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Oficialinės Japonijos žinios sa
ko, kad 600 žmonių žuvo 
Korėjoje ir Japonijoje.

x HONOLULU/ bal. 15. — Ja
ponų laikraštis Nippu Jiji gavo 
žinių, kad 1,000 žmonių liko 
užmušta ir sužeistą vėtroj pe
reitų ketvirtadienį . Korėjoje. 
Vėtra pakalė milžinišką vilnį, 

-lettei užliejo ir nuplovė kelis pa
jūrio miestelius.

400 žmonių žuvo Japonijoje.
TOKIO, balandžio 15. —Ofi

cialinės žinios iš Korėjos sako, 
kad pereitą ketvirtadeinį laike 
smarkios vėtros išsiliejus ju
roms liko užlietas visas pajū
ris palei Ulnkovski užtaką. Iš
siliejime jurų žuvo 200 žvejų 
ir 150 žvejų valčių. Tik 15 la
vonų dar teatrosiu.

Vėtra paletė ir šiaurinę Ja
poniją, kuri yra padengta tri
mis pėdomis sniego. Ateinan
čios žinios apie baisias pasek
mes vėtros rodo, kad 400 žmo
nių žuvo, daugiausia jurose. 
Daug namų sugriauta.

J**.. . .................... . ......... ..

Dar labiau prispaus 
Vokietiją

Užgriebs visas prp*W$ Ruhr 
distrikte, kad privertus Vo
kietiją pasiduoti. Ruhr nebus 
evakuotas.

PARYŽIUS, balandžio 15.— 
Francijos ir Belgijos premierų 
ir ministerių konferencija nu
tarė griebtis aštresnių priemo
nių, kad padarius Ruhr okiq>a- 
ciją pelningesne ir privertus 
Vokietiją greičiau pasiduoti ir 
nusilenkti talkininkams.

Tuo tikslu tapo nutarta kon
fiskuoti visas išdirbtąsias pre
kes Ruhr distrikte ir paskaity
ti jas kaipo užmokėtą prekėmis 
kontribuciją. Kurių prekių 
Francija dr Belgija negalės su
vartoti, tos bus parduotos.

Taipjau‘bus griebtųsi kitų 
priemonių padidinimui kasyk
lų produkcijos, taip kad pada
rius Ruhr okupaciją nors apsi
mokančią, nes dabar okupaci

Tikėtai: 
garsaus\ lietuvių tenoro 

Juozo \Babrjivičiau8 
Koncertui

Bus parduodami nuo nedė
lios ryto Naujienų ofise ir 
Orchestra Hali tikėtų box’e. 
Pasiskubinkite įsigyti. 

ja neša talkininkams didelių 
nuostolių, kuomet Francijos 
finansai ir taip y^ nusmukę.

Premierar sutarė visas pa
baudas ir suimtas gabenant 
markes atiduoti kontribucijos 
komisijai, bot pirmiau atsie
itus visas išlaidas okupacijos 
armijos užlaikymo.

Įsakymas apie užgriebimą 
prekių jau pasiųstas gen. Do
go u t te.

Abi valdžios sutarė neeva
kuoti Ruhr distrikto iki Vo
kietija nepradės mokėti kontri
bucijos ir neįrodys, kad ji tik
rai pildys savo obligacijas. Pats 
evakavimas irgi daromas bus 
tik laipsniškai, sulig to kaip 
Vokietija mokūs kontribuciją. 
Vokietijos pasiūlymai taikintis 
tik tada bus svarstomi, kada 
jie bus paduoti tiesioginiai 
Franci j ai, ar bile kuriai ketu
rių talkininkų šalių.

Belgai priėmė franeuzu 
kontribucijos pieną.

Pasiūlys Vokietijos bonus už 
skolas Jungt. Valstijoms.

PARYŽIUS, balandžio J5.— 
Francijos ir Belgijos ministe
rių konferAcija vakar smulk
meniškai svarstė Francijos kon 
tribucijos pieną. Tas pienas ta
pęs priimtas.

Į tą pieną įeina uždėjimas 
ant Vokietijos didelės kontribu
cijos, kurią ji turės užmokėti 
trijų rūšių bonais. Bonai A ir B 
dar turės kiek vertės, nes jie 
bus išleisti tokioj sumoj, kokią 
Vokietija užmokėti pajiegia. 
Bet bonai C. neturės jokios ver
tės, nes niekas nesitiki, kad 
Vokietija įstengtų nors mažiau
sią dalį jų atmokėti. Tuos be
verčius C. bonus Francija ir 
nori iškišti Jungt. Valstijoms 
už skolą. Gavusi tuos bever
čius bonus tegul tada Amerika 
ir kolektuojasi iš Vokietijos.

Ir Belgija sutiko su tuo pie
nu. Loucheur ir valdžios laik
raščiai sako, kad ir Bonar Law 
tą pieną priėmė, nors Anglija 
to užsigina.

Naujas mayoras užims 
savo vietą.

CHICAGO. — šiandie vakare 
bus inauguruotas naujas Chi- 
cagos mayoras—demokratas 
William E. Dever. Tai bus pir
ma mayorų permaina per pas
taruosius 8 metus. Taipjau su
dės savo prisaiką 50 naujų al- 
dermanų. Po to sudės savo pri
saiką mayoras Dever ir paduos 
miesto tarybai patvirtinti jo 9 
“kabineto narius”. Po inau
guracijos Dever pasiimsiąs va- 
kacijų gerai pasilsėti po rinki
mų kampanijos.

DUNKIRK, balandžio 15.
Kalbėdamas čia šiandie premie- 
ras Poincare pareiškė, kad vel
tui Vokietija tikisi Francijos 
nusileidimo Ruhr distrikte. Ji 
to niekad nesulauksianti. 

Francija niekad nenusileisianti 
ir neevakuos R u r r distrikto 
vien pasiremiant Vokietijos 
prižadu; tas distriktas bus 
evakuotas tik tada, kada Vokie
tija bus užmokėjusi kontribuci
ją. Francija nenori jokių ki- 
virčių ir kovų su kitomis šali
mis, bet norinti tik kad jai 
butų užmokėta, kad tuo ją pa
čią išgelbėjus nuo finansinio 
susmukimo.

Lenkija rengiasi pulti Vo
kietiją?

Koncentruoja savo kariuomenę 
palei Silezijos rubežiu.

BERLINAS, bal.. 15. — Pa
sak Breslau laikraščių, Silezi
jos rubežius yra užtvenktas 
Lenkijos kareiviais ir civili
niais. Ir kas valandą vis dau
giau kareivių atgabenama.

Visa Silezija prisibijo Len
kijos puolimo. Niekurie skai
to, kad tas koncentravimas 
Lenkijos kariuomenės yra 
dalis Francijos-Bclgijos pieno 
puolimais priversti Vokietiją 
pasiduoti. Francija nesenai pa
skolino (Lenkijai daug pinigų, 
kad Lenkija galėtų sustiprinti 
savo kariuomenę. **

Ministeriai kalbės
Socialistai jau užgyrč Vokieti- 

jos ministerio kalbą, t

BERiLINAS, balandžio 15. — 
Socialistų vadovai, taipjau Vo
kietijos nacionalistų partijos 
vadovai apsilankė pas kanclerį 
Cuno apsvarstyti užsienio rei
kalų ministerio Von Rosenberg 
kalbą, kurią jis laikys reichs
tage pirmadieny ar antradieny.

Konvencijoj - dalyvavo so
cialistai Hermanu, Mueller, 
Breithcheid ir Wels. Patirta, 
kad jie užgyrė abelną kalbos 
turinį, bet reikalavo pakeisti 
niekurias jos vietas.

Galutinas nuosprendis apie 
jo kalbą bus padarytas po pre
mjero Poincare kalbos Dunkir- 
ke šiandie. Vokietija į tą kal
bą tuojaus atsakysianti.

ILGI ŠOKIAI.

‘ NEW YORK, balandžio 15.— 
Visoj šaly did^lėn madon da
ryli vis lįjnfjus rekordus ilgy 
nepaliaujamų šokių. Kada Al
ma Cummings padarė 50 vahui- 
dų nepaliaujamo šokio rekor
dą, daug merginų ir vaikinų 
suskato jos rekordą
Pereitą savaitę Clevelande He- 
len Mayer šoko 52 vai. Dabar 
Bailtimorėj ir tas rekordas liko 
sumuštas. Ten 8 poros ir 6 
pavieni šokikai iššoko 53 vai., 
kol policija juos, pagalios, sus
tabdė. Vienas tų šokėjų dėl 
nuovargio išėjo iš proto. Dabar 
Clevelande siekiamą#! padaryti 
72 vai. rekordą.

Valdžia pradeda galvoti 
Kaip tokius ilgus šokius sustab
dyti. New Ybrkas jau Retina 
panaudoti įstatymus, kurie 
draudžia daryli ilgesnius kaip 
12 valandų kou testus..

Socialistai tveria naują In
ternacionalą.

Europos sociaBSt^ltonferenci- 
ja nutarė sutverti Socialistų* 
Darbininkų Intefjuacionalą.

BREGENZ, Italijoj, baland
žio 15. — Europos socialistų 
partijų atstovai padare čia sa
vo konferenciją ir nutarė su
tverti naują internacionalą, 
kuris vadinsis Socialistų Dar
bininku Internacionalas.

Į komitetą įeina atstovai An
glijos Darbo partijos, Franci
jos, Belgijos, Rusijos, Vokieti
jos, Italijos Austrijos ir Cecho 
Slovakijos Socialistų partijų ir 
Ccntralinės Europos žydų atsto
vai. Konferencija pradėjo ga
minti Internacionalo programą 
ir įstatus.

Šis internacionalas nieko 
bendra neturės su Maskvos in
ternacionalu ir jo svarbiausiu 
tikslu bus vykinimas pasauly 
taikos.

—-------- --------  jj

Papa atsišauksiąs į visas 
šalis

t >

Prašys prispirti Rusiją sustab
dyti karą prieš religiją.

RYMAS, balandžio 15.
?apa Pins XI svarsto apie atsi
šaukimą į visas civilizuotas ša
ls, kad jos priverstų Rusijos 

valdžią sustabdyti karą prieš 
<rikščicnių religiją. Kartu jis 
nesustabdysiąs ir šelpimo dūr
io Rusijoje, bet dar jį didin

siąs.
Vėl atidėjo Tichono bylą.
MASKVA, balandžio 15. — 

Rusijos patriarcho Tichono by- 
os nagrinėjimas vėl tapo ati

dėtas. Dabar byla turės prasi
dėti bal. 23 d. Oficialinė presą, 
airi ikišiol tylėjo apie interna
cionalinius protestus, dabar sa- 
<o, kad Tichono teismas yra 
pradžia didžiausios kovos prieš 
doguosius elenijentus|. Ticho- 
nas vadovaująs monarchistąis 
ir kada dabar visi atgaleiviai 
yra sutriuškinti, jis pasilieka 
aršiausias komunistų priešas ir 
stipriausias carizmo šalinin
kas; monarchistų likučiai da- 
jar ir spiečiasi pravoslavų 
janyčioje.

Iz vesti ja sako, kad papa vi
sai neprotestavo prieš kun. 
Butkevičiaus nužudymą. Ir esą 
suprantama kodėl: jis numaląs 
gąlą pravoslavų bažnyčiai tad 
nenorįs pykinti Rusijos vald
žios, kad paskui į Rusiją galėtų 
šliaužti katalikybė.

Ilgas parlamento posėdis.

LONDONAS, balandžio 15.— 
Atstovų butaę, kad priėmus 
metinį armijoš bilių, tęsė po
sėdį 21 valandą. Darbiečiai at
stovai reikalavo bilių atmesti 
ir armijos išlaidas žymiai su
mažinti. Bet jų reikalavimas 
tapo atmestas, nes šį sykį libe
ralai ėjo išvien su valdžia. At
stovai labai pavargo delei tokio 
ilgo posėdžio, bet valdžia laikė 
visus savo atstovus, kad nelei
dus netikėtai ją sumuštu kaip 
kad atsitiko keletą dienų atgal.

Tročkis sergąs vėžiu. \

VARšAVA, 6ai. 15. — Gan- 
tomis žiniomis, daktarai nese
nai egzaminavę Leoną Trockį 
ir spėja, kad jis serga vidurių 
vėžiu. Jam to nepasakyta, bet 
jį išsiųsta pasilsėti mėnesį lai
ko. Ar buvimas vėžio pasitik
rino, dar nežinia, bel/Trockis 
Viešai jau nebesirodo.

Grand jury tyrinės Law rezignuosiąs Pakėlė algas skerdyklą 
“Dovydo Namus” LONDONAS, balandžio 15.— darbininkams

----------- • Sunday Observer sako, kad —;--------
DETROIT, Mich., balandžio 

15. — šiandie paskelbta, kad 
grand jury pi*a*d&i tyrinėjimą 
“karaliaus” Benjamin Purnell 
“izraelitų” “Dovydo Namų“ ko
loniją. Tyrinėjimai bus veda
mi’ Benton Harbor ir jie pra
sidės apie balandžio 23 d. Dau
giausia domūs bus kreipiama į 
t virkavimą ir prigaudinūjimus 
kolonijoje, ypač jos “karaliaus” 
Purnell. v

Sako nusausinsiąs Gary
INDlANAiPOLlS, Ind., babi 

15. — Federalinis teisėjas A*n- 
derson, uždarydamas kelias 
karčiamas Gary pareiškė, kad 
jei jis neras kitokio budo sus
tabdyti munšaino pardavinėji
mą Gary mieste, tai jis uždary
siąs visą miestą, bet jį nusau
sinsiąs.

Išduodamas injunetionus 
prieš 6 karčiamas su įsakymu 
tuojaus užsidaryti, pareiškė, 
kad jis persekiosiąs ir namų sa
vininkus. Namų savininkai 
turį žinoti kam jie išnuomoja 
namą ir turi neprileisti, kad jo 
namuose butų peržengiami įs
tatymai. Jie toliau nebegalėsią 
išnuomoti namus karčiamoms, 
o patys išvažiuoti į pietus ir 
gyventi iš gaunamos nuomos.

Visi namai, kuriuose buvo 
uždaromosios karčiamos, turės 
per tūlą laiką pasilikti tušti, 
nes juos išnomuoli taipjau už
draudžiama.

3 žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą šeš

tadienį automobiliai užmušė 3 
žmones—moterį, vyrą ir vaiką. 
Iki tai dienai nuo naujų motų 
automobiliai užmušė jau 167 
žmones.

AEROPLANAS UŽMUŠĖ 4 
ŽMONES.

VARŠAVA, bal.’ 15. — Kro
kuvoje vakar užmušta 4 žmo
nės nepaprhstoj nelaimėj su 
aeroplanu. Kariniam aeropla
nui skrendant virš ^liesto, ae
roplano sparnas nulūžo ir pats 
aeroplanas per stogą įkrito į 
namą, užmušdamas 3 aviato
rius ir 1 namo gyventoją. 4 
kiti žmonės liko sužeisti.

CHICAGO. — Anna Daidone, 
15 m., 2620 Ixjwe Avė., vakar 
nušovė prie savo namų durų 
Frank Tarauto, 40 m., kuris 
sugrįžo iš Penusylvanijos kasy
klų, kad su ja apsivesti. Ji sa
ko, kad jis ją išžaginęs 3 me
tai atgal ir pabėgęs. Dabar jis 
pasiūlęs jos tėvams susitaikinti 
ir paketino ją vesti. Kada ji pa
matė jį ateinant, ji pastvėrė 
didelį revolverį ir jam einant 
per vartus paleido į jį 5 šuvius. 
Ji tapo suimta.

• ; ■ <t ____________ _

MUSKFJGON, Mich., bal. 15.
- Dlvieihs kooperatyvėms pie- 

ninyčioms netik gerai sekasi, 
bet bėgyje vienų metų jos du 
sykiu privertė nupiginti pieną. 
Tik dabar jos nupigino pieną 
2c ant kvortos (jus pardavinė
ja dabar kvortą po 10c); kitos 
didžiosios pieninyčios bandė 
spirtis, bet neįstengė ir turėjo 
taipjau nupiginti savo pieną.

h. . ■■BOTI 'F ■■ 1 ‘

FORT W0RTH, Tex., bal. 
13. - Wm. Williamson, neg
ras pašto klerkas, pavogė iš 
siuntinio 1(X> cigaretų. Už tą ta
po nuteistas 18 menesių kaleji- 
inan.

premieras Bonar Law neužil
go rezignuosiąs. Jis norėjęs tai 
padaryti per Velykas, bet svar
bus reikalai tam pakliudė.

Baldvvin ar Curzon.
ę \ ■ 1

e \

LONDONAS, balandžio 15. 
^Laikraščiai spėja, kad neuž

ilgo Anglijos premjeru pataps 
ar iždo kancleris Stanley Baht 
win, ar užsienio reikalų minis- 
teris lordas (airzon, nes dabar
tinis premjeras Bonar La\v ma- 
rtč neužilgo bezignuoli.

20 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.
♦ ..." 1 \

MEXJCX) CITY^al. 13. — 
Anglijos Hondūras vyskupas, 
dvi vienuolės ir 17 kitų pasa- 
žierių prigėrė, kada motorinis 
laivas, kuriuo *‘jie važiavo į 
Meksiką, .paskemlo netikėtoj 
audroj. 51 žimoguĮs išsĮigelIbS- 
jo.

TURKAI IŠŽUDĖ ITALŲ 
GARNIZONĄ.

LONDONAS, bal. 12. —Tur
kų partizanai puolė nedidelę sa
lą CasteTorizo, Mažosios Azijos 
pakraščiuose, apie kurią bli^y 
ginčų ir Lausannos konferen
cijoje, ir išžudė italų garnizo
ną ir daugelį graikų, sako Ath- 
cnų žinia. Vėliaus puolikus su
ėmė atvykę nuo Rhodes salos 
italų kareiviai.

Puolimas ant airių Londone.

/LONIX>NAS, bal. 15.—Ne
tiktai tapo padarytas naujas 
puolimas ant žinomų airių res
publikonų Londone. Padarius 
jut namuose kratas tapo susek
tas suokalbis, kuris siekėsi nu-
žudyti daug žymiausių Angli- «■
jos valdininkų ir ministerių.

Lokautas prieš midinetes.
PARYŽIUS, balandžio 15.- 

Modistės nutarė paskelbti lo
kautą streikuojančioms midi- 
netėms (mergaitėms, kurios 
rodo naujausias madas), jei jos 
pirmadieny nesugrįš į darbą.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

Kas, nori važiiicti tik į svečius Lietuvon,- tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie- t 
nose reikalingas popieras^

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

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSU 
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 

___išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
t Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 

Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite j Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St.,

CHICAGO. — Nuo pirmadie
nio pakeliama algos visiems 
gyvulių skerdyklų darbinin
kams — nuo 3c iki 5c į valan
dą. Išpradžių pakelė algą mū
sos Irusias, o paskui jį paseka 
ir mažosios skerdyklos. Kaip 
apskaitoma, pakėlimas algų 
liečia apie 212,000 darbininkų 
nelik Chicagoje, bet ir kitipmie 
stų skcrdvklose.* - i

Nedarbas Berline didėja
BERL1NAS, balandžio 15. — 

Nedarbas Berline nuolatos di-, 
deja. Per pastarąsias 10 dienų 
dar 33,000 darbininkų paleista 
iš darbo. Daugelis didelių dirb
tuvių dirba lik 3 dienas savai
tėje. ;

Sudegė daug arklių.
TRENTON, N. J., bal. 15.

Puikiosios Rancocas arklvilūs 
sudegė, kartu sudegė ir 60 ge- 
riausiųVarklių. Nuostoliai sie
kia $2,ObOrWįO. 15 arklių liko 
išgelbėta. VisF'jiębuvo lenk
tyniniai arkliai, verti kiekvie
nas po kelis desėtkus tūkstan
čių doleriu. C’ c

BERiLINAS, balandžio 15. - 
Trys Berlino aldermanai ir 
aviatorius tapo užmušti nukri
tus aeroplanui, iš kurio jie ap
žiūrinėjo naują aeroplanams 
nusileisti vietą.

LONDONAS, balandžio 15. 
Pasak Nevvs of the Worl<l, bu
vęs Anglijos premieras Lloyd 
George ateinantį rugsėjo mūn. 
aplankysiąs Jungi.- Valstijas ir 
kalbėsiąs Chicagoje, Ne\v Yor- 
kc ir keliuose kituose miestuo
se.

ŠIANDIE giedra ir 
šilčiau.

Saulė teka 5:09 v., leidžiasi 
6:31 v. Menuo leidžiasi 7:02 v. 
vakare. •

Chica
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CU N ARD
Lietuvon per 10 dienu

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQU1TANIA MAURETANIA

BERENGAK1A
Apleidžia Nevj Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas pervėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

(2ru kl. $150.00) Karės tak- 
Piiiavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
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.

CUNARI) LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame ę 

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Centrą } Manuf acturing 
DIstrict Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Jei. Yards 1138 j 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA

5RAB0R1US IR 
Balsamuotojns 

Turiu adomo- 
nliua visokiems 
eikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
lve., Chicago.

i—.... ......

For BeautiSul
, Eyes
Make the Ūse Jį
Murinę a Daily Habit. T/ ^6’0
This Refreshing Eye V
Lotion soon makes
Eyes Clear, Radiant, 
Beautilul! Harmleas, Enjoyable. 
Sold by all Druggists. Writo for Booklet,

Jkautifur 'Jį EYES
MURINĘ CO., 9 Eaat Ohi« Street, Chicago

Kas Detlasi
♦

Lietuvoj
Lenkų puolimai

visi priklauso profesinei sąjun
gai, streikas buvo visuotinas. 
Tiktai kariškas laikraštis “Lat
vijos Kareivis”, kurį kareiviai 
renka, reguliariai išėjo. Del 'laik
raščių neišėjimo mieste buvo ki
lę įvairiausių gandų, kaip tai 
apie Užsienių reikalų ministerio 
Meirovičo nužudymą Berlyne, 
ir p. ,

Streikas užsibaigė tuo, kad 
darbininkai stojo prie darbo se
nomis sąlygomis, gaudami pusę 
algos .už prastreikuotas dienas. 
Pirmadienį, kovo 12 viši laikraš
čiai jau pradėjo eiti.

—Produktų kainos paskutinė
mis dienomis pradėjo kristi. 
Sviesto galima gauti už 62—65 

ivuvjicpuv- rublius svarą; nupuolė taippat 
Lietuvių ka-’ir kiulienos mėsos kaina. Cuk- 

pasisekė raus kaina apsistojo ant 19 rub
lių svarui.

—Apvogė Lietuvos atstovą p.

Molėtai. Naktį iš vasario 26 į 
27 d. apie 4 vai. ryte kelios de-

i šimtys lenkų vadovaujamų 2 ka- 
rinkimų su dviem kulkasvai- 
džiaiis, prasjimušusiiį pro lietuvių 
sargybas, įsiveržė Malėtų mies
telin, maž — daug 20 — 25 ki
lometrai nuo neįtikės zonos Lie
tuvos valdomoje teritorijoje. Pir- 
miasiai jie užpoulė paštą. Nuo 
mestų bombų sunkiai nukentėjo 
pašto viršininkas. Po to jie puo
lė plėšti miesteli, 
reiviams ir policijai 
lenkus išmušti iš Malėtų.

Kapčiamiestis. Vasario 26 d.
lenkai užpuolė lietuvių kareivių Makšinskį, vežusį Charkovo kon

sulatui 1300 dolerių, kas latvių 
pinigais sudaro 125,000 rublių.

—Miego liga. Rygoje pradėjo 
sirgt miego liga. Susirgo jau

sargybas Podlipkuose į rytus nuo 
Kapčiamiesčio.

—Naktį iš vasario 25 į 26 d. 
apie 100 lenkų užpuolė ir api
plėšė Liškevos miestelį, prie 
Nemuno kranto, tarp Merkinės 
ir Druskininkų. Materialiai 
y^ąč daug nukentėjo Liškevos 
klebonas.

Vasario 26 d. Lenkai užpuolė 
Sabaliavo kaimą. Vienas iš už
puolikų mirtinai sužeistas.

Iš Latvijos gyvenimo
Ryga. — Rygiečiai lietuviai į 

rimtai susirūpinę lietuvių gim- i 
nazijos įkurinitTreikalu. Del to' 
dalyko kovo 3 d. kun. Juodval-! 
kis ir p. Buividas kalbėjosi su 
švietimo ministeriu p. Gailitiu. 
Nors išsyk p. Gailitis nurodė lė
šų stoką, bet nuodugniai jiems1 
irodžius minėtos gimnazijos rei
kalingumą ir teisėtumą, priža
dėjo dėti pastangų šio reikalo 
vykinimui.

—Spaustuvių darbininkų strei- į 
kas. Antradienį, kovo 6, Rygos 
spaudos pramonės profesinė są
junga netikėtai paskelbė streiką 
ir tą pačią dieną nuo pietų 
spaustuvėj darbininkai metė dar 
ba. Streikas kilo dėl atmetimo* \ i
prof. sąjungos reikalavimo pa
kelti 25 nuošimčiais darbininkų 
algas. Matydami spaustuvių 
savininkų griežtą nusistatymą 
nepasiduoti, 
reikalavimą
nuošimčių. Bet ir tat spaustuv
ui kai nesutiko, sakydami, kad 
jų algos ir taip jau siekiančios 
virš 6000 rub. į mėnesį. Kadan
gi Rygos spaudos darbininkai --------- y---------- --- -----------—

darbininkai savo 
sumažino iki 15

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 pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyveninio. 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 18tti Street,

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

HM#

"--------------------------------------------

Saldainis 
Duona 
Žuvis

Vardas ....
Adresas ..

net keliose lietuvių šeimynose. 
Liga užkrečiama ir mirtinga.

—Pasiutęs šuva sukandžiojo 
15 mokinių pradinės mokyklos 
Daratos gatvėje. Vaikai nuga
benti miesto * ligoninėn. Kai
mynė mol/ykla Biržų gat. laiki
nai uždaryta.—“R. B.”.

Dieną X0c«-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

majesti/*
• H TM eATRE-w

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

krnt. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vartą/*

J. P. VVAITCHES 
LAWYER Lietivys Advokatai 

Dienomis Roomi 514-516 
127 N* Dearborn SL,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10786 S. Wabash Ata. į

Tai.: Pullman 6877.

■

KUPONAS
Meso$ 
Rašalai 

Pyragai

Pudingai 
Pajai 
Sriubos

(Lithunnian)
.1. ......................... . ........................

šviecą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I h c.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

I
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

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

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

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

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

C”?-

ATMINK!
BORDĖN’S Evaporated Pienas pagal taisyk

les,ydidžiausių pieno išdirbysčių Amerikoj. 
Tas užtikrina jums apsaugą, labai svarbiameTas _____ . ..j v

maisto pirkime. Kiekviena karvė Borden ban
doj yra peržiūrima reguliariai per ekspertus.

<

Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bordenui 
pieną yrą reikalaujama nuo jo, kad prisilaiky
tų kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kam
pelis pieninės yra nuolatinėj inspekcijoj.

Kiekviename namu maisto vartojime vartoki
te Barden’s Evaporated Pieną, kuris duodą 
geriausius rezultatus. Yra riebus ir turi daug 
Smetonos — padaro gardų valgį. Jus galite 
vartot kiekvieną dieną dėl valgio ir kavos, tik
ras jo gerumas ir tikras jo švarumas.
Jei norit išmokt kaip virt su Borden Evaporated Pie
nu, išpildykite kuponų, paženklinąiit kokias pamokas 
norit ir mes prisiusime dovanai.^

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Chicago Office: 510 N. Dearborn St.
Telephone Dearborn 3105

IMPERFECT IN ORIGINAL

f NORĖDAMI
) PIRKTI, PARDUOTI AR MAL 
| NYTI VISADOS KltfclPKITRS
• PAS MUS. TAS JUMS BUS | 

ANT NAUDOS.

S. t, FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS ’

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir ^pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiua.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

n. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utafr.inką 
ir ketvergę. Nedėliomni nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN , KUCHI^KAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Ijcavitt S'L 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj h- Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentus 
Serkant arba ^parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
—11 t

r— 1
Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS *
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOCIATION BLDG
19 So. La Šalie St.

Rcom 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
i

V. W. RUTkAUSKAS 
Advokatas

■ 29 So. La Šalie St. Room 534)
Tel.: Central 6390

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

—I ,l|,|,|,,| Į ............. ..
Tel. Brunswick 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukce ir Ashland Avės 

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

K

S. W. BANES
ADVOKATAS «

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2660

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman P. Haasc
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerca
183 W. Washington SU, 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La S'alle St. Rooirt 706 
Telephone Harrison 0421 

utaminkais ketvergais ir subatomds 
1612 West 46th Street 

, Telephone Boulevard 8172

Telefonai: 
Rųndolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland BJock, 

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

tuvių kalbom Tyrinėtojas, 
Notary Public.
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Del “krikščionišky” či- 
novninky” žiaurumu -

J . ......................—

Mariampolės Realinės Gimna
zijos auklėtinių balsas į vi-

trauksiąs mokytojus teisman. 
Už ką?

Mes baigusieji Realę Mari
jampolės gimnaziją, Jos auklė
tiniai, kreipiamės į visuomenę 
ir kviečiame reaguoti prieš no- EUROPON

suomenę.

Del “krikščioniškų” valdinin
kų žiaurių persekiojimų moki
nių Mariampolėi Realės Gim
nazijos mokinių, tos mokyklos 
auklėtiniai išleido šitokį atsi-

sį kultūros žydinį ir prieš kiek
vieną panašų pasikėsinimą 
kieno pusės jis nebūtų.

Seka parašai:
stud. vald. Baltrušaitis, 
stud. Kazys Siundauskis, 
Jurgis* Baronas, 
Adolfas Ronke,

1S

Greitumas—Patogumas 
ir geras valgis.

Savaitinį Pirkimo Planą
Pagal padarytą Fordo Savaitinio Pirkimo 

Planą, jus galite išsirinkti sau Fordo Karą, 
padėkite į šalį mažą pinigų sumą ir jus nu
sistebėkite, kaip gerit jus jį turėsite. Tuo 
pačiu laiku jūsų pinigai bus padėti saugioj 
apsaugoj jūsų kreditan vienoje vietinių ban
kų kur jus gausite nuošimčius.

Pagalvokite apie tai. Penki doleriai pra
dės justi accaunto. Visa šeimyna gali tame 
dalyvauti — tėvas, motina, broliai ir seserįs 
kiekvienas padėdamas po biskį.

Kodėl nepradėti šiandien. Ateikite ir pa
kalbėkite apie tai su Fordo atstovu jūsų 
apielinkėj. Jis maloniai išaiškins jums vis
ką smulkmeniškai visą planą ir padės jums 
pradžią įsigijimui nuosavą Fordo Karą. Ne
atidėliokite. Juo greičiau pradėsite, tuo grei
čiau turėsite savo karą.

darbą. Daužymas
mokines. Matulaity-

D. Kaganskis, 
J. Povilaitis,

J. Mačys,
M. Freidas,
V. Plečkaitis, 
mok. J. BabuŠis

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaualat

M. Yuška,
3228 VV. tsth St., Chicago. III.

Pasimatykite s u autori 
zuotu Chicagoj Fordo

atstovu

Pranešimas!
Gerbiamieji lietuviai ir musų rėmėjai. Turime 

už garbę pranešti, kad mes gavome pilną agentūrą 
nuo Gambill Motor Kompanijos pardavinėti 

Hupmobile
Kurie yra pagarsėję savo gerumu visame 

pasaulyje ir kožnam vienam galima lengviausiai 
įsigyti. Visus meldžiame atsilankyti į musų krau
tuvę kilę kokią valandą, mes Tamstom išiaškinsi- 
me, k^kiu budu galima įsigyti šitą puikų karą,

Taippat automobilių savininkai, jei turite 
daug vargo su karu, žmokit, kad kas yra su 
battery, nes battery yra automobilio širdis; ji ne
dirba ir jūsų karas sustoja gyventi. Taigi.skubin
kit atvažiuoti pas mus, o mes jus išgelbėsime nuo 
vargo ir duosim dykai patarimą, ba musų yra di
džiausia Lietuviška batterių išdirbystė Amerikoj. 
Taippat užlaikom dalis dėl visokių karų; parduo
dam tajerus pigiau, negu kitur, ir mokam augš- 
čiausias kainas už senus arba “džionk” karus.

Musų valandos nuo 7 ryto iki 9 vakare pa
prastomis ir šventomis dienomis.

BALŽEKAS BROS. MOTOR SALES GO.
HUPMOBILE CARS, AUTO SUPPLIES, 

TIRE & BATTERIES
,6012-14 So. Kedzie Avė.

Tel.: Republic 3733

Telefonas r\p IX A L>T> A A D Busto Telefonas
Central 4104 LIK. tl. A. bKUALF Annitage 3209

VIDLRMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madison StM kainb. 1202. Kampas State gaL
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Balsas į visuomenę.
Paskutinių dienų įvykiai 

Marijampolėje dėl arešto Rea- 
lės Gimnazijos moksleivių su
kėlė daug ginčių Seime ir vi
suomenėj. Areštuota keletas 
moksleivių, kurių tarpe pusė 
mergaičių. Dešinioji musų 
visuomene džiaugias i ir gėrisi 
šiais Marijampolės viršininko 
darbais. Jų kelių metų kova su 
vienintele Lietuvoje laisvesne 
mokykla pradėjo eiti smarkiai 
pirmyn.

Gal mažu kam nėra žinomas 
Marijampolės apskrities virši
ninkas, turintys apygardos tei
sme bylą už kyšių ėmimą. Pfrieš 
karą iš lietuvio kataliko tapęs 
pravoslavu uoliai darbavosi ru
sų caro policijoje, pasižymėjo 
“kramolininkų” malšinimu. Ir 
štai tas pats asmuo užima da
bar pas mus apskrities viršinin
ko vietą ir vėl tęsia savo begė
diška 
mažos
lės suteikia jam nemažai malo
numo. Jis šiais begėdiškais 
darbais nori nusiplauti savo 
tamsią praeitį. Dešinioji Lietu
vos visuomenė tokiems dar
bams užjaučia. Jiems Reale 
gimnazija—tai labai didelis ak
muo ant kelio.

Mums pirmutiniams gimna
zijos auklėtiniams skaudu da
rosi prisiminus musų mokyklos 
pirtnutinias kūrimosi dienas.

Mokykla kūrėsi da prie vo
kiečių okupacines valdžios. Jau 
tuomet Marijampolės klebonas 

(maldavo Vokiečių' Valdžios ne
duoti leidinio atidarymui mo
kyklos. Gimnazijos mokyto
jai, giliai atsidavę kultūros ir 
švietimo darbui pusiau badau
dami, nes paramos nebuvo iš 
kur laukti, nuoširdžiai teikė 
mums mokslo žinias. Vienam 
kambaryj atsidarė 6 klasės ir 
sunku įsivaizdinti tą sunkumą 
darbo, kuomet reikia aiškint 
mokytojui sale girdint kitą 
mokytoją -dėstant savo dalyką.

Ir tie mokytojai buvo kant
rus: vien dirbo ir dirbo. Paga
liau pavyko pasamdyti gimna
zijai butas ir darbas išradėjo 
lengvėti. Skilius- inoksileivuų 
vis didėjo.

Pradžioj sausio mėn. 1919 
m. jau erdviam bute buvo su
šauktas visuotinas gimnazijos 
moksleivių, tėvų ir mokytojų 
susirinkimas. Steigėjai paaiški
no gimnazijos tikslą, o iš mo
kytojų lupų mes tuomet girdė
jome, kad jie eisią į musų tarT 
pij ne kaipo aukšti valdovai, 
bet kaipo vyresnieji mus drau
gai. Jie dirbo musų tarpe kai
po tikri auklėtojai — gražiu 
budu švelnindami ^iurkščius 
moksleivių sielos palinkimus. 
Jių mokėjo mokyklos darbą 
tvarkyli taip, kad mokiniai pa
tys saliute šalino iš mokyklos 
visa kas nedera sąžiningam ir 
išauklėtam žmogui. Mokslei
viai ir mokytojai sudarė vieną 
šeimyną. Mokytojai mus vedė 
prie tikrai kultūrinio gyvenimo 
supratimo; jie mus išmokino 
gerbti svetimą nuomonę ir my
lėti žmones. Jie teikė jaunuo- 
nte«eizbųų, kad šie savo keliu 
neliktų skolinga tamsybėje li
kusiai liaudžiai ir šviestų ją. 
Ješiniosios visuomenės vadaiJį, 

skelbė ir dabar skelbia ^paudo- 
e Reale gimnazija esančia bol

ševikiška, bedieviška. Skelbė iš 
sakyklų, atkalbinėjo mokinių 
tėvus ir lt. Jie prašo valdžios, 
<ad ši atimtų iš gimnazijos 
teikiamą jai pagalbą, kad užda
rytų ją. Seime jau švietimo 
Ministeris pareiškė atimsiąs iš 
gimnazijos valdišką paramą, o1 
Vidaus Reikalų Ministeris pa-

J
 v ii -UOMET jus keliausite Europon arba at- 

sikviesite savo gimines tegul jie keliau- 
; ja ant Suvienytų Valstijų Valdžios Laivų, 

i/ Ant tų laivų jus gausite teisingą ir gerą
įt patarnavimą — gerą maistą — draugiji-

nius pasilinksminimus — skaitymui ir ru- 
‘ * kymui kambarius. Trečios klesos kamba

riuose talpinama po 2, 4 ir 6 žmones. Tie laivai plaukioja reguliariai 
iš New Yorko subatomis — į Bremeną. Sekanti išplaukimai bus šiaip: 

Pres. Harding.. ...............  Gegužės 12
Geo. Washington......................Gegužės 19
Pres. Roosevelt... ...................   Gegužės 26

Atsiųskite savo vardą šiandien, gausite knygutę atspausdintą jūsų 
prigimtoje kalboje, kuri pasakys jums kaip prisirengti kelionei. 
ATyAžIUOJANTI I’ASAŽIERIAI — Jei jūsų giminės nori atvažiuo
ti čionai, tai jus rašykite mums dėl informacijų. Tos knygutės yra 
duodamoj dykai be jokios jums atsakomybės. Rašykite šiandien j

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

taupo ir
i e a

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos, 3313 So. Halsted St., j nau
ją vi&ą 3410 So. Halsted St.

^PR. HERZMAN^l
-4Š RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Išbara tori ja: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—1$ pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Diencmisi Canal
_ . . , I 8110 arba 0375
Telefonaii

i Naktj Drexel 950
’ Boulevard 4136

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak. 
--------------------------- ---- —

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Narys

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

Chicago, Illinois.
į
A

' Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00 '

i?TTT'^'T'

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS! > »
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERT ASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON ’ 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR, A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

• Valandos: nuo 6 iki 8 valcaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.
i f

Telefonas Boulevard y042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. Jk JUOZAITIS
v zDENTTSTAS

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 S'o. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietinis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

* Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

3261 South Halsted St 
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10 12 A. M.
Residenca Can»l 2118

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Tel. Pullm-an 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

į <■

Turiu patyrimą 
moterų ligose; r u 
pestingai prižiū
riu ligoję jr kū
dikį laike ligos.
10920 S. Stąte St.

Chicago, III.

M. WAITli!EWICZ
(Baniene)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

l’er 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
ijatyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiu- 
•ėjimą. Duodu 
patarimus irx>- 
eriins ir merg^ 

noms veltui.

Dr. ^aurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.t Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

I ■r-..i..— i.......... —
Tėl, Austin 0737

DR.MAR1A 
DOWIAT-$ASS

5208 W. Harrison St

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

h. i ■ 11, m .........   <

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A-, Roth
Rusa» Gydytojas ir*Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų' 

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

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

OpteMrtrtet 
T«L BOU SMT 
«4« 8. AsMm»4A c> 
KaMpaa 47' < »«B.

l-rw l«kw.
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NAUJIENOS
Tha Lithaanian Daily

eublishad baily «xcapt Suuday by
Che Lithuanian Kawa Pub, Cq., Ine.

> Cdjtor P. Grigaitia

* South fiąisteu iStroec
Chicagd, UI.

Telephone Ko'osevelt 8501

tautą: savo “nedoriems” 
vientaučiams jisai, mat, ne
turi nė to pateisinimo, kad 
jie esą pačios gamtos to
kiais blogais padaryti, kaip

Subscription Ra tęs
■ in Canada.

per year outsida of Chicago.
per year in Chicago

$8.00 pęr year
$7.00 per year
$8.00

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
Merch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos hina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas i Koosevelt 8600.

Užsimokėjimą kainai 
Chicagoje — paltai

Metama $8.00 
Pusei metą— 4.10 
Trims mėnesi am a  2.00 
Dviem mineaiam________ __ - 1*50
Vienm mėnesiui....................... . .75

Chicagoje per neiiotojiu:
Viena kopija .... .................------' 8c
Savaitei 18c

Mėnesiui . 75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

pa4tij!
Metams_______ i____________$7.00
Pusei meta-------------------------8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam ___  1.25
Vienam mėnesiui_____________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams <
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiams.......— .........2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su^ užsakymu.

Iš ko kįla 
fanatizmas?

- bet jie nebuvo f ana-

tis, net religijai priešingas 
žmogus. Geriausias tokių 
žmonių "pavyzdys yra šių 
dienų komunistai, kurie pa
čią religiją persekioja su fa
natiška neapykanta. Patri- svetimtaučiai, 
otizme taip pat neretai apsi
reiškia fanatizmas.

Antra vertus, yra pakan
kamai pavyzdžių, kurie ro
do, kad net stipriausias tikė
jimas gali neturėt nieko ben
dra su fanatizmu. Pirmieji 
krikščionys, kurie atiduoda
vo gyvybę už savo tikėjimą, 
buvo, be abejonės, labiaus 
tikintys žmonės, negu šių 
dienų katalikai arba kuriuos 
kitos tikėjiminės sektos na
riai,
tikai. Tas pasišventimas, su 
kuriuo pirmieji krikščionys 
gindavo savo religinius įsi
tikinimus, rodo anaiptol ne 
žemus žmagaus jausmus, bet 
kaip tik priešingai — tą, kas 
yra gražiausia ir prakilniau
sia žmogaus sieloje!

Tokį pat sielos prakilnu
mą galima rasti negu tik pas 

$8.oo | mokslo kankinius ir pasi
šventusius visuomenes kovo
tojus, revoliucionierius.

Taigi yra netiesa, kad ti
kėjimas reiškia fanatizmą 
arba kad jisai yra fanatizmo 
priežastis. Kas gi tat yra 
fanatizmas?

Imkime fanatiką netikintįLietuviuose yra daug fa- , 
natizmo. Pirma jisai reikš- žmogų, sakysime: fanatišką 
d^izosi ypatingai pas tikin- patriotą. < Jisai neapkenčia 
čiubsius parapijoms katali-; kitų tautų ir taip pat savo 
kus, vėliaus jisai ėmė reikš-: tautos žmonių, kurie nepri- 
tis pas tautininkus-patrio- taria jo patriotizmui; pasta
tus, o dabar jo daugiausia jisai gai dar labiaus
matyt pas k(0nunistus.

Iš ko kįla fanatizmas?
neapkenčia, negu svetimtau
čių. rffcdel ? Todėl, kad ji-

Daugelis mano, kad iš ti-isa^ žiu^i j juos su panieka,4 
kėjimo. Tokią nuomonę tu- kaipo į žemesnės moralinės 

rųšies žmones.
Fanatikas) patriotas ne

ri laisvamaniai. Tais lai
kais Dr. J. Šliupas ir jo pa
sekėjai pradėjo skelbti reli- tiktai myli^Avo tautą, bet ir 
gijos kritiką, kunigų sukur- skaito ją augštesne už kitas 
styti parapijonys rodė di-1 tautas. -Iš vienpusiškų savo 
džiausios neapykantos jiems tautos praeities aprašymų 
ir dažnai net užpuldavo “be-'jisai pašemia tokią nuomonę, 
dievių” kalbėtojus. Iš to lai-1 kad jo tauta visuomet elgėsi 
svamaniai padarė išvadą, dorai ir prakilniai, kuomet 
kad pats tikejiams yra fana- kitos tautos, susidurdamos 
tizmo priežastis. Visus ti-'su ja,nuolatos pasirodydavo, 
kinčius žmones jie tiesiog 
ėmė vadinti “fanatikais”.

Labai prasiplatinusioji 
laisvamanybės teorija, be 
to, sako, kad tikėjimas esąs 
visokio blogumo šaltinis. 
Žmonėms reikią žinot, o ne 
tikėt; kol jie tikį, tai jų pro
tas esąs pavergtas, ir jie ne
įstengią suvaldyti savo žemų 
jausmų — neapykantos, ker
štingumo ir tt.

Vienok yra faktas, kad 
fanatikas &ali būt ir netikin-

Fanatizmas yra moralinis 
smerkimas, o ne tikėjimas 
Todėl ir tikintis žmogus nė
ra fanatikas tol, kol jisai ne
pradeda žiūrėt į netikėjimą, 
kaipo į nedorybę, nuodėmę. 
Musų kunigai, beje, kaip tik 
taip ir mokina žmones.Jie sa 
ko, kad tiktai tikėjimas esąs 
dorybės šaltinis; kas “pame
ta” tikėjimą, tas netenka do
rybės pamato, tampa “iš
tvirkėliu”.

Imkime, pagalios? aršiau
sius šių dienų fanatizmo ek- 
zempliorius — komunistus. 
Vargiai kas sakys, kad jie 
da ir dabar tvirtai tiki toms 
pasakoms apie bolševikišką 
“rojų”, kuriomis jie buvo 
taip sužavėti keletas metų 
atgal. Po tų nemalonių pa
tyrimų, kuriuos turėjo dau
gelis Amerikos komunistų, 
keliavusių bolševikiškon Ru
sijon jieškoti laimės, šiandie 
joks bolševizmo Apaštalas 
nerizikuotų apleist kad ir da 
taip prastą “džabą” šioje ša
lyje dėl “rojaus gėrybių” 
Rusijoje. Vienok komunis
tų fanatizmas neina mažyn, 
bet dar kuone stiprėja. Jų 
entuziazmas nyksta, pasi
šventimo jie rodo tolyn vis 
mažiaus, bet savo priešų jie 
šiandie neapkenčia taip pat, 
kaip pirma, arba net dar 
pikčiau.

Kodėl ? Todėl, kad tolyn 
vis labiaus jie įpranta žiū
rėt į viską per savotiškos 
moralybės akinius.

*, Teorijos atžvilgiu imant, 
bolševizmai yra niekas dau
giaus, kaip mišinys bakuniž- 
mo ir blankizmo, visai klai
dingai dengiamas frazėmis, 
paimtomis iš Markso raštų. 
Kaįpo toks, jisai galėjo turėt 
pasisekimo tiktai ekonomi
niai ir kultūriniai atsiliku
sioje Rusijoje, o ne Vakarų 
Europoje, kur Bakunino ir 
Blanąui’o mokslas jau senai 
buvo netekęs kredito orga
nizuotųjų darbininkų masė
se. Jeigu bolševizmui pavy
ko dalinai patraukti šitas 
mases savo pusėn, tai tiktai 
tuo, kad jisai stipriai apelia
vo į jų moralinį jausmą.

Leninas su Trockiu rado 
pritarimo dalyje Vokietijos 
darbininkų (paskui taip pat 
Italijos, Francijos ir kitų

kaipo nedoros ir neteisin
gos.

Bet jeigu vienpusiškam 
patriotizme išauklėta^yžmo- 
gus yra linkęs su panieka 
žiūrėti į svetimas tautas 
(ypač tas, su kuriomis jo 
tautai dažniausia tekdavo 
susidurti istorijoje), tai dar 
didesnio moralinio smerki
mo susilaukia iš jo savo tau
tos žmonės, kurie tikrenybė
je arba tiktai patrioto įsi- šalių) pirmiausia dėlto, kad 
ęaizdinime eina prieš savo juodu griežtai pasmerkė

tuos darbininkų vadus, ku
rie karo metu rėmė savo 
valdžias. Šitie darbininkų 
vadai tapo apšaukti “išdavi
kais”, “parsidavėliais”, t. y. 
nedorais žmonėmis. Ir juo 
tOliaus tęsėsi karas, tuo 
šauksmas j^ie “išdavystę” 
darėsi garsesnis. Ilgainiui 
tie darbininkų vadų “nedo
rybę” smerkiantyš agitato
riai nuėjo taip toli, kad visą 
keblųjį karo klausimą ėmė 
aiškinti vien tiktai kaipo ko
vą tarp dorybės ir nedory
bės: nedori kapitalistai, gir
di, iššaukė karą; kapitalis
tams parsidavė nedori dar
bininkų vadąji, kurie suklai
dino darbininkus; mes gi, 
dorieji revoliucionieriai, tu
rime prieš tuos nedoruosius 
gaivalus (ir kapitalistus ir 
parsidavusius darbininkų va 
dus) kovot.

Naujo - maisto šitai mora
lybės propagandai davė ki
lusios po karo revoliucijos ir 
pilietiniai karai. Jeigu Vo
kietijos proletariatui, susi
skaldžiusiam į tris priešin
gas viena kitai partijas, ne
pavyko išlaikyt laikinai pa
tekusią į jos rankas valdžią, 
tai kaltas buvo — Sėheida- 
mann’o parsidavimas buržu
azijai; jeigu susmuko vienu 
laiku augštai pakilęs darbi
ninkų judėjimas Italijoje, 
tai kalta buvo — darbinin
kų vadų išdavystė; jeigu ne
įvyko socialistinė revoliucija 
visame pasaulyje, tai — gel
tonieji darbininkų vadai 
kįilti.

Komunistai tai ir yra šitos 
moralinės propagandos au
kos. Nuo visų kitų darbi
ninkų partijų jie skiriasi 
pirmiausia tuo, kad jie jokio 
visuomeninio klausimo ne- 
pajiegia išrišti kitaip, kaip 
tiktai pagelba moralybės. 
Jiems visur vaidinasi “išda
vikai”, “parsidavėliai”, “Ju- 
došiaip ir “niekšai”, ir dėlto 
jie rodo tiek neapykantos 
kiekvienam žmogui, kuris 
nesutinka . su jų nuomonė
mis. Visai teisingai jie todėl 
yra lyginami prie davatkų.

Su davatkomis jie turi 
bendr 
giai

Yra patirta, kad moralis
tas, davatka, t. y, žmogus, 
kurio specialybė yra vesti 
savo artimo griekų registra
ciją, dažniaus negu kas ki
tas peržengia^ moralybės 
prisakymus. Į

Tas faktas, kad šių dienų 
komunistai nesdgeba kitaip 
rišti visuomenės klausimus, 
kaip tiktai iš atžvilgio mo
ralybės, rodo, kad jie visiš
kai nėra marksininkai. 
Markso filosofija juk yra 
materialistinė, o jie — ty
riausiojo vandens idealistai; 
ir dagi idealistai pačios nai
viausiosios, davatkiškos rų- 
šies.

Nuo fanatizmo bolševikiš
ki komunistai išsgydys tik
tai tuomet, kai jie išmoks gi
liaus suprasti visuomenės 
gyvenimą, kai jie patirs, kad 
tame gyvenime veikia tam 
tikri vystymosi įstatymai, 
kurie yra daug galingesni, 
negu atskiro žmogaus geri 
arba blogi norai.

Religinį, tautinį ir kitokį 
fanatizmą galima pašalint 
taip pat tiktai pagelba rim
tos apšvietos. Bet pas mus, 
deja, yra daugiaus pamoks
lininkų, negu švietėjų.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų skursi ja su

musų palydovu išvažiuos iš 
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kurie norite gurėti smagią 

 

kelionę Lietu/on^-atsilanky- 

 

kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybes, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.,

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

K. Bielinis.

Iš praeities atsiminimų
(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

Dabartinis Tarybų Bušų val
džios valdininkas (činaunikas) 

--“komisai’ po lilovskim die- 
lam” V. Kapsukas viename 
Brookliniškčs ‘‘Laisves” nuine- 
riųHc-ikės prabilti delei Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
(L. S. D. P.) ir delei mano as
mens. Jei panašų rašinį butų 
gpaudon paleidęs kuris nors ko-, 
munistų “ubagų dvasioje”, aZ 
ba kokis nors neišmanėlis, ne
žinąs ir nesuprantąs ką darąs 
ir sakus, neapsimokėtų eiti į 
by kurias diskusijas, bet minė- 
.toj<fYašinio autorium yra 
“pats” V. Kapsukas, žmogus, 
kuriam delei jo praeities ir da
bartines aukštos valdininko 
kvalifikuotės, meluoti lyg ir ne
priderėtų, kaip neprideda skai
sčiai moteriškei pudros pagal
ba šveisti ir.be to gražus ir 
dailus veidai V. Kapsukas la
bai gerai žirp neteisybę sakąs, 
bet jis lai daro visai sąmonin
gai ir įpročio delei. Sąmonin
gai daro todėl, kad prie progos 
dar nors kartą apšineižus L. S. 
D. P. ir delei tam tikrų priežas
čių, (mat dabar esu Ameriko
je) išjuodinus ir manasai ven
das. Yra tame ir įpročio; V. 
Kapsukas jau nuo senai yra 
įpratęs kitus juodinti. Na, ką 
čia bedaryti, — blogas įprotis 
pas jį senai virto antraja nota
rą.

Aš labai gerai žinau, kad ši
tos V. Kapsuko moralės ydos 
savo rašiniu nepataisysiu. Taip
gi nenoriu apginti ir savęs nuo 
įvairių pliavikalų ir nesąmonių, 
prirašomų netik V. Kapsuko, 
bet ir tos pačios ką ir V. K-as, 
rųšies žmonių. Man rupi ati
taisyti iškraipytus faktus ir 
nušviesti skaitančiai Amerikos 
lietuvių darbininkų visuome
nei tuos momentus, kuriuos pa
liečia V. Kapsukas savo rašiny, 
kalbėdamas apie mane ir apie 
L. S. D. Partiją. Tie momentai 
yra svarbus ir turi visuomeni
nės reikšmes. Taigi vienintė- 
Ifci šitos apystovos skatinimas 
imuosi rašymo.

Nuo kurio laiko mudu pasipa- 
žįstava.

a ir tai, kad jie, ly- 
ir jos, neskaito 

nuodėmeWdgtis nedorai su 
tais žmonėmis, kurių jie ne
apkenčia. Jeigu komunistas 
yra persekiojamas už jo nuo
mones, tai — “karaul!” — 
baisus nusidėjimas! Bet 
jeigu komunistinė Rusijos 
valdžia šaudo socialistus, tai 
—< taip jiems “biaurybėms” 
ir reikia!

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlomo jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
tei-nų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50, Ir viršutinį/upava- 
gariniai kautai po $22.50 fai $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13,50. $18.50, $22.50, $27.50,‘$32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis^ išvalymo išffardavimaT 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

rik biskį j rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedčlioinis

V. Kapsukas, besirausdamas 
mano praeity, laikosi net chro
nologijos datų. Žinoma, ir man 
teks laikytis kurios nors chro
nologijos,. nors iš anksto turiu 
pasisakyti, kad niekados nema
niau, turėsiąs kada nors reika
lo su datomis. Sapnuoti nesap
navau, kad vienas *klidelių bio
grafų” a la* Kapsukas, man gy
vam dar esant, rašys mano 
biografiją, — todėl tikslių žilos 
praeities dalų neatsimenu, teks 
minėti datas tik apčiuopamai, 
— manau ir tikiuosi, kad šilą 
defektą dovanos man mano 
biografijos rašytojas.

Mudu pasipažįstame ne nuo 
to laiko, kada man, anot V. K., 
teko dirbti Rygoje, bet kur kas 
ankščiau. Mudu pasipažįstava 
maždaug nuo 1901 m. dar nuo 
Mintaujos laikų, kada V. Kap- 

!ukas dar buvo aršųjertSutinin.- 
as. Jei iš šito fakto ir pirmų- 
ų pažinties įspūdžių- daryti by 
urias išvadas, galėčiau V. Kap

sukui primesti, kad ir jis nebu
vo vienas nuosakiausių, ir besi
rausdamas jo praeity visai nuo
sakiai galėčiau apkaltinti jį dėl 
kailio mainymo, nes jis nuo tau
tininko ir tautiško atgimimo vei
kėjų biografijų rašytojo dabar 
yra nudardėjęs iki “rusų komu
nizmui” arba iki “kazionos” duo
noj, bet šito didžioje? grieko aš 
jam visai neprimetu, nes V. Kap
sukas tuomet dar buvo pradinio 
vystymosi stadijoje, — reiškia 
pats nuo savęs dar nepriklausė. 
L. S. 1). P.* “tautiškas raugas”.

Delei L. S. D. P. “tautiško 
raugo” kam kam kalbėti tik ne 
Kapsukui. Tegul V. Kapsukas 
prisimena savo kalbas L. S. D. P. 
konferencijose dar 1905 metais 
delei musų partijos reikalavimo 
nepriklausomos Lietuvos, jis tu
rės prisipažinti, kad jis tais lai
kais niekuom nesiskyrė nuo kitų, 
tuomet musų bendros partijos 
draugų. Atsimenu kaip šian
dien V. Kapsuko teisinimąsi de
lei tilpusio tuo klausimu straips
nelio jo paties leidžiamarpe 
“Draugo” laikraštyje. Mudviejų 
pastarų j ų^ laikų pasimatymai 
Maskvoj(rl918 metais ir bend
ros .kalbos, tik, žinoma, neofi- 
ciaiės kalbos, paliko į mane tokį 
įspūdį, kad ir šiandien gerai pa- 
skutus V; Kapsuką, jo pažiūro
se daug rastumei tokio, kas visai 
nesutinka su “revoliuciniu bolše
vizmu*.

Gal V. 
mudviejų 
Lietuvos 
atstovo Liandsbergio atvykimo 
Maskvon, delei Brastos Taikos 
ir dokumentų, kuriuos jis rašė, 
kad* prijungus juos prie tos tai
kos aktų. Aš gerai atsimenu V. 
Kapsuko nusiskundimu^, kaip 
Trockis nemilaširdingai braukė 
jo rašinius, liečiančius Lietuvos 
apsisprendimo teisę ir kitus da
lykus, kurie, mat, nesutiko su 
Trockio bolševizmu -tautų klau- 
sifnu.

f «
K laukas prisimins 
paslfcilbėjimįus delei 

Tarybos (keįzerinės)

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Maręell su- 
garbiniavim-as. Plauku šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

a
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4 .. Dar įstabesni jo vaizdeliai —• valande-itfiratliros Darželis • Spūdžiai is Wuvos. Jeigu Kaukazo

Padegėlis Kasmatė

Užžėlusių takų dainius
[Antanas Vienuolis]

“Balaklavoj meiles yra, 
Ba lak lavoj kraujas šįla”—

dainuoja rytiečiai/ puikios Balaklavos 
liečiai. Ir tą npą Vienuolis pagavo savo 
įspūdžių phiokšle.

Tačiau visai kitokios rųšies Vienuolio 
įspūdžiai iš Kaukazo šalies ir pastarųjų 
melų Lietuvos gyvenimo. “Amžinasis 
Smuikininkas” ir “Užkeikti Vienuoliai” d,vi 
graciozini Kaukazo legendi. čia Vienuolis 
nebe«egistruoja Įicrgyvenimų dailininko in
tuicija jas padailindamas, bet stačiai per
gyventuose įspūdžiuose visai naujus vaiz
dus audžia, čia Vienuolis vėlei tikras dide
lis dailininkas, čia jisai nebefilosofuoja, 
nebekelia moralinių problemų, kaip kituo
se savo apysakose,, bet tik dainuoja, kaip 
lakštingale pavasarį Kaukazo ’ pakalnėse, 
kaip vieversys Lietuvos artojui.

pi-

. Jeigu Kaukazo 
legendas jis pasakoja burtuos* stebukluos 
apsvaigęs, lyg per sapną kaž-kug užburtoj 
šaly gyvenęs, tai įspūdžiai iš Lietuvos — 
kiekvienas žingsnis — pergyventas ir iš
kentėtas. “Auka,” “Karžygys”, “Karo Li
goninėj” — visa epopėja pintiesiems Lietu
vos karžygiams dainuoti, kurie žuvo dėl 
nematomos tėvynės ar tai dar rusų armi
joj tarnaudami ir grumdamiesi nereikalin
goj, beprasmėj, nesuprantamoj kovoj* su 
tokiuo pat nelaimingu priešininku, kurie 
žuvo ir iš nepriklausomos Lietuvos prieši
ninką, piktą įšiltą begindami arba tylioj 
darbuotoj užfrontėj dėl pilkųjų darbo ir 
vargo žmonelių. Ypatingai graudus ir stip
rus vaizdelis “Auka”, kur vaizduojama 
keletas bruožų iš vieno daktaro darbuotės, 
kuris besidarbuodamas žmonių gerovei už
sikrečia dėmėtąją šiltine ir pačiame iegų». 
žydėjime miršta.
ir taip jautriai nupieštas, 
nepažįstančiam Lietuvos gyvenimo sąlygų 
daros nejauku, kaip tai dar “kultūringoj” 
Eiropoj gali būti tokia vargo šalis, ir tenka 
stebėtis, kaip tai visuomeninio egoizmo 
gadynę gali rastis tiek idealizmo, tiek pasi
ryžimo, tiek pasišventimo!

Šis vaizdelis taip gyvai 
kad ir visai

Jeigu tektų padaryti trumpą santrauką 
A. Vienuolio kūrybos apibudinimo, tai 
aš tat padarytai! sekamu bildu. Vienuolis 
nėra genijus, nėra kažkoks ypatingai žy
mus ir toli pasireiškiantis talentas, bet jis 
visas savo iegas sunaudoja teigiamajai kū
rybai, per tatai jo kartais ir literatūros 
žvilgsniu silpnesni dalykai; yra labai svra- ' 
bus lietuvių idealizmo istorijos elementai. 
Vienuolis savo liūdnose apysakose neša 
žmoniškumo ir teisybės spindulius, ir žadi
na žmoguje tą dieviškąją kibirkštėlę, kurią 
žmogus atsinešė su savim į pasaulį, bet 
kurią gyvenimo vėtra buvo nustelbusi!

Daugiau tokių rašytojų, pasakytau net 
paradoksą, daugiau tokių pesimistinių ide
alistų, kaip A. Vienuolis, — ir gal mums 
nereikėtų taip ilgai laukti kada musų visuo
menė pagytų iš sąmonės lietuviško sukem- 
pėjimo ligos! Ar bent jaunuomenės skais- 
tusai, audringasai idealizmas cinikų džiau
gsmu nebesibaigtų: nebešukautų Juozas 
Gerbačauskas, kad musų jaunuomenės ide
alizmą gelbsti panelės, ir ištekėjusios mote
rys pražudo!

A. Vienuolio įdiegta liepsnelė dar il
gus metus plastės lietuvių jaunuomenės 
širdyse—ir tuo mes galime tiktai pasi-

M. Gustaitis.

Iš “Jaunos širdys”.
Duok eldiją, jurininke: 
Šiai keleiviai susirinkę, 
Neberimsta, kaip Balljurė! 
Kas jiems širdį taip užkure? 
Jųjų akys žėri laime, 
Žydi veidas iš giedros, 
Jie užmiršę, kas tai laime, 
Tarsi laukia tik audros.
Dovanai, seneli, klausi: . x 

' Amžis amžiui aiebo brolis,
Tu jaunystes neatgausi, 
Jausmo niekas nepaskolins. 
Vairininke, styrink laivą, 
Per padangę juro,s blaivą! 
Irklai meta šešuolčlį 
Ir, apglėbę marių mėlį, 
Nudangino jauną minią 
Į kelionę žūtbūtinę.

», [“Vainikai”].

ŽENATVŪ—lai, tokia dovana, kurią mo
teriškė maloniai susilaiko nepadova-

VYRAS tetiki į vieną moteriškę, bet ekspe
rimentuoja su visom kilom.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBĮNG & HEATING 
SUPPLY cįOMPANY

4 9U Milwaukee A v., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haym-arket 1018

S Tyrų Duktė.

nksti rytą.

Anksti rytą aušrai tekant
Tu pažadinki mane. L

Ir mes eisim pasidžiaugti
Miškais ošiančiais, upe.

Mes sutiksime saulutę—
Spindulėliai pabučiuos...

Skinsim melsvąją žibutę, 
Piemenėliai paraliuos^.

Ei, drauguži! mes prisieKsiin
Vargti,/džiaugliši drauge—

Rankas saiųčn mes ištiesimi
Susivienysim malda...

“EIK šian!”—tarė Sielvartas moteri
ai- .
“Palauk valandėlę,” atsake ji, “susira

siu pudrą, kuri padarys mane labiau išbly
škusią, ir savo raudonuosius karolinį pa
keisiu auksiniu kryželiu... Na, dabar aš 
jau pasiruošus,” tarė ji paduodama jam 
ranką.

Ir abudu ėjo kartu moteriškė grau
džiai verkdama ir ašaras šluostydama.

i



CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Pirmadienis, Balandis 16, ’23

Lietuviu Rateliuose
Cicerus Žinutės

$10X~RAY$1
EGZAMINACIJA

Juoz. Babravičius
ATSIMINIMAI Iš PRAEITIES.

'Ai. ,

Kaip Kauno publika beveik už- 
'-Kimo bešaukdama “bravo” 

artistui Babravičiui.

Atvykus Amerikon garsiam 
artistui Juozui Babravičiui 
tuoj, kaip kokio žaibo greitu
mu, visas Chicagos dailės my
lėtojų sluogsnis pradėjo kuž
dėti, kalbėti... Kas, kas 
tas Juozas Babravičius? 
nintėlis atsakymas gali 
tik tas, kad Juozas Babravi
čius yra artistas —- daininin
kas. .—-A

Aitras klausimas pas žmo
nes: “Ar Juozas Babravičius 
nesuvils publikos taip, kaip 
kad suvylė “operos artistai”? .

toks
Vie- 
but i

Man asmeniškai jo veikimą 
pažįstančiam, bus ne pro ša
lį pratarti žodį kitą dėl artis
to >p. Juozo Babravičiaus.

Mano atmintin lenda, skver
biasi senesnieji laiką.L Katūie, 
kur teko pažinti p.zBabravičių 
kaipo dailės mylėtoją, o vėliau

’ješjpatavo lenkai: Visur 
jie buvo “vadovai”, visur 

Tik pra-

Bene 1906 m. bus pati pra
džia jo karjeros. Prieš tai Kau
ne 
kur
jie buvo pirmutiniai, 
dedant ir vis smarkiau fttbun- 
ciant lietuvystei nei iš šen, nei 
iš ten pasirodo lietuviams bro
liai-7 Babravičiai (jų yra ketu
ri broliai). Jie giedojo karine? 
litų bažnyčios chore. Žmonės 
džiaugėsi jų balsais, ^bęt buvo 
dar didesnis žmonėms džiaug
smas, kai broliai Babravičiai 
lietuviškai dainavo, h- už juos, 
tik už juos buvo duota gana 
daug kredito tam taikiniui var
gonininkui p. Nacevičiui.

Čia jau p. Juozas Babravi- 
čius pradėjo "daugiau rodytis 
viešumoje kaipo solistas, pradė
jo lavintis, išvažiavo Petrapilio 
konservatorijon ir ten išbuvo 
gana ilgą laiką. Man regis, kad 
bene bus jo < piririas debiutas 
Kaune 1907 rugsėjo mėnesy, 
kuomet Lietuvos moterų suva
žiavimas įvyko. Ten du broliai 
Babravičiai linksmino pilnutėlę

• JONAS VAIKASAS

31 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuom pasauliu balandžio 13 die
ną, 2 vai. po pietų. Nabašnin- 
kas paėjo Avižlių kaimo, Papi
lės vai. Amerikoj išgyveno 10 
m. Paliko nuliume brolį Pran
ciškų ir seserį Oną. Laidotuvės 
atsibus 17 d. balandžio iš namų 
1749 S. Halsted St. į Apveizdos 
Dievo bažnyčią, išten į šv. Ka
zimiero kapines. Giminių ir 

pažįstamų meldžiame dalyvauti 
laidotuvėse.

JUOZAPAS MAŽUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ne- 
dčlioj, balandžio 15, 1923, 48 m. 
amžiaus. Amerikoj išgyveno 23 
metus. Iš Lietuvos paėjo. Dro
būkščio kaimo, Kvėdarnos valšČ. 
Paliko nubudime, brolius ir se
seris. Laidotuvės bus utamin- 
ke, balandžio 17, 9 vai. ryto, iš 
namų 4617 S. Hernūtage, į šv. 
Kryžiaus bažnyčią., iš ten j šv. 

; Kazimiero kapinės. * Giminės 
ir draugai, meldžiam dalyvauti 
laidotuvėse.

Petras Mažutis.

K

miesto teatrą dainomis, betu- 
viškomis dainomis, duetais ir 
pats p. Juozas Babravičius solo 
padainavo keletą gabalėlių. 
Publika nenorėjo paleisti jo 
nuo estrados ir vertė atkarto ti
nai jį dainuoti. Čia p. Juozas 
Babravičius uždainavo specia
liai prirengtą tam vakarui dai
nelę melodija garsaus kompo
zitoriaus Verdi iš “Bigoletto.” 
Piadėjo: —

.“Mus lietuvaitė
Darbšti mergaitė;
Ravi ir sėja 
Kiemelį šfuoja, 
Puikiai dainuoja 
Dainutę graudžią.” 
Verpia ir audžia.”

Tik pradėjus artistui dainup- 
publikoje pasireiškė kas tai 

gy
Ii 
tokio nepaprasto, lyg tai 
vaus ir. .. artistas baigė 

“Ta mus seselė, 
Graži aušrelė, 
Širdį ramina, 
Tauta dabina. 
O mylimoji, 
Gyvuok, sveikoji, 
Metus ilgiausius 
Ir laimingiausius.”

‘Rakilo didžiausios ovacijos. 
Rodos, ir šiandien atsimenu tą 
entuzi tą, kuris įvyko tuo 

Publikos kone gerklės 
neplyšo berėkiant: “Babravi
čius! Musų Babravičius! Biss! 
Biss!”

Nuo to laiko jau artistas 
Babravičius skaitėsi lietuvių 
žvaigžde!

Be to p. Babravičius taip-gi 
uoliai dalyvavo ir vaidinimuose 
“Dainos” Muz. Dramos draugi
joje. Vėliau ir vėl ąplcido, iš- 
• i žinodamas į konservatoriją, 
kurią baigęs pakliuvo Maskvos 
operon. Nuo to laiko lietu- 
iams mažai teko girdėti bei 

džiaugtis jo balsu, tiesa, liet

ine

Vėl kalbama apie gatveka 
riy streiką

Darbininkai skelbsiu, streiką, 
jeigu kompanija nepridės 
jiems algos.

“Gelbėkime, Lietuva žūsta!”

Be to, dar p. Juozas Babravi
čius buvo žinomas kaipo uolus 
rėmėjas pažangiosios. progresy- 
vės lietuvystės.

Chicagos lietuvių artistas 
Babravičius nesuvils. Ir Clūca- 
ga mokės atiduoti kreditą, ku

 

ris jam tikį/fi priklauso. Ba
landžio d 
HalL vidų 
tuo/įstabiu

ešimtą Orelr 
niesty, gerėsimos 
dainininku.

— Kauniškė

Bankų “influenza”.
Pastaruoju laiku ant kelių

liai. Pradėta su “Logan Suua- 
re” banku. Sekantis—šešiolik
tos gatves bankas, ir toliau 
West Side National bankas ir 
ant galo lietuviškas bankas — 
Metropolitan State Bank, 2201 
W. 22 gatvė. Vakar pavaikatyj 
man užėjus į Metroi>olitan Sta
te banką, jau buvo mažai 
žmonių, tik žingeiduoliaiį vis 
dar apie langus sukinėjosi. Pa
sikalbėjus su banko viršinin
kais, sužinojau, kad jie žino 
kas tai pradėjo negeras paska
las ir, kad pirmą dieną išėmė 
iš banko pinigų virš $400,000, 
bet antrą5 dieną jau pradėjo 
žmonės nešt atgal. Dviem die
nom pi’aėjus apyvarta pradėjo 
linkti normalėn pusėn. Jų lai
mė, kad jie prigulėjo 
Xlearing house”, kitaip 
buvę riestai.

prie 
butų

Ką žmonės sako.

Daugiau norėdamas sužinoti, 
užėjau pas daktarus S. Biežį, 
žinomą chirurgą, ir C. K. Clier- 
ry, dentistą, kurie turi savo 
ofisus Viršui banko. Jie pasa
koja, kad antradienį apie ket
virtą vahųidą pradėjo žmonės 
rinktis. Atrodė lyg kas tokio 
nepaprasto. Apie šeštą valandą 
jau pilnai atrodė, kad bus ant
puolis; o tarpe aštuntos ir de
vintos valandos jau tūkstanti
nė minia buvo užgulus gatves. 
Sako, kad riaušių jokių nebuvo 
ir be jokios priežasties antpuo
lis padarytas. Jie visą tą ant
puolį palaikę juoku, nes ir jie 
yra depoziforiai to banko ir jie 
žinojo, kad bankas yra gana 
saugus.

Birželio 1 d. pasibaigs tarp 
gatvekarių kompanijos ir dar
bininkų sutartis. Ta sutartis 
buvo padaryta po praeitos vasa
ros gatvekarių streiko. Algos 
darbininkams liko nukapotos. 
Buvo įrodinėjama, jog pragyve
nimas pingąs ir pigsiąs ateity
je. Tos minties vedami darbi
ninkai sutiko priimti algų nu
kaposimą.

Jau praėjo beveik ištisi me
tai,' bet pragyvenimas nė kiek 
nenupigo. O kadangi neužilgo 
turės būti atnaujintas tarp 
kompanijos ir darbininkų kon
traktas, tai vėl pradedama kak 
bėti apie streiko galimybę. Uni
jos viršininkai sako, kad bus 
pareikalauta atsteigti tas al- 
gųs, kurios buvo prieš praeitos 
vasaros streiką. Jeigu to ne

lis padaryta, tai streikas bu
siąs neišvengiamas. Šį kartą 
esą darbininkai nedarysią jo
kio nusileidimo.

Taigi, kad kokios, chicagie- 
čiams ir šią vasarą priscis ne iš 
savo noro “spaceravoti” Chica- 
gos gatvėmis. x

Balandžio 9 d. apie 10:30 
vai. vak. einant iš miesto pro 
šalį bažnytinės svetainės išgir
dau rėkiant: “Gelbėkime, gel
bėkime! Jau paskutinė valan
da išmušė! Gelbėkime, nes Lie-

(Seka ant 6-to pusi.)

MAJESTIC TEATRAS

Nuolatinio vodevilio perstatymai 
yiajestic Teatre pradedant nedėlioj, 
balandžio 15, bus pirmų-pirmiausiai 
dainorių ir šokėjų trupos pavadintos: 
“THE REVEU RESPLENDENT”. 
Kiti programe bus Francijos artistas- 
komikas L. Gellis. Lambert ir Fish 
taipgi komedija. Išlavinti cockatoos 
duos gerą perstatymą. Gražios mer
ginos Girton Girls, rodys visokias štu- 
kas. Daffney ir Walton juokų kome
dijoj. Ir Earls novelty posing. Kaip 
paprastai, bus žingeidus krutami pa
veikslai ir Pathe News Weekly.

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau b& operacijų ir be gyduolių 
visokias stalgias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Špecialisti mo
terišką ir marginu ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

“Be pieno, nėra vyro 
I

Rašo C. Houston Goudiss

Leidėjas The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geijausio maisto magazino 

.lektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forescast Virimo Mokyklos.

“Nėra pieno, nėra vyro” tai yra di
delis ir daug reiškiantis pasakymas.

Kiekvienas turi apsistoti ir pagal
voti apie tą pasakymą.

Bet mes savo šiose rašiniuose mes 
neerikalausime jūsų, kad jus tai viską 
analyzuotunvėt moksliniu budu, bet 
kad atkreiptumet atydą į paduodamus 
faktus kuriuos jus žinote šiandien ir 
žinote juos nuo pat mažens.

Jus pątjs pripažįstate tiešą pasa
kymui, kad “Nėra pieno, nėra vyro”.

Jūsų pirmutinis maistas yra pienas. 
Be pieno jus negalite tinkamai išsivy
styti ir pasidaryti stipriu ir sveiku 
žmogumi. . f

Kuomet jus susergate, tai jūsų dak
taras tuojau jums įsako vartoti leng
vą maistą, lengvai suvirškinamą. Ir 
tas valgis susidės daugiausiai iš pie
ninių produktų arba tiesioi PIENO.

Kodėl pieno? Todėl, kad pienas 
yra tikras maistas ir gali būt suvirš
kintas, kuomet kitų valgių negalima 
suvirškinti. ' x

Mes žinome, kad; tai ytei tįp*n — 
nes pienas yra vartojamas nuo pat 
pradžios istorijos — ir taipgi pasilie
ka dar faktas, kad mes patįs pralei
džiame nepastebeję tikro naudingumo 
kaipo dalies musų kasdieninių valgių.J

Daugelis mtfsų nevartoja užtektinai ■ 
pieno.. Ar tai nebūtų gera Idėja, kad 
prižiūrėjus jog mes išvartotumėm 
kožną dieną po kvortą gero tyro pie* 
no kiekvienas žmogus? Nes pienas 
yra tikras maistas ir suteikia vai
kams augimą ir sveikatą suaugusiems.

Pasirenkant vartojimui pieną, švie
žumas ir švarumas jo yra natūraliai 
paprasti dalykai kas reikalinga.

Nuo 1857 metų, šimtai tuksiančių 
net milijonai žmonių pasitiki vardui 
“Bonrden” kaipo garantiją gero pieno. 
Borden’s Evaporated Pienas, suprati
mu mjlijbnų žmonių šiandien, yra ty
riausias ir geriausias pienas kokį jus 
galite pirkti. .

Tiksiąs šių apskelbimų yra, kad si> 
pąžindinti žmonės su nekuriais fak
tais liečiančiais pieną kuris turi būti 
žinomas ir vartojamas.

rei- 
ar- 
To- 
žiu-

Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminavimo, 
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Neguišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėt to portrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinim^ ligos, labui tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.
Paslžinrėkite j .vidų savo

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

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

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

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

Beveik neapvertė Chicag? 
aukštyn kojomis.

Arba ką gali padaryti viena 
munšaino čarkutė.

Joseph Leopold, 35 melų 
vyras (828 S. Racine avė.), iš
pildė nepaprastų programų:,

Prie 1243 S. Wabash avė. iš
mušo langą.

Toje pačioje vietojo išmušo

Bandė pašalinti iš kelio stul-

Pę\ vIšmušo New Southern vieš
bučio langą.

Susipešė su stulpu prie to 
viešbučio.

Nušoko nuo elevatoriaus 
platformos ir sulaužė ranką.

Sulaužė įstatymą,
“Aš išmaukiau tik vieną čar- 

kutę munšaino,” paaiškino jis 
policija. ▼ . *

Gink Perkūne, jeigu jis butų 
išmaukęs dar kitą burnelę, tai 
butų visą Chicągą apvertęs
aukštyn kojomis.

Leopold po savo karžygingų 
žygių dabar ilsisi Bridevvell li
goninėje.

DR. CHAIM WEIZMANN JAU 
CHICAGOJE.

Paskilbęs pasaulyje mokslinin
kas atvyko Chicagon, kad pa
dėjus žydams surinkti $250,- 
000 Palestinos atbudavoji- 
mui.

Dr. Chaim Weizmann iš Lon
dono, pagarsėjęs pasaulyje che
mikas ir pasaulinės zionistų or
ganizacijos prezidentas, jau at
vyko Chicagon. Stotyje jį pa
sitiko komitetas iš 150 žmonių.

Praeitais metais Ųhicagos 
žydai Palestinos fondan sudėjo 
$150,000. šių metų kvota yra 
$250,000.

Dr. Weizmann pasiliks Chi
cago je apie trejetą savaičių ir 
padės vietos žydams
kampaniją, kad surinkus 
statytąją sumą pinigų.

varyti
nu-

PABĖGO BROKERIS.

Prigavo farmerį ant $4,000.

Detektyvai padarė antpuolį 
ant 'Standard Investnąent Co., 
105 W. Monroc St., norėdami 
suimti kompanijos prezidentą 
G. M. Saundcrs. Saimders pas
prukę. Jis yra kaltinamas išvi- 
liojimu iš Willis A. Page’o tur
tingo Auroros farmerio, $1,000 
vertes serų.

SR Ui

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kimo ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūsles, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydynfas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy- 
donve radiumu,, serumu, ir elektriką. Speeialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę. > .

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone4fards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, G pėdų dydžio ..........................................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ....................................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ................................
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakynpiis
Siųsdami užsakymus prisiųskfto drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Pcrkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokant persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais.

organizmo.
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ROCKFORDO

Lietuvon

809 So. Main St,

Rockford,pi

&PINIGAI
10

pa-

$6.00 
$3.75 
.. 25c 
.. 15c

45E

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydčtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wubiu>h Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamos gydyme užsisen^jusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir' 
t. t. Del priėmimo ligonių turime * 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.
S

‘*606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914” 

.................................... t
Del kraujo hgų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu Įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, Čepus, antitoksinus, 
bnkterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

Electro-Msdical Doctors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 0 ryto iki 6 vakare. Se- 
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
jo nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Gal jums reikalingi 
akiniai

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saules Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

J801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakarė. 
Septintadienials 9 r. iki 12 dienoi.

4-

Pinigai IšmokeTLietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistai

a

Pinigus gavo:
16495 — P. Zurbienei
16497
16499
16501
16513 — O. Pranaitienė
16515 — M. Lukošienė
16521 — P. Podžiunas
16527
16530 — P. šliautrienė
16535 — E. Sinkevičienei''*
16536 — U. Dicius
16537 — J. Dicius
16538 — J. Venslavienė
16539 — S. KenČius
16544
16545
16546 — D. Augustaųskienė
16552 — S. Kiaurakaitei
16556 —. Damijonaičiui
16557 K. Šalkauskienė

O. Augustienei
• P. Sutikienč
A. Kuzma

K. Konovolienė

B, Abraškevielutė
D. Jočius ' r '■

.Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius . nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus ^per

Rockford Rea! Ėsta te 
and Loan Co.

Kenosha
Lietuviai

Dabar-laikas siysti ’’ 
s pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 

igas pasauly: Naujienų
Bendrovę irJLietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas. F

k. A. PAKSYS
220 Milwaukeę Avė., 

Kenosha, Wis.

16557 K. Šalkauskienė
16558 — K. Latvėnas
16559 — J.tbaurui
16565 — T. Kulpitci
16566 — K. Tijušas
16570 — A. Juodakienė
16573 — D. Gelumbickicnė
16575 — J. Butas
16578 — J. Zakars
16579
16580
16581
16583
16591 — K. Gumbriui
16592 — V. Naciui z
16593 — K. Dųvitįohif
16598
16599
16600 -r B. Koščui
16602 — J. Dovidaičiui

Palengvins akių įtempimą, Jturii 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudumą akių karšti,> atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

— M. Beržinskaitė
— A. Urbonas
— E. Meškauskienei
— M. Stasiulienė

M. Ęršlikienė
L. Kvbdaraitei

Kvitai su paėmėją parašais randasi
“Naujienų’' ofise.

i
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 17th Street, 
Netoli Ashland Avė

Dr. Anelė KaushUlas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniŠkas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susislapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikiu Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas LeavUt 

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

9 iki 12 a. m.
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Lietuviu Rateliuose. ProesmT siūlymai kambarių
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

tuva žūsta, greit bedieviai už-

Girdėdami^ tą šauksmą už
ėjau ir aš j bažnytinę svetai
nę. , ► • Ų 'b j

Žmonių pilna svetainė. Kun. 
Vaičiūnas jau buvo bebaigiąs 
savo “spyčių”, šaukdamas Lie
tuvių gelbėti. Prasidėjo vaflkų 
reikimas. Vienas profesiona
las aukoja $222 su centais. 
Smulkių aukų surenkama $11. 
Kun. Vaičiūnas pakloja $25 ir 
rėkia, kad aukotų daugiau pa- 
rapijonys. Vėl renkama aukos. 
Žmonės sumeta kejis dolerius. 
Kalba kiti* atbuktkalnieriai. Kei 
kia Lietuvos ir Amerikos pa
žangiąją visuomenę, kad, gir
di, ji norinti subedievinti Lie
tuvą. Po tų keiksmų vėl ren
kama aukos. Viena aukoja $100 
boną ir keli doleriai surenka
ma smulkiomis aukomis. Vai
čiūnas skelbia, kad dar nėra 
$W) — trūkstą $12 — vėl au
kos renkama. Einant man iš 
svetainės kunigėlis karščiuoja
si, kad reikia sudėti dar $6. 
Žmones nebeklauso — dūlina 
iš svetainės.

Pagirtina, kad ciceros para- 
pijonys jau nebesiduoda taip 
lengvai kirpti, kaip seniau. 
Reiškia, ir jie pažino kunigų 
šunybės čia ir Lietuvoje.

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

ar kviečia.

ANT rendos kambaris dide
lis ir šviesus, garu šildoma. Te
lefonas ir visi parankumai.

3130 W. Ilarrison St.
Plione Nevada 2168

REIKIA DARBININKĮ) ' REIKIA DARBININKO
VYRŲ

Balandžio 16 d., L. Liuosy- 
bės svetainėje bus svarbios 
prakalbos. Kalbės iš Klaipėdos 
atvažiavęs1', atstovas. Visi lietu
viai privalo atvykti.

Balandžio 17 d.,/L. Liuosy
bės svetainėj įvyks labai įdo
mios prakalbos su paveikslais. 
Kalbama bus tema “Ar ištik
tųjų Dievas sutvėrė žmogų ir 
dusią.” Tat visi —, tikintieji 
ir netikintieji — eikime i pra
kalbas. Išklausę jas mes galė
sime padaryti savo išvadas. 
Įžangos prakalboms nebus.

— Ciceros koresp.

Iš “Birutės"
Šią savaitę repiticijos bus lai 

koma k:isz diena.

Jau liko tik dvi savaitės iki 
“Bailaus Daktaro”. Ir užtat 
^‘Birutė” išsijuosus dirba, idant 
šis veikalas butų kuogeriausia 
perstatytas. Orkestras iš sim
fonijos muzikantų jau nusam
dyta ir laikas repeticijų su or
kestru sutarta.

Repeticijos (šiai savaitei yra

Solistai.
Visas choras

sekamai:
PahcdėJy —
Utarninke —

ir solistai, Raymę/nd Chapel.
Seredoje — Vienų;vyrų cho

ras, Mark White Sųuare.
Ketverge — Visas choras ir 

solistai su orkestrą, Mark White 
Sųnare.

Pėtnycioje — Vieni solistai.
Nedėlioję po piet — Visas 

choras, solistai ir pilna, orkes
trą, Mark*White Square.

šią savaitę pribus Chicagon 
Antanas B. Arlauskas, tenoras, 
iš Brooklyn, Now York, kurį 
“Birutė” specialiai pakvietė at-« 
važiuoti sudainuoti Kartos ro
lę ‘*Ba,ilam Daktare”.

“Kardo” vasarinis mas
karadas.

“Kardas” nusitarė parengti 
vasarinį maskaradą, kuris turės 
įvykti gegužio 26 <1. Kadangi 
dar pas lietuvius Chicagoje nė- 
»■» buvę t'ilct-ai la isvamaniSko 
pobūdžio maskarado, tai “Kar
das” rengia tokį, kuriame visi 
Cliicagos laisvamaniai galės 
dalyvauti pasirengę 'įvairiais 
rūbais,’ kaip tai: kunigais, vys
kupais, popiežiais bei minyš- 
komis. Daugelis tokio vakaro 
seniai pagedavo. Vakaras žada 
būti Meldažio svetainėje.

— Pranašas/

VISI ČIA BUSIME
Garsaus lietuvių dain ninku JUOZO 

BABRAVIČIAUS koncertas įvyks pėt- 
nyčioj, balandžio 20 d., Orchestra Hali, 
220 S. Michigan Blvd. Pradžia 8:15 
vai. vak. lygiai.

Juozas Babravičius buvo pirmuoju 
ir mylimiausiu tenoru Maskvos ope
roje. Rusijoj jam lygus buvo tik ki
tas clidįaHietuvių dainininkas Kipras 
PetratfsKas. Europoje muzikos my- 
lėtojabixL_žinovai ^nulenkė prieš jį gal
vas ir sveikino jj kaipo vieną iŠ di
džiausių svieto dainininkų. Kaip Ku- 
belikas cechų vardą, arba Caruso ita
lų vardą, arba Paderevskis lenkų^ar- 
dą, taip musų Juozas Babravičius in- 
tikinančiai liepia svietui pamylėti ir 
gerbti lietuvių vardą, kaipo tautos, 
kurį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai — turite progos da
bar priimti išgirsti ir pamylėti savo 
‘autos didžiausią dainininką ateinan
čią pėtnyčią. Taigi ateik te visi ne
atsilikdami viens nuo kito.

Kviečia Rengėjai.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENC1ENĖS 
MARŠRUTAS.

Bart. 17. Halsted Inst. Church Au
ditorium, 1935 S. Halsted St., 7:30 
vai. vak. *

Bal. 18. Cicero, III., Liet. Liuosybės 
svetainėj, vakarienė, 7:30 vaj. vak.

Bal. 20. Roseland, 111., Strumilo sve
tainėj, 7:30 v. v.

Bal. 21. Rockford, Ilk, N. Bažnyčios 
svet., prie Island Avė., 7:30 v. v.

Bal. 22. North Side, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. Wabansia • Avė., 2:30 
po pietų.

Bal. 26. West Side, Mcldažio svetai
nei, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 
7:30 vai. vakaro.

Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutes” 
operetė).

Bal. 30. Išleistuves.

A. Ivaškevičiaus ir K. Norkaus pri
ėmimo vakariene ir maršrutas.

Pirm-adieni. balandžio 16 d., pra
kalbos bus Cicero Lietuvių Liuosybės 
svet. Pradžia 7:30 vai. vak.

Antradieni, balandžio 17 d.. Mildos 
svetainėje (3138 S. Halsted St.) ant 
antru lubų. Pradėia 7:80 v. v.

Balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., pra
kalbos rengiama North Side Viešo 
knygyno svet. (1822 W. Wabansia 
Avė.)
— A. L. T. Sandaros .Chicagos Apskr.

Melrose Park. — Darbininkij Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio. miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitu to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

BINGHAMTON, N. Y. — Drg. K. 
Lietuvių 

šio balandžio 
Visi vie-

Bielinis laikys prakalbas 
>vet., 267 Clinton st., 
mėn. 19 d. 7:30 vai. vakaro, 
tos lietuviai susirinkite išgirsti kalbos 
garsaus kalbėtojo iš Lietuvos, buv. 
Steig. Seimo atstovo ir Socialdemo
kratu darbuotojo Kipro Bielinio. Kvie
čia LSS. 33 kp. Kmitetas.

Bridgeportas. — Viešnių pp. Šleže 
vičienčs ir Vencienės pagerbimui be: 
susipažinimui, S. L. A. 208 Moterų 
kuopa rengia pokyli, Seredoie" balan
džio 18tą 1 vai. po pietų Blackstone 
Hotel, English room. Apart užkan
džio bus dailus programas. Žinoma, 
kad viešnios atvyko Lietuvos Našlai
čių reikalu, todėl reikalinga dalyvauti 
ir paremti jų misiją.

-----ASMENĮI JIESKOJ®
PAJIEŠKAU draugų katrie mano" 

važiuoti^ Lietuvą gegužės mėnesyj, 
geistina, kad butų Telš ų apielinkės, 
Aš neatbūtinai jį turiu važiuoti, dėlto 
norėčia surasti draugų dėl linksmes
nes keliones. Malonėkite atsišaukti.

F. TOLIENĖ,
200 E. 116 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Stanislovo Vaičiulio 
kuris gyvena Chicagoj. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu laišku pranešti savo 
adresą arba atvaž’uoti pas mane.

VINCAS UBAVIČIUS,
9337 Paxton Avė. Calumet Avė.

So. Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našles, nesenesnės 40 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 35 nvetų am
žiaus, tarnavęs po biznius per daug 
metų, taipgi moku visokius fabrikų 
amatus.

Atsišaukite
1739 S. Halsted St.

Box 230
*!•

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario vie-* ■ '

na i ypatai. Kas turi nioderniš-
vatoriaus linijų lai pranešt

Box 15. “Naujienų” Skyrius.
3210 S. Halsted St.

PAJIEŠKAU kambario Brigh- 
ton Park apielinkeje su valgiu. 
Kas turite pusėtinai gerą kam
barį maldnekite pranešti Naujie
nų Town of Lake Skyrius, 1614. 
W. 46th St. (No. 24). 1

ĮVAIRUS SKELBIMAI
* STOGDENGYSTft

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

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

Riverdale, III. f

Reikia -
Vyrų darbininkų ir pagelbi

ninkų prie darbo naktimis į ge
ležies sandėlį.

Atsišaukite
JONĖS & LAUGHLIN 

STEEL COKP., 
45th St. & Oakley Avė., 

Netoli Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA gero vyro kuris norėtų 
mokintis prie malevojimo ir popiera- 
vimo. Tūri mokėt angliškai. Atsi
šaukite po 6 vai. vakare.

T. PULASKI
1307 So. Scoville Ave.„

Oak Park 4094-J Oak Park, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA šuva SI. Ber

nardo veislės. Tinkąs prie biz
nio. Tam jau išmokintas.

2535 W. 45th St<
Visada galima matyli;

PARSIDUODA Ęrighton Par
ke barbemė ir (Pool Room) 
geroj vietoj. Labai pigiai. •

Atsišaukite:
1726 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuviais ir lenkais apgyventoje 
kolonijoje. Gatvei ari a i eina 
pro šalį, biznis išdirbtas. Kai
na pigi. Priežastis pardavimo 
sužinosite ant vietos.

i 1818 W. 47th Street.

NAMAI-ŽEME
KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosernes, auj^mobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį-namą iš
mokėję, galiu tamstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučernės, 

grosemės, automobilius mainau ant^ 
namų. Dar kas ieškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

pasiskyrimui visose Chicagos daly
se. Pas m-ane greitas, teisingas pa
tarnavimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo
9 ligi 1 valandos po pietų.

808 W. 33-rd Place, netoli Halsted St. 
Tel. Boulevard 1550

Merginų ir moterų, geros 
darbo sąlygos, gera mokestis.

Atsišaukite:
CHICAGO CURLED
HAIR COMPANY, 

2301 So. Paulina St.

SKUDURŲ SORTOTO.IŲ rei
kia. Ateikite pasirengusios dar-' 
ban.

Kreipkitės:
1108 Blue Island Avė.

REIKIA jaunų moterų ir merginų 
lengvam, švariam dirbtuvės darbui. 
Gera alga pradžiai. Darbas nuolat. 
Gera proga ateičiai. Atsišaukite* 

BERNHART BROTHERS &
SPINDLER

N. W. kampas Monroe ir Throop St.

no 
ra i 
ra

REIKIA merginos prie abel- 
ofiso darbo, turi mokėt ge- 
lictuviškai ir angliškai. Ge- 
mokeslis.

M. J. KIRAKzT 
3335 So. Halsted/St.

REIKIA patyrusių mpterų sorta- 
vimui popiet ų atkarpų. -Geros (larbo 
sąlygos, šviesi ir mt-douk oro dirbtu
vė. Užtikrinta gera alga jei mokate 
tą darbą.

CONTINENTAL PAPER . 
GRADING CO.,

1451 S. Peoyia St,

REIKIA moterų pardavinėtojų (sa- 
leslaidies) j mastinių dalykų krautu
vę. Re:kia kad mokėtų lietuviškai ir 
lenkiškai kalbėti.

Kreipkitės
BECKS DEPT. STORE 

3323 Sg. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
vyrų

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

Reikia
Darbininkų ir pagelbininkų 

prie darbo geležies sandėlyj. Yra 
darbo keliems patyrusioms or
derių išpildyto j ams, 10 vai. dar
bo dienoje, 45c. į valandą pra
džiai. 'Nuolat darbas, atsišau
kite tuojau/
JONĖS & LAUGHLIN STEEL 

CORP.
46th St. & Oakley Avė., 
netoli nuo Western Avė.

Reikia — .
VYRŲ lengvam dirbtuvės 

darbui. Geros darbo sąlygos.
CHICAGO CURLED 
HAIR COMPANY, 

2301 So. Paulina St.

REIKIA patyrusio tarpe 30-40 me
tų amžiaus dirbti ant mažos farmos. 
Piet-Rytinis kampas 95 St. ir Craw- 
ford Avė. Geistina, kad butų vedęs, 
be vaikų. Pasimatykit su Mr. Duffy, 
3456 W. 51 St., arba ateikite ant 
farmos. 

1 ■ 1 1 •' i.--! n r- . . —r
REIKIA vyrų prie bench ir 

baisiklių fremų suvirinimo.
Kreipkitės

ABNOLD SCHWINN 
1718 N. Kildare Avė.

REIKIA salcsmenų pardavi
nėjimui pianų ir fonografų. 
Atsišaukite į musų dirbtuvę.
FUER & STEMMEiR PIANO

Co., 2701 S. Wclls St.
Victory 8029

REIKALINGAS bučeris grei
tai. Bučeris patyręs savo ama
te. Geram, pastovi ir gera 
vieta.

Atsišaukite greitai.
3016 So. Normai A^p.

Vyrų ir vaikinų prie visokio 
dirbtuvės darbo: assembling, 
bammermen, malevotojų pagel
bininkų, vinių kalėjų, trukerių, 
molderių ir fandrės darbininkų.

2615 So. Oakley Avė.
. ~___________

MOLDERIŲ prie benčiaus ir sųuee- 
zerių, atdara šapa, nuolat darbas, ge
ra mokestis, netoli Chicagos, nereikia 
mokėti pervažiavimo.

Pasimatykit su
Boss, rytmečiais 

611 W. Madison St.

REIKALINGAS atsakantis 
bučerią, kuris pažįsta §avo dar
bą. Atsišaukite 2558 W. 69 St., 
Antanas Skupas. Prospect 
7756.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis geras, 
galima padaryti gerą gyveni
mą. Priežastį pardavimo patir
site ant violos.#

30į)l Emerald Avė.

PARSIDUODA kampinis pamas su 
bizniu, bučernė, grosernė ir žuvių 
štoras, tai yra 2 Storai, 2 pagyveni
mai po 6 kambariu^, biznis daromas 
(cash). Pusė blokb nuo Halsted St. 
Parduosiu pigiai, nes laikiau per 15 
metų. Dabar noriu parduoti. Kreip
kitės prie savininko.

J. MORKUS, 
> 828 W. 31 ‘St.,’ 

_ Chicago, 11).

REIKALINGAS Messenger. 
Jaunam valktimii gera proga. 
Atsišaukite ypatiškai. 
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 S. ’ Halsted St.

REIKIA mašinų molderių.
Nuolat darbas, gera mokestią.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.,

7 2555 Fillmore St., 
netoli 2500 Roosevelt Rd.

PARDAVLMUI SALIUNAS, 
su visai* įrengimais.

Kreipkitės:
1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI pigiai, saliu
nas su namu, ant pat kampo. 
Pasinaudokite šia gera proga.

Atsišaukite:
10501 Edbrooke Avė.

Roseland.

PARSIDUODA 40 akerių farma su 
budinkais, 25 mylios nuo Chicagos, 3 
mylios nuo Lemont, 6 mylios nuo 
Joliet, arti valstiiinio kelio, dėl dau
giau informacijų kreipkitės.

1716 W. 14 PI., 
Antros lubos front 
po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI 2 augštų frame na
mas. Kaina $3000. t

904 W. 21 St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa, biznis 
išdirbtas, arba mainysiu ant loto, 
arba kitko.

Atsišaukite
2994 Archer Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų plytų ir 
frame namai. Geroj apielinkėj. Ran
dasi prie 1915-17-21-23 Canalport Av. 
Geriausis pasiulynvas bus priimtas.

MRS. ANNA KOKES, 
1921 Canalport Avė., 2 flatas.

REIKIA gero vyro kuris norėtų 
mokintis prie malevojimo ir popiera- 
vimo. Turi mokė^angliškai. Geram 
vyrui gera mokestis laike mokinimosi. 
Atsišaukite po 6 vai. vakare.

T. PULASKI,
1307 So. Sęoville Avė., 

Oak Park 4094-J Oak Park, 111.
------------------:------------------------------------------------------

REIKIA vyrų, ,į
Anglių jardą.

Atsišaukite
WESTERN FUEL CO. 

2623 W. Aliams St.

REIKIA molderių, apprentice 
molderių, grinderių, sortuotojų, 
nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite
1760 Diversey Pkwy

PARDAVIMUI čeyerykų taisymo 
dirbtuvė. Visos mašinos, elektrikinis 
ir instrumentai kokie tik yra reika
lingi tam amatui. 4 ruimai gyveni
mui. Renda pigi.

Kreipkitės
3432 S. Halsted St.

Darbininkų

............. .......... f-

Darbas ant trekių

45c. į valandą

Nuolat darbas /

\VESTERN ELECTRIC CO

48th (Cicero) Avė. ir 24th St.

REIKIA
PORTERIŲ
PORTERIŲ

Senyvų vyrų porterių darbai, 
čekai, lenkai arba lietuvia pagei
daujami. Geros darbo sąlygos, 
gera mokestis.

Atsišaukite
B. KUPPENHEIMĖR & CO., 

218 W. Congress St., • 
a Samdymo ofisas

BARBININKV
Kutenu 

ir
Porterių 

Nuolat darbas 
45č. į valandą

Ateikite pasirengę darban 
WESTERN ELECTRIC CO., 

INC.,
48th (Cicero) Avė. in 24th St.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

VYRŲ prie pilstymo smilčių ir 
išpurtinimo kastingų į fandrę 
naktimis. Atsišaukite. Aermo- 
tor Co., 2555.Fillmore St., netoli 
2500 Roosevelt Rd.

PARDAVI
PARDAVIMUI arbatos, kavos 

ir groserio krautuvė. Biznis yra 
geras, parduodama už cash. Prie
žastis pardavimo — neąyei^ata. 
Phone Lafayotte 2543.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
su visais patogumais. Pusę arba visą. 
Turi būt parduota greit Biznis se
nas, gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo — turiu išvažiuoti \ į kitą 
miestą. \

10701 So. State St. \ 
Roseland )

Pullman 4699

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
pusė arba visa. Biznis gerai išdirb
tas. Pigi renda, 4 kambariai pagyve
nimui. Turiu greitai parduoti, nes 
pasirengęs važiuoti i Lietuvą.

Kreipkitės
ROSELAND GROCERY & MARKET

4 E. 107tli St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė ir visokių smulkių da k- 
tų. Gera vieta, netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4 kambariai gyvenimui, 
renda $35 į mėnesį. Parduosiu pi
giai už $1,200. Savininkas. Einu j 
didelį biznį. 4525 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos Saliu
nas ant pat kampo. Biznis išdirbtas 
per 25 metus. Pardavimo priežastis 
—apleidžiu miestą. »

Kreipkitąs:
1486 So. Morgan St.

PARSIDUODA saliunas. Tur 
riu parduoti greitai: nes turiu 
kitą biznį ir todėl leisiu pigiai.

Atsišaukite
602 W. 14th St.

PARSIDUODA pieno dasta- 
tymo biznis. Distriktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas ir 
išdirbtas. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos. Joe Davi- 
donis, 2241 W. 231x1 PI.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS
Prie bizniavos gatvės, lietuvių ap

gyventa, pigi renda. Lysas yra dar 
ant 5 metų. ° Pusė cash, likusi ant 
lengvų išmokėjim-ų. Šaukit nuo 9 iš 
ryto iki 6 po pietų.

Telephone Prospect 2978

PARDAVIMUI trijų krėslų barber- 
nė ir maudynė. Lietuvių ir kitų 
tautų apgyventa. Vieta išdirbta per 
ilgus metus. •

Atsišaukite
Į Naujienas 

No. 231
1739 So. Halsted St.

............ ....------------- ----- .... ...................   .—f.—.

PARDAVIMUI delikatesen 
valgomų daiktų ir cigarų krau
tuvė. Lysas ant ilgo laiko, 4 gy
venimui kambariai. Atsišauki
te pas savininką 1848 W. 63 St.

RAKANDAI 7
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai, bus parduota labai 
pigiai arba atskirai.

- Kreipkitės:
1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI m^ffius 6 kamba
rių bungalow,/£asas/elektra. Namas' 
moderniškay Lietuvių apielinkėj. 
Tik vienas karfyris į Argo dirbtuves. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitgs
6056 So. Tripp Avė. r 
Phone Republic 0725

4------- ----------------------- r

PARDAVIMUP 6 lotai prie cemen
tuotais šalygatviais gatvės, visi įren
gimai ir opmoktti. $500 už lotą.

H. J. KUHL, 
Room 1305, Gas Bldg. 

Telephone Harrison 1043

MOKYKLOS
VAL’ENTINfiS DKESSMAKLNG 

COLLEGE.
2407 West Madiaon. Street ' 

Tel. Seeley.1648
Kirpimas, dezaininimas, siuvi- 

nas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškjt audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. \

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Tytek. uirmlninkė

PARDAVIMUI rakandai. Tu
ri būt beveik paaukauta puikus 
6 kambarių rakandai, nes išva
žiuoja j Californią. H. Liebar, 
1306 S. Lawndale Avė.

........... ..  .i' 'i ...... -J11 ...r ■

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA namas su bizniu, 

bučerne ir groseme, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot water heat, beizrtiun- 
tas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų. 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoja 
iš CHicagos. 5601 So. Lincoln St. 
Chicagoj III.

t............-GRAŽUMO KŪRYBOS—-’
Geriausiai apmokama profesija Šiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra negerų se
zonų. Pabaigusios šių' mokyklą gauna 
geriausias algas. Mes jšmokinsime jua: 
Pląukų dabinimo, Marčpl Waving, Wa- 
ter Waving, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo,’*, Electrolysis ir 
Shampooing, Trumpas , kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinimosi. 
Ateikite ir pasikalbėkite

AMERICAN SCHOOL OF ETHICAL 
BEAUTY CULTURE 

6th floor, State-Lake Bldg., 
190 N. Btete St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PARDAVIMUI arba mainymui 
lotai visi vienoj krūvoj, West Pull- 
tnan. Parduosiu, mainysiu ant mažo 
namo, automobilistus. Kam reikhlįn 
gi kreipkitės, 3 lubos frontas.

5257 Princeston Avė.
Vakarais nuo 5 iki 8 vai.

----------------------------------------------
* ^PARDAVIMUI kampinis lotas 
Ęrighton Parke ant biznio gatvės tin
kama vieta dėl visokio biznio 44th bt. 
ir Cam*nbell Avė. Kaina tik $1,600. 
Savininkę galima, mat-yti nuo 5 vai. 
iki 8 vai. vakarais; 3 lubos.

A. VAINAUSKAS,
3342 So. Union Avė.

PKIVATBS AUTUMUB1LIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’*, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI 

1M7 W. Madhon St

BARGENAS ANT MAINO
3 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius. cimentuotas beismentas. Ren
dos $95 j mėnesj. Kaina $9,500. Mai
nysiu ant bučernės arba kitokio biz
nio. priimsiu lotus už pirmą įmo- 
kejimą.

C. P. SUROMSKTS
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9611

Leveskio Mokykla
Prirenkamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos
330j S'o. Hah f< U ' t (’hica- < 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)


