
The First and Greatest Lithuanian Daili) In America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Dublished by the Lithuanian Neivs Publishing Co., inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL X. Kaina3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entaved ai aacond Clana Mattar Mareh 7, 1914, at the Port Office of ChicagOj IIL 

andar tha Ant ttf Marei 1, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily in Amer

NAUJIENOS 
j,, The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian News Publishing Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chlčago, III. 

Telephonę Roosevelt 8$ 00

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

I... ■II.' I iįiji II II »■■■■■ IĮ ' "Į"   ■ LL "'* "* --------- .. . ....

Chicago, I1U Pirmadienis, Balandis-Apr ii 23 d., 1923 ^^»437 No. 96

Poincare atmeta Vo
kietijos pasiūlymus
Naujos Ruhr riaušės

Rusija nebedarysianti koncesijų

Poincare atmeta Vokietijos 
pasiūlymą

Išrodo, kad pasiūlymas 30,000,- 
000,000 auks. rtiarkių kontri
bucijos nebūty ne svarsto-
mas.

VOID, Lotaringijoj, bal. 22. 
—“Berlino įsa'kymai organi
zuoto priešini mos ir sistemati- 
niii streikų verčia mus daryti 
Ruhr okupaciją aštresne, ant 
kiek militarinis veikimas yra 
paliečiamas, negu kad mes ma
nėme,” ĮMireiškė savo kalboje 
premjeras Poincare atiden
giant paminklą žuvusioms ka
re. J is^ pa si naudojo ta proga, 
kad atsakius į Vokietijos užsie
nio reikalų ministerio Rosen- 
Herg kalbą reichstage.

“Mes esame priversti grieb
tis aštrių priespaudos priemo
nių, 'kad privertus Vokietiją 
gerbti taikos sutartį,” sakė 
Poincare.

“Rosenberg tvirtina, kad 
mes atmetėm tikrą pasiūlymą 
trisdešimt bilionų tiulis. markių 
saufiHi konferencijoj Paryimj. 
Tokio Aja siūlymo niekad nebu
vo. Jis sugalvotas po oku
pavimo Ruhr distrikto.

“Tai yra suma, kuri yra ma
žesnė, negu ketvirdalis tos kon
tribucijos, kurią nustatė ‘kon
tribucijos komisija. Musų są
lyga evakavimui Ruhr pasilieka 
ta pati, kuri buvo visą laiką — 
kontnibudija ir užtikrinimas^

Prcniiero Poincare kalbą 
aiškinama kaipo reiškiančią, 
kad jei Vokietija tiesioginiai pa
siūlytų užmokėti 30,000,000,000 
aulks. markių, tai tokis paišiu- 
lymas butų Francijos utfnes- 
tas kaipo nevertas svarstymo.

4 aviatoriai užmušti/

DAYTON, O., bal. 22. — Ke
turi aviatoriai veik ant vietos 
liko užmušti, o vienas gal mir
tinai liko sužeistas armijos 
bombM'davimo aeroplanui nu
puolus netoli nuo čia į Great 
Miann upę.

Ryto—
SVARBIOS PRAKALBOS APIE LIETUVĮ 

Namiuke, balandžio 24 dieną, 7:30 v. vak.
Malinausko svet., 1843 S. Halsted St.
jšios prakalbos bus nepaprastai svarbios, kokių 

jau senai nebuvo šioj apielinkėj.

Kalbės Naujeny Redaktorius P. Grigaitis
Kalbės apie dabartinę padėtį Lietuvoj, apie Sei

mo išvaikymą, naujus rinkimus, juodojo teroro siau
timą, “fašistus” ir tt. Visi iki vienam atsilankykite, 
nes labai negreit teks išgirsti kitas tokias prakalbas. 
Pasakykite apie jas ir kitiems, ir pakvieskite ir juos 
apsilankyti. — Bendras Komitetas.

Nė Anglija nepasitiki tautą 
sąjunga

Curzon sako, kad nė tauty są
junga, nė intervencija negali 
suvaldyti Franci jos.

LONDONAS, bal. 22. — Už
sienio reikalų miųisteris Cur
zon savo kalboj lordų bute at
virai pripažino, kad tautų są
junga yra bejiegė ir nieko ne
gali .padaryti Ruhr okupacijos 
klausimo išrišimui. Sąjungos 
įsimaišymas tik Franciją už
pykintų ir ji pasitraktų iš są
jungos. Amerikos intervencli- 
jos irgi negalima tikėtis, o 
Anglijos intervencija nieko ne
atsiektų ir tik dar labiau pa
blogintų padėtį. Esą dabar nie
ko negalima veikti tuo klausi
mu ir esą gerinus nieko ir no 
Veinti, negu kad veikli netin
kamu lai'kuĮ. Curzon fpripaži- 
no, kad okupacija Franeijai 
nieko nedavė ir jis nesitiki, kad 
ji ką-nors duos ir ateity. Jeigu 
Vokietija paduotų naujus pa
siūlymus, ar Francųa panorėtų 
taikintis, tai Anglija mielai rū
pintųsi ir padėtų toms šalims 
susitaikinti.

Naujos riaušės Ruhr 
distrikto

7 žmonės sužeisti Dusseldorffe, 
Mulheim patruliuojamas po* 
licijos.

DUSSELDORFF, balandžio 
2p. — 2,(XX) bedarbių čia susi
kirto su vokiečių policija laike 
demonstracijos ir ištiko susirė
mimas, kuriame 7 žmonės liko 
sužeisti. .

Elberfeldel ir Barmene vTši 
namų būdavote j ai sustreikavo, 
kadangi samdytojai atsisakė 
pakelti jiems algą. /

Ginkluota sargyba patruliuos 
ja gatves Mulheime, kur per 
tris dienas mūšiuose užmušta 
9 žmonės., Tečiaus apielinkėse 
veikia plėšikai ir jiems niekas 
nekliudo. Vokiečiai skundžia
si, kad franeuzai neleidžia 
jiems laikyti užtektinai polici
jos. \ 
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Darbininkai, apginkit Lietuvos laisvę!

Sumišimų buvo ir kitose 
Ruhr distrikto apielinkėse.

Dar nė vienas vokiečių ne
prašė iš franeuzų leidimo var
toti anglis. Tad tikimąsi, kad 
dirbtuvės, taipjau ir kitos įs
taigos, veikiai pritruks anglių ir 
užsidaryti turės. Tada pasida
rys dar didesnė bedarbe, kils 
dar didesnis vargas, o kartu ir 
didesni sumišimai.

Rusija nebedarys daugiau 
koncesiją kapitalizmui

Komunistų kongresas atmetė 
Krasino pienus užsienio pre
kybai ir laikysis prekybos 
monopoliaus.

MASKVA, bal. 22. -r- Ko
munistų kongresas nutarė, kad 
Rusija nebedarytų daugiau eko
nominių koncesijų, kad tuo pa
traukus Amerikos ir Europos 
prielankumą ir kapitalą.

Kongresas atmetė prekybos 
komiasro Leonido Krasino pa
siūlytą programą ir priėmė tą 
programą, kurį remia premje
ras Leninas, Zivnovjevas ir 
Trockis. Pastarųjų gi progra
mas stovi už tęsimą sovietų 
monopoliaus užsienio preky
bos' ir už eksportavimą grudų 
atbudavojimui iRusijos markių 
ir ekonominiam Rusijos atstei- 
gimuii, vadovaujant komunis
tams.

Krasinas gi ragino praplės
ti Lenino ekonominę politiką, 
suteikiant daugiau koncesijų 
užsienio kapitalui, tuo vedant 
prie ekonominio atsisteigimo 
viso pasaulio. Jis ragino paskir
ti sugabius biznierius vedimui 
Rusijos industrijos, J<iek galint 
pašalinant iš jos politinę kon
trolę.

Laikraščiai, sveikindami toki 
nutarimą, sako, kad Rusija tiek 
sutvirtėjo, jog jai nebereikia 
bijotis ir pataikauti Europos 
kapitalistams ir gali tvarkyti 
šalies vidujinius reikalus kaip 
jai vienai tinka.

Troškio kalba kongrese ro
do, kad jis netiktai valdys ar
miją, bet ir rūpinsis Rusijos 
industrija.

Izvestija džiaugiasi, kad 
Krasino pasiūlymas tapo atmes
tas, nes esą Genujos konferen
cija parodžiusi, jog Europa ir 
Amerika vistiek nenori Rusijai 
duoti kreditų.

Rusija kovosianti su Amerika 
už marketus.

I

Trockis savo kalboje kong
resui pareiškė, kad grudų eks
portavimas į Europą svarbiau
sia yra reikalingas tam, kad 
atkariavus mio Amerikos mar
ketus. Pirmiau Europai duoną 
pardavinėjo Rusija, o dabar, 
nuo karo laiko duoną parduoda 
Amerika. Todėl esą reikalinga 
pažiūrėti ar Europa sutiks pirk
ti Rusijos grūdus. Amerika 
parduodanti duoną ne bran
giau, bet dar pigiau už Rusiją, 
todėl ji marketus laimėjusi. 
Bet Trockis tikisi tuos marke
tus atgauti, nes Amerikai esą 
reikalinga mokėti auksu, ka* 
daugi ji nenori imti Europos 
išdirbinių, o Rusijai galima 
busią atmokėti 'mašinomis ir 
kitais gaminiais.

3,000,000 vaiky Ukrainoje 
badauja

Ukraina šaukiasi Maskvos pa
gelbės. 7,000 valdininkų areš
tuota už kyšius.

RYGA, bal. 22. — Ukrainos 
sveikatos komisariatas paskel
bė, kad Ukrainoje yra daugiau 
kaip 3,000,000 našlaičių, kurių 
tik 15 nuoš. Ukrainos valdžia 
įstengia aprūpinti maistu. Mir-
tingumas tarp vaikų yra pasi
baisėtinas ir Ukraina atsišauk 
kė į Maskvą, prašydama finan
sines pagelbės.

Latvijos laikraščiai praneša, 
kad^ Rusijoje pastaruoju laiku 
tapo areštuota 7,000 sovietų 
valdininkų už kyšių ėmimą ir automobilio suvaldyti. Kalėjime
išaikvojimą valstybės pinigų. 
Dabar Maskvos komunistai ve
da agitaciją už panaikinimą 
valstybės prokuroro vietos, ka
dangi tojo įsakymu tie areštai 
ir liko padaryti.

Japonai išsodiną 16,000 
žmoniy Merijoje

MASKVA, bal. 22. — Iš Čitos 
pranešama, kad Japonijos eks
pedicija iš 16,000 žmonių tapo 
išsodinta Aleksandrovske, Pria- 
muyo krašte, netoli Sachalino.
Ambasadorius netiki žiniai.

WASHINGTON, bal. 22 — 
Japonijos ambasadorius Hani- 
hara sakosi neturįs jokių žinių 
apie japonų išsodinimą Sibe
rijoje ir jis netikįs tai Čitos ži
niai. . ; ,

Svarsto rubsiuviy reikala
vimą pakelti algą

CHICAGO. — Pereitą šešta
dienį paduota arbitracijos tary
bai galutinus argumentus už pa
kėlimą algos rubsiuviams. Pa
kėlimo algos 10 nuoš. reikalau
ja Amalg. Clotbing Workers, 
bet rūbų fabrikantai tam pakė
limui algų priešinasi. Algų 
klausimas paduotas išspręsti ar
bitracijos tarybai, kuri susideda 
iš pirmininko Wm. M. Leiser- 
man, VVisconsino universiteto 
proD John R. Commons ir Mi- 
chigano agrikultūros kolegijos 
prezidento David Friday.

Lietuviy vaikas užmuštas
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai iChicagoje užmušė tris 
vaikus, tarp jų ir vieną lietuvį, 
Tadą Rakštį, 5 metų, 4612 S. 
Paulina St. Jį užmušta prie 46 
ir Hermitage Avė. Automobi
listas pabėgo, bet policija vė
liau suėmė John Hudsis, 4613 
Winchester Avė., kuris prisipa
žino užgavęs automibiliu vai
ką, bet nemanęs, kad vaikas 
butų sunkiai sužeistas.

Boleslavas Gruszka, * 4 m. 
5125 W. 13 St., Cicero, vaikš
tinėjo kartu su savo tėvais, 
kaip urnai ant šalygatvio už
bėgo automobilius, jį užmušė, 
S, jo motiną sunkiai sužeidė. 
Te^h^gužeistas lengvai, 
mobilistas Jos.
S. Homan Avė. dar tik moki
nosi važiuoti ir neįstengė savo

Auto-
Volcnce, 3010

jis bandė nusižudyti ir dabar 
yra akyliai dabojamai, kad to 
neįvyktų.

Viso šiemet automobiliai už
mušė jau 176 žmones.

Prašė Anglijos pagelbos
WASHINGTON, balandžio 

21. — Valstybes sekretorius 
Hughes pareiškė, kad Ameri
kos valdžia prašė Anglijos vald
žios kooperuoti vykinime pro- 
hibicijos Amerikoje. Tuo tiks
lu buvo prašoma Anglijos suti
kti leisti kratyti laivus ir gau
dyti degtinę už trijų mylių zo
nos, bet Anglija su tuo nesutiko. 
Paskui buvo prašyta Anglijos 
valdžios neimti savo žinion A- 
merikos laivų be Amerikos su
tiko. Bet atsakymo dar ne
gauta, Kanada betgi su tuo 
sutiko.

Glitas teisėjas teisia už 
girtavimą•

Teisėjas ir šerifo pagelbininkai 
nusigerdavo ir teisdavo žmo
nes kalėjimai!, kad paskui 
juos pardavus kompanijoms.

TALLAHASSEE, bal. 22\— 
Legislaturos komisija, kad suži
nojus ar Leon pavieto šerifas 
Jonės veikė susitaręs su pavieto 
teisėju Willis, kad^teisti žmones 
kalėjimai! ir paskui pardavinėti 
juos kompanijoms, pašaukė liu
dyti buvusį pavieto kalėjimo vir
šininką Poppell /

Poppell liudijo, kad tokis susi
tarimas tarp šerifo ir teisėjo bu
vo. Jis liudijo, kad kada šeri
fas padare kontraktą su Putliam 
Lumber Co., sulig kurio ta kom
panija sutiko mokėti šerifui po 
$20 už kiekvieną kompanijai 
parduotą kalinį, šerifas pradėjo 
didžiausią medžioklę ant gamb- 
lerių, valkatų ir munšainiehių. 
Šerifas su savo pagelbininkais 
laukdavo kiekvieno tavorinio 
traukinio ir gaudydavo jafis va
žiuojančius žmones. Tuo budu 
kasdie jis suimdavo nuo 4 iki 10 
žmonių. Gaudydavo netik die
ną, bet ir naktimis. Prisigaudęs 
jis veždavosi kalinius automobi
liu į teismą, ragindamas juos 
prisipažinti prie kaltės. Tie ku
rie sutikdavo prie kaltės prisipa
žinti, tuos tuojaus vesdavo prieš 
teisėją Willis, kuris visą laiką 
sėdėdavo teisme ir maukdavo 
munšainą. Tie žmonės buvo 
teisiami kalėjiman, o paskui 
parduodami kompanijai.

Gėrė ne vien teisėjas, bet 
sigerdavo pats šerifas, jo pagel
bininkai, o nuo jų neatsilikdavo 
ir liudytojas Poppell.

“Ir jus susirinkdavot ten visi 
girti ir teisdavot žmones už gir
tavimą?” paklausta jo.

“Taip"’, atsakė liudytojas.
Poppell matęs, kaip šerifas 

Jonės pąėmė konfiskuoto mun- 
šaino galioną, supilė į teisėjo 
bačkutę, o galioną pripilė van
dens. Paskui išnešė lauk ir pa
šaukęs 'liudytojus galioną su 
vandeniu sudaužė — mat, sunai^ 
kino “munšainą”.

Kartą šerifas Jonės, du jo pa
gelbininkai ir Poppell paėmė ne

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

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

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

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

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

___ išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 

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

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL

grę iš kalėjimo, išsivedė į mišką 
ir ją nuplakė, kad prisipažintų 
prie niekurių dalykų. Ji’ nepri
sipažino, tad jie sumanė ją pa
karti. Užnėrė kilpą ant kaklo, 
bet kad visi jie buvo labai girti, 
tai neįstengė permesti virvę per 
šaką, ar įlipti į medį, tad prisi
ėjo negrę pargabenti atkal į ka
lėjimą.

Amerika pripažins Meksiką
VVASHTNGTON, bal. 22. — 

Oficialiu i uose rateliuose prana
šaujama, kad Jungt. Valstijos 
neužilgo pripažins Meksikos 
valdžią.

Milionierius pasimirė nuo bado

GENEVA, bal. 22 — Milio
nierius Staufer pasimirė nuo 
bado savo dideliame dvare 
Chaux de Fondes, kuriame jis 
buvo užėmęs tik vieną kamba
rį. Ant jo lovos buvo išmėtyti 
čekiai ir vekseliai.

-----------------
Bažnyčios uždarytos.

PETROGRADAS, bal. 19. — 
Petrogrado katalikų bažnyčios 
tebėra uždarytos, bet parapijo- 
nys renkasi klebonijose ir ten 
meldžiasi ir klauso mišių.

DETROIT, Mich., bal. 22. — 
Groses Pointe Savings Bank 
vice-prezidentas Ranson prisipa
žino pavogęs $15,000 banko pi
nigų, o kasierius Kerby prisipa
žino pasivogęs $10,000. Abu jie 
yogė atskirai, be vienas kito ži
nios, nors jie vienas kitą^pužiu- 
rėjo vagystėje.

MARSEILLESj / Fra nei jo j, 
bal. 22. - Scncg^ilijos negras 
kareivis ’kazarmėše nušovė 3 
kitus kareivius ir 10 sužeidė.

Šiandie — veikiausia lietus; 
nedidelė permaina temperatūro
je.

Saulė teka 4:15 v., leidžiasi 
6:38 v. Mėnuo leidžiasi 12:20 
v. n.
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Kas Dedas Lietuvoj
Lietuvos žmonių protestai Kaunas

Karo laimėtoja Antanta dar 
kartą parodė pasauliui savo tik
rąjį veidą. 14 kovo š. m. įvyk-

uis aktas. Tą dieną Ambasado
rių Konferenciją paminusi po 
kojų juridinę ir moralę žmo-

Kovo 4 d. Duonelaičio drau
gija surengė Klaipėdoje “Auš
ros’* 40 metų sukaktuvių šven
tę. Buvo prakalbų, deklamaci
jų, muzikos veikalų, o paskum 
bendra vakarienė.

Lietuvos 1922 m. prasi
kaltimai.

' žmogžudybių butą 422 atsiti
kimų, užmušta 363 ir sužeista 
59 asmens, žmogžudžių nužu
dyta 5 ir sužeista 231, suimta 
280. Milicininkų nužudyta 2, su
keista 2. —Tokiu budu ta įmo

kėti, * kad tai galėtų būti tie- dėmė paėmė vienais metais 663 
aukas.

Plėšimų priskaityta 194, du 
plėšiku nužudyta, suimta 281.

Gyvulių vogimų sužinota 839 
atsitikimai, iš jų arklių 635, o 
kitų gyvulių 204, vagių suimta

kumščio galią priskyrė Len
kams smurtu užgrobta Lietu
vos sostinę Vilnių.

Lietuvos piliečiai • gavę iš

ir plėšikų lizdas. Pasivadinę 
“Varviškių ginkluotų jėgų ko
manda’’, tie žmogžudžiai, turė
dami įvairių rūšių ginklų — 
bombų, kulkosvaidžių, šautuvų 
ir p. — be paliovos žudė ir pie
šė neutralūs juostos ir adymų 
jai kaimų gyventojus. Tik ką 
gautomis žiniomis, šie pastarie
ji, pritrukę kantrybės, kovo 22 
d. patys puolė plėšikus. Buvęs 
labai smarkus susirėmimas. 
Laiko kautynių sprogęs bombų 
ir kitų ginklų sandelis, nuo ko 
užsidegęs pats kaimas. Vietos 
gyventojams pasisekė plėšikai 
nuveikti. Esą apie 30 plėšikų 
nukautų. Pasilikę gyvi išbėgę 
už demarkacijos linijos. (Elta)

Dvarininkai paskuti
nius miškus kerta.

Sužinojęs, kad dvarininkai 
skubinasi paskutinius 28 hek
tarus savo miškų iškirsti, nes 
jie bijosi, kad valdžia ir šiuos 
miškelius jiems atims, Miškų

sprendj išsyk visai nenorėjo ti

sa> — manė, kad tai. tik: bus 
lenkų sensacinis pasigyrimas. 
Bet paaiškėjus tikrenybei visi 
valstybiniai nusistačiusieji ir 
labiau sutjipratusįejii .Lietuvos 
piliečiai tokiu Antantei žygiu 
labai pasipiktino. Visa Lietuvos 
visuomenė, tiek nntėligentai 

tiek darbininkai, pamatę val
stybei pavojų rimtai •susirūpi
no ir tvirtai pasiryžo visoms 
išgalėms gint krašto nepriklau
somybę. AmbasadoįSų sprendi
mą atiduot Lenkijai. Vilnių 
Lietuvos piliečiai skaito did“ 
žiausia lietuvių tautai skriau
da ir aiškiausiu pasityčiojimu 
kaipo iš silpnumų -pasaulio 
šeimynos piliečių.

Antantos Ambasadoriai pri- 
sk^rdtffhi Lenkijai Vilnių su jo 
sritimis, jei manė, kad tuomi 
jie užbaigė lietuvių — lenkų 
ginčą,| tali labai apsiriko. Lie
tuvos piliečiai su tuo sprendi
mu nieku bildu negali sutikti 
ir kovos už atgavimą išplėšto
sios sostinės. Pavogtojo bran
giausio Lietuvos nuosavaus tur
to dovanot grobikams (Len
kams nedovanos.

Prieš tokį Aunbasadorių

Negyvojo turto vogimų užra
šyta 4315 atsitikimų, suimta 
1717 vagiščių ir 13 sužeista.

Gaisrų buvo 634, ‘žmonių su
degė 12, gyvulių 570, suimta pa
degėjų 80.

Degtindarybė. Surasta atsiti
kimų 690, suimta bravorėlių 
109, patraukta atsakomybėn 

T96 asmenys už varymą ir 243 
už pardavinėjimą, nubausta ka
lėjimu tik 22 asmenys.

Kontrabandos užregistruota 
H 1 atsitikimų, nubausta kalėji
mu 5.

Spekuliacijų įtraukta į kny
gas 587, spekuliantų suimta 
594, iš jų kalėti nubausta 10.

Suimta 1922 m. 
kių prasikaltėlių 
asmenų 9948.

Priešvalstybinių 
suimta 161.

Pamestų vaikų 192.
Tokiu budu tik suregistruota 

yra apie 10,(HM) suimtųjų. Skai
tykime, kad jiems gaudyti, lai
kyti, varinėti bent 1 asmuo 2 
suimtiesiems, tad apturėsime 
15,000 nedirbančių darbo žmo
nių arba, kaitaip tariant, iš 150 
mušti gyventojų . vienas arba 
prasikaltimus daro, arba prasi
kaltėliais yra užimtas.

iš viso viso- 
ar įtariamų

prasikaltėlių

Iš Vilniaus gyvenimo
Vilnius. Dienraštis “Vii. Bieč” 

rašo, kad vis kylanti krašte 
brangenybė atsiliepia skaudžiai 
į tarnautojų ir darbinininkų gy
venimą: jų algos nors jos kas
kart didinama, bet atsilieka ųuo 
greitesniu tempu kylančių kai
nų. Tai gresia pakirsti visuo
menės gamybos jėgų darbo 
energiją, nekalbant jau apie 
kitas galinčias dėl to kilti sun
kenybes. Ir nėra vilties, kad 
valdžiai šią padėti pasisektų pa
gerinti. Visos valdžias pastan
gos sutvarkyti šį reikalą suriš
tos su finansų, t. y. su visa vals
tybės ūkio sistemos atstatymu, 
kuris, anot minislerio Grabskio, 
galėsiąs įvykti lik per 3 metus. 
Kai dėl kovos su spekuliacija, 
tai valdžia pareiškusi, kad ji 
bejėge su ja kovoti tai turi da
ryti pati visuomene. Ruošia
mas kovai su brangenybe pro
jektas dar ne taip greit galė
siąs būti įvykdytas, kaip mano 
kenčiantieji nuo brangenybės 
piliečiai. Vyriausybė, kaip ma
tyt, bejėgė kovoti su 
kuri 
darbo 
ninku

šia yda, 
gręsia darbo jiegai, 

produk tingumui ir darbi- 
sveikatai.

S. L FABIONAS CO.

Departamentas praneša, kati 
valdžioj tokių sumanymų nie
kuomet nei būti nebūta.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ. NORĖDAMI 

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

ANT NAUDOS.

5EVERA 5

/tyiTsepfUlęis Mostui

Vdi*iqjdrqas rjUo ąiežli, išberinj 
ir ŲioŲu odiąes Ityos.

KAlN^JOc

Klabslęiic pas dptfekonbs.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Ofiso Telefonas tvO TT A 12T?A ATI Busto Telefonas
Central 4104 BK. H. A. ĮSKILAU Armitage 3239

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. .

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 p</ pietų ir pagal sutarimą.

—Svetimtaučių Lietuvon at
vyko nuo 1901 iki 1923 mZ iš
viso 5,698, į Kaimų 1686.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
^irbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausid lietuviij 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.

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

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

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

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

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užgančdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMB1NG & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

Dr. Anelė Kaushillas D. Č. 
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentas. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo lir pirkimo namų ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vdl.

1739 So. Halsted St.
Tefef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

kų dieną Rotušės aikštėje įvy
ko didelis protesto mitingas — 
demonstracija, sušauktas įvai
rių Lietuvos jx)litinių srovių 
ir organizacijų. Iš Rotušes bal
kono kalbėjo keli kalbėtojai, 
ne tik lietuviai, bet ir žydai ir 
vokiečiai. Kalbėtojai tiksliai at
pasakoję apie Vilniaus dabar
tinę padėlį ir Antantos planus, 
pabrėžė, kad Vilnius Lietuvos 
buvo ir bus ir su Ambasado
rių ąusprendimu prieš lietuvių 
tautos valią negali sutikti jo
kia Lietuvos valdžia. Demon
strantai išnešę griežtą rezoliu
ciją prieš Ambasadorių spren-! 

• dimą padarė po miestą eiseną, 
apsistodami pas Prezidentą, Į 
Šiaulių Sąjungą lir prie Uni
versiteto. Demonstracija buvo 
labai skaitlinga, joje dalyvavo 
visokių pažiūrų bei tautų žmo
nės, ypač šį kartą daug buvo 
žydų. Vilniaus likimas, maty
li, ir jiems yra svarbus.

t

— Lietuvos' darbininkas.

Iš Klaipėdos
Gedimino pilies vadavime daly

vaus ir “Viltis”.

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

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

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

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

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
. l

Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavinpi vėliavos.
PcrkupČiams duodame didelį nuošimtį ir apm-okam persiun

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

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

pa-

Iš pafrontės
Lenkų teroras.

Valstybės valdininkų ir 
tarnautojų suma-\ 

žinimas.
[L. Ž.] Finansų, Prekybos ir 

Pramonės ministerijoj praėju
sių metų gruodžio 10 d. centre 
ir provincijoje buvo 1450 val
dininkų ir tarnautojų; iki š. m. 
vasario 21 d. tas skaičius su
mažėjo etatų sumažinimo ke
liu iki 1191.

Perdavus visas iždinės Lietu
vos Bankui, Finansų ir Pra
monės Ministerijos tarnautojų 
skaičius sumažės dar 300-tais 
žmonių,

Liepos mėnesiui bepaliks Fi
nansų Prekybos ir Pramonės 
Ministerijoj 792 valdininku. Ti
kimasi, kad iki to laiko, bema- 
žinant etatus, valdininkų Fi
nansų Ministerijoje liks nedau
giau 700, t. y. per . pusę metų 
Ministerijos valdininkų skaičius 
bus sumažintas 50%.

Merkinė. Kovo 9 dieną Mar
cinkonyse lenkų valstybinė po
licija nužudė du jaunu vyru, 
lietuvių patriotu: .Joną 'Sajlclių 
iš Puvočių kaimo ir Klimą 
Gaidį iš Margionių kaimo. Prieš 
žudant pakorė juos už kojų ir 
mušė lazdomis, paskum karštu 
vandeniu šutino odą. Kanki
niai prašėsi, kad juos nekanki
nę nušautų, bet tą dieną nenu
žudė, tik įmetė į pogrindį, kur 
juodu išbuvo visą naktį. Rylą 
apie 8 valandą išsiėmę juos iš 
pogrindžio, pradėjo peiliais ba
dyti. Nuo to alju atsisveikino 
su šiuo pasauliu. Nužudytųjų 
lavonus užkasė žydų darže. Jo
nas Galčiaus tėvas, sužinojęs 
apie sūnaus nužudymą, nuėjo 

[prašyti, kad atiduotų jo sūnaus 
lavoną; vargšui teko kelios de
šimtys bizūnų, nuo kurių ir 
jam reikės be laiko su šiuo pa- 

I šauliu atsisveikint.
Žmonės, regėdami tokius 

lenkų žiaurumus, meta visą sa
vo turtą ir bėga musų pusėn, 
ne tik jauni vyrai, bet ir seni. 
Palikęs visą turtą atbėgo ir vie
nas 90 metų senukas.

—Kovo 9 d. gauta žinia, kad 
lietuvis Tomas Ščesnulevičįus, 
59 metų, kuris buvo išvežtas 
Gardinau, ten žiauriai nužudy
tas. (Elta). |

Kova su plėšikais Pavirškių 
kaime, kuris yra į pietus nuo 
Druskininkų, Nemuno ir Įga- 
res upių santakoje^ neutralus 
zo^ios, Lietuvos pusėje, nuo se
nai yra susidaręs žmogžudžių!

Vasario 25 d. Priekulėje bu
vo jaunimo “Vilties” susirinki
mas. Tau susirinkimai! atvy) 
ir šaulių atstovai p. Marcinke
vičius, p. Putvinskaitė ir p. Šau- 
linskis. Susirinkimas jų kal
boms nuoširdžiai pritarė; pir
mininkas dar pasakė, kad va
duotųjų Gedimino .pilies ei-lese 
busią ir jie. (‘Tr. Liet. Balsas”).

Rinkimp kampanija jau
prasidėjo.

Kaunas IV—47 [Musų korės.] 
—' Jau prasidėjo rinkinių Sei
man 
kitur

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tą ligą.

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

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai/ ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūsles, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo.pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. , Gydome 
radiumu, serumu ir elektrik'a. Spe
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. ?2nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.
■ —....  ■ ■■■■■■.........  i m

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
y ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASŠOCJATION BLDG

19 S'o. La Snlle St.
Room 1308

Valandom 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

<

Dr. J. Vau Paing,
Ofisas ir laboratorija: 

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

— Adresuokite — 
■e

Vienybe
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Serganti žmonas /yra užpraloml 
pasitarti su Dr. Ros*.

DYKAI PATARIMAI
Ucriau.l AMERIKOS IR EURO- 

budai nuo

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 680
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St.; Chicago 
Tel. Yards 468Y

J

kampanija, 
jau laikomi 
atsišaukimus 
ligi šiol išli 

Seimo

Vienur 
mitin- 
rinki- 

ij de
šiniųjų bu v. Seimo frakcijos;
taipgi Valstiečiai Liaudininkai, 
Darbo Federacija, ir Socialdc- 
mok ratai. Krikščioni ų-f )eniok- 
ratų, Žemdirbių su Pažanga, 
Ūkininkų Sąjungos ir bolševikų 
atsišaukimų kolkas dar nepasi
rodė.

Koki buS balsavimo rezulta
tai tuo tarpu sunku atspėti. 
Yra pavojaus, kad šis Seimas 
gali būti dar mišresnis ir ne
tinkamas parlamentiniam dar
bui negu paleistasis, nes dau
gelis apviltų buvusiojo Seimo 
darbais stačiai nebežino už ką 
dabar ir bebalsuoti. Seimas 
esąs visai bereikalingas ir dėl
to daugelis gali visai nedaly
vauti rinkiniuose.

—Pet. Klimka.

kus

Dieną 10c.-27c,.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

MA4ESTICFI-tm e atrE‘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 

krut. paveikslai.
"Kur gauni pilną pinigų vertę/

Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo jr švietimo da
lykams.

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

Telegrama 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, pažiųrų ir silpnybių.

i
Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš

čiau.dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšviotos 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. Pnsiųsk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Street,

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicago jc ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, ku/r kiti laikraščiai pardavinejdma.: VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI. ‘

POS gydymo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

iu 
Privatinių 
Ligų
Jei pfu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu, geriausi gy
dymą

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(įtampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to auglto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valąndos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. PanedilyJ( 
Scredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJK 
PAČIOJE VIETOJE.

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

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Tel. Brunswick 3669 -A
JOSEPH ,W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 

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

(For Beautiful 
’ Eye® i

Malte the Ūse of 
Mitrinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyablc, 
Sold by all Druggists. Writo for Booklet,

(BcauU/ur gr EYES
MURINĘ CO., 9 Eait Ohio Street, Chicago

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietavya Advokatas 

Dienomis Room 514-5J.6 
127 N. Dearborn St., 

Telephonev Randolph 5584 
Vakarais 10736 S. Wabash A»a.

Tel.: Pulknan 6877.

—j---------------------------------- --------
Telefonai: 

Randolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

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

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

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.' 
Notary Public. 

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. Waskinfton 8t„ 

Pbons Mafn 1308 
Chicago, III. i 

. -JŲ*
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KORESPONDENCIJOS-

New Yorko-Brooklyno 
padangėj

Draugiją Konferencija. Nutarė 
šelpti šaulius. Socialistai pasi

traukė.

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 
15 d. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliu be įvyko Brooklyno-»New 
Yorko draugijų konferencija. 
Delegatų buvo, rodos, virš 50, 
kurie atstovavo 20 organizacijų. 
Renkama pirmininkas. “Garso” 
redaktorius Šimutis gauna dau
giau balsų už širvydą ir pa
silieka pirmininku. Komitetas 
raportuoja, kad nuo buvusio 8 
d. balandžio masmitingo pelno 
likę virš $50, apie kuriuos šian
die turėsią būti išspręsta kam 
pasiųsti. Ęjnama toliaus. Dis- 
kusuojanią, kaip geriau išgąsdi
nus San taikės Ambasadorių 
Tarybą dėl neteisingo Vilniaus 
išsprendimo. Pasiūlyta ir nu
tarta, kad turi būti pagamintos 
atatinkamos rezoliucijos ir iš
siuntinėtas visoms organizaci
joms, kad priimtų ir pasiųstų 
Ambasadorių Tarybai, Tautų 
Lygai, Lietuvos valdžiai ir dar 
pamiršau kam. Sulig šio turi
nio bus toki laiškai-rezoliucijos 
išsiuntinėta ir visom draugi
jom. Buvo kalbama, kad šis 
veikimas butų išvystytas po visą 
Ameriką. Mikolainis šitokiam 
protestų siuntinėjimui prieši-

atsistoja d.. V. Poška ir pareiš
kia, kad socialistai niekados 
nesutiks remti tokias įstaigas, 
kurios dalyvauja streikų tau-, 
žyme ir praneša, kad socialis
tai pasitraukia iš konferencijos, 
o sykiu ir iš tarpsrovinio komi
teto. z

Noriu pridurti žodį, kitą apie 
klerikalus. Delei tvarkos išlai
kymo tai tiki komunistų se
kėjai. Jie, kaip ir komunistai, 
niekados negali užsilaikyti ra? 
miai kai kalba kas iš kitos sro
vės — tautininkų, ar socialis
tų. Obstrakcijų darymas, šny
pštimas, lermo kėlimas ir visas 
netvarkingumas toksjau 
kaip ir pas komunistus. Dabo
kit, o matysit tą pačią demago- 
gija kaip pas vienus, taip ir pas 
kitus. Klerikalai ypatingai bi
josi įsileisti į diskusijas apie 
Lietuvos klerikalų politiką. Jei 
tik kas kiek pamini Lietuvos 
valdžią ar atstovą Čarneckį, tai 
tuojaus ima ūžti kaip širšės vi
suose kampuose.

Nuo šios konferencijos dau
giau Tarpsrovinis Komitetas 
Brooklyne nebegyvuoja.

—A. P. Serbas.

So. Omaha, Nebr,
Munšaino auka.

Čia vienoj lietuvių šeimynoj 
atsitiko nelaimė. Nusišovė Sta- 
ponas Giržaitis. Priežastis — 
munšainas. Nežiūrint, kad slap
tas dirbimas ir pardavinėjimas 
degtinės įstatymais uždraustas, 
tečiau tie nuodai čia kone at
virai šinkuojami ir žmonės nuo
dijami. Juk ir šiame atvėjuj — 
ar policija jieško, kas visados 
duodavo velioniui munšainą ger
ti,, kol jis sau galą pasidarė? Vi
sai ne. O kiek žmonių nuvažiuo
ja į bepročių namus, kiek šiaip 
sau sveikatą - suardo — vis dėl 
to munšaino! Kada gi žmonės 
prablaivės ir paliaus save tais 
nuodais nuodiję?

Gegutė.

ŠAULIŲ RĖMĖJAMS 
ŽINOTINA.

[Atsiųsta]

Visi asinenįs, aukavusieji 
Liet. Šauliams $10.00 ir dau
giau laikotarpy nuo vas. 16 d., 
1923. m., iki paskutinių dienų

ir negavusieji Šaulių Rėmėjo 
liudymo (šaulys ariantis su 
šautuvu ir nevejantis priešą), 
prašomi yra kreiptis delei to 
liudymo žemiau nurodytu adre
su, su pažymėjimu kada ir per 
ką jo auka buvo L. Šaulių Są
jungai išsiųsta.

Norintieji gauti prie to ir 
šaulių Rėmėjo ženkliuką (si
dabrinis Vyties skydas su tikra 
raudona emali ja) privalo at

siųsti $1.00. Ženkliukus gauna 
tik turintieji paminėtą lindy
nių. Kiekvieną turintį Šaulių 
Rėmėjo ženk|liuką Lietuvoje 
šauliai skaito savo artimiausiu 
broliu ir reikalui esant jam tei
kia draugiškos paramos.

Visų šios rūšies šaulių Rė
mėjų pavardės turi būti atsiųs
tos nevėliau gegužės 1 <1., š. m. 
Jos tilps naujoje laidoje kny
gelės “IdėjaDarbas”, kuri 
šiais metais bus atspausdinta, 
šioje knygelėje bus patalpinti 
ir sąrašai iš kokios kolonijos 
per ką ir kiek yra gauta aukų, 
šituo ir visais kitais šaulių rei
kalais galima kreiptis šiuo ad
resu: A. Žemaitis, 38 Park Row, 
(Boom 11078), New York City.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursiją su 

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

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

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

tik biskj j rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

8151 So. Halsted SL, kampas 81 gal, 
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalS- 

se. Pasek* 
minga! pa* 

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

neorganizuotų žmonių darbas, 
ir pareiškia: “aš tokį tarimą 
reaguosiu.”

Kalbamą apie rengimą de
monstracijos, bet nutarta jo
kios demonai racijos nerengti, 
tik rengtis dar sykį prie didelio 
masmitingo.

Iš eilės ima klausimą, kokiai 
įstaigai Lietuvoje siųsti nuo 
masmitingo likusius pinigus. 
Kyla diskusijos. Pirmiausia 
kalba Sirvydas ir įrodinėja, kad 
geriausiai butu pasiusti Šaulių 
Sąjungai. Jis nesipriešintų 
siųsti ir Profesinei Mokytojų 
Sąjungai, bet kad aukos, girdi, 
buvę renkamos šauliams, tai jis 
ir stojęs už tai. Antras kalba 
“Garso” red. Šimutis. Jis pri
taria irgi kad siųsti šauliams, 
nes jis tikįs tik į vienintelį bū
dą Vilniaus atvadavimo — tai 
ginklo spėka. Jis ^kabinėjosi 
prie socialistų ir Profesinę Mo
kytojų Sąjungą skaito kaipo 
partiją ir nieko nereiškiančią 
delei Vilniaus likimo. Trečias 
kalba nuo socialistų drg. V. 
Poška. Jis įrodinėja, kad Šau
liai nieko gera negali nuveikti 
Vilniąus atvadavome; jie savo 
ginkluotais puldinėjimais gali 
tik išprovokuoti Lietuvą ir duo-

v

s

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearin# Mouse Ass’n.

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts metu Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Ai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYS1CIAN IR SURGEON 

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

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 Sol Union Aire. 
Tel. Yards *699

CUNARD
Lietuvon pei 10 dieny

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

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

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra

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

Greičiausi laivai, pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

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

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, III.

Expreso Patarnavi-

TDEGULIARI-
NIAI išplau

kimai s ubą tom i s. 
L;flvai išplaukia 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hobokcn. I>i- 
deli ir greiti lai- 
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

Pres. Roosevelt Balandžio 21 
Pres. Harding Gegužes 12 

Geo. VVashington Gegužės 19 
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo, kainų ir t. t.
United States Lines 

45 Broadway, New York City 
Manageriąi Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

VVest Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
jstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 

W. 120-th St., West Pul
lman, ui.

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

^-DR. HERZMAN’O
—IS 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 X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drėxel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai i

Kenosha
Lietuviai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Ittboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Jis taip pat nurodinėjo, kad 
Lietuvos kraštų okupavimas ga
li tęstįs gana ilgai ir jokio gink
luota dega negalės taip ilgai tęs
ti pasipriešinimo; tam reikalin
ga rengti prie rimto ir ilgo dar
bo: reikalinga kelti . - kultūrą, 
kad Lietuva galėtų būti geru 
pavyzdžiu pavergtiems Lietuvos 
kraštams; reikia dirbti kultūri
nį darbą ir okupuotuose kraš
tuose; ir šitoje srityje kaip tik 
ir darbuojasi Lietuvos Mokyto
jų I^ofesinė Sąjunga ir todėl 
šitą Sąjungą turime remti:

Nežiūrint to, kad d. V. Poška 
ir gana rimtai įrodinėjo ir Šau
lių maišymąsi į Lietuvos darbi
ninkų^ judėjimą: streikų laužy
mą; prisidėjimą prie paleidimo 
Lietuvos Seimo, bet nei Šimai
čio nei jo davatkų negalėjo į- 
tikinti joki faktai. Ir konferen
cija nubalsuoja siųsti aukas, 
kurių turėjo virš $50.00 Lietu
vos šauliams. Po balsavimo

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
L^avitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

Tai Lafayette 4228
Phunbing, Heatinf

Kaipo lietuvis, lietuviams vlaadM 
patarnauju kuogeriaudal.

M. Yuška,
8228 W. 88tb 8U Chicago. IU.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

-i 1
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas įr Chirurgas 

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

■ ' \

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

-

Telephone Yards 5932

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas 
..i. .,r

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

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 Ir 6—9 PJd.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
h, .....  i.7....... į

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

Telefcnas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

1RABORIUS IR
Ba kamuoto jas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN ANp SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette' 0098

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

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

A. A. PAKSYS
220 Mi!waukee Avė., . 

Kenosha. Wis.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHŪ 
AKUSERKA

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.

10929 S. State St
cChicago, Iii.

M. WAITKIEW1CZ
i (Banienė)

Ak išerka

3113 S. Halsted st
Tel. Elvd. 3138

Per 15 > metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patamau- 

prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
terims ir 
noms veltui,

teikiu

mo- 
mergi-

lito*!'

self-redUCING
Nemo Liesinhnoe num.883, tik
rai pigūs. Turi žemą viršų ir vi
dutinį sijonų. IS tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. 
Jei kratatuvčj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 

. $3. Mes pasiųsime.
Neino Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S J

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken-

singtoniečiams artimiau
sia (staiga pasiuntimui 
pinigų Lieėivon yra 

Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th SL Ken- 

’ sington.

V"

Dr. Maurice Kaho
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tėl.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
i ..........— ' 111 /

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
DOWIAT-rSASS

5208 W. Harri^on SL

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

V ■ »' —*
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted Stj, Chicago. 
Valandcs: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicaga

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

OptesutrM
T«L BOU torai* S4ST

4*4* S. AsMaa* Aw
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Cobllshad Daily azcapt Sunday by 
fha Lithuhulan W<nr« Pnb. Ca., Ine.

tdltor P. Grigaitia

AfS9 South flalstea cofmc 
Chicago, Iii.

Talephona Roosovolt 8501

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7JD0 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chlcago 

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
o! Chlcago, III., undar the act of 
March 2ndf 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas) Roosevelt 8100.

$8.00
4.10
2.00

. 1.50
.75

8c 
18c 
7fec

Užsimokėjimo kainai 
Chlcagoje — paltui

Metami . ......-.................. .......
Pusei metų ____ ___ ______
Trims mėnesiams —,-------
Dviem mėnesiam
Vienm minėsiu! ....... -

Chlcagoje per neilotojuii
Viena kopija ...... . .........
Savaitei

Minėsiu! .
Suvienytose Valstijose ne Chlcagoje 

paltu:
Metams _______ - - — - $7.00
Pusei metų  ——  8.50 
Trims mėnesiams —--------------- 1.75
Dviem mėnesiam 1.25 
Vienam minėsiu!------------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams J.--------------- -------- — $8.00
Pusei metų ....______________ 4.00
Trims mėnesiams   -------------2.00
Pinigus reikia^ siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. .

Idealas—kai kam
“Draugas”, mėgina parek

lamuoti p> Gabrį ir jo bizniš- 
kus planus. Tarp tų planų, 
matyt, svarbią vietą užima 
Klaipėda, nes Chicagos kuni
gų svečias ve ką esąs apie ją 
pasakęs:

“Ten amerikiečiams yra 
dabar idealės sąlygos, rei
kia skubintis jomis naudo
tis, paskui gali būt perkė
lų. Žydai, kurie turi gerą 
uoslę ant gerų ‘businesų*, 
jie urmu puola Klaipėdon 
ir perka ten nejudinamą 
savastį, kurios vertė be
rods jau pašoko 10 kartų. 
Lietuvai Klaipėdą užėmus, 
be abejo dar kils 20, 30... 
100 kartų. Gyventojų 
skaičius pašoko (kada? 
“N.” Red.)nuo 30 tukstab- 
čių ant 50 tuks., tik pernai 
vasarą pastatyta 500 na
mų. Šiemet projektuoja
ma dvigubai tiek, miestas 
auga, kaip ant mielių... 
Taigi tie amerikiečiai, ku
rie nori įsigyti ten kokį 
turtą lai skubinasi...”
Jei yra tiesa, kad tas mie

stas taip nepaprastai auga 
ir kad jisai tikrai augs taip 
ir toliaus, tai biznio atžvil
giu gali tenai ištiesų būt 
“idealės sąlygos” pinigų in
vestavimui. Bet ar tas au

gimas nėra žymiam laipsny- 
pe dirbtinis ir tiktai laikinas 
dalykas?

Ačių žydų biznierių puo
limui Klaipėdon, nekilnoja
mųjų nuosavybių vertė Ma
žosios Lietuvos sostinėje, 
girdi, pašokusi 10 kartų; 6 
Lietuvai užėmus Klaipėdą, 
ji turėsianti pakilti dar 20, 
30 ar net 100 kartų. Kuriuo 
budu nekilnojamųjų nuosa
vybių (žemės, namų ir tt.) 
vertė gali taip pasakiškai 
kilti? Aišku, kad tai gali 
įvykti ne dėl normalinių 
priežasčių.

Klaipėdos susidėjimas su 
Lietuva yra, be abejonės, 
naudingas jai. Bet butų vi
sai naivu manyti, kad iš to 
susidėjimo biznio sąlygos 
Klaipėdoje galėjo pasidaryt 
30 ir net 100 kartų geresnės. 
Lietuva, pati būdama nedi
delė ir nelabai turtinga ša
lis, negali taip žymiai prisi
dėt prie Klaipėdos kilimo. 
Jeigu gi tenli yra pastebi-i 
mas nepaprastas žemės ir 
namų vertės augimas, tai 
reikia manyt, kad tenai yra 
vedama plati spekuliacija 
tomis nuosavybėmis.

O jeigu taip, tai “ideales 
sąlygas^ Klaipėda tuo tarpu 
teikia tiktai ypatingai biz
nierių rųšiai, būtent, spėkų-1 
liantams: perkupčiams ir 
pinigų skolintojams. Ki
tiems gi biznieriams, ypač 
tiems, kurie nori tenai vesti 
produktingą ir pastovų biz
nį, spekuliacija yra pavojin
gas daiktas. Žmogus, saky
sime, perka Klaipėdoje plo
tą žemės įsteigti dirbtuvę. 
Mokėdamas už žemę 30 kar
tų daugiaus, negu ji buvo 
verta kiek laiko atgal, jisai 
sukiša -milžinišką dalį savo 
kapitalo į tą dalį savo biznio/t 
kuri nedaro apyvartos. To
dėl jam paskui reikia imti 
labai augštas kainas už savo 
prekes, kad jo kapitalas neš
tų pelną. Jeigu rinkoje bus 
konkurentų, kurie gali par- 
davinėt tokias pat prekes 
pigiaus, tai musų biznierius 
susilauks bankruto. .

Žemės ir namų vertės ki
limas, be to, veda prie kili
mo randų ir žemės ūkio pro
duktų, t. y. puola sunkia na
šta ant miesto gyventojų 
masių. Apje tai, kad pasku
tiniu laiku Klaipėdoje bai
siai pabrango gyvenimas, 
buvo girdėt jatį daug kartų. 
Išrodo, kad ta brangenybė 
buvo ir svarbiausia priežas
tis riaušių Klaipėdoje, ku
rias naujoji, Lietuvos pasta
tytoji administracija su p.

It akyvaizdoje to, ameri
kiečiams sakoma: Neškite 
daugiaus kapitalų į Klaipė
dą ; kelkite tenai dar labiaus 
nekilnojamųjų nuosavybių 
vertę, darykite, kad Klaipė
doje gyvenimas butų dar 
brangesnis!...

Ar tie žmonės, kurie duo
da amerikiečiams šitokius 
patarimus, mano, kad Bud
rio šautuvai yra visagalin-
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| Apžvalga
DR. J. ŠLIUPO ATSAKYMAS 

' JAKŠTUI.

rašyta‘^Nnu j ienose” buvo 
apie tai, kad Kretingos katalikų 

I kunigai neleido vietos kapuose 
I palaidot amerikietį Marti^ ir 
buvo rašyta apie p. Jakšto (pre
lato Dambrausko) kritiką Dr. 
J. Šliupo prakalbos, kurioje bu
vusi s amerikiečių laisvamanių 
vadas nupeikė Lietuvos kunigus 
už tokį netolerantišką apsiėji
mą su nabašninko lavonu. Že
minus perspausdiname, iš “Lie- 
tlvos žinių” Dr. J. Šliupo atsa
kymą ir tą Jakšto kritiką.

. v, *.Ą‘ ■ ', ,

“P. Jakštas, Martus ir aš.

Menamą? aušrininkas (kiek 
atmenu, seminarijoje klėrikau- 
(lainas pustijęsis dėl “Aušros” 
bedievystės) p. A. Jakštas da
bar per “Laisvę“ (iNr. 69 — 

4W3) imasi skaitliuoti mano 
prasikaltimus neliek Lietuvai, 
kiek Bažnyčios reikalui. Kalti
nimui, žinoma, ieško prasima
nyto pagrindo, kaip tai <skuni- 
gų poteriuose paprasta. Aš tą 
“spavėdnę“ priimu senovės Lie
tuvių prasme: beje, spavėdni- 
kas nuodėmes kailininkui pri
mindamas pešdavo jį, bet už 
tai “spa vėrinei’” pasibaigus, 
“griešninkas” atsigrįžęs gerai 
kailį išpurdavo pačiam spavėd- 
ninkui. Dabar p. Jakštas peša 
mane, na, tai reikia teisybės 
dėlei senu Lietuvių papročiu 
truputį pamankinti ir gi spa* 
yėdninkas.

Kalbose savo, 4 d. kovo mė
nesio, pasak p. Jakšto, aš rei
kalavęs mirusiam Martui “ka
talikiško laidojimo” su mišio
lu is, giesmėmis, šlakštymais 
smilkinimais ir tt. Kiek pame
nu, visai ne taip buvo. Aš ste
bėjausi, kad laisvamanis Lietu
vai naudingas ir reikalingas, 
kol jis gyvas yra; o kaip numi
rė, nėra jo lavonui nė doro že
mės sklypelio. Yra rods kapi
nės, bet jos apghiaužtos sektų 
vadovų, ir ten laisvamaniui ne
galima pritilpti, nors numirė
liai nesipeša ir ramiai ilsisi 
vieni šalo kitų. Kapinės turi bū
ti visiems šalies gyventojams, 
o ne vien sektantams, ar jie 
vadinasi katalikais ar protesto- 
nais ar stačiatikiais, ar kitaip. 
Esame Lietuvos žmonės, tai 
ir nu m irusiems nėra reikalo

Ano t p. Jakšį i, ir dar aš pats 
‘^numiręs norįs būti Bažnyčios 
dailiai laidojamas”, kas galė
sią, girdi, įvykti, jeigu “prieš 
mirsiant atšauksiu ir pasmer
ksiu visus savo prieš Bažnyčią 
paleistus rašius ir žodžius.” Ir 
p. Jakštas lafikia to su Išsiilgi
mu, nesą jam “malonu butų 
priglausti prie širdies tą Saulių 
tapusį Paulium”. Matomai ir 
Martaus atsivertimo laukė tė
vas Bizauskas, kurs nekviečia
mas “buvo net 5 kartus nuėjęs 
pas Martų”, sergantį ligoninė
je. Kokis tai gandrų klegėji
mas butų buvęs, jeigu Marius 
butų bažnyčios reikalavimus 
priėmęs! Bet dabar, “turėda
mas pilną sąmonę, griežtai at
sisakė priimti bet kokį bažny
čios patarnavimą, pabriežda- 
mas, jog su bažnyčia jokių 
santykių neturėjęs”. • Na, tai 
šuo ir nunešė kepsnį... Rods 
“jis važinėjo, agitavo, darė mi
tingus vien lietuvystės reika
lams ginti, o ne bedievystei bei 
laisvai minčiai skleisti”; visgi 

‘kad toks “nekenksmingas” be
dievis butų galėjęs patilpti Kre
tingos kapinėse, tam tikro rei
kalo kanonai neleidžia. Bažny
čios tolerantingumą žinojo 
Martaus draugai ir todėl jie sesi 
kreipė prie tėvo Bizausko, bet 
palaidojo velionį Klaipėdoje ša
lę kritusių kovoje didžiavyrių.

Tolykių atsitikimų su numi
rėliais Lietuvoje yra buvę ne
maža... Tik,, sakykite, kam 
toks kerštas numirusioms žmo
nėms, ar negana kunigai prier- 
zina ir prikankina gyvus? — 
Norėdamas duoti progą kiekvie
nam lietuviui laisvai pasilaido
ti) aš ir keletas kitų tautiečių 
įsteigėme Biržuose “Ethinės 
Kultūros Draugiją“, kurios įs
tatus nusiuntėme Kaunan Vi
daus* Reikalų Ministerijai pa
tvirtinti. Nors patys klerikalai 
į Lietuvos konstituciją įrašė pa
ragrafą, kad draugijos, kurios 
nesipriešina dorai* ir neardo vie
šosios tvarkos, gali būti tvirti
namos'— tai bene bus įrašyta 
buvę dekoracijai! — tai čion 
Ethinės Kultūros Draugija ra
do tuojau kliūčių: .mat, gali 
bažnyčios reikalui l<ikti ! Pe
rėjo per rankas visų juriskon
sultų, atsidūrė tikybų departa
mente, Ministerių Kabinete, ir 
jau turėjo patekti Seiman, — 
kaip štai klerikalai Seimą na-

je sukaks metai, kaip klabina
me, kad laisvamaniams butų 
žmogiškos tiesos pripažintos, 
bet turbūt iki klerikalai spran
dų nenusisuks, vargiai sulauk
sime Ethinės Kultūros Draugi
jos įstatų patvirtinimo. Mato
mai, per mažai, bažnyčios pas
lapčių atidengėme, kad klerika
lai dar nejaučia nū kiek dėkin
gumo, reikia dar smagesnis 
botagas nuvyti. Na gal dar ir 
pavyks!

P. Jakštas tikrina, kad aš sa
vo vagą varąs “ne dorai, 
tiesos ieškodamas”, 
protu vaduodamas,

MARK TWAIN

Budriu priešakyje net gink- ,al<lo,ic® kl11’ nors svetur. Kapi-
luotą jiega malšino. nes turi būti valstybės globoje, 

o ne sektų nuožiūroje.

ne 
ne sveiku 
tik savo 

“liguistu upu”. Koks mano
ūpas bebūtą, visgi nėra reikalo 
šaliai, kad kunigai raiti jody
tų žmonėms ant sprando. Vai-, 
stybė klerikalų verčiama palai
kyti viduramžių nusigyvenusių

Vertė AL.

Kaip aš redagavau ūki 
ninku laikraštį.

EDAOUOTI laikinai vieną ūkininkų 
reikalams leidžiama laikraštį aš ap

siėmiau ne be tam tikros baimės. Žeminin
kas juk ir turėtų baimės, jei jam reikėtų 
užimti kapitono vietą laiyui valdyti. Bet 
aš buvau tokiose sąlygose, kad man reikė
jo pinigų. To laikraščio redatorius važia
vo atostogoms, aš sutikau su jo pasiū
lytomis sąlygomis ir užėmiau jo vietą.

1 • Man buvo neapsakomai malonu, kad 
gavau vėl darbo, ir dirbau visą savaitę iš
sijuosęs. P&galiaus laikraštis buvo atspaus
dintas ir aš laukiau nekantriai dienos pa
baigos, norėdamas pamatyti, ar mano dar
bas bus tinkamai pastebėtas. Kai pavaka
ry aš išėjau iš redakcijos, būrys vyrų ir 
vaikų, susirinkusių apačioj ties laiptais,

greit prasiskyrė, duodami mah kelią, ir aš 
nugirdau vieną kitą jų negarsiai sakant,: 
“Tai jis!“ — Man, i 
tatai labai patiko.

Alnt rytojaus, 
redakcijon, užtikau 
būrį susispietus, o be to dar šia n ir ten 
gatvėj statikavo žmonių kuopelės. Visi jie 
kažkaip įdomiai žiurėjo į mane. Man pri
siartinus, būrys prasiskyrė ir pasitraukė 
atgal. Kiftkas būry dar šuktelėjo:

—Jus tik pasižiūrėkit į jo akis!
Apsimečiau nepastebiąs, kad jie taip 

didžiai susidomėję ✓manim, bet širdies gi
lumoj bu^au labai labai tuo patenkintas 
ir zadėjąų tuojau parašyt apie tai savo 
tetai.

Lipdamas aukštyn vėl išgirdau links
mus balsus ir skambų juoką, ir kai pri
ėjau prie durių ir jas atidariau, pastebė
jau du jaunu kaimietiškai atrodančiu ber
nioku. Kai jie pamatė mane, jų veidai 
pablanko, ištyso, ir abudu su didžiausiu 
trenksmu smuko pro langą žemėn.

Aš truputį nustebau.

mis geidžia atverlinėti netikini 
ir suvaryti juos jį savo tvartą, 
kad be trukdymčT galėtų avelių 
nuobarą kirpti. Ne be tie laikai, 
p. Jakšte: inteligentija gyvuoja

įstaigų prestižą, lai tegul bent 
nekliudo nė naujos gadynės pa
stangų! Tos gi pastangos išro
do p. Jakštui ne Lietuvos, tik 
laisvos minties meile. Aišku 
kad Lietuva, atsikračiusi nuo 
pelėsių, bus'švaresnė ir gražes
nė ir daug mielesnė^ ne mart 
vienam, bet visiems tiems, 
kurie ne “caro įnamiais” jau
čiasi. Į Miusį p. Jakštui galiu 
dar pasakyti, kad man ne tiek 
svarbu, kokia pas mus konsti
tucija (demokratinė ar aristo
kratine), kiek svarbi^ ar vals
tybė yra sekutliarė —1 nomokra- 
tiška ar klerikale — teokrati- 
ška, beje ar ji valdoma theo- 
kratiškai neracijonaliais tiky
bos dėsniais ir kunigų smurtu, 
ar nomokratiškai su išmintin
gais įstatymais ir piliečių teisė
mis. v

Primeta dar p. Jakštas, kad 
“'kaltinti, niekinti aš mokąs, 
tik deja, kitus ne save”, ir pri
veda pavyzdžius: ana, d-ras V; 
Pietaris, “Algimanto” autorius 
(linkėčiau bent sykį pataisyti 
klaidingą vadinimą: ne Algi
mantas, bet Augimantas doku
mentuose rašoma!), norėdamas 
“atvesti Jonelį į gerą kelią‘\ 
parašė nuoširdų laišką į Ame
riką ragindamas “mesti kovą 
su Bažnyčia,” bet laiškas “li
kęs be atsakymo ir pasekmių”. 
Kad be pasekmių laiškas liko 
p. Jakštui skaudu, luomi la
biau, kad nėra galima su ma
nimi pasielgti taip, kaip Bažny
čia pasielgė su Kaz. Lyšvyns- 
kiu, kuriam liežuvį replėmis iš
plėšė ir rankas bei kojas nuka
poję galinus sudegino vargšą^—• 
teisėją. , O atsakymą d-r ui Pie
tariu taip pat nuoširdų galėjo 
p. Jakštas pasiskaityti Nr. 15 
“Apšvietos”. Pats atsakymo ne
skaitęs primeta man, buk aš 
d-rui Pictaviui nutylėjęs; argi 
aš privalau ekstra siųsti p. Jak
štui atsakymą viešai visiems 
paskelbtą?

■Beveik tolygus dalykas ir su 
vyskupu Karevičiumi, apie 
kurį aš esąs “paskleidęs Ame
rikos spaudioje melagingų ži
nių“. Vyskupą Karevičių skai
tau geri lietuviu ir asmeniškai 
geibiu. O ką parašiau 1918 m. 
iš Švedijos Amerikon apie jo 
lankymąsi pas Vokiečių vyriau
sybę, tai žihias sėmiau iš Vo
kiečių laikraščių, o ne iš piršto 
išlaužiau. Vėliaus gi, kada su
grįžau Lietuvon, pats nuėjau 
pas vyskupą, klausdamas, kiek 
teisybės butą minėtame daly
ke, ir pats vyskupas malonėjo 
nupasakoti Ją epizodą. kuris 
esmėje nebuvo prasimanytas, 
gal tik Vokiečių kiek tamsinus 
nušviestas. Ir po jiasikalbėjimo 
ąš ni^načiau, ką aš atšaukti 
turėčiau. Ir jeigu reikalas bųb^ 
tai nianau pats vyskupas tą 
epizodą geriausiai t nušviesti te
galėtų. Tad noro kaltinti ir nie
kinti vyskupą pas mane ne taip 
jau labai butą.

Neturiu ypatingo noro nė p. 
Jakštą kaltinti ar niekinti, kada 
jam taip labai rupi teisinti baž
nyčios reikalus; juk jis, p. Jak
štas, kitaip nė negali daryti, 
pats įsikinkęs į klerikalinį ve
žimą! Tik galiu pasakyti, kad 
laisvamaniams juokingai atro
do, kaip kunigėliai su davatkb-|^;ra neleistinos darbininkų su-

Po pusės valandos ateina kažkoks se
nas džentelmenas su ilga barzda ir dusliu, 

suprantamas, daiktas, Jbet labai rimtu veidu. Man paprašius, jis 
atsisėdo. Atrpdė, kad jis turi ką-nors svar
baus pasakyti. Nusiėmė skrybėlę ir pasi
dėjo ant grindų, pirma išėmęs iš jos rau
doną skepetuką ir musų laikraščio eg-

(grįždamas rytmečiu 
lies laiptais tokį jau

Pasidėjęs laikraštį ant kelių ir šluosty
damas skepetuku akinius jis paklausė ma
nęs:

—Tamsta naujas redaktorius?
—Taip, aL.
—Ar tamsta esi kada-nors pirmiau 

redagavęs ūkininkų laikraštį?
—Ne, — atsakiau; tai pirmas mano 

bandymas. • /
—(Matyt. O ar tamsta esi kiek nors 

praktiškai susipažinęs su žemės ūkio da
lykais?

—■Taip aš ir nujaučiau, — tarė senas 
džentelmenas, dėdamas ant nosies savo 
akinius ir per juos rūsčiai į mane žiurė-

K. Bielinis.

gamtos mokslais, o teologija 
eina pašalin. Ne be caro mes 
įnamiai! kaip p. Jakštas tvirtin
davo “Draugijoje.”

— D-ras J. šliupas.”

Iš praeities atsiminimų
i——; ■■■■....

(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

[Tęsinys]
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V. Kapsukas sukinėjosi, nežino
damas kaip čia teisintis. Lo- 
movas, kuriam vienas draugą 
gana aštrioj formoje išaiškinrt 
kaip vadinosi toks jų žygis* 
greit pasmuko iš kambario, pa
likęs vienui vieną Kapsuką raus
ti konferncijos akyvaizdoje. -

Konferencija vistik įvyko. 
Tapo išrinktas komitetas, nu
tarta leisti laikraštis, knygutės 
ir t.t. Už mėnesio, antro Mask
voje pasirodė laikraštis “Social
demokratas”, vedamas J. Smols- 
kio ir buvo ištęsta knygutė \“Ko 
nori Socialdemokratai”; susi
rinkimai s.-d. organizacijų vyk
davo normaliai, nes vietos bol
ševikų rėksniai jau tuomet lie
tuviškųjų minių akyse buvo 
“bankrotą sugrąjiję”. žinoma, cial-demokratai, butume gav^ 
V^ Kapsukas griežė ant Mask^ į..... __________ LL
viečių dantį, bet rankos btrv<i,.Sibiro tyrus, kaip 
trumpos ir iš to nieko neišėjo 
kol spalių revoliucija nepakeitė 
padėties.

Konferepcijai pasibaigus Ma- 
rjinos Roščos rajone įvyko vie
šas mitingas. Tame mitinge 
dalyvavo ir V. Kapsukas. GavęA 
žodį jis — kiek leido jam su
sirinkusių darbininkų ūpas — 
bandė šlųieiafli socialdemokra
tus. Įdomu tai, kad Smoles- 
kio jis liesti bijojo, nes darbi
ninkai mėgo Smolskį, kurš 
daug darbo buvo įdėjęs, besirū
pinant vietos organizacija ir 
tremtinių reikalais. Tuomet jis 
nukreipė kalbas į mane ir ki
tus, skatino darbininkus nepa
sitikėti manimi, nežiūrint ir to, 
kad aš esąs buvęs katorgoje Si
bire. Mane galima buvo pa
liesti lodei, kad aš Maskvoje dat 
buvau visiškas “grinorius”, tik- 
ką atvykęs.

Po šitokios V. Kapsuko de
magoginės kalbos man čionai 
pat tęko nurodyti jam, kad jis 
elgiasi visai nepadoriai, kad 
darbininkų skaldymu ir dema
gogija netoli tenuvažiuosi. «Ne- 
žiurint to, kad jo tonas tuomet 
buvo gerokai nušlijęs, kad jis 
čia pat kaip ir atsiprašė už įžei- 
dijną, po kelių dienų tasai pat 
V. Kajisūkas Petrogrado “Tie
soje” išgarbino mane kiek tik 
pajiegdamas. Tame mitinge 
man teko kalbėti Apie darbinin
kų skadymą, jų jėgų silpnumą, 
o V. Kasukas savo “Tiesoje” iš
vedė visai kitas oracijas.

Tame pat M. Roščos mitinge 
nesavo halsu sakė prakalbą Re
kašius, visokiais budais šmeižė 
s.-d.; minia žmonių kvatojosi 
iš to žmogaus nervingos, liguis
tos kalbos, čionai pat buvo 
kreipta V. Kapsuko domės į to
kiais Rekašiaus kalbas, nuro- 
dcJma, kad tokios blevyzgos

damas. Atsiskleidęs kaip patogiau laikraš
tį tarė:

—Aš lamstai paskaitysiu, kas davė 
man tokį nujautimą. Tai ve šitas redakęb 
uis straipsnis. Klausyk ir žiūrėk, ar tams
ta tai rašei:

“— Ropių niekados nereikia dau
žyt nuo medžio, nes daužant jos pa
žeidžiama. Geriausiai lai vaikas įlipa 
į medį ir nukrečia.” \
—Na, ką tamsta manai apie tai, — 

neg aš spėju, kad tai tamsta esi parašas?
—Ką manau? Na, žinoma, aš manau, 

kad čia visai gerai patašyta. Išmintingas 
patarimas. Aš nė klek neabejoju, kad vien 
šioj apielinkėj milionų milionai bušelių 
ropių sugadinama, kas nietai dėl to, kad 
ūkininkai jas tuo budri skina, pusiaužalias; 
tuo tarpu gi, jei įkeltų vaiką į medį ir 
lieptų papurtyti...

—Papurtyk ^tamsta savo uošvę! Ro
pės neauga ant medžių!

—Kaip? Neauga anf medžių Na, o 
kas gi sako, kad ropes auga ant medžių?

■■■■i i

sirinkimuose, kad visur jų “bol- 
ševikuojantieji” )x>naičiai elgia
si. Kapsuko atsakymas buvo 
pataikaujantis ir neva piųiei- 
kiantis panašios rųŠiės žmones.

Tai šitaip atrodo mano nė- 
partivumas, apie kurį kalba V. 
Kapsukas. Man tenka orga
nizuoti lietuvių s.-d. Maskvos 
konferencija, tenka joje daly
vauti ir po visa to — iš piršto 
laužtos, nesąmoningos oracijos. 
Visa tai bendrai paėmus nesvar
bus faktas, kad V. Kapsukas 
smurto priemonių pasigauda
mas, dar tais laikais bandė iš
ardyti musų Maskvos konferen
ciją. žinoma jei tai butų buvę 
dabartiniais laikais, mes visi iš 
V. Kapsuko malonės, kaipo so-

pamatyti komunistų katorgą ir 
i — * ’j anais caro

laikais.
. J

Maskvos lietuvių reikalų
komisariatas.

Praslinkus kuriam laikui po 
spalių revoliucijos, V. Kapsukas 
kelis kartus lankosi Maskvon ir 
ieško progos pamedžioti Mask
vos s.-d. tarpe. Jis kreipėsi į 
vieną ir kitą musų draugą ir 
bando patraukti savon pusėn. 
Panašių propozicijų jis ir man 
darė per Maskvos s.-d. organi
zacijos narKSt. M., bet šitos jo 
pastangos nuėjo niekais.

1918 metų sausio palmigoje, 
ar vasario mėn. pradžioje, Ma
skvos s.-d. organizacija, daly
vaujant vįelos kuopų atsto
vams, sušaukia susirinkimą, 
kuriame tampa pastatytas klau
simas* apie sudarymą Maskvos 
lietuvių Komiteto. Tame susi
rinkime dalyvauja apie 15 de
legatų aiškaus s.-d. nusistatymo. 
Susirinkimas nutarė sudaryti 
Komisariatą, pavadinus jį “Ma
skvos Srities Lietuvių Reika
lams Komisariatas” (Moskovs- 
ky Oblastnoj Komisariat po li
to vskini dielam).

(Bus daugįau)

- atsiliepia 
balsas: —

Bent turėsiąs pašilsią.
Pačiam vidurnakty skamba 

telefono varpelis. Daktaras ne
tiesoms rangosi iš lovos ir pa
ėmęs triubėlę klausia:

Ąlio! Ko norit? ,
—Ak, daktare, 

susirūpinęs vyro
kažkas atsitiko su metilo žmo
na. Laiko dantis sukandus ir 
negali nieko kalbėt.

—Šitaip? Tai tur būt žandų 
suvėrimo liga,’ — sako dakta
ras.

—Oi žanjdų suvėrimo liga? 
Tai žinai ką, daktare, jei kitą 
savaitę tektų eiti pro šalį, gal 
užeitume! pasižiūrėti?...

---------------- --------------------"T------ --- --------------------- -
Mano išsireiškimas straipsny yra, taip sa
kant, figūrinis, visai figurnis. Kiekvienas, 
kas šiek tiek nusimano, gali suprast, kad 
aš turėjau minty virkščią, vadinas, 
vaikas pAphrtytų ropės virkščią.

i (Bus daugiau)

kad

'F

Adomas Lastas

Kur lik saulė, -r—ten šešėliai, 
kur tik meilė — ton skausmai. 
O kas nori amženybėj 
grot be nuovokos linksmai, 
Tas nežino, jog po audrų 
Saulė šypsosi linksmai, 
tas nežino, kaip yr giedra, 
kai prašvinta mums jausenai!

Kur tik saulė —- ten šešėliai, 
kur tik meilė — ten skausmai. /

[“Skaitymai”]

BUKLI moteriškė yra ta, kur rodo savo iš- 
nūntį; išmintinga ta, kur savo buklu

mą slepia.

j

A
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ŠOKIŲ KVAITULYS

Gal nebus leista šokių kontestas
Visoje Amerikoje prasidėjo 

šokių kvaitulys. Didesnfnose 
miestuose rengiama kontestai. 
Kontestus laimi tie, kurie ^ali 
ilgiau Šokti. Buvo atsitikimų, 
kur kontestantai šokckbe palio
vos 80 ir daugiau valandų. Ne
apsiėjo ir be aukų. Kai kurie 
bešokdami tiek nuvargo, jog 
numirė iš nuovargio. »

Trianon šokių salo skelbč 
šokių kon testą, kuris turės pra
sidėti ryto. Bet policijos virši
ninkas yra priešingas tam kon- 
testui. Jis užklausė korporaci
jos advokato Francis X. Bu
šeli, ar pritiktų miestui kištis į 
kontesto reikalus. Busch kol 
kas nedavė savo atsakymo. 
Savo nuomonę jis papeiksiąs 
šiandien. Ir jeigu ta nuomonė 
nebus palanki kontestui, tai la
bai galima, kad policijos vir
šininkas uždraus laikyti kontes- 

' tus.

SIMFONINIO ORKESTRO 
NARIAI REIKALAUJA AIŽIOS

> PAKĖLIMO
Orkestras fak/inai nebeegzis

tuoja
Paskilbęs Cliicagos simfoni

jos orkestras praeitų sekmadie
nį beveik liko likviduotas. Prie
žastis — algų klausimas, Or
kestrus nariai reikalauja algos 
pakėlimo. Bet orkestro asocia
cijos prezidentas pareiškė, jog 
apie algų pakėlimą neguli būti 
klausimo. Esu orkestro , įtarių 
minimum alga esanti $60 sa
vaitei. Niekur kitu! didesnės 
algos nemokama. Priegtam 
Chicagoje darbo sąlygos esan
čios daug geresnės.

Tarp muzikantų betgi yra 
didelis pasiryžimas eiti ikrgalo 
— laimėti savo reikalavimus 
arba mesti orkestrų. O jei atsi
tiktų pastarasis dalykas, tai pa
garsėjęs Chicagos orkestras fak 
tinai butų likviduotas.

TRIUKŠMINGOS ČIGONŲ 
VESTUVĖS.

Vienas liko sužeistas.
West Side Auditoriume čigo

nai kėlė vestuves. Besilinks
mindami jie susipešė ir pakele 
tokį triukšmą, jog prisėjo po
licijai įsimaišyti. Steve Miller 
atsistojo prie durų ir nenorėjo 
įleisti policijos. Thomas Kelly, 
policistas, paleido šūvį, kuriuo 
liko sužeistas į kojų Miller. Po 
to triukšmas liko nuramintas.

EDVARTAS GABEL
Persiskyrė su Šiuom pasauliu balan
džio 21 dienoj 1923 po sunkios ligos 
sulaukęs amžiaus 9 menesius ir 12 
dienų.

Laidotuvės įvyks utaminke balan
džio 24 d., 9 vai. rytą iš namų 3218 
Wallace St. į Lietuvių Tautiškas ka
pines. Giminės • susiedai, pažįstami 
malonėkit dalyvauti laidotuvėse m-usų 
mylimo sūnelio. »

Nubudę:
Tėvas, motina ir Sesutės.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės"
PRIMINIMAS.'

..... \

Nepamirškite, kad balandžio
29 d. bus vaidinama “Bailus 
Daktaras”.
Dar kelios savaites,— ir iš

sibaigs vakarų bei koncertų se
zonas. Chicagoje mes turėjo
me gerų ir blogų koncertų bei 
kitokių pasilinksminimų. Bet 
operečitj dar neturėjome, ale 
turėsime...

Vietinė “’Birultė”, baigdama 
savo sezonų, stato scenoje dvie
jų aktų operetę “Bailus Dak
taras“. Opertės pastatyme da
lyvauja visi musų geriausi 
dailininkai. Ir to negana. “Bi
rutė” tikrai pasiryžo parodyti 
chicagiečiains, jog ji nesustos 
prieš niekų, kad tinkamai su
vaidinus eperetę. Karloso ro
lei ji pakvietė p. B. Arlauskų 
net iŠ New Yorko. Ar tai ne
rodo, kad “Birutė” darokvisa, 
idant pasirodžius kuošauniau- 
sia?

Iš “Birutės” raštinės man 
teko sužinoti, jog “Bailiam 
Daktarui“ daug biletų yra re
zervavę kitų miestelių gyvento
jai, kaip tai: įBockford, III., Ke-* 
uosha, Racine, \Vaukegan. ir 
kitų aplinkinių miestelių.

Vietiniai lietuviai turėtų pa
siskubinti gauti biletų, nes jų 
gali pritrukti. Paskui gailėsi- 
tės.

Tik viena savaitė beliko iki 
perstatymo. Nepamirškite, kad 
balandžio 29 d.' Grot to Temple 
(prie 8-tos ir VVabash av.) 
pirmu kartu Chicagoje pasiro
dys “Bailus Daktaras”.

Biletai galima gauti visuose 
“Naujienų” skyriuose ir “Biru
tės” raštinėj, 3225 So. Halsted 
S t. —Tas pats.

Iš Atlantic kolonijos
LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAMS SURINKTA $7.50.

šioje kolonijoje lietuvių ran
dasi neperda ilgiausia ir tie pa
tys labiau linksta į kunigines 
partijas. Bet visgi pasitaiko 
vicnas-kilas, kuris atskiria 
grūdus nuo pelų ir nebepatai- 
kauja kunigams.

Kai Lietuvos Socialdemokra
tų Partija atsišaukė per “Nau
jienas” aukų, kad galėjus pra
vedi Seiman daugiau darbo 
jmionių atstovų ir nulaužyti įsi- 
fgalėjusicms klerikalams ragus, 
inusų kolonijos susipratę dar
bininkai, Kartauskio iniciatyva, 
iii manė socialdemokratams pa
rinkti aukų. Bematant liko su
mesta keli doleriai. Jeigu kas 
čia daugiau pasidarbuotų, tai 
galėtų ir daugiau aukų surinkti.

Aukavo sekamai— po $1.00: 
M. Kartaskis, A. Badžius, B. 
Banis, W. Nainis, J. Vismontas 
ir Vasilius. O. Karpas davė 50 
centų. Viso aukų surinkta 
$7.50. Pinigai priduota A. Žy- 
montui. —M. K.

Aukas socialdemokratams 
gavau. Ačiū draugams už pa
sidarbavimų.

—A. žymontas, sekr.

Sandariečiy prakalbos
North Sidėje z

Ivaškevičius į klausytojus pa
darė labai blogo Įspūdžio. 
—K. Norkus kalbėjo nuosa
kiai. —Aukų surinkta $16 su 
centais.

Trečiadienį, balandžio 18 d., 
Linosybes svetainėje įvyko san- 
dariečįių (prakalbos. Kalbėjo 
Ivaškevičius ir Kast. Norkus. 
Ivaškevičius kalbėjo dvejais at
vejais. Kadangi prakalbos bu
vo rengiamos parinkti aukų 
Lietuvos liaudininkams vary
mui rinkimų kampanijos, tai 
aš nebandysiu Ivaškevičiaus 
kalbos turinį atpasakoti. 'Pasa
kysiu tik tiek, kad sandarie- 
čiai, leisdami tokiam kalbėtojui 
kalbėti, vargu ko gero gali ti
kėtis. Tas “spykeris” tik blė- 
dies tegali organizacijai atnešt).

Antruoju kalbėjo Kast. Nor
kus. Jo kalba buvo ytim rim
ta. Pirmiausia jis pasisakė 
atvykęs laivyno reikalais ir no
rįs amerikiečius užinteresuoti 
Klaipėdos uostu. Paskui jis 
prisimenė rinkimus į Seimą. 
Lietuvos klerikalai, sakė kal
bėtojas, traukia šalį į prapultį. 
AjneriĮkeičii|i privalo rettnti 
progresyviškaskis (Lietuvos or
ganizacijas, 'kurios kovoja prieš 
juodąjį klerikalizmą.

Aukų buvo surinkta $16 su 
centais.

Žmonių buvo nedait'g. Bet 
ir jiems Ivaškevičius padare la
bai blbgo įspūdžio. Jeigu apie 
tų poną ir klaipėdiečiai įgavo 
tokį jau Įspūdį, tai jam butų 
daug sveikiau nesirodyti ant 
pagrindų.

—Northsidietis.

P-lės Marionos Rakaus
kaitės Rekordai.

Victor’o fonografų kompani
ja įleido šį mėnesį naują lie
tuvių rekordų'katalogą, kurio 
viršelį puošia musų dainuoto
jos p-lės Marijonos Rakauskai
tės paveikslėlis. Kataloge pažy
mėta šios p-dės Bukauskaitės 
įdainuotos Victor’o rekordams 
dainos: 1) “Oi greičiau, grei
čiau”—Šimkaus, iš “Išeivio”; 
2) “Plaukia sau laivelis’*; 3) 
“Lopšinė”; 4) “Aš augau pas 
tėvelį”; 5) “Bernužėli, jei tu 
nori”; 6) “Ant marių krante
lio“, ir dvi giesmes: 7) “Gul 
šiandieną” ir 8) “Linksmą die
ną”.

9 metus sirgau ir negalėjau 
dirbti, gydžiausi pas visokius 
daktarus, bet nieks negelbėjo. 
Vienok ačiū geriems žmonėms, 
kurie gerais patarimais pagel
bėjo man išgyti. Vienas iš ge
riausių pricteiių Peter A. Mil
ler, kuris gyvena 2128 W. 22 
St., per jo* teisingus pa tapy
mus palikau sveika. Užtai esmi 
labai jam dėkinga. Kas norėtu
mėt persitikrinti apie teisingu
mą aš galiu paaiškinti kiekvie
nam.

Pasilieku jam didžiai dėkin
ga, Mary Kaczynskienė,

10415 So. Michigan Avė. 
Roseland.

18 gatvės apielinkė
Ryto bus svarbios prakalbos.
Bendras trijų organizacijų 

iLSS. VIII. Rajono, UDLD. Chi
cagos Rdjono ir Liet. Soc. Jau
nuomenės Lygos — komitetas 
neaplenks ir 18-tos gatvės lietu
vių. Jis ir čia rengia svarbias 
prakalbas apie Lietuvą, kad ir 
'šios apielinkes lietuvius supa
žindinus su dabartine padėtimi 
Lietuvoje, su tuo kas tenai de
dasi. O ten, už vandenyno, 
dabar dedasi labai svarbių da
lykų: eina milžiniška kova, ku
ri didelėj daly nulems Lietuvos 
ateitį. Apie tai ir bus šiose pra
kalbose išaiškinta. O kalbėti

Nuolat Darbas
JANITORIŲ, BALTVEIDŽIŲ

The Bell Telephone Co., iš Pennsylva- 
nia turi keletą vietų jauniems vyrams dėl 
naktinių janitorių darbo. Visi darbai yra 
pastovus. Atsišaukite Room 520.

416 Seventh Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gav< 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonei 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapt 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun 
tė kvitus su paėmėju parašais?

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Pinigus gavo: 
51389 — A. briniute 
51194 — A. Grusas 
51154 — A. Januškevičaitė 
50692 —- M. Janušienė 
16518 — F. Drukteuis 
16490 — K. Urzas 
16487 — B. Pučkorienė 
16473 — J. Stapolionis 
16471 — O. Baličienė

, 16448 — U. Veselienė 
16456 — R. Bučienė 
16451 — J. Gavėne 
16448 — J. Puodžiūnas 
16446 — U. Vareikienė • 
16042 — B. Gintarienė
16047 — J. Kumetaitis
16048 — P.- Valaitis 
16052 — J. Kriskienas
16056 — J. Jonikas
16057 — O. Parnarauskienė
16061 — P. Staponkienė
16062 — R. Jekcnc
16063 — A. Januškevičius
16064 — J. Kvečiunas
16067 — J. Šruopis
16068 — R. Gauranskiute
16071 — P. Skipitis
16072 — B. Maigienė
16073 —- B. Nekienė 
16085 — M. Sniečkus

, 16089 — O. Janušauskienė 
16090 — V. Janušauskis
16098 — O. Betkienė
16099 — P. Mizgeris 
16103 — A. Veličkas 
16105 — A. Tarcij onas 
16106— O. Sungailaitė 

16110 ~ M,
16118 — A.
16119 — J. 
16121 — P. Mažumaičis
16156 — L. Meška 
16175 — A. Rakauskas 
16194 — J. Urbikiui 
16204 — D. Taliuniui 
16209 — A. Jočiui 
16213 — R. Rutein 
16218 — J. Kvilaičiui
16220 — U. Miksiunieye 
16224 — A. Tamkevičius 
16228 — A. Kuodis . ’
16234 — K. Šabatorius
16235 — M. Andriukaitienė
16236 — K. Grimailiute 
16239 — E. Tenikaitienė 
16251 — V. Norvaišas
16263 ■
16264 — K. Ridlauskienė 
16271 — K. Astrauskas 
16275 — A. Jogniinaite 
16278 — P. Daunienė 
16283 — T. Aukštakalnis

P. Drazdauskas
16287 — E. Barbšaitė
16288 — A. Kučinskienė
16298 — E. Krasauskienė
16299 — I. Tverkas 
16308 K. Savickienė
16310 — V. Bendokienė
16311 —y M. Serapinai te
16312 —-■ M. Grakauskienė 
16319 — G. Jakavičicnė 
16334 — K. Slavickienė 
16338 — M. Katauskienė

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

šiosč prakalbose pakviesta ge- 
riausį lietuvių kalbėtoja Ame
rikoj^ — Naujienų Redaktorių 
P. Grigaitį. Labai senai šios 
apielinkės lietuviai yra jį girdė
ję kalbant ir po šių prakalbų 
vėl labai negreit galės jį už
girsti. O kas nenorėtų jo užgir
sti, ypač kada jis kalbės tokiais 
svarbiais ir kiekvieną1 lietuvį 
apcin ai įčia i s klausimais ?

Mes tikimės^ kad šios aipie- 
linkės lietuviai pasinaudos šia 
proga išgirsti d. Grigaitį ir vi
si iki vienam atsilankys į 
šias prakalbas. Jos bus ryto va
kare, bal. 24 d., Malinausko 
svetainėje, 1843 So. Halsted 
St., kertė 19 gatvės. Visi kvie
čiami atsilankyti. —Rengėjai.

Damijonaitis 
Stuksis 
Stuksis

16284

- A. Kuodis

J. Miliukevičius

PETRAS VIRBICKAS

Ant atminties tos liūdnos die
nos 2 metų sukaktuvių. Persi
skyrė su šiuo pasauliu balan
džio 21 d., 1921 m. — 1:00 vai. 
ryto. Palikdamas dideliame 

' nuliūdima moterį Oną ir tris 
vaikus, Marijoną, Stelą ir Joną, 

y taipgi tris brolius, Justiną Ado
mą ir Felixą. Velionis paėjo iš 
Kauno rėd., Panevėžio apskr. 
Velionis išgyveno Amerikoj 34 
metus. Buvo laisvamanis žmo
gus, turėjo 51 metus amžiaus. 
Likosi palaidotas Tautiškose ka
pinėse.

Kaip skauda yra atminti ta 
liūdną valandą, kurioje likosi 
atskirtas nuo musų mylimas vy
ras ir tėvelis.

Ilsėkis Petrai šaltoje žemelė- 
' je, kurioje lauk ir mus ateinant.

Ona, sūnūs Jonas ir dukterįs 
M. Gudžienč, S. Norbutienė.

Pinigai
1S

Bridgeporto

LIETUVĄ
per .

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

Tikras egzarmnavimas yra būtinai rel-. 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai- 
n'uotiančių operacijų. - ' ■ •

Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

TEISINGAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, Šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku- 

’rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamos gydyme užsisenėjusių 
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 y re it q 
patarnavimą ir Kerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame Jietuviškai.

“606 Tikrai pagerinto^ Europinės 
gyduolės “914”

Del kraujo ligų 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 
nąujausius serumus, ččpus, antitoksinus, 
bakterinus, 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 cg- 
zaminaciją.

Electro-Medical Doctors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se- 

redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame i

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
a«ti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DR.
Lietuvis akių

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

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. 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

---------------------------------- ——
Gal jums reikalingi 

akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kųfffciet lai-' 
kote 12 colių atstu nuosakių.

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksėjimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniais 9 r. iki'12 dieno*.

1 —... .... —■■■ ... ......
Dr. Natalija Žukauskas 

Naprapath
Gydau bu operacijų ir i>e gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

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

Kaislng the Family-
--------- . —- ... ■ . ,
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1 r a nešimai ivairps SMMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbiripkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phęn’b L&wndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS
VYRŲ

Pirma g, Bal. 23, 1923

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

ar kviečia.
ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENES 

MARŠRUTAS.

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

BšL 28. McKinley Park Auditorium, 
7:30 vat. vakaro. „

Bal. 29. Aryan Grotto, ( Birutės 
operete).

Bal. 30. Išleistuvės-

Mel/ose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką* Prašome šio miestelio drauu 
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų — Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių merginų 
skirstymui minkštų vilnų, 
sušaukite

At-

8 vai. dienoje, Vk dienos suba- 
toje. Darbas musų stako depart- 
mente. Atsakantiems vyrams 
gera alga. Ilart, Schaffner & 
Marx, 36 S. Franklin St.

REIKIA darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Gera mokestis. 
Atsišaukite

WARSHAWSKY & CO.
1915 So. State St.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ CI
GARŲ, cigaretų, tabakos, smulkių 
reikmenų, Icekrimo ir sporto reik
menų arti gelžkelio. Pigi remia, 
ilgas lysas, 7 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite laiškais Box 236 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GBOSERNĖ SU 
visais įrenginiais, lysas 5 metams. 
Pigi remia ir gyvenimui kambariai 
iš užpakalio. Geroj vietoj. Lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju iš Chicagos, 4522 So. 
Ashland Avė.,

Phone Boulevard 1152

PARDAVIMUI

Town of Lake. — Draugystes Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

LYONS BROS. 00.

755—59 W. Taylor St.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs tame biznyje; mokantis lie
tuviškai ir lenkiškai. Atsišau
kite greitai. 2462 W. 46 Place, 
Phone Lafayette 4536.

, PARDAVIMUI barbernė. Yra 
trįs balti krėslai. Prie transfer 
kampo.

Kreipkitės
755 W. 35th St.

Galima gyventi 1 flate gegužės L 
2 flatai 6—6 kambarių, — 521 West 
M5-th St. $3250.00.

7 kambarių frame namas — 
$3700.00.

2 flatai 5—5 kambarių—8424 Gil- 
bert St., $5,000.00 (

6 kambarių narnas^— 9040 Loomis 
St., $6500.00

2 fialų 5—5 kambarių—6011 May 
St, $6950.00

2 flatai 6 — 6 kambarių (išren- 
duoti) $7425.00.

6 kambarių bungalovv — Eme- 
rald netoli 77-th St., $7500.00 '

2 flatų 5—6 kambarių Emerald 
netoli 77-th St., $13,000.00

4 fialų 3-3-4-4 kambarių 928 W. 
50-tb PI., $16,500.00.

4 flatų 4-1-5-6 kambarių 
Avė netoli 78-th $19,500.00

Z— ‘GRAŽUMO KŪRYBOS"——
Geriausiai apmokama profesija Šiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra negerų se
zonų. Pabaigusios šią mokyklą gauna 
RtfriauaiaH alaae. Mes išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Wavinir, 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, 8tate-Lake Bldg., 
k 190 N. State St.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm*. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis. 757 So, Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius'V, 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

Union

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

Melrose Park. — Balandžio 23 d., 
Vaičiulio svet. (23 Av. ir I^ike St.) 
įvyks Draugystės Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos koncertas. Durys atsidarys 

x 7 vai., o programas prasidės 7:45 v. 
V£ik, — Komitetas.

Reikia -
Merginų inokinimuisi kaip 

paduoti į cylinder presą. Nuo
lat darbas. Geros darbo sąlygos 
ir mokama gera alga kol moki
nasi. Pasisekimas prigulės 
nuo jų pačių gabumo.

• 1203 Monadnock Bldg., 
53 W. Jackson Blvd.

REIKALINGAS siuvėjas prie 
| vyriškų drabužių taisymo.

Atsišaukite
MATT & LANE CO., 

1040 W. Š5th St.

PARDAVIMUI sa'liunas, gero
je vietoje, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Vieta apgyventa 
visokių Tautų. Atsišaukite. s

4635 So. Wood St.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICACO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washington St.

TUŠTI NAMŲ LOTAI.
33x125 Loomis netoli 87-th, 

už pėdą.
50x1125 Elizabeth netoli 83-rd 

$19.00 už pėdą.
50x133 Morgan netoli 87-th, $20 

už pėdą.
50x125 Carpenter netoli 87-th, 

$20,00 už pėdą.
100x160 Michigan netoli 78-th, 

$20.00 už pėdą.
33*125 Pcoria netoli 84-th $24.00 

už pėdą.
50x160 Michigan netoli 69-th $39 

už pėdą

$18

PKIVATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateh 
ir pasimatyk su mumis. Mokinant 

 

važiuot ir taisyt praktiškiau/iu bud- 
visokio išdirbinio automobilius. Lak 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klejos.
MUNSON SCHOOL OF OTORINi 
1507 W. Madison/ St.

PARDAVIMUI saliunas senas 
biznis ir geroj apielinkėj. Prie
žastis pardavimo 2 bizniai.

Kreipkitės
3201 S. Auburn Avė.

Krautuvės prie Halsted gatvės 
pardavimui ir rendai. Liuosa biznio 
prapertė prie 75-th, 79-th Halsted 
St., Ashland Avė., ir Racirie Avė.

PERMULREALTY COMPANY 
7757 So. Halsted St.
Phone Vincennes 8080

Atdara vakarais ir nedėliomis

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams; 
pirm. Ff» Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma- 

** dienj kiekvieno mėnesio, Malinajjs- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
raštvT.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 towe 
avė., ir D. Matuzas. 3653 Emerald 

•avė.; ižd. S. Balsis* 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Ix>we avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienj 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

DRAUGIJOS IK 
ORGANIZACIJOS

Bridgeport. — Susivienijimo Drau
gijų Bridgeporte mėnesinis susirinki
mus įvyks antradienį, balandžio 24 d., 
8 vai. vakare, Mildos svet., 3140 So. 
Halsted St. Visi delegatai-tės malo
nėkite atsilankyti paskirtu laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— A. J. Lazauskas, rašt.

JIEŠKAU moteries prižiūrėjimui 2 
vaikų, vienas 8 metų, antras 6 metų. 
Kambarys ir valąis. Ahlėra skirtumo 
sena ar jauna, bile apsiimtų tą dar
bą.

4069 Co. Sacramento Avė.
1 lubos

Svarbios prakalbos 18 gat. apielin
kėj bus utarninke, bal. 24 d., 7:30 v. 

*v., Malinausko svet., 1843 S. Halsted 
St. Kalbės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis svarbiausiais dienos klausi
mais — apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir ten einančią milžinišką kovą. 
Visi kas tik gyvas, kviečiami Į šias 
prakalbas. — L. S. S., L. D. L. D. Ra
jonų ir L. S. J. Lygos

Bendras Komitetas.

REIKIA DARBININK

ATYDA, vyrai geras moka
mas pastovus darbas, galima 
pasirinkt dieninį ar naktinį dar 
bą.

WESTERN FEL.T WORKS,
4115 Ogden Avė.,

Netoli 22-ros gat. ir Craw- 
for<i Avemie.

PARSIDUODA saldainių 
cigarų krautuvė, geroj'vietoj 
labai pigiai.

Atsišaukite
602 W. 26 St.

ir
ir

VYRŲ

PARDAVIMUI čeverykų tai 
symo šapa. Moderniška. Diek 
tra varomos mašinos.

Atsišaukite
2757 W. 38 St.

BARGENAS FARMŲ ŽEMĖS
1'—140 akrų farrna, 60 akrų aria

mos, 50 akrų lengvai išvalomų, 10 
iki 15 akrų girios. Puiki žemė, van
duo, prie gero kelio, pusė mylios į 
mokyklą, 4 myl. į Woodboro ir 9 
mylios iki Rhinelander. Greitam 
pardavimui kaina $4000. Išmokėji
mais. Turiu keletą kitų gerų farmų 
pardavimui čia pat, žemomis kaino
mis. Rašykite

L. C. Fenelon, 
Rhinelander, Wis.

... —. .. ■ 1 ------ .. . —r—

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P^Jenkauskas. 
10813 S. Michigan Ave>; nut. rašt 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kensington Avė., 
Susirinkimui laikomi P. šadvik 
svet., 341 E. Kensington Avė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS TAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

ASMENŲ JIESK0JIM1I
PAJIEŠKAU SAVO VYRO PET- 

ro Einikio, kuris mane apelido 28 
dieną sausio 1923 m. Aš meldžiu 
širdingai, kad sugrjštum pas mane. 
Aš turiu svarbią naujieną iš Lietu
vos, važiuok namo kain greičiau.

DOMICĖLĖ EINIKIENĖ
661 W. 14 Place, Chicago, III.

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 vyrų prie bench ir 
floor molders. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

MASON—DAVIS CO.
7740 So. Chicago Avė.

Į
BUČERIS reikalauja darbo.

Patyręs savo amate.
Atsišaukite laišku
1739 S. Halsted st, Box 23£K

Jieškau brolio Bronislovo Aleknos ku
ris 1917 m. gyveno Newark, N.J. Paei
na iš Lietuvos, Telšių apskr., Varnių 
miestelio. Jei kas apie ji žinote, šir
dingai meldžiu pranešti. Costantin 
Gomow, Sallaumines, rue de Lewal, 4 
Pas de Calais, France.

REIKIA 25 vyriuxbirbas dra- 
tų dirbtuvėj. DarbS nuo štu
kų, dienomis arba naktimis. Ge
ra mokestis.
American Insulated Wirc Co.

2025 S. Morgan St.

REIKALINGI darbininkai su 
1000.1)0 prisidėti prie naujai tve
riamos Geležies Liejykloj

Atsišaukite laišku
1739 S. Halsted St. 

Box 235

PAJIEŠKAU brolių Stanislovo ir 
Aleksandre) Armonų, Stanislovas gy
vena Rockford, III., o Aleksandra, 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti.

JOHN ARMON, 
P. O. Box 571 

New London, Wis.

DARBININKŲ ir pagelbinin- 
kų į fandrę. Jauni vyrai, kurie 
nori ką nors išmokti čia yra ge
ra proga.

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

APSIVEDIMAI.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, arba mainysiu ant namo, 
saliuno ar kitokio biznio. Sena vie
ta ir išdirbtas biznis.

Priežastis pardavimo svarbi.
Kreipkitės:

3016 Normali Avė.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas, su vėliausios mados 
įtaisymais, po 6 kambarius. Beis- 
rnentas, maudynės, elektra, namas 
ant Bridgeporto 5 metai tik kaip 
statytas. Kaina tik‘$13,3000.00 
statytas. Kaina tik $13,300.00.

A. VISBARAS, 
3210 So. Halsted Si.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. BlaŲs, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak.. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

PARDAVIMUI sa'liunas geroj 
vietoj, išdirbta tarpe airišių.

Atsišaukite:
639 W. 47th St., Chicago.

2 PAGYVENIMŲ NAMAS IR Dvi
gubas garadžius. Pardavimui fron
tas 90 pėdų, apsodintas medžiais, 
apygarda apgyventa lietuviais. Cash 
už $2,800 ir ant išmokėjimo $3,000.

11151 Forner Avė.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nejaunesnės kaip 20 me
tų ir nesenesnės kaip 28 metų. No
rėčiau, kad butų laisva. Aš esu 26 
metų amžiaus, turiu gerą darbą, no
rėčiau apsivesi. Katra mylėtų link
smą gyvenimą, meldžiu atrašyt la:š- 
ką, atsakymą duosiu kiekvienai. W. 
Smith, 201 E. Penn St., Hoopeston, 
Illinois. ' ‘

■e

JIEŠKO KAMBARlįl

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, trakė

nų ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die-i VYPU
nomis ir naktimis. Ateikite pa- sheer operatorių 
sirengę darban. p . ....

ACME STEEL GOODS CO., fstructoM)135th & I. C. Tracks Buck“X
Riverdale, 111. Į pageįbiniunkų ir darbininkų

Nuolat darbas.
Atsišaukite į samdymo de

partamentą
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St., 2 blokai į vakarus 
nuo Wentworth Avė.

REIKIA —
- Darbininkų. & 

ROSENBAUM BROS
FEED MILLLS *

87th St. & Stewart Avė.

t
REIKALINGAS KAMBARYS DEL 

vieno vaikino pas trezvus, laisvus 
žmones, su valgiu. Vieta—Town 
Lake.

Praneškite Aušros Knygynas 
1614 W. 46-th St. .

Box 25 •
. Phone Boulevard 0672
* \

of Reikia -!■
Darbininkų fandrės darbui. I biznis 

Nuolat darbas, 50c. į valandą. I
STROMBERG MOTOR
' DEVICES CO., '

64 E. 25th St.

PARDAVIMUI
TEATRAS 640 sėdynių su viąais 

vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
išdirbtas. Renda pigi. Savi- 
priverstas parduoti į trumpą 
Nelaukite geresnės progos.

M. J. KIRAS, 
3385 So. Halsted St.
Phone Yards 6894

REIKIA kambario viertam vy
rui be valgio ar su valgiu 18 
apielinkėj. Atsišaukit į Naujie
nas laišku No. 237.'..

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl 2 

ar vienos ypatos, elektros šviesa, 
gani šildoma ir visas įtaisymas. 
Atsišaukite vakarais, 3261 Scl 
Halsted St. ant 3 lubų Tel. 
Yards 3861.

Reikia -
PORTERIŲ

Vyrų, kurie nesibijo darbo. Tin
kamos darbo valandos ir geros 
darbo sąlygos.

THE ROYAL TAILORS 
731 S. Wells St.

į.

PARDAVIMUI saliuno įren
gimai. Pilnas setas įdedamas 
labai pigiai. Pinigais arba 
mokėjimais. KRAUSE

601 N. Wells St.
Phone Dearborn 7021

iš-

PARDAVIMUI bučernė ir.
x, P

grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtus. Lietuvių ir lenkų ap
gyventai Priežastis nesutikimas 
partnerių. Atsišaukite

1949 ęanalporxt Avė.

RUIMAS rendai vieftam ar 
dviem vaikinams ar merginoms.

PARSIDUODA Soft drink sa- 
liunas. Labai pigiai. Priežastis 
pardavimo: turiu 2 bisjftiu.

5136 So. State St.
Tel. Kenwood 8870.

.. .......——------ ... J    —---------------
BUčERNĘ ir grosernę mainy

siu ant namo, shliuno. Biznis iš
dirbtas; apgyventa lietuviais ir 
svetimtaučiais. 1 Kreipkitės V. 
Stulpinas, 3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 6062

PARDAVIMUI 40 akrų farma, Illi
nois valstijoj. Visa žemė dirbama, 
sodnas, gėri budinkai, netoli miesto 
ir mokyklos, prie didelio kelio. Farma 
yra lygi ir geroje vietoje. Parduo
siu arba mainysiu į Chicagos namą, 
K. J. Kontowt, -1612 ,W. 46th St., 
Chicago, III.
_________«____  ,■ 4Ž-...----- - ... ----------- r- *

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI namas su krautuve 
ir restoranu. Labai pigiai. Gera vie
ta dėl visokio biznio. Savininkas ei
na iš biznio.

Kreipkitės
2562 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius 
Stusz . Sport model 4 sodinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labili reįkalingi pini
gai dėl ąvarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

PARDAVIMUI 2 flatų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, lotas 30x125 
Bargenas. Kaina $4800.00 
mokėti tik $800.00.

3014 S Winfield Avė. 
Matykite savininką.

Room 802, 10 N. Clark St.

In-

PARDAVIMUI automobilius 
Chalmer 1923 modelio, 5 sėdy
nių, visai naujas. Parduosiu už 
pigią kainą. Priežastis pardavi
mo svarbi. Matyti galima visar 
dos.

3122-So. Morgan St.

PARDAVIMUI (DIDELIS BARGE- 
nas, 5 kambarių, frame namas prie 
6114 So Kiklare Avė., lotas Q0xl25, 
kaina $3950.00. Inmokėti tik $700, 
lengvais išmokėjimais. (Matykite 
savininką.

Rm. 802, 10 N. Clark St.

MOKYKLOS

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. I^eudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno menesio Lietuviu 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.
Cicero; Ilk________________ 1

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiupas._ 342 So 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 8951 W. 13th St.; Httt 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1*5 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 8959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskiene, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis, ^usirin- 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

________ ' r
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 

TĖS SAVITARPINĖS PAŠĖLTOS 
valdyba 1923 metams: pirm-. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfielč 
Avę.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana* 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. Montvidas, 1t?24 ' 
Wabansia Avė. Susirinkimai atsi- 
būna kiekvieną antrą nedėldienį 
Zvvianzek Polek svet., 1315 NortI 
Ashland Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Ęačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Da
nauskas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITARl 
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY- 
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 86. 
Halsted St.; "kasos globėjai F. KiaUt 
nė, 3219 So. Lowe Avė>fr A. Knjh1 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas.'Susi- 
rinkįmai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 $q. Auburn Av£l 
Draugystėn priimatni visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
1’stoti draugyątŽn meldžiami atsi- 
ankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAJ> 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. I^avitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S,. 
Grikštas, 3220 So. Lime StJ kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 8259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

Susirinkimai atsi-

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario setas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma Kam
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su Rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tūojaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI .6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
liampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

NAMAI-ZEME

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 W«»t Madbon Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYT]

$15 $15
Šoferio laisnis garantuojamas 

NELSON SCHOOL OF MOTORING, 
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius, 

netoli Califomia ir Madison

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIC 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarirpų rašt. E. Juzaitienė. 
7038 S. Sangainon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hęrmi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso* 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai 
naitis.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ 
JTOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE

SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kenšingtcn Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rąšv. J. Valonchius 1091C 
So. Edbrookė Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. Štate St.; ižd. 71 
Balvočius, 138 E. 114 Place. Susi 
rinkimai laikomi pirmą penktadieni 
vak, kiekvieno mėnesio, F. Shedvilc 
svet./o41 E. Kensington AVe. Na
riais primami visi sveiki Vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m*.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. L Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

LIETUVIŲ ^POLITIŠKO h/VašEL- 

POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.: pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4453 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted’St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauškas: kasos glob. W. Shuma ir 
F.'Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis. nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kas’’erius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 

Xyakarg, D. Shemaičio švet. 1750 So.
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

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

Klesoš dienomis ir vakarais.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO1- 
KLIŪBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 33V 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallacc 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes* 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kąz. Karac 
kas; maršalka p. Gerlikas. Kliubc 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.*

U ETŲ VIU DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
FranciŠkus Girdvainis; Kontrolės 
*Rašt., Liudvikas Antanovičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

NAMAS pardavimui 'labai pi
giai, ant 2 gyvenimų. Cementi
niu pamatu. Lietuvių kolonijoj. 
Kaina $7200.

10729 S. State St.
Phone Pullman 4865 po 6 vai. 

vakare.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS
Prie bizniavos gatvės, lietuvių 

apgyventa, renda $80, mėnesiui. Rei-

kusiif gausi mortgages Ima $1100, 
-2-rą $2100.

Kreipkitės nuo 9 ryto iki 6 po 
pietų.

2330 W. 69-th Street.

REIKIA darbininkų į geležies
i vviiKij i vmict tpuvj jctvi“

atkarpų jardą. Gera alga, nuo- kalinga įnešti $.1800. cash, ant li-
Ruimas užlaikomas gerai, gali lat darbas. kU9ių S1SA mort®f®es lina
būti ir vedusi pora. Kreipkitės 
į grosernę. 3530 Pamcll Ave.‘

JACOB LANSKI, 
37th St. ir Homan Avė


