Park 
Teatrą.

Užpakalinis nam-as.

■EKSTRA BARGENAS par
duodu bučernėsl ir grosernės vi
sokius pikčeriųs (įrengimus) 
už labai mažą kainą. | Jurgis 
Šnekutis, 8823 Commercial A v. 
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas ge
roje biznio vietoje lietuviais ir 
lenkais apgyventoje. Biznis iš
dirbtas. Gatvekariai eina pro 
šalį. Kaina pigi. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

1818 W. 47-th St.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, saldainiai. Gyvenimui kambariai. 
Renda $30, lysas. Įstaiga 22 metus 
senumo. Pelno padaromi $4000 į me
tus. Geriausias pasiūlymas.

Atsišaukite:
500 So. Morgan St.

, TURIU parduoti už pusę 
minos savo puikų gramafoną, 
vartotą tik 2 ^nenešiu. Gražus, 
garsus, tyras balsas 2245 Wash- 
jurn Avė., 1-st floor front.

i -
PARDAVIMUI grosernė, de- 

ikatessen, vaisių, Ice Čreamo, 
L.abai geroje apielinkėje. Pigi 

benda.
5318 So. Ashland Avė.

NAMAI-ŽEME

FARMOS
Senai įsteigta korporacija padalino 

9258 akrų geros farm-ų žemės Mc- 
Kenzie Pavieto ir pasiūlo pardavimui 
tokiomis puikiomis sąlygomis, tajp 
kad kiekvienas norės pirkti. Ko a- 
nija sutinka atiduoti pirkėjui kiekvie
ną 20 arų farmos, išdirbtos žemėH, ir 
dar pastatys 3 kam-barių nanįą už 

 

$450.00, išmokėjimais. Kiekviena 
farma susidės iš 20, 40 arba 60 akrų 
žemės, taip kaip ka^ norės. Kompa
nija sutinka išdirbti fąrmą ant pusės 
ir garantuoja pirkėjui . 12 % metinių 
nuošimčių nuo tų farmų, užmokėdama 
pinigais kas mėnesį. Nepraleiskite 
Šios progos. Ateikit arba rašykite.

J. L. WELLS, 
22 W. Monroe St., Chicago, III.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAL 
symo šapa, su moderniškomis ma
šinomis, geriausiais įtaisymais. 
Biznis išdirbtas, per 14 metų. Vie
noj vietoj; pardavimo priežastis, ap 
leidžiu Chįcagą

1805j— W. 45-th Str.

PARDAVIMUI saliunas, geriausioj 
ir seniausioj vietoj; biznis labai ge

rai eina; esu priverstas parduoti į 
trumpą laiką. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3428 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Visas 
jiznis cash. Išdirbta vieta per dau
gelį metų. Visokių tautų apgyventa, 
uysas ilgas. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite •
5401 So. Morgan St.

KAS NORI gyvent ant tyro oro, 
laikyt gyvulius, 2 kampiniai lotai, 4 
ruimų namas, vištininkai, barnč dėl 
karvių, dėl arklių, trįs blokai iki ša
pų, kur darbas nuolatinis. Parsiduo
da labai pigiai, $500 įmokėti, daugiau 
kas mėnesį. Meldžiu atsikreipti. S. 
Markūnas, 654 W. 120 St. Telefonas 
Pullman 2856.

PARDAVIMU) 2 flatų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, Berwyn, lotas 
30x125. Bargenas. Kaina $4800.00. In- 
mokėti tik $800.00.

3014 So. Winfield Avė. 
Matykite saVininką.

Room 802, 10 N. Clark St. į

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinis namas! su tunu, 6 kambariai 
prie saliuna, 5 ant v us saliuno. 
Elektriką ir skiepas. . galo loto 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. Mai
nysiu ant praivit namo. Salininkas.

J. BUDRECKIS 
908 W. 35th

PARDUOSIU ar mainysiu 2 dide
lius mūrinius namus ant mažesnių na 
mų ar biznių, lotų ar gerų farmų. 
Kreipkitės viršuj saliuno. i

A. ZABELA, '
2844 W. 38th St., Chicagb, 111

FARMOS

PARDAVIMUI kampinis namas 6 
ruimų, pigiai. Viskas pertaisyta ir 
geram stovyje, Storas, bučeroė. Smay 
gi vieta lietuvių apgyventa. Arti 
bažnyčia ir mokykla. Parduosiu pi
giai ir gretai, nes važiuoju į Lietuvą. 
Savininkas ant vietos.

3200 So. Lime St.

DIDELIS BARGENAS ant lotų 
Marųuette Parko. Lotas 30x125. 
Kaina $1,200, parduosiu už $900. Ant
ras biznio kampas 75x125, kaina 
4,500. Parduosiu už $3,800. Visas 
įtaisymas, tik reikia namą pasista
tyti ir gyventi.

J. AUGAITIS, 
808 W. 33 Place.

FARMOS
Extra geri bargenai. 40 akrų, su 

budinkais, gyvuliais, padargais ir ja
vais. Gera žeme, prie pat miesto. Kai
na $2,200; įmokėti $1,200.

Kita 40 akrų farma, geri budin- 
kai, puikus sodnas, žemė molis. Kai
na $1850, įmokėti $850.

Minėtos farmos randasi didžiojoj 
lietuvių kolonijoj, kur yra su virš 400 
lietuvių apsipirkę farmras. J. A. Že
maitis, R. 1, Box 17. Fountain, Mich.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI, 
4 pagyvenimų mūrinis namas, parsi
duoda labai pigiai, arba išsimaino ant 
bučemeš? grosernės ar saliunb. /

3346 £o. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641,

BARGENAS.
uodą 4 flatų muro na- 
^augštu beizmentu už 

arba

Pars 
mas s 
$(>,000 įanH išmokėjimo 

 

ant išii’iąjhymo. Kreipkitės: 

 

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 kamb. na
mas, furnace apšildomas, elek
tra vanos, 1 blokas nuo Wes- 
tern Av. karų. Bargenas, $6150 
išmokėjimais, 
mont Avė

550 S. Clare- 
Republic 1320

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas, 5-6 kambariai garadžius 
2 automobiliams, karštu vandeniu ap
šildomas. Rendos $120. Parduosiu 
už $10,800. Gražus namas ir labai 
graži vieta ant Pauline ir 56 St. At
sišaukit.

4922 So. Ashland Avė.
‘ Klausk J. N. Mashken

DIDELI BARGENAI! •
Pardavimui 2 augštų muro namas 

po 4 ir 5 puikius kambarius; viskas 
pagal naujos mados; namas randasi 
pusę bloko nuo McKinley parkų; kai
na $7,500. Pusę turėdanfhs gali pirk
ti.

Pardavimui beveik naujas 2 augštų 
muro namias, 2 flatai po 6 kamba
rius; karštu vandeniu šildomas, yra 
2 boileriai; kaina $10,000; vertas $12,- 
000. Atsišaukite pas

JOSEPH YUSHKEWITZ/'X 
4034 Archer Avė., prie Califomia Avę.

BIZNIERIAMS DIDELĖ PROGA!
Pardavimui naujas bizniavas muro 

namas' su trejiais Storais Brighton 
Pąrke ant Archer Avė., labai gero 
biznio vieta; kaina $25,000; pusę tu
rėdamas gali pirkti; neša 12%.

Pardavimui naujas bizniavas muro 
namas; Storas apačioj ir 6 kambarių 
flatas viršui; namas yra Brighton 
Parke ant Archer Avė. Kaina $15,5(MĮ, 
apie $4,000 turėdamas gali pjAti. 
Kreipkitės pas /

BRIGHTON REALTY C0., 
4034 Archer Avė , Chicago J III.

F“ MOKYKLOS I
VALElfriNftS DRES8MAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 1 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, -dezaininimas, iiuvi- 

inaa, dreamaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namĘ dJvijimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitis, rašykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pfrmininki.

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15 ‘
šoferio laisnis garantuojamas 

NELSČN SCHOOL OF MOTORlNG, 
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius, 

rietoli Califomia ir Madison


