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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Francija grūmoja Turkijai
Vokietija jau padavė taikos 

pasiūlymus
Siūlosi užmokėti 30,000,000,- 

000- auks. markių kontribu
cijos. Pasyvia priešinimasis 
tęsis iki nebus evakuotas 
Ruhr distriktas.

BER LINAS, gegužės 2. 
Vokietija šiandie pasiūlė taiką 
talkininkams ir Francijai ir 
kartu padavė savo kontribuci
jos pasiūlymus. Taikos nota ta
po paskelbta viešai, kadą ją 
talkininkų valdžios jau gavo. 
Nota pasiųsta ir Jungt. Valsti
jų valdžiai.

Toje savo taikos notoje Vo
kietijos valdžia siūlo, kad Vo
kietijos kontribucija pinigais 
ir prekėmis butų nustatyta 30,- 
000,000,000 auks. markių. (7,- 
140,000,000). . z

* Iš tos sumos 20,000,000,- 
000 auks. markių butų surink
ta iki liepos 1, 1027, užtrau
kiant internacionalinę paskolą.

Dar 5,000,000,000 auksinių 
markių butų tuo pačiu budu 
surinkti prieš liepos 1, 1929, o 
likusioji dalis sumos prieš lie
pos 1, 193k

Nota sakot, kad Vokietija, 
pildant esančias ^sutartis, taip
jau mokės prekėmis, kas bus 
kredituota jos kontribucijos 
sąskaiton.

Vokietija darydama šį tai- 
. kos pasiūlymą nesusilaikys 
nuo pasyvio priešinimos, ku
ris bus tęsiamas iki nebus eva
kuotos visos tos žemės, ku
rias užimta peržengiant Ver- 
saillės sutartį ir' iki Pareiny 
nebuą' atsteigtos sąlygos, kurios 
yra nužymėtos Pareinio su

tarty, sako nota.
Vokietija siūlo, kad saugu

mas Francijai ir Vokietijai bu
tų užtikrintas susitarimu visus 
galinčius kilti ginčus pavesti 
arbitracijai.

Vokietija notoje sako, kad ji 
didesnės kontribucijos negali 
pajiegti išmokėti ir kad 
yra abejonės ar net ir siūlo
mąja Šurną įstengs užmokėti 
delei aplaikytų dėl Ruhr oku
pacijos didelių nuostolių ir 
susilpnėjimo ekonominės or- 
ganizaiejos. Jeigu gi talkinin
kai netiki, kad Vokietija tik 
tiek tepajiegia kontribucijos 
užmokėti, tai jie gali pavesti 
kontribucijos sumą nustatyti 
internacionaįlineli komisijai, 
kaip tas buvo pasiūlyta jungt. 
Valstijų valst. sekretoriaus Hu
ghes.

Francija almėsianti Vokie
tijos pasiūlymus

Jie esą Francijai visai nepriim
tini ir todėl bus praplėsta o- 
kupacija.

PARYŽIUS, gegužės 2. -W 

Artimi premjerui Poincare 
žmonės sako, kad naujieji Vp- 

kieti jos kontribucijos pasiūly
mai yra taip Francijai nepri
imtini, kad jų griežtas atmeti
mas yra neišvengtinas. Po at
metimo veikiausia Seks praplė
timas okupacijos ant dešinio
jo kranto Reino upės.

Anglija nesitiki taikos
Dar priseisią laukti keletą mė

nesių iki taika įvyks.

LONDONAS, geg. 2.— Fran
cuos viešoji nuomonė yra nu- 
sisprendusi atemsti kiekvieną 
Vokietijos kontribucijos pa
siūlymą, taip kad Anglijai nie
ko kito nelieka daryti, kaip dar 
keletą mėnesių laukti išriši
mo Ruhr klausimo.

Toks yra Londono nusistaty
mas, gavus žinią, kad Vokie
tija pasiūlė taiką Frandijait

Nors Anglija ir nori, kad 
Vokietija ir Francįja kuogrei- 
čiausia susitaikintų ir mielai 
pagelbėtų kiekvienam judėji

mui toje linkmėje, bet Angli
ja negali daryti šiuo klausimu 
jokios intervencijos. Ekonomi
niai Londono ekspertai sako, 
kad padėtis yra mažai kuo ge
resnė už padėtį sausio mėn., 
kada prasidėjo okupacija.

Francija grūmoja Turkijai
Pasitrauks iš konferencijos, jei 

turkai nesustabdys koncent
ravimo kariuomenes.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
2. — Franci jos charge d’af- 
faires vakar įteikė notą Tur
kijos valdžiai, ipamškiančią, 
kad jei koncentravimas Turki
jos kareivių palei Syrijos ru- 
bežių nebus, tuojaus sustabdy
tas ir kareiviai atitraukti, tai 
Francija apleis Lausannos ar
timųjų rytų taikos konferen
ciją.

Prisigirdė upėje
> . ■ „ ————— . I
• Du lavonai ištraukti iš upes.

CHICAGO. — Vakar polici
jai jieškant upėje įšokusio au
tomobilio, kuriame^ manyta, 
buvo keli žmonės, netoliese, 
nuo Michigan Avė. tilto į upę 
įšoko nepažįstamas žmogus, 
apie 40 metų amžiaus, ir pri- 
sijgirdė. Nors policijos valtis 
buvo tik už 30 pėdų, bet iš
traukti skenduolio nepasisekė. 
Automobilių gi ištraukta, bet 
pasirodė, kad tai įstumta į 
upę vogtą automobilių.

Apie tą patį laiką Hąjsted 
gatvės tilto sargas ištraukė iš 
upės du lavonus, yienas jų 
gana jaunos moteries, o kitas 
senyvo.vyro. Abu išbuvę van
deny 3 ar 4 mėnesius. Kas jie 
yra, dar nesužinota. Policija 
spėja, kad galbūt jie bus žu
vę automobily, kuris įvažiavęs 
į U1)V keletą mėnesių atgal.

Latvijos juodašimčiai puolė 
darbininkų susirinkimą.

RYGA, gegužės 2. — Apsi
ginklavę revolveriais, lazdomis 
ir smirdančiomis bombomis, 
2,00(1 Latvijos fašistų puolė

ir sočia
listų susirinkimą, sušauktą ap- 
vaikščiojiinui Pirmosios Gegu
žės darbininkų šventės. Daug 
žmonių liko sužeista tame susi
rėmime.

Gegužinės riaušės 
Varšavoje

50 žmonių sužeista, 60 areš
tuota.

COPENHlAGEN, gegužes 2. 
Iš Varšuvos pranešama, kad 
ten Gegužės Pirmąją/ ištiko 
riaušes, kuriose Išmonių liko 
sužeista, 60 žmonių Inu 
tuota.

areš-

100 areštuota Japonijoje
TOKIO, gegužės — Iš 

priežasties Pirmosios Gegužes 
riaušių, daugiau kaip 100 žmo
nių liko areštuota ir tebelaiko
ma kalėjimuose. Tarp areštuo
tųjų yra Magara Sakai, duktė 
seno Japonijos socialistu vado
vo. -

Ruhr distrikte Gegužinė 
praėjo rainiai

DUSSELDORF, gegužės 2. 
— Pirmoji Gegužės buvo šven
čiama visame Ruhr distrikte. 
Dirbtuvės stovėjo uždarytos, o 
darbininkai visame distrikte 
rengė demonstracijas ir pra
kalbas. Kiekviename kiek di
desniame pramonės mieste de- 
setkai ir šimtai tūkstančių dar
bininkų dalyvavo demonstra
cijose. Visur plevėsavo raudo
noji ir Vokietijos respublikos 
vėliavos.

Kadangi franeuzai į demon
stracijas nesimąišė ir nebandė 
joms kliudyti, tai jokiiį sumiši
mų visame distrikte nebuvo.

Pirmoji Gegužės Rusijoje
Buvo rodomas tik Rusijos mi- 

litarizmas, Rusijos karinė 
spėka.

MASKVA, gegužės 2. — 
Pirmoji Gegužės Rusijoje bu
vo švente mijitarizmo. Petro
grade, MaskVbje, Charkove ir 
visuose kituose Rusijos mies
tuose, kur tik yra nors būrelis 
kareivių, buvo rengtos karinės 
parodos, kad parodžius 
Rusijos karines spėkas, 
jos armijos didumą.

(Maskvoje kariuomenes 
žvalgą darė pats Trockis, kuris 
džiaugėsi, kad Rusijos armi
ja pasidaęė stipri ir skaitlinga. 
Tą dieną 5,000 kadetų padaryta 
oficieriais. Jie visi yra labai 
jauni, kaip ir visi kiti Rusijos 
armijos oficieriai.

----- :---- - -----
Pietinė Amerika švente 

Gegužinę.

vien
Rusi-

per-

MONTEVIDEO, Piet. Ame
rikoj, geg. 2.— Trys žmonės 
liko sunkiai sužeisti kulkomis 
ir keli lengvai sužeisti Pirmo
sios Gegužės darbininkų de
monstracijai susirėmus su poli-- 
cija. Viena kavinė liko apdau
žyta, kadangi ji tai dienai ne
užsidarė.

Paveikslas parodo Jurgį Chris- 
tenseną iš New Yorko, Puilma- 
no vagonų inspektorių. Jis pa
sižymėjo tuo, kad jis gali rašy
ti abiem rangom ir abiem ko
jom. Kada jis buvo mažas, jis 
buvo kairerankis arba kairys.

< i ■ i »

Mokytojai užsimetė išmokyti jį 
rašyti dešine ranka, ir pririšda
vo jo kairę ranką iš užpakalio. 
Per metus laiko jis išmoko ra
šyti dešine ranka, ir nuo to lai
ko galėjo rašyti abiem.

Dideli streikai Belgijoje
Ispanijos karalius bėgo nuo 

Gegužės Pirmosios šventės, 
bet pakliuvo dar blogesnėn

* ‘ vjeton. Mv'

BRIUSELIS, bal. 30 (suvė
linta). —• Ispanijos karalius 
Alfonso bėgo nuo vilko, užbė
go ant meškos. Jis pabėgo iš 
Ispanijos, bijodamasis Gegu
žės Pirmosios* sumišimų. Bet 
atvykęs į čia jis ras dar blo
gesnę padėtį.

Jo kelionę gali sutrukdyti 
geležinkeliečių streikas. Gele
žinkeliečiai grūmoja paskelbti 
streiką iš užuojautos streikuo
jantiems valdžios pašto ir te
legrafo darbininkams. Malinęs 
geležinkeliečiai jau sustreika
vo. Telegrafistų streikas api
ma veik visą Belgiją, išėmus 
Briuselį. Tikimąsi, kad ir dau
giau valdžips darbininkų bile 
valandą sustreikuos. Tik milj- 
tarinis telegrafas veikia.

Gegužinės \ demonstracijos 
Belgijoj liko uždraustos.

ŽYMUS AMERIKIETIS AP
LANKYS LIETUVĄ.

WASHIiNGTON>> balandžio 
30 d. (L. I. B.)^ Birželio me
nesio pradžioje aplankys Lietu
vą buvęs New York’o valsty
bės švietimo Komisionierius, 
“New York Times” redakto
rius ir Baltijos Amerikos Drau
gijos direktorius, prof. d-ras 
Jon H. Finley. Tokių žymių 
amerikiečių apsilankymas 
Lietuvoje neabejotinai prisidės 
prie geresnio Lietuvos pažini
mo ir prie sustiprinimo priete 
telingų ryšių tarp Amerikos ir 
Lietuvos.

PINIGŲ KURSAS šoko 167 valandas.

Vakar geg. 2 dieną,' užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos piri
tais iitaipi

Anglijos 1 sV. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ..._Z 
Belgijos 100 markiuX ... 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ...........
Francijos 100 frankų .... 
Italijos 100 lirų    , 
Lietuvos 100 Lirų ua, 
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų....
Olandų 100 guldSnų ....
šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų .į......
Vokietijos 1.00 paarkią ...

$4.63
-------- %c

.........$5.82

......  $18.65

........ $2.78

.......... $6.75

......... $4.91

....... $10.00

.......Uc

....... $17.18
...... $39.14
....... $18.09
....... $26.77

Carnegie pensijos valdžios 
nariams .

400 žmonių gauna Carnegie 
pensijas. Pensijos Jiuosos 
nuo taksų.

AlJBANYr N. Y., gegužės 2. 
— Apeliacijų teisinas patvirti
no žemesniojo teismo nuo
sprendį, kad valstija negali už
dėti jokių taksų ant Andrevv 
Carnegie pensijų fondo. Tas 
fondas siekia $4,250,000 iijį, iš 
jo duodama pensijos 400 žmo
nių, kuriuos (parinko pats Car
negie.

Tarp gaunančių Carnegie 
pensijas yra augščiausias teisė
jas VVilliam Hcward Taft ir 
jo duktė Helen H. Taft Man- 
ning, Edith Kermit Roosevelt, 
našlė buvusio prezidento Roo- 
sevelto, Frances F. Cleyeland 
Preston, našlė buvusio ( prezi
dento Clevelando ir jos sunūs 
Thomas J. Preston, Jr., buvęs 
Anglijos premjeras
Lloyd George ir Margaret 
Wilson, duktė buvusio 
dento Wilsono.

Dayid

prezi-

Muštynės dėl Klano
BOUNDBROOK, N. J., geg. 

2. — Vienoje bažnyčioje iškįjo 
didelės muštynės dėlto, kad 
bažnyčios susirinkime. kalbėto
jai visaip gilė Ku Klux Klaną. 
Susirinkime dalyvavo apie 500 
žmonių, kurių tarpe 400 buvo 
parapijonys. Iškilus mušty
nėms pribuvo daugiau žmonių 
ir pradėjo pulti parapijonus, 
kurie klaniečius gynė. Galiaus 
puolikai pasitraukė, o parapijd- 
nys pasislėpė antrame augšte, 
kur jie ištupėjo visą naktį.

Du parapi’jonys tapo areš
tuoti, bet policija turėjo juos 
išgabenti kitan miestan, žmo
nėms apgulus kalėjimą. Poli
cija vos apgynė kalėjimą, taip 
žmonės buvo įširdę ant Klano 
šalininkų.

Reikėjo šauktis dviejų mies
telių policijos ir taipjau valsti
jos milicijos iki įstengta sus
tabdyti muštynes ir atsteigti 
miestely tvarką.

Ruthenbergo .byla atiduota 
į jury rankas

ST. JOSEPH, Mich., geg. 2. 
-Am. Darbininkų partijos sek
retorius Charles E. Ruthen- 
berg, kaltinamo peržengime 
Michigano kriminalinio sindi- 
kalizmo įstatymų, bylos nag
rinėjimas jau užsibaigė ir by
la atiduotu jury išnešimui ga
lutino nuosprendžio.

Ruthenbergo advok. Frank 
P. Walsh maldavo jury Ru- 
thenbęrgą išteisinti, nes jis nie
kad neskelbęs prievartos ir 
buvo ąt vykęs į komunistų 
konvenciją Michigano raistuo
se tik vienatiniu tikslu para
ginti komunistus panaikinti 
nelegalinę partiją ir prisidėti 
prie Darbininkų partijos, kuri 
yra pilnai legalinė partija.

BALTIMORE, M<|., gegužės 
.2. — Keturi vaikinai ir viena 
mergina padarė naują ilgo šo
kio rekordą. Jie šoko viso 167 
valandas, pasilsėdami po tris 
minutes kas valandą ir po 8 
minutes kas 6 valandas.

RYMAS, geg. 2. — Vienas 
komunistas liko užmuštas su
mišimuose laike Gegužės Pir-* 
mosios demonstracijos Cornig- 
lia, Genujos provincijoj.

Pradės derybas su 
Mėfsika

i -------------------------------

WASHINGTON, geg. 2. — 
Ateinančią savaitę Mexico 
City prasidės derybos tarp’ 
Jungi. Valstijų ir Meksikos 
apie geresnį “susipratimą” 
tarp tų dviejų šalių. Jungt. 
Valstijų atstovai išvažiuos į 
Meksiką šeštadieny ar septin- 
tadieny.

Du žmonės užmušti
CHICAGO. ,— Vakar auto

mobiliai užmušė du žmones, o 
penkis žmones sunkiai sužei
dė.

10 žmonių prigėrė
MANILA, geg. 2. — Gauto

mis žiniomis, 10 žmonių pri
gėrė kada Anglijos barka Amy 
Turner susidaužė Guam apie- 
linkėje.

JACOB LANDAU TYRULĖS 
ŽYDŲ PADĖTĮ EUROPOJE.

WASHINGTON, balandžio 
26 d. (L. I. B.)— Žydų Ko
respondencijos Biuro Direkto
rius ir Žydų Telegrafo Agen
tūros New Yorke vedėjas, p. 
Jacob Landau, ateinančio ge
gužes mėn. 1 d. važiuoja Lie
tuvon ir kitosna Europos vals- 
tybesna tyrinėti žydų padėtį.

Pakorė moterį

FORT , ;S^KATOHEW^N, 
Altą., gegužės 2. — Šįryt vietos 
kalėjime tapo pakarta Mrs. 
F. Lassandra, o valandą prieš 
tai tapo pakartas E. Picarcel- 
lo. Jie abu varė degtines šmu
gelį ir užmušė konstabelį.

Tai pirmas atsitikimas Ka
li doje per 24 metus, kad mo
teris tapo nužudyta. $

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KAUKAZE

MASKVA, geg. 2. — Kau
kazą ištiko žemės drebėjimas, 
kuriame žuvo ir žmonių.

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir iš Lietuvos

» *

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

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

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
Mrirželip 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 

“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ JEKSKURSI- 
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite tupėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

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

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL

No. 105

Anglija protestuoja prieš 
amerikiečių koncesijas
LONDONAS, gegužės 2. —* 

Anglijos komisionieriui Kons
tantinopoly įsakyta užprotes
tuoti Turkijai prieš Turkijos 
suteikimą didėlių koncesijų 
amerikiečiams, ypač kur jos 
susikertą* Su Anglijos gautomis 
koncesijomis. Tai paskelbta 
atstovų bule.

MINNEAiPOLIS, Minu. geg. 
2.— Šančius Ole Sanbeck, 35 
m., taip užpyko ant savo pa
čios dėl jos sudeginimo pietų, 
kad jis ją užmušė. Paskui ir 
jis pats pasipjovė britva.

Nesiseko “krikščio
nims.”

Kuršėnai. — Antradienį, ba
landžio mėn. 3 d. čia, kaip ir 
kasmet Velykų trečią dieną 
buvo jomarkas. Į jomarką va
žiuotų buvo nedaug, dėl blogo 
kelio, bet pėsčių ir raitų buvo 
gana daug, ypač daug buvo 
privesta karvių, kurių ir kai
na buvo nebrangi.

Tuo jomarku sumanė pasi
naudoti krikščionys demokra: 
tai — pasiulyti savo k romelio 
prekių, kurios dėka ilgametei 
falsifikacijai nesuranda sau 
jokios flnkos. Atvažiavo jų net 
penketas, tur būt manydami 
pąsilapot... Bet vos tik pradė
jo kalbėti, pasipylė įvairus pa
klausimai, į kuriuos kalbėto
jams neatsakant, pasipylė švil
pimas ir balsai “šalyn!” Ir taip 
lietas penkiems ponams, iš kur 
lai atvažiavusiems, žmonės ne
davė nė kalbėti, sakydami pa
žįstą iš trijų metų viešpatavi
mo. Ėmus iš publikos vienam 
kalbėti Valstiečių lliaudininkų 
vardu minia atidžiai klausėsi ir 
pritarė Socialdemokratų kal
bėtojams.'' [“L. Ž.”]

ŠIANDIE — dalinai apsiniau 
kę; nedidelė permaina tempe
ratūroje.



ŠITA MAŽA MERGAITE

S. L. FABIONAS CO.
žmogžudyste.

Kunigo darbeliai

KAINA 50c

Tel. Dearborn 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3395

NEDARYK RUBEZIŲ

Iš Lietuvos Amerikon
gimines,O

Chicago, III

Dienų 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ii taksai

Tel. Yards 1188

STANLEY P.
MAŽEIKA

Visi, kas tik rengiatės dabar VažiuotiJLjętuvon, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui iš anksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų 
popierų, aplikacijų pasportui ii* vizoms, g

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

PirkitSvies 
tą fr . Kiau
šinius nuo 

Borden ve
žiko.

bile kokių ligų, 
Atvažiuokite kad 

geriausi gy

ja yra 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tho, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. -Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Ainerikoh didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Nu, par 
išėjo. Paugž-

jienųi

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventomis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeiin. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

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

GRABORIUS IR 
Balsamuotojaa 
Turiu automo

bilius visokiems 
tikslams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubura 
Avė., Chicago.

Migi kelionė su Naujienų ekskufsi- 
’ienas smagumas. Dabartiniuoju

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie
tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. ’Grj- 
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

kovo 4 d. nutarė įvesti savo 
knygyne lošimų kortomis, kad 
tuomi atitraukti nuo -girtuok
liavimo. Gįraži .priemonė, ffįor 
ką sakyti! —Dvynys.

7 — kiek jūsų šeimyna turi
' gauti pieno kasdien. Priim

ta taisyklė yra vartoti ma
žiausiai kvortų Borden’s Se- 

lected pieno kasdien kiekvie
nam nariui šeimynos.

Tai yra pigiausias maistas 
ką už pinigus galima pirkti 

ir vienas geriausių maistų 
kiekvienam. •

Kaip vedama darbo žmo 
niy naudai žemės 

v reforma.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis Room 514-516 •
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10736 S. WabasM Avė

Tel.: Puilmtn (J87L

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

ANT NAUDOS.

United States Linijos laivas GEORGE WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu- 
geriausiai įrengtų laivų, 

Važiuojantiems trečia 
ir tokio gero ir skanaus

Turėjo naudos iš tos pa
galbos, kurių jos motina ap
turėjo nuo Lydia E. Pink
liam’s Vegetable/Compoundo

PLUMBERIO IR APSiLDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461N. Halsted St.
Telephone Havnrarket 1018

Privatinių
Lig,
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iž toli suteiksiu 
dymų .

S. W. BANES advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Bnilding
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.:, 6 iki 9 vai.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Šios ekskursijos Vadu bus pats Nau- 
redaktorius ' P. GRIGAITIS

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ta retai! 

kiemų. Visur pristatom. 
South1 Side ofisas 3801 N

Tel. Yards 2290

BORDENS 
Farm Products Co. of Illinois

Tel. Franklin 3110

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Cėntral 6890

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

HELAL CHEMICAL CO
5Q34 Montrose Avė., 

CHICAGO, 1LL.

OR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St, 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambary* 506. 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedčlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼, 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-18 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai

. 3323 So. Halsted SL
Valandos: nuo 6 iki 8 v, v. kiek
vienų vakarų, išskyrus utarninkų 
ir ketvergę. Nedėliomi* nuo 9 

iki 12 ryto.

von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš 
su patogiausia trečia klesa ir geriausia is intaisymais 
klesa nei viena kita linija neduoda tokių patogumų 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, 
laivas George Washington yra tos lini jos geriausias, laivas.

šviesų ir pajiegų suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. . .

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n ė. ’

A. BARTKUS, Ptm.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chięago.

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon l su vasarine Naujienų Ekskur 
i sija birželio 23 d.

EKSKURSIJA
T TFTUVON

vai'gusi ir kada perskaičiau apie Ve- 
gėtable Compoundą, aš pamėginau jį 
ir vartojau toliau. Aš dar tebevar- 
toju jj ir patariu savo draugėms. Jus 
galite pagarsinti šituos dalykus, kai
po paliudymą už jūsų vaistą.” — Mrs. 
Wm. Klinge, 169 Plynfouth St. Pitts- 
burgli, Pa.

Įdomu pastebėti kiek ligų yra pra
nešama tolygių šitai. Daugelis mo
terų palieka nusilpnėjusiam- ir susinai
kinusiam stovy po kūdikio pagimdy
mui ir tokioms motinoms kūdikio pri
žiūrėjimas yra tiesiog negalimas. Ne
tik motinai bloga, o ir kūdikis kenčia.

Lydia E. Pinkham’s Vegeteible Com- 
pound yra puikus tonikas motinai tuo
ju laiku. Jis yra sutaisytas iš gydo
mų šaknelių ir žolių ir jame nėra 
kenksmingų vaistų. Gali drąsiai jj 
■imti žindanti motina.

Šių metų vasario 14 d. buvo 
užmuštas Zigmantas Pugžlys, 
56 metų amžiaus, gyvenęs Pan
dėlio miestely, bet kilęs iš Nau
jasodės kaimo. Jis buvo nuva
žiavęs į Rokiškį parvežti žydams 
prekių, ir čia susitikęs su vie
nu pažįstamu užėjo abudu į 
traktierių sušilti ir išsigerti. Be
geriant, piie jų priėjo kažiii- 
koks nepažįstamas vyras ir nie
ko nesakydamas siekė prie jų 
stikleli/). Tie sudraudė. Tada ne
pažįstamasis padėjo stiklelį at
gal ir piktai pasakęs 
minėsite mane 
lys susirūpino, kad ko ^nepada
rytų jo arkliui ir abudu su 
draugu išėjo pažiūrėt. Ištiktųjų 
apie jo arklį sukosi trys vyrai, 
besirengdami jau važiuot. Pugž
lys ėmė rėkti: “Vagys! Laiky
kit vagius!” Tada vienas jų pri
šoko prie Pugžlio ir kirto kuolu 
į galvą kelis ■ kartus. Tas krau
juose sukrito ant žemės. Nuga- 
bentas į Rokiškio ligoninę tuo
jau pasimirė.

žmogžudžiai buvo suimti, vi
si trys Traigiai; jie paskui iš
davė dar du savo sėbru.

Užmuštasis buvo padorus 
žmogus; paliko žmoną ir pen
ketą vaikų.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS\

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentu*. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais ild 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Vaiguva. — Pas mus žemės 
reformos reikalams buvo pas
kirti parceliaCijai šio dvarai iš 
Vaiguvos valsčiaus: Pakėvių 
dvaras ir Audinių fabrikas, bu
vusi kitados Kražių vienuolyno 
nuosavybė. Kada rusų valdžia 
panaikino vienuolyną, jo nuo
savybė perėjo rusų Kolainių 
cerkvės popui, kuris valdė lig 
didžiojo karo. Dabar Kražių 
klebonas stengiasi tą falvarką 
sugrąžinti Kurijos žiųion, o 
Pakėvių dvarą ketina dalinti 
sklypais nuomon ūkininkams, 
o buvusiems ordinarininkams 
kovo 3 d. atsakė vietas. Kokia 
bus nauda naujakuriams, jei 
paėmę sklypais, nuomininkai 
išvež šiaudus ir nualins žemę, 
ir darbininkams, kad jie nete
ko vietos. —Biednuolis.

Iš Didžiosios Panemunės
(Rokiškio apskr.)

KORNAI 
išlydomi vartojant 

Holai Goru Guro
Garantuojama tikram išgydymui 
jūsų kornų nesmagumus arba pi
nigai grąžinami.

Kaina 50c už butelį
Užsisakykit šiandien tiesiai iš

Rietavas, TejĮšių apskr. [L. 
Uk.J — Kovo 2 d. Valsčiaus 
Taryba pirmą kartą posėdžiavo 
nesenai savo nupirktame na
me. Tą patį namą norėjo nu
pirkti ir vietinis klebonas. Ma\ 
tydamas, kad Valsčiaus Tary
ba tą namą jau nupirko, iš ap- 
m a ūdos sumobilizavo armiją 
davatkų, apginklavo lazdomis 
ir atėjo Tarybos vaikyti. Tarty* 
ba žinoma duris užsidarė, ir 
klebonas, negalėdamas įsiverž
ti, pasikvietė pagalbon m ii. 
nuov. padėjėją. Tas privertė 
duris atidaryti ir visą “ginkluo
tą” armiją suleido raštinėm 
Taryba, matydama “vado” 
narsumą, šaukėsi m ii. nuova
dos viršininko pagalbos, kuris 
įsakė milicijai padaryti tvarką, 
kuri tat padarė, išvarydama iš 
valsčiaus buto įsiveržusią “ar
miją” ir patį “vadą.”

To paties k u n. Kikinevičiaus 
pasiulymu, vietos blaivininkai

Res. Tel. Dnglewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS- 
Be gyduolių gydymas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. Didelių skausmų prašalinto- 
jas.

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai) « 

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo iki 9.

Serganti žmonSar yra užpraioml 
pasitarti Ju Dr. Ross.

DYKALPATARIMAl
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo

Chronišką
Nervingumo
Kraujo >
šlapumo) įi

A, 4. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidūrmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO»TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Pins Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti. Lie 
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius A/nerikori amerikiečių 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar 
navimą. Taigi kas noritę^ad Naujieną atstovas nuvažiavęs "Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti Įsiūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisų. ■ .. _ '

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 visuose teis
muose. Egzaminavo ja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentu* 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
11 1 ' . .... ■ • J

CATARRH 
OF THE STOMACH| 
UJUi!;ii!i'!.Į- ipiiei'iiii i!ifuii!npifffityt'i|C1

Š
OU CANT ENJOY LIFE j 
with a «ore, sour, bloated «tom- 
ach. Food does not nourish.

Instead it is a tource of misery, causing 
pains, belching, dizziness and hcad-/ i 
aches. ’
QTh* person w*th a' bad stomach J-įj 
should be satisfied with faotlung less 
than permanent, lasting reffef.
Q The right remedy will act upon the 

linings of thę stomach, enrich the blood, 
aid in casting otlt Ihc catarrhal poisons 
and strengthen every bodil/function.
0 The largo number of people who 11 
have successfully used Dr. Hartman’s 
famous medieine, recommended for all 
catarrhąl conditięns, ofFer the etrongest 
possible endorsement for 

Pe-ru-nA
IH SERVICE FIFTU’ASS ■ j 
. )■ > ” ■■ ■•y :

^nroiminj Ewi'WĮKi ct □
U TABLETS OR LIQU!D

SOLO EVBSYVyKfcR* 
iiiiiiiiiij'iimnMina mnntf; gn

Pittsburgh, Pa. — “Aš paėmiau 
Lydia E. Pinkham-’s Vegctable Com

poundą prieš mano 
mažajai mergaitei 
gimstant ir veikmė 
buvo stebuklinga. 
Tai yra pirmutinis 
kūdikis, kurį aš 
žindžiau, nes aš 
turėjau užauginti 
savo du vaikiukus 
bonka. Buvau la
bai nervuota ir su<- 
sirupinusi, visuo
met jaučiaus pa-

SEVERAI

MAJESTICt’l-TMEATRE-V

• iMliy HiHiiHiiintiM įjoti 111 nitninniitjiii I iiii'iii 1111 Hih 1 m/i | n 1

h- iijiiiHiiiiuHiiiitil l«u<ilniuū>*M|||tM*^

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. C

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

n h 'tmiit h 1 it it utnt 1 į 1 h 1 m Į iiiittiHiHnniimiiiii
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Ketvirtadienis, Geg. 3, 1923

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistij Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję, 

ketvirtadieniais.

Bendras frontas Naujas Internacionalas
Dabar įėjo madon rašyti 

apie bendrų frontą. Apie bend
rą frontą labiausiais ir dau
giausiai rašo “tikrieji darbinin
kų užtarytojai ir tikrieji revo
liucionieriai
Tie Maskvos agentai bando pa
vartoti jį savo politinės kar-

Visi kiti
Ką

bolševikėliai

jeros sustiprinimui, 
jų obalsiai nuėjo niekais, 
jie pirma kėlė į padanges, da
bar tą niekina ir užsigina. Jie 
užsigina dagi, kad jie komu
nistai. Bandykit priminti ko
munistui, kas jis komunistas, 

labai pyksta ir užsigina.
Taip visuomet yra su žmo

nėmis, kurie nesižino, kas jie 
yra. Išgirdo kokį naują obaL 
sį iš Maskvos, ir bubnija apie 
jį kiek tik galėdami. Taip da
ro tie, kurie neturi tikro nu
sistatymo; vieną dieną jie vie1- 
naip kalba, žiūrėk, kitą dieną 
jau jie kitaip daro ir kalba.

Tokie žmonės nėra politi
kai, bet politikieriai. Ir tokių 
ĮMhlitikierių darbininkų minios 
turėtų saugotis. Jei tie^jnonės, 
bolševikuojanti elementai, ne
turi jokio nusistatymo savo 
veikimui, o tik vėjus gaudo, 
su tokiais negali 
bendro veikimo, 
jais negalima.

Koks gali būti su 
vilkiniais elementais bendras 
frontas? Su jais jokio rimto 
veikimo negalima1' pradėti, nes 
nežinia kada jie kalba tiesą, o 
kada veidmainiauja.

Dabar tie politiški mekle- 
riai vėl bando prieiti prie dar
bininkų organizacijų ir neva 
nori jas suvienyti. Bet, jų ne
laimei, darbininkų organizaci
jos jau pamatė, kad jie yra tik 
demagogai, kad jie-tik nori 
pasirodyti esą dideli revoliu
cionieriai, bet ištikrųjų jie yra 
tik triukšmadariai. Bendras 
frontas su jais yra visai nega- 

nuoširdųs. ‘ 
akroba-

būti jokio 
Užsitiketi

tais bolše-

nustaty-
Vedamas

turi pasibaigti. Ir bai-

dabartiniai “bendro 
skelbėjai, tie nusiban- 

plačiose

Net daugiau; minios

limas. Nes jie nėra 
Jie yra tik politiniai 
tai.

Nuosakus ir gerai 
tas darbas, kuris yra
rimtu ir apigalvotu planu, galų 
gale visuomet turi gerų pasek
mių. Apgaudinėti minią, kaip 
musų bolševikeliai kad daro, 
ilgai jiems negali sektis. Ku
rį laiką jie galėjo apgaudinėt, 
bet tai 
giasi.

Tie 
fronfo”
krutinę* politikieriai 
miniose jau nebetenka jokio 
vardo.
pradeda nuo jų visai šalintis.

Su politiniais šarlatanais jo
kio bendro fronto ir bendro 
veikimo nė negali būti. Jie pir
miausiai patys turi pasveikti, 
išsi'blaivinti, paliauti mitus tais 
svaiginančiais garais, kalan
čia is iš Maskvos.

Mes, socialistai, dirbsime 
savo darbą, kaip ir iki šiol kad 
dirbome. Svaiginantys obalsiai 
mums nerupi ir mes jais nesi- 
vaduosime. Į bendrą frontą su 
komunisiais nėjome ir neisi
me, kol Jie neatsipeikės nuo to 
maskvinio raugo.

Kad vienybė tarpe darbinin
kų yra reikalinga, nėra abejo
nės, bet ta vienybė turi būti 
paremta gerais norais, nuošir
dumu ir nuosekliu darbu. Ap
gaudinėti kitų, sykiu ir saVęs, 
ilgai negalima. Ir pačios dar
bininkų minios pamatys, kur 
yra veikiama teisingai, o kur 
yra prigaudinėjimai. Ir tiesa 
galų gale turės paimti viršų.

Dirbdami visuomenės darbą, 
mes privalome vaduotis tais 
principais, kuriuos skelbia so
cializmo mokslas. Tuomet tik 
rasime dirvos veikimui visuo
menėje, ir darbininkų klesa 
greičiau atsieks savo tikslo.

—A. žymontas.

Apie 22 d. šio mėnesio Ham
burge susirinks visuotinas tarp 
tautinis socialistų kongresas 
įsteigimui vieno socialistinio 
Intenacionalo. Kongresą nutarė 
šaukt Londono (t. y. antrasis) 
Internacionalas ir Vienuos 
tarptautinė socialistinių partijų 
Sąjunga (kuriai priklauso ir 

i Amerikos Socialistų Partija).
Kongreso prirengimui gruo

džio mėnesyje 1922 m. tapo iš- 
, rinktas Amsterdame Komitetas 

iš 10 narių, po 5 narius nuo 
kiekvieno tarptautinio socialis
tų susivienijimo. Jisai yra at
laikęs keletą konferencijų ir 
apsvarstęs visą eilę technikos, 
organizacijos ir politikos klau
simų. Paskutinė šitų konferen
cijų įvyko balandžio mėnesio 
pradžioje Bregenze (Austrijo
je)-

Tarp svarbiausiųjų Komite
to uždafiniių buvo šie: paskirt 
vietą ir dieną kongresui, nus
tatyt dalyvavimo kongrese są
lygas, prirengi busimojo Inter
nacionalo statuto (konstituci
jos) projektą, priimt ir su
tvarkyt atskirų r partijų įneši
mus ir išdirbti kongreso die
notvarkę.

Apie kongreso vietą ir laiką 
jau minėjome. Kai dėl atstovų 
skaičiaus nuo atskirų šalių, tai 
organizacinis Komitetas pada
rė tokį patvarkymą: Anglija iri 
Vokietija turi teisės siųsti įi 
Hamburgo kongresą po 30 at
stovų, Francija, Austrija ir 
Belgija po 15 atstovų, Rusija 
(mcnšęvikaj, soejal-revoliucio- 

nieriai, paskui Gruzija ir Uk
raina) viso U atstovų, Danija 
7. Kaip tapo nutarta apie ki
tas šalis, dar nėra žinių. Gali
ma tikėtis, kad šiame kongre
se turės savo atstovus viso pa
saulio šalys, didelės ir mažos.

Naujojo Internaeionalb or
ganizacija numato penkias įs
taigas. Vyriausioji įstaiga bus 
kongresas, kuris tečiaus dažnai 
rinktis negales, kadangi tai | 
padarytų daug išlaidų socialis
tų partijoms. Todėl bus su-| 
tverta Vykdomoji įstaiga, susi
dedanti iš kokių 40 ar 50 na
rių, kurie turės suvažiuot bent 
vieną kartą kasmet, šitoje įstai
goje mažosios šalys turės po 1 
atstovą, didesniosios po 2 at
stovu, o didžiosios šalys po 3 
atstovus. Mažesnė vykdomoji 
įstaiga, po vardu Biuras, susi
dės iš 8 narių ir darys savo po
sėdžius dainiaus. Kaipo nuola
tiniai Internacionalo organai, 
bus Reikalų Vedimo Komisija 
ir Sekretoriatas. Pirmoji bus 
kaip ir priežiūros įstaiga Sek
retoriatui.

Kiekvienam busimojo kon
greso dienotvarkės punktui yra 
paskirta referentai. Pirmąjį 
punktą, “Imperialistinės taikos 
sutartys ir darbininikų klasės 
uždaviniai”, referuos Hender- 
son — iš Anglijos, Hilferding 

iš Vokietijos, Leon Blum 
Francijos, ir Vandervelde — iš 
Belgijos. Antrąjį punktą, 
“Tarptautinas darbininkų kla
sės kova su tarptautine reakci
ja”, pasiirta referuoti Otto 
Baueriui 4 iš Austrijos, Wels’ui 
—iš Vokietijos, Abramovič’ui 
—iš Rusijos, ir vienam draugui 
iš Italijos, vienam iš Vengrijos. 
Apie trečiąjį dienotvarkės 
klausimą, “Socialinė reforma 
ir astuonių valandų darbo die
na”, darys pranešimą J. H. 
Thomas, kuris yra Amsterda
mo profesinių sąjungų interna
cionalo pirmininkas, ir Stau- 
ning iš Danijos ir vienas drau
gas iš Holandijos.

Pirmutiniame kongreso po
sėdyje piiįmiųinkaus i bendrai 
Vokietijos socialistas Wels (an 
trojo Internacionalo valdybos 
narys) ir Francijos socialistas 
Bracke (Viennos Internaciona
lo valdybos narys).

Nėra abejonės, kad Ham-

is

Bregenze (Austrijoje) suva
žiavę antrojo socialistinio In-

burgo kongrese gims nauja 
tvirta tarptautinė socialistų or
ganizacija, kuri sugebės sumo
bilizuoti viso pasaulio darbi
ninkų jiegas kovai už Sociali
zmą.

Internacionalo protestas 
prieš socialisty per? 

sekiojimus

ternacionalo ir Viennos socia
listinių partijų Sąjungos įgalio
tiniai (po 5 nuo abiejų orga
nizacijų) vienu balsu priėmė 
protesto rezoliuciją prieš soci
alistų persekiojimą sovietinėje 
Rusijoje. Ji skamba taip:

!‘ALiiejų Internacionalų )Ko- 
mitetas iš dešimties narių su, 
giliausiu pasipiktinimu priėmė' 
žinią apie žiaurius persekioji
mus, kuriuos bolševikų valdžia 
atnąujino prieš Rusijos ir Gru
zijos socialistus.

“Komitetas pažymi, 
Maskvos vyriausybė 
vos daro masinius 

[areštus, mėnesiais 
juos kalėjimuose ir 
racijos stovyklose nežmoniško
se sąlygose, kankina kartais 
net ir tuos, kurie yra sunkiai' 
susirgę ‘Če-Kos* urvuose, o 
Gruzijoje be to dar ji leido iš-! 
žudyti šimtus nekaltų įkaitų, 
tarp jų daugelį senų ir išbandy
tų socialistų. Ir visa tai de
dasi tuo laiku, kai Rusijoje 
viešpatauja pilniausia taika ir j 
vyriausybė negali nė tuo tei
sintis, kad ji turinti priespau
dos priemonėmis ginti savo • 
gyvavimį nuo išorinių arba 
vidujinių pavojų.

“Komitetas smerkia komu
nistinių valdonų taktiką, kurie 
Europoje veidmainingai skel
bia ‘bendrą frontą,’ o savo val
stybėje organizuoja fyzinį nai
kinimą savo socialistiniems 
priešams tarpe darbininkų ir 
ūkininkų,, neįstengdamii nuga

lėti juos dvasinės kovos prie- 
mčnėmis.”

Tik

<

Visai naujos ma 
dos muilas

Visiems paprastiems šei < 
mynoje mazgojimams

Rinsor
6 ^•^WA5>^ ::h|| £

out

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SL, kampas 81 gal. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ja; ligai 

praktika
vusi Penn» 

silvanijoa 
hospitalh- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Pamirkymas Jame Pa
kad 

be palio- 
socialistų 
kankina 
konęent-

Aukos Lietuvos Sočiai 
demokratams i

Rinkimų į Seimą kampanijai.

Binghamton, N. Y. — LSS. 
33-čios kuopos surengtame d. 
Bieliniui bankete aukojo:

I Po $5: P. B. Songaila; po $1: 
J. A. Kaminskas, B. K. Chy- 
žanskis, Jos. 'D. Charon, A. 
Jacksevich, K. JaSksevich, J. 
Morkūnas, J. Vaitekūnas, P. 
Adomaitis, M. iGhiurlioniš, D. 
Pakela, A. Bručienė, Paul Bal
čiūnas, A. Chamo, J. Ališaus
kas; vienas asmuo aukojo 50c., 
bet neužsirašė pravardės. Viso 
$19.50.

Laikę d. Bielinio prakalbų 
aukojo po $5 r A. Jakševičius, 
P. Adomaitis, M. Churlionis. 
Po $2: J. čižauskienė. Po $1: 
F. Vaitekūnas, J. ^1. Bučins
kas, S. Martinaitis, P. Antanai
tis (? neįskaitoma), J. Linonis, 
A. Liepa, J. Degutis. Smulkių 
aukų surinkta $8.05. Viso la
bo $32.05. Per abu vakaru su
rinkta sykiu $51.55.

Turiu pasakyt, kad stam
biausią auką tai suteikė drau
gai čižauskai, nes d. Bielinis 
gyveno pas juos tris dienas ir 
už visą tai nieko neskaitė. Tat 
varde SLS. 33 kuopos aukoto
jam ir rėmėjams, o ypatingai! 
d. Čižauskams tariu širdingą 
ačiū.

—P. B. Songaila, LSS. 33 kp. 
sekretorius.

Pranešimas aukotojams
Šiuo pranešu draugams auko

tojams Lietuvos Socialdemokra-^ 
tų Partijai, kad gegužės 1 d. 
pasiunčiau d. S. Kairio Vardu 
$200, kablegramu.

Kurie draugai dar turi blan
kas ir renka tam tikslui aukas, 
malonės kaip galint greičiau jas 
prisiųsti, kad dar galima butų 
tas aukas pasiųsti, kol rinkimų 
kampanija Lietuvoje tebeina.

A. žymontas, LSS. Sekret.

/■

liuosuoja

Vartokite užtektinai Rinso, kad 
gavus daug i>utų, kurios pa- 
liuosuoja visus nesvarumus.

*

Visus Purvus
Su šituo naujos mados muilu, mirkymas užima vie
tą velėjimo. Be sunkaus darbo — be nudevėjimo 
ir suplėšymo rūbų. Rinso yra taip turtingas valy
tojas, kad tik užtenka vien pamirkymo į jį ir pa- 
liuosuoja visas dulkes. Kuomet jus gręšite rubus, 
purvai pasiliks ant paviršio vandenio. Tik labai 
įdėvėtas vietas reikia biskį pavelėti su biskiu sau
so Rinsp. Net ir tos plėmos tuojau pražūna.

e ’ z
Kokiu tik budu jus nemazgosite — 

Rinso padaro tai lengvai
Jums nereikia daryti jokių permainų — tik varto
kite Rinso kur jus vartodavot gabalą muilay / Tas 
padaro kožną skalbimo dieną lengvesne. Mirkimui, 
virinimui ir mazgojimo mašinoms Rinso yra idealis 
— vienatinis muilas dėl jūsų.

Rinso yra padarytas, išdirbėjų Lux, didžiausi mui
lo išdirbėjai pasaulyje. Taip kaip Lux padaro visus 
skalbinius puikiais, taip Rinso prašalina didelį dar
bą visokiose šeimynos skalbimuose.

Gaukite Rinso Šiandien kiekvienoje grosernėje 
arba departamentinėje krautuvėje. Pardavinėja
mas dviejose mierose, paprasta mdera ir didelis 
naujas pakelis. Lever Bros Co., 164 Broadway, 
Cambridge, Mass.

Ofiso Telefonas T>T> TT A A TY Busto Telefonas
Central 4104 UK. H. A. DilvAB Armitaje 3269

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Liros. 

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

'7'".  --------- r-—'i į  >■' --------------i  1

Tol. Lafayatte 4228
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriduaiai.

M. Yuška,
3228 W. S8th St„ ChicSfo. HL

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

i*

DR. A. J. RERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted S't.
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

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkite: Naujienose

■BaMBMafeHBUaMMMaaaMMaMMHM.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. K. KLIAUGA
z DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
■■■■ HIJ liuli II  '  

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri®

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residencu Canal 2118

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3825 So. Halsted St., Chicaio, Iii.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

■III* ' I. .. ........ ........ . .................. . .............................................

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
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. Lafayeįte 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

X^DR. HERZMAN^B
—IS RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 

 

18th St., Netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 i 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Maktj Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—40 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i ,

DK. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos -

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan

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

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHŪ 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
peątingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto-, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniaii nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0787

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harriion St

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedSldieniu®.

L ■ ....................—į —<

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagt

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

Optemtrtot
T«L BOU l«vui UIT

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiursimu! ir 
pasirinkimui naujus modeminius ®ty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 38 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50, 
$87.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $80. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St., 

tik biskį j rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nediliopiia

iiaaiMHnHi
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NAUJIENOS
T^e UU«anian Daily Nawa 

eublishad Daily azcapt Sanday by 
tha LithuanUn Vawa Pub. Co.j Ibc.

—U Į II I <

•ditor P. Grigaitia

South fiaistea Btreat 
Chicago, III.

Telephona Roosavalt 8501,

Subscription Ra tęs t 
$8.00 per year in Canada. 
$7 00 per year outside oi Chicagp. 
$8.00 per year in Chicagu 

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mszch 17th. 1914, at tha Post Office 
ai ChicagOj III., undar tha act oi 
March 2ndį 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant

(11. — Telefonas i Roosavalt *8500.

. $8.00
_ 4.10

2.00
™ 1.50

.75

18c
75c

Uisimokljimo kainai 
Chicagoja — paštui

K Metaaoa----------------------- —
Pusei metą ...........   —
Trims mėnesiams------------
Dviem raineliam ............ .
Vianm minėsiu! ... ■■■■*■

Chicagoje per nešiotpjusj 
Viena kopija , ...... .
Savaitei , , ...

Minėsiu!       .... ——
Suvienytose Valstijose na Chicagoja 

paštu: -u
MeLuns —.................$7.00
Pusei metą---------------------------8.50
Trims mėnesiams............ .......... 1«75
Dviem mėnesiam —----------------125
Vienam mėnesiui-------------- — .75

Lietuvon Ir kitur uŽManiupaei 
(Atpiginta)

Metams-----------------------------  -ĮĮJ
Pusei metų ------------------------  4.00
Trims mėnesiams-------- ----------- 2.00
Pinigus reikia siųsti\ palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Fašizmas
Latvijoje,

Telegrama iš Rygos pra
neša, kad 2,000 Latvijos fa
šistų, apsiginklavusių revol
veriais, lazdomis ir smirdan

čiomis bombomis, užpuolę 
gegužinę sOcialistų ir darbi
ninkų demonstraciją. jDaug 
žmonių buvę sužeista.

Iš šitos žinios mes pirmu 
kartu patiriame, kad f ašis-! 
tų atsirado ir Latvijoje. Ma
tyt, Latvijos buržuazija ne
įstengia nugalėti socialistus 
legalinėmis priemonėmis, 
tat stveriasi lazdos ir revol
verio.

“Nauj.” gegužės men 1 d.)|nodai bus prileidžiami prie va’ 
parodo, kad tai yra melas, stybiniu funkcijų atlikimo.

Menamas L. S. D. P. “lik-1 24 st^.K'Ia.,pe^0,s..p^‘al. "c’
. % .» ,, .y i.. i bus verčiami atlikti privalomąvidavimas išrodo taip. Bol- karo tarnyb.j.

ševikų okupacijos laiku SU- 25 str. Lietuvių ir vokiečių 
sirinko Vilniuje keletas so- kalbos bus pripažintos lygio- 
cialdemokraty veikėjų, ku- mis oficialėmis Klaipėdos Teri- 
rių vieni 1)UVO Centro Ko- tori jos kalbomis. Jokie drau- 
miteto nariai, o kiti ne. Kai nel>ua: prie*
. . . , . . .y .v laisvą vartojimą bent kuriokurie susirinkusiųjų įsreis- pi^ viell0S ar fei.
kė tą mintį, kad reikia steig-1 į0S kalbos ar x tai privačiuose 
ti Lietuvos Komunistų par
tiją, ir tuo itkslu pasiūlė ši
tą netikėtai įvykusį privati
nį pasikalbėjimų skaityti 
oficialiu Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Centro 
Komiteto posėdžiu. Daugu
ma susirinkusiųjų šitam pa
siūlymui pritarė, ir susirin
kimas “nutarė” socialdemo
kratų partijų perkrikštyti į 

I “komunistų partijų”.
Aiškus dalykas, kad tas 

“nutarimas” neturi jokios 
reikšmės Lietuvos Socialde
mokratų Partijai. Viena, 
apie šitokį svarbų klausimų, 
kaip partijos vardo pakeiti
mas, negalį spręst Centro Į 
Komitetą 
sai susirinkimas nebuvo ųet 
teisėtas Centro Komiteto 
posėdis, o tiktai privatinis 
pasikalbėjimas.

Drg. K. Bielinis, be to, nu
rodo, kad tame* pasikalbę j i- 

' me jisai pats x (ir kai ku- 
•rie kiti draugai) protestavo 
prieš savivališkų keleto 
žmonių kėsinimąsi kalbėt vi
sos partijos vardu. Vienok 

Kapsukas prasimano, kad 
drg. K. Bielinis priėmęs 
“naujų krikštų”.

N orėdamas diskreidtuot j 
L. S. D. Partijų, Kapsukas 
meluoja, ir norėdamas ap
juodinti drg. K. Bielinį, ji
sai vėl meluoja. O betgi ji
sai labai mėgsta kalbėt apie 
atskirų žmonių dorybes.

Tikras veidmainingos da
vatkos tipas.

, minėta-

Brianui 
nesiseka.

Garsusis Amerikos demo
kratų vadas, Wm. J. Bryan, 
keletą kartų statęs savo kan
didatūrą į Jungtinių Valsti
jų prezidentus ir buvęs vals
tybės sekretorium prie Wil- 
sono, paskutiniais keleriais 
metais sukėlė daug triukšmo 
savo atakomis and Darwino 
evoliucijos teorijos. Kai kam 
galėjo rodytis, kad šita jo 
agitacija atneš jam daugiau 
liaurų, negu politikos dar
bas. Bet, pasirodo, yra vi
sai kitaip.

Pranešama, kad sustojo 
Bryano savaitinis laikraš
tis, “The Commoner”. Iš to 
aišku, kad jo pasekėjai 
ksta.

AMBASADORIŲ KONFEREN
CIJOS PASIŪLYMAS 

KLAIPĖDOS.

(Tęsinys)

galės palaikyti

DEL

nejudo-

ny-

Kitas ' ~ '
Kapsuko melas.

Jau senai lietuviškų bolše
vikų vadas, V. Kapsukas, 
buvo r^šęs amerikiečių spau
doje, kad Lietuvos Socialde
mokratų Partija likvidavusi 
save ir jos paveldėtoja esan
ti komunistų partija. Kiek 
laiko atgal šitą savo pasaką 
V. Kapsukas pakartojo 
“Laisvėje”, pridurdamas 
dar prie jos, kad tame L. 
S.-D. Partijos likvidavime 
dalyvavęs ir drg. K. Bielinis, 
kuris dabar lankosi Ameri
koje.

Bet drg. K. Bielinis savo 
“Atsiminimuose”’ (žiur.

Jie 
inąjį turtą, kurį jie turi Teri
torijoje ir turės teises išvežti 
Visokeriopos rųšies jodomąjį 

turtą. Tam turtui nebus užde
dami jokie muitai ar mokes- 
niai, nei išvežamieji, nei įve
žamieji.

19 str. Tais pačiais terminais 
ir tomis pat sąlygomis, Klai
pėdos piliečiai galės asisakyti 

.nuo savo teisių (staut), jeigu 
jie persikelia gyvent į Lietuvą.

20 str. Rezervuojant Lietuvos 
įstatymo dispozicijas, liečian
čias Lietuvos pilitybes įgijimą, 
Klaipėdos jstaymas nustatys, 
Lietuvos pilietybės įstatymo ri- 

’bose, sąlygas, kuriomis ateity
je galės būti įgyjama Klaipėdos 
pilietybė.

21 str. Ištekėjusios materys 
seks savo vyro nusistatymu 
(condition) ir vaikai, turintieji 
mažiau kaip 18 m., seks savo 
tėvų nusistatymu, visame, kas 
liečia 18 ir 19 str. dispozicijų 
pritaikymą.

22 str. Klaipėdos piliečiai, 
turį daugiau per 20 metų, vieni 
tik gali dalyvauti .rinkimuose 
į Bumus, kaip ir rinkimuose į 
Apskrities savivaldybes (As- 
seniblėe de cercles) ir į Valsčių 
savivaldybes; jie vieni tegali 
būti renkami. >

23 str. Visi Klaipėdos pilie
čiai, be rasės, kalbos ir religi
jos skirtumo, yra lygus prieš

santykiuose, ar tai prekyboje, 
religiniuose dalykuose, spaudo
je ar įvairios rųšies skelbimuo
se ,ar tai viešuose susirinki
muose; abiejų kalbų vartoji
mas, raštu ar žodžiu, bus taip
gi leistas ir teismuose.

Tie pat palengvinimai bus 
įduoti abiem kalbom visose mo
kyklose. * |

26 str. Susirinkimų ir sąjun
gų laisvė, sąžinės laisvė, spau
dos ir mokymo laisvė laiduoja-

Ihios visiems Teritorijos pilie
čiams, rezervuojant vykdymą 
taisyklių viešosios tvarkos pa
laikymą.

27 str. Privatinė nuosavybė 
bus respektuojama; nebus nu
savinimų nebent viešosios nau
dos reikalams ir einant įstaty
mais ir šios Konvencijos nusta- I 
tymais.

į Turtų valdymo teisė pripa
žįstama' principe . bendrovėms, 
suprantant čia labdarybės ir 
religines organizacijas. I

I į 28 str. Svetinių valstybių pi
li iečiai bus traktuojami Klaipė
dos Teritorijoje lygiai su jos 

| piliečiais, kiek tat liečia jų ci- 
viles teises ir pramones bei ko
mercijos darbą.

29 str. Nei vienas Klaipėdos 
pilietis negalės būti traukiamas 
atsakomybėn dėl jo politipių I 
nusistatymų laiko tarpe nuo 
1914 m. liepos 28 d. ligi šios 
Konvencijos įsigaliojimo.

30 str. Jurų vandenų ir že
mės tranzito laisvė bus laiduo-1 
ta per Klaipėdos Teritoriją, ei
nant 13arcelonos( Kodferncijos 
1921 m. balandžio 14 d. priim
tu Tranzito Laisvės Statutu.

Lietuvos Vyriausybe tomis 
pat sąlygomis laiduos savo Te- 
ritoirjoje vandenų ir žemės 
tranzito laisvę įvežimui ir iš
vežimui iš Klaipėdos Teritori
jos.

Klaipėdos Vyriausybės orga
nai, užinteresuotos valstybės ir 
jų nesant, Uuosto Komisija ga
lės pranešti Tautų Sąjungos 
Tarybai kiekvieną šio straips
nio laužymą. «

31 str. Per šešius mėnesius 
nuo šios Konvencijos įsigalioji
mo, Klaipėdos Vyriausybe išleis 
įstatymą, kuriuo įvežti į Teri
toriją medžiai be žievės, perdir
bimui tolimesniam eksportui, 
bus priimami laisvi nuo bet 
kokių mokesnių ir taip pat ga
lės būti eksportuoti be jokio 
mokesnio ir taksos, rezervuo
jant bet gi mokesnį ne didesnį 
per vieną procentą ad valorem, 
kuris galės būti uždedamas į- 
vežant ir išvežant.

32. str. Klaipėdos uostas bus 
laikomas internacionalinio in
tereso uostu ir Barcelonos Kon
ferencijos priimtos rekomenda
cijos... kurios liečia uostus in
ternacionaliniame režime, bus 
pritaikomos ištisai, kiek jos 
nesipriešins šiosios Konvenci- Į 
jos nustatymams. *

33 str. Uostas, laisvas uostas, 
ir vandens keliai, kurie pirmai 
priklausė valstybei, bus admi
nistruojami ir eksploatuojami 
Klaipėdos Teritorijos Uuosto 
Komisijos Vadyboj. I

Ta Komisija susidės iš vie
no nario, paskirto Klaipėdos 
Vyriausybės, vieno nario, pa
skirto Lenkų Vyriausybės, ir 
pirmininko, paskirto Tautų Są
jungos Tarybos.

Pasidalijus balsams pusiau, 
pirmininko balsas nusveria.

Klaipėdos, Lietuvos ir Len
kijos delegatai bus, apmokami 
jųjų Vyriausybių; pirmininko 
algą pažymės Tautų Sąjungos 
Taryba ir penktą jus dalį ap
mokės Klaipėda, o likusią dal 
lygiomis dalimis Lenkija ir 
Lietuva. Komisijos išlaidas at-

Komisijos pirmininkas ir jos 
nariai naudokis diplomatine ne
liečiamybe ir privilegijomis.
34 str. Uuosto Komisija turės 

uždavinį:
a) GarantUoti visoms valsty

bėms, kurių prekyba eis tran
zitu pe^rtTeritoriją, laisvą uos
tą ir laisvo uosto naudojimą 
tiek importui tiek eksportui su 
rezervu kai dėl sprogstamosios 
medžiagos manipuliacijų regla
mentacijos;

b) Žiūrėti, kad svetimšaliai 
laisvai naudotųsi uoste, čia su-l 
prantant ir laisvą uostą, teisė-1 
mis, kurios yra joms garan
tuotos 28 str., būtent, kai dėl 
nuosavybės ir naudojimosi že
me, trobesiais ir sandėliais, rei
kalingais jų prekybai;

I c) Spręsti visus ginčus dėl 
naudojimosi uostu ir laisyu 
uostu apskritai; I ' •

d) Rūpintis, kad uostas at
sakytų prekybos (reikalams tų 
valstybių, kurios importuoja 
arba eksportuoja prekes per 
Klaipėdą;

I e) Prižiūrėti reikalingų san
dėlių išlaikymą ir statymą;

f) Rūpintis susitarus su vie
tine vyriausybe laisvo uosto 
plėtojimui, kiek to reikalauja 
prekyba.

Uuosto Komisija turės teisę 
daryti pasiūlymų dėl pagerini
mų, kuriuos ir skaitys reikalin
gais ir pareikšti savo nuomonę 
dėl pagerinimų, kurie bus pa
siūlyti. I

. Klaipėdos Vyriausybė pa
teiks Uuos -Komisijai visas 
vietas arba trobesius, kurie bus 
reikalingi jos darbui ir apskri
tai jai suteiks visų reikalingų 
lengvenybių, idant ji gailėtų 
gerose sąlygose atlikti savo už
davinius.
A 35 str. Klaipėda rūpinsis uos
to išlaikymu ir pietojimusi.

Klaipėdos Vyriausybe apšil
imą, jeigu ji bus Uuosto Komi
sijos kviečiama, rezervuoti kas
met dalį grynųjų muitų paja
mų, kuris nebus didesnės kaip 
Vi dalis tų pajamų, uosto išlai
kymui, jo plėtojimui ir aptar
navimui.

36 str. Lietuvos Vyriausybe 
galės naudotis Klaipėdos uostu 
savo tautiniam laivynui. i

37 str. Lietuva priima savo ir 
Klaipėdos Teritorijos vardu vi
sas dispozicijas, kurios liečia 
Nemuno iihternaclioinalizaciją, 
einant Versalis Traktato stę. 
331—345.
Tuo atveju, jei butų sudaryta 
internacionalinė komisija, mi
nėto Traktato str. 342 numaty
ta, Lietuvos Vyriausybė turės 
susitarti su Klaipėdos Vyriau
sybe, skirdama Lietuvos delega
tą tai Komisijai ir duodama 
tam delegatui instrukcijų.

38 str. Teritorijos turtai, ku
rie 1920 m. sausio 10 d. pri
klausė Vokiečių Imperijai, ar
ba vokiečių valstybėms, atiduo
dami Klaipėdos Teritorijai, iš
ėmus valstybinius geležinke
lius ir turtus, naudojamus paš
tui, telegrafui ir telefonui, ku
rie bus perduoti Lietuvai. Klai
pėdos Teritorija ir Lietuvos 
atatinkamai ir kiek tatai liečia 
/tuos turtus vykdys nusistaty
mus iš Versalės Taikos Trak
tato str. 254-r-2'56.

39 str. Lietuvos Vyriausybės 
susitarimas su Klaipėdos Vy
riausybe nustatys sąlygas, ku
riomis trobesiai reikalingi vi
suomenės darbų atlikimui, iš
skyrus trobesius 38-tame strai
psnyje numatytus ir kuriuos 
Lietuva įsteigs Klaipėdoje, bus 
perduoti Lietuvos Vyriausybės 
žinion.

40 str. Gelžkelių tarifai ke
leiviams ir prekėms, pašto, te
legrafo ir telefono mokesniai 
nebus aukštesni už Lietuvoje , 
nustatytus tarifus ir imamus 
mokesnius. I

Lietuvos gelžkeliuose tarifai 
taikomi keleiviams arba pre
kėms, vykstantiems, į Klaipė- ■ 
dą ar iš Klaipėdos,,nebus, aukš- h 
tesni už Lietuvos vidaus tari
fus. . ; |

• v* I

Klaipėdos UuositO Ko<misija 
turės teisės pranešti Tautų Są-

z

41 str. Lietuvos Vyriausybė 
sutinka, pripažinti gelžkelių, 
pašto, telegrafų ir telefonų val
dininkų ir tarnautojų įgytas 
teises ir palikti Klaipėdiškius 
valdininkus ir tarnautojus jų 
vietose.

Klaipėdiškiai valdininkai ir 
tarnautojaji Lietuvos adminlis- 
tracijos tarnyboje laikysis tų 
pačių taisyklių ir naudotis tomis 
pačiomis privilegijomis, kaip ir 
lietuviai valdininkai ir tarnau
tojai.

! 42 str. Klaipėdos Vyriausybė
sutinka pripažinti įgytas teises 
tų valdininkų ir tarnautojų, 
kurie buvo Teritorijos tarnybo
je 1923 m. sausio 1 d.

Ateityje Teritorijos valdinin
kai ir tarnautojai bus kiek tai 
tik galima renkami iš Terito
rijos piliečių tarpo.

43 str. Kaip Lietuvos, taip ir 
Klaipėdos teismų sprendimai 
bus lygiai privalomi Lietuvoje 
ir Klaipėdos Teritprijoje.

Kaip Klaipėdos, taip ir Lie
tuvos Vyriausybės išleisti areš
to mandatai privalomi lygiai 
Lietuvoje 
rijoje.

ir Klaipėdos Terito-

Klaipėdos piliečiai 
naudosis visomis ci- 
(eisėmis, pripažinto- 

Lietuvos pilie-

Lietuvoje 
vilėmis 
mis kitiems 
čiams.
] Lietuves piliečiai, kurie nėra 

Klaipėdos piliečiais, Klaipėdos 
Teritorijoje naudosis visomis 
civilėmis teisėmis, pripažinto
mis Klaipėdos piliečiams.

45 str. Klaipėdos Teritoriją 
Lietuvai garantuojant, sutiųKa 
Santarvės Vyriausybėms a 
fi išlaidas, kurias paskirosios 
padarė Teritoriją administruo- 
damos, okuipuodamos ir, sienas 
nusta ty d a inos.

(iSlraipsnio 45 antra dalis, 
xkuri bus vėliau pranešta, su
teiks atlyginimo sąlygas).

46 str. Rnkimai sudarymui 
dvejų Rūmų numatyti straips
niuose 9 ir 10 įvyks šešių sa
vaičių tarpe nuo šios Konven
cijos įsigaliojimo dienos.

Visi Klaipėdos Teritorijos 
gyventojai turį per 20 m. am
žiaus, kurie 1923 m. sausio 1 
d. skaitėsi Klaipėdos piliečiais, 
turės teisės dalyvauti šiuose 
rinkimuose.

47 str. Lietuva apsiima neat
sižadėti nė pilnumoj, nė dali
mi teisių, kurias jai suteikia ši 
Konvencija.

Jeigu Lietuvos politinis sta
tutas butų modifikuojamas, 
T. S-gos Taryba turi teisės, vie
nai iš Santarvės Vyriausybių, 
šią 'Konferenciją pasirašusių, 
pareikalavus, imtis tokių prie
monių, kurios jai rodysis tirf^ 
karnos kai dėl Klaipėdos Teri
torijos suvereniteto arba reži
mo. \

48 str. Iškilus ginčui jtarp 
Lietuvos ir Klaipėdos Vyriau
sybių dėl Konvencijos pritaiki
nimo, Uuosto Komisijos PiF 
mininkas gaįes pasiūlyti 
abieins šalims savo tarpininka
vimą ginčo išrišimui. Šalys tu
rės 30 dienų laiko kreiptis j 
Tautų Sąjungos Tarybą dėl jos 
nusprendimo. Tam laikui pra
ėjus tas nusprendimas taps ga
lutinu. *

Uosto Komisijos Pirminiko 
abiem šalim tarpininkavimo 
nepriėmus, kiekviena iš jų ga
lės savo ginčą pateikti Tautų 
Sąjungos Tafybai.

49 str. šios Konvencijos nu
statymai
Sąjungos Tarybos garantijai; 
darant rezervus dėl ypatingų 
šios Konvencijos stipuliacijų, 
tie nustatymai galės būti mai
nomi tiktai“ sutikus Tautų Są
jungos Tarybai ir susitarus su 
Klaipėdos ir Lietuvos Vyriausy
bėmis.

50 str. ši Konvencija įgys 
galios Lietuvos Vyriausybei ją 
ratifikavus.

j \ (Pabaiga) .

atįduodami pjautų

Juozas* Girėnas

Mokslas, Religija r 
Socializmas.

' (Minčių santrauka).

įstatymus, ir ypatingai, visi vie-1 lygins Klaipėdos Teritorija.
jungos Tarybai apie visus šio {

E R B. Naujienų skal
iji tytojoe ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Miim M3I

straipsnio nepildymus.

Kalbant apie socializmą sąry
šy su mokslu ir religija, pir
miausia reikia atsakyti į klausi
mą, kas tai yra socializmas — 
mokslas ar religija? Tas klausi
mas nėra bergždžias todėl, kad 
kaį. kurie sąžiningai ar nesąži
ningai tvirtina, kad socializmas 
turįs pretenzijų atstoti religiją, 
kad šocializmas esąs visuomeni
nė religija. Mums tas klausimas 
nesunku išrišti, kadangi mes 
jau turime apsprendimą, kas tai 
yra mokslas ir kas yra religi
ja. Religija ir mokslas yra dvi 
nepalyginamos kategorijos, ka
dangi operuoja transcendentinė
mis vertybėmis, o socializmas 
yra praktinis visuomenės užda
vinys. Religija, kaipo metafizh 
ka, yra tolima nuo šių dienų re
alybės. Bet gal socializmas yra 
visuomeninė religija, zt. y. tokia 
moralės sistema, kuri kad ir ne
atstoja religijos, bet yra jai la
bai artima? Einant savo priim
tąją definicija, mes turime pa
statyti klausimą taip: kokią tie
są socializmas skelbia — sub- 
jektingą ar objektingą ? •

/Savo atsiradimo dienose so- 
alizmas ištikrųjų nebuvo mok

slas, o buvo kategorinis mora
lės imperatyvas, moralės^posfu- 
latas, doros reikalavimas. Jis ne 
konstatavo nesulaužomą visuo
menės gyvenimo dėsnį, kaip da
ro mokslas^ bet skelbe tiktai 
moralės reikalavimą. Jis ne ’sa
kė, kįd taip yra ir taip bus, bet 
sakė, kad taip turi būti, nes to 
reikalauja musų moralės jaus
mas.

Išauklėti racionalistinėj fran- 
euzųf filosofijoj su begaliniu pa
sitikėjimu žmogaus protu, su 
viltimi, kad žmogus gali per
tvarkyti visą visuomenės gyve
nimą, sulyg savo noro, reikia 
tik suprasti to pertvarkymo bū
tinybę; išauklėti natūralinėj tei
sėj f kuri garantavo kiekvienam 

gui minimum teisių, kurių 
riėgali sulaužyti kitas žmogus; 
buvę liudytojai pirmosios fran- 
euzų revoliucijos su jos milži
nišku perversmu visuomenės psi
chologijoj; iš kitos pusės maty
dami pirmus kapitalizmo užka
riavimus padedant išrastai Ang
lijoj garo mašinai, kuomet dar
bininkų eksploatavimas buvo ne
žmoniškas, — pirmieji socialis
tai, tie geriausi savo laiko žmo
nės, su jautria sąžine, dažniau^ 
šia giliai tikinti, negalėjo ra
miai žiūrėti į tą socialinę nely
gybę, kuri ryškiai atsidengė 
prieš jų akis. Savaimė kilo klau
simas: nejaugi toji tvarka, kuo- 

et žmogus žmogui yra vilkas, 
kuomet vyksta karas visų prieš 
visus, yra natūralinis visuome
nės gyvenimo stovis? Ir nejau
gi žmonės negali susitvarkyti 
taip, kad tarp asmens ir visuo
menės viešpatautų pilniausia ar- 
monija? Jieškojimas armobijos 
tarp asmens ir visuomenės ir 
sudaro utopinio socializmo turi
nį.

štai anglas Tomas Moor rašo 
knygą apie vhlstybinę ■*— salą, 
kuri vadinasi “Utopija”'ir ku
rioje tarp gyventojų yra prave
sta idealine lygybė. ‘‘Utopijos” 
gyventojai ne tik lygiai dirba ir 
lygiomis naudojasi darbo vai
siais, bet dargi vienodai dėvi ir 
vienodai meldžiasi. Savo knygą 
Tomas Moor taip pat pavadino 
“Utopija”. Iš čia utopija vadi
nama kiekviena neįvykdoma 
svajonė, nes Tomas Moor norė
jo tokios lygybės, kokios šių 
dienų socializmas nereikalauja, 
ir tą lygybę jisai manė pasiek
siąs per socialinį eksperimentą, 
kurį /galėsiąs įvykinti anglų ka
ralius, tas galingiausias žmo
gus. f

Naivus pasitikėjimas šio pa
saulio galiūnais, kurie panorėsią 
socialinio eksperimento keliu 
pertvarkyti pasaulį su'lyg planų, 
išskaitytų gražiai parašytose

knygose, su išsvajotomis valsty
bėmis — salomis, su fantasti
niais rumais-falansteriais, yra 
charakteringa visiems XIX šimt
mečio pradžios socialistams uto
pistams. Iš jų minties gilumu ir 
vaizdingumu išsiskiria francu- 
zas Furje.* Kuomet karaliai irf? 
ercogai nepanorėjo imtis socia
linio eksperimento, nes jiems ir 
taip buvo gera, ir vargu ar per
skaitė jiems adresuotas knygas, 
tuomet musų visuomeniniai re
formatoriai patys ėmėsi socia
linio eksperimento, čia reikia 
paminėti Tomo Mooro vientautį 
Robertą Oven^, kuris buvo ypa
tingo sumąnumo ir ištvermės 
žmogus. Jis įsteigė visuomeni
niais pagrindais fabriką, o prie 
jo “visuomeninį banką” (savo 
rųšies koperatyvą) ir tos dvi 
įstaigos, kol jos veikė, visiškai 
pašalino iš dirbančių jose žmo
nių tarpo išnaudcųimą, prekybi
nį tarpininkavimą ir net pini
gus. Reikia pridurti, kad Rober
tas Ovenas pernešė savo veiki
mą Amerikon, kur pirma jis, o 
paskui jo pasekėjai įkūrė eilę 
falangų, tokių dvarų — ben
druomenių, kur išnaudojimas , 
darbe buvo pašalintas.

Utopinis socializmas buvo ga
lingas savo grandiozine svajone, 
dideliu užsimojimu ir giliu so
cialiniu įkvėpimu, bet praktikos 
žvilgsnįu jisai liko bejėgis, be- 
jegris todėl, kaži kaip greit pa
rodė gyvenimas, socializmas yra 

reikalas ne atskirų kad ir ge- 
nialingų • žmonių arba žmonių 
grupių, bet tos visuomenės kla
sės, kuri kenčia nuo dabartinės 
kapitalistinės rėdos ir yra kru
vinai užinteresuota sociaUstinės 
tvarkos įgyvendinimu. Ta klasė 
yra proletariatas, o jos moks
lingas kelrodis Karolis Mark
sas.

/ Utopistams negalėjo kilti min
tis sunaudoti klasinį darbininkų 
nusistatymą jau todėl, kad dar
bininkų klasė dar nebuvo apsi
reiškusi. Pirmas masinis darbi
ninkų judėjimas kilo Anglijoje 
vidury XIX šimtmečio ir buvo 
pagimdytas dalinai ekonominių, 
dalinai politinių gyvenimo ap
linkybių. Tas judėjimas yra ži
nomas kaipo čartizmas.

Iš filosofinių ir ekonominių 
mokslo davinių, kurie Marksui 
buvo plačiai žinomi, jis padarė 
grandiozinę visuomeninę doktri
ną ir pastatė socializmą ant mo
kslinio pagrindo. Savo filosofi
nėj daly marksizmas yra išau
gęs iš Hėgelio filosofijos, kuri 
savo laiku Marksui padarė dide
lio įspūdžio. Hėgelis man^, kad 
šis pasaulis yra ne kas kita, 
kaip įkūnyta išmintinga idėja. 
Ir kaip kiekviena idėja turi sa
vo tezę, antitezę ir sintezę, t. y.z 
savo tvirtinimą, prieštaravimą 
ir išvadą, taip ir aplinkinis gy
venimas žino savo nesuladžomus 
vystymosi dėsnius. Toji Hėgelio 
dialektika Marksui patiko ir ji-k 
sai pradėjo tirinėti visuomenės 
vystymosi dėsnius. Marksas ir jo 
draugas Engels, sistematizavę 
civilizacijos, istorijos ir statisti
kos davinius, davė teoriją, kuri 
yra žinoma, kaipo istorinis ma
terializmas.

(Bus daugiau)

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Sirenų Diegliu 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Paln-ExpBllBrlu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expel!eris turi 
INKARO vaįsbaženklį.



Ketvirtadienis, Geg. 3, 1923

CHICMSS 
aus

Numirė vyskupas St. 
Mickevičius

Jis sirgo apie metus laiko.

Vakar 6:40 vai. ryto Lind- 
lahr sanatorijoje (Ashland 
Avė. ir Harrison) numirė ne
priklausomųjų katalikų vysku
pas, St. Mickevičius, 47 metų 
lųnžiaus. Jisai sirgo inkstų liga 
apie metus laiko.

Velionis Cliicagoje turėjo du 
broliu, bet su jais buvo persis- 
kyręs. ;

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gegužės 5 d. Velionio kūnas 
bus išlydėtas 10 vai. ryto iš 
Tautiškos Katalikų Bažnyčios 
(35 g. ir Union).

Masinis mitingas dėl su
kraus brangenybės

Moterų Ikliubai stversis boikoto, 
jeigu kitokiu budu nebus ga
lima sustabdyti spekuliacijos 
cukru.
Moterų kliubai ryto laikys 

masinį mitingų po No. 127 N. 
Dearborn St. Mitingo vyriau
sias tikslas bus aptarti priemo
nes kovai su cukraus speku
liantais. ’ •

Kliubų federacijos pirminin
kė ip-nia Casey pareiškė, kad 
moterims reikia stvertis griež
tų priemonių sustabdymui spe
kuliacijos. Reikalui esant, esu 
teks ..paskelbti boikotų. Kas 
reikš, jog moterys pirks kuo- 
mažiausia cukraus. Kai cuk
raus reikalavimas susimažins 
iki minimumo, tai spekulian
tams nieko daugiau nebeliks 
daryti, kaip tik sumažinti kai
nas. Esu Tik tokiu budu bus 
galima pažaboti spekuliantus.

DAUG KANDIDATŲ ŠILTOMS 
VIETOMS.

Naujai išrinktųjų majorui 
prisieina nemažai galvų sukti 
delei paskirstymo miesto dar
bų. Mat, kandidatų šiltoms vie
toms yra daugiau, negu va- 
kansijų. - Kasdienų į majorų 
ateina įvairiausių proteguotojų, 
kurie perša majorui savo gerus 
draugus. Iki šiol majoras dar 
nepaskelbė, kų jis skirs į pasi- 
liuosavusias vietas'.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNJER, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

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

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.,~ LSS. 19 kp. 

narių domei. 6 d. gegužės (sekmadie
nį), 2:30 vai. po pietų, naujoje socia
listų svetainėje 3f9 Grand St. įvyks 
LSS. 19 kp. susirinkimas. Malonėki
te visi kuopos nariai atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos be atidė
liojimo reikia aptarti. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

Taip pat yra kviečiami ir tie, ku
rie dar nepriguli LSS. 19 kp., ateiti 
į šį susirinkimą.

LSS. 19 kp. org.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius, 
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi
mui savo režisieres ir scenos darbuo
tojos draugės M. Dundulienės, gegu- 
žės-May 9tą, M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23 PI. Be vakarienės bus 
puikus programas ir šokiai. Gerbia
mieji, atminkit, kad šitas vakaras bus 
vienas puikiausių, piketus pasirūpin
kite iš anksto. Juos galima gauti 
pas Komisiją Minėto Dramos Sky
riaus ir narius.
i ’ — K. K. Dramos; Skyrius.

(Seka ant 6-to pusi.) .

n

Gegužės 5
Gegužės 12 

. Gegužės 16 
. Gegužės 23 
— kambariai

pamerkti, — ji trumpai ir sto
rai nuriečia:

“It’s a long long way to Tip- 
perrary”.*..— ir visa. Nusivy
lęs kavalierius eina sau, o jau
noji “Birutė” mokinasi. Moki
nasi ir sako: “Aš nors ir jauna, 
bet galiu ir parodysiu, ką ga
liu”. 7

Tokia yra ta jaunoji Birutė. 
O kad skaitytojai dar geriau ją 
pąžihtų, galiu pasakyti, kad jo
sios metrikuose yra parašyta

paprastai įdomus ir tęsėsi išti
sas keturias valandas. Tarp 
kitko nutarta rengti 40 metų 
“Aušros” sukaktuvių vakarėlį. 
Vakarėlio surengimo komitetan 
išrinkta (keturi nariai.

IšMso susjiitinfkįmas sudarė 
įspūdžio, jog pas moksleivius 
yra daug pasiryžimo ir energi
jos dirbti visuomenės labui.

—L. N.
______________ _

Trumpa “Bijūnėlio” 
istorija (

Compagnle

Lietuvių Rateliuose
Jaunoji Birutė

Bridgeporto vaikų draugijėlė 
sparčiai auga. — Mokoma 
vaikučiai muzikos, vaidybos, 
deklamacijų, etc.

Pagalios bridgeportiečiai turi 
jaunųjų *‘Birutę”. Kas ji per 
viena? Ko jai čia reikia? Juk 
Bridgeportas turį ir kitų “Bi
rutę” — senesnę, modinga ir 
didinga, su kuria flirtuoja, ku
riai katutes ploja visi jauni ir 
seni kavalieriai. Tad ko bega
li tikėtis ta jaunoji medingosios 
“Birutės” konkurentė? x .

Nenusigąskite. Jaunoji Biru
tė flirtuoti dar nemano, o to
dėl vyresnioji jos sesuo gali 
būt visai rami. Jaunoji Biru
tė visųpirma nori mokintis i: 
mokinasi. Apie flirtavimų ji nė 
nesvajoja. Jeigu gi kuris su
žavėtas kavalierius bando jai

ALDONA PUNIS 
(gimusi 1914 Birželio 13)

Persiskyrė su šiuom pasauliu 3,917 m. 
Birželio 7 dieną, palaidota Birželio 8 
ant tautiškų kapinių, Gegužio 5 d., 
1923 m. 2 vai. po pietų bus kūnas per
keltas j nuskirtą patogesnį- lotą ant 
tų pačių kapinių. Meldžiame giminių 
ir pažįstamų dalyvauti tame perkė
lime. •

Su pagarba pasiliekam nubudę tė
vai, broliai ir sesutės.

Tu Aldpna lauk musų, o mes tavęs 
jau nebesulauksime.

“Gimė iš Jaunuolių Orkest
ro; krikšto tėvai p-nia Merkie
nė ir J. Bložis; auklėtojai — L. 
Kibartas ir ČerienėbeiJ. Uktve- 
ris”.

Dabar, kada skaitytpjai ži
no, kas per viena ta jaunoji 
Birutė, pasakysiu dar daugiau. 
Jaunosios Birutės mokinimosi 
vakarai yra ketvirtadieniais. 
Raymond Chjfca'ly. Makinima 
muzikos, dainų ir šiaip/ sporto: 
gimnastikos, scenos, šitų sky
rių pasižadėjo tvarkyti J. Ukt 
veris. Tai rodo, kad Jaunoji 
Birutė yra pasirinkus visai ge
rų kursų. Kai juos baigs, tai 
bridgeportiečiai negalės atsigė
rėti. Bet dar didesnio džiaugs
mo ir pasitenkinimo turės Jau
nųjų biru liečiu tėvai—tie, kur 
savo vaikučius leidžia ir dar 
leis priklausyti jaunosios Biru
tės draugijėlei., Jaunieji biru- 
tiečiai ir biru rietės bus tikra 
savo senų tėvelių paguoda: ir 
suprasti ir paguosti mokės. 
Netaip kaip kad tų tėvų vaikai, 
kur savo išmintį ant gatves 
kampų pa si semia.

Jaunajai (birutei jau priklau
so y t iii didokas būrelis vaiku
čių. Bet reikia jų dar daugiau. 
Reikia, kad jaunųjai Birutei 
priklausytų visi vietos lietuvių 
vaikučiai — visi, kuyie tik nori 
ir gali gerų ir kilnių dalykų pa
simokinti.

Tėvai neužmirškite to. Se- 
kalnio ketvirtadienio '^vakarą, 
gegužės 3, leiskite savo vaiku
čius (ar kartu su jais ateikite) 
į Raymond Chapelį, 816 W. 31 
St. /Užtikrinu, kad nesigailėk 
ąjte.—Tėvas.

Busimam Babravičiaus 
koncertui biletai jau 

gaunami
busimam p. J. Bab- 
koncertui Orchestra

Biletai 
ravičiaus
Hali, gegužės 18 d., jau gatavi. 
Pasirūpinkite gauti juos iš ank
sto šiose vietose:

!i

Arba kų nuveikė vaikų draugi
jėlė p-lei A. Viščiuliutei mo
kytojaujant ir kas veikiama 
dabar.

Jau ne kartų buvo rašyta 
aipie northsiidiiečių Įveikimų. 
Nors čia lietuvių kolonija ir 
nėra didele, bet meno ir kitose 
srityse jau nuveikta neniažai.

Prieš ketvertus metus! liko 
suorganizuota vaikų draugijė
lė “Bijūnėlis”. Draugijėlei ves
ti ir mokyti buvo pakviesta p-le 
A. Viščiuliutė. Ačiū jos nuo
širdžiam pasidarbavimui, vai
kučiai gerokai prasilavino: jie 
puikiai . dainavo, deklamavo; 
žaidė, etc. *Jos rūpesčiu taipgi 
buvo surengta keliolika gražių 

programų, kurį 
, '“Bijūnėlio” na- 
ilrėjo kuo pasi-

Atsilankiusieji sve-

Bet dėl kai kurių

raltijos-amerikocLf LINIJA 9Bi'oadwy, ;/ Nev^ork.NY\J ‘ SėILIETUW
PER. HAMDUPGĄpYLL^V 
/ ARBA LIEPOJU

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą.

Aplenkia Lenkt} juostą (karidorių)
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TĄ Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-nų, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
Geg. 23
Birž. 13

faip 
buvo

6 d., 
(1822

vakarėlių slk 
išpildė patys 
riai. Tėvai 
džiaugti.
čiai taipgi įgaudavo malonaus 
įspūdžio.
priežasčių p-lė Viščiuliutė ture 
jo apleisti “Bijūnėlį”. Jos vie
ton pakviesta mokytojauti ži 
nomas chicagiečiams ddilinin 
kas p. P. Sarpalius. Ir 
puikiai pradėtas darbas 
varomas pirmyn. *

Sekmadienį, gegužio 
Liuosyibes svetainėje 
VVabansia Av.), “Biju
stato scenoje operetę “Tarnai
tes pamoka”. Operetei vado
vauja P. Sarpalius, o režisc- 
riauja drg. Dundulienė. Taigi 
tikimės, kad šis “Tarnaitės 
pamokos” perstayyhas bus kar
tu pamoka tėvams ir atsilan
kiusiems kaip reikia vaikučiai 
mokyti.

Tat visų prašonįe atvykti į 
.šį jaunuolių vakarėlį ir susi
pažinti su jaunais North Sidės 
artistais, o taipgi smagiai pra- 
leisitji laikų.—Notrthsidjetis.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 
1 LINIJA

LA SAVOIE 
LAFAYETTE 
PARIS ......... 
FRANCE ....

Puikiausia sutvarkymas 
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambaris, rūkymui, 
barbernė, puikiausia prancūziškas valgis, 
vynas ir alus muzika, Šokiai. Kartu yra 
Ir perkalbėto jas. >

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba i kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagos ofisas 183 N. Dearūirn St.

baras,

Gal jums reikalingi 
\ akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
y 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 airių 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. 
Septiptadieniais 9 r. iki 12 dienos. |

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje 
\ per

BREMENU
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 

atsišaukite
North German Lloyd

, 100 N. La Šalie St., Chicago, 111.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

POLONIA .....
LITU^EčidŠ KLĖŠOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
i — LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. irsžinių kreipkitės prie savo agentų

VIEŠA PADĖKA p. Peter A 
ĮMileriui, gyiv. vieta 2128 W. 22 
St. Sirgau per 6 mėnesius, lan- 
kiaus pas visokius daktarus ir 
profesorius. Nieks man nepageb 
bėjo, bet ačiū P. A. Miller už jo 
teisingų patarimų likausi sveika. 
Dabar esame labai didžiai dėkin
gi jum už pakelbėjimą nuo Rhe- 
umatizmo ir kraujo užnuodijimo 
Kas abejotų apie teisingumų, 
tai mes galime ypatiškai paaiš
kinti kiekvienam, kuris tik 
kreipsis prie mu$ų. Pasiliekam 
didžiai dėkingi p. P. A. Miller.

Ona ir Kazimieras Mažioniai, 
2540 W. 45 PI., Chicago, III. 
----------- _--- --------B._ ,---------- L 
Gydytojai atradft širdies 

pavandeniavimą.
Dabar vaikščioja visų dienų ir 

vis eina sveikyn.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių {tempimą, kuria 
esti, 'priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaida^. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. ’ 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Ponas G. B. Mahan, Cave in Rock, 
III., rašo: “Kada aš pradėjau varto|i 
Nuga-Tone’ą, aš buvau pusėtinti su
pylęs, raumens visi skaudėjo, gydyto
jais sakė, aš turįs širdies pavandenia- 
vimą. Su Vargu galėjau atsigulti ir 
atsikelti iš lovos ir man turėjo pagel
bėti, toks buvau silpnas. Nuga-Tone 
pradėjo duoti man stiprumo, suputį- 
maš ir skaudumas pradėjo nykti. Da
bar aš vaikščioju visą dieną, kas sy
kis einu geryn ir valgau mažne viską. 
Galiu tikrai patarti Nuga-Tone’ą kiek
vienam.” šitas didysis vaistas stimu
liuoja ir pataiso Širdies veikimą, pa
gerina, apytaką, maitina ir stiprina 
nervus, padaro gausų raudoną kraują, 
pagelbsti virškinimui ir prašalina nuo 
dus. Pamėgink? jį pats ir įstikink. 
Vienam pilnam menesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami, kad sutęiks pilną paten 
kinimą arba pinigai, bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bon 
kėlės), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
paštu National Laboratory, 1038 So. 
Wąbash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

NAUJIENĄ EtSKURSUA
, —I

Naujienų Ekskursija su 
musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite j 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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

of

Moksleivių susirinkimas

farpiaceutikos

Prie pažangiųjų faokslėivių 
kuopos prisdrašė keturi nauji 
nariai.

Universal State Bank •
Metropolitan Bank
Naujienų Skyrius Town .

Lake, 1614 Wi 46-th St.
Naujienų Skyrius Bridgc-

porte, 3210 So. Halsted St.
“Drangas”
Elta Commerce €o. —
Orchestra Hali.
Tupikaitis Melody Pharma-

cy, 233 E. 115-th St.
Frank Bakas, Aptieka, 4828

W. 15 St., Cicero, 111.
S. Viliniavičius, Aptieka,

10657 So. Michigan Avė.

Lietuvių Pažangiosios Mok\ 
leivijos Amerikoje 2-os kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
bal. 29 d. p-lės Narmontaitės 
namuose.

Susirinkjman atvyko gana 
skaitilngas moksleivių būrelis, 
kurie studijuoja įvairias moks
lo šakas— menų,, literatūrą, 
mediciną, farmaceuliką, etc. 
Kuopon įstojo keturi nauji na
riai: J. Urbonas, J. Lapaitis^ 
M. Šileikis ir Francfcs Stogis. 
Iš įstojusių mokyklą šiąis me
tais baigs du — M. Šileikis Art 
Institute’ą ir p-ia Stogis Illinois 
Universiteto farpiaceutikos 
skyrių.

Susirinkimas pasikalbėji
mais ir diskusijomis buvo ne-

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJA US 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 
v Liepoją x
S. S. Kungsholm May 5, June 19 
S. S'. Drottningholm May 12, June 9 
S. S. Stockholm May . r 29, June 30

Trečios klesos kainos:1
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
{ LIEPOJŲ ir MEMELI

Sta damokėjimu $5.00 taksų
Trecios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm. 
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish „American Line, 70 Ė. Jack- 
son St., Chicago, 111.-

... $107.00

Į LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

gimįfiių Qj Lietuvos.
Wmte Star Line

New York fCherbourg ir Southampton 
Homeric geg. 5; geg. 26; birželio 16; 
Majestic geg. 12; birž. 2; birž. 2$; 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olyinpic Gegužio 19; Birž. 9; Birž. 30 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg. Hamburg 
Minnekahda (3 klesos) .......... Geg. 10
♦Manchuria geg. 24; *Mongolia bįrž| 7 

•Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungiąiai su Baltijos uost.

Red Star Line
N. ■ Y. Plymouth-Cherbourg-Antiverp 
Zeeland geg. 23; Lapland geg. 80 
Belgenland geg. 16; St. Pąjįl bi$. 6 

Geras maistas. ' Uždaromi kamba
riai. Didęli vieši kambariai* Kreip
kitės prie vietipių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State SL, . Chicago, 111

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuoti) 

medicinų. Jus gaį'but gy
dote ne tų ligų.

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KUftlS 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 nuędų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas sujX-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau: •

y Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.;

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir ląboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau b'o operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pu tu
riniai dykai.
2159 W. 21 St„ kampas Leavitt St.

, Telefonas Rcosevelt 8185 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.
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NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, Geg. 3, 191$

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Simano Daukanto Dr-ja laikys savo 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, geg. 
6 d., 1 vai. po pietų, Mark White 
Sųuare svetainėje. Narių prašoma 
susirinkti paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. Įstojimo da* 
bar imama tik pusė, tat gera proga 
naujiems nariams draugijon įstoti.

— Nut. rašt. P. P. Kenutis.
Detroit, Mich. — Prakalbos pami

nėjimui pirmos gegužės, rengia Det
roito Lietuvių Draugijų Sąryšis ne- 
dėlioj, gegužės 6 d., I. A. S. Svet., 
24-tos gatvės ir Michigan Avė. Pra-, 
džia lygiai 3 vai. po pietų. Įžanga 
veltui. Be prakalbų bus įvairus pro
gramas, kuri atliks “Ateities” choras 
ir kiti. Todėl atsilankykit visi į mi
nėtas prakalbas, kurios yra rengia
mos apvaikščiojimui pirmos gegužės.

Kviečia D. L. D. Sanryšis.

Liet. So. Jaunuomenės Lygos susi
rinkimas bus laikomas penktadienį, 
geg. 4, 7:30 v. v. “Aušros” svet., 3001 

. So. Halsted. Visi draugai ir draugės 
susirinkite punktualiai, yra keletas 
svarbių klausimų aptarti. Kviečiame 
naujus draugus ir drauges prirašyti 
Lygon. Organizatorius.

North Side. — L. R. Ž. P. ir P. I 
Kliubo susirinkimas įvyks šiandie I 
7:30 v. v., Liuosybės svet., 1822 Wa-1 
bansia Avė. Nariai malonėkit susi-1 
rinkti laiku, nes yra svarbių reikalų. Į 

L — Valdyba. I

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

IŠDUODU kambarį vienam 
vaikinui be valgio. Atsišauki
te ant antrų lubų.

Kreipkitės
3237 Auburn Avė.

REIKIA DARBUTO
VYRŲ

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų,

CHICAGO WlND0W
I CLEANING CO.

62 W. Wshington St.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME
A

r........ .

---------- 4- •

VYRŲ REIKIA,
DUODU ruimą už dyką gy

venti merginai ar moteriai. Aš 
noriu turėti draugę, nes viena 
pati gyvenu. Kreipkitės. T. Bu- 
gens, 637 Willow St.

Darbininkų įr pagelbininkų, 
dieniam arba naktiniam dar
bui plieno vėrauzėj, 45c. į valan
dą, 10 valandų darbo. Nuolat 
darbas, atsišaukite tuojau.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO.,
> 2840 Archer Avė.

PARSIDUODA kepykla. 4 ruimai 
pagyvenimui, lysas 2 metams, renda 
$25.00. geras arklis su vežimu. Par
duosiu pigiai, nes gerit turiu parduo
ti. Priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
2241 W. 23rd PI.

PARD|AVIMUI 6 kambarių 
moderniški rakandai, biskį var 
toti. Turi būt parduoti tuojau.

Atsišaukite
3402 So. Auburn Avė.

DIDŽIAUSIS bargėnas, parsiduoda 
namas bizniavas, su grošerne ir deli- 
katesen krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 20 metų, graži vieta, parduosiu 
iigiai arba mainysiu ant automobi- 
iaus, loto, namo, iš priežasties turiu 
negreičiausiai apleisti miestą, 6632 
So. May St. Tel. Englewood 8951.

*

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo ukėje — 

turiu praktikos tokiame darbe. 
Kam reikalingas toks darbinin
kas, malonėkite atsikreipti po 
sekamu antrašu. M. G. 4501 So. 
Hermitage Avė.

JONĖS AND LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION
46th St. and Oakley Avė.

Netoli Western Avė.

PARSIDUODA Restauranas ir 
soft drinks parlor, gerai išdirbtas biz
nis parsiduoda iš priežasties nesutiki
mo partnerių. Ateikite persitik
rinti.

COFFEE SHOP,
1142 So. Canal St.

PARDAVIMUI saliunas su 
visais barais, gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestą. Atsišaukite

1908 Canalport Avė.

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri but‘parduoti tuojau. Vėliausio sty- 
liaus parlor setas, valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
gubų springsų fbnografas su rekor
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi 
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
nauji.- Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,

1922 So. Kedzid Avė......

PARDAVIMUI namas dviejų 
augštų 3 po penkis, vienas 4 ir 
ir 1 penkti kambariai. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite

1701 So.Jefferson St.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” stato operetę “Pamoka 
tarnaitei” sekmadienį gegužio 6 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Meldžiame visų atsilankyt, nes 
tai labai juokingas veikalas. Turė
site geros pramogos. Pradžia 7:30 
vai. vakare. — Komitetas.

------------------------- ,,

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 4 d., Meldažio 
svetainėje, 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.

VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų prie automobilių bu- 
davojimo ir penterių komercialių ir 
motor busų. Puikios darbo sąlygos. 
Nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite \
KASTORY MFG. OO., 

/ La Grange, Illinois.

Reikia
Darbininkų j dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, IB.
- • ■> > "it <• "j* f
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PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
Brighton Parko apielinkėj. Senas ir 
išdirbtas biznis, tarpe lietuvių ir len
kų. Parduosiu pigiai, nes turiu iš
važiuoti į seną krajų. Kreipkitės į sa
vininką.

PARDAVIMUI rakandai, dėl 4 
kambarių, parduosiu visus sykiu arba 
dalimis. ^Rakandai visai mažai var
toti. Išrodo kaip nauji. Galinra ma
tyt nuo 5 iki 9 vai. vakare.

1520 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI medini 
gyvenimų. Viršui 5 ka 
čioje biznis 
duosiu be biznio* Bargenas už $4500. 
Rendos atneša į i^ėnesį-$70.00. Sa
vininkas apleidžia (miestą. Jis gyve
na Ciceroj. Phone Cicero 147, 
919 W. 20 St.

namas 2 
iai, o apa- 

ais. Par-

' " -----------------------------T - 1 1

GARADŽIUS PARDAVIMUI 
ARBA MAINYMUI

2607 W. 47th St.

PARSIDUODA saliunas, gero, 
vietoj, visų tautų apgyventoj. 
Pardavimo priežastis, turiu du 
bizniu. Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą.

1905 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai arit antrų lubų, mažai vartoti. 
Jeigu norėtumėt galima ir ruimus 
gauti. Renda pigi. Garu šildoma* 
elektra, maudynės. Pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos. Galima ma
tyt nuo 6 v. vakare. i

4239 So. Califomia Avė.

50 automobilių talpinantis gara- 
džius, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo, fanuos ar kiokio biz
nio. 
St.

Randasi ant 1714-16-18 W. 
Savininkas

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

95th

T. M. D. 27tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužio 6 d., 4 vai. 
po pietų, Lėtuko svet., 4523 S. Wood 
St*. Visi nariai privalo būtinai susi
rinkti ir užsimokėti užsilikusius mo
kesčius ir atsiimti knygąs.

— Valdyba.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų Chore 
repeticijos įvyksta sekmadienį, geg. 
6 d, 10 vai. ryto, Mark White Square 
Parko svet. Visi choristai būtinai at
vykite, nes bus pradėta naujos dainos 
mokyti. — J. Mazola.

VYRŲ
Karų karpenterių, 75c. į valatidą. 

Anglių pilstytojų, 65c. į vai. Dirbtu
vės darbininkų, 50c. ir .'55c. į valandą. 
Inžinierių, $40 j savaitę. Pečkurių, 
60c. į valandą. Prie gręžimo preso, 
$5 j dieną. Janitorių, $25 — $30 į 
savaitę. Mašinistų, 75c. į valandą. 
Vyrų į hotelius, $60 mėnesiui, valgis 
ir kambarys. Sargų, $25 — $30 į sa
vaitę.

MOTERŲ. į
Janitorkų, 40c. į valandą. Moterų 

trumpoms valandoms darbo, $15, $17 
j savaitę. Indų plovėjų, $18 į savaitę. 
Chambermaids, $45 į mėnesį, kamba- 
barys ir valgis. ■ I

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Draugystė Teatrališka Rūta No. 1, 
rengia geg. 13 d. pikniką černausko 
darže, Lyons, III. Grieš unijos orke
stras. , — Komitetas.

SKAITYK!

SKAITYK!

ASMENŲ MOJIMAI SKAITYK!

500

REIKIA gerų darbininkų pa- REIKIA darbiniidcų, 45c. iki 
prastam darbui, nuolat darbas ir 52c. į valandą. Atsišaukite 
gera mokestis, taipgi geros dar- muilo dirbtuvę, 
bo sąlygos. Atsišaukite | 1319 W.k 32nd Place

NATIONAL LEAD CO.
1710 So. Peoria Stt.

REIKIA gerų darbininkų pa-.
I

............. . ............. . ......... . ....................—..................... .

RESTAURANTAS 26 sėdynių par
davimui geroj vietoj ant biznevos gat
vės, arba mainysiu ant ąutomobiliaus 
ir duosiu ant lengvo išmokėjimo. Biz
nis išdirbtas. Kreipkitės į 

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

No. 23 ■

PARDAVIMUI gražus parloro se
tas, taipgi valgomo ir miegamo kam
barių riešuto medžio setai, fonogra
fas, virtuvės setas. Kaip nauji. Di
delis bargenas. Viską sykiu ar da
linas. |

Nevada 0336

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas ir du lotai, kaina $3,500, 
Trijų kambarių namas, ir du lo
tai, kaina $2,500. Taipgi tuštį 
lotai ant lengvo išmokėjimo. At
sišaukite: 5124 Archer Avė.

VYRŲ REIKIA.
, . . Nuolat vidui darbas, 45 centai

REIKIA 25 vyrų darbui j gar- . valalldą>
barnę. Atsišaukite į samdymo g p HOUGHTEN AND CO.
ofisą’ I ‘ 3534 Shields Avė.

MONARCH LEATHER
1127 W. Division St.

REIKIA darbininkų prie už
baigimo krėslų ir vamišiotojų.

Atsišaukite (
EATON CHAIR CO., 

841 W. 22 St.

REIKIA darbininko prie bal- 
nojimo arklių, $115 į mėnesį ir 
kambarys. Darbas ant visados.

Stockmens Livery Stable, 
4129 Emerald Avė.

BUČERNS ir grosernė parsiduoda 
geroj biznio vietoj. Senas ir Išdirp- 
tas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St. .

No. 24

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

5046 Calumet Avė.

MEDINIS bizniavas namas ir 
didelė barnė ant 3 ir pusės lo
tų, didelis storas, lietuvių ap
gyventoj vietoj.

3643 W. 55th Place

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sėmė geroj vietoj, visokių tau
tų tirštai apgyventa, biznis visas 
kėš, knygučių nėra, 4 ruimai dėl 
gyvenimo. Kreipkitės

2136 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

JIEŠKAU savo moteries Marcelės. 
Ji mane apelido balandžio 19, 1921. 
Paliko 2 vaiku: vaikiuką ir mbrgaitę. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje, dir
ba restorane. Prašau, kad grįžtum 
pas vaikus. Mes biedni siratukai, 
prašome musų mielos mamytes, kad 
parvažiuotume! ir nušluostytame! mu
sų ašarėlės. Arba kas ją žinote, pra
neškite, atlyginsiu. Turiu svarbų 
reikalą.

A. BANIULIS,'
1230 Shiffles Avė., Woodlawn, Pa.

MERGINŲ ' 500

Laudrės darbininkių 
Prie mašinų darbininkių 
Dirbtuvės darbininkių 
Prie namų darbininkių

Darbas pas
PHILIPSBORN

DARBININKŲ ir pagelbinin
kų į fandrę ir geležies šapą. 
Nuolat darbas. Ateikite ir pa- 
simatykite su mumis musų sam
dymo dept. f/ ‘

LINK BELT
329 W. 39th,St.

2 blokai į vakarus nuo
Wentworth Avė.

REIKIA—. 3
DARBININKŲ.'

Atsišaukite
STANDARD MATERIAL CO., 

607 W. 66th St.

■Tr—-------------- ----- --- - -------------- -------- - --------------- -- ----

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj 
kur yra daromas geras biznis. 
Padavimo priežastis svarbi.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
Stutz Sport model 4 sėdimų, 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labai reikalingi pini

 

gai dėl garbių reikalų. Kreip

 

kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

FARMOS IR NAMAI
Turim labai gražių farmų mainyti 

ant namų, kurie manot mainyti na
mus ant farmos arba pigiai pirkti už 
cash. Greičiausiai kreipkitės pas mu
mis, nes pritaikinsim jums farmą pi
giai ir gerai, netoli Chicagos miesto, 
arba kitose valstijose.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

Gera mokestis

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

REIKIA darbininkų ir vaikinų 
abelnam darbui į sieninių popie
rų dirbtuvę.

HENRY &OSCH CO., 
4700 S. Kedzie Avė.

. v | 
,—

FANDRĖS DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, vaišių, Ice Creamo. 
Labai geroje apielinkėje. Pigi 
renda.

5318 So. Ashland Avė.
i/-į ■■

NAMAI-2EME

PAJIEŠKAU savo brolio Prančiš- 
kaus Jonaičio, kuris paeina iš Lietu
vos, Paverpio kaimo, Nemakščių pa- 
rakvijos, Raseinių apskričio. Tūlas 
laikas tam atgal, gyveno Detroit, 
Michigan, vėliaus nebežinau kur išva
žiavo. Aš jo sesuo Kazimiera Jonai- 
tikė, atvažiavau iš Lietuvos turiu 
labai svarbų reikią, jis pats ar kas ki
tas malonėkite pranešti, sekančiu ant
rašu :

KAZIMIERA JONAITIKE, 
260 N. Edward St., Kenosha, Wis.

Nuolat darbas

švarus ir paprastas

Lengvas išmokti

Mes išmokinsime jus

Vynioti bundulius

Del parcel post išsiuntimo

ĮVAIRPS SKELBIMAI Baksų stičerių

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., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.,

Atsišaukite tuojau

PHILIPSBORN

Congress & Paulina 
Marshfield “L” Station

ISRENDAVOJIMUI
GRAŽUS LIMOZINAIRENDON 

$3.00 į valandą.
Tie yra geresni karai.

Paprastomis taxi cab 
kainomis.

Mes samdome tik unios 
draiveriuS.

Telephone: Kenwood 4700

REIKIA moterų sortavimui 
popierų atkarpų, patyrimo pe
reik ia.

Republic Waste Paper Co.,
1039 W. Congress St., • 

netoli Morgan St.

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

612 W. Taylor St.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys, 

vienam vaikinui, ant Northsai- 
dės prei blaivų žmonių. Atsišau
kite laišku, Box 246t

1739 S. Halsted St.

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui. Nuolat ir lengvas dar
bas, $15 pradžiai į savaitę, kaip iš
moks $20 iki $24 i savaitę.
K C BAKING POWDER FACTORY 

16th ir Canal St.

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ

REIKIA moters prie namų 
darbo, prie mažos šeimynos.

J. MACIUKEVICH, 
1036 E. 93rd St., 

Tel. Chesterfield 2822

ANT RENDOS kambarys dėl 
vieno vaikino.

Atsišaukite
4028 So. Maplewood Avė.

2 fl.

REIKIA 25 salesladies suba- 
tomis, $5 į dieną.

Atsišaukite
LIBERTY CLOAK CQ., 

1354 Mihvaukee Avė.

REIKIA atsakančio bučerio, 
kuris moka gerai angliškai ra-1Į bresinę fandrę, '49% valandų į 
syti ir kalbėti. Darbas geras ir savaitę, 
ant visados. Juozapas AliŠaus- SLOAN VALVE CO., 
kas, 254 W. 51 St., Tel. Yards | ’’ 4800 W!;1 Lake St
2423.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
šerne, biznis gerai išdirbtas, 
priežastis pardavimo, nemoku 
dirbti.

» 3965 Archer Avė.

-*r*yr- -n
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DARBININKŲ

Imkit

RElfclA vaikų dėl išnešioji- 
n*|- Imo Naujienų iš ryto nuo 6:30
liulKlu y. ryto iki 8:80 ryto. Atsišaukit

prie structural plieno tarpe 3 iki 6 vai. vakare, 
vyrų 1405 So. 49th Avė.,

Layer out, pagelbininkų Cicero, I1L
punčiuotojų Į ——- ----------- ---------------------

ir 
\ darbininkų 

Atsišaukite
HARRIS BROS CO. I Atsišaukite tuojau. 

1349 W. 35th St. Harlem kąrą ir važiuokite į va- 
(1 bl. į rytus nuo Ashland Av.) karus Grand Avė. iki 5800.

~ ~ I Kreipkitės
REIKALINGI pirmas ir ant 

ras duonkepiai, darbas ant visa
dos, mokestis gera. Atsišauki
te Box No. 245. ♦

1739 So. Halsted St.

YELLOKV CAB MFG. CO.
< 5801 W. Dickens St.

* , r - J C-- '-''
-------------;
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PARDAVIMUI grosernė, ice cream, 
nesvaiginami gėrimai, saldainiai, ci
garai. Naujas stakas. Modemiškai 
įrengta, pigi rendag 2 metų lysas. čia 
tik viena tokia krautuvė. Biznio į 
dieną $35 iki $50. 2630 W. 88th St., 
3 blokai į vakarus nuo Westėm Avė.

Didžiausis bargenas apie 
63 ir Cottage Grove Avė.
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas po 5 ir 6 kambarius abu fletai 
fomes šildomi, elektra, maudynės, vi
sur kietmedžio, beizmeųtas didelis,- 
garadžius 2 mašinoms, rendos neša 
$100 mėnesyje. Namas 12 metų se
numo. Kaina tik $8800, įnešt reikia 
$3500, o kitus savininkas paliks mor- 
gičiu, be jokių iškaščių; tai parokuo- 
kit kokį jums nuošimtį neš už tuos 
pinigus. Tokia proga pasitai
ko viena iš tūkstančio; namai vis 
dar eina brangin. Pirkit tuoj, ne
klausykit žmonių šneku, kurie klau
sė, tai tie šiandien didelius pinigus 
uždirbo. Bukifc^ drąsus. Atvažiuo
kit su depozit/ ir pupirkę pamatysit, 
kaip jūsų maži pinigai didelius pini
gus padarys, tai tada pajusit, kad jū
sų gyvenimas lengvin eina. Dar tu
riu kitokių namų dėl pasirinkimo, ma
žų 4r didelių už labai prieinamą kąįpą. 
Užtikrinu, kad niekur taip pigiai ne- 
gausit pirkt.

Kreipkitės

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

So. Kildare Avė. Lotas 60x125. Kai
na $3950. Tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais.

Savininkas
Room 802,

10 N. Clark St.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
“dviejų pagyvenimų, apačio saliunas ir 
krautuvė, bolifį ale, iš šono vasarinis 
daržas ir kambariai gyvenimui, gera 
transportacija, parduosiu pigiai už 
cash. Atsišaukite 2 Broadway, Mel- 
rose Park, III. Tel. Melrose Park 624.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas prie Canalport Avė., į vakarus 
nuo Halsted St. Yra gasas, elektra, 
vanos, toiletai. Rendos $63 į mėnesį. 
Parduosiu pigiai.

A. PODKRIVACKY 
Phone Rockwell 3023

REIKALINGAS barberis 
nuolatinis darbas vakarais.

Atsišaukite
F. TRIJONIS,

603 W. 47th St

REIKALINGAS barberis subatoms 
nuo-12tos arba po piet nuo 2-jų. Tu
ri būti mokantis dąrbą. Užmokestis 
■geras.

Atsišaukite tuoj.
3KRŲOPENIS,

4600 So. Maršhfield Avė;, 
Phone Boulevard 1657

REIKIA į pirmamarankio 
duonkepio, kad galėtų kepti, 
baltą, juodą duoną ir kėksus.

Atsišaukite
Naujienos Box 247

KARŲ KARPENTERIŲ
Darbas prie naujų reirigerato 

rių karų. Gera mokestis nuo štu- 
kų darbui. Nėra darbininkų ne
susipratimų. American Čar & 
Foundry Co., 2310 S. Paulina st

B

REIKIA —
Vyrų bekernės darbui, gera 

alga.
GORDON BAKING CO., 

5324 Federal St.

REIKIA kriaučių prie mote
riškų kostumeriškų darbų. Mo
kestis $25 ir $30 j savaitę.

J. M. LOCAITIS, 
306 S. Westem Avė.

______;_ z__________________
REIKIA— 7

Stiprių vyrų prie dūdų maši
nų, nuolat darbas.

Atsišaukite
1338 W. 22nd St.

REIKIA darbininkų, keturiasde
šimtys devyni, centai i valandą ir i 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešim- 
tys keturis centus i valandą, šapos ir 
Žardo darbininkams keturiosdeŠmtys 
:ėturi cenai i valandą. ' ■ 

i Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

GRANE CO.,
So. CanaF & 15th St, 

arba
'So. Kedzie & 40th St.

CIGARŲ, saldainių, popieros, mo- 
tykios smulkmenų, ice creamo, soda 
fountain ir tt. Geriausioj vietoj 
West Sidėje, prieš L stotį ir viešos 
mokyklos. Pigi renda su gyvenimui 
kambariais. Geras, ilgam laikui ly
sas. Labai didelis stakas ir geri įren
gimai. Turi būt parduota dėl šeimi- 
ninių dalykų. Bargenas greitam 
jirkėjui. Ateikite ir. pamatykite pa- 
4 s ,

4282 W. Harrison St., kampas 
Tripp Avė., Metropolitan Garfield 
L iki Tripp ir Harrison stoties.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per 15 mėty. Visokių tautų 
apgyventoj kolonijoj. Geriausis kam
pas apielinkėj. Priežastį pardavimo 
jatirsit ant vietos.

1 E. 103 St., 
Roseland, III.

Phone Pullman 7887
I

PARDUOSIU už pirmą teisin
gą pasiūlymą Ice Cream parlot, 
ir visų kitų smulkmenų krautu
vę prieš didelę mokyklą.

2700 S. Wallhce St.

808 W. 83rd Place, arti Halsted St.

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

Savininkas,
S6. Ada St.

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

MOKYKLOS

PARDAVIMUI namas Fox Lake. 
III. Arti ežero, 6 kambariai, skiepas, 
otas 100x200. Parduosiu pigiai 

ba išrendavosiu.
MARTIN ROBIS, 
6148 Wabash Avė. * 

Tel. Hyde Park 0005

ar-

A FARMA
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertės. žemės yra 72*4 ak
rų,— 45 akrai dirbamos,- o likusi gera 
ganykla ir gražus miškas. Budinkai 
yra visi nauji, neseniai budavoti, su 
gyvuliais ir visoms mašinoms. Žemė 
rra prie didelio ežero — prie didelio 
celio U mylios nuo mokyklos — 2 
mylios nuo gražaus miestelio. Lietu
vių apgyventa vieta. Kas norit pla
tesnių žinių, atsišaukit prie paties sa
vininko.

VALENTINAS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street 
Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namą divijimuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skrybUią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, plrmlnlnkl.

S. KASPER, 
Eagle River, Wis.Box 251,PARDAVIMUI saliunas sena 

ir gerai išdirbta vieta kur gerai 
biznis yra daromas. Priežastis 
pardavimo savininko liga. Kreip 
citės, 3259 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas tirš- 
;ai apgyventoj lietuvių a*pielin- 
kėj, Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Priežastis pardavimo turiu 
du bizniu. Nepraleiskit geros 
progos. 3347 So. Morgan 'St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė, senas ir išdirbtas biznis. 
Nupirksit už prieinamą Vainą. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Kreipkitės 

3140 Wallace St.

PARDAVIMUI bizniavas narnai 
bučernė ir grosernė. Namas mūrinis., 
ant kampo, 5 mėnesiai kaip statytas. 
Randasi Brighton Parke. < Parduosiu 
arba mainysiu ant namo ar loto. Par. 
davimo priežastis partnerių nesutiki
mas. Atsišaukit pas savininką.

4'359 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 aukštų rezidencija ant 
bizniavo nto South Saidėj.

Klauskit
Tel. 1 ulevard 9019

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų Šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą,

Specialė taksa bus suteikta Jums 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SUHOOL

190 N. State St., Kampas Lake Stn
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

2 FLATŲ NAMAS BERWYN
2 flatų irame, 5 ir 6 kambarių. Lo- 

;as 30x125, bargeno kaina $4800. Tik 
5800’ įmokėti. Pamatykit jį 3014 So. 

Winfield Avė. Savininkas Room 802
10 N. Clark St.
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