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Vokietija pra 
šys taikosf

Derybos su Turkija
1

Lietuva atmeta interna 
cionalinį teismą

Chicagos politikieriai teisiami
Lietuva vėl pasipriešino 

tautu sąjungai -
pon (lentas praneša, kad

Atsisako priimti jos reikalavi
mą, kad Vilniaus zonos klau
simo išsprendimas butų pa
vestas internacionaliniam tei- 

' smui.

PARYŽIUS, bal. 23.— Tau
tų sąjungos tarybos domę at
kreipta šiandie į pirmą atvirą 

’ mažos šalies pasi priešinimą, 
kada Lietuva atsisakė priimti 
tautų sąjungos reikalavimą, 
kad Lietuva paduotų , interna
cionaliniam teismui išrišti Vil
niaus neutralinės zonos Lenki
jos okupacijos klausimą.
IMsibijodama netekimo presti

žo Haagoje tokioj valandoj ka-

žinią iš Pa ry
teli patirta irgi iš 

šaltinių, jog

internacionaliniu teismu, ir 
Lietuvos ir Lenkijos įspėta, kad 
jos neapleis ginčijamos zonos, 
tautų sąjungos taryba buvo 
nutarusi pavesti Lietuvos pre
mjerui Galvanauskui visą tą 
klausimą (neutraliuos zbnos) 
paduoti internacionaliuiam teis
mui rišti.

Vokietijos valdžia rengiasi pa
duoti talkininkams naujus kon
krečius pasiūlymus.

Valdžia be to pareikš pasi
rengimą tartis ir svarstyti kon
tribucijų ir gvarantijų klausi
mus.

Times gavo 
žiaus, kad 
autoritetingų
Francija dabar yra pasirengusi 
sutikti Vokietijos kontribuciją 
sumažinti iki tarp 40,000,000,- 
000 ir 50,000,000,000 auks. mar
kių, su sąilyga, kad talkininkų 
skolų klausimas bus taip išriša 
tas, jog visos Francijos skolos 
liks panaikintos. Kitaip Franci
ja laikysis savo /pirmesnio rei
kalavimo 132,(MM),000,000 auks. 
markių kontribucijos.

Francija mano, kad didžiau
sia klintim tokiam susitaiki- 
niui yra Amerika. Bet ji visgi 
tikisi, kad gal ir pavyks prie to 
pieno pritraukti Angliją ir

Curzonas savo kalboj lordų 
bute pasakę, kad Ruhr padėtis 
pavirto į beprasmę, nenaudin
gą kovą, užsikirtimą, kuris nie
ko gera nė vienai pusei negali 
duoti. Nors stebėdamasis iš 
Vokietijas nuojiegumo* priešin
tis, jis ragino Vokietiją paduoti 

I konkrečius pa4iu)lyimus, Lkurie 
privestų prie taikos derybų su 
Francija. Jis pareiškė, kad da
bartinė padėtis yra pavojinga 
visam pasauliui, bet pašalinė 
intervencija esanti negalima 
dėl Francijos priešinimosi jai.

Politiniuose rateliuose vaig- 
štp gandų, kad Vokietija netik 
pasiūlys didesnę negu 30,000,- 
000,000 auks. markių kontribu
ciją, bet taipjau pasiūlysianti 
gvarantuoti taiką rytiniame pa- 
rubežyje ir nesimaišytų į gali
mą Lenkijos-Rusijos karą. Pa- 
reinio gi taika turi būti abipu
se. Bus siūloma, kad taikų pa- 
sirašytų Francija, Holandija, 
Belgija ir Vokietija, Anglijai 
gvarantuojant, o Jungt. Valsti
joms kontroliuojant.

Jungi. Valstijos turės suloš
ti didelę rolę išrišime ekono
minių klausimų, kadangi ir 
Vokietija tikisi, kad didelę da
lį jos internacionalinės pasko
los paims Jungt. Valstijos. Esą 
jau patirta, kad Amerikos ban- 
kieriai sutinka 
gus Vokietijai,
gvarantijų ir jei bus įvesta in
ternacionaline kontrolė Vokie
tijos finansų.

Teisia Chicagos poli 
tikierius

Tyrinės Dovydo Namus

skolinti pini- 
jei bus duota

Taikos derybos su Turkija 
atsinaujino

Turkijos aliejaus laukai vėl yra 
svarbiausiu nesutikimo klau
simu.

Lundin ir 21 apkaltintųjų yra 
teisiami už graftą mokyklų 
taryboje.

•ku- 
» kolit

ui ly
toms

Grand jury tyrinėjimai jau 
prasideda.

Spešeiiittikas Bischoffas | Reikalauja Millerando 
pabėgęs Pietinėn

Amerikon
rezignacijos

Vokietija duosianti naujų 
pasiūlymo Francijai

Sutiks tartis apie kontribucijas 
ir gvarantijas. Francija su
mažintų kontribuciją, jei jos 
skolas dovanotų. *

LONDONAS, balandžio 23.— 
Central News Berlino kores-

Vokietija jau rengia 
pasiūlymus

Curzono kalba permainiusi 
są padėtį, sako Cuno.

vi-

BERLINAS, bal. 23. — Val
džia vakar išleido pareiškimą 
paskelbiantį, kad Anglijos už
sienio reikalų ministerio Cur
zono kalba padare dideįę^poli
tinę permainą ir kad kancleris 
Cuno sušaukė kabineto susirin
kimą prisirengimui prie taikos 
pasiullymų Francijai.

Šiandie
SVARBIOS PRAKALBOS APIE LIETUVĄ 

Utaniinke, balandžio 24 dienę, 7:30 v. vak.
Malinausko svet, 1843 S. Halsted St.
Šios prakalbos bus nepaprastai svarbios, kokių 

jau senai nebuvo šioj apielinkėj. y

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.
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23. — 
talki-

LAUSANNE, bal.
Šiandie čia atsinaujino 
ninku derybos su Turkija, pas
tangose pagaminti tokią taikos 
sutartį, kuri butų priimtina 
ūbiems pusėms. Svarbiausiais 
nesutikimo klausimais yra Tur
kijos aliejaus laukai ir nesenai 
Turkijos suteiktos koncesijos 
amerikiečiams.

Bet ar tie klausimai bus at
virai iškelti konferencijoje, 
priklausys nuo to, ar Anglijos 
ir Francijos kapitalistai, kurie 
turi koncesijų Turkijoje, įs
tengs susitaikinti tiesioginėse 
derybose su Turkijos valdžia. 
Francuzai reikalauja tų teisių, 
kurių jiems davė 1914 m. su
tartis su Turkija, Franciją re
mia ir Anglija, kuri tikisi iš 
franeuzų pagelhos pasigriebi- 
me didelių Turkijos aliejaus 
laukų.

Ir Frakcija ir Anglija yra 
labai nepatenkintos suteikimu 
didelių koncesijų amerikie
čiams. Fraancija todėl, kad ji 
skaito turinti pirmenybę prie 
visų koncesijų, o Anglija prisi
bijodama, kad amerikiečiai ne- 
įsikraustytų ir į jos pasigrieb
tus Mosul aliejaus laukus.

Talkininkai mano, kad A- 
merikos valdžia rems ir gins 
amerikiečių gautąsias koncesi
jas.

Rusija irgi veikiausia bus 
atstovaujama ir šioje konfe
rencijoje, nors talkininkai to 
nenorį. Vienas rusas, kuris bu
vo pirmesnėj konferencijoje jau 
atvyko į Lausanuą ir pranešė, 
kad neužilgo bus prisiųatį jam 
reikalingi įgaliojimai dalyvauti 
šiose derybose.

GHICAGO. — Vakar' prieš 
teisėją Milėj kiniški prasidėjo 
nagrinėjimas bylos buvusio 
mayoro Thompsono politinio 
boso Fred Lundin ir kitų 21 |x>- 
litikierių bylos ddl didelio graf- 
to mokyklų taryboje. Tarp tei
giamųjų yra keli buvusieji ir 
dar esantieji mokjklų tarybos 
puriai, šiaip keli politikieriai ir 
keli kompanijų viršininkai.

Juos kaltinama tame, kad 
Lundinas pastatydavo savo ša
lininkus mokyklų taryboje ir 
tarybos darbininkais, 
rie pasikua visus 
raktus ir užsakymus 
kyloms atiduodavo
kompanijoms, 'kurioms jie prie
lankus buvo, ar kurias valde 
Lundino politikieriai, nors joms 
reikėjo daug brangiau mokėti, 
negu kad už tuos pačius daly
kus reikalavo kitos pašalinės, 
nepuik lauš a irči os poli t i kiuri a m s 
kompanijos. Tuo būdu likę 
permokėta toms kompanijoms 
apie $10,000,000.

Manoma, kad bylos nagrinė
jimas bus labai ilgas ir susi
lauks rudenio. Spėjama, kad 
vien .tik jury išrinkimui ims 
daugiau šešių savaičių laiko, o 
davimas įrodymų ims apie po
rą mėnesių laiko.

Tarp apkaltintų mokyklų ta
rybos narių yra buvęs tarybos 
prezidentas Edwin S. Davis, 
buvęs vice prezidentas Albert 
H. Severinghaus (abu jie vis 
dar tebėra tarybos nariais), 
mokyklų biznio manažeris 
Charles J. Forsberg, jo pagal
bininkas Krengel, buvęs tary
bos advokatas Wm. A. Bither.

Nestojo teisman; nestojo 
man ir 9 jo agenta 
kaucijos panaikintos.

teis
iu

GHJCAGO. Kaucijos did
žiojo spešelų rinkėjo RAymond 
J. Bischoff ir 9 jo svambiausių 
agentų liko panaikintos vakar 
kriminalinio teismo teisėjo 
Hopkins, kadangi Ęjschoffas 
ir tie jo agentai nestojo teis
man, kur turėjo prasidėti jų 
bylos nagrinėjimas.

Prokuroro pagelbininkas Ha- 
milton sako girdėjęs, kad Bis-

ką. Busią daroma žingsnių jį 
iš ten pargabenti atgal į Clti- 
cagą ir pristatyti teisman.

Sekamų Bischoff o agentų 
kaucijos liko panaikintos delei 
neštojimo teisman : E. G.

izrae- 
patai-

Tautų sąjunga užgyre 
Austrijos paskolą

GENEVA, bal. 23 — Tautų 
sąjungos taryba užgyrė interna
cionalinę $120,000,000 paskolą 
Austrijai, kad sutvirtinus tos 
šalies finansus, taip kad ji ga
lėtų subalansuoti savo biudže
tą ir pradėtų ekonominį atsis- 
teigimą. r

Slys daugiau kareivip
PARYČIUS, bal. 23. — Brus- 

sely paskelbta, kad skaičius 
Belgijos Okupacijos kareivių 
Ruhr distrikte bus Žymiai pa
didintas. Pasiųsti daugiau ka
reivių nutarta delei reikalo už
imti daugiau kasyklų ir geriau 
prižiūrėti geležinkelius. Be to 
esą reikia ,pavaduoti dalį fran- 
cuzų kareivių, kurie bus paleis
ti iš kariuomenės paleidžiant 
1921‘m. klesą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 23 dieną, užsienio pi
li n® mažiau* kaip už 25,000 dolerių 
ijra buvo skaitoma Amerikos pini

aij

jaiTli talpi

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijai 100 kronų ____
Belgijos 100 markių .. 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių . ........
Francijos 100 frankų ...... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 Litų...........
Lenkų 100 markių 
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 gul/lenų .. 
Šveicarų 100 tnarkių ....
Švedijos 100 kronų ..,

.... $4.67

.......

.. $5.78 

.. $18.88 

.... $2.76 

....  $G.6f 

.. $4.97 

... $10.00 
W<C

... $17.84 
. $39.17 
.. $18.17 

. .. . $26.77
V®laetij®a 196 anokių

ST'. J()SEPW, Mich., bal. 23.
Teisėjas Dingeman atvyko į 

čia iš Detroito, kad padarius 
spccialinius grand jury tyrinė
jimus Dovydo Namų “izraeli
tų” kolonijos. Bus ypač tyrinė
jama apie kolonijos “karaliaus” 
Purnell tvirkavimus savo hare
me, kuriame jis nuolatos laikė 

40 iki 80 jaunučių mergai
čių.

Liudyti bus pašaukta daug 
kolonijos narių, taipjau tie ko
lonijos nariai, kurie apsivedė 
keletą dienų atga/ masiniuose 
apsivedimuose. Bus tyrinėjaiųa 
kas jiems tuos apsivedimus pa
siūlė.

Tyrinėjimai bus vedami vic- 
tos prokurorų, bet prižiūrint 
vyriausiai valstijos valdžiai. 
Grand jury nebus renkamas, 
bet visus tyrinėjimus darys 
vienas teisėjas. Tai leidžiama 
yra valstijos įstatymų. \

Buvo daroma ir pirmiau 
grand jury tyrinėjimų, bet iš 
jų nieko neišeidavo, nes visas 
pavietas yra valdomas 
elitų” ir valdžia jiems
kaudavo, kad gavus jų balsus. 
Jau daug bylų buvo užvesta 
Berriąn paviete prieš koloniją, 
bet teišėjai ir \prokurorai visas 
jas numarindavo, kad laimėjus 

 

prielankumą Purnell, kurįš vai 
dė kelis šimtus balsų. Dpi 
pačios priežasties ir visi 
tankių užvesti federalinės bylas 
įrgi nueidavo 'niekais.

Tečiaus pastaruoju laiku i]>a- 
putė kitokia vėjas.v Hanselui 
privertus foderalinį teismą na
grinėti jo užvestąją bylą prieš 
Dovydo Namus, tajjo iškelta 
tiek baisenybių toj kolonijoj, 
kad valdžia nebegali ilgiau nie
ko neveikti ir gelbėdama savo 
kaikį ji yra priversta daryti 
tyrinėjimus, kitaip viešoji nuo
monė. ją pasmerktų ir ateinan
čiuose rinkimuose ji nebegalė
tų tikėtis laimėti.

Paties Purnell vis dar nesu-'' 
randama. Šerifas, kuris pirmą; 
kartą pareikalavus suimti Pur
nell pasakė, kad Purnell ateis į 
jo raštinę ir užsislatys kauciją, 
dabar sako, kad jis niekur 
Purnell neranda.

s
as-

Prancūzai įspėja Turkiją
PARYŽIUS, balandžio 23.

Pusiau oficialinis laikraštis 
Temps duoda karingą įspėjimą 
Turkijai. Jis sako, kad patirta, 
jog turkai sumobilizavo kelis 
batalionus pėstininkų ir kiek 
artilerijos palei Francijos Sy- 
rijos ritbežių.

“Tą dieną, kada Francijos 
vėliava bus užpulta, ar bus pa
statyta pavojun užpuolimo”, 
sako Temps, “tie, kurie žino 
Franciją/kaipo tolerantinę ir 
taikią šalį, nebegalės musų ša
lies bepažinti.“

Žydų pogromai Buchareste
BUCHARESTAS, bal. 23. — 

Žydų pogromai infiiv^rsitete tę
siasi. 74 žydai studentai liko su
žeisti, keli gal mirtinai. žy
dams ginanties vienas krikščio
nis studentas liko sužeistas. 
Studentai tada puolė žydų kvar 
talus mušti patiktus gatvėse žy
dus. .< > •'*
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Shaput, James Jornak, 
Karbonski, Cliarles 
Alex KisseII/^eiix 
Frank Dalkins. Išėmus 
kitą, didžiumoj jie yjia 
viai, nors jie yra 
vo pavardes.

Bischoffd

Frank 
John 

Slankus, 
Jawgill ir 
„j vieną 

lielu- 
iškraipę sa-

•kaucjja buvo 
$10,(MM), o jo agenjfy po $2,(HM). 

Devyni kiti Bischoffo agen
tai, kurie taipjau yra ių>kaltin- 
ti, teisman pribuvo ir jų bylos 
nagrinėjimas tapo atidėtas iki 
sekamam teismo terminui.

. L()NJM)NAS, bal. 23.- 
Madrido pranešama, ka< 
Galasanz, kuris per pan 
didžiūnams, kritiką<(l I 
jos karalienės ir dyaro\i 
rūbus kaipo nepadorius, 
pašalintas ir jam uždrausta lai
kyti pamokslus per ncaprube- 
žiuotę laiką.

O- bažnyčia giriasi netarnau
janti ir nepataikaujanti valdo
nams!

D

PARYŽIUS, bal. 23. — Žy
maus Paryžiaus laikraščio Fi
garo atviras pareikalavimas, 
kad Francijos prezidentas Mil- 
lerand rezignuotų, sujudino vi
są šalį.

Tas reikalavimas prezidento 
rezignacijos yra tuo svarbes
nis, kadangi visų manoma, jog 
Figaro žodžiai yra žodžiai pre
mjero Poincare. Sakoma, kad 
Poincare sutiko, už didelę al
gą rašyti tam laikraščiui poli
tinius straipsnius, kada jis pa
sitrauks iš premierystčs.

Figaro skaito prezidentą 
Milleranda kaltininku už visas 
painiavas, į kurias dabar Fran
cija yya įsivėlusi.

šis pareikalavimas Milleran- 
do rezignacijos pažymi pradžią 
aštrios kovos Francijoj už vi
dujinę (politiką, kuri parodys 
kaip Francija išris kontribuci
jos klausimą. Tai yra pradžia 
didelės kovos už užbaigimą 
Ruhr avantiūros ir už sumaži
nimą kontribucijos iki tiek, 
kad ji pasidarytų priimtina 
Anglijai.

Lueder — pašto viršininkas.

CHICAGO. - Repuplikonų 
kandidatas į mayorus Arthur 
C. Lueder, kuris rinkimus pra
laimėjo, išnaujo tapo paskirtas 
Chicagos pašto viršininku ir 
vakar pradėjo eiti savo parei
gas.

ŠIANDIE nepastovus; ne
didelė permaina temperalure- 
je.

Saulė teka 4:5 aalndą, lei
džiasi 6:40 vai. Mėnuo leidžiasi

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

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

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

Naujienų
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu

ursija išvažiuos iš Chicagos 
iržeiio 1& d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
Gėorge Washington”, kurs yra puikiausia 

įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

A

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuo jaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

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

NAUJIENO
EKSKURSIJŲ SKYRIUS <

1739 So. Halsted St, Chicago,'  'DL
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Kas Dedas Lietuvoj
Juodašimčiai

Lietuvos Fašistų Vykdomasis 
Komitetas paleido po Kauną 
kovo 8 d. atsišaukimą: “Tau 
tiečiai”. Tarp vaikiškų šukavi
mu jame randasi labai nepado
rių dalyku, kaip štai kokia fra
zė: ‘*Pradėj(up nuo iškabų ir 
langų stiklų, baigsim žydų ir 
kompanijos gerklėmis!” —Pa
tartina, kad prieš tokius tvarka- 
darius butų padaryta kaip mo
ralė, taip ir kitokia įtaka, nes 
kitaip iššauks iš pragaro velnią 
gali paskiau ir labai norėdama? 
nesuvaryti atgal. Ar patraukti 
atsakomybėn langų daužytojai? 
Juk susekit? Ar paskelbs jų 
laikraščiuose pavardę milicijos 
vadai? [L. Ž.]

Štai Vilkaviškyje kovo 20 d. 
per Šv. Juozapo jomarką buvo 
privesta Dievo galybe karvių, 
ai kliu, kiaulių, tačiau žmones 
prie blogiausių kelių už dauge
lio mylių suvalę savo ekspo
natus grįžta jųjų nepardavę.

Niekas nieko ir nesiūlo.
—Pinigų nėra, pašaro nėra, 

gyvulių niekas neperka, ryto 
šalčiai naikina dobilų ir kvie
čių diegus. — O čia agitatoriai 
dar nori įgirti “krikščionišką
ją” laimę ir krikščionišką val-

Pasiutę šunes
Daugailai. Utenos ap. Kadan

gi musų sodiečiai nepratę šu
nis pririšę laikyti, tai šiemet, 
kaip kokia nelaimė užpuolė 
Daugailių apylinkę pasiutę šu
nys, kurių dabar begalės vazo- 
jasi ir kandžioja žmones, svei
kuosius šunis ir kitus gyvulius. 
Išsiutčlių skaičius vis daugina
si. Nors žmonės stengiasi iš- 
siutėlius užmušti ar nušauti, 
bet kai kurie šunes visgi išbėga 
ir ką sutikdami kandžioja. Belo 
ne visus užmuštuosius žemėse 
užkasa, o dauguma ūkininkų 
užmušę šunį ar katę išmetę kur 
patvoriu ar pakrūmėn palieka, 
kuriuos dažniausiai vilkai ar 
kiti grobuonys sudrasko. Ir zsa- 
ko esą net vilku išsiutusių.

Be to išsiutę šunes apriejo 
Daugailų mokyklos 12 metų 
mokinį Kazį Ramošką iš Go
jaus, buv. valsčiaus sargą Pla- 
dų, Bajoriškių dvaro nuomuo- 
toją 
nys K.
Utenos 
Kiti da 
kovo 2
vo, nežinia iš kur, atbėgęs žmo
gus visai basas, kuris lakstė 
paplentėje aplink beržus, akme
nis, landžiojo patiltėse ir paga
liau nežinia kur nubėgo. Apart 
to kalba, kad Sudeikių par. iš
siutę 2 merginos ir keletas žmo-

prikalbins net 
dalyvauti rinkiniuo-

juokdarys siūlo per 
įtaisyti balsams dvi 

ir moterims,

Kaunas
Nelaimė Kauno tunelyje.

Kovo 23 d. motorinėj drezi- 
noj važiavo nuo Kaišedorių į 
Kauną inžinieris, mechanikas, 
3 karininkai ir 3 kareiviai. Dre- 
zina, praleidusi Palemono sto
tyje pirmyn prekių traukinį, 
kiek vėliau išvažiavo, 17 vai. 
58 min. tunelyje netikėtai už
lėkė ant sustojusio to paties

3 sunkiai sužeisti.
Už kelių minučių po šio ne

laimingo atsitikimo iš Kauno 
stoties turėjo tuo laiku išeiti 
kitas traukinys, kuris butų už
bėgęs ant be žado gulinčių su
žeistųjų, ir lik dėka kareiviui 
Aušrotai, nelaimingieji nuo 
mirties tapo išgelbėti. B.—s.

Prekybos laivų vėliavos.

Ministerių kabinete patvirtin- 
Lietuvos prekybos laivyne

veliava. Ji bus tautinių spal
vų; valdiškų laivų vėliavose tu
ri būti vytis, privačių pirmuti
nės laivo savininko pavardes ar 
pavadinimo raides.

Netikri doleriai

Pratkelienę ir k t. Moki- 
Ramoška jau išsiūto ir 
(ligoninėje -“numirė”, 
gyvi. Bet įjenktadienį 

d. netoli Daugailių bu-

Klerikalų agitatoriai nuo kle
bonijos prie klebonijos kla/n- 
poja, dažnai raiti ant klebonų 
arklių, špieižia, dumia akis vals
tiečiui be gėdos meluodami. 
Valstiečiai agitatoriams netiki. 
Yra didelis pavojus, kad men
kas nuošimtis dalyvaus rinki
muose. Apsivylė du kartu 
rinkdami į Seimą ^krikščionys, 
bijosi dar kartą apsivilti.

Baimė ima, kad vargu dabar 
ir kunigėliai bažnyčiose gelbė
dami “tikybą 
moterėles 
se.

Tūlas 
rinkinius
skrynuti vyrams 
tada girdi tikrai bus matyti, 
kieno balsais praeina zakris
tijonai ir kunigai.

Sunku butų spėti, kas rinki
muose laimės, tačiau aiškiai 
metas akysna ir pas geriausius 
katalikus nusistatytams prieš 
vadinamus krikščionis.

Stačiai stebuklas butų, jeigu 
“krikščionys” gautų daugumą.

Sodžius ieško naujų kelių. 
Jam atsibodo klerikalų tampy
mas j visas puses.

Paleidimas Seimo patinka 
tiktai žydams, lenkams ir bol
ševikams. Tie, matomai, vis 
ir dalyvaus rinkiniuose. O koks 
bus Seimas, sunku dar spręsti, 
tačiau jis galės būti dar men
kiau darbingas negu paleis
tasis.

—Kas bus? kiekvienas užsi- 
duoda sau klausimą. Ekonomi
nė, politinė padėtis kuo sun
kiausia. Rinkiniai visai ne lai
ku šalį užklupo ir baimė ima

jųjų išdavas. —B.

Biržai. Kovo 12 d. Biržų mi
licija iš kai kurių asmenų kon
fiskavo tris netikrus pinigus po 
50 dolerių, šios penkiasdešim- 
tinės padarytos iš vieno dolerio

Dabar pas mus vaikščioti da
rosi pavojinga ir padėtįKgana 
rimta. Bet už vis 
pavojus, tai 
mokiniams, 
kasdien per 
vaikštinėti.

kurienis 
laukus į

tižiausias 
mokyklų 

tenka 
mokyklų

Kas bus?
Liet. Žinios rašo:

Kam te*ko būti dabar 
tas turėjo gauti sunkų 

šuoliais eina 
nėr. Pašaro 
Gyvulių nic-

kaime,

Lietuvos ūkis 
žemyn. Pinigų 
didelis trukumas, 
kas neperka.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krūtinėje 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su-

Paln-Expellerii2 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

DARYK KIEKVIENA DIENĄ

pieno gėrimo dieną

kvortą kiekvieną dieną

Borden’o Selected Pieno

m

Vartokite mažiausiai

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo 
Borden ve

žiko.

BORDENS
Farm Products Co.Inc. 

franklin 3110

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

is Vodevilius šeš

THBATRE-

ir labai švariai. Ten, kur ant 
vieno dolerio parašyta “vienas 
doleris” ir skaitmuo ant pa
dirbtųjų parašyta “50” skait
meniu iir tas pat žodžiais, gi 
tikrojo dolerio raidės ištrinta. 
Kas dolerius gerai pažįsta ir 
bent tuo laiku turi tos laidos 
prie savęs vieną dolerį, tas tik 
gali pažinti, kad toji “penkias- 
(iešimtinė” netikra, kad juose 
raidės trintos ir naujai atspaus
dintos. Šio padirbtieji pinigai 
rasta pas piliečius, tą dieną, 
pardavusus nepažįstamam žy> 
deliui arklius ir jau norėjusius 
iškeisti į litus..

Į LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

NeVv York į Cherbourg ir Southampton 
Olyinpic Apr. 28; May 19; Birž. 9; 
Homeric geg. 5; geg. 26; birželio 16; 
Majestic geg. 12; birž. 2; birž. 23; 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y. Plynvouth-Cherbourg. Hamburg 
*Manchuria geg. 24—Mongolia geg. 3 

•Naujos 3 klesos kajutos 
Minnekahda (3 klesos) ............ Geg. 10
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Lapland geg. 2; Zeeland geg. 23 
Belgeland geg. 16; .St. l’oul birž.; 6; 

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
127 So. State S't.,. Chicago, 111.

MII P0^E8j^10

GERAS DEL 
VISŲ

Kadangi jie rūpestingai 
padaryti ir garantuoti, 
jog kiekvienas HEL- 
MAR yra iš 100% Tyro 
Turkiško Tabako, HEL- 
MARAI geri dėl kiek
vieno.

HELMARAI yra geri 
dėl Jus, kadangi yra iš 
100% Tyro 
Tabako.

Turkiško

yra supa- 
skrynutė-

nroe gat. arti State bgpersto- 
is Vodevilius šešhuK, Sekm., 
m temis. 22c. ir 4oc. (ir tak- 
). Šeim. rateliams 10c (išski- 
nt šeštad. sekmad. ir šventes.

Dideli komediniai aktai ir 
krvt. paveikslai.

LA BAVOIE ..........................................Gegužės 5
I.AFAYETTE Gegužės 12
PAKIS .................................... Geguže;, 16
FRANCE .................................. Gegužės 23

Puikiausia sutvarkymas’ — kambariai 
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambaria, rūkymui, baras, 
barbernS, puikiausia praneuzižkas valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra 
ir jjerkalbštojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba | kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagoa ofisaa 133 N. Dearborn St.

NORTH
GERMAN

LLOTO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kai
• / seredą

Puikiai {rengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgia — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German 
100

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mez pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
tiua jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
Žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.60 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.S0. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $/0. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kairia. Parduosime 
viską.

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

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

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clav to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and s«e and feel the wonderful 
difference in the color and iexture of the 
skin Jį f
Guaranteed to do these definite things for 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it ęolor. Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles. Make the skin soft 
and smooth 5
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If riot, send this 
ad. with 10 centstoBoncilla Laboratories, 
Ind:anapolis, Indiana, forą trial tube. 4

Kadangi jie 
kuoti kietose 
se, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susi- 
mankymo, HELMARAI 
yra visados švieži.

ATSIMINK SKRYNU
TĘ IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyj.

• ' • Į 11

Jei turi rupimų pamėgink 
sitį dykai.

Dek jį ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar Šviežios, dideles ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius.

Pasiunčiam dykai
įsitikinimui.

Kiekvienas turjs rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus paraSyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St., Adams, N. Y.’ 
nemokamam išmėginimui jo stebuklingo 
stimuliuojančio tepalo. Tik uždėk Ji ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržų visų gyvenimų? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia tok| pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jip jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, | kurias galėjai du kumščiu 
{dėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitų 
kuponų žemiau.
' -DYKAI RUPTURAI

W. S. RICE, Ine.
500 B. Main St., Adams,N. Y.

Galite prisiųsti man dykai pavyzdini 
gydymų jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.
Vardas ............................................................... X

Adresas

Valstija

MOTERIS SIRGUSI
DU METUS

Moterų dažnai sergamo* 
mis ligomis pasveiko nuo Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Čompoundo.

Medina, New York.—“Turėjau daug 
kibelio tokio, kur

i..... ........................ ■

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.
moters dažnai turi, 
ir tas paveikė į 
mano nervus. Aš 
šitaip sirgau dau
giau kaip dvejus 
metus*, paskui aš 
pdFskaiČiau “Buf- 
falo Times” laik
rašty apie Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 
getable Compoun- 
dą ir ėmiau jį la
bai geromis sėkmė
mis. t Aš esu daug 
turiu tiesos pagirti 

i savo draū-

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

padaromApirkimo IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

geresnė ir manau f 
Vegetable Compoundą 
gėms ir kaimynėms, kurios fcerga ko
kia nors liga.” — Mrs. Ww. H. Ad- 
kins, 311 Erin Road, Medina, N. Y. 
Jaučias kaip šešiolikos metų mergaite.

Rochester, N. Y. — “Pagimdžiusi 
dvynutes mergaites aš buytfu visa su
irusi. Mano kaimynė§/mąnė mane 
mirsiant. Aš pamačiafu jūsų apskel
bimą laikraštyje ir nusipirkau Lydia 
E Pinkham’s Vegetable Čompoundo. 
Pirmutinė bonka man pagelbėjo ir aš 
vaitojau jį toliau. I jAš svėriau tik 
devyniasdešimts svarų, kada pradė
jau imti ir pradėjai sverti daugiau ir 
jaučiuos kaip šešiolikinė mergaitė. Aš 
negaliu atsigirti Lydia E. Pinkham’s 
Vegatable Čompoundo.” — Mrs. Nellie 
Dorey, 16 Skuse Park, Rochester, N.Y.

Jaučias dešimčia metų 
jaunesnis. j Užhųgo 

lO’/į suvaro. ' / 
Papasakoja apie nuostabias sėk

mės apturėtas nuo gerai 
žinomo vaisto.

Ponas H. J. Pearson, Auburn, Me., 
papasakoja apie šitokį prityrimą: 
“Dabar aš noriu pasakyti apie vieną, 
kaip aš skaitau, stebuklingiausiu ir 
mažne visišku išgydymu pasiektų 
vartojimu Nuga-Tone’o. Per dvejis 
metus aš buvau labai blogos sveika
tas, apskritai sunykęs, neturėjau ape
tito^ negalėjau miegoti ir buvau su
liesėjęs. Suvartojęs kelias jo bonkeles 
aš dabar miegu gerai visą naktį, už
augau 10 V2 svaro ir jaučiuosi esąs de
šimčia metų jaunesnis. Visa tai ačiū 
Nuga-Tone’ui.” Nuo skysto vande- 
niuoto kraujo, silpnų suirusių nervų 
ir apskrito sunykimo, Nuga-Tone bū
va neįkainuojamu vaistu. Pamėgink ji 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-To- 
ne’ą pardavinėja visi aptiekininkai 
pozitinga garantija, kad jis nuteiks 
visišką patenkinimą, arba bus pinigai 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkeles) arba jį pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu. National Laborato- 
ry, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Aš svėriau tik 
irų, kada pradė-

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halstcd St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketverge. Nedeliomis nuo 9

—- - - - —- - - - - -- - - -
Patarimas Sergantiems

Nevartokite pilių ir patentuotų 
medicinų. Jus gal būt gy

dote ne tų 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. i

Pasekmingas gydymas prigulS>nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras ist\ 
rimas šlapumo ir kraujo rturi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. C 
cialis gydymas lytiškų ligų vyrų 

moterų. Taipgi gydau:

Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

JOHN ^KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SL, arti Leavitt St.
Telephone Cajial 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758 1
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj

ASSOCIATION BLDG
19 So. La Šalie St.

, Room 1303
Valandom 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
■ ■■ -

Spe-
1 ir

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. s Central 6890

Vak. 8223 S. Halstcd St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija: 

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo J
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(kampas Monroe ir Dearborn St) 
Imkite eyaitorių iki 5-to auglio 

PriėiWno kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po plet, Nedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyji 
Seredoj Ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Tel. Brunsvvick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Bųjlding

West Monroe Street, Chicago. 
, Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

79

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn 8t„ 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dea/bom 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.

Herfnan P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commeree 
183 W. W»Hkinrton SU 

Phone Main 1808 
Chicago, III.
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MARCARIN
Geriausias aprėpimas

ant duonos

VISADOS
ŠVIEŽUS

Vienas dalykas, kas padeda išdirbti Jelk 
GOOD LUCK Margariną geriausiu tep
ti ant duonos, yra šviežumas. Jis nie
kuomet nėra laikomas ledaunčse. Taip 
greit, kaip susukamas GOOD LUCK 
yra siunčiamas pardavėjams. Ir par
davėjai parduoda GOOD LUCK tokio
mis didelėmis apštimis, jog yra privers
ti orderiuoti kasdieną šviežią.
GOOD LUCK padeda šeimininkėms su
mažinti maisto išlaidas. Jo kaina yra 
daug prieinamesnė palyginus su kitais, 
taip, jog apsukri šeimininkė gali vartoti 
GOOD LUCK daug apščiau ir, be to su
taupyti daug pinigų.
Taupyk šeimininkystės išlaidas ir duok 
jūsų šeimynai tikrai gardžių smagurių. 
Pradėk pirkti GOOD LUCK nuo jūsų 
pardavėjo—šiandien!

S

NATURALĖ SPALVA—NE ĮMONĖ

JOHN F. JELKE GO. CH2CAGO

759 S. WASHTENAW AVENUE 
Telephone, West 2880

■ ■ ■ ■ «■■■■■ ■ ■■. įąpjf i

SPECIALIŠKA EKSKURSIJA

LIETUVĄ 
Sykiu su lietuvių buriu 

Visas kelias vandeniu, per 
KLAIPĖDĄ IR KARALIAUČIŲ 
Visa kelionė į Klaipėdą $107, j Piliau $106.50 

Karės taksai atskirai

: Sekanti išplaukimai iš New Yorko:
Laivas “ROTTERDAM” Gegužės 12 d., 11 vai. ryto 

Patogumai — Apsauga — Parankumai
T užjaus po pribuvimui j Rotterdam lietuviai-keleiviai drauge su 
bagažais yra persodinami į patogų ir greitą laivą, kuris plaukia be 

8uvelininx> j Klaipėdą ir Karaliaučių.
H Olandijos vizos nebereikalaujama 

Kždaromi kambariai dėl 2, 4 ir 6 ypatų — Mandagus patarnavimas, 
Geriausias valgis.

UŽSISAKYKIT LAIVAKORTES TUOJAUS PAS

x hulland-america line
138 N. La Šalie St., Chicago, III.

y Arba bile vieno autorizuoto agento.

Ofiso Telefonas nn tj ą tjt>O A TA Busto Telefonas
Central 4104 U Iv, JI, A. 15KUAU Armitage 3219

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija ' (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

DAVID RITTTER & COJ
Anglis Ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatėm.
South, Side ofisas 3301 Normai Av, 

Tel. Yards 2296.
1-------------■ ■■.rrr.-i,....... -

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganždinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Ar., 461 N. Halsted St.
Telephone Haymarket 1018

Tel. Yards 1138

MAŽEIKA
IR 

Balaamuotojas 
Turiu automo- 

visokiems 
Kaina

3319 Auburn
\ve., Chicago.

, i

Tel. Lafayette 4223
Plnmbing* Heating

Kaipo lietuvis, lietuviame viaadoa 
patarnauju kuTgeriaudal 

i M. Yuška,
3228 W. 88th St., Chicago. UI,

Ar jus žinote, kad

Yra 87 knygynai Lietuvoje ir tie 
knygynai dastato tūkstančius knygų j 
Lietuvos kaimus? Ar jus žinote, 
kad Helm-ar Turkiški Cigaretai yra 
supakuoti j popierines dėžutes, o pa
prasti cigaretai yra surišti į bundu- 

liukus.?,

į Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo
JI Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

MRS. A. MICUNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SL, kampan 81 fal,
. Telefonai Yarda 1119

padangėj
AMALGAMEITŲ APšVIETOS

VAKARAS.

Broklyn, N. Y. — Balandžio 
13 d. įvyko Nci\v Yorko Amal
gamai lų Bendrosios Tarybos 
Apšvietos Departamento dide
lis susirinkimas, kuriame 
bėjo unijos prezidentas S. 
man., Vakaras buvo unijos 
besyje. žmonių prisigrūdo
na didžiulė svetainė. Pirmiau
sia buvo smuikų kvartetas, ku-

kai
li il- 
tro-

lotų gabalėlių.- Po feun buvo 
vienas/dainiuinkas nari tonas,
kuris irgi patenkino publika. 
Trečias*—-llilniano kalba. Jo 
kalba buvo agitacinė ir tuo 
žvilgsniu buvo labai gera. Kal
bėjo daugiausia apie steigimą 
Amalgameitų Banko*/ Ne\v 
Yorko, kurio atidarym^ įvyks 
balandžio 11 <1. š. m. Smarkiai 

t ♦

ragino, kad siuvėjai banką rem
tų visomis išgalėmis, — per
kant serus ir dedant dcpogilįs. 
Kalbėdamas apie bendrą ‘$$a- 
nizacdoCs padėtį .pasakė, ikad 
unija pirmoj vietoj programų 
turinti .minimalūs algų normos 
klausimą. Apie sumažinimą 
darbo valandų Ililman atsilie
pė gana prastai. Jis sakė:—Pas 
mus yra daugltokių žmonių, 
kurie norėtų streikuoti dėl va
landų sutrumpinimo/ Ikad ir 
kas sezonas: dabar turim 44 
valandas, jie nori 40; paskui 
36; potam 30, ir taip streikuoti 
ir streikuoti kol pritruktų va
landų; ir kad ir skolinių valan
dą ir vis už valandas streikuo
tų. Jis nurodė, kad pirma nei 
eiti taip toli reikią gerai apsi- 
drutinti savo pozicijos, o tas 
reiškia, kad darbininkai įsigy
tų savo bankus; dabar samdy
tojai perdaug gerai žino musų 
finansinę padėtį.

Po llilniano kalbos buvo ro
doma krutami paveikslai iš 
Rusijos. Žinodamas, kad tie 
paveikslai bus rodomi, laukiau 
ligi pat galo, kad sužinojus 
žmonių ūpą, koks galėtų kilti 
pamačius iš Rusijos krutumus 
paveikslus. Entuziazmas bet
gi nebuvo toks didelis, kokio 
aš laukiau. Paveiksluose paro
dė nekultūringą žmonių gyve
nimą; kaip žmonės primityviš
ku budu dirba^laukus, su kultu
vėmis muša javų varpas, kad 
išgavus iš jų grūdus ir t. p. 
Pribuvus iš Amerikos laivui su 
prekėmis žmonės paraduodami 
su vėliavomis ir muzika eina 
pasitikti. Parode rubsiuvių 
dirbtuves, kurios 'moderniškai 
įtaisytos padedant Amerikos 
darbininkams. Nesukėlė dide
lio entuzisfemo nei šitie paveiks- 
lai: vieni plojo rankomis, kiti 
juokėsi, nes su prosais dirba 
moterys, kas Amerikoj naujie
na. Kiti šaukė “sikeibšap”, kili 
rėkė “Ura Amalgameited!” Tuo 
vakaras ir užsibaigė. A. P. S.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į. Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 

I porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi- • 
suomet grąžinami jei Jus nesate patenkinti arba materijolas ap
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius.

te'Vi-HOHhĮtH'nn'-l

-tįl ffilif'“; “į*: 
abfjįįBįhj

Duokite mums paban
dyti ir persitikrinkit

patįs

Jei vieną sykį pirksite

nuo musų tada visada

pirksite čia

Baigusi
Akušeri- 

ioa kolegi
ją; 
praktika^ 

Tusi Penn» 
silvanijoa 
hospital#- 

se. Pasek* 
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Pabandykite musy tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Cahimet

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

K0»!a

Šviesą ir pajiegą suvedame, i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

A. BARTKUS, Ptes. *
oulevard 7101,1892. Chicago.1619 W/47th St., Tel

Ros. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

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

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai. 

Ofisas ir rezidencija:.
6051 So. Halsted Street, Chicago

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Daktaraietuvia
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

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

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

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 19—12

/DR, A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St.
Valandos: nu'o 10 iki 12 ryto

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

L * ........... ——................. ■—

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’IS
* Lietutis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TUSIA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

' ........
Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki lipyto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Ralsted St
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z AL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. B oulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

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

/j^DR. HERZMAN^l
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

, Dienomis: Canal 
j 3110 arba 0376 

Telefonai i -<j Makt; Drexel 950
\ Boulevard 4136

3410 S’o. Balsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ?*u 
pestingai -prižiu
rtu ligonę ir ku- 
dikįUmke ligos.
10929'S. State St.

Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akuierka 
3113 S'. Halste/sl 

Tel. Blvd. 3138
• 4

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
minpfai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

----------------------------—r

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
- - — -------------------- į----------------

-----------------------------—
Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

V

5208 W. Harrisoii St.

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

b. ......- I ■!■!<

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, VyriSkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pisti 
7—8 vak. Nedėliomis į 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence'Blvd. Chicage
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NAUJIENOS
The LUhaanUn Daily N«we 

CubUshad Daily ncapt Bunday by 
Cha Lithuanian Vawa Pub. Cflų Ine.

Sditar P. Grigaiti*

«r89 South flaiatea .stvaat 
Chicago, III.

Talephona Roosavalt 8501

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per yeiflr outaide of Chicago.
18.00 per year in Chicago

8o per copy.

Entered as Second Class Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
of ChicagOj III., ander the act of 
Ifarch 2nd, 1879.

taip toli, kad užkirsta kelias 
gauti balsą tiems žmonėms, 
kurie sulig pirmininko nusi
manymo, galėjo pasipriešinti 
‘steam roller’o’ politikai ir pa
siūlyti kompromisą, kad ap
saugojus komitetą nuo išriši
mo. Kai tik susiregistravo 
visi dešiniojo sparno kalbėto
jai, tuojaus įnešta, jokiam 
rimtam susirinkime neprakti
kuojamas, kalbėtojų surašo 
uždarymas ir be jokio balsa
vimo surašąs uždaryta. Ir tuo 
budu viskas atlikta, kaip no
rėta.”

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. •— Telefonas i RooseTslt 8509.

Toliaus laikraštis pasakoja 
dar apie triukšmą, kurį susirin
kime nuolatos kėlė klerikalų 
delegatai.

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams-------------- -------------
Pusei meti _____ --- --------
Trims minesiams  — 
Dviem mėnesiam ------- ——
Vienm minėsiu! — .......... .

Chicagoje per našia tėjusi
Viena kopija  .......... —.—
Savaitei .............. —-------

■•nėšiui---------——

$8.00
4.90 
2.00 
1.50

.75 
x

. 8c

. 18c 

. 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje

Metams----------- - . ------------ $7.90
Pusei metą —..... ........ S— 8.50
Trims mėnesiams----- . . . 1.75
Dviem mėnesiam ... ........ — 1.25
Vienam mėnesiui --------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

LAŠINIŲ KLAUSIMAS.

“Garsas”, pritardamas Kau
no “Laisvei”, bara Lietuvos Ko
operatyvų Sąjungą, kuri apsi
ėmė pristatyti lašinių kariuo
menei, bet supirko lašinius ne iš 
Lietuvos ūkininkų, o

“norėdama daugiau pelnyti, 
tuos-tašinius parsigabeno iš 
Amerikos.”
Toks žingsnis, girdi/esąs ne- 

patriotingas. Kam esą pirkti

guma yra vartotojų bendroves. 
Bendrovė, įstodama į Sąjungą, 
turi įmokėti 500 litų įnašo ir 10 
litų stojamojo mokesnio.

Š. m. kovo 1 d. Sąjungos ka
pitalas, atsargos ir savieji jos 
kapitalai ir fondai sudarė 414.- 
324 litus. Be to, einant -Sąjun
gos įstatais, jos nariai atsako 
penktus kartus didesne suma, 
negu vienas pajus.

Nekilnojamojo turto Sąjunga 
turi Kaune, Panevėžy, Rokišky, 
kurs įkainuotas iš viso 190,000 
litų, bet faktinai to turto vertė 
šiuo laiku yra daug didesnė.

Koperacijų b-ėms aprūpinti 
prekėmis Sąj-ga turi Centro 
sandėlius Kaune ir penkis sky
rius: Vilkavišky, Kėdainiuose 
Ukmergėje, Panevėžy ir Rokiš
ky, kuriuose draug su Centro 
sandeliais š. m. vasario 15 d. 
buvo prekių už 500,000 litų su 
viršum. Sąjunga daugiausia 
teikia ukiniinkams reikalinigų

ti ir parduoti tiesiog į pirmas 
rankas, k. a., Londone, reika
lingas apyvartos kapitalas 500,- 
000j litų. Sąjunga savų kapita
lų tam tikslui panaudoti nega
li ir iš privačių bankų paimti 
negali, nes uždėdami nepake
liami procentai. .

Sąjunga, turėdama liksią su
mažinti įvairių vertelgų lengvą 
pasipelnyidą ir tuo prisidėti 
prie Valstybės lėšų sutaupymo, 
labai aktingai dalyvauja Kar. 
Intendantūros varžytinėse ka
riuomenei maistu aprūpinti. 
Yra pasirengta, kad kooi>erati- 
nės organizacijos galėtų patiek
ti, rekvizicijas panaikinus, visą 
kariumenei reikalingą maistą. 
Bet čia taip pat reikalinga ne
maža lesų, o Sąjunga jų ne
turi.

Dabar vėl pradėjo savo dar
bą Sąjungos skerdykla, kuri 
buvo sustojusi po ištikusio gai

sro. Sudegusių namų vietoje 
pastatytas laikinas trobesys.

Jei palipsime bendrą koope
ratyvų padėtį, tai pasirodys, 
jog dailguma jų laimingai iš
laikė ekonominio gyvenimo 
svyravimą, bet dabartiniu laiku 
bendrovėms labai trūksta lėšų. 
L. K. B. Sąjunga buvo pradė
jusi praktikuoti vekselinį pre
kių kreditą, kurs nesukėlė jokių 
nesusipratimų iš b-vių pusės. 
Tačiau darbas ir nuo .los prie
monės turėjo atsisakyti, nes 
Lietuvos Bankas sustabdė vek
selių diskontą.

Reikia pastebėti, kad didele 
kooĮicracijos (b-vių dalis nepri
klauso prie šios L. K. B. Sąjun
gos: kai š. m. kovo 3 d. turėjo 
251 narį, Kredito ir Kooperaci
jos Įstaigų Inpsekcijoj š. m. 
sausio 1 d. buvo įregistruotų 
vien vartotojų b-vių 364.

[“Lietuva”]

Metams --------------------------- — $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams------- ------------ 2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.uiniiiiiPii iiiihh................ MM. «• •• •' •••••_•

BENDRO KOMITETO
PAIRIMAS.

“Vienybė” parašė ne visai 
teisingai apie brooklyniškio 
“Lietuvos Kraštų Vaduotės Ko
miteto” padėtį, pranešdama, kad 
socialistai pasitraukė iš konfe
rencijos,’bet dar nepasitraukė iš 
komiteto) Socialistai, pasirodo, 
ir iš komiteto yra pasitraukę#

“Tėvynė”, kuri nurodo šitą 
faktą (kurį patvirtina ir musų 
korespondentas), išreiškia šiek- 
tiek kitokią nuomonę, negu 
brook lyniškč josios kaimynka, 
ir apie pasitraukimo priežastis. 

Ji sako:

tokius daiktus Amerikoje, kurių 
galima gauti Lietuvoje?

0 kas kaltas, kad Kooperaty- 
,vų Sąjunga šitaip pasielgę? Ugi, 
žinoma, socialistai, nes jie tą 
organizaciją kontroliuoja.

Amerikiečiai, perskaitę šitą 
apkaltinimą Lietuvos socialis
tams, palinguos galva. Nejaugi 
— sakys jie — yra galimas daik
tas, kad Lietuvos kooperaty
vams butų daugiaus pelno, per
kant lašinius Amerikoje, negu 
Lietuvoje! Visi žino, kad mė- 

j sos produktai Amerikoje yra la
bai brangus. Be to, daug turi 
kainuoti ir pristatymas iš Ame
rikos į Lietuvą.

Jeigu galima gauti iš Ameri
kos lašinius (užmokant ir už jų 
pargabenimą Lietuvon) pigiaus, 
negu pačioje Lietuvoje, tai ko
kios gi ten yra kainos?

Iškeldama aikštėn tą faktą, 
Kauno “Laisvė” duoda argu
mentą ne prieš socialistus, bet 
prieš tuos elementus Lietuvoje, 
kurie augštomis maisto kaino
mis išnaudoja žmones ir valsty-1 

bę.

“Nors tai yra liūdnas apsi
reiškimas, kad tokiam svar
biam tikslui, kaip Lietuvos 
kraštų vadavimo reikalams, 
sukurtas komitetas pradėta 
ardyti dar beveik rimtai dar
bo nepradėjus, tačiau vienų 
socialdemokratų už tai kaltin
ti negalima, šituo atžvilgiu 
daugiau kalti tie, kurie 
“steam roller’o’ palitika viską 
varo sulig savo užsibriežto 
tikslo. Juk buvo galima sup
rasti visiems priimtina įstai
ga, pav. Lietuvos Gynimo Ko
mitetą U? “N.” Red.), arba 
Vyriausį Vilniaus- Lietuvių 
Komitetą (? “N.” Red.) ir 
tuos kelis dolerius pasiųsti 
ten, kur visiems butų priimti
na. Bet to nepadaryta. Svar
stant šį svarbų kląusimą, nuo 
kurio prigulėjo Jįolimesnis 
bendras darbas, buvo Čita net

Lietuvos Kooperacijos 
Bendroviy Sąjunga

Liet. Koop. B-vių Sąjunga į- 
sikurė rugp. mėn. pabaigoj, 
1920 m. Jos branduolį sudarė 
Pakaunės Koop. B-vių Sąjunga, 
kuri buvo įsikūrusi 1919 m., 
todėl faktinai L. K. V. Sąjunga 
gyvuoja jau 5 metai. Ji turi 
juridinio asmens 'teises. Są

jungos tikslas yra jungti Lie
tuvos kooperacijos bendroves, 
kad galėtų bendrai užpirkti pre
kes ir lengviau atlikti organi
zacijos ir instruktavimo reika
lus. Sąjungos nariais tegali bū
ti atskiros kooperacijos ben
drovės visoje Lietuvoje. Š. m. 
kovo 3 d. prie Sąjungos pri
klausė 251 b-vė, jų tarpe dau-

prekių. Iš visų šiemet pirktų 
prekių daugiausia buvo išmo
kėta už žemes ūkio reikmenis, 
būtent 31.1% visos išmokėtos 
sumos. Toliau iš eilės eina: 
kolonialės prekės, — 30.6%, ge- 
lež., galan!, ir stat., reikmens 
—47.6%, rūkomieji dalykai 
8.5%, galanterija — 5.1%, ži
balas, tepalai, mineralai ir kt.— 
3.8% ir rašomieji dalykai — 
3.2%, — iš viso už 2.551.547.- 
39 lito. i

Dauguma pristatomųjų pre
kių, k. a.: žemėiJ ūkio mašinos, 
trąšos, sekios, Sąjungos teikia
ma ūkininkams žymiai pigesnė
ms kainomis, negu privatinių 
jirklių, nekalbant jau apie kai; 
nų palaikymą.

Be prekių pristatymo, Sąjun
ga rūpinasi dar ūkio produktų 
eksportų ir gamyba. Matyda
ma, kad yra gyvas reikalas 
celti ž. ūkio kutura, kreipė sa
vo akis į tai, kad butų žemės 
ūkio produktai tinkamai apdir
bami ir eksportuojami. Reikia 
žinoti, kad Sąjungos darbui 
trukdė šios sąlygos: a) javų 
eksportui 19p2 m. reikalingi 
buvo F., Pr. ir Pr. Ministerijos 
eidiniai, kurie kooperatyvams 
buvo labai sunkiai duodami ir 
>) įvedus litus, truko tam tiks
lui reikalingų didesnių kreditų, 
o privačių bankų^ procentai 
kreditams visai nepakeliami— 
nenormalŲS. Nežiūrint šių ne- 
patogių sąlygų ir didelio kainų 
svyravimo, litus įvedant, vis tik 
Sąjungai pavyko išvežti: 1922 
m. — 2450 tonų ir per du mė
nesiu šių metų — 26,35 tonai.

Šiuo laiku musų žemės ūkio 
produktų kainos nusistatė — 
prisitaikė pasauliniai rinkai ir 
dabar galima varyti eksportas 
plačiame maštabe. ( Sąjunga, 
turėdama 6 skyrius ir 251 ko
operacijos b-vių narį gali su
pirkti ir tinkamai paruošti (iš
valyti) eksportui į užsienį kas 
mėnuo per 100 vagonų — apie 
1500 tonų javų ir savo sker
dyklos pagamintų kumpių. Ja
vai eksportuojami į įvairias vals
tybes, o kumpiai tik į Prancū
ziją. Sąjunga gali eksporUio- 
ti šitios javus: rugius, miežius, 
avižas, baltuosius žirnius, ly- 
šius, vikius ir peliuškas.

Didelėmis partijoms! supirk-

K. Bielinis.

|Iš praeities atsiminimų:
I ............................

(Vietoje atsakymo V. Kapsukui). 
♦

[Tęsinys]
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Moskvos Komisariato sudary
mas buvo iššauktas išimtinai 
tremtinių reikalams rūpintis, 
jo sudarymo idėją visomis pa
jėgomis rėmė Maskvos darbi
ninkai ir vietos s.-d. inteligenti
ja, kurios rankose užėjus bol
ševikų tvarkai pasiliko vist trem
tinių reikalai. Gyvavęs tuo
met Maskvoje “Maskvos Lietu
vių Komjtętą's įtremtiidam 
šelpti” su našlių, našlaičių ir 
beisimoldnainqi.os jaunuomenes 
prieglaudomis ir bendrabučiais, 
užėjus naujai tvarkai, visai nu
stojo pašalpų ir produktų tie-
kimo,t — bado šmėkla tūkstan
čiams žmonių pažiurėjo į akis. 
Užėjęs vargas skatino žmones 
ieškoti išeities, toji išeitis buvo 
surasta steigiamame Komisa
riate, kurio priedermė buvo ap
rūpinti vargą kenčiančius žmo-

Nu tarus įsteigti Komisariatą, 
kalbamasai susirinkimas pri
ėmė jo statutą. Komisariato 
organizacija susidavė iŠ <lvicjij 
įstaigų: Komisariato Tarybos 
ir Komiteto. Komisariato Ta
ryba buvo išrinkta tame pat 
susirinkime, Vykdomoji įstai-
ga susidarė iš keliolikos žmonių 
su J. Smolskiu priešaky. Tokio
Komisariato idėja ir man teko 
paremti, nes tokios įstaigos rei
kalingumas buvo visai aiškus. 
Komis. Taryba ir mane buvo 
nužiūrėjusi į Komitetą ir rei
kalavo, kad pasiimčiau kurio 
nors darbo. \Atsisakymas, ži
noma, butų buvęs ne vietoje, lo
dei sutikau visą liekamą laiką 
dirbti Komisariate, būtent, nuo 
5 vai. po pietų.

Prasidėjus darbui, be trem
tinių reikalų, išgavimo tremti
nių įstaigoms kreditų ir mais
to, turėjome ir kitos rųšics dar
bo. Tas kitos rųšies darbas už
ėmė vyriausią vielą Komisaria
te Tas darbas susidarė iš per
ėmimo Komisariato žinion tų

įstaigų, kurios buvo karo melu 
išvežtos iš Lietuvos. Komisa
riatui teko perimti, sutvarkyti 
visas tų įstaigų turtas, pailiuo- 
suoti jis nuo globos caro valdi
ninkų, karių priežiūroje tasai 
turtas radosi. Vis tai buvo da
roma todėl, kad įvykus 1918 
m. Brastos taikai su Vokietija 
visi mes, neišskiriant paties V. 
Kapsuko, buvome pasiryžę grįž
ti Lietuvon su visu tuo turtu,
kurs buvo iš jos išvežtas. Gy
venimas paskui parodė, kad ne 
taip lengva buvo įkūnyti tie su
manymai.

Užsiiinti turto ir įstaigų per
ėmimo darbu Maskvos Komi
sariatą privertė pačios gyveni
mo apyfetovos. Rusų Tarybų 
Valdžia buvo paskelbusi, kad ji 
uždarysianti kreditus (neduos 
pinigų) toms įstaigoms, kurios 
iki tam tikro laiko neapsireikš 
susidariusiems Komisariatams. 
Pasirodžius šilam dekretui, 
Kauno gub. pradžios mokyklų 
in speilc torius Itomlenskis buvo 
vienas pirmųjų, kurs pasiūlė 
p rimti iš jo globos esamą mo
kyklų turtą ir visą štabą tar
nautojų—mokytojų. Itamlens-
kis kas diena ėjo Komisariatan, 
rašė jam “dokladus” ir skaitė,
kad tai padaryti esanti musų 
pareiga. Po mokyklų sekė 
Kauno, Vilniaus, Gardino ir net 
Minsko gub. Apygardų Teismai, 
Notarai ir kitos įstaigos.

Perėmimui minėtųjų įstaigų 
buvo paskirta tam tikri žmo
nės. Teismų įstaigas perėmė 
drg. Valiukas, tą darbą jisai 
atliko' pavyzdingai; mokyklų 
reikalai pavesta mokytojui V.; 
turtą ant Volgos sulikvidavo L. 
Buvo pradėta rūpintis suradi
mu Dotnuvos Ūkio mokyklos 
turto ir išaiškinimu tų istori
jos brangenybių, kurios buvo 
išvežtos iš Lietuvos rusų carįe- 
nės Katrės ir Muravjovo lai
kais būtent, archyvų, knygy

MARK TWAIN ' Vertė AL.

Kaip aš-redagavau ūki
ninkų laikraštį.

________________________ /

Senas džentelmenas atsistojo, sudras
kė laikraštį į sklypelius, sumynė kojom, 
ėmęs savo lazdą sudaužė man keletą daik
tų ant stak/ir pasakėriad aš nė tiek neži
nąs, kiek karvė. Paskui apsisukęs išėjo ir 
smarkiai užtrenkė duris — žodžiu, jis el
gėsi taip, kad atrodė, lyg butų buvęs kuo 
pors nepatenkintas. Bet nežinodama^ prie
žasties, aš, žinoma, negalėjau jo sura
minti. _

Veikiai po to pro duris kai šaute į$o- 
ve vidun ilgas, sudžiūvęs kai giltine sutvė- 
rimws, skystais ir ilgais iki pečių plaukais 
ir styrakčiais iš visų veido daubų ir kalvų 
savaitės senumo šeriais, — įšovė ir sustojo

kai a.pminręs, pirštą prie lupų pridėjęs ir 
galva ir visu kurni palinkęs taip, tąrlum 
ko klausytys. Nebuvo girdėt nė jokio gar
so. Bet jis vis klausės. Nieko negirdėt. Ta
da jis pasuko raktą iš vidaus, užrakino du
ris ir stypčiodamas ant pirštų galų atsar
giai slinko į mane. Prisiartinęs per vienos 
rankos sieksnį sustojo, įstebeilijo akis į _ 
mane ir valandėlę žiūrėjęs didžiausiu su
sidomėjimu man į veidą, ištraukė iš an- 
čio sulankstytą musų laikraščio egzemp- 
liorį ir tarė:
’ —štai, čia tamsta rašei. Paskaityk 
man pats —• greičiau! Padek man, susi
mildamas. Aš kenčiu be galo!

Skaičiau jo parodytą vietą. Ir kai 
skaiičiau sakinį po sakinio, aš mačiau, 
kad jam darės lengviau, — mačiau kaip 
jo įtempti muskulai atsileidžia, didelis su- 
sii'upiųisas šalinas nuo jo kaktos ir visą 
jo veidą dina nušviesti -giedra ir ramumas, 
kaip rami mėnesiana kad nušviečia musų 
lauką.

“Guano* yra ymikus paukštis, tik

*) Guano yra ypatingas jūrių paukščių mėšlas.

---------------------------- :----I 
auginamas reikalauja dideles priežiū
ros. Importuoti paukštis niekados ne
reikia anksčiau kaip birželio inenesis, 
nei ne vėliau kaip rugsėjo mėnesis. 
Žiemos metu guano reikia laikyt šil
toj vietoj, kur jis galėtų perėti vai
kus.

“Iš viso matyt, kad turėsime vėly
vą dagos sezoną. Todėl ūkininkai ge
riau padar/s, jei kukurūzų stembus 
ir grikių blynelius šiemet pradės so
dinti liepos mėnesį, o ne rugpiučio 
mėnesį.

Apie dynus. Dynai — tai mėgia
miausios Naujosios Anglijos gyvento
jų uogos. > Jie mėgsta juos labiau ne 
kaip agrastus pyragaičiams su vaisiais 
daryti, o (aipgi mėgsta juos labiau 
nei avietes karvėms šerti, dėlto kad 
dynai sotesni ir šiaip labiau patenki
na gyvulius. Dynas yra vienintelis 
valgomas apelsinų šeimos vaisius, 
kur gali tarpti šiaurėj, neskaitant ar
būzo ir vienos' kitos agurko atmai
nos. Bet paprotys sodinti juos namų

nų, meno galerijų ir t.t. šitą 
darbą dirbo drg. Valiukienė. 
Šis darbas buvo vedamas rū
pestingai ir sąžiningai. V. Kap
sukas šitą Maskviečių rūpestin
gumą pastebėjo ir nekartą prie 
musų akių yra nupeikęs tuos 
“glušus” Petrogrado (jo veda
mo Komisariato) emisarus, 
kurie mokėdavo perimti įstaigų 
turtus visai kitoje prasmėje. 
Man prie tos progos prisimena 
jo emisaras, kuriam buvo pa
vesta perėmimas Kauno Ka- 
zionnos Palatos Tveri u je.

V. Kapsukui šitie “išdavikiš
ki” darbai taipgi rūpėjo. Tai 
įrodo sekamas faktas. (Lenkai 
buvo sudarę komisariatą “po 
polskiin dielam” ir buvo gavę 
Lenino dekretą, kuriuo Lenkų 
Komisariato teisės buvo tiek 
plačios, kad mus ėmė pavydas. 
V. Kapsukas pasidaręs Komi
sariato “]>o polski'm dielam” 
statuto nuorašą žadėjo rūpintis, 
kad panašių teisių visokio iš 
Lietuvos išvežto turto likvidavi
me turėtų ir Lietuvių Komisa
riatas.

Socialdemokratų sudaryta- 
sai Maskvos Komisariatas’ dir
bo savo darbą niekam nepatai
kaudamas ir niekelio patarimo 
nesiklausdamas. (Kart-kartė- 

mįs atvykdamas iš Petrogrado 
V. Kapsukas nerodė savo gal
vos, tik vieną ar du kartu jis 
man prasitarė, kad kai kurie
žmonės jam nepatinka, bet tuo 
visi musų santikiai su juo pa
sibaigdavo. Visus abejotinus 
ir neaiškius klausimus rišdavo' 
Maskvos Komisariato Taryba, 
kurios autoritetu vien tik ir va
duodavome^.

Drg. Valiukui pabaigus savo 
darbą Teismų srity, kurį laiką 
jam buvo pavesta^ visas rašto 
darbas pačiame Komisariate, 
nes man tekdavo^lankytis tik 
vakarais. Komisariatan pra
dėjo lankytis ir tremtiniai, ku
rie, atvykus Maskvon'"‘Vokieti
jos atstovui Mirbaęhui, jau bu
vo pasiryžę grįžti Lietuvon,— 
jiems reikėjo duoti nurodymų 
ir kitokių reikalų atlikti.

Kodėl persiskiriame su Mask
vos Komisariatu.

Bene kovo men. Riisų Tary
bų valdžia apleido Petrogradą 
ir persike!© Į <Maskva. 'Drauge 
su centralinėmis valdžios įstai
gomis persikėlė Maskvon ir ki
tos mažesnes įstaigos. Laukė
me, žinoma, atvykstant į Ma
skvą viso V. Kapsuko štabo su 
Pet rogrado Ko m išaria t u.

Centro Valdžia keliantis į 
Maskvą; pra<lėta valyti miestas 
nuo kontr-revoliucijos. Tų 
komtr-revo'liuaionierių atrasta 
ir lietuvių tarpe: padaryta ke
liolika kratų, —i nieko nerasta, 
bet kai kurie “buožiško” nusi
statymo žmonės vis tik buvo 
siiimti. Tokios pat kratos ir 
suėmimai įvyko Voroneže, tar- 
I>e suimtųjų Voroneže buvo ir 
J. Jablonskis, žmogus, kuriam 
lietuvių kalbos reikalai buvo 
daug svarbesni, nei riisųzfevo- 
lidcija. Ten pat Vp^iiežc ne
leistinu budu fculikviduota lie
tuvių gimnazijoj, prieglaudos 
ir bendrabučiai, tūkstančiai vai
kų sukiršinta ir palikta be duo-

priangiuose kastu su erškėtrožėmis 
šiandien jau visur nyksta, nes, apla
mai, pasirodė, kad dynai kaipo pa
vėsio medžiai visai netinka.

v “Dabar, kai jau vasaros kaitros ar
tinasi ir žąsinai ima neršti.”
Susijaudinęs mano klausytojas prišo

ko prie manęs ir spausdamas ir kratyda
mas man ranką tarė:

—Gana, gana; pakaks! Matau dabar, 
kad nieko bloga man neatsitiko, dėlto', kad 
ir aš lygiai tą patį išskaičiau, kaip ir tams
ta, — žodis į žodį. Bet žinai, tamstele, kai 
šį rylą aš pirmą kartą skaičiau, tariau sau: 
aš niekada ir niekachūbirmiau netikėjau — 
nors mano priedeliai lįr labai aštriai mane 
dabojo — netikėjau, khdeųiš bučiau pami
šėlis, bet dabar — tikiu. Ir taip sustaugiau, 
kad žmonės turbut galėja girdėt per dvi 
myli, ir išbėgau, pasiryžęs užmušti ką 
nors — nes žinojau, kad anksčiau ar vė
liau aš vistiek tatai padarysiu, lai kodėl 
nepradėjus tuojau? Perskaičiau dar vieną 
kilą straipsnio posmą, kad geriau įsitiki

nos kąsnio, mat ir čionai ieško
ta tarybų valdžios priešų. J. 
Jablonskio suėmimas padarė 
biauraus įspūdžio į mus mask
viečius. Interpeliuota V. Kap
sukas, kuriais motyvais einant 
padaryta toks nežmoniškas žy
gis, bet apart tuščių frazių nie
ko rimtesnio iš jo neišgirdome.

Šitų įvykių mintis užteko, kad 
pradėjus rūpintis darbo užbai
gimu Komisariate. Beveik visi 
Maskvos Komisariato, žmonės 
buvo sutarę, kad reikia rūpin
tis kelione Lietuvon/ kad rei
kia perduoti visus reikalus pet- 
rogradiškiams nes bendras dar
bas dęlei Voronežo ir Maskvos, 
įvykių mums pasirodė nebega
limas.

Tos progos mums maskvie
čiams ilgai laukti neteko. Se
kamam Maskvos lietuvių Ko
misariato Tarybos posėdyje 
tarp ko kita buvo pastatytas 
klausimas delei minėtų suėmi
mų, Maskvos ir Petrogrado 
komisariatų sujungimo dėsniai 
ir reikalų perdavimo dalykai. 
Delei suėmimų buvo pareikštas 
protestas. Svarstant Komisa
riatų sujungimo reikalus, da
lyvavęs posėdyje Kapsukas pa
darė tokį pasiūlymą, iš kurio 
aiškiai buvo galima matyli, kad 
V. K-sui rupi taip sudaryti 
naujasai Kamisariatas, kad ja
me savai m i pasidarytų komu
nistų (pclrogradiečių) Jaugu-
ma, kuri mus, reikalui esant; 
galėtų pažaboti. Kapsuko pa
siūlymu Komisariato Taryba 
buvo mažinama ir jon įvedama 
vienu komunistu daugiau, ma
tomai V. Kapsukas tikėjosi, 
kad maskviečiai ir prie naujų 
S{įly^M pasiliks jo apynasryje. 
Atsimenu, kaip šiandien, man 
pačiam posėdyje teko perspėti 
V. Kapsukas, kad jo politikavi
mas yra nevietoje, kad mes su
prantame, kodėl jis tokius pa
siūlymus daro ir kad veltui jis 
juos daro, nes mums nėra rei
kalo varžytis dcl Komisariato 
Tarybos sąstato, nes mes jau 
esame padarę žygių, kaęl sugrį
žus Lietuvon. Kuomet tai įvy
ks, jis, V. Kapsukas, galės Kom. 
Tarybos sąstatus nustatyti kaip 
tinkamas. Šitai išgirdęs V. Kap
sukas užkaito, .bet matomai ir 
apsidžiaugė, nes nebuvo reikalo 
daryti tolimesnių kombinacijų.

Sitam xx>^i*<lžiui įvykus, teko 
imtis tiktai vieno —7 žmoniško 
reikalų peidavimo. Naujoji 
Komisariato Taryba jau buvo 
kaip ir susidariusi, musų vie
ton turėjo ateiti nauji “ištikimi” 
žmonės. Mums perduodant 
reikalus, susidarė tokių kliū
čių, kad tų reikalų nebuvo kas 
ima. Iš Petrogrado dar ncbtf^- 
vo atvykęs,Lenkaitis; tas žmo
gus, kuriam turėjau viską 
perduoti. Tokiai padėčiai esant, 
turėjau, tam pačiam Kapsukui 
prašant, dar kelias dienas pa
silikti prie reikalų sutvarkymo.

V. Kapsuko straipsny pasaky
ta: “Bielinis neišėjo (suprask 
iš susijungusių sekcijų) t. y. 
antrą kartą prisimetė bolševi
ku”. (Bus daugiau)

Ar jus žinote, kad
Yra 78 atstovai įvairių tautų Lie

tuvoje šį metą? Arijus žinote, kad 
jus išrišite užduotį cigdretų rukyine 
jei jus pradėsite šiandien rūkyti Hel- 
mar Turkiškus Cigaretus?

nus, paskui padegiau savo namus ir išbė
gau. Sumankiau keįetą žmonių, o vienas 
tai net į medį įsikorė — aš jį vistiek iš 
ten iškrapstysiį, jei tik panorėsiu. Bet su
maniau, pro šalį eidamas, užeiti čia p^ 
tamstą, kad visai įsitikinčiau. Ir dabar aš 
jau pilnai įsitikinęs — ir, sakysiu, laimė 
to žmogelio, kad jis suskubo* įsikarti į me
dį: grįždamas atgal aš bučiau tikrai jį nu
daigojęs. Sudiev, tamstele, sudiev! Didelę 
naštą tamsta nuėmei man nuo minčių. Jei
gu mano protas galėjo išlaikyt tokį tams
tos straipsnio apie *ukininkavimą sflįugį, 

' tai aš žinau, kad dabar jau niekįs nepa*- 
iegs^o sun/aišyti. Sudiev, tamstelei 

\ (Bus daugiau)

VISOS mergaitės elgiasi vienaip, kai jos 
nori gaut įučkį. Įvairiai betgi elgiasi, 

kai nori kito bučkio.
‘ ' -§- <-§-

BAIMĖ nemaža- žmonių nustumia į vargą, 
bet dar daugiau jų išdangina į aną 

svietą. y||Į
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Maskvos Dailės Teatru 
paskutinis vaidinimas

Gėlės snigte snigo ant scenos.— 
Tik pradėjus šviesas gesinti, 
publika ėmė skirstytis.—Apie 
maskviečių vaidinimų.

šeštadienio vakare Maskvos 
Dailės Teatras atsisveikino su 
Chicago. Paskutiniam vaidini
mui visi biletai buvo išparduo
ti prieš kokių savaitę, šį karta 
visos ložos iki vienai buvo už
pildytos. Ir publika susirinko 
nepaprastai entuziastinga. Kai 
vaidinimas užsibaigė, — kilo 
tokių ovacijų, kokių Northern 
teatre gal niekuomet pirma ir 
nebuvo buvę. Nespėjo uždanga 
pasikelti, kai iš visų pusių pra
dėta mėtyti gyvųjų gėlių buke- 
tai. Gėlės scenon snigte snigo. 
O šaukimams “bravo!” nebuvo 
nė galo. Stanislavskis, Mojrtę- 
vin, Kačalovas ir Čechovą, ma
toma, žmonėms labiausia pati
ko, n£s iš visų kampų buvo 
šaukiama jų vardai. Tik pra
dėjus šviesas gesinti publika pa
maži ėmė skirstytis.

O publikos įvairumas! Tur
būt nėra Chicagoje/ tos tautos, 
kuri nebūtų buvusi u reprezen
tuota Northern teatre. Tai iš- 
tikrųjų buvo marga, kaip pats 
genys, publika.

Scenoje ėjo Maksim Gorkio 
“Na dnie”. Tų veikalų vaidi
nant man pirma ♦teko matyti. 
Tiesa, artistų sąstatas šį kartų 
buvo, mažomis išimtimis, visai 
naujas. Todėl ir pats vaidini
mas kiek skyrėsi. Bet kas ypa- 
tinigai metėsi į akis, tai nepa
prasto artistų vaidentuvė. Kaip 
pirma, taip ir dabar barono 
rolę vaidino Kačalovas. Taigi 
visai natūralūs dalvkas butu 
buvęs, kaif jo judėjimai, jo vi
sas veikimas scenoje pasikar
totų. Bet ne toks Kačalovas! 
Jis ne automatas. Jis gyvena 
savo role ir tų pergyvenimų 
kiekvienų kiirtų reiškia kiek 
skirtingiau. O vienok nuo to 
charakterizavimas • vaidinamo

JUOZAPAS KERBEDIS

■Persiskyrė su šiuomi pasau
liu balandžio 23, 1923 m. ryte 
9:50. Sulaukęs 54 metų. Paė
jo Laukuvos valsčiaus. Vankių 
kaimo, Tauragės apskričio. Pa
liko nubudime moterį Petronė
lę ir posūnį Stanislovą, sūnų 
Vladislovą Lietuvos kariuome
nėj tarnaujantį, brolius: Joną ir 
Kazimierą, seseris Amilija ir 
Olesę. Laidotuvės atsibus bal. 
25 d., iš namų 3137 So. Parnell 
Avė., į Tautiškas kapines 10 v. 
ryte. Giminės, susieitai ir drau
gai bukit malonus dalyvauti lai- 
doutvėse. Tegul tau bunie leng
va žemelė ilsėtis mano vyre.

Pasilieku nuliudusi

Moteris Petronėlė ir sūnūs 
Stanislovas. 

tipo nė kiek nenukenčia. Matai 
vis tų patį degeneratų baronų, 
kurio gyvenimas prabėgo kaip 
sapnas, ir kuris nesupranta, ko
dėl visa taip atsitiko, ir ku
riam tikslui jis gimęs.

Visai suprantama, kodėl 
moskviečiai moka taip vaidinti. 
Keikia žinoti, kad nė vienas 
teatras pasaulyje nepašvenčia 
tiek laiko ruošos darbui, kaip 
Dailės Teatras. Kartais prie 
vienos pjesos perstatymo ruošia 
masi pusė metų arba net ir vi
si metai. Išpradžių visos repe
ticijos eina prie stalo,- kur nuo
dugniai apkalbama pats veika
las, jo dvasia ir veikiantys as
menys. Kai artistams yra pa
skiriama rolės, tai jie ištisais 
mėnesiais turi studijuoti jas, 
įsigyventi į jas. Iš artistų pir- 
mon galvon reikalaujama gy
venti rolėmis. Kuomet artistas 
pilnai įeina į rolę, pasineria jo
je, tąsyk judėjimai ir gestai ne
be tiek svarbus: kiekvigpas ar
tisto gestas, kiekvienas jo ju
dėjimas bus natūralūs ir reikš 
vidujinį pergyvenimų, štai ko
dėl Dailės Teatro režisieriai ne
duoda artistams “tonų”, kaip 
lošti: jeigu artistas įeina į savo 
rolę ir gyvena jaja, tai jam 
nereikia sakyti, kaip Vaidinti— 

Tatai jis pas žino.
Vargu galima surasti žmo

gų, kuriuodu vienaip reaguotų 
j kokį nors gyvenimo įvykį. 
Visuomet pasireikš šiokių tokių 
skirtumų. Štai kodėl Moskvin 
charektorizuoja Lukų vienaip, o 
Tarchanovas kitaip; Tarasovos 
vaidinimas Nastios yra kitoks, 
negu Knipper—Čechovas.

Išvažiavus Dailės Teatrui 
Chicagos dramatiniai kritikai 
stalo klausimų: ar amerikie
čiams kada nors pasiseks su
kurti tokį teatrų, kokį turi Ma
skva. • Atsakymas yra neigia
mas. P-asi Stcvens reiškia ta 
nuomonę, jog yra stačiog neį
manomas dalykas, kad Ameri
kos artistai galėtų pašvęsti iš
tisus metus vienos dramos pri- 
ruošimui. Pas juos nėra tiek 
ištvermės, tiek kantrumo. O 

taip dalykams esant negali bū
ti ir kalbos apie sukūrimų to
kio teatro, kuris galėtų prilygti 
Dailės Teatrui. Kitas vėl daly
kas, tai trukumas publikos. Pa
sak Nathano tik vienas New- 
Yorkas turi kokių penkiolikę 
tūkstančių žmonių, kurie moka 
atskirti pelus nuo grudų ir į- 
vertinti geras dramas ir gerus 
artistus. štai kodėl Maskvos 
Dilės Teatras Ncw Yorke tu
rėjo nepaprasto pasisekimo. 
O Chicagoje tik paskutinę sa
vaitę publika ' susi interesavo 
juo. Ir Nathan daro tų išvadaų, 
jog Amerikoje intelektualinis 
gyveninis stovi ant labai žemo 
laipsnio. Publika žiuri į teatrų 
kipo į kokį balaganų. Juo dau
ginus jame yra “pep”, tuo jis 
skitoma geresniu...

Baigiant pastebėsiu, kaip kai 
kurie žmonės reagavo į Dailės 
Teatro vaidinimų, šalia manęs 
sėdi senyvas žmogus.• Jis ne
rimsta. Jis tai juokeisi, tai veiv 
kia. Užsileidžia uždnga. Jis lyg 
iš miego nubunda: “Ak, dar 
niekuomet su manim .to nebuvo 
atsitikę; dar niekuomet į mane 
teatras nebuvo pa veikęs iki to
kio lipsnio, kad aš bučiau visai 
užsimiršęs ir džiugčiaus ir liti-

A. KVEDERAS !

“Birutės” Choro vedėjas ir dainininkas, kuris 
“Birutės statomoje operetėje “Bailus Dakta
ras” loš-dainuos Daktaro rolėje.

__________________ £.................. 
■ ■ - ■ — , " ............ .. ............

dėčiau kartu su vaidilomis.”
Ir ne vienų tokį atsitikimų 

teko pastebėti. O kas taip jau
to teatre, tas vargu begalės pa
sitenkinti visokiais vulgariniai- 
m isteriniais veikalais, kurie 
pastaruoju laiku pradeda įgyti 
didelio populeriilgumo Ameri
kos scenoje. —K. Sėjikas.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės”

Bailaus daktaro rolę los ir dai- 
< . ^nuos p. A. Kvederas.
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 29 d., Aryan Grot to te
atre, “Birutė** stato scenoje 
operetę “Bailus daktaras”. 
Svarbiausių operetėje rolę dak
tarų—loš ir dainuos pats “Bi
rutės’’ vedėjas A. Kvederas. 
P-as Kvederas turėjo deriguoti 
orkestrui, bet kadangi nebuvo 
atatinkamo žmogaus daktaro 
rolei, tai jų išpildyti apsiėmė 
pats “Birutės” vedėjas.

Reikalauja atkartoti Ba
bravičiaus koncertų

—J. - . - —

(Vienas iš daugelio atsilie
pimų.

Gerbiamieji Rengėjai!
Susimildami, ar negalėtumėt 

priprašyti gerbiamo daininin
ko Juozo Babravičiaus, kad jis 
kuogreičiausiu laiku atkartotų 
savo koncertų ir neapleistų Chi
cagos, kol visi Chicagiečiai ne
išgirs jo stebėtino dainavimo.

Ach, kaip gailisi visi mano 
draugai, kurie negirdėjo Bab
ravičiaus dainuojant. Bet tiek 
to butų su jais. Tik mes visi, 
kurie jį girdėjome, trokšte 

trokštame dar sykį ir dar sykį 
jį išgirsti. Negali būti didesnio 
malonumo, kaip klausyti tokio 
žavė jaučio dainavimo f

Atkartokite koncertų, susi
mildami! —Užžavėtos.

Juozo Babravičiaus kon
certo įspūdžiai

Atidėjo ir reikalų j šalį, kai iš
girdo musų paskilbusį daini
ninkų dainuojant. — Gegužės 
18 d. rengiama* kitos koncer
tas. > .

Gyvenimas prasideda ir bai
giasi su muzika. Pasaulis, ku
riame mes gyvename, yra pri
pildytas muzikos. Švelnus ve
jai is šlamantis medžių lapuo
se, čiurkšlenantis upelis, įvai
riausių paukščių čiulbėjimas— 
visa tai sudaro elementarinę 
muzikų.

Visų tautų ir visų laikų žmo
nės suprato muzikos galybę. 
Biblijoje kalbama apie tai, kaip 
karalius Saulis buvo nuramina- 

t

mas muzikos ' pagalba. Gi vi
siems žinoma tie padavimai, 
kaip sirenos savo dainomis 
suviliodavo jūreivius...

NcibercikaM tad Ruskin pa
sakė, kad visas žmogaus gyve
nimus yra muzika, jeigu laiku 
ir teisingai yra užgaunamos gy
venimo stygos..,

Tankiai muzika yra apibrė
žiama kaipo jausmų, emocijos 
kalba. Bot ta kalba ne visiems 
vienų ir tų patį dalykų sako: jei 
gu žmogaus nusiteikimas yra 
linksmas, tai muzika dar lab
iau pagilina tų linksmumų, jei
gu liūdnas, tai ji padidina tų 
liūdnumų. Kreisier muzikų pa
lygina narkotinių! vaisiui hašiš. 
Jeigu to vaisto naudotojas ran
dasi gražiam kambaryje ir ge
rame nusiteikime, tai jis sap
nuoja malonius sapnus, o jeigu 

jo dvasia yra prislėgta, tai ir 
silpnai esti baisus.

Taip tai veikia muzika.

Laike artisto Babravičiaus 
koncerto šalia manęs sėdėjo 
rusas dainininkas, didelis piu- 
zikos mėgėjas. Prieš koncertų 
jis pareiškę, kad negalėsiąs il
gai pasilikti, nes turįs labai 
svarbų reikalų: devintoje va
landoje jis turįs būti namie. 
“Išgirsiu vieną-kitą dainų,” pri
dūrė jis, “ir važiuosiu namo”.

Prasideda koncertas. Pirmi 
skardaus, kaį sidabras, žavin
čio balso garsai pagauna mu
zikos mylėtojų. Ateina ir devin
ta valanda, bet jis visai nebesi
rengia namo. “Tuščia to reika
lo,” sako jis “aš pasiliksiu iki 
koncerto pabaigos. Tokio dai
li ininiko retai tepasitaiko girdė
ti, tad nepraleisiu progos”.

Gi laiko pertraukos prieina 
pažįstamas muzikos mokyto
jas ir spausdamas man rankų 
sako: “O visgi jis puikiai dai
nuoja!” ',

Taip tai publika įvertino 
musų artistų Babravičių. O ta 
publika Išviso buvo gan skep
tiška. Su kuo lik neteko kal
belis, kiekvienas , prisipažino, 
jog į koncertų ėjęs “neviernu 
Tamošių”, — nesitikėjęs nieko 
ypatingo.

Bet nespėjo pasigirsti pirmi 
dainos garsai, kaip publika 
ėmė labiau įsiklausyti į nepa
prastų balso muzikalingumų. 
Ir juo tolyn, tuo publika darėsi 
entuziastingesnė. Skepticizmas 
pranyko. Buvo aišku, kad 
p. Babravičius “Dievo malone” 
yra pirmaeilis dainininkas. Ir 
ištikrųjų jo balsas yra stebėti
nai gražus ir lankstus. Kai jis. 
dainuoja pianisimo, tai stačiog 
atsigėrėti negalima.

Bet balsas gali būti geras ir 
gerai išlavintas, o vienok neda
ryti įspūdžio į klausytojus. Ko
dėl? Nes tada dainavimas, kaip 
anglai sako, pasidaro lik “rhyt-' 
hmic noise”. Muzika, kaip jau 
sakiau, yra jausmų, emocijų 
kalba. Ir p. Babravičius paro
dė, kad tuja kalba jis moka 
kalbėli.... Jo dainavimas buvo 
kupinas jausmų. Tatai pajautė 
ir publika, kuri tiek daug en
tuziazmo parodė. Taip, kas iš 
širdies išeina, tas širdį pasie
kia. ..

Publikos atsilankė neperdau- 
giausia. Priežastis — nepasiti
kėjimas. Bet dabai’ jau visai 
kas kita. “Ncviernųjų Tamo
šių” nebėra. Artistas Babravi
čius visus įtikino, jog jis yra 
pirmaeilis dainininkas, kuris 
daro didelės garbės lietuviams. 
Tokių dainininkų ir kitos tau
tos nedaug teturi.

Kadangi dalyvavusi koncerte 
publika buvo tos nuomonės, jog 
p. Babravičiui reikia būtinai 
surengti kitos koncertas, tai jų 
noras bus išpildytas. Gegužes 
18 d. Orchestra Hali įvyks ant
ras p. Babravičiaus koncertas. 
Šį kartų turbūt nesiras nė vie
no dailės mėgėjo, kurs neva
žiuos pasiklausyti to įstabaus 
musų dainininko.

— K. Sėjikas.GARSINKITIES NAUJIENOSE '

Cicero žinelės
Kaip ciceriečiai buvo sustatyti 

prie sienos ir iš jų iškolektuo- 
,ta $20.

Cicero —'tai Chicagos prie
miestis, kuris seniau vądinosi 
Grant Woilks. Lietuvių ten 
gyvena labai daug. itas be ko, 
kur daug žmonių, ten daug vi
sokių ir dalykų dedasi — kar
tais ir ‘labai keistų.

štai vienas atsitikimas. Ba
landžio 18 d. vietos Amerikos 
Tautinės Sandaros 76 kuopa pa
rengė šeimyniškų vakarienę 
Lili esybes svetainėje.

Svečįų prisirinko nemažai. 
Buvo jų tarpe ir keturi iš Chi
cagos. Po vakarienės susirin
kusieji ėmė šokti. Bet štai vie
nas chieagiečių sustabdo muzi
kų, sustato publikų prie sienos 
ir paima iš jos $20... Po to vi
si keturi chicagiečiai susėdo į 
automobilių ir išdūmė į Chica- 
gų. Nemanykite, kati tai buvo 
“hold up”, nors, tiesų sakant, 
ir labai keistos pasielgimas.

Štai kaip vii4kas atsitiko. 
Sandaros .76 kuopa nutarė pa
rengti šeimyniškų vakarienę ir 
pakviesti jon p-ias Šleževičienę 
ir Vencienę. Rengimo vakarie
nes komitetas nutarė, kad jo
kių aukų laike vakarienės ne-
būtų renkama. Ta sąlyga buvo 
pastatyta ir viešnioms.

So f ar so good. Vakarienės 
dienai besiartinant, vienas Chi- 
cagos sandariečių telefonuoja 
komiteto nariui, kad viešnios 
susirgusios ir vakarienėje daly
vauti negalėsiančios. Bet vieto
je jų galėsiu atvykti Ivaškevi
čius ir Kastantas Norkus. Ko
miteto narys pasiūlymų priė
męs.

Vakarienei prasidėjus atvyko 
keturi svočiai: Valančius, Ko- 
dis, Norkus ir Ivaškevičius. 
Jie norėjo aukas rinkti, bet 
komitetas tam pst^ipriešino, sa
kydamas, jog, vienai toks yra

..... ę .ii.ii

(Seka ant 6-to pusi.)

PASTABA.

Jelke’s Good Luck Margarinas, ku
ris yra vienas geriausių maisto pro
duktų markete ir kuris dabar yra 
nuolat garsinamas musų laikraštyje. 
Ji galima gauti pirkti kiekvienoj 
pirmos klesos grosernčj, kurias lanko 
musų laikraščio skaitytojai. < Jei jū
sų groseminkas neturi Jelke’s Good 
Luck Margarinos, jus padarysite jam 
ir mums gerą, jei jus pasakysite jam, 
kad jus matėt tą apskelbimą musų 
laikraštyje.

Jelke’s Good Luck yra gaminamas 
didelėj apšty. Jis y A, tikrai geras ir 
kadangi jo yra labai daug parduoda
ma, tai jis pardavinėjamas pigfcd.

Jus sutaupysite daūg pinigų varto
jant Good Luck į stalą ir virtuvėje.

ti. Vienas iš ge-

9 metus sirgau ir negalėjau 
dirbti, gydžiausi pas visokius 
daktarus, bet nieks negelbėjo. 
Vienok ačiu geriems žmonėms, 
kurie gerais patarimais pagel
bėjo man i 
riaušių priedelių Peter A. Mil- 

 

ler, kums\ gyvena 2128 W. 22 
St., per jo teisingus patary- 
mus palikau sveika. Užtai esjni 
labai jam dėkinga. Kas norėtu
mėt persitikrinti apie teisingu
mų aš galiu paaiškinti kiekvie
nam.

Pasilieku jam didžiai 
ga, Mary Kaczynskienė, 

10415 So. Michigan 
Roseland.

dėkin-

Ave.

I
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W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

ų uždegimą, jei 
akis skauda, tuo-

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap- 
leiskite>jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akiu uždegimą, 
skaitant ar siuvant akis 
mėt ateikite pasitarti.

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

3315 So. Halsted St., Chicago, m.
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 kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieję į daiktą, arba rodosi dvi- 
guBpš. ~

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801. So. Ashland Avė.
kampas 1$ 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 dienos.

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

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

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

;j. j1*1 ... \ 1 :■... .

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinj 
susišlapinimą, dusuli 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. Nedelioj

9 iki 12 a. m. y
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Lietuviu Rateliuose APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kuopos nutarimas, o antra, pir- 
kusiems į vakarienę biletus bu
vo aiškinama, kad jokių aukų 
nebus renkama.

Vakaro pirmininkui Dr. A. 
P. Gurskiui pabaigus prie stalo 
tvarką vesti, pradėjo muzika 
Ariežti. Prasidėjo šokiai. Dr. 
Gurskiui prisiėjo svetainę ap
leisti. Muzikai begriežiant p. 
Kodis prišoko prie muzikantų 
ir sustabdė juos, šaukdamas, 
kad užmiršta vienas dalykas pa 
daryti, būtent, aukų parinkti. 
Liepta kelti rankas, kurie nori, 
kad nukos butų renkamos. Pub
likoje kilo sumišimas.*Jai buvo 

z«rtsi<inta, kad jokios kolektos 
ndbus, o čia... Iš viso surinkta 
apie $20. Kaip tik kolektavi- 

) mas ]>asibaige, tuoj atsilankiu
sieji svečiai išdūmė Cliicagon.

Čiliečiai labai „nustebinti 
tuo į^kiu. Komiteto narys sa
ko, kad butų buvę galima su
rinkti $150, jeigu tatai butų bu
vę suplanuota iškalno. Bet kuo
met buvo nutarta aukų" nerin
kti, o čia chicagiečiai su nie
kuo nesiskaitydami sauvalingai 
pasielgė, tai... išėjo neinei 
tas.

PAJIEŠKAU apsivedimui ar 
susipažinimui merginos ar naš
lės, nuo 20 iki 30 metų — be 
skirtumo tikėjimo. Našlė gali 
būti su vienu vaiku. Aš esu na
šlys, 34 metų, neturiu vaikų. 
Katra mylėtų gerą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti su pirmu laiš
ku prisiųskit savo tikrą paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Galite rašyti biedna ir bagota, 
kad tik butų linksmo sudėjimo 
ir gei’a gaspadinė butų. O aš esu 
išmintingaąjr patinkamas. Kat
ra su manim susipažins, tai ta 
bus laiminga. Meldžiu vyrų ne
rašyti, mergaitės ir našlės kreip
kitės laišku į Naujienas, Box 
num) 238, 1?39 S. Halsted St.

MOTERŲ

Iš priežasties padidinimo mu
sų biznio mes reikalaujame

100 MOTERŲ IR 
MERGINŲ

PAJIEŠKAU merginos ar mo
teries apsivedimui tarpe 30 
ir 35 ne priešingas, kad bus ir 
vaikų. Karolis Jurgelis, 1126 
W. 14th Place.

tuojau. Darbas nuolatinis, šva
rus ir šviesioje dirbtuvėje, geros 
darbo sąlygos. Mokestis už 
darbą tuojau kaip nuo štukų. 
Musų merginos uždirba į 5 die
nas $15—$21. Ateikite pasi
rengusios darban 7:30 ryto iki 
5 valandai po pietų.

Atsišaukite,
820 So. Kildare Avė., 

tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.
SPAULDING A MERRIGjt

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

WESTERN FELT WORKS,
4115 Ogden Avė.,

Netoli 22-ros gat. ir 
ford Avenue.

Craw-

REIKALINGAS penteris, ge
rai mokąs tą darbą, bus gerai 
apmokėtas. Theodore Polaske, 
1307 S. Scoville Avė., Oak Park, 
Ill./Tel. Oak Park 4090 J

REIKALINGAS bučeris su- 
parntantys savo darbą, kad’rei
kalui atsiėjus galėtų užimti me- 
nedžėriaus vietą. Atsišaukite 
4911 W. 14th St. Cicero, III. Lie
tuvių Korp. Tel. Cicero 8152.

BARGEN. ,
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ (Jl- 

GARŲ, cigaretę, tabakos, .smulkių 
reikmenų, Icekrimo ir sporto rZ-įk- 
inenų arti gelžkelio. Pigi renda, 
ilgas lysas, 7 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite laiškais Box 236 
1719 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas labai geroj 
vietoj So. State St. arti 62nd St. Biz
nis geras ir parsiduoda pigiai, nes sa
vininkas apelidžia miestą.

Kreipkitės
G. PETKUS, 

3357 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
visais įriengimais, 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 geras kukninis 
Pečius (Universali) su gaso pleitu ir 
šilto vandenio frontas, ice box ir lo
va parsiduoda. Visi daiktai mažai 
vartoti ir pigiai nupirksit.

K. VIČAS,
942 W. Marųuette Road.

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

Kreipkitės
755 W. 35th St.

" - -------------- —V------------------

PARDAVIMUI —
Barbernė pirmos klesos.

Kreipkitės
3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, gero
je vietoje, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Vieta apgyventa 
visokių Tautų. Atsišaukite.

4635 So. Wood St.

PARDAVIMUI Čeverykų tai
symo šapa. Biznis išdirbtas 
per 14 metų, ir apgyventa viso
kių tautų. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju į Europą.

1805 W. 45-th St.

TURIU už garbę pranešti 'lie
tuviams, kad turiu labai puikų 
namą ant pardavimo. Mūrinis 
namas 5 pagyvenimai po 4 kam
barius, elektra, vanos,, pečium 
apšildomas, labai puikioje vieto
je ant 14 gatvės, vienas blokas 
nuo Crowford gatrekarių linijos 
ir 2 blogai nuo 12 gatvekarių. 
Namas 6 mėtų senumo, tūri pui
kią išveizdą. Rendos neša $160 
į mėnesį galima daugiau gauti, 
•ba šįmetą Visur kelia remias. 
1-mas moi*£ųnus $7000, kaina 
$15,500. Gante vieni pažiūrėti, 
o jeigu patiks tai ateikite pas sa
vininką. Namas randasi po num. 
3917 W/14th St., savininkas 
3700 Douglas Bld. skiepe, J. 
Gužauskis.

AUTOMOBILIAI
PAJIEŠKAU merginos ar na

šlės apsivedimui be skirtumo ti
kėjimo nuo 30 iki 40 metų senu
mo. Mano adresas toks M. Chri- 
stoff, Rogers Mine, Irons River, 
Mich.

REIKIA —
2 moterų indų plovimui. Dar

bas dienomis.
Kreipkitės

4161 S.’ Halsted St.

REIKALINGAS kriaučius 
mokantis prosyti prie abelno 
darbo. Mokestis geni, pagal 
darbininką. Kreipkitės. J. Jok- 
shas, 3437 S. Wallace St.

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

Kreipkitės

2562 So. Halsted St.

DAILUS KEPURIŲ BALIUS.
Sekmadienį, balandžio 22 d., 

įvyko Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugijos kepurinis balius. 
Nors oras, buvo neblogas, bet 
kadangi Ciceras “beizmente” 
buvo “balius”, o šeštadienio va
kare buvo gana skaitlingas ba
lius vietinės draugijos, tai į šį 
publikos susirinko neperda il
giausia. Bet ‘ visgi draugijai 
liks dar keletas dolerių.

šį vakarą parėmė “Tautiškų 
Seserų” ir “Vakarinės žvaigž
dės” draugijos. Dailių kepurių, 
dailių žmonių imatėsji gana

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU pagyvenimui atskirus 

2 kambarius (ruimus) Brighton Par
ke, arba Bridgeporto Apielinkėj.

“Naujienos” Tovvn of Lake, 
v 1614 W. 46th St„ 

Box No. 26, 
Phone Boulevard 0672

REIKIA —
Veiterkų. Gera alga, $16.00 į 

savaitę.
Kreipkitės
3107 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS kriaučius se
nam ir naujam darbui, taipgi ir 
prosyti.

1339 So. 50 Avė.
Cicero, III.

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

Kreipkitės
3201 S. Aubum Avė.

PA RI )A V IMU 1 a u to rn ob i 1 iu s 
Stusz Sport model 4 šūdinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man laįuij reikalingi pini
gai dėl svarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl.

REIKIA DARBINM

Lietuvis fabrikantas.
Ir tokiu čia netrūksta.

Balkus turi gana darbo 
kriaučių “šapoje” kur į dieną
padaroma penkiolika štukų. 
Pas jį dirba šeši žmonės. P-as 
Barkus yqi progresyvus žino-

Pas 
savo

Pranešimai
Kas, ką,’ kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Tikietus “Birutės” operetei “Bai
lus Daktaras”, kuri statoma nedėlioj, 
bal. 29 d., Aryan Grotto Temple, 8 ir 
VVabash Avė., galima gauti sekamo
se vietose:

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

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

Bridgeport. — Susivienijimo Drau
gijų Bridgeporte mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, balandžio 24 d., 
8 vai. vakare, Mildos syj 
Halsted St. Visi deię&įj 
nėldte atsilankyti 
yra daug svarbių reikalų.

— A. J. Lazauskas, rašt.

et., 3140 So. 
jan-tės malo- 
u laiku, nes

Svarbios prakalbos 18 gat. apielin
kėj bus utaminke, 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
dėti 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.

Cicero. — Lietuvių Dramos Drau
gija stato scenoje dramą “Kerštinga 
Meilė” ir komediją “šalaputrį” balan
džio 25 d., Uetuvių Liuosybės svetai
nėj, 14 St. ir 49 Court. Kviečiami 
dalyvauti visi. — Komitetas.

Svarbus susirinkimas. Pranešu vi
siems šėrininkams Paint ir Brush Co. 
kad šėrininkų susirinkimas bus sere- 
doj, bal. 25, 1923, pas A. Gebraitį, 
1243 N. Hoyne Avė., 7 vai. vakare.

— A. Rolevičius.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JIEŠKAU savo draugo Stanley 

Ritlikas. Mudu persiskyrėm Tupner 
Lake, N. Y. suvirš metai atgal. De
šinės rankos pirštu neturi, kas pa- 
tėmis arba pats atsigaukit, už ką 
busiu dėkingas.

A. GERČAS, 
364? Sg. Parnell Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS kambaris vienam 
vaikinui Cicero, III. Kas turite tokį 
kambarį bukit malonus pranešti laiš
ku ar telefonu nuo 12 vai. iki 4 vai. 
dienoms.

K. GOGELIS,
3533 So. California Avė.

Tel. Lafayette 6355.

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs savo 'amate, geros. sąlygos 
ir alga geram žmogui. •

Atsišaukite
3348 So. Morgan St.

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuvė, geroj vietoj te 
labai pigiai. *

Atsišaukite
602 W. 26 St.

PARDAVIMUI Marmon limo- 
zĄias, labai geras dėl privatiškos 
taxi. Lebai gerame stovyje, tik 
$350.

REIKALINGI trys ar keturi 
kambariai dėl gyvenimo, apie 
Bridgeporto, Westside ar Brigh- 
ton Parko apielinkėse. Atsišau
kite Box 234, 1739 S. Halsted st.

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 kalvių pagelbininkų. 
Turi mokėt kaip kaitinti geležį. 
50c. į valandą.

American Saw & Tool Works 
2431 W. 14th Stręet

REIKIA shęąrmenų į geležies 
atkarpų jardą. Turi būti geri ir 
blaivus vyrai. $7 dienoje. Nuo
lat darbas.

1632 W. Kinzie St.

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

Atsišaukite
2757 W. 38 St.

BUČERNĘ ir grosernę mainy
siu ant namo, saliuno. Biznis iš
diltas ; apgyventa lietuviais ir 
svetimtaučiais. Kreipkitės V. 
^Stulpinas, 3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 6062

7 pasažierių Chandler turing 
karas, 1921 modelio, tik $750. 
Šis karas tai yra bargenas.

Jeigu jus norite gero vartoto 
karo pigiai, atsišaukite pas

SCHIFFMAN MOTOR 
SALES CO.,

CICEROS BARGENAS
Parduosiu mūrinį nayią 2 pagyve

nimų 5 ir G kambarių,"elektros švie
sa, gasas, maudynės. Parduosiu už 
$7,300.

Atsišaukit
4922 So. Ashland Avė. 
Klauskit Mr. Petraitis.

PARSIDUODA mūrinis namas 
West Pullmane; labai maža kaina; 
vėliausios mados įtaisymai, garu šil
doma. Kurie perka West Pullmane 
nuosavybes, visi užpelno didelius nuo
šimčius. Taipgi norėdami čystą ir 
uždarbingą gyveninę, kreipkitės, S. 
Markūnas, 654 W. 120 St. Telefonas 
Pullman 2856.

gyvent ant tyro oro,/ 
is, 2 kampiniai lotai, 4 
, vištlninkai, bamė dėl

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

1633 Mihvaukee Avė
Humboldt 0868

REIKALINGAS kambaris vie 
nam vaikinui ant Bridgeporto 
prie blaivų žmonių, kas turite 
tokį kambarį praneškite į Nau
jienų skyrių, 3210 S. Halsted St. 
Num. 18.

REIKIA kambario vienam vaikinui, 
prie mažos šeimynos. Pageidauja
ma su valgiu arba nors vakarienę 
darbo dienomis. 3kpielinkėje apie 22 
ir I>eavitt St. Kreipkitės laišku j 
Naujienas.

1739 So. Halsted St., 
Box 239

ĮVAIflyS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stGgų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOF1NG CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKALINGI dalininkai su 
1000.00 prisidėti prie naujai tve
riamos Geležies Liejyklos.

Atsišaukite laišku
1739 S. Halsted St. 

Box 235

JIESKO DARBO
BUČERIS reikalauja darbo.

Patyręs savo amate.
Atsišaukite laišku
1739 S. Halsted st., Box 235

REIKIA OARBINMKĮĮ
MOTEBŲ_____

Reikia —
Merginų mokinimuisi kaip 

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

1203 Monadnock Bldg.,
53 W. Jadkson Blvd.

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., 
135th & I. C. TraCks 

Riverdale, IU.

PORTERIŲ į krautuvę. Geras 
ir lųmlatinis darbas tiems, 
rie nori dirbti. Atsišaukite

JOS. LEDERER INC., 
644 W. Madison St.

PARDAVIMUI

ku-

PARSIDUODA ^tverykų taisymo 
mašinos, parsiduoda labai pigiai ma
šinos visos naujos, parduoda iš prie
žasties, kad aš išeinu į kitą [biznį. 
Kam reikalinga atsišaukit po 5 Valan
dai vakaro^

3211 So. Union Avė.,
2 floras, frontas

PARDAVIMUI Durant ir 
Star karai. Tuojau. Pinigais 
arba išmokėjimais.

1633 Milwaukee Avė., 
Humboldt 0868

PARDAVIMUI kampinis mu
ro namas su groserio krautuve. 
Viršui kambariai gyvenimui ir 
palapinė pasidėjimui. Cimenti- 
nis beismantas su visais įrengi
mais, 5700 S. Honore St.

PARSIDUODA' barbershop, geroj 
vietoj ir pigiai ir du lotai pardavimui 
arba išmainymui ant autonrobiliaus. 
Atsišaukite greitai saliunan. Klauskit 
Antano Stukap, 1957 Canalport Avė. 
Tel. Canal J7845.,

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

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

PARDAVIMUI delikatesen krautu
ve, viena iš geriausių gerame biznio 
bloke North Sidėje. Geri įrengimai, 
šviežias stakas, pigi renda, garu šil
domi gyvenimui kambariai, geras ly- 

Turi būt parduota greit, nes tu- 
reikia

RAKAMDAI ,
RETAI TOKIA PROGA.

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

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avė.

DIDŽIAUSIS bargenas, parsiduoda 
namas bhiniavas, su^groserne ir deli- 
katesen krautuve. Biznis išdirbtas 
per 20 metų, graži vieta, parduosiu 
ligiai arba mainysiu ant automobi- 
iaus, loto, namo, iš priežasties turiu 
(UGgreiČiausiai apelisti miestą, 6632 
So. May St. Tel. Englewood 8951.

MOKYKLOS
VAL'ENTINfiS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 W«st Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi- 

aking ir patiem ma- 
ir namą dėvėjimui. 

(Vakarais klesos. Spe-

ReRua -
PORTERIŲ •

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

THE ljĮOYAL TAILORS 
781 S. Wells St

PARDAVIMUI saliuno įren
gimai. Pilnas setas įdedamas 
laibai pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimais. KBAUSE, 

601 N. Wells St.
Phone Dearborn 7021

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtus. Lietuvių ir lenkų ap
gyventa. Priežastis nesutikimas 
partnerių. Atsišaukite

1949 Canalport Avė.

sas.
riu atsiteisti su kitais. Jei 
duosiu ir išmokėjimui.

5007 N. Clark St., 
netoli Argyle St.

PARSIDUODA Shoe Repairing če
verykų taisymo dirbtuvė, geriausios 
mašinos, kokios tik gali būt, vieta iš: 
dirbta per 10 metų, geras biznis, pigi 
renda $30.00. Pardavimo, dalykas 
tame: greitu laiku manau išvažiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu labai pigiai, tai 
yra gera proga lietuviui nusima>an- 
ciami tą amatą. Platesnių žinių no
rintieji kreipkitės sekančiu antrašu:

PETRAS WOLESKIS, 
9117 Kercheval Avė., 

Detroit, Mich.

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.

mas, drea 
ker. Bizi 
Dienoms a. 
dalis namų kursas moterims ir 

‘ , bu- 
sau

merginoms, atsineškit audėklą. 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 

mūrinis namas, su vėliausios mados 
įtaisymais, po Ii kambarius. Beis- 
^nentas, maudynės, elektra, namas 
ant Bridgeporto 5 metai tik kaip 
statytas. Kaina tik $13,300.00.

A. VISBARAS, 
3210 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų j geležies 
atkarpų jardą. Gera alga, nuo- 
at darbas.

JACOB LANSKI, 
37th St ii4 Homan Avė.

PARSIDUODA lietuviška duonos 
kepykla. 
15 metų, 
ta; randasi netoli Chicagos. 
stis pardavimo, savininko liga, 
verstas apleisti šfą šalį.

Atsišaukite
3440 UfiturrAve., Chicago.

Biznis gerai išdirbtas per 
Lietuviais tirštai ąpgyven- 
netoli Chicagos. Prieža- 

Pri-

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Nuo senai žinomas kaipo Vieninte

lis Lietuvių Restaurantas Roselande. 
Pigi renda. Prienania kaina. Prie
žastis pardavimo — savininkas eina 
kitan biznin.

’ 10822 Michigan Avė.,
Tel. Pullman 6995 

Roseland, 111.

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

11151 Forner Avė.

r—GRAŽUMO KŪRYBOS—
Geriausiai apmokama profesija Šiandien 
yra gražumo kūryba. Nžra negeru »•- 
zonų. Pabaigusios 6ių mokyklų gauna 
geriausias algas. Mes išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waviag, Wa- 
ter Waving, Manicuring, Gatves Gy
dymo. Veido Masažo, Eleotrelyeis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokiniaaosi. 
Ateikite ir pasikalbėkite.

AMERICAN SCHOOL OF BTHICAL 
BKAUTY CULTURE 

6th floor, State-Lakc BMg., 
190 N. »tate 8L

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15
Šoferio laisnis garantuojamas 

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

nėt’oli Califoroia ir Madison
REIKIA darbininkų į geležies 

atkarpų jardą. Gera mokestis. 
Atsišaukite

WARSHAWSKY & CO.
1915 So. Starte St

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICACO WINDOW 
CLEANING CO.,

62 W. Washington St. x

PARSIDUODA grosernė ir rakan
dai, viskas geram stovyje. Rendos 
$15,00 į mėnesį. Labai gera vieta su
prantančiam žmogui pasidirpt pinigo, 
kuris vartoja savo protą, nes vyras 
gali dirpt, o moteris apsidirbt Store, 
tik tie gali biznj padalyti, kurie su
tinka su savo moteria ir turi būt tik
ri katalikai, jei nori biznį padaryt, 
nes gera labai vieta dėl jaunos po
ros arba kurie vaikų perdaug neturi.

Atsišaukit. (
3726 Wallace St.

PARSIDUODA kampinis sa
liunas pigiai. Lysas ant trijų 
metų. Pigi renda su ruimais. 
Kas nupirks, tas laimės.

444 W. 29 St.

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

3014 S Winfield Avė. 
Matykite savininką.

Room 802, 10 N. Clark St.

, REIKIA vyrų prie beach ir 
loor mblders. Pastovus dar
ias, gera mokestis.

MASON—41AVIS CO.
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI čeverykų tai- 
symo šapa. Biznis per daug 
metų išdirbtas. Parsiduoda pi
giai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite greitu laiku.

1443 So. 49 Avė., Cicero.

JIEŠKAU moteries prižiūrėjimui 2 
vaiktj, vienas 8 metų, antrtis 6 metų. 
Kambarys ir valgis. Nėra skirtumo 
sena ar jauna, bile apsiimtų tą dar- fonu, 
bą.

4069 Cd. Sačr&mentd AVe.
1 lubos

PAJIEŠKAU patyrusio bučerio, tu
ri kalbėt gerai anglišką kalba, ir 
mokėt su Fordu važiuot, štedavas 
darbas ir geras mokestis. Atsišau
kit tuojau ypatiškal, laišku ar tele-

JOHN RUKSAS,
IŽtKkN. Main St., Phone 2627 

Racine, Wis.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras, bu namu arba 
be namo. x Viskas gerai įrengta. 
Parduodu, nes turiu kitą biznį.

7101 S. Westem Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernū, biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti. J. Wasi'lkus, 5914 So. 
State St.

PARDAVIMUI DIDELIS RARGE- 
nas, 5 kambarių, frame namas prie 
6114 So Kildare Avė., lotas 60x125. 
caina $3950.00. Inmokčti tik $700, 
engvais išmokėjimais. Matykite 

savininką.
Rm. 802, 10 N. Clark St.

Drabužių Ki ir Siuvėjai už-
Mes duodame

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, turiu greit ^parduoti, 
nes turiu išvažiuoti į kitų mies
tų, parduosiu pigiai. Atsišauki
te. 4401 S. Richmond St.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pa
gyvenimų mūrinis, namas. Na
mas visas gerai įrengtas. Kaina 
;ik $6,600.000. Rendos neša 
$725 į metus. Kreipkitės į savi
ninką.

942 W. 33rd St.
BARGENAS

Parsiduoda delicatessen ir groser
nė; gyvenimui kambariai; beveik nau
ji fixtures. Daug stako, pigi renda, 
įvairių tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju iš Ohfcagos.

Kaina tik $1200.
2058 Seminary Avė. kampas 

Garfield Avė.

ANT Bridgeporto 4 pagyveni
mai po keturis kambarius, mūri
nis namas; geram stovy j ir gera 
vieta. Parduosiu už $7,800. Atsi- 
šaukit 4922 S. Ashland Avė. •

praktingas pamokas Vyrams ir Mo-
Dabar yra laikas gero 

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

Ateikite i musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parodė 
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku,Jtu- 
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą- ’ ‘

Specialė taksa bus suteikta įumfl 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim). "

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.


