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Monarchistai siau 
čia Francijoj

Reikalauja išrišti kontribu 
cijos ir Ruhr klausimus

Meksika tikisi Amerikos 
pripažinimo

Francija ratifikuos laivyno 
sutartį

Kratos pas brokerius

Gręsia streikas
Neleidžia tyrinėti Saar

Švedija reikalauja išrišti kon 
tribucijos klausimą

Suokalbis atsteigti Frau 
sijoj monarchiją

Gal sustabdys gatvekarius

SuokaJbis apimąs visą Franci- 
ją. Triukšmingas parlamen
to posėdis.

Paprasti darbininkai rengiasi 
streikan; prie jų gali prisi
dėti elektros darbininkai.

Švedijos atstovai reikalauja, 
kad tai padarytų tautų są
junga.

‘ /

Abi pusės nori taikos, sako 
Obregon.

Priims /Wasingtono sutartis be 
permainų.

STOCKHOLM, birž. 3. — 
Švedijos parlamento tarppar- 
lamentarinės unijos nariai va
kar * pasiuntė notą karaliui 
Gustavui, reikalaujančią, kad 
Švedija oficialihiai pareika
lautų iš tautų sąjungos visuo
tino susirinkimo išrišti kon
tribucijų ir Ruhr klausimus 
naudai netik Francijos ir Vo
kietijos, bet ir visos Europos

Ruhr okupacija”, sako no- 
“pridarė neatitaisomos ža- 
materialės ir moralės, ne- 
besivaržančiioms ' pusėms, 
abelnai visai Europai ir, 

visam pasau-

PARYŽIUS, birž. 3. — Mo- 
narebistų suokalbis atsteigti 
Francijoj monarchiją, kur ka
ralium butų Pilypas VIII — 
Orleano kunigaikštis Louis 
Pilypas Robertas, kurio Fran- 
cijon neįleidžiama, — apima 
visą Franci ją — visus Franci- 
jos miestus ir provincijas ir 
grętsia sunaikinimu Jrespubli- 
kai. Tokį pareiškimą davė par
lamentui vidaus reikalų mi
nisteris Manoury, kalbėdamas 
parlamente varde Poincare, 
kuris dabar lankosi Lotaringi
joj* ....«

Bet Manoury kartu pareik 
kė, kad valdžia griebsis aš
triausių priemonių ir sunai
kins tą suokalbį iki kiek tik 
jos spėka išgalės.

Šis pareiškimas buvo pada
rytas labai triukšmingame 
parlamento posėdyje, kuria
me valdžia buvo interpeliuo- 
jama delei monarchistų sumu
šimo dviejų respublikonų at
stovų, taipjau ir kitų požymių 
pradžios monarchistų siauti
mo. Monarchistai Francijoje 
veikia prisidengę fašistų var
du.

Visos partijos, išėmus 26 
monarchistus, reikalavo iš val
džios griežtesnio veikimo ir 
kritikavimas valdžias delei jos 
neveikimo 
kad valdžia 
pasitikėjimo 
jau trečiu
dienų valdžia turėjo prašyti 
pasitikėjimo balsavimo. Ji lai-* 
mėjo pasitikėjimą ir šį kartų> 
bet tik prisižadėjus, kad ji 
pradės rūpintis monarchistus 

sutriuškinti. Bet ji laimėjo tik 
379 balsais prieš 191, arba 200 
balsų mažiau, negu kad ji lai
mėjo pareitą antradienį.

buvo toks aštrus, 
turėjo paprašyti 

balsavimo. Tai 
kartu laike trijų

OHICAiGO. — Antradienio 
naktį ar trečiadienį ' gali Chi- 
cagoje sustoti vaigščioję gat- 
vekariai. Ir tai visai ne dėl 
konduktorių ar motormanų 
streiko, bet dėl visai netikėto 
streiko.

šiandie vakare rengiasi bal
suoti apie paskelbimą streiko 
gatvekarių kompanijos gatvi 
darbininkai. Jie irgi reikalau
ja pakėlimo algos ir jeigu nu
balsuotų streiką, tai jie vei
kiausia sustreikuotų antradie
ny. Tas tų darbininkų strei
kas dar nesustabdytų gatveka
rių, bet prie to streiko ren
giasi prisidėti gatvekarių kom- 
pan. elektros darbininkai, kurie 
streikuotų išreiškimui tiems 
paprastiems darblini/nkams už
uojautos ir suteikimui jiems 
paramos. Sustreikavus elekt
ros darbininkams gatvekariai 
turėtų sustoti, nes nebūtų 
elektros gatvdkariams varyti. 
Tokis elektros darbininkų 
streikas buvo 1920 m. ir bu
vo sustabdęs vienai nakčiai 
visus gatvekarius.
Nesusitaiko ir kiti darbininkai

Tripusės derybos tarp gat
vekarių darbiiijinkų-imotorma- 
nų ir konduktorių, kompanijų 
ir mayoro Dever nedavė jokių 
pasekmių. Kompanijos atsisa
ko darbininkų reikalavimus iš
pildyti, o darbininkai atsisako 
nusileisti.

Šiandie gatvekarių darbinin
kai padarys savo susirinkimą 
ir veikiausia putans iuž kelių 
dienų padaryti streiko balsavi
mą. Jei ir tada kompanijos 
nenusileis, tai už kelių dienų 
po to galima tikėtis gatvekarių^ 
ir elevatorių darbininkų strei
ko.

* a 

ta, 
los, 
tik 
bet 
netiesioginiai, 
liui, ir neleido įvykinti pasto
vios taikos, bet dar gręsia pa
virsti į naują karą.

“Tautų sąjungos pareiga 
yra įsimaišyti į šį dalyką. Bus 
labai bloga, jei tas konfliktas 
bus pavestas išrišti dviem Val
stybėm. Tautų sąjunga nega
lės 
jei

' išpildyti savo uždavinių, 
ji nebandys sutaikinti”.

Užmušė 53 maurus
MANILA, birž. 3. — Gen. 

Wood gavo pranešimą, kad 
Filipinų konstabeliai ant Pa- 
ta salos užmušė Acbara, mau
rų “pranašą”, kurio neliečian- 
čios nė kulkos, ir 52 jo sekė
jus. Mušis įvyko geg. 30 d. 
Geg. 19 d. gi buvo užmušta 30 
jo sekėjų.

Acbaros užmušimas, mano
ma, užbaigs religinius sukili
mus, kurie tęsėsi ant tos sa
los per tris metus. Užmušus jų 
vadą, 802 maurai pasidavė 
Jungt. Valstijų kareiviams, o 
apie 200 fanatikų, kartu su 
savo vadovais, pasislėpė, bet 
ir jiems tapo paduotas ulti
matumas, kad jie kuoveikiau- 
sia pasiduotų.

Acbara kiek laiko atgal pra
dėjo Skelbti, kad jis turįs pa
sitarimų su Mahometu ir kad 
Allah įsakęs filipiniečius krikš
čionis suvaryt į jurą. Jis ant 
Pata salos kalno pasibudavojo 
tvirtovę, kur jis kasdie dary
davęs pasitarimus s'u Allah 
(mahometonų dievas). Jis da
lindavo savo sekėjams relikvi
jas, kurios apsaugančios žmo
gų nuo alkio ir' bado ir taip
jau to žmogulis nė vilyčios, nė

MEXICO CITY, birž. 3. — 
Meksikos prezidentais Obrego
nas pirmame pasikalbėjime 
nuo- prasidėjimo derybų su 
Jungt. Valstijomis,, išreiškė 
viltį, kad Jungt. Valstijos pri
pažins Meksikos valdžią. Jis 
tikisi, kad dabar vedamos tarp 
tų dviejų šalių derybos bus 
sėkmingos, nes abi pusės no
ri taikintis ir atstovai visuo
met iki šiol (Tado priemonių 
kur tik galima išvengti kivir- 
čių. Jis pats nemato priežas
ties kodėl abi šalys negalėtų 
atnaujinti ryšių.

Bažnyčia ir valstybė.

Kalbėdamas apie kovą Du- 
rango valstijoj tarp Rymo ka
talikų bažnyčios ir valstijos 
valdžios, Obregonas paaiškino, 
kad tos valstijos gubernato
rius tik pildė federalinės kon
feti tuci jos parėdimus,. kurie 
leidžia aprubežjiuoti skaičių 
kunigų. Tas konstitucijos pa
rėdymas nėra taikomas prieš 
bažnyčią, bet kad apsaugojus 
žmones. Didžiuma Meksikos 
gyventojų, salkė Obregonas, 
yra labai neturtingi. Vienok 
jie yra včrčianii užlaikyti be
reikalingą skaičių kunigų. To
dėl aprubežiavimas skaičiaus 
kunigų, kiek gali turėti kiek
viena tikyba, yra interesuose 
visų žmonių, ypač • žemesniųjų 
klesų. Nė Durangos, nė fede
ralinė valdžia nenori trukdyti 
katalikų bažnyčios veikimui. 
Bilius aprubežiuojantis skai
čių kunigų Durango .valstijoj 
turi tik socialinį tikslą, kad 
paliuosavus biednuomenę, ku
ri vos pati gali išsimaitinti, 
nuo užlaikymo bereikalingai 
didelio skaičiaus kunigų.

PARYŽIUS, birž. 3. — Fran- 
cijos parlamentas ratifikuos 
Washingtono . mtysigjinklavimo 
konferencijoje padarytas su
tartis be jokių permainų ar 
priemų.

Tečiaus kartu formaliniai 
bus paskelbta, kad Francija 
skaito, jog laivyno sumažini
mo f sutartis nebeveiks nuo 
1936 m. ir kad nuo to laiko 
ji galės elgtis kaip jai vienai 
tinka ir sulig nuožiūra didinti 
ar mažinti savo laivyną.

GHICAiGO. — Bankrutijus 
didelei brokerių firmai, val
stijos prokuroras pradėjo da

ryti kratas mažesnėse broke
rių firmose, jieškodamas spe- 
kuliatorių Šerais. Kratos buvo 
padarytos jau aštuoniose fir
mose ir visose paimta visos 
knygos, užrašai, taipjau su
imta visus rastus darbininkus 
atklausinėjimui, o firmų virši
ninkai liko pašaukti pasiaiški
nimams.

Chiniošiai susirėmė su 
japonais

jau to žmogalis ne vilyčios, 
kulkos neimančios.

t Nuteisė Kruppo 
darbininkus

Amerika pralaimėjo kovą
Neįstengė susitarti su tautų 

sąjunga apie suvaržymą pre
kybos narkotikais.

GENEVA, birž. 3. — Ame
rika pralaimėjo kovą prieš 
tautų sąjungos komisiją už 
sustabdymą nelegalinės preky
bos opiumu visame pasaulyje.

Toj komisijoj dalyvauja vi
sos šalys, kurios yra užintere- 
suotos palaikymu 
opiumu 
Anglija, 
Lenkija,

Ajine-

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ"*
šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ", susiranda ge
resnių darbų.! Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

x Chiniošiai banditai dar 4 
paliuosavo

Be to daug kitų firmų nu
žiūrima spekuliacijoje, jas 
dabojama ir galbūt ir jose bus 
padaryta kratų.

Niekurie serų pardavinėto
jai, prisibijodami galimų tyri
nėjimų ir pas juos, skubiai už
daro savo ofisus ir dumia 
Chicagos.

SHANGHAI, birž. 3. — Bū
riai studentų ir kitų šalinin
kų japonų boikotavimo vakar 
Čangša, Hunan provincijoj, 
puolė japonų namus ir san
krovas. Japonijos konsulato 
štabas buvo priverstas pasi
slėpti ant Japonijos kanuoli- 
nio laivo. Tada japonų laivas 
išsodino jurininkus, kurie su
sirėmė su ^hln'iečiais riauši
ninkais ir tris užmušė, o dau
gelį sužeidė.

iš

4 ŽMONES UŽMUŠTI.
> BUFFALO, N. Y., birž. 3. 

— Keturi žmonės liko užmuša 
ti ir vienas sunkiai sužeistas 
Erįe traukiniui ties Gowanda 
uždavus automobilių.

Francuzai neleidžia Angli 
jai tyrinėti Saar klonį

Vokiečiai Išsprogdino geležin
kelį.

«RF, birž. 3. -

PARYŽIUS, birž. 3. — Fran- 
cijos premieras Poincare va 
kar vakare pasiuntė į Londo
ną formalinį atsisakymą leist 
ištirti franeuzų valdymą Saar 
klonio. Franeuzų nota sako, 
kad Anglijos pageidavimas pa
daryti tyrinėjimus yra visai 
nepamatuotas, kadangi pa- 
tvarkimai, kuriems Anglija 
priešinosi, yra jau panaikin
ti.

6 ŽMONES SUDEGE.

še-
su-

TORONTO, birž. 3. — 
ši žmonės sudegė gaisrui 
naikinus Šilas Stanlake namą 
Sodom kaimely, arti London, 
Ont.

įDUSS:
Svarbiausioji geležinkelio lini
ja, kurią francuzai vartojo ga
benimui iš okupuotojo krašto 
anglių ir kokso, liko išsprog
dinta bombomis. Abi linijos 
išardytos ilgoką plotą ir ga
benimas sustabdytas per tūlą 
laiką.

Sugadinti bėgiai nuvertė an
glių traukinį, o kituose dvie
juose atsitikimuose garvežiai 
užgavo bombas ir nusirito nuc 
bėgių.

Keturi Kruppo darbininkai 
liko nuteisti kalėjiman ir už
simokėti po 1,000,000 markiv 
pabaudos už padarymą pienų 
{barakų, davimą pranešimų 
apie traukinių ir kareivių ju
dėjimą sabotažo kuopai, vado
vaujamai nesenai franeuzų sut 
šaudyto Albert Schlageter.

prekybos 
— Siamas, Indija, 

Japonija, Francija, 
Portugalija ir Vokie

tija — ir jos sunaikino
rikos pastangas.

Kada Jungt. Valstijos 
re savo pasiuliymus ir 
lavimus, tai tos valstybės po 
ilgo svarstymo visgi priėmė 
tuos pasiūlymus principe. Bet 
paskui prie jų pridėjo tokius 
priedus, kurie viską sunaiki
na ir leidžia opiumo augini
mą ir prekybą niekuriose ša
lyse. Tik viena Chinija, ’ 
pati labai daug kenčia 
opiumo, balsavo kartu 
Amerika už panaikinimą 
nedoros prekybos.

Amerikiečiai veikiausia 
kontferepcįijojs (pasitrauks.

pada- 
reika-

kuri 
nuo 

i su 
tos

iš

Bulgarija vėl protestuoja
LONDONAS, birž. 3. — 

Bulgarija padavė talkininkams 
antrą protestą prieš Graikijos 
atidavimą Kiaragač Turkijai, 
už
nuo kontribucijos, 
paskelbia, kad ji nepripažįsta 
to teritorialinio susitarimo 
tarp Graikijos ir Turkijos. .

pastarosios atsisakymą
Bulgarija

TSA'O ČUANG, birž. 3. — 
Ghiniečf.ai banditai ptyliuoisavo 
dar keturius svetimšalius, ku
riuos jie buvo suėmę tūlą lai
ką atgal užpuolime ant trau
kinio. Paliuosuota vieną ame
rikietį, turtingą meksikietį ir 
du ispanus biznierius iš šan- 
flhai.

Dabar banditų rankose tebg- 
ra dar 8 svetimšaliai, kurių 
paliuosavimo irgi tikimąsi ne- 
užilgo. Tečiaus iškįlę ginčai 
tarp banditų gali sutrukdyti 
jų paliuosavimą, nes niekurie 
banditų, priešinasi tolimesniam 
svetimšalių paliuosavimui iki 
nębus išpildyti visi banditų 
reikalavimai.

Chinijos valdžia sutiko pri
imti visus banditus savo ar- 
mijon, kurie tik to norės. Kil
ike nenorės stoty (armijon, 
tiems bus suteikta pilna am
nestija ir bus sugrąžinti na
mo.

Lloyd George už pripažint

LONDONAS, birž. 3.— Bu
vęs Anglijos premieras Lloyd 
George išspausdino laikraščiuo
se straipsnį, kuriame jis rei
kalauja, kad Anglija pripažin
tų dabartinę Rusijos valdžią. 
Jis sako, kad dabartinė Rusi
jos valdžia išsilaikys mažiau
sia per kelis metus ir todėl 
bus geriau ją pripažinus. Ir 
tai esą geriausia padaryti kuo- 
greičiausia, kad kuogreičiausia 
atsteigus draugingumą tarp 
Europos Saliui

Jis nurodo, kad baisėtis bol
ševikų nėra ko, nes terorą var
tojo ir caras ir kad caro val
džia buvo tokia biauri, kaip 
ir bolševikų, o vienok ji buvo 
visų šalių pripažinta. Be to 
bolševikai keičiasi ir jų val
džia daroąi visai kitokia, negu 
kad ji buvo pačioj pradžioj.

Ištremia moteris ir vaikus 
iš Ruhr distrikto

COLOGNE, birž. 3. — Lai
vas su moterimis ir vaikais 
streikuojančių vokiečių gele
žinkeliečių Ruhr distrikte, ku
riuos iš to distrikto išvaryta, 
atvyko vakar iš Boon. Juos 
palydėta į specialinį traukinį 
ir pasiųsta į neokupuotą teri
toriją, kur tos moterys ir vai
kai bus užlaikomi. Jų vyrai 
atvyko dar pirmiau, nes jiems 
buvo duotas daug trumpesnis 
laikas apleisti okupuotąjį kra
štą. 

• * : . . : 1 . i ! «■ i-

Francijos delegacija 
Rusijoje

Julės
Fran-

MASKVA, birž. 3. — 
Guesde, sūnus mirusiojo 
cijos socialistų vadovo Julės 
Guesde, atvyko vakar į Mask
vą, vadovaudamas franeuzų 
delegaciją. Oficialinis laikraš
tis Iz vesti j a sako, kad atvyku
sieji yra “Francijos prekybi
nė delegacija”.

Girių gaisras apsupę miestelį.

0TTAWA, birž. 3? — Grace- 
field gyventojai, Gatineau sek- 
tore, vakar pasiuntė prašymą 
pagelbos kovoti su girių gais
rais, kurie 
miestelį, 
gyventojai 
su gaisrais,
suvaldyti ir siunčiant paskiau
sią žinią gaisras buvo tik už 
300 yardų nuo miestelio.

jau apsupę visą 
Nors visi miestelio 
iki vienam kovoja 

bet jų neįstengia

COLOGNE, birž. 3. — Ka
pinėse nėra nieko kas palai
dotų mirusiuosius, o ir mies
to teatras stovi uždarytas dė
lei miesto darbininkų strei
ko. Streikuoja visi, įskaitant 
ir miesto gatvekarių darbinin
kus.

DUBLINAS, birž. 3. — Gy
nimo ministeris Mulcahy pa
skelbė, kad jeigu greitai bus 
padaryta taika, tai Airijos val
džia veikiausia paiiuosuos vi
sus 12,000 politinių kalinių, 
kuriuos ji dabar laiko kalėji
me. Jis taipjau sako, kad pa
daryta žingsnių sumažinti Ai
rijos armiją nuo 40,000 karei
vių iki 30,000 kareivių.

LATVIŲ EKSKURSIJA 
LIETUVON.

“LatvSų-LLlietuv’ių vienybes” 
draugija nutarė surengti šią 
vasarą ekskursiją Klaipėdon. 

Ekskursija iš Rygos išvažiuos 
birželio 20 d. Kaunan, o iš ten 
Nemunu vyiks KMpedoin ir 
pro Palangą bei Priekulę grįš 
Rygon birželio 26 d.

Suruošti ekskunsiją Lietu
von sumanė ir Latvijos univer
siteto studentai.

Šiandie — apsiniaukę, vie
tomis gal lietus; vėsiau.

Saulė teka 5:16 v., leidžia
si 8:19 v. Mėnuo teka 12:10 
vai. nakties.

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimų nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių; 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir 
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tų galima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va- 

. žinoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur
sijos vedėjo priežiūra.

. Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir
želio-June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimų ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 

1739. So. Halsted St., Chicago, HL
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

PAVYDUMO DRAMA.

Kretinga. Būdviečių k-me ba
landžio 15 d. buvo sekantis atsi
tikimas.

Vienas jaunuolis, buvęs sava
noris V. įsimylėjo vieną to pa
ties kaimo merginą, kuri į jį ma
žai domės tekreipė.

Sekmadienį balandžio 15 d. 
per vakarėlį, kuriame ir minėta 
mergina dalyvavo, susirinko visa 
kaimo jaunuomenė ir mergaitė, 
kaip visuomet, į jį mažai žiurė
jo ir V. pasijuto labai suerzin
tas ir, matydamas ją šokančią 
su kitu, pasakė vienam draugui: 
“ji jau perdaug mane erzina, aš 
ją nušausiu.

* Pasibaigus vakarėliui mergina 
išėjo namo. V. parėjęs nanfO 
susirado brauningą ir išėjo J 
merginą. 'Radęs' duris užsklęs
tas ir merginą jau miegančią jis 
tarės per durų rakto skylelę vie
nu šuviu merginą nukauti, kitu 
—save, bet likimas kitaip lėmė.

Paleidęs pirmą šūvį, kuris kliu
vo merginai į kelį; mergina pa
kilo didžiausiu šauksmu dėl 
skausmo ir V. Girdėdamas, kad 
mergina galutinai nenušauta, 
paleido antrą šūvį, kuris niekur 
nekliuvo. Tada jaunikaitis su
manė nusiskandinti, bet išgirdę 
šuvius ir šauksmą subėgo žmo
nės ir suėmė jaunuolį.

Mergina nuvežta į Klaipėdos 
ligoninę kulką išimti; jaunuolis 
—kalėjiman. (“L-va”).

tuo budu apsunkinus milicijai 
kovą su jais.

Tokių asmenų suimta visuo
se priemiesčiuose apie 200 su 
višum. Patikrinant jokių inci
dentų nebuvo. Reiškė nepasi
tenkinimo tik suimamieji.

(“L-va”)

K MM jNAuJiENCJbs UM . I*
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VAIKŲ PRIEGLAUDOS 
LIETUVOJ.

Darbo ir socialus apsaugos de
partamento žiuiomis, pilnai iš
laikomos d-to Šios prieglaudos: 
Vaitkuškio dv. 127 vaikai, Čio
biškio — 84 vaikai ir Kaune pa
ilgėjusiųjų internatas. Jie iš
ėję iš prieglaudos priruošiami 
savystoviai gyventi (mokinasi 
technikos mokykloj, gimnazijoj 
ar pas amatninkus); internate 
—24 vaikai. Stravininkų dvare 
(ties Žiežmariais) remontuojami 
namai senelių prieglaudai, ka 
me jų tilps apie 400 žmonių. Be 
to, Kaune yra valstybinis vaikų 
lapšelis, dabar pavestas “kūdi
kių gelbėjimo d-jai”. Jame yra 
56 kūdikiai. Taip pat, Kaune 
veikia trys didelės vaikų globoji-

KAUNO GATVIŲ TAISYMAS.
Kauno mieste eina skubotas 

gatvių ir namų remontas. Mili
cija verčia gyventojus palaikyti 
švarumą ir taisyti apgriuvusius 
šaligatvius. Daugelis miesto gy
ventojų išsirašė iš kitur akme
ninių plytų šaligatviams, bet iki 
šiol dar jų negauta.

Šiemet norima medinius šali
gatvius visai pašalinti ir ata
tinkamai išgrįsti gatves. (L-va).

KURSAI GELŽKELIEČIAltlS.,

Gegužės mėn. 2 d. Kaune Au
kštuosius Technikos mokyklos 
rūmuose prasidėjo Susisiekimo 
M-jos įsteigti kursai geležinke
lių stočių viršininkų padėjėjams 
tinkamai paruošti. Į kursus su
kviesti geležinkelių stočių tele
grafistai, kurie ilgiau tarnavę 
stotyse ir jau susipažinę su ge
ležinkelių darbuote ir tvarka: 
tokių telegrafistų yra 27 žmonės. 
Be jų, į kursus priimti ir tokie, 
kurie gerai moka bent telegra
fo darbą: jų tarpe ir 3 moters. 
Išviso kuršininkų yra 43 žmo
nės. Kursuose - dėstoma gele
žinkelių technika ir komercija, 
kalba, gigiena ir t.t. Dėsto Su
sisiekimo M-jos, geležinkelių 
valdybos įvairių skyrių viršinin
kai — specialistai. Kursus veda 
inž. Šakenis. Del butų stokos 
kuršininkai apgyvendinti stoty
je keleivių vagonuose.

LATVIŲ BANKO 
OPERACIJOS.

Latvijos banko operacija 
vystosi gana sėkmingai. Užsie
nio valiuta prieš dvi savaiti 
siekė 37,253,324 latų, o ba
landžio 25 d. — 42,159,086 ta
tai.

—'Dviejų savaičių laike iLatT 
vijos banko pajamos pervir
šijo išlaidas 398,217 latų.

f’

M M ESTI f
PlTHEATRE%

Monroe gat. arti State bepergto- 
finis Vodevilius šeštad., Sekm., 

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

krūt. paveikslai.
“Kur In in ver

Pinigai
iš •

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galčsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainprcof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50. • .

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

-------------- ---------- '
Daktaras Henry M. Hunt
Antras augstas — 189 N. Clark St. 
Turi slaugiau kaip 25 metus paty- 
rimo'gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.

Cataract, granulated blakstėnus, 
priaugimą nosies, ausų varvėjimą,

Tol. Lafayettė 4221
Plivnbing, Heatlng

Kaipo lietuvis, lietuviam! visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
8238 W. 88ti St. m.

apkurtimą, galvos užimą, katarą, 
skaudamą gerklę, pasididinusius 
tonsilus, praradimo balso, goiterį 
it visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.
Akiniai pritaikomi per expertus 

Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Ne
dėliomis 9 iki 12.

b-...................   ■■■>

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

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

United States Linijos laivas GEORGE WASH1NGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 

d -i t. .. • •

su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa nei viena kita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, ’o 
laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

f i ■ . 44. r. i . . 4 . .• Jj .__ • '■ •
Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Į Kelione 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. Grį- 
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

‘" Jį • <o i • • J • r

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

.'"'■I U '

Visi, kas tik rengiatės dabar važinėti Lietuvon, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų

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

ANT NAUDOS. !

K

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Kini . ......—m. iJ

K. GUGIS
ADVOKATAS

> Miesto ofisai
127 K. Dearborn St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-fl
Gyvenimo vietai / ',*’< 

8323 So. Halsted St
Valandos! puo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ■ jfekyruą utarninka 
ir kątvurga. Nedaliomis nuo 9 

... iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SI
Telephone Cąnal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. I 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 

(ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

, lengvomis išlygomis.

mo d-jos — Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas, —' 150 vaikų 
ir vaikelio Jėzaus — 14 vaikų. 
Be jų Kaune yra dar 9 prieglau
dos — žydų, lenkų ir vokiečių 
su 660 vaikų. Jų dalis laikoma 
organizacijų, kitos šelpiamos 
d-to.

Panevėžyje yra 4 prieglaudos 
—2 lietuvių Panevėžio mot. d-jos 
“lopšelio” ir Vincento ir Paulio, 
1 žydų ir 1 lenkų su 172 vaikais. 
Šiauliuose 2 prieglaudos.

Iš viso Lietuvoj yra 43 vaikų 
prieglaudos, kuriose globojama 
2365 vaikai ir 48 senelių prie
glaudos su 1303 globojamais se
neliais. Viso tų globojamų žmo
nių — 3668.

Darbo ir socialės apsaugos 
d-tas paruošė soc. apsaugos įsta
tyta vaikų-našlaičių aprūpini
mas, senelių ir invalidų slaugy
mas, bedarbių šelpimas, moti
nystės apsauga ir netekėjusių 
moterų vaikų teisių apsaugoji
mas. Kaip tik susirinks Sei
mas, šis įstatymo projektas tuoj 
bus įteiktas svarstyti pirmon 
eilėn. (“L-va”). -

popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms.
AR SKAITEI

“MAGARYČIOS”?
Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai 
Lietuvos nuotykiai. Pašiepta veikėjai ir gabia 
plunksna nupiešta daug įdomių, naujų pa
veikslų.

Magaryčios” tik-ką gautos iš Lietuvos. 
“Magaryčios”, — tai tikros magaryčios. 
Jų kaina — 50 centų.

NAUJIENŲ GNYGYNAŠ, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

šios ekskursijoj vadu bus pats Nau
jieną redaktofius P. GRIGAITIS.

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuoju 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Iš Lietuvos
Pins Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimų. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nūvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės j Naujienų Ofisą.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnriestyj’:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
H

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StARoom 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St. Ckicago
, , k Tel, Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va),

—Pastaruoju metu milicija 
patyrė, kad Kauno priemiesčiuo
se slapstosi gana daug kalinių, 
pabėgusių iš kalėjimų (Kėdai
nių, Kauno ir Panevėžio), atė
jusių is anapus demarkacines 

linijos įvairią apgaviką ir tvar
kos ardytojų.

ęuvo padaryta patikrinimas 
visuose Kauno priemiesčiuose. 
Pasirodė, kad į Kauną susispie
tė daugybė įtariamų asmenų, de- 
zertyrų, nestojusių į kariuome
nę naujokų, gyvenančių bei do
kumentų, arba sn rusų ar obos- 
to pasais, kiti gi klostuotais do
kumentais arba neįsiregistravu
siųjų milicijos nuovadose, kad

R, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Palng, kurk supranta jūsų padėjimą, ' kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodlnkite savo 
kūno vartodami netikras gyduples jūsų ligoje. Pasitarkite 
au patyrusiu daktaru chronišką vidujinių ligų Ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujaj ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei Jus kenčiate nuo chroniškų ligų Jūsų skil- 
vio, inkstų, nervų. b k au (Samoa burnos, reumatizmo,
skaudulių, gyaslditiiniisioa krau Jasry»lds, chroniBko 9ilg>nM-
mo. lytiškų ligų arba kraujo uinuodtjimo Jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Berum 606 , Elektra.
AKYS. AUSYS, NOSIS IR GERKLft

DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL x .

Valandos nuo 10, iki 8, Nedėliomis nuo. 10. iki 1

Ofiso Telefonas nn tt Ą RPnAR Busto Telefonas 
Central 4104 Armitage 3219

VIDLTRMIESČIO specialistas
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 kWest Madiaon SU kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.
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Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

* . • '

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn SU

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 1D736 S. Wabash Avė,

Tai.: Pullman 6877.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS ]R 
Balsamuotojas 
□Duriu. automo

bilius visolUenous 
reikalams, Kaina 
prieinama.

331# Aoburn
Avė., Chicago.

- _ •

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI < |

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATPiG 
SUPPLYz COMPANY 

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted
Telephone llaymarket 1018
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KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wis.
SLA. 10-tas Apskritis ruošia 

didelį išvažiavimą.

SLA. Dešimtas Apskritis 
Wisconsino valstijoj ruošia ben
drą keturių kuopų išvažiavimą 
llncine, Midway Parke, birželio 
10 dieną. Dalyvaus visų ketu
rių kolonijų — Kenoshos,z Raci- 
no, Mihvaukės ir S. Milwaukės 
lietuviai. Bus įvairus žaislų pro
gramas ir geriausiai pasižymėju
siems žaisluose bus duodamos 
dovanos. Rengėjai tikisi, kad 
sv’fto suvažiuos daugybės ne 
tik iš įvardytų vietų, bet ir iš 
kitų apielinkės kolonijų.

?,Iidway Parkas randasi sep 
tintoj mylioj į šiaurę nuo Raci- 
ro, prie gatvekarių linijos, ir ce
mentinio vieškelio einančio ’š 
Racino į Mihvaukee, taigi vieta 
kaip gatve kariais taip automobi
liais lengvai privažiuojama.

• -M. Kasparaiti^.

Kristus Lietuvoj prieš 
rinkinius

prošv. Petras, įleisdamas 
dangaus vartus dūšeles, palei
dus Lietuvos seimą, pastebė
jo, kad dangun atvyksta ne
maža dūšelių iš Lietuvos su 
iki šioliai danguj negirdėtais 
“smertelnaas grickajis,” kaži 

kokiais “seiman balsavimo” 
griekais ir deliai jų turi blo
gas “ašarų pakalnės” dvasios 
ganytojų atestacijas, kurios 
sudaro abejonių, ar leisti to
kias dūšeles dangaus viešpati- 
jon.

Sena, prityrusi šv. Petro 
galva nenuvokė, iš kur galėjęs 
atsirasti toks “griekas.”

—Kristau, kiek žemėj yra 
nustatyta didžiųjų mirštamų
jų nuodėmių? — atbėgęs šv. 
Petras paklausė Jėzaus.

—Septyni, —- ramiai atsakė 
Kristus.

|Llictuvos ateinantieji 
kaži kokią aštuntą 

nuodėmę, — pasakė

Kristus ėmė klausinėti pone- 
lio gerų darbų.

—Alkaną papenėjau, trokš
tantį pagprdjiau, nuogą pri
dengiau, pamokiau klystantį, 
abejojančiam gerą rodą da
viau, išmaldų daviau, aukavau, 
į bažnyčią vaikščiojau ir daug 
kitokių gerų darbų dariau, — 
skaitė savo gerus darbus nau
jas atvykėlis.'

—Tiesa, Kristau, jis darė, 
bet ne tavo mokslo garbei!, — 
sušuko angelas. Alkaną pape
nėjo jis vieną dvarininką, grįž
tantį iš medžioklės, o vargšų 
daugybę alkanų iš savo namų 
išvarė. Trokštantį pagirdė, aną 
savo kaimyną klebonų, kuris 
grįžo nuo ligonio. Klebonas, 
įsigėręs prie stiklelio, užsi
miršo, kad savo 'jaunąjį kuni
gą pasiuntęs Kaunan politikos 
reikalais, pasali k o vienas. Ir 
to pasekmė: kitas ligonis lau
kė jo, kadi suteiktų paskutinį 
dvasios patarnavimą ir nesu

laukęs vargšas mirė. Jis nuo
gą pridengė — neturėdamas 
kur dėti žiuponą, primetė vie
nam vargšui. Pamokė jis vie
ną klystantį deginti minką, kad 
neužteptų Laisvės Alėjoj fran- 
euzų ir anglų kalba parašo. 
Abejojančiam darbininkui už 
ką balsuoti patarė balsuot už 

[Tavo, Kristau, mokslo darky- 
I toją, kaži kokią federaciją. 
Primetė keletą centų elgetai, 
nuo kurio kitaip negalėjo at
sikratyti kelis kartus kelyj ir 
vieną kartą namie. Tiesa, Mi
šias pirko. Bet tam, kad kle- 

I bono akyse butų geras katali
kas. Aukų davė kažin kokiems 
partijos reikalams, nuo kurių 
kentė vargo žmonės, o prie 
aukų dar jis priskaitė savo 

Į tūkstančius Valstiečių bankuo
se, nes šis Bankas tai farizėjų 
tvirtovė Lietuvoj ir jo rėmė
jams žadėta minkšta vietelė 
danguj.

—Bankininkams nesu paža
dėjęs dangaus ir pasakiau, kad 
kuprys greičiau pralįs pro ada
tos skylutę, negu tokie banki
ninkai įeis į dangaus karalystę 
— ar ištaręs tuos žodžius Kris
tus paliepė angelui išmesti po
nelį iš dangaus. Patsai Kris
tus pasivertęs žmogumi nusi
leido žemėn ir vargšo rūbuo
se atėjo į vieną Lietuvos mies
telį.

Buvo sekmadienis, kaip tik 
prieš rinkimus. Kilęs žmonelių 
stovėjo apie klausyklą, eida
mi išpažinties, čia Kristus pa-

stebėjo “8 grieką”: vienus kle
bonas varė be išrišimo, kitus 
saikino, kad nebalsuotų už so- 
ciailstus ateinančiame Seime; 
barė, virkdė moterėles ir t. t. 
Už valandos tas pats laikė Mi
šias. žodžiais minėjo Kristų, 
jo kančias, o mintyje visą lai
ką turėjo rinkimus, kaip ge
riau sukelti žmonių neapykan
tą prieš socialistus ir panašiai.

—Ir štai atnaša prieš mano 
kruvinąją auką! —
Kristus palingavo galva.

Pamokslas. Ir vėl tas pats. 
Neapykanta, šmeižtai, vietoj Jo 
prakilnaus taikaus mokslo. 
Politinis trijų ganytojų aplink
raštis ir t. t. Išėjo į rinkelę, ir 
Čia tas ypats. Klebonas, jaunas 
kunigėlis ir dar koks ponaitis, 
pasilipdami ant bačkutės, ko- 
liojo savo priešus, šmeižė. Bū
damas'žmogaus paveiksle Kris- 
tus išalko ir nuėjo klebonijon 
paprašyti valgyti. Ten pietus 
valgė klebonas su atvykusiu iš 
sostinės federacijos agitatorių 
ir kažką kalbėjo apie Vailo
kaičių bankus, mitingus, areš
tus ir t. t. Klebonas pamatęs 
nuskurusį Kristų vargšo pavi
dale rūsčiai pažvelgęs išvarė, 
kad čia esą ne traktierius, ne 
restoranas,1 kur visi Valkatos 
užeitų. Kristus išvarytas iš 
klebonijos nuėjo pas vargšą 
darbininką. Ten jį maloniai 
priėmė, pavalgydino ir drau
giškai pasišnekėjo apie rinki
mus Seiman. Kristus galutinai 
suprato, kad ir 2000 metų 
praėjus faijizėjtfi, ne tik .ne
dingo, bet labiau .išsiplėtė, ir 
jo mokslas tapo jų reikalų 
įrankiu, nulindęs, sunkiais įs
pūdžiais grįžo dangun.

—'Duokit senąjį kryžių; ei
siu antrą kartą ant jo mirti. 
Eisiu ne į Jeruzolimą, bet į

liūdnai

Kauna, nes matyt už Lietuvą 
aš nebusiu miręs, — paliepė 
Kristus angelams atnešti kry
žių. ' !

—'O Viešpatie! — sušuko 
nusigandę danguj esantieji/ lie
tuviai. Neik, nes ir antrą kart 
už juos numirus, vis tiek tie 
farizėjai netikės! Palik tą rei
kalą patiems žmonėms. Jau 
daug yra tokių, kurie veda 
griežtą kovą su farizėjais. Il
gainiui išvtysi, ''Kristau, savų 
mokslą visoje šviesumoje, ir 
farizėjų sauvalė bus sutremp
ta. »

—Pa/la»imint}i, kurte su jais 
kovoja! — ištarė Kristus ir 
paliepęs šv. Petrui įleisti visus 

a teinančius dangun su “8-j u 
grieku”, atsisėdo savo augšty- 
bese. —Ex-fede.

[ “Socialdemokratas” ]

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

iki pa

manęs!

yra 
ku-

atsineša 
didžiąją 
šv. Petras.

— Kaip? — nustebo Kristus, 
— kur tos dūšeles su aštuntuo
ju nusidėjimu?

—Už vartų palikau, 
aiškės.

—Įleisk, Petrai, prie
šv. Petras suleido < 

visas aštuntuoju grieku nusi
kaltusias dūšeles. Dūšelės, bai
liai įėjusios į dangų, puolė 
Kristui po kojų. Kristus pap
rašė jų paaiškinti, kas tai yra 
tasai “8-tas griekas.” Dūšelės 
vienu balsu nupiešė Kristui mi
nimo “grieko” atsiradimą.

Kristus, muilydamas, kad vfc 
sos tuo “grieku” dūšelės 
skriaudžiamosios klasės,
riai kaip tik Jis pats yra pri
žadėjęs rojų, paprašė visų sės
tis ir pasilikti danguj, kadangi 
kitokių mirštamų nusidėjimų 
prie jų nerado.

—O ten kas laukia prie var
tų? — pastebėjęs Kristus ką 
tik įėjusį dangun storą, riebų 
ponelį, — užklausė šv. Petro.

Senelis atsigrįžęs pažvelgė į 
svečią ir paaiškino Kristui, 
kad šis svečias tikrai busiąs 
!>e “8 grieko“ ir gerai atestuo
tas, nes ne pirmą kartą tenka 
įleisti ir visi tokie sulig žemės i 
dvasininkų atestavimų esą ge
ri žmonės.

—Nagi, įleisk čia, pažiūrėsiu 
tą žmogų. i

Įleidus ponelį vidun, Kris
lus paėmė žiūrėti jo atestaci
jas. Atestacija puiki: geras 
krikščionis, bet Kristui, mačiu
siam daug farizėjų darbų, visi 
dėlto buvo įtartina. Pasišaukė Į 
buvusį ponelio angelą sargą, 
kuris atlydėjęs jį diangun, už
sišnekėjo su kitomis dangaus) 
dvasiomis apie Lietuvoj “8 di-Į 
dįjį grieką.” Prieš angelo akis

Lietuviai!
Jei jus norite plaukti ant nau

jos mados labai gražaus pasažie- 
rinio laivo, atsiminkite, kad 
ROYAL MAIL operuoja tiesų pa- 
sažieriams patarnavimą, 'nuo New 
Yorko iki Hamburgo,. laivais 
“ORCA”, “OHIO”, “ORDŲ N A“ 
ir “ORBITA”.

Kiekvienas autorizuotas lietuvis 
agentas parduos jums laivakortę, 
arba jus galite atsišaukti arba ra
šyti.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET 

COMPANY,
117 W. Washington St., 

CHICAGO, ILL.

DDVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuyos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius , 

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

*r .............. .

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

- Doleriais ir Litais.
Mustj Pinigrų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
V—..................    m r

CUNARD 1
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURĘTANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi. 

, Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai' pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIŪIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Sf., kampas 31 gat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; 
gai praktakavu-
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės. o 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais • susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. f

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

TAUPUS ŽMOGUS

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 ’

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12 ’ 
1579 Milwaukee Avė.,

Kamp Robey ir North Avė.

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Narys Federal Reserve

Trisdešimts mėty Kenservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
I

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai
■■■■    ................................................................................................... I I    Į ■ II Į ui

DR. A. J. 8ERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
i ■■ u. i i i m..........  ................. m

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.. 
8259 So. Halsted St., Chicago, Dl.

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai. Lafayette 4988 

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820,
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Telefcnas Boulevard 7042

DR. Gi Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

A. L. D AVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir 
a ■■ ■ ' ■■

Telephone Yards 5632

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Stn 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR, A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

' Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.

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

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1052

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

Residenca Ganai 2118

K b /f:* ;

Garsinkitės Naujienose

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytu 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHŪ
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir ku-/ 
dikj laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, BĮ.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 8313 So. Halsted St., j nauv 
ją vietą 3410 So. Halsted St.

X^DR. HERZMAN^
—IS RUSIJOS—-

Gerai lietukams žinomas per Ii 
metų kaipo pataręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Eg-ia 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau« 
jauslus metodus X-Ray ir kitoldui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0376

Naktj Drexel 950 
Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

*

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan

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

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

’ DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
>1 ..■! Į Į Į I —/

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. ATRoth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedėliomis 16—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. ChicagoDR. P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted St

TeL Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAE

OptvaatrM 
T«L UOU Uvai< SttT

S.AahlaašAvB
KaaiSM 47-tM SM.

S-rM MbM.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pritarimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

8325 So. Halsted St., Chicago, 111.

< •
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NAUJIENOS

Idftor E firigaitto

4^88 'South flaistaa hizmi 
Dhicago, m.
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Subscriptipn Ratecr

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Merch 17th, 1914, at the Post Office 
ąf Chicago, I11M andar tha act ef 
March 2nd« 1879.
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Bet ko atsieks valdžia to

kiu pasielgimu su "darkuopi- 
ninkų” kandidatais? Nu-gi tik
tai to, kad dabar bus supkiaus 
įvertinti rinkimų pasekmeš. 
Komunistai šauks, kad jie tu
rį “milžinišką įtaką” darbinin
kuose, tik dėl valdžios perse
kiojimo jie negalėję laimėti 
rinkimų.

Komunistai Lietuvoje yra 
taip silpni, kad pavojaus val
stybei iš jų pusės būti negali., 
Bet persekiojimai'

Ko I “kankinių vainiką”

Naujienos eina kasdien, itskiriaat 
seknsadftnius. I^idMa Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chica<o, 
Dl. — Telefonui Boosevelt 8*00.

j Tas pats dr. Bistras buvo 
pirmojo paprastojo Lietu
vos Seimo pirmininkas. Tai
gi jisai yra didelis krikščio-j 
nių demokratų patrijos Šu
las. Jeigu Lietuvos teismas 
nuteisė kalėjiman tokį žmo
gų, tai turbut jo kaltė jau 
buvo labai aiški.

I Bet yra keista,’ kad į pa
čias atsakomingiausias val
stybės vietas Lietuvoje pa-Į 
tenka šitokie asmens.
tuomet norėti iš menkesnių-1 kuriose dalyse žmonių sim- 
jų valdininkų? paUjas jiems.

Atsakomybes jausmas tuoja' val
Lietuvos valdančiojoje par- __________
tijoje, matyt, yra labai silp- AMBASADORIV KONFEREN- 
nas- CIJA PROTESTUOS.

leda jiems 
ir palaiko

Klaipėdos krašto klausimas, 
A P Two 
mat, dar nėra galutinai iš
spręstas. P-as Galvanauskas 
pastiskubfino su “autonominio 

režimo” paskelbimu tur-but 
dėlto, kad jisai norėjo paro
dyt (Lietuvos žmonėms (prieš 
pat rinkimus!), jogei Lietu
vos valdžia ištiesų “prijungė” 
Klaipėdos kraštą (prie Lietu
vos.

Dabar iš i to gali išeiti viso
kių nemalonių komptykacijų.

KLAIDA SU TENDENCIJA.

Metams -------------
Pusei meti ................... ———
Trims minariims - 2
Dviem minesiain - - ,
Vienm minėsiu! , ,

Ckksgoje per
Viena kopija ,,
Savaitei įy- r- . ri t-

Minėsiu! ^r... W , 76c
Suvienytose VaJstiJoMi ne flikagoje 

psita: 4'

Metams------ t *7**0
PAeai metą --------- , - «M
Trims mineslams i • 1,75
Dviem minesiam —- - -į-., 1.25
Vienam minėsiu!____ / .75

< t

Lietuvon ir kitur užsleniuosei a 
(Atpiginta)

*8.00

Apžvalga
KAM NIEKUS KALBĖT?

Metams________
Pusei metų ____
Trims minesiams

*8.00
4.00

. 2.00

Smūgis 
prohibiciįai

Pirma So. Bostono “Darbi
ninkas”, o dabar Brooklyno 
“Vienybė1* rašo, kad socialde
mokratai 
Lietuvos 
reiškia — 
pralaimėję 
yra netiesa. Galutinai sutvar
kius rinkimų rezultatus į pe
reitąjį Seimą, pasirodė, kad 
socialdemokratams tenka 10 
vietų, o ne 11. Liaudininkams 
gi — 20, o no 19.

Liaudininkai, dabar vadina
si prakišo 4 vietas, o socialde
mokratai — 2.

turėję pereitame
Seime 
šiuose 
3 vietas.

11 atstovų, 
rinkimuose

Bet tai

Paskelbus autonomiją 
Klaipėdos kraštui

—f ,

New Yorko valstijos gu
bernatorius pasirašė legisla- 
turos įstatymą, kuriuo pa
naikinama pirmesnis įstaty
mas apie prohibicijos vyki- 
nimą toje valstijoje. Svar
biausioji šios šalies valstija 
tuo budu dabar nebesirūpins 
tuo, kad butų negaminama 
ir nepardavinėjama svaigi
namieji gėrimai; tą uždavinį 
ji palieka vien federalėms 
įstaigoms.

Jeigu New Yorko valstija 
buvo pusėtinai “šlapia” 
(kaip ir visos kitos valsti
jos) iki šiol, tai po prohibici
jos vykinimo įstatymo at
šaukimo 18-ji pataisa prie 
Konstitucijos tenai paliks 
visai be reikšmės. i

To, be abejonės, nori ir 
pats gubernatorius. Nors 
pirm pasirašysiant atšauki
mo bilių jisai buvo padaręs 
iškilmingą “visuomenės at
stovų” klausinėjimą, leisda
mas išreikšti savo nuomones 
kaip prohibicijos šalinin
kams, taip ir jos priešams, 
bet iš visa ko numanu, kad 
tai buvo tiktai komedija. Gu-1 
bernatorius vadavosi iš ank
sto priimtu nusistatymu, ka
dangi, duodamas savo pat
virtinimą legislaturos biliui, 
jisai kartu pasmerkė visą 
prohibicijos įstatymą. Vol- 
steado aktą, pasak jo, para
šė “fanatikai”.

Tai, žinoma, 
nuomonė. Bet, 
reikšdamas ją,
rius Smith padarė prohibi- 
cijos klausimą vienu svar
biausiųjų “issue” ateinan
čiųjų metų prezidento rinki
mams.

ne jo vieno 
viešai iš- 

gubernato-

Kas nors blogoj

“Lietuvos i žinios” ; rašo,
kad' ii'ri'iL

Jau yra žinoma, kad balan
džio mėnesio pradžioje Lietu
vos ministeris pirmininkas pa
skelbė tvarką Klaipėdos kraš
tui. Bet Santarvės valstybės 
nepalankiai pasitiko tą Lietu
vos vyriausybės žingsnį, ir 
Reuterio žirnių agentūra pra-

I “Draugas” dažnai prikaišio-Į neša, kad Ambasadorių Kon- 
ja socialistams prietelybę suĮferencija rengiasi protestuoti, 
bolševikais, nors jisai puikiai 
žino, kad socialistus bolševi
kai ne tiktai pikčiausiai šmei
žia, bet, kur turi galios, ir mir
tim baudžia. 'Dabar jisai ir vėl 
rašo: ' * * - ■ .

“Savo prietelybę jie įro- 
* dė Seiman rinkimų laiku. 

Tuomet jie liovėsi (? “N”.
Red.) vieni kitus kirtę iri P. Galvanauskas, lydimas kitų 

| net susijungė, sudarydami trijų ministerių, nuvažiavo Klai-
| bloką < prieš ncsocialistines pėdon ir gegužės 7 dieną paskel- 

partijas. Pavyzdių, socjialde- bė autonomiją Klaipėdos kraš- 
mokratai susijungė su reyo-Įtui. Paskelbtoji valdžios de- 
liuciniais socialistais', kurie klaracija jau tilpo Kauno laik- 
eina ranka rankon su bol- raščiuose. Šiuo kartu aš nesilei- 
ševikais, reiškia susidėjo su siu kalbėti apie pačią deklaraciją 
Lietuvos valstybės ir tautos ir jos turinį, tik pastebėsiu, kad 
priešais.” ji turi Klaipėdos kraštui dide-
Vadinamieji revoliuciniai s0Jl«s reikšmes: jog tai yra Klai- 

cialistai visai neina ranka ran. Pėdos krašto konstitucija, jeigu, 
kon su bolševikais. Su pasta- ž“’ J* bus v „ .

...........  . , - * v. o Nežinau, kaip praėjo paskelbi- raisiais jie nutraukė rysius ’ *.y, .iii. 4., i mo aktas pačioj-Klaipėdoj, nesjau keletas metų atgal ir pa- . .. . , Z,i - -v. . .1 laikraščiai iki šiol nėra padavę

. v■ . jokių žinių, bet pačiam Kaune
priešais. .....................ta s įvykis liko beveik nepažy-Lietuvos revoliuciniai sočia- o . . . .. . , * . .. . . metas. Bent Solomonskio cir-
is ai aug-ma a a m a ai nesenai atvažiavęs musų 

srove., kuri Rusijoje vadinasi I g o
Ynaisiais socidhsta.s revo- ž da ia kai tag 
liueioinenais šie tik iki Brest-1]st bjnis reikala3. 
Litovsko taikos rome nolsevi-1 , ....v s _ I Ką reiškia tas musų patnoti-
kus, bet nuo to laiko em a- Lgg vjsuomengs kuklumas? Ar 
tnai su jais ovot. im usi jų jau pritrukę karštos 
sovietų valdžia yra sušaudziu- meilgs įr tgvynei .p broliams 
si, o beveik visi kiti jų vadai, lietuvninkams iš Mažosios Lie- 
kune dar išliko gyvi (pnskai- L.UV0S? 
tant ir Mariją Spdridonovą) _
jau keletas metų kaip neišei- Te‘^be’ visuomenes rūpestis 
J .v . ,... yra dabar susimetęs ties labaina is kalėjimo. .. ,. . , . o .v „ . jai opiu klausimu, — tai SeimoKam tad “Draugas” prasi-r. ... . * ...... . . . rinkimais. Bet svarbiosios sumano tokius niekus apie revo-l .. .. . x .. ,.. . . ... 4.- o \ x i .. silaikymo priežasties reikia kurhuoinius sofistus ? Apšaukti kitu,r Daiykas tame,
juos •valstybes ir tautos prie- Lj autonomijos paskelbima8 
sa.s gali bi kas, bet šitaip> sun- Kda ner ka<J 
klf“_ k^Ula?t A .*aVLl°‘“ I Klaipėdos priglaudimo prie

Lietuvos klausimas prieina 
savojo galo. Galo dar nepreita 
ir preiti bus nevisai lengva. Gal 
ir labai sunku. Gal teks jo 
laukti ir ilgėliau. Ir kad gerbia
moji publika nesinervintų, kad 
valdžia, prieš Seimo rinkimus 
prisimintų visuomenei iš gero
sios pusės, p. Galvanauskas ir 
pasiskubino nuvažiuoti Klaipė- 
don.

Neturiu boro jo už tai peikti. 
Autonomijos paskelbimas yra 
dar vienas žingsnis nustatyti ir 
sutvarkyti Lietuvos santikius su 
Klaipėdos kraštu. Jei tik tas 
žingsnis padaryta, susipratus su 
pačiais klaipėdiečiais, atatinka
mai jų ir Lietuvos liąudies rei
kalams, tai butų sveikintinas 
daiktas, nes jis sudarytų dar 
vieną, gyvą ryšį.

Aš ir to klausimo tuo tarpu 
neliesiu. Aš tik noriu tamstoms 
priminti, geresniam kalbamojo 
klausimo supratimui, kurioj Jis 
yra dabar padėty.
į Kaip tarpams- žintaa,>deryį 
bos; dėl Klaipėįbs.5 krašto'

oponentus, reikia turėti įrody
mų; tuo tarpu Chicagos ku- 
nigų organas nepajiegia nieko L 
kito jiems primesti, kaip tik Į • 
aiškiai melagingą išmislą, kad 
jie einą išvien su bolševikais.

“TVARKOS DABOTOJŲ” 
NEIŠMANYMAS.

“ ‘Laisvės’ b. redakto
rius dr. Bistras Kauno tai
kos teisėjo nubaustas 8 
dienoms arešto už p. T. Na 
ruševičiaus šmeižimą.”

Iš Lietuvos laikraščių pati
riame, kad Vyriausioji Rinki
mų Komisija išbraukusi iš 
kandidatų sąrašo antroje rin
ktinių apygardoje visų eilę 
“Darbo Kuopos” ((komunistų) 
kandidatų. Jie esą traukiami 
tieson, kaipo valstybės išdavi
kai, ir todėl negalėję būt ren
kami Seiman. Pranešama, kad 
ir kitose apygardose, pasire
miant tuo pačiu “pamatu”, 
buvę pašalinti iš sąrašų dau
gelis tos pačios partijos kan
didatų.

' Šita aplinkybė gal būt žy
miai prisidėjo prie to, kad į 
Seimą nepateko • nei į vienas ko- 
mpništas, f nors kai! kuyie ‘ rin
kinių daviniai rodo, kad šiuo? 
sė rinkimuose kpinunistai var
giai kurioje apygardoje galė
jo gauti “renkanįą” balsų skai
čių (t. y. tėkį skaičių, kurio 
reikia, kad pravedus bent vie
ną’ atstovą).

St. Kairys.
— i....... ę J \

2. Kieno žinioj ir kuriuo budu tu
ri būt valdomas Klaipėdos uos
tas ir 3. Kaip turfbut patikrip- 
tas tranzitas per Klaipėdos uos
tą ir Nemunu toms valstybėms, 
kurios gaus teisės nudotis uostu 
ir Lietuvos vidujiniais vandens 
keliais.

■> ' , /

Derybų pamatau Ambasado
rių Konferencija pasiūlė savąjį 
projektą, išdirbtą francuzų ir 
pataisytą lenkų nurodymais. 
Kokia pamatinė to projekto min
tis, “Naujienų” skaitytojai tur 
būt jau žino. Trumpai ją pri
minsiu. Aukštoji Antanta rodo 
gyvo susidomėjimo visų pirma 
Klaipėdos uostu. Vakarų Euro
pos kapitalistiniai vorai gerai 
supranta uostų reikšmę, kuomet 
tenka .išnaudoti tie kraštai, ku
rie betarpiai su uostu surišti 
arba gali su juo lengvai susi
siekti. Kieno Rankose bus uos
tas, tas galės melžti visą jo už
pakalį; išnaudoti jį ne tik eko
nominiai, bet įsitvirtinti jame 
ir politiniai. Ir todėl Antanta 
pasiūlė: padaryti iš Klaipėdos 
liuosą uostą, kuriuo liuofeai ga
lėtų naudotis interesuotos vals
tybės ir kuris butų pilnoj žinioj 
ypatingos komisijos iš 4. Toj 
4-ių komisijoj turėtų būti: Tau
tų Sąjungos skiriamas komisi
jos pirmininkas, Lenkų valdžios 
atstovas, Lietuvių valdžios at
stovas ir Klaipėdos krašto at
stovas. Pirmininkui duodama 
teisė savo balsu nulemti komi
sijos sprendimą, tais atsitiki
mais, kai balsai joje pasidalina 
pusiau.

Tamstoms žinoma, kad da
bartinė Tautų Sąjunga yra ne 
kas kita, kaip Antantos krome- 
lis—ofisas atlikti smulkiai poli
tiniai prekybai, arba pridengti 
Tautų Sąjungos vardu smurto 
žygius, kur juos padaro pati An
tanta, bet nenori dėti'savosios 
firmos nešvąriam gešeftul. Taip 
norima padaryti i
fnų. Tariamasai Taut^ Sąjungos 
pirmininkas Klaipėdos uosto ko
misijai butų ne kas kitas, kaip 
tik vienas didžiųjų valstybių ko
misaras., Galėtų būti arba ang
las, arba francuzas? Kai anglai 
jau atsisėdo Dancige, tai Klai
pėdoj iš viso ko spėjant turė
tų būti francuz&s. Prancūzas 

<Įa ir dėlto, kad jie buvo Klai
pėdos krašto okupantais ir del- 
to, (kad Klaipėdos į nuolat <tyty> 
lenkai, —-’tai(fnąncii?ų (1 pieštu 
penimas veršiukas.

Suprantama, kad tokia komi
sijos sudėtis duotų' Klaipėdoj 
vyrauti kaip tik toms valsty
bėms, kurios iki šiol buvo skai
tomos Lietuvės pavojingiausiais 
priešais. Vyrauti net ir tuo-

met, jei Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto atstovai visuomet eitų iš- 
vieno.

Reikia pridurti, kad Antantos 
projektas, atiduodamas visas 
šeimininko teises uosto komisi
jai, visas uosto laikymo ir geri
nimo sunkenybes deda Klaipė
doj kraštui, deda dalinai ir Lie
tuvai. Tiek trumpai dėl uosto.

Tranzito klausime Antantos 
projektas siekia to, kad ir Klai
pėdos kraštas, ir pačios Lietu
vos keliai, ypač tie, kurie veda 
uostan, butų liuosai prieinami ir 
liuošai naudojami interesantų 
valstybių reikalams. Kiek svar
bu Lenkijai gauti kelias jūron 
per Lietuvą ir Klaipėdą, apie 
tai ir ankščiau teko nekartą ra
šyti. Derybų metu savo norus 
iškėlė ir anglai. Mat; anglų 
pirkliai yra užpirkę iš Lenkų 
valdžios jos užgrobtuose kraš
tuose didelius miškus, kuriuos 
galima plukdyti jūron Nemunu. 
Ir todėl zAnglų valdžia, jau se
niau iškalusi reikalavimą nei- 
tralizuoti Nemuną, per dabarti
nes derybas vėl jį pakartojo. 
Klaipėdos statuto projekte, 31- 
am paragrafe yra specialiai kal
bama apie tai, kad nuluptas 
miškas, įgabentas Klaipėdos te- 
ritorijon, neprivalo būti apdeda- 
mas mokesčiais ir muitais, jei 
jis, jau apdirbtas ar neapdirb
tas, bus gabenamas toliau. Čia 
kaip tik turima omeny miškai, 
kuriuos kirs, lups ir gabens ang
lų biznieriai.

Antantos projektas nori ati
duoti ne tik uostą, bet ir Klai
pėdos krašto vandens kelius tai 
pačiai krašto komisijai, o Lietu
vą fąktinai verčia greičiau su
tvarkyti savo santikius su Len
kais, kad greičiau atsidarytų pa
ti siena.

Pagalios trečiuoju klausimu,— 
kokia turi būt Klaipėdos krašto 
autonomija,
konferencija pasiūlė padaryti iš 
mažučio Klaipėdos krašto beveik 
nepriklausomą valstybę, nepri
klausomą visų pirma nuo Lietu
vos. Jos projektu klaipėdiškiai 
rūpinasi šiais savo reikalais: sa
vo švietimu, tikybos ir sveika
tos reikalais, darbininkų ir pa
vargėlių draudimu ir įstatymais 
darbui aprūpinti, savo keliais 
(tik gelžkeliai turėtų būt per
leisti Lietuvai), ir vidujinės 
tvarkos užlaikymu. Klaipėdos 
kraštas pats sau leidžia civilius, 
prekybos ir kriminalius įstaty
mus; jis pats nustato, kas gali 
būti Klaipėdos krašto pilietis; 
tvarko savo teismus, nustato 
savo muitus ir kitokius mokes
čius nepriklausomai nuo Lietu
vos; jis gauna vokiečių paliktus 
valstybinius turtus, pats tvarko 
savo savivaldybes.

Klaipėdos piliečiai neprivalo 
tarnauti Lietuvės kariuomenėj. 
Jie turi savąjį žemutinį Seimą 
ir savus aukštuosius rumus, ku
rie nepriklausomai tvarko vi
sus aukščiau paminėtus reika
lus. Jie turi savąją valdžią, — 
Direktoriją — priklausomą tik 
nuo Klaipėdos Seimų. Lietuvos 
valdžios komisaras Klaipėdos 
kraštui yra tik Lietuvos atsto
vas ir tarpininkas tiems atsiti
kimams, kai tiems abiems kraš
tams butų reigalinga susitarti 
bendrais reikalais.

Antanta, siūlydama Klaipėdos 
kraštui tokią nepriklausomybę! 
rūpinasi vienu, — kad Lietuva 
negautų... jame 
kių teisių, 
mažutė šalis 
tektų žinion ir
bėn tos pačios uosto komisijos. 
Nes kai komisija tvarkytų uos
tą, tai ji faktinai spręstų ir Klai
pėdos miesto reikalus, spręstų 
ir paties krašto reikalus.

Paryžiaus derybos tai ir buvo 
derybos tais trimis klausimais. 
Valdžios delegacija, dar nespė
jusi sugiįžti Kaunan, jau iš ke
lio pasiskubino pasigirti, ką bps 
laimėjusi. BęVtuo tąrpu daug 
kuo girtis neteko. Du, Ajitan- 
tai svarbiausiu klausimu, — tai 
uosto ir tranzito, — pasiliko ne
sutartu ir neužbaigtu. Skirtu
mai tarp Lietuvos valdžios nusi
statymo ir Antantei siekimų 

pasirodė tiek žymus, kad galuti
no susitarimo klaušimas tapo

atidėtas visam mėnesiui. P. Gal
vanauskas pradžioje padžiugino 
Lietuvos visuomenę bent tuo, 
kad, girdi, Klaipėdos krašto au
tonomijos reikalas jau užbaig
tas ir užbaigtas taip, kaip lietu
viai norėjo.

Tai buvo tik bendras p. Gal
vanausko pasakymas.' Dabar, 
kai paskelbta Klaipėdoj autono-( 
mijos deklaracija, pasidarė aiš
ku, kad ir tuo reikalu Lietuvos 
delegacijos ne Dievas žin kas 
laimėta. Bet apie tai kitam 
kartui. Dabar galima tik viena 
aiškiai pasakyti: Klaipėdos liki
mo klausimas dar tol gražu ne
išrištas, tol gražu nelinksta ton 
pusėn, kaip Lietuvos visuomene 
buvo norėjusi ir sunkiausia jo 
dalis pasilieka priešaky.

Gegužinė Šventė Latvijoj

iuo atsitiki-

Ambasadorių

■ , vyko 
Paryžiuje nuo koyo 25 d. iki 
bal. 12 d. Svarstymui buvo pa
statyti trys pamatiniai klausi
mai: 1. Kokiu budu turi būt su
tvarkytas Klaipėdos kraštas, ki
taip sakant, kurios rųšies turi 
būt jo autonominis surėdymas;

beveik 
Tuomet 

savaime
priklausomy-

Ryga. — šių metų gegužės 
1 d. Rygoje praėjo gana triukš
mingai. Dar prieš savaitė pra
dėjo eiti gandų, kad kas ten 
rengias sukilimus, įvyksią su
sirėmimų ir t. p. Tokie ir pa
našus gandai jau išanksto su- 
nervavo žmones, ir užtat prieš 
gegužės 1 d. prievakary vy
riausybė išleido atsišaukimą, 
kuriame buvo pareiškiama, 
kad ji pavartosianti griežčiau
sių priemonių galimoms riau
šėms likviduoti pačioj jų pra
džioj. Prie visų svarbesnių įs
taigų buvo pastatyta kariuo
menės apsauga. Kadangi šven
tė turi dvejopo pobūdžio, tai 
ir visas iškilmes reikia pa
skirstyti į dvi dalis: 1) tauti
nės iškilmės ir 2) tradicinės 
darbininkų demonstracijos.

Taukinės iškilmės prasidėjo 
kariuomenės paroda Esillana- 
do aikštėje, 12^2 vai. dieną. 
Tačiau dar prieš 11 vai. žmo
nių prisirinko labai daug ir 
nerimdįSČiu laukiamo parodos 

pradžios. Parodoj dalyvauja 
įvairios kariyomenės dalys: 
pėstininkai, raiteliai, artilerija, 
šarvuoti automobiliai, tankati. 
Apie 1 vai. ore pasirodo penki 
aeroplanai. Lygiai 1 vai. at
vyksta valstybes prezidentas 
IČakštė, kurs priima parodą. 
Tuo tarpu Esplanado aikštėn 
atvyksta tautinės organizaci
jos, jų tarpe “Tautinis Kliu- 
bas” (fašistai), dauguma stu
dentų, visi lyg vieno su laz
domis.

Seime laikomas iškilmingas 
posėdis, į kurį pakviesti visi 
Steigiamojo Seimo nariai, ne
patekę" nuolotiilin Seiman. Sei
mo pirmininkas Fr. Vesmans 
daro apžvalgą Steigiamojo Sep 
mo ir šio Seimo darbuotės, su
stodamas prie šios dienos, kai
po St. Seimo sukaktuvių. Tuo 
posėdis ir užsibaigia.

Apie antrą valandą tautinės 
organizacijos ir Esplanadas 
vyksta pilių, kur manifestaci
ją pasitinka /valstybės prezi
dentas ir vyriausybės nariai. 
Esplanadas gi tuom tarpu vi
sai pasiliuosuoja, ir tenai at
vykstą socialdemokratų ma- 
žumiečių demonstracija, bet ji 
pina visai atskirai nuo kitų 
darbihitinkų orgai^izaciljų, įsu 
raudonomis ir tautinėmis vė
liavomis, gi kairesnės partijos 
pareiškė, kad darbininkų šven
tės dieną tautinės vėliavos 
darbininkai negalį pripažinti. 
Taigi darbininkų demonstraci
jose tedalyvauja kairiųjų so- 
dialdenkokratų ir profesinių 
sąjungų organizacijos. Visos 
jos susirenka Suvorovo g. 25, 
iš kur vyksta Esplanadai!. Žmo- 
riįų dfemonstdaoijoj dalyvauja 
| kelias dešimts tūkstančių, ku
rie su raudonais ženklais ir vė
liavomis ramiaį eina nurodyton 
vieton. Esplanade padarytos 
tribūnos, iš kurių rengiamasi 
daryti prokalbas. Bet tuo tar
pu iš / pilies atvyksta tautinės 
organizacijos ir pra4eda Švilp
ti, rėkti, taip kad darbįninkai 
visai negali kalbėti. Nežiūrint 
atsakomingų tvarkdarių reikar 
lavimų išvaikyti “fašistus” 
policija atsisakė. 'Padirąsinti 
tokiu policijos ' elgesiu studen
tai pradėjo svaidyti akmpni-
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mis, ;butefliiais su nuodingoms 
dujoms (gazais), šaudyti ir 
užkabinėti atskirus asmenis. 
Prasidėjo muštynės. Keletas 
žmonių iš abiejų pusių sun
kiai sužeista. Matydami, kad 
darbininkams nebus leista kal
bėti, jie nutarė išsiskirtyti. Ta
čiau atskirose gatvėse juos 
dar gaudė nacionalistai ir ne
maža darbininkų primušė at
imdami iš jų vėliavas. Iš viso 
sužeista apie 15 asmenų. *

Vakare įvairiose vietose įvy
ko socialistų mitingai, kuriuo
se buvo griežtai pasmerkti 
nuotikiai Esplandoje. Priimto
se rezoliucijose reikalaujama 
likviduoti “Tautinį Kliubą” ir 
atleisti policijos vyriausybę, 
kuri nesirūpino palaikyti tvar
kos. Tokius pat reikalavimus 
stato ir socialdemokratų par- 
tijla. Ncišpildžius grąžinama 
išėjimu iš valdžios.

—Nesusipratimo aukos. — 
Gegužės 1 d. anksti rytą, tam
soj, da policistai pastebėjo 
Pionierių gatvėje (Grizen- 
berge) du asmenis, kurie mė
tė proklamacijas. Policistai 
pradėjo juos vytis ir už kelių 
gatvių pavijo kitus du žmo
nes. Pamanę, kad tai tie patys, 
policistai sukomandavo “Ran
kas augštyn,” bet pavytieji 
ėmė šaudyti. Vienas policistas, 
lietuvis Grinkevičius, tuoj su
šaudytas, tačiau antram poli- 
cistui pavyko abu sunkiai su
žeisti. Vėliau pasirodo, kad 
sužeistieji yra taipgi pęličijos 
agentai. Pdjičisitaj mat palai
kė juos komunistais.

—“R. B.”

Įvairenybės
Nepaprastas išradimas.

Londono firma “General 
Nation Company” gavusi pa
tentą už naują išradimą, ku
riuo drauge su bevieliais tele
grafo ar telefono pranešimais 
gavėjui matoma gyvų ir ne
gyvų daiktų atvaizdas be jo
kios spalvų permainos. Tuo 
budu dabar busią galima ne 
tik klausyti dailininką, refe
rentą arba orkestrą, bei chorą, 
bet ir matyti juos visai aiškiai.

,(“L. Ž.”)

Nepatinka Lietuvoj — 
grįžta Amerikon.

Kaunas. [Musų koresp.] — 
Gegužės 15 dieną 1 vai. d. išei
nančiu iš Kauno į Virbalį trau
kiniu iškeliavo didokas būrelis 
gyvenusių Amerikoj 'lietuvių, 
kurie buvo sugrįžę Lietuvon. Iš
keliavo atgal į Ameriką.

Išvažiuojančius tyčia užkalbi
nau klausdamas, kodėl jie vėl 
apleidžia savo gimtąjį kraštą. 
Atsakydami jie karčiai apgai
lestavo, kam važiavo Lietuvon, 
nes tik prisidarę daug nuostoliij 
ir dabar priversti esą grįžti at
gal Amerikon. [Gaila, kad ko
respondentas neišsiteiravo ar
čiau dėl tų priežasčių, ku
rios verčia juos vėl grįžti 
Amerikon. Red.].

—Lietuvos darbininkas.

Petrogrado rinkos 
kainos.

“Vaba Mas” daduoda įdo
mias žinias iš Petrogrado “as
tronomijos.” Anot laikraščio, 
balandžio mėnesio pradžioje 
Petrogrado rinkoje buvo ištik- 
rųjų “astronomines” (kainos. 
Taip, kvietinių miltų pūdas — 
72 milionai rublių, bulvių pū
das — 19,600,000 rublių, sva
ras mėsos — 4 milionai, sva
ras sviesto — 16 milionų, boh- 
ka pįeno/—4,650,000 rublių, 
kiaušinių dešimtis — 20 milio- 
mį, svaras silkių — 4,200,000 
rublių, svaras cukraus — 10 
milionų, svaras muilo — 4 mi- 
lionai, pora batų — 273 milio
nai, perkelio aršinas — 11 mi
lionų. Iki balandžio mėnesio 
viduriui tos kainos dar dau
giau paaugę. (L. S. B.)



t
I

Pirmadienis, Birž. .4, 1923 KAD J JANUS, CEIcVgo, HL s
Sis-tas apie rūsy komu- 

iiisty partiją
Balandžio 20-24 dieną Mask

voje įvyko metinė Komunistų 
partijos konferencija. Savo vie
šuosius susirinkimus komunis
tai visuomet išnaudoja pasiro
dyti svietui visoj savo galybėj. 
Tiems paradams daryti komu
nistai labai didelis meisteriai. 
Neužmiršo jie svietui pasirodyti 
ir šioj konferencijoj. Kamene- 
vas, baigdamas savąjį praneši
mą konferencijai, užbaigė jį žo
džiais: “musų suvažiavimas bus 
įrodymas, kiek musų partija su
tapusi ir vienybės surišta.”

Ar Rusų komunistams ištiesų 
yra kuo džiaugtis savo galybe 
ir sutapimu? Rusų s.-d. laikraš
tis “Soc. Viestnik” nr. 8—9 duo
da žiupsnelį žinių apie dabarti
nį Komunistų partijos padėtį 
Sovietuose, iš kurių kas Kfhi ma-
tomą.

Rusų Komunistų paritijoj jų 
pačių žiniomis skaitoma dabar 
410*tūkstančių narių. Kai Ru
suose yra apie 150 mil. gyven
tojų; kai kitoms partijoms So
vietuose visai uždrausta kurtis 
ir veikti; kai komunistai, būda
mi valdžioje, vieni patys šildosi
komunistinės saulės spinduliuo
se, tai toks narių skaičius atro
do ytią mažutis.

Iš to bendrojo partijos narių 
skaičiaus 260 tukst. gyvena 
miestuose, visi kiti— kaimuose. 
Komunistai visuomet dedasi 
“vieninteliais” darbininkų atsto
vais, vienintele darbininkų par
tija, visus kitus socialistus va
dindami darbininkų išdavikais. 
Kiek gi Komunistų partijoj dar
bininkų ?

Pačių komunistų žiniomis 
Maskvoje kiekvienam komunis
tų šimte darbininkų yra ne vi
si devyni ; Petrograde ne visi 
dvylika. Kiek darbininkų pro- 

vincijoj — nežinia. Jei jų skai
tyti net 15%, tai visų darbinin
kų partijoj butų 39 tūkstančiai... 
39 tūkstančiai darbininkų “vie
nintelėj ” proletarų partijoj, ku
ri viena pati viešpatauja milži
niškoj Rusijoj. Jei iš to skai
čiaus išrinkti darbininkus, ku
rie trina kėdės visokiose konce- 
lerijose, kaipo Sovietų valdinin
kai ,visokių organizacijų pirmi
ninkus, sekretorius ir kitokius, 
tai eilinių darbininkų pasiliks 
toks mažutis žiupsnelis, kad jų 
neužtektų net kiek platesniam 
komačeikų tinklui sudaryti.

Vadinasi, didžiausia Rusų dar
bininkų dauguma šalinasi komu
nistų partijos; jie arba niekur 
nepridera, arba dedasi vien į 
profesines sąjungas. Ar nepa
aiškintų ir mūsiškiai komunis
tai, taip pat pasinešę būti “vie
ninteliais” darbininkų draugais, 
delko jų vienminčiai Rusuose 
turi ten tiek maža pasitikėjimo 
proletaruose ?

Komunistų padėtis Rusuose 
nežada pasitaisyti ir ateity. Į 
Komunistų partiją artimiausiais 
mėnesiais žada įstoti 113 tūks
tančių narių. Iškur tie naujai 
stojantieji kandidatai? FtJ^rikų 
ir dirbtuvių jačeikoms priklau
so apie 7000; susisiekimo darbi
ninkų yra apie 4300; valstiečių 
—52 tūkstančiai; kariškių apie 
28 tūkstančius; visokių valdi
ninkų apie 14 tūkstančių ir ki
tokių 8000. Vadinasi, ir naujai

NAUJIENŲ “TRANSPORTAS” KELIAUJA AMERIKON.

Tai ir vėl Naujienų laivakorčių Skyriaus pasidarbavimu iš Kauno iš
važiavo Amerikon nemažas pasažierių transportas — tai tuo laiku, kada 
dėl “kvotos” išsibaigimo išvažiuoti beveik nebegalima jokiam paprastam 
imigrantui.' Sis transportas* išvažiavo iš Kauno balandžia 19 d., o iš uosto 
išplaukė laivu “President Harding” balandžio 25, šių metų. Paveikslėlis 
nuimtas Kauno stotyj prieš pat išvažiuosiant traukiniui ir yra parodymu 
kaip rūpestingai Naujienų pasažieriai yra aprūpinami kelionėje.
stojančiuose tikrų darbininkų 
susiras nedaugiau kaip 10 tūks
tančių, kitaip sakant apie 9%. 
Tuo tarpu valstiečių yra kuone 
visa pusė, raudonarmiečiai su
daro su viršum 25%. Jau iš tų 
skaitlinių matyti kad Rusų Ko
munistų partija iš vienos pusės 
“mužikėja”, iš kitos gi virsta 
kariškių-činauninkų partija, su
lindusi į visokias “učreždeni- 
jas”. Jai kartais trūksta net 
tam savų žmonių fabrikuose, kad 
valdžia galėtų palaikyti gyvą ry
šį su darbininkų minia ir žino
ti, kas darbininkų tarpe dedasi.

Pridursime be to, k.a.c.1 činau- 
ninkai komunistai niekuo nege- 
resni už kitokius činauninkus. 
Net blogesni, nes būdami vieš
pataujančios partijos nariais, jie 
drąsiau sauvaliauja, ima kyšius, 
nemoka ar nenori darbo dirbti. 
Dalis jų tiesiog penisi iš valdžios 
lovio ir želdina, sau vilnas.

Gerieji komunistų patys nu
siskundžia, kad komunistų dik
tatūra, — niekieno nerybota jų 
valdžia, — ištvirkino partijos 
žmones ir iš idėjinių komunis
tų žymią jų dalį padarė “škur- 
nikais”, biurokratais ar net spe
kuliantais.

Dabar keli'žodžiai apie taria
mąją komunistų partijos vieny
bę. Komunistų vadai, įpratę be 
pasigalėjimo ir kartais kruvino
mis priemonėmis gniaužti savo 
priešus, net savo partijos tarpe 
neleidžia lengvai pasirodyti savo 
priešininkams viešai. Partijos 
nariai pakankamai gerai išmuš- 
travoti, kad klausytų išąnksto 
duotų nurodymų. Todėl komu
nistų konferencijų rezoliucijos 
būna paprastai priimamos be
veik “vienbalsiai”.

Ar tai yra partijos sutapimo 
ir vienybės žymė? Anaiptol.

Nežiūrint kietos vadų saujos, 
opozicijai valdančiai komunistų 
srovei reiškiasi ir ji stiprėjo. 
Paskutinėj konferencijoj pasi
reiškė bent dvi stipresni grupi.

Abidvi jos yra pagamintos da
bar esamos Sovietuose tvarkos. 
Vieną grupę sudaro vadinamie

ji “choziaistvenniki”, — tai tie 
komunistų, kuriems tenka kurti 
ir vesti valstybiniai-kapitalisti- 
nis ūkis. Tie žmonės labai gy
vai jaučia visus suvaržymus, 
kurie eina iš komunistų diktatū
ros ; mato visą blogumą, kai ūkio 
reikalams vesti ar bent juos 
spręsti statomai ne dalyko žino
vai, bet ištikimi komunistai. No
ras ir reikalas paliuosuoti eko
nominį Sovietų gyvenimą nuo 
komunistų partijos globos yra 
tiek jau didelis, kad patys tos 
rųšies komunistai pastatė kon
ferencijai drąsų reikalavimą: 
“komunistų monopolis užimti at- ; 
sakomingas vietas turi but pa
naikintas”.

Tiek pat griežtą norą pasi- 
liuosuoti nuo komunistų dikta
tūros viešai rodo ir dalis darbi
ninkų. Ta darbininkų srovė da 
prieš konferenciją iškėlė reika
lavimus, kad butų pašalinta ko
munistų sauvalė ir darbininkų 
išnaudojimas; kad viešasai gy
venimas butų paliuosuotas nuo 
dabartinių suvaržymų, kad dar
bininkai galtėų liuosai kurti ir 
vystyti savo organizacijas. Ta 
srovė pasireiškė ir pačioj konfe
rencijoj. Ji nurodo, kad komu
nistų partija vis mažiau turi su
sirišimo su miniomis, kad esa
mos kazionos organizacijos kaip 
profsąjungos taip pat nevienija 
darbininkų. O vienytis darbi
ninkams reikia, nes kapitaliz
mas Sovietuose atsigauna ir vis 
rimčiau gresia darbininkams.

Tokiu budu pačioj komunistų 
partijoj iš dviejų beveik priešin
gų pusių statomas tas pats rei
kalavimas: panaikinti komunis
tų partijoj Išimtiną viešpatavi
mą.

Reikia pastebėti, kad tos ko
munistinės srovės randa plataus 
pritarimo nepartinių tarpe ir jos 
turi daug didesnės reikšmės So
vietų ateičiai, kaip atrodytų iš 
jų skaičiaus pačioj konferenci
joj. Komunistų partijos susi
skirstymas eina vis gilyn; tą 
susiskaldymą pagimdė ir palai
ko pats pasikeitęs Sovietų gyve

nimas ir jį sulaikyti bus bejėgi 
kad ir kažkokia diktatūra.

Straipsnio autorius baigia sa
vo rašinį tokiais reikšmingais 
žodžiais: “Istorijos kurmis gerai 
knisasi. Išdydus komunistų 
partijos rūmas, paremtas dikta- 

■tura ir teroru, gaus ..griūti, už- 
'liesdamas vietą naujai, tikrai 
demokratijai. Gaus griūti daug 
greičiau, kaip to tikisi ramus ir 
išpuikę 12-ojo komunistų suva
žiavimo režisieriai”. (“S-d.”y

a+a
BARBORĄ DIJOKIENĖ 

Perskyrė mus nelaimingoji mir
tis. Persiskyrė su šiuo pasau
liu Barbora <J)ijokienė, po tę
vais Bernotaitė. Po trumpos ir 
sunkios ligos ir operacijos, su
laukusi 34 meti} amžiaus. Mirė 
birželio 1 d. 1923, 6:30 vai. va
kare, West Škic Ligonbuty. Pa
liko didžiausiame nuliudime vy
rą Stanislovą Dijoką ir 4 kūdi
kius, Stanislovą 10 metų, Juzi- 
kę 5 metų,. Kaziuką 3 metų ir 
Besikę 2 metų. Amerikoje turi 
dėdę ir dėdienę, Joną ir Oną 
Stasyčius. Ir vieną pusseserę 
Kazimierą Mockienę ir šyogerį 
Mockų ir pusbrolį Kazimierą 
Maslauskj. O Lietuvoj paliko 
tėvą Kazimierą ir brolį Kazimie
rą. Iš Lietuvos paėjo Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., Ker- 
bedžių kaimo. Amerikoje išgy
veno vedusi 12 metų. Laidotuvės 
atsibus utaminke, birželio 5, 
192$ nv., 9 vai. ryto iš nuosavo 

namo 3150 So. Halsted St., į Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Meldžiame 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. Ilsėkis 
musų numylėta šios šalies žeme
lėj. Lieka nubudę

Vyras ir kūdikiai.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your, face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the color and <exture of the 
skin 5
Guaranteed to do these definite thmgsfor 
the face or money refunded. Clear ihe 
cdmplexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smootfr $
You can obtain regular sizes Irom your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. vuith 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, inaiana, for a trial tube.v**

f SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ^
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

<51.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

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

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

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

Vienybes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.
VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBĖ prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

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

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

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

TELEGRAMAS
Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 

šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie, svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame par 
šauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, "to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Street, Chicago, IN.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI.

[—SURAST A—|
ANT GALO

Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytoju ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba : >

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma BIdg.

Su laisniu 17 metų praktikuotojai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatini? skaitym-as knygų ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi- 

i 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. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurki 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvuoto- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

- Phone Boulevard 7689

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 Wcst 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Dr. Anelė Kanshillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

/
Prie ko privedė neišti

kima meilė.

f pavogė. Jis nuėjo į savo žmo
nų pasiteirauti, ar ji ko nors 
nepasigedo. Pastaroji šokosi 
žiūrėti savo deimantinių žie
dų ir kitų papuošalų, bet jų 
niekur nebuvo, gėliau buvo 
patirta, kad ir jų pavyzdinga
sis lekajus dingo.

Policija šokosi jieškoti, bet 
kol kas dar nesurasta pikta- 
daris.

PRANEŠIMAS
GUŽU—GUŽU GUŽYNE 
NAUJIENŲ PIKNIKAS.

REIKIA DARBININKĮ!
____ .______________i-.-

REIKIA DARBININKĮ!
T.

VYRŲ ir MOTERŲ

Nusivylę meilėje berniokai su
darė šaiką, kuri apsigyveno 
urve ir užsiiminėjo krautu
vių plėšimais. Lietuviu Rateliuose

Bruzdėjimai Lietuviuose

Šilto oro pramogos ir Elčiuolystės 
jausmas vėl šaukia mus visus į gar
sųjį pavasarinį Naujienų Pikniką.

čia bus žaisrtvių, lenktynių, šokių, 
valgiu, gėrimų ir svetingumo.

Kiekvienas smagus vyras su savo 
matere ar panele ir kiekviena smagi 
moteris ar panelė su savo vyru yra 
širdingai užkviesti į tą pavasarinį 
Naujienų Pikniką, birzelio-June 10 
diena, 1923, čemausko Darže prie 
Desplaines upės, Lyons, III. ir būti te1 
nai nuo 11 valandos roto iki 11 valan
dos vakare* — Davažiuoti tenai gali
ma nuo kampo Cicero ir Ogden avė. 
gatvekariais arba “busais”. Bušai da
bar naujai užvesti ir jais smagu va
žiuoti.

Kviečia •
Naujienų Pikniko KOMITETAS.

VYRŲ
Kalvių, 65-70c. į vai. Karpenteriu 

į dirbtuvę, 70c. į vai. Inžinierių, $40 į 
savaitę. Pečkurių, 55-65c. j vai. Ja- 
nitorių, $25 į savaitę. Darbininkų, 
50c. į vai. Darbininku prie mašinų, 
50-60c. į vala. Sargų, $105 į mėnesį* 
8 vai. darbo dienoje.

savaitę.

MOTERŲ
Janitorkų, trumpos darbo valandos, 

$61 į mėnesį. M-otėries hotelio dar
bui, $50 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Indų plovėjų, $18 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Ralsted St.
1

Delei naujo laikraščio.

numylėti-

(15 metų

Meilė yra baisus dalykas.
Moderninis Huck Finn ir jo 

ištikima šaika, susidedanti iš 
9 berniokų, patvirtino tą fak
tą vaikų teisme.

Teisme jie-visi atsidūrė dėl 
meiles ir dėl savo 
nių neištikimybės.

Casimir Tartacz’ą 
amžiaus berniuką)
numylėtinė: su kitu nuėjo 
“mūviu” žiūrėti. Tokio smū
gio Tartacz negalėjo pakelti: 
jis nusitarė apleisti prigavin
gus žmones ir gyventi paeže- 
ryje urve.

Ir nė vienas jo kolegų ne
būtų sutikęs gyventi urve, jei 
juos nebūtų suvilusios meilir- 
žės. Bet ką darysi, kad toks 
yra gyvenimas: moterų nepa
stovumas neša vyrams nelai
mę.

Tartacz su savo kolegomis 
prie NJoHle Si. išsilcase sau ur
vų ir apsigyveno ten. Dieno

mis jie žaisdavo paežeryje, o 
naktimis, po tamsos priedan
ga, eidavo keršyti pasauliui.

Jie apkraustė Kaplan ir 
(hvtskio krautuvę (1528 W. 
18 St.), iš kur pasiėmė $1,500 
vertės drabužių. Vyrų drabu
žius pasiliko sau, o moterų — 
sudegino.

Iš saldainių krautuvės (203 
S. VVcst’ern Avė.) jie pasiėmė 
$3,500 vertės saldainių ir ci
garų. Bet saldainiais ir ciga
rais negyvensi!, tad iš Mra- 
zek’o krautuvės (1915 Blue 
Island Avė.,) jie pasiėmė $2,- 
000 valgomų daiktų. Be to ur
ve buvo surasta $5,000 vertės 
daiktų, išpieštų iš kitų krau
tuvių.

Vienok viskas turi pabaigą. 
Atėjo galas ir apviltai meile 
saikai. Besilauždamas į krau
tuvę prie 2034 Canalport Avė., 
Casimir susižeidė koją. Drau
gai aptvarstė jam žaizdą, bet 

. paliko prie krautuves jo če- 
veryką.

Policistai WiHiam Maas ir 
Micbael Jennings surado čeve- 
ryką, o vėliau susekė ir jo sa
vininką. Tartacz prisipažino ir 
išdavė savo draugus. Policija 
areštavo juos. Areštuota seka
mi jaunuoliai: John Wogr- 
zyn, 14 metų (2256 Cullerton 
Avė.); Henry Czerwinski, 12 
metų (2300 W. 18 St.); Ed- 
ward Zieslak, 14 metų (4455 
S. St. Louis Avė.); George Ka- 
linski, 13 metų (2224 W. 18 
PI.); John Petrak, 15 metų 
(2616 W. 14 PI.); Stanley La
bo wsk i, 16 metų (2149 W. 18 
PI.); Joseph Ruraszek, 14 me
tų (2150 W. 19 St.); Joseph 
Czernek, 15 metų (2121 W. 
18 PI.); ir Albert Mushro, 14 
metų (4720 W. 13 Avė.).

Visi prisipažino dalyvavę 
apiplėšimuose krautuvių, {bet 
teisinosi, kad jie išklydę iš ke
lio dėka nelaimingai meilei.

Chicaga turi du lietuvių 
dienraščiu: “Naujie'nas” ir
“Draugą” — pirmasis sociali
stų, antras — klerikalų. Tuo 
yra nepatenkinta trečioji sro
ve — tautininkai, ir jie su
galvojo įeiti j “Telegramą”. 
Buvo manyta, kad perkraus- 

čius laikraštį iš kur kitur bus 
geriau, bet apsirokavo kitaip. 
Dabar 
mas” 
ganas.

LS'S. 4-tos kuopos nariu susirinki
mas bus laikomas ketvirtadienį, birže
lio 7, lygiai 8 vai. vak. “Aušros” svet. 
3001 So. Halsted Svarbus reikalas. 
Kiekvienas narys kviečiamas būtinai 
atvykti, nesivėluojant. Valdyba.

Bridgeport. — Chicagos Lietuvių 
Auditorium Bendrovės direktorių ir 
draugijų atstovų susirinkimas įvyks 
šiandien, 8 vai. vak. po No. 840 W. 
33rd St.

Visi direktoriai ir draugijų atsto- 
vaį malonėkite laikų susirinkti.

— Thomas Janulis.

atrodo, kad “Telegra- 
bus, ar jau yra jų or-

Iš “Birutės”
Kas 

klausimas daugeli 
Rali “Dirute'” 

Jeigu kartais ir buvo kas at- 
sitikę arba buvo kokių nesu
sipratimų, tai ne “Birutės” 
kaltė, 'bet vafklybos, nes visą 
vairą turi rankose valdyba. To
dėl visa “Birute” priklauso 
nuo valdybos. O dabar kaip 
tik ir artinasi valdybos rinki
mai, todėl tas turėtų atkreip
ti domę ne tik pačių narių, 
bet ir rėmėjų. Reikia išrinkti, 
tokią valdybą, kuri pildytų no
rus narių, rėmėjų ir visų lie
tuvių. Rinkimai valdybos įvyk
sta ateinantį ketvirtadienį, bir
želio 7 d., 7:30 vai. vakare., 
Mark Wliite Sųuare Parko 
svetainėje.

bus su “Birute”? Tas 
interesuoja. 

y>ra all riglit.

Delei “Naujienų” pikniko
Visi kalba, tariasi važiuoti 

dalyvauti piknike, nes ten jie 
tikisi pamatyti savo senų drau
gų, pažįstamų; pasilinksminti, 
pažaisti, pašokti, laimėti do
vanas ir išgirsti drg. -P. Gri
gaičio at^isvleikiniuno prakal
bą, nes drg. P. Grigaitis kai 
kuriam laikui keliauja Lietu
von.

Žaismės bus specialės, kurių 
nei viename lietuvių piknike 
negalima matyti. Žaismės bus 
vedamos žinomo 
Juozo 
jums 
maišą 
te.

Juokdario” 
Uktverio. Mes galini 
pilnai užtikrinti čielą 

juokų. Tiktai visi buki-

Na, o kaip su “spulka”

REIKIA DARBININKį!

_________VYRŲ________

Reikia —
VYRŲ

ATYDAI.
Gerai apmokamas, nuolat 

darbas. Dienomis ar naktimis, 
galite gauti pas

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė.

Netoli 22nd ir Crawford Avė.
i -----------------------

REIKIA dviejų vyrų ant farmos, 
vienas turi būti patyręs, geras mokes
tis $40 per mėnesį ir tt., antras gali 
būti senas arba kuris negali dirbti 
dirbtuvėse, pastovus darbas, geras 
mokestis arti Chicagos. Kreipkitės 
laišku. Thad Shum, R. 1, B. 15. Hins- 
dale, III. Phone Downers Grove 
813 W 1.

VYR

Lekajus apvogė mi- 
lionieriŲ.

Wcll, “Naujienų” spulka au
ga, kaip ant mielių, kiekvie
nų dieną narių daugiau prisi
rašo, indėlis didėja. Permato
ma, kad trumpu laiku “Nau
jienų” spulka bus viena iš di
džiausių. Visi kas norite pini
gų taupyti, dėkitės prie “spul- 
kos”. Klauskite “Naujienose” 
apie “spulką”.

— Reporteris.

Pasiėmė $20,000 vertės aukso 
ir deimantų. Pranešimai
Prieš kiek laiko Chdcagos 

milioniicrius Franklin Smith 
nusisamdę lekajų, kuris pasi
žymėjo nepaprastu graciozin- 
gumu. Tali buvo šauniausias 
lekajus, kokį p. Smith kada 
nors turėjo. Lekajus pasivadi
no Thomas Byrnes ir prista
tė pirmos rųšies Rekomendaci
jas. z

Ketvirtadienį Smith pasige
do savo cigarų. Jam dingtelė
jo galvon, kad kas nors juos

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Jaunosios Birutės Orkestras pamo

kos būna kas antradienį vakare, Fel- 
loship svetainėje, 831 W. 83rd Place. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas.

Prakalbos ir paskaita 5 dieną bir
želio Meldažio salėj, 2242 W. 23rd PI. 
Kalbės Dr. A. J. Karalius tema “ti
kybų išsivystymas”, F. O. Bech — 
“Ateities įvykiai” (iš filosofijos), ir 
B. F. Kubilius apie Lietuvos ekono
minius klausimus. Kviečia publiką 
atsilankyti. — Komitetas.

SOCIALISTŲ PRESOS PIKNIKAS’ 
Rivierview Parke, Birželio 17 d. 
Sekmadienį, birželio 17, įvyks So

cialistų . Presos piknikas Riverview 
Parko piknikų darže. Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnų 
Lietuvių Skyrių. Bus įvairus, turi
ningas programas — prakalbos^ mu
zika, chorų dainos. Socialistų Par
tija turi pakvietus taipjau garsius 
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai. 
Erdvioje šokiamojoj salėj bus šokiai 
iki vėlumos. Lietuviai turės savo 
“barą”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.

Įžangos bilietai 30 centų, išanksto 
galima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
LSS. narius. Kviečiame Glvcagos ir 
apielinkės lietuvius gausiai atsilanky
ti ir maloniai laiką praleisti šioj mil
žiniškoj darbininkų puotoj.

Pikniko Rengėjai.

Draugyste Palaimintos Lietuvos lai
kys savo priešpusmetinį susirinkimą 
sekmadienj, birželio 10 d., 1 vai. po 
pietų, paprastoje svetainėje.

Visi nariai yra kviečiami dalyvau
ti, kad paskui nebūtų jokių nesusipra
timų, nes draugija turi labai daug 
svarbių reikalų išspręsti.

A. L. T. Sandaros 75-tos kuopos 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį 7 vai. vak., birželio 6-tą 
dieną, 1923 m1., J. H. Rashinskio svet., 
729 W. 18th St.

Visi nariai malonėkit būtinai atsi
lankyti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvąrstyrpui,' '

{VAIRUS SKELBIMAI
SOTGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos ofisas buvęs Dr. 

G. M. Glaser, 3149 Š. Morgan 
St. su ar be gyvenamų kam
barių. Gera vieta dėl lietuvio 
arba lenko daktaro. Tel. Drex- 
el 2880 — Mrs. Glaser.

SIŪLYMAI KAMBARIU
' IŠSIRENDAVOJA kambaris 
dėl dviejų vaikinų ar merginų 
arba ženotos poros.

Atsišaukite
809 W. 34th St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO, esu' patyręs 

kepėjas visokiam darbe; antra arba 
trečia ranka. Kam' reikalingas toks 
darbininkas: kreipkitės per laiškus 
arba ypatiškai vakarais po 6 vai. va
kare. Nedėlioję visa dieną.

JOHN SIMONY, 
620 Forker St.

REIKIA DARBININKį!
MOTERŲ

REIKIA operatorkų prie 
moterų mazgojamų dresių.

THE GREENBERG
DRESS MFG. CO.

1943 N. Westem Avė.
REIKIA 3 merginų prie val

gomojo stalo. Alga, kambarys 
ir valgis. Atsišaukite H. Moore, 
Mgr., 525 So. Ashland Avė. 
Lindlahr Sanatorium.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

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

Riverdale, III.'

REIKIA 50 darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas, 50c. į valandą ir dau
giau. Atsišaukite:

3647 S. Homan Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Keptuvė; arti 

Chicagos. Senas biznis, gera 
vieta. Pardavimo priežastį ga
lima patirti ant vietos. Naujie
nos, 1739 (S. Halsted St. N. 260.

- automobiliai '^
PUIKUS bargenas ant biskį 

panešiotų karų.
Hudson Super Six
Chan<|ler Sport Model
Ford Sedan
Ford Roadster. Visi tie ka

pai yra vėliausių modelių. Kai
nos labai prieinamos.

BRIDGEPORT AUTO 
SAjLiES CO.,

3207 So. Halsted St., ' 
Chicago, III.

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Cohim- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $933 
Jei norėsite išmokėjimais.

Pirmadienis, Birž. 4, 1923

NiMil-2EME
BARGENAS ANT BRIDGE- 

PORTO!
3 aukščio 3 pagyvenimų po 

4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir visi 
kiti parankumai. Parsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po 6 ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudyne; Kaina tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesį $90.00.

Prie vienuolyno, lietuviško, 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas Naujas mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 

*gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai negirdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta proga. Kreipkitės pas

CHARLES VALAITIS
3338 So. Aubum Avė.

2 lubos
Tel. Yards 1571

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

PARDAVIMUI grosernė ir 
saliunas geroj vietoj. Ilgas ly- 
sas. Parduosiu greitai ir pi
giai. p

3264 So. Morgan St.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

3207 So. Halsted St., 
Chicago, III.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950^ tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

Room 304,
10 N. Clark St.

Reikia
OFF

PRESERIŲ
PRIE

SACK
KAUTŲ

19th

Kreipkitės prie:
HART SGHAFFNER

& MAta,

St. & Washtenaw Avė.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas minomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis 50c. j 
vai. CHICAGO TUBE & 

IRON CO./
2531 — 61 W. 48th St. 

Lafayette 1447

MOLDERIŲ, core dirbėjų ir darbi
ninkų j malleable ir grey geležies 
fandre.

Atsišaukite
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO., 

Samdymo ofisas 
1760 Diversey Parkway

REIKALINGAS dreiveris 
duonai išvežioti. Geras užmo
kestis, darbas ant visados.

Atsišaukite
1208 E. 93rd St., Chicago.

REIKIA ledo stumdyto jų, 55c 
J valandą, taipgi vyrų ant plat
formos, 55c į valandą. .

U. S. COLD STORAGE CO., 
'2101 W:89thŠt.

VYRŲ
Mums reikia gerų vyrų priimti ka- 

rus/su anglimis jarde.
Nekurie bus užganėdinti gražiu 4 

kambarių flatu, garu šildome, dykai 
randa, elektra, telefonas ir gera alga.

Pageidaujama yra. kad vienas mo
kėtų karpenterio darbą, malevojimą ir 
prižiūrėjimą arklių ir taipgi prie vi
sokio lengvo darbo prie anglių yardo. 
Atsišaukite panedėly apie 6 valandą 
vakare.

REINER COAL CO., 
1804 W. 59th St.

REIKALINGAIS barberys, ge
rai patyręs saVo darbą. Darbas 
ant visados, $30 į savaitę ir ko- 
mišion. Atsišaukite greitai.

1743 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas įvai
rių tautų apgyventoje vtietoje. 
Biznis išdirbtas per gana ilgą 
laiką ir yra nešantis pelną. 
Parduosiu 'visQ arba pusę.

5128 So. Wentworth Avė.
(t

PARiDlAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, arti dirbtuvių 
apdelinkėj, apgyventa svetim
taučių. Pardavimo priežastį — 
patirsit ant vietos.

2621 Ogden Avė.

FORDAS
1922 ižrodo kaip naujas, daug axt- 

rų demolible rims, stiring weel, bum*- 
pers, exelerator, starter ir daugiau 
extrų.

Parduosiu kaip stovi už $250.
5925 So. Bishop St., Chicago 

Republic 4623
PARSIDUODA Hudson karas se- 

dan ant septynių sėdynių, 2 metų se
numo, atrodo kaip naujas, 4 tajerai 
nauji. "Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą. Matyt galima visados, ant 
antrų lubų.

3144 Parnell Avė.
Tel. Yards 5194

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų namas, 532 W. 42nd 
Place. Atsišaukite:

4708 S. Halsted St. 
Tel. Yards 2827

PARDAVIMUI <satliunas 
roj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1822 S. Peoria St.

Kampas 18 PI.
i

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį 
išvažiuoju į Lietuvą. I Biznis get
ras senai* išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 319 Root St.

NAM1I-ZEME
NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 

JUS LAUKIA.
Pardavimui vienas iš gražiausių ir 

tinkamiausių dėl biznio namas Brigh- 
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 8 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komdšinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3385 Sęuth Halsted Street, 
Yards 6894

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6 flatų. Lietuviškoj apie- 
linkej. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1629 W. 18th St.

I

------------------- -------------------
PARDAVIMUI 2 aukščio po 

6 (kambarius mūrinis namas, 
garadžius dėl 4 mašinų. Na
mas randasi geroj vietoj. 
Kreįpkitės prie savininko: 3416 
So. Lorwe Avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI naujlas (mū
rinis namas, 6-6 kambarių. Ce
mentinis skiepas. Moderniš- 
kasf Taipgi yra lotas 125x50 
šalę namo. ‘ 1629 W. 18th St., 
(Western Avė. Blvd.)

Tokios progos žmonės jieš- 
ko su žiburiu ir neranda, čia 
ji dabar ateina ir beldžia tau 
| duris. Jei esi vyras su per- 
matymu, tu ją paimsi pirmu* 
tinis. Tai yra “Cafe” kur žmo
nės praleidžia daugybę pini
gų. Pirksi pigiai. Atsišauk tuo- 
jaus. Naujienos No. 259.

Brighton Park, 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavus 

mūrinis namas. Didelė krautuve su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galima 
užimti tuojaus. Parduodame ant 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko- 
misinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, akmeniniu frontu, 
furnace apšildomas, lotas 50x 
125. Kaina $12,500.

5644 S. Bishop St.

MOKYKLOS
i

PARDAVIMUI saliunas su namu ar 
be namo. Senas biznis ir gera vie
ta. Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo dažinositė ant vie
tos.

Kreipkitės
2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą, nes turiu 
išvažiuoti ant farmos.

Kreipkitės:
636 W. 37th St.

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
Arba mainyk ant bučernės, 

grosernės ar lotų, 2 pagyveni
mų namas su saliunu ir ba
rais, namas randasi labai ge
roj vietoj tarp dirbtuvių, tin
kantis tam bizniui. Rendos $75 
į menesį, kaina $7,500. C. P. 
Suromskis, 3346 So. Halsted 
St., Chicago, III., Tel. Boul. 
9641.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 Wwt Madhon Strest 
Tel. Seeley 1648

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

Biznio ir uamą kursai skrybilią 
pa^arymut Kralpkitis, rašykit, 
aiva telefonuoldt klausdamos in
formacija.

Sara Patek, pirminink*.

PARDAVIMUI saliunas arba mai
nysiu ant automobiliaus ar mažo na
mo be skirtumo kada ir kitame mies
telyj, ar loto, gera vieta ant gatveka- 
rių kryštkelio, antros durys nuo So. 
Halsted St, 

JUL. KAMPIKAS, 
804 W. 31st St.

PARDAVIMUI biznis saliunas ir 
Lunch Room, prie pat šapų ir prie 
Stoties. Kas norit pirkt ar mainyt ant 
lotų, atsišaukit greitu laiku. Apie biz
ni patirsit ant vietos. Lysas ant dvie
jų metų. Priežastis pardavimo turiu 
lutą biznį. F. Jakaitis, 16344 Park 
Avė., Harvey, III. Phone Harvey 421 J

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1457 S. Sangamon St., Chicago

PARSIDUODA grosernė ge
roj vietoj, biznis gerai eina, 
renda nebrangi, lysas ant 2 
metų. Parduosiu pigiai, nes 
pradedu kitą biznį.

1549 N. Wood St.

mietų.

TIKRAS BARGENAS
2 flatų mūrinis namas po 6 

ir 6 kambarius, visi įtaisy
mai, mūrinis garadžius 4 au
tomobiliam, randasi ant 32 ir 
Union Avė. C. P. Suromskis, 
3346 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Boul. 9641.

PARDUOSI^ ARBA 
MAINYSIU.

60 akrų farma, 23 mailės 
nuo Chicagos su gyvuliais ir 
mašinoms. Mainysiu ant namo, 
loto arba biznio. C. P. Surom
skis, 3346 So. Halsted St., Chi
cago, III., Tel. Boul. 9641.

PARDAVIMUI 3 flatų su krautuve 
mūrinis namas, geležies konstrukcija, 
garu šildomas, netoli karų linijos, ran
da $3,000, kaina $18,000, gera vieta 
saliunui, bučemei ar grosernei.

J. SMITH, 
1444 W. 74th St.

PARSIDUODA 3 aukštų na
mas, 6 pagyvenimai po 4 kam
barius. Be|izm;entas, elektra, 
toiletai ir gasas.

3122 Lo>we Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo,. Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašyatės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais* 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OP MOTORING 

1567 W. Madison St

PARDAVIMUI pirmos klesos 
barbernė South Side.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St.

Box 258

ATIDUOSIU savo 2 namus South 
Side, 6 kamb. ir krautuvė ir 6 kamb. 
Už $7,000 nupirksite abudu, sykiu ar 
skyrium. Raktai yra 6980 So. Aber- 
deen St. arba

WM. D. MURDOCK & CO., 
6315 So. Kedzie Avė.

............................................... - ‘

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

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


