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Derybos su Meksika
TuT-TuT! BLESS Your?

darbininkai

Rusijos atsakymas gautas
» i' v

Prancūzai patenkinti Anglijos 
atsakymu Vokietijai
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50 žmoniy žuvo, 100 su
žeista vėtroj

Dalelė vėtra siautė Texas vals
tijoj. Skaičius žuvusiųjų gal 
yra daug didesnis.

BIG SPRING, Tex.» gegužes 
14. — Telefonu šįryt pranešta 
nepatvirtintą žlinią, ka'd Golo- 
rado City, Tex., ir apielinkėse 
laike dideles vėtros žuvo 50 
žmonių ir apie 100 žmonių li
ko sužeista. Gavus tą žinią te
legrafo ir telefono susisieki
mas nutruko.

Manoma, kad ir kitokių di? 
dėlių nuostolių pridaryta ir 
kad daugiau yra žuvusių žmo
nių kaimuose, negu pačiame 
Colorado City mieste. Į ten 
išsiųsta pagelbą automobiliais.

Vėliau aplinl4iniiXis keliais 
gauta žinią iš Colorado City, 
kad į ten tapo atgabenta 60 
žuvusiųjų ir sužeistųjų iš vėt
ros paliestų apygardų. Dide
liame Spade ūky žuvo 15 žmo
nių, o 35 liko sužeisti. Skaičius 
žuvusiųjų dar nėra žinomas, 
kadangi dar ne visa vėtros pa
liesta apygarda ištirta, o gelbė
tojai veik kiekvienuose ūki’ 
namuose rado užmuštų ir su
žeistų.

Vėtra siautė tarp Lorraine 
ir Colorado City. Be žmonių, 
dar žuvo daug gyvulių ir pri
daryta šiaip didelių nuostolių.

/ * 
Anglija jau gavo Rusijos 

atsakymą
Atsakymas esąs taikus ir vei

kiausia bus išvengta nutrau
kimo ryšių

LONDONAS, geg. 14.— Ru
sijos atsakymas į Anglijos ulti
matumą jau yra gautas. Jie to 
Leonidas Krasinas gabenąs at
sakymą iš Maskvos aeropla
nu. /

Kabinetas svarstė Rusijos 
atsakymą, bet veikiausia nepa
darys nuosprendžio iki ket
virtadienio, kąd davus laiko 
prekybos tarybai ir užsienio 
reikalų ministerijai apsvarsty
ti atsakymą ir paduoti savo 
pastabas.

Rusijos atsakymas esąs tai
kus ir vengiantis nutraukimo 
ryšių. Anglijos gi valdžia esan
ti pasirengusi derėtis su Kra- 
sinu ar kuriuo kitu Rusijos 
įgaHiortu atstovu, bet užsienio 
reikalų ministeris Curzonas 
reikalaus išpildyti visus Angli
jos reikalavimus ir nepakęs il- 
============================ 

DRAUGIJŲ VALDYBOMS IR VEIKĖJAMS
SVARBUS REIKALAS.

( -------------- ’ < ”Turime apginti lietuvių gerą vardą ir parodyti, jog lie
tuviai yra kultūringa tauta.

Visų draugijų valdybų nariai ir veikėjai kviečiami susi
rinkti seredos vakare, gegužės 16 d., Mildos svetainėje, 8 vai. 
vakare.

Kviečia 1 į
Babravičiaus Koncerto Komitetas.

gų išsisukinėjančių Maskvos 
pasiteisinimų.

Rusijos notos sutrauką iš
spausdino darhiečių organas 
Daily Hiėrald. Jame sakoma, 
kad Rusija negali turėti ryšių 
su bile šalim kitaip kaip lygy
bės pamatais ir jei Ang
lijos valdžia pripažįsta, kad 

tai yra svarbiausia priežastis 
dabartinių nenormalių ryšių, 
tai visokie nesusipratimai tarp 
šių dviejų šalių išnyks. Rusi
jos valdžia nurodo į didelius 
pavojus, kurie seks nutrauki
mą ryšių ir sako, kad nesusi
pratimai jTa visai menki pa
lyginus su tais pavojais.

Darbininkai vakar surengė 
milžinišką demonistraciją pro- 
testui prieš Anglijos ultima
tumą Rusijai. '

Maksim Litviinov telegrafa
vo darbiečių vadovui Raimsay 
MacDonald, kad Rusija nori 
palaikyti su Anglija taikius 
ryšius.

Buvęs premjeras Lloyd Geo
rge paskelbė, kad jis ryto kal
bės atstovų bute, svarstant 
Anglijos ultimatumą. Mano
ma, kad jis kritikuos Curzo-4 
no grūmojimą išvaryti Rusijos 
prekybos delegaciją.

*

Prancūzai patenkinti Ang
lijos atsakymu Voketijai

PARYŽIUS, geg. 14.— Di
džiuma laikraščių užgyrė Ang
lijos ir Italijos notask atsakan
čias į Vokietijos kontribucijos 
pasiūlymus Belgijai ir Franci- 
jai. Laikraščiai džiaugiasi tuo, 
kad Anglija pripažino Vokieti
jos pasiūlymus neužtektinais. 
Betgi kiti laikraščiai apgailau
ja, kad Anglija nieko nepami
nėjo apie gvarantijas ir kad 

nepareikalavo, kad vokiečiai, 
pirm pradėsiant derybas, sus
tabdytų pasyvį priešinimąsi 
Ruhr cįistrikte.

Anglijos laikraščiai irgi fįą- 
tenkinti savo valdžios atsaky
mu Vokietijai.

Anglijos atsakymas 
; Vokietijai

Vokietijos pasiimlymaj perdaug 
maži, sako Anglija, kviesda
ma paduoti naujus pasiuly- 
mus. /

■LONDONAS', geg. 14. — 
Anglijos atsakymas į Vokieti
jos kontribucijos pasiūlymus 
tapo įteiktas Vokietijos amba
sadoriui vakar ryte.

" “s
Kapitalistai tik tyčiojasi iš darbininkų reikalavimų savo teisių. Bet ar ilgam?

Tame atsakyme Anglija sa
ko, kad Vokietijos įpašiūlyma 
neužtektini ir perdaug maži, 
kad talkininkai galėtų juos 
priimti, bet kartu Anglija 
kviepia Vokietiją paduoti nau- 
jus/gęresnius pasiūlymus.

'Kartu taipjau duodama įspė
jimą Francijai, kad Anglija 
yra nemažiaus Francijos užin- 
teresuota kontribucijos klausi
mo išrišimu ir kad Anglija 
nemano atsižadėti savo teisių. 
Tai turbut pasakyta delęi Poin- 
care ir kitų politikų užsimini-, 
mų, kad Anglija panaikintų 
Francijos skolas, už ką Franci- 
ja sumažintų Vokietijos kon
tribuciją. Jau dabar gauta ži
nių, kad Francį j a bandanti 
užvesti tiesioginių derybų su 
Vokietija apie pervedimą jai 
Francijos skolų Anglijai i: 
Jungt. Valstijoms.

Jungt. Valstiją ir Meksikos 
derybos prasidėjo

Tikimąsi, kad po derybų bus 
pripažinta Meksikos valdžia

MEXJGO CITY, geg. 14. — 
šiandie įvyko slaptas priren
giamasis susirinkimas Jungjt. 
Valstijų ir Meksikos komisio- 
nierių. Tuo pradėta derybas,, 
kurios gali privesti prie Jun&t. 
Valstijų pripažinimo Obrego- 
no valdžios. Derybos bus slap
tos, nors tikimąsi/ kad laikas 
nuo laiko bus išleidžiami pra
nešimai apie derybų bėgį. 
Amerikos komisionieriais yra 
buvęs vidaus reikalų sekreto
rius John Barton Payne ir 
Charles B. Warren įš Detroito. 
Derybos bus daugiausia eko
nominio pobūdžio ir tęsis apie 
penkias ar šešias savaites.

Derybos apie skolas
WASH;INGTON, geg. 14. — 

Čechd-S’lbvakijos valdžios at
stovai atvyko į Washingtoną ir 
už kelių dienų pradės derybas 
apie atmokėjimą Čechijos sko
los, kuri siekia $106,000,000 
Amerikai. 

—

10,000 darbininką 
streikuos

NEW YORK, geg. J4.— Ge
neralinis JO.OOO malioriu strei
kas prasidės gegužės 21 d. Jie 
reikalauja jpak^limo taigos ir 
penkių dienų darbo savaitės.

Anglija kovos prieš ameri 
kiečią koncesijas

WASHINGTON, geg. 14. — 
Jungt. Valstijom^ neofičiali- 
niai prunkšta, kad Anglijos 
valdžią nepripažins amerikie
čių išgautųjų koncesijų Tur
kijoje, ant kiek jos paliečia 
Mesopotamiją, kur yra turtin
gi Mosul aliejaus laukai.

Suėmė katafikŲ kunigą ir 
' moterį

TORONTO, Kanadoje, gegu
žės 14. —- Mrs. Margaret Buąh- 
ard iš Chicago tapo areštuota 
kartu su kitu vyru, kuris esąs 
katalikų kunigas E. J. Soulg- 
ny iš Chicago. Juos kaltinama 
pabėgime ir > peržengime imi
gracijos įstatymų. Tas kunigas 
pabėgęs su ta motore ir čia jie
du gyveno pasislėpę ipo vardu 
Goodloverių. Jie veikiausia bus 
deportuoti. Skundą ant jų pa
davė moters vyras, kuris atvy
ko iš Chicago.

Užgriebė dvi kasyklas
ESSENAS, geg. 14.— Pran

cūzų kareiviai šiandie užėmė 
dvi dideles anglių kasyklas 
Ruhr distrikte, priklausančias 
Hugo Stinnes. Vokiečiams dar
bininkams liko uždrausta įeiti 
į tas kasyklas.

Grūmoja karo stoviu.

OKLAHOMA, City, Okla., 
gegužės 14. — Gubernatorius 
Walton įsakydamas generali
niam prokurorui padaryti tei
sminius tyrinėjimus apie vieno 
žmogaus nuplakimą, prigrū
mojo paskelbti karo stovį tuo
se pavietuose, kur įvyksta go- 
vedų puolimų ir; nuplakimu 
žmonių.

PINIGŲ KURSAS
». ' "■* ....... .........-

Vakar geg’. 14 dieną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
Kate Mtaitfi

.. $4^63 

..... %ę 

... $5.75 

. $17.75 

.. $2.78 

.. $6.60 

... $4.92 

. $10.00
....

. $16.50 
$39.13 
$17.97 
$26.68
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Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 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 guldenų 
šveicarų 100 markių 
Švedijos 100 kronų .. 
Vokietijos 10Q marki;
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Belgijos miestai badauja
BRIUSELIS, geg. 14.— Bel

gijos valdžios darbininkų strei
kas pasidarė gana rustus. Mies
tuose pradeda trukti maisto, o 
atgabenti naujo maisto negali
ma, nes traukiniai nevaigšto. 
Kad sulaužius streiką, valdžia 
pašaukė kariuomenėn visus 
viešojo aptarnavimo darbinin
kus. Paskelbta, kad tie strei- 
kierįų, kurie neatsilieps į pa- 
šaukimą»t bus teisinami karo 
teismo.

Valdžia tvirtina, kad strei
ką suorganizavo socialistai po
litiniais tikslais.

Šeši žmonės prigėrė
Nušoko nuo tilto, kad nepate

kus po gatvekariu.

geg-DAVENPORT, Iowa, 
14.— Trys vaikai ir trys mer
ginos žuvo Mississippi upėje, 
netoli nuo čia. Jie naktį ėjo 
nuo Campbell salos per siau
rą tiltą, kada ant tilto užbė
go greit einantis užmiestinis 
gatvekaris. Kad nepaklliuvus 
po gatvekario ratais visi šoko 
į upę ir prigėrė. Šiaip papras
tai upė nebūna gili, bet dabar 
vanduo yra pakilęs ir labai 
sriaunus, tad ir tik vieną la
voną, jaunos (mergaitės, ikišiol 
tepasisekė išimti, o kiti lavo
nai galbūt yra toliau nunešti 
vandens srovės.

Šeši žmonės užmušti
Pasažierinis aeroplanas nukri- 
’ to liepsnose.

PARYŽIUS, geg. 14, Pasa
žierinis aeroplanas, skridęs iš 
Paryžiaus į Londoną nukrito 
liepsnose ties Amiens, šeši 
žmonės, jų tarpe trys pasa-

-PARYČIUS, geg. 14. -^36 
jaunų rusų komunistų Kroku
voje tapo areštuota. Juos kalti
nama suokalUĮf nužudyti dina
mitu Francijos maršalą Foc& 
kuris dabar lankosi Lenkijoje.

TIKĖTAI
Pasiskubinkite įsigyti tikė

tus garsaus lietuvių tenoro 
Juozo Babravičiaus koncertui, 
nes daug tikėtą perkasi sve
timtaučiai, o geistina, kad tie 
lietuviai, kurie neturėjo pro
gos jį girdėti pirmame kon
certe, turėtų progą dabar.

Atremia šmeižiką Lietuvos
Pereitą septintadienį Chica- 

gos “Tribūne” tilpo labai me
laginga Donald Day koręs- 
pėndencija apie Lietuvą. Apie 
ją plačiai buvo rašyta vakar 
Naujienose “Apžvalgoje” ir 
ten jos melai atremti. Naujie
nų Administratorius Kleofas 
S. Jurgelionis tuo nepasiten
kindamas vakar pasiuntė laiš
ką ir pačiam “Chicago Tribū
ne” Redaktoriui, parodyda
mas jam jo paties korespon
dento melus apie Lietuvą. Lai
škas yra sekamas:

“Editor, Chicago Tribūne, 
“Chicago, UI.
‘Pcar ,Sir:

‘*To print that inspired an- 
ti-LĮithuaniėn airticjle written 

by your correspondent, Mr. 
Donald Day, i n Riga, is cer- 
tainly f ar below your stand- 
ards cf reporting news. The 
only passible explanation for 
its appearance in lašt Sun- 
day’s Tribūne that we, 'Lithu
anian Americans, coiįld thiink 
of is that it escaped your at- 
tention before it wieint to press.

“Why did Mr. Day get so 
enraged against Lithuania?

“It is only a few weeks ago 
that ' he tried to pose as a 
“great mediator” between 
Lihuania and the allies on the 
Memel ąuestion. Then he did 
not spare praise to Lithuan- 
ians. Noiw Lithuanians are 
worse than Indians according 
to his “economic” point of 
view ant his “law of econo- 
mies.”

“One is led to thiųk that if 
any “economics” are involved 
here they concern in some 
way or other Mr. Day’s perso
nai wellbeing. The Lithuanian 
government might have been 
at fault in not recognizing it 
sufficiently.

“Būt, Avhatevcr motives Mr. 
Donald Day had in vvriting his 
calumnies, the Tribūne, as a 
foremost American daily 
nevvspaper, has certainly no 
reason or motive for sharing 
Mr. Day’s gainful opinions or 
to take upon itself the respon- 
sibility for them. Therefore

" I'" ■.......--- ......................-- --------- 
Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

/ T •’ ' *

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- 

ykus tuojaus.
/ Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos
I birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 

"George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

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

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą. 7

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, • Chicago, DL

American Lithuanians would 
cxpect to see in the Tribūne 
some retractions (in the col- 
umn “Beg Your Bardon” or 

• elsewhere) taking into consi- 
deration the following facts:

“It is absolutely untrue that 
“Yank Hyphens stir Lithuania 
to paths of war”. There is not 
a single “Yank Hyphen” in 
Lithuania, who would stir any 
war trouble there. Ali Lithuan
ian Americans returning to 
Lithuania are telling every- 
where only one tale: that Am
erica is the greatest of all 
countries. A vast majority of 
the returning emigrants ei- 
ther settle on farms or try 
their hand in business. • There 
are only two or three Lithuan
ian Americans that are emplo- 
yed by the Lithuanian govern
ment in some ministerial capa- 
city. The American consul 
does not “šit down hard on 
these people”, as Mr. Day 
would wish, simply because 
there are, no such people to 
be sat down upon, and the 
statė departament never rebu- 
ked the consul for any of his 
speeches.

“As to tlib Lithuanian pea- 
sant — well — they may not 
be as edųcated and advanced 
as Mr. Day, who diwe>lls in 
that part of the world, būt 
they certainly know their bus
iness better than many other 
peasants. Racially, they are 
superior to many of their nei- 
gbbors including the Poles and 
Russians. Exact Science clas- 
ses Lithuanians with the hig- 
hest type of humanity: Nordic.

“Very truly yours,
Kleofas S. Jurgelonis.”

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus; nedidelė (permaina tem
peratūroje^

Saulė teka 5:30 vai., leidžia
si 8:02 vai. Mėnuo leidžiasi 
8:44 vai. vakare.

•I -j-1'r ___________ ____ .. . . ................ ...............
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KONCERTĄANTRA organizmo.

P ėtnyčioj, Gegužio 18,1923 i£E/lSg

Ar Rūkote?

ORCHESTRA HALL
Tel. Dearbom

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Nepraleiskite šią progą, kad pa skili nesigailėtumėte

Kviečiame
KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

Wabash Avc.

100*10

'ėlephone Havmarket 1018

Išdirbėjai augš- 
čiausios rųšies 

Turkiškų ir 
Egyptiškų 
Cigatetų 

pasaulyje.

Tek Yarde 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

1739 So. Halsted St, 
Telef. Roosevelt 8500

20 Helmarų kainuoja tru
putį daugiau negu 20 pa
prastų cigaretę, bet su 
kiekvienu Helmaru jus gau
nat kelioliką kartų daugiau 
malonumo.

Liesinįmos num.33Š, tik- 
Turi žemą viršų ir vi- 

Iš tvirtos šviesiai 
t materijos; dy 

, atsieina tik $3.
J " .i -yriai 
vardą, adresą

GRABORIUS IR 
Ra ham notoj m 

Turiu , 'automo
bilius , visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3219 Aubum 
Avė., Chicago.

Minneapolis, Minn 
daug gį ’■

mo- 
supa- 
lietu- 

atgiiuimo žings- 
iš nauja atspausdin- 

laik-

Ar jus esat rūkorius? ‘Ar 
jus gerėjatės rūkydami 
švelnų, lengvą, tyrą Tur
kišką cigaretą? Jei jus ru- 
kot, tai rūkykit Helmar, 
Amerikos augščiausius ci- 
garetus.

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

> ANT NAUDOS.

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

krut. pavei 
“Kur gauni pilni

Neino
< rai pigus 

dutinį sijoną, 
rausvos ar baltos 
džiai 24 iki 36 ; 
Jei krautuvėj nėra 
mums savo 7 y
$3. Mes pasiųsime.

Neino Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Moterįs gali pasitikėti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 

Compound.

Aušros” perspaudini 
mo reikalu.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt Si.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visckias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktai 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodšnt Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

*■ uratai TųrK®Jw olselio

J. P. WAITCHES
LAWYEK LietMTy.Ad.ok.tM 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SU, 

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10736 S. Wabasli Avo.

m_i - v.— i.-------

Lietuvos Švietimo Ministe 
rijos Knygų Leidimo Komisi 
ja “Aušros 40 metų sukaktu
vėms paminėti ir Lietuvos 
kykloms ir visuomenei 
žindi nti su pirmiausiais 
vių tautinio 
niais nori 
ti visus musų pirmojo 
raščio numerius ir sukomplek
tuoti juos i atskiras knygas 
Tam sumanymui įvykdyti rei
kalingi 2 “Aušros“ komplek
tai, kuriuose butų visi

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

, Advokatas

Ckkll°

Lietuvių, Rusų ir Anglų spauda Chięagoje iškėlė Juozą Babra
vičių i padangės. Jo balsas visus užžavėjo. Tie, kurie girdėjo jį 
pirmame koncerte, negalės neateiti dabar, o tie, kurie jo visai 
negirdėjo, tepasinaudoja šia paskutine proga, nes Juozas Bab
ravičius Chicagoje šiame sezone dainuoja paskutini sykį.

■ ■ A

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėneeius ir, savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po nuin. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specialižbojamės gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi puslėe ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių. 5 *

Kalbame lietuviškai. I
“606 Tikrai pagerintos Europinės' 

gyduolės '“914”
Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius* serumus, čėpus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy_ 
duoles. Taipgi naujausių prirengimy 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių - dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kandįariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dy%j teisingą eg- 
zaminačiją.

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite Hą nors 
plumbingo, gaukite musų kainas 
pirma negu pirksite naujus ir 
vartotus.

S. GREENFIELD PLUMBING 
S’UPPLY HOUSE,

J808 S. State St. Victory 4275

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

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

Vakarais iki 8 vai.

Lietuvai pa- 
skyrius. 

Vaklybon išrinkta

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3323 Sp. Halsted St. 
Valandos: nuo *6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

Z iki 12 ryto.

Helmar yra supakuoti kie
tose skrynutėse, taip kad 
kožnas Helmar gali užlaiky
ti šviežumą ir lengvumą jo 
100%, tyro Turkiško taba
ko be susilaužymp ir susi- 
mankymo.

K. S. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Eleciro-Medtcal Doclors
Chicago, III.

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

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visuomenei, jog perkėliau savo. “REAL 

ESTATE” biznį į naują vietą pb ntim. 4405 So. Fairfield Avė. 
Priešais lietuvišką bažnyčia — Brighton Parke, kuri yra daug pa
rankesnė ir didfesnė; todėl galime visus reikalus atlikti daug 
gerinus. '

Todėl meldžiu visą savo kostumerią ir rėmėją ir ant toliaus 
remti mane, kaip rėmėte mane per paskutinius 14 metą. Dabar 
turėdamas daug patogesnę vietą, stengsiuos patarnauti dau£ ge
rinus, nes turėdami didesnę vietą ir daugiaus gerą ir sanžiningą 
darbininką, kaipo taip plačiai žinomas,

/ BONIFACAS JOVAIŠAS,
P. D. VIRBICKAS,

w L. C. ENGEJLAS,
ST. RADZEVIČIUS ir kiti.

Todėl visais ręikalais kaipo pirkime ir pardavime painų, lotą ir 
kitokią nuosavybių, mes turime namą dideliame pasirinkime po 
visą Chicago. Apsaugoj ame namus ir naminius rakandus nuo ug
nies ir kitą nelaimią. Daroma ir peržiūrime visokius leg^liškus 
popierius arba dokumentus. Su visais reikalais keripkitės pas 
mus, o mes stengsimės kiekvienam patarnauti ir užganėdinti.

FRANK STASULIS CO.
4405 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois.

Telephone Lafayette 5948

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phonę Central 2560 

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

Pirmadienį Balandžio 9 d. 
Šeduvos valsčiaus Valdybos 
buste įvyko Šeduvos progimna
zijos, valsčiaus ir miesto pra
dedamųjų mokyklų; mokytojų 

ir kitų visuomenės darbuotojų 
pasitarimas dėl medelių sodi
nimo šventės. Po to, daugu
mai susirinkusiųjų sutinkant, 
įsteigta Šeduvoj 
gražinti (draugijos 
Skyriaus
Šeduvos progimnazijos vedėjas 
V. Grinis — pirmininku, p, P. 
Butkus — sekretorium ir mok. 
K. Plungė — iždininku.

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių. operacijų.

Pasižiūrėkite į vidų savo

Aš labai 
Tdčjau apie Lydia E. Pink- 
itiiiThi'b ham s VeR'etable
OjllIlĮ Compound ir kuo-j met aš_ supratau

pradėjau varto- 
ti jas, kad prašali- 
nūs mano ligą, gal- 
vos nugaros 

C • JI skaudėjimą ir at-
į||| budavojus mano

sveikatą. Aš sir- 
gau jau keletą me- 
tų, jau nespėriau 
nei 100 svanį, bet 

...... dabar aš turiu to
kias geras pasekmes nuo Šio gydy
mosi taip kad aš rekomenduoju Vege
table Compound kiekvienam”. — Mrs. 
J. J. Bieber, 3939 — 18th Avė., South 
Minneapolis, Minn.

Draugas, tikras draugas.
“Kiekviena moteris kuri brangina 

savo sveikatą gali pasididžiuoti jei 
turi tikrą draugą kaip Vegetable 
Compound”, sako Mrs. W. E. Shaw, 
3227 Walnut Street, Chicago, Illinois. 
“Aš turėjau moteriškus silgpumus 
taip kad nelabai pastovėti ir ant ko
jų galėjau. Pusę savo laiko praleis
davau gulėda/ha lovoje ir. turėjau 
skausmais nugaroje kurie buvo .visai 
nepakenčiami. Aš bandžiau viską ką 
tik galėjau kad pagelbėjus sau i)* kuo
met vienas draugas patarė man Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound aš 
pradėjau juos vartoti tuojau. Aš pa
tariu ją be jokių abejojimų”.

pirmojo iki paskutinio 
menai.

Šipo K. L. K-ja kreipiasi į 
visuomenę, prašydama, jei pas 
ką nors rastųsi “Aušros” kom
plektas, perleisti jį K-jai. Už 
perleistus kompliktus jų savi
ninkams butų galima duoti 
net kelioliką komplektų nau
jai atspausdinto leidinio, kuris 
maža kuo tesiskirs nuo “Auš
ros“ originalo, nes bus spaus
dinamas klišių arba fotografa
vimo budu. Komisija sutinka 
tartis ir dėl kitokių atlyginimo 
sąlygų.

Kreiptis šiuo adresu: Šv. 
M-jos Knygų Leidimo Komi
sija, Duonelaičio g-ve 13.

A. Vireliunas.
Knygų Leidimo Komisijos

Sekretorius.
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Vytauto Didžiojo gimnazi
joje lenkai pradeda šeiminin
kauti. Manoma padaryti lenkų 
ir lietuvių gimnaziją paskirti 
lenkų direktorių, o dabartinį 
p. šikšnį prašalinti. Yra su
manymas visus lietuvius,’ ku
rie apsigyveno Vilniuje po 1918 
m., išvaryti i Lietuva.

Naujienų Ekskursija su i 
musų palydovu išvažiuos iš1 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky-, 
kitę į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo ( 
Skyrius.

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no- ! 
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite,!' į 
kad laivakorte butų pirkta pas The, 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. ' 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng-; 
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo ' 
agentų arba z

THE ROYAL MAIL STĘAM 
PACKET CO.,

117 W. VVashington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Nėra Skirtumo Kus Jus
/ V ■ A ‘ ' '*■

Gyvenate šaukite Eudeikį
Tarpe lietuvių gyvenančių Chicago je, kurie užsiima gra- 

borystės bizniu, yra — John F. Eudeikis Co. Puikus įrengimas 
padaro kompaniją atsakoma ir ji pasekmingai auga biznyje.

. Ji yra žinoma tarpe Amerikos lietuvių kaipo didžiausia ir 
seniausią graboriška įstąiga tos rųšies: Ji taipgi yra žinoma 
kaipo moderniškiausia ir teikia pigiausi patarnavimą savo 
prieteliams, negu kokia kita graboriška įstaiga.

Firma pradėjo savo gyvavimą 1808 W. 44th St., su maža 
krautuvėle 1908, su mažai pinigų. Dabar turi 3 krautuves. 
Dydysis'ofisas randasi 4605-7 So. Hermitage Avė., kitas 
4332-4 So. California Avė. ir vienas 4904 W. 14th St., Cicero, III.

Firma turi triš karavanus, penkis limozinus ir keturis 
touring karus. Visi yra naujausios mados ir gerai įrengti, taip 
kad suteikia savo prieteliams kuogeriausį ir greitą patarna
vimą laidotuvėse.

Jus galite gyventi 1 arba 30 mylių atstume nuo musų 
įstaigų, bet tikrenybėje užima mažiau laiko dėl Eudeiko, kad 
atsakyti jums. Priežastis tokio greito atsakymo yra ir patar
navimo yra, kad Eudeikis turi atsakančius vyrus ir kurie tuo
jau imasi už darbo, taip kaip armijos kareiviai, kaipo expertai. 

• Mes neimame didesnės mokesties, kad ir toliausiai gyvenančių 
žinomu.’ ’ i

Mes gauname pašaukimus beveik kasdien iš visų dalių pa
vieto. Tas parodo, kaip žmonės greit sužinojo musų puikų pa- 

' tarnavimą ir teisingas musų kainas už patarnavimą. Daugu
mas žmonių žino, kad Eudeikis visuomet agituoja už numaži
nimą mokesčių už geresnį patarnavimą.

Musų kainos visuomet buvo mažesnės negu kitų, todėl, kad 
mes parduodame kasdien daugybes grabų. Ir mes galime pa
tarnauti daug lengviau ir greičiau negu kiti graboriai.

DAV1DRŪTTJER & ČO 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iii vetail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normd A v, 

Tel. Yards 2296.

Ofiso Telefonas U A PDA A n Busto Telefonas
Central 4104 1^. M. A. DtVVAlJ Armitage 3299

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

MES. A. M1CHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 81 gal, 
Telefonas Yards 1119
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| Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika- 
Įvusi Penn» 
B silvanijoa 
i hospitalė- 
9 se. Pasek- 
I iningai pa- 
| tarnauja 
I prie gira- 
Sdyma. Duo- 
Ida rodą vi- 
| šokiose li- 
Bgose ir kl- 
| tokiuose 
| reikaluose 
3 moterims U 
| merginoms.
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Dr. Herzman kraustosi iš senos 
^Vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

m^=dr. herzman-^
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas Kgcus, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

i Dienomis: Canal 
arba 0375 
Drexel 950 

evard 4186 
3410 S’o. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

v

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of isas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

A.SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.

ATYDA! ATYOA! ATYE>AX

AM. LIET. RUBU IŠDIDUMO B-V£ "RŪBAS”
Prašo visų šios Bendroves dalininkų, kurie esat permainę savo gyveni
mo vietas ir nesat pridavę j Bendroves raštinę iki šio laiko tikro savo 
antrašo, tai malonėkit tuojaus ateiti ypatiškai Į raštinę, arba prisiųs- 
kit per pačtą tikrą anrašą, nes turiu atvežęs iš Lietuvos svarbių do
kumentų, kuriuos turiu perduoti tamstoms.

AM. LIET. RŪBŲ IŠDIRBIMO BENDROVĖ “RŪBAS”
809 West 35th St., • Chicago, III.

Pirmininkas J. GUDŽIŪNAS.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Vertas daugiau negu auksas^ sergantiems vyranfš 
ir moterimi. Nestokite ir nebūkite nusiminę! 
Gaukite patarimą nuo Dr. Van Paing, kuris su
pranta jūsų padėjimą, kuris patars jums kaip 
gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, jus turi
te surasti savo ligos priežastį. Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. 
Pasitarkite su patyrusiu daktaru chroniškų viduji
nių ligų ir gaukite pilną egzaminaciją. Jūsų krau
jas ir šlapumas turi būti išegzaminuoti su mikros
kopu ir su X-ray pagelba surasta jūsų liga.

Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skilvio, 
inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reuma

tizmo, skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnumo, ly
tiški} ligų arba kraujo užnuodijmo, jums gal būt reikia specialio 
gydymo. , .

Serum 606 Elektriką
AKIS, AUSIS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. T. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija: _

3101 So. Halsted Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL.

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

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic geg. 12; birž. 2; birž. 23;

(Pasaulio didŽiausis laivas) t 
Olympic Gegužio 19; Birž. 9; Birž. 30 
Homeric geg. 26; birž. 1G; liepas 7;
Greiti susijungimai su Baltijos uostaisAmerican Line
*Manchuria May 24; June 2b; Aug. 2 

* Naujos 3 klesos kajutos
Finland May 3.1; Minnekahda June 14 
*Mongolia June 7; Kroonland June 21 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

r Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antvverp 
Bei geni and May 1G; St. Paul June 6 
Lapland May 30; Zeeland June 20 

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

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III.

/

GeifužSs 23
Birželio 
Birželio 

Berželio 23

2 
6

tlquo

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

Puikiausia sutvarkymas ’ — kambariai 
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms. 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prancuzižkaa valgis, 
vynaa ir alua muzika, šokiai. Kartu yra 
ir perkalbėtojaa.

Visaia reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba i kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagoa ofisas 133 N. Dearborn St.

Lietuviai Dafttarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted S't.
Ofiao vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 .

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699i ......  . -7

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

v

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

DR. M. T. STRKOL’IS
Lietuvis >

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

k.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Pullman 5482

Dr. Maurlce Kito
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Te). Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison Si.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vale. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Indępendence Blvd. Chicage

—... . .... .  ........—............. x
Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Avė.

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

✓
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OpUnatrlat 

T«L BOU levari M3T 
M4I S. Aahla*4 
Ksmdm 47-tM gsL

T

4

Ar jus žinote, kad Q

apie

supranta- 
tabako ir

yra
Ar jus ži-

Tel. Lafayette 4221
Phvnbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuvtuM visadoe 
patarnauju kuoreriatudai,

M. Yuška,
3228 W. S8th SU Chicago, III.

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

8261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6-0 PJM.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
................... i i ii .m ....................................
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šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporaciją Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Suvienytose Valstijose 
33,000 bankinių įstaigų? 
note, kad jei jus rūkote Helmar Tur
kiškus Cigaretus, jus greit 
te skirtumą tarpe turtiško 
paprasto naminio tabako?

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai {rengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

Canal 0257
faktinis Tel. Canal 2118

M P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkites Naujienose

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

Tel. Blvd. 3138

M. Woitkewicz 
BANIS

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa-
tišką prižiurėji- 

'O’i *mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 

tiltui.
3113 South 
Halsted St.
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PubUshed Daily neept Sanday

Vditur P. Grigaitis

South Haistea tftnat 
Chicago, III.

Telephona Roosevalt 8501

Subscription Ratas i 
18.00 per year in Canada. 
|7 JO per year outside of ChfaagD, 
>8.00 per year in Chicago 

8c per copy. 
■ .. .................................. ............ ... —

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of ChicagOj III., andar the act fif 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
■ekmad! anius. Leidžia Naujieni Ben- 
droTi, 1739 So. Halsted SL, Chica<o» 
III, — Telefonas! Rooeevelt 8500.
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Ulsimokijima kainai 
Chicagoje — paltai

Metanui----------- - -------
Pusei meti---------------
Trims mėnesiams 
Dviem minėsianti
Vienm minėsiu! ............

Chicagoje per neifatpjual
Viena kopija ........... .......
Savaitei .i.... ............. ;

Minėsiu! —___ _ ■■
Suvienytose Valstijoea na Chicagoje 

paltu: ‘
Metams —------ ■■ ....... .— |7.00
Pusei metų------------------------ - 8.50
Trims mėnesiams ......... 1.75
Dviem mėnesiam __________ 1.25
Vienam mėnesiui--------- ------------ .75}

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams _______ $8.Q0'
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams--------------------2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymo.

$8.00
4.10 
2.00 

, 1.50
.75

įtaką į opinijos susidary
mą užsieniuose...”
šitaip elgdamasi, bolševi

kų valdžia faktinai paverčia 
telegramas, išeinančias iš 
Rusijos,; savo propagandos 
įrankiu; Del šitos priežas
ties daugelis žmonių, kurie 
turi galimybės sekti Rusijos 
gyvenimą tiktai iš laikrašti
nių žinių, iki šiol turi labai 
klaidingą supratimą apie 
santikius bolševikų valdo
moje šalyje.

Bet jeigu bolševikų vaK 
džia taip bijoki, kad pasau
lis nepatirtu tiesos apie Ru
siją, tai ko yra vertas jos 
pasigyrimas, kad ji esanti 
tvirčiausia pasaulyje val
džia? ’ ; .

Ne visi namie ’ ’.

Cenzūra 
Rusijoje.

Arcivyskupo Cieplako ir 
prelato Budkevičiaus bylos 
laiku Rusijoje tapo labai pa
aštrinta cenzūra. Užsienių 
korespondentai, gyvenusie
ji Rusijoje , turėjo delei to 
daug susikirtimų su sovietų 
valdžia ir, pagalios, nieko 
neatsiekę savo protestais, 
ėmė vienas po kito apleisti 
bolševikų šalį.

Vienas jų, George Seldes, 
dabar iš Rygos telegrafuoja 
apie cenzūros sąlygas Rusi
joje. Tarp kitko jisai sako:

“Sovietų cenzorius ab
soliučiai draudžia visas te
legramas, kurios paduoda 
plikus faktus arba faktų 
interpretaciją arba * bet 
kurio asmens, įstaigos ar
ba partijos pažvalgas, jei
gu tame yra kritika, lie
čianti proletariato dikta
tūrą, komunistų partijos 
interesus arba sovietinės 
valdžios padėtį pasaulio 
akyse.

“Sovietų cenzūra laikosi 
to nusistatymo, kad ji tu
ri teisę karpyt, keist arba 
sulaikyt telegramas, idant 
padarius pageidaujamą

“Naujienoms” pastebėjus, 
kad Latvijos buržuazija ėmė 
vartoti ginkluotą fašistų jie- 
gą prieš socialistus, So. Bos
tono “Darbininkas” ve kaip 
atšauna:

“Panašiai Amerikos lie-* 
tuvių socialistai daro — 
negalėdami įveikti bolše- 
vikuojančių draugų šau
kiasi pagelban kapitalis
tinės valdžios policistų 
lazdos.”
šv. Juozapo sąjungos or

ganas čia turi omenėje tuos 
atsitikimus, kur reikėjo su 
policijos pagelba malšinti 
Dolševikiškus triukšmada
rius socialistų prakalbose.

Jeigu palaikyt tvarką vie
šame susirinkime yra tas 
pats, kas užpult ginklais ra
mią demonstraciją (kaip pa
darė Latvijos fašistai) —• tai 
mes galime patarti “Darbi
ninko” redaktoriui duot iš- 
ekzaminuot savo smegenis 
spęcialistui gydytojui.

| Apžvalga
LIETUVOS PASIŪLYMAI AT

MESTI—KAS TOLIAU?

kijos. Be to, p. Hymansas 
atmetęs pasiūlymą apeliuoti 
tarptautiniam teismui, dėl 
Tautų Sąjungos Tarybos nu
tarimų teisėtulmo. Lietuvos 
atstovas griežtai protestavęs 

• prieš elgimąsi Tarybos, kur' 
buvo pažadėjusi išspręsti 
ginčą, abiem pusėm susita
rus, o dabar lenkiantis Am- 
Iba'sadorių Konferencijai, ir 
reikalavęs, kad dalykas bur 
tų svarstomas ateinančiame 
Tautų Sąjungos posėdy.”
Kita žinia irgi iš Genevos sa* 

ko:
‘“Musų delegacija^ prane

ša, kad Tautų Sąjungos Ta
ryba atsisakė perduoti Lie
tuvos pakeltus klausimus 
Internacionaliniam ^Teismui, 
Lietuvos delegacija perkėlė 
tuos klausimus Tautų Są
jungos pjenunian.”
Tautų Sąjungos plenuman 

tečiaus Lietuvos protestas ne
galės patekti, jeigu- tam bus 
priešingą Tautų Sąjungos Ta
ryba. O ši, p. Hymanso lupo
mis, pareiškė, kad Lietuvių- 
Lenkų ginčo ji daugiaus nebe- 
kelsianti, nes siena tarp Lie
tuvos ir Lenkijos esanti galuti
nai nustatyta.

Tuo budu didžiosios Europos 
valstybės skaito Vilniaus klau
simą užbaigtu. IŠ šitos pusės 
Vilnius yra pralaimėtas Lietu
vai.

Kas gi lobaus?
Savo teisės į Vilnių Lietuva 

neatsiižadės. Ką ji turi daryt, 
kad jį atgavus?

Musų supratimu, reikia 
griežtai atmesti karo kėlią Vil
niaus atgavimui. Ginklais nu
galėti lenkus Lietuva nepa- 
jiegtų. Dėtis gi su kuo nors, 
kad bendromis jiegomis su- 
mušus lenkus, butų Lietuvai 
pavojingą. Jeigu, pa v. Lietu
va susidėtų su rusais, tai ji 
veikiausia prakištų savo nepri
klausomybę. O kitos valsty
bės, kuri norėtų kariauti su 
lenkais, nėra.

Jeigu yra kokios nors vilties 
laimėt kovą dėl Vilniaus, tai 
tiktai ramiu keliu. Lietuva 
turi stengtis taip susitvarkyti 
kultūriniai, ekonominiai ir po
litiniai, kad VĮilnįauš krašto 
žmonės matytų, jogėi jiems bu
tų daugiaus naudos susijungti 
su Lietuva, ne^u gyventi po 
lenkų valdžia. Tuomet len
kams bus sunku išlaikyti savj 
lankose Vilnių.

pri vatinio

Gene-

kbres- 
Belgų 

pareis-

“Lietuva” praneša iš 
vos:

“Eltos
pondento pranešimu,
atstovas Hymansas 
kęs Tautų Sąjungos vardu 
balandžio 21 d. posėdy, kad 
Lietuvių-Lenkų ginčas nebe
galės būti keliamas, nes 
Tautų Sąjungo š/m., kovo 
15 d. galutinai nustačiusi 
sieną tarp Lietuvos ir Len

Padegėlis Kasmate. ,

Kaip žiūrėti me 
no veikalų).

I — žodelis pasiteisinti
Juk tiesa, posakis, kaip žiūrėti meno 

veikalų — paveikslų, skulptūrų, arkitek
turos kurinių, — skamba keistokai? Kad 
nebūčiau peranksti apkaltintas, skubu pa
siaiškinti. Sakydamas, “žiūrėkit meno vei
kalo”, — mintiju kiek kitokį žiūrėjimą, 
negu koks yra dabojant teisę, gerintis sa
vo mylimosios grakščiomis linijomis, ar 
įbedant pasiilgusias akis į neapčiuopia
mus tolius.

žiūrėti meno veikalų — reiškia juos 
suprasti, reiškia mokėti juos bent sau iš
aiškinti. Bent kas tai yra — aiškinti plas- 
tingojo meno veikalą? Ar pagaliau ir rei
kalinga tai daryti — juk plasįingasis me
nas ir yra tam, kad į jį žiūrėti, jis pats.'sa
vaime, savo formomis, savo linijomis, . 
spalvomis kiekvienam žiūrėtojui aiškus?

Turinio žvilgsniu — vargu bau galėtų 
dvi nuomonės būti: žėdnas paveikslas turi 
—----------- i

NE SOCIALISTŲ DIEVOTU
MAS, BET KLERIKALŲ ŽIOP

LUMAS.

‘'‘Draugas” užsimanė pašne
kėt apie socialistų “dievotu
mą”. Jie, girdi, esą bedieviai, 
bet kuomet reikią gauti tikin
čiųjų žmonių basių, tai jie ap
simetą tikinčiais. Kartodamas 
Kauno \“Laisvės” žodžius, Chi- 
cagos dvasiškų tėvelių organas 
pasakoja:

^Socialdemok^ajtali laiko 
krikščionybę ir visą tikėji
mą kvailyste. Bet reikia 
gauti balsų. Jie rašo pro
klamaciją, .kurią pavadina: 
Į jus, tikintieji. Toje pro- 

' Įklamacijoje apgailestauja, 
kad krikščionys demokratai 
nesuprantą tikro Kristaus 
mokslo, nesupranta tykaus 
tylinčio Kristaus ir tikėjimą 
išnaudoja savo tikslams.

“Reikia tik stebėtis, koks 
begpdis ir veidmainys gali 
būtį žmogus. t /

“Tie socialistai, kurie žy
dų Marksų, Bebelių, Libk- 
nechtų, ITockių, Plečkaičių 

išjuokia tikėjimą 
\ kaip tik. be

galima, kurie skelbia kiek
vienai religijai' mirtiną ko
vą, kuriems tikėjimas bai
sesnis už patį kapitalizmą, 
tie žmonės apgailestauja, 
kad Kristaus mokslas pamin
tas, paniekintas!? Tie žmo
nes imasi .tikinčiųjų sąžinę 
ginti nuo sudarkymo! Ar be
reikia didesnio begėdišku

mo, veidmainingumo. Ar 
begalima labiau pasityčioti 
iš Kristaus ir tikinčių žmo
nių, kaip kad socialdemokra
tai padarė savo proklamaci
joje. Pasirodo, kad^ žyde 
Markso etika yra gerai ži
noma ir musų lietuvių so
cialdemokratams Pleškančio 
ir Kairio vedamiems... ”
Norint atsilyginti su “Lais

ve” ir “'Draugu”, kurie «kolio- 
ja socialdemokratus veidmai
niais ir begėdžiais, butų gali
ma lengvai sugrąžinti jiems 
atgal jų komphlmenttfs. Nes jie 
niekina Marksą už tai, kad ji
sai buvo žydas, — tuo tarpu 
pats Kristus buvo žydas! Ir 
visas “Senasis Įstatymas”, kurį 
krikščionybė skaito “Dievo žo
džiu”, yra niekas kita, kaip 
žydų reliigjos dokumentas. Jei
gu krikščionys gali imti iš 
žydų tautos savo tikėjimo įstei
gėją, tai kodėl negali socialistai 
priimt žydo Markso ihokslą? 
Mokslas juk mažiaus priklauso 
nuo tautinių skirtumų, negu 
tikėjimas.

Klerikalų laikraščiai, niekin
dami Marksą dėl to, kad jisai 
buvo žydas, pasirodo patys di
džiausiais veidmainias ir begė
džiais.

Bet mums yra ne tiek svar
bu jų' dora, kiek jų argumentai. 

T odei mes pažiūrėsime, ko vier- 
ths yra jų pfiekaištas, k&d so-1 
cialdemokratai, atsišaukdami į 
tikinčiuosius žmones, elgiąsi 
priešingai savo įsitikinimams.

Socialdemokratai sako, kad 
kunigai nesilaiko Kristaus mo
kslo, bet’ tiktai išnaudoja jį 
savo tikslams?1 Kauniškė gi 
“Laisyje” ir 'Chicagos ‘JJrau- 
gas” tvirtina, kad jie neturį 
teisės daryti tą priekaištą ku
nigams, kadangi jie netiki Kris
taus mokslu. Ar yra logiškas 
šitoks jų tvirtinimas?

Visai ne* plausimas čia juk 
eina visai ne apie socialdemo-

lupomis 
taip skaudžiai, 1 • I ' •

kratus, o tiktai apie kunigus 
(ir jų partiją): Ar jie tiesą 
skelbia, ar ne? Ar jie elgia
si taip, kaip kitus mokina, a? 
ne? Jeigu kunigai ir jų par
tija skelbia netiesą, arba jeigu 
jie nesielgia taip, kaip jie kįtus 
mokina, tai jie yra žimonių ap- 
gavjkai, —, nežiūrint, ąr jų 
skelbiamam mokslui kas tiki, 
ar ne.

Tai yra aiškus dalykas. 
“Draugas”, sakysime, yra prie
šingas Markso mokslui; bet 
jeigu jisai matytų,, kad social
demokratai, kurie tą mokslą 
pripažįsta, iškreipia jį arba sa
vo darbais nusideda to mo
kslo prinepams, tai jisai tu
rėtų ne tiktai teisę, bet ir pa
reigą nurodyt ląi socialdemo
kratų pasekėjams. Ir joks pro- 
tings žmogus nesakytų “Drau
gui”, kad apie tai kalbėt esą 
ne jo reikalas.

Ir taip pat joks protingas 
Žmogus negalėtų pasakyt 
“Draugui”, kad, kritikuoda
mas Markso mokslo pasekėjus, 
jisai pats apsimetęs marksi- 
ninku. t

Taigi ir socialdemokratai 
neapsimeta tikinčiaisiais, kuo
met jie tikihtiems žmonėms 
.parodo, kad kunigai yra Kris
taus vardo šinkpotojai, o ne 
tikrojo Kristaus mokslo pla
tintojai. Nejaugi “Draugo” ir 
“Laisvės” redaktoriuj. yra taip 
žiopli, kad jie to nesupranta?

nors blogą padaręs, galvą 
įtraukęs į kalnierių spruko iš 
sakyklos.
' Žmonėse pasigirdo šnabždė
jimas, vietomis ir juokai

Išėjęs iš bažnyčios, sužino
jau kame dalykas. Tašai kle
bonėlis, užėjus vokiečiams, bu
vo pakeltas į amtsforsteherius, 
uoliai stumdė ir koliojo žmo- 
nęs, kurie, sulig jo nuomonės, 
skriaudė vokiečius, netinkamai 
pildydami jų prikazus ir pa
rėdymus, arba buvo neištikimi 
vokiečių kaizeriui.

Kad tokį kaizerio valdininką 
žmonės labiau “pavožotų”, jis, 
kur reikia ir nereikia, baugino 
žmones žandarais. Įsikarščia
vęs, nebepamatė žmogus, 
kaip ir už krikščionis storavo- 
damasis ištarė anais laikais 
buvusį madoje žodį. Tik nepa
baigė.

II. Pašvilyje.

Verbų nedėldienis. 
pilna

Šii| dienų Lietuvos 
bažnyčiose.

praeitus rinkimus balsavo 
visokius cičilistus, bolševi- 
ir kitus nekrikščionis. Tie
Velniai, velniai...” x

Taigi tasai kunigėlis sake tą 
pąmokslą. Sakė apie Seimo 
paleidimą ir rinkimus. Ir kad 
įsikarščiuos, kad ims rėkt, kad t 
ims kėtotis, kad ims sukinėtis 
į visas puses, kad ims linguoti, 
svyruoti...

. Ir vis tai iš įvairių davatkų 
šiukšlynų surankiotais žodžiais 
keikdamas bedievius, socialis
tus. Bažnyčioje pasigirdo 
graudus moterų verksmai, c 
kunigėlis vis rėkė, mojavo, su
kosi, lingavo. Ir kai • pačiame 
karštyje jis taip labai pasisvė 
re per sakyklos sienelę kad at
rodė lyg kabas ant tvoros pa n 
tis, vienas vyras išsigando ir 
nebepasijutęs suriko: “kunigėl, 
iškrisi”.

Bet kunigėlis dar labiau 
pradėjo rėkti, 'labiau mojuoti, 
svyruoti. Tik staiga, nepasa
kęs amen, sustojo, greit pasi
lenkęs kažin ką sučiupo nuo 
sakyklos dugno, pasikišo po 
kruizą, ir tik tada atsisukęs pa
sakė amen ir išbėgoj

įmonės pradėjo sakyti, kad 
trukusi ‘ širdis, ir ėmė grūstis 
klausinėti zakristijono. Bet tas 
šypsodarhasds patylomis pasa

kė, kad kunigėliui trukęs... 
kelnių juosmuo.

Panašus pamokslai, tik be 
tokios pabaigos, buvo Kiškiro- 
kyj, Naujasodyj, Parugyj, Už- 
unluos, Uždusituos ir daug, 
daug kitur..

(Tikri atsitikimai).

Važinėju po Lietuvą. Šven
tadieny ir šiaip pasitaikins 
progai užeinu pakely pasitai- 
kiusion bažnyčion. Išgirstu ir 
pamatau rdaug įdomių dalykų. 
Tokių dalykų, kokių nematė ir 
negirdėjo nei musų tėvai nei 
tėvų tėvai, gal nebegirdės ir 
nebematys ir musų vaikai. '

Taigi šuttiahiau ir kitiems 
papasakoti, ką esu girdėjęs, 
matęs. \

I. Daumėnuose.

Tai buvo tuojau apleidus 
Seimą. Paumėnai — stebuklui 
ga vieta, kur per Sekmines 
suplaukia tūkstančiai žmonių. 
Daumėnų klebonas jau žilas 
žmogus taigi ‘kiebebloznas”.

Pirmą šventadienį po Sei
mo paleidimo jis sakė pamoks
lą apie įvairius cicilikus. Baig
damas labai1 supyko ir tik rė
kė, rėkė:

“Jus, mužikai, nuskurėliai! 
Jus keliat galvas prieš ponus 
ir kunigus, jus išmislinėjat 
visokias ' bedieviškas partijas. 
Palaukit, jeigu jus ir šį kartą

ar 
aš

Buvo
Diena graži. Bažnyčia 
žmonių. Pamokslo sakyti įlipo 
Vidutini^ amžiaus kunigas. 
Pradėjo taip:

“Krikščionys katMkaji!; Mu
sų bažnyčia pilna velnių... ”

Klauisytojaii persigando, pra
dėjo dairytis į lubas, į sienas, 
į kertes.

‘*Taip, pilna velnių, tik tie 
velniai be ragų; tai tie, kurie 
per 
už 
kus 
•yra

Panašiai kalbėjo visą valau-- 
dą. Baigdamas gi suriko: 

i “Meskit tuos Velnius iš visų 
padorių vietų, muškit juos!”

Žmonės .skirstėsi nusiminę, 
pikti.

Po visam rinkoje buvo mi
tingas. Kas jį rengė, nebete
ko sužinoti. Tik pamačiau, 
kad, pabaigus kalbėti vienam 
žmogui, ant bačkos užšoko tas 
pats kunigėlis, kuris bažnyčio
je ^mitingavo. Užšoko, ir vėl 
tą patį pradėjo. Bet čia staiga 
didžioji pusė minios kad šu 
riks;.

,—Ąr tau valna keiktis?! Mus 
tęvai to nemokino gatvėje da
ryti, o tu ir bažnyčioje. Visi 
jus jokie krikščionys demo
kratai —'tik kitus keikiate, kad 
patiems viešpatavus. Šalin, ša
lin ! Nes tuoj!..

Net baisu sakyti: minia kad 
kiek butų pasinaudojusi paties 
kunigo bažnyčioje duotuoju pa
tarimu, tik milicija laiku atvy
ko.

III. Vilkmergėje.
buvo paskutinis ' reko- 
pamokslas. Seimas jau

nebalsuosite už 'krikščionis 
darbo federaciją, aš jums, 
jums atsiųsiu žan...”

Čia jo gaisas nutruko ir 
truputį pasišhkiriįąįęs, lyg "ką

jis

Tai 
lekcijų 
buvo išvaikytas. S^ikė jaunas, 
Jaunas kunigėlis, likutis kitkš*- 
čioniškumą matuoja ' rankos 
bučiavimu.

Nužeminta, gražiai pabu
čiuosi — geras krikščionis; ne
visai nužemintai, nevisai dai
liai — apgedęs krikščionis; vi
sai nepabučiuosi—bedievis, so 
cialistas.

IV. Pamiškėlyje.

Tai.buvo per Velykas. Pa
mokslą sakė senelis klebonas. 
Visko neišgirdau, nes vos ke
lius sakinius ramiai pasakas, 
tas, matyt, geros širdies senelis 
pradėję verkti ir dejuoti maž
daug šiais žodžiais:

“Mano mieliausioji! Žinot, 
kiek aš dėl jus vargstu, kiek 
šąlu, kiek nakčių nemiegu, o 
jus?,. Girdžiu, kad jus žada
te balsuoti už tuos, kurie nori 
mano žemę atimti ir išdalyti 
bėdulėms (žemės klebonui yra 
virš 50 deš.), kurie nori mane 
apkrauti mokesniais, kaip ir 
jus, kurie nori, kad aš važiuo
čiau į stuikas, duočiau rekvizi 
cijas, kaip ir jus...

Mano mieliausieji! Pasigai
lėkit manęs seno, ne varykite 
manęs į skurdą. ■ Argi jums 
bus gražu, kad jūsų klebonas 
nebeturės / nė kuo dorai pava
žiuoti, nė ko bulbienės užisi- 
lieti? Pasigailėkite manęs — 
balsuokite už krikščionis de
mokratus ir panašius krikščio
nis.”

Maždaug taip, kartais dau-1 
giau pravirkdaimas, kartais nu
siramindamas, visą valandą.

Po pamoksilo žmonės visaip 
kalbėjo vieni vienaip, kiti ki
taip. Bet niekas ant pamoks
lininko nesibarė, tik daugiausia 
patys dejavo:

“O kas musų pasigailės? 
Krikščionys musų nesigaili!”...

Panašių pamokslų teko gir
dėt ir kitur.

(Bus daugiau)

savo turinį,, rūmas turi savo tikslą — tai mu jokių ypatingų uždavinių, žiūrėtojui 
visa reikia nusivokti, kitaip joįks veikalo nestato, nesunku įsitikinti, kad ir jo su- 
sprendinias nėra galimas. Bjat formos pratimui reikta tam tikro pasirengimo.

— šviesą, spalvas, lini-
- mato kiekvienas, bet paveikslo es- 
ne pavienėse dalyse, bet visumoje.

žvilgsniu — ar linijos, varsos, šešėliai pa
tys savaime nekalba, ar galima tai aiškin
ti? Ar kad suprasti japonųminiatiurką ar 
piešinį reikalinga jau japonų kalbos mo
kintis? Ar natūralinių tautų primitiviniai 
piešiniai nepasako kurkas daugiau ir aiš
kiau, negu jų kalbos žodžiai, kurių turi
nys dar nėra tikslus?

Pagaliau, dar šalininkai nusistatymo 
“menas dėl meno” tikina, kad meno vei-

I •
kalais galimą tiktai džiaugtis, ir kad čia 
visas žiūrėtojo uždavinys baigias. Tačiau 
ne kiekvierias savo akimis mato tai, kas 
paveiksle parodyta, ir ne kiekvieno akys 
tamr kad matyti: žiūrėti reikia išmokti, ar 
net išaugti iki mokėjimo žiūrėti. Ir šit ko
dėl.

'Negana matyti, kad toj įr toj vietoj 
tokia spalva, -tokia linija, tokia forma, bet. 
reikia nusimanyti, kodėl taip yra, . kodėl 
tokia, o ne kitokia forma yrĄ galiim^^a- 
galiau reikia kūrinys įvertinti. Į tJRina- ’ 
ma šitokiais kėliais.

II

Pavienius bruožus - 
jas 
mė
Reikia įstebėti ne vien tiktai šviesą, bet 
jos ritmą visuimoje; ne vien tiktai žmones, 
medžius, debesis, dangų, daiktus, bet vi- < 
sumos formą, kurių visos šitos daiktybes 
sudaro, ir kaip ji rėmuose gludi. Negana 
įstebėti pavienias varsas, bei reikia su
čiuopti jų visumą, sistemą, kuria tos spal
vos derinama, viena kitai priešpastatoma, 
viena į kitą pareina, sistemą, kuria visas 
paveikslas remias. Ir negana įstebėti rit
mo vienumą šviesoje, varsose, linijose, -f- 
reikia visą tai sujungti į visumą. Visa tai 
kilo iš vieno šaltinio ir tuo pačiu keliu 
ėjo, vienas kitą papildo, vienas be kito nė
ra įmanoimas. Ir suradę tokią visumos vie
numą — mes jau turėsime pakopos ' taš
ką, iš kuriogąlima jųp žvelgti į paveiks
lą ir 'laukti, kad paveikslo siela muins by
loti pradėtų. •'

Van Dyck’o pavyzdys labai papras- 
Pakopos taškas , tas: XVn jšimtmečio stilius. plačiai žino-

i* w v mas> jo paslaptys visos įspėtoj tai dėl jo
Jei paimti, pavyzdžiui, paveikslą ko- jokių sunkenybių nėra. Bet kieitokių stl 
inrc. vun Iziiria savn nnnmshi- lill Dasaulv vra. buvo/ ir hlls?r Kipkvienfl
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tauta savaip kuria, kiekvienas stilius žėd 
noj kitoj tautoj kitaip prigyja, ir vienoj 
ir toj pačioj tautoj — tiek stiliaus periodų 
ir epųjkų! ' , '

Giali pasitaikyti, kad žmogus nuspė* 
ja svetimos jam tautos ir epokos stiliaus 
paslaptis dėl ■ jo kokių nors ypatingų sa
vybių, Lot tai tėra tiktai išimtis. Visumoj 
gi — to. nėra. Kad suprasti japonų piešinį, 
tiesa, gal japonų kalbos mokintis ir ne
reikia, bet reikia išmokti taip jausti ir 
matyti, kaip japonai.
Indų arkitekturos esmę, reikia 
Indų pajautimo. Nelyginant, kad suprasti 
svetimos kalbos literatūros veikalą, reikia 
.tą kalbą gerai išmokti. Net toks visuome
ninio gyvenimo reiškinys, kaip: rusų bol- 
šęyikų revoliucija: faktą visi ir visur ži
no, bet suprasti, kodėl ji atsitiko, kodėl 
ji išsiliejo tokioj
kodėl takioj formoj ji galima tik Rusijoj, 
—- tai suprasti gali tįk tie, kuriems šiokiu 
ar tokiu budii ; teko pažinti rusų nihiliz
mo formos ir rusų tautos būdas. Bet šion 
sritin gėl net nereikėtų daryti ekskursijų.

Gana kad koks lietuvis ar abelnai 
. šiaurės žmo'gus, neišauklėj'ęs savyje ;ptta- 

tesnio meno pajautimd, pamatytų Floreh- 
cijos, Romos ar Miuncheno vėlybojo re
nesanso rumus, jis neatsistebėtų ių šalty-

Arba kad suprasti 
išmokti

be, jų nuobodumu, jų formos vienpusišku 
vienodumu. Bet kai jis įgautų pajautimo, 
kurio kupini Italai ar* jų vienminčiai tuos 
rumus statydino, -
koĮkįe begaliniai dvasios turtai paprasto
mis formomis tenai reiškiasi! Tiktai tuo
met jisai pamatytų, lyg akinius nusiėmęs, 

'kas tai tenai yra. Ta pat galėtume pasaky
ti ir apie paprastų Vakarų Eiropos pilietį, 
atvykusį kur į. Maskvą ar Troicko Sergi- 
jevskujų 
tiktai

tuomet jis suprastų,

o ne kitokioj formoj,

įLavrų. Ir jis iškarto įvertintų 
smulkmenas, o esmės nepastebėtų': 

(Bus daugiau) 6

Juozas Tysliava.
-■

Triįoletas.
Vėjas pakįla — eglės suužia — 
Mylimos giesmės ūksmėse plinta. 
Šakalo šauksmas — gauski, giruže, 
Tavojo ryto, ašaros krinta... 
Nerimo pUola — tolimi dužiai 
Girios pastogėj tartumei kinta. 
Vėjas pakįla -— eglės suužia — 
Mylimos giesmės ūksmėse plinta.

KADA moteriške kalba, vyras žiuri jai į

*)Heinrich Woelfilin’o teoriją.

; jacinte .ii . i.
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CHICAGOS Rateliuose gerai atlikti. Tiek galima pa- 
. šauni

ŽINIOS Ką žmonės kalba apie p, 
Babravičiy

Chicagą atlankė vokiečiu 
kardinolas

Vokietijos žmonas kenčia neįma
nomą vargą, sako kardinolas. 
— Darbininkai nutraukia nuo 
savęs duonos kąsnį, kad sušel
pus studentus.

------------------ .
Sekmadienį Chicagoje lankėsi 

vokiečių kardinolas Michael von 
Faulhaber. Jis atvyko iš Miuni- 
cho. Į Holy Name katedrą jo pa
siklausyti susirinko apie 2,000 
žmonių.

Kardinolas kalbėjo apie dabar
tinę Vokietijos padėtį. Esą tik 
Amerikoje jis pamatęs tikrus 
vaikus. Vokietijoje vaikučiai da
rą neįmanomai blogo įspūdžio: 
susitraukę, sudžiūvę, silpnutė
liai. Jų akutės tarytum visą lai
ką maldauja valgyti. Paskuti
niais penkiais metais jiems ne
teko ragauti tikro pieno.

Vidurinės klasės ir darbinin
kų padėtis irgi esanti sunki. Bet 
nežiūrint dvasiniai žmonės nėra 
pakrikę. ^Nežiūrint to, kad dar
bininkams labai sunku gyventi, 
jie dirba po porų valandų virš
laikio ir tuos pinigus skiria stu
dentų fondams. Studentai taipgi 
visokiais budais verčiasi: dirba 
kasyklose, dirbtuvėse, etc., kad 
tik gavus stipendijas ir kaip 
nors prasimaitinus.

Paskui buvo renkamos aukos 
vokiečių biednuoliams‘šelpti.

Arcivyskupas Mundelein paau
kavo $1,000. 
surinkta kol 
skelbta.

Kardinolas
waukee, o paskui važinėsis po 
visą Ameriką rinkdamas aukų 
šelpimui, Vokietijos biednuo- 
lių.

kai dėl artisto 
Štai ką pasakė

artisto-dainininko * \ 
būtinai reikia

P-lė L. Narmontaitė paprašė 
kai kurių veikėjų.išreikšti sa
vo nuomones 
Babravičiaus, 
užklaustieji:

“Didžio 
Babravičiaus
kiekvienam lietuviui išgirsti. 
Jis yra musų tautos turtas ir 
kelia Lietuvos vardą pasaulyje. 
Kiekvieno Chicagos lietuvio pa 
reiga y ta remti p. Babravi
čiaus koncertą.”

Tokią nuomonę pareiškė p.
StateJ. J. Elias, Universal 

banko prezidentas.
St. Valančauskas pasakė: 

“Kaipo artistasndaininmkas 
Babravičius daro daug garbes 
lietuvių tautai. Kiekvienoje kor 
lonijoje Amerikos lietuviai tu
rėtų stengtis išgirsti šį didį 
lietuvių dainininką ir nepra
leisti progos. Lygąuš jam dar 
amerikiečiai negirdėjo.”

O jštai p. A. J. Bieržinskio 
nuomonė: “Artistas Babravi
čius yra vienas žymiausių Lie
tuvos dainininkų. Gaila butų, 
jeigu Chicagoje rastųsi tokių 
lietuvių, kurie nepas-inaudotų 
proga išgirsti jo koncertą. Tad 

važiuokime į jo koncertą.”visi

F-lių Krasauskaitės ir 
koncertas.

Malos

Kiek iš viso liko 
kas dar nėra pa-

išvažiavo į M ii-

Areštavo 24 chiniečius
Jie liko užklupti berūkant opiu

mą. — Konfiskuota du šimtu 
dėžučių narkoto.

Po No. 265 W. 22-ra gatvė de
tektyvai užklupo chiniečių opiu
mo landynę. Kambariai buvo 'la
bai gražiai išrėdyti. Susirinku
sieji “svečiai” buvo pasirėdę tau
tiniais drabužiais.

Kai detektyvai įsilaužė į vi
dų, chiniečiai gulėjo pasieniais 
ir rūkė opiumą. Kiekvienas jų 
turėjo prie savęs apie $200. Bu
vo ir tokių, pas kuriuos suras
ta $500 ir daugiau.

Visi rasti namuose chiniečiai 
liko areštuoti. O viso jų buvo 24. 
Ye Sing suimtas kaipo opiumo 
landynės laikytojas. Kambariuo
se rasta 200 dėžučių opiumo.

Meldažio svet. geg. 8 d. p-lių 
Onos Krasauskaitės ir Day 
Malos koncertas pusėtinai ge
rai nusisekė. Publikos buvo 
mciperdaugiausia iš priežasties 
blogo oro. Bet kurie buvo kon
certe,— tai nesigailėjo atvykę. 
Kuomet p-lė Krasauskaite dai
navo, visi jai nesigailėjo aplo
dismentų, nes jos malonus bal
selis visus žavėjo ir linksimino.

Puiku, kad tarp musų atsi
randa daugiau dainininkių su 
gerais balsais. Tiek galima pa
sakyt, kad ji yra talentinga 
dainininkė. P-lė Malo ir-gi at
liko savo piano skambinimą 
puikiai. Jinai skambino sun-‘ 
kius dalykus ir jie visi buvo

CHAS J. ZAHN TAPO IŠRIN
KTAS NOEL STATE BANKO 

DIREKTORIUM.

Gegužės 9 d. p. Chas J. Zahn 
tapo išrinktas Noel State ban
ko direktorium.

P-as Chas J. Zahn yra sū
nūs mirusio Chas A. Zahn, ku
ris buvo išrinktas Noel State 
banko direktorium sausio 8 d. 
1909 m. ir ėjo direktoriaus pa
reigas iki pat mirties, vasario 
4 d. 1916 metu.

Naujai išrink tasai direkto-j 
rius yra IloeTl plieno kumpa- t 
nijos (400 N. Ashland Avė.) ! 
sekretorius.

GIMIMAI.

Chicagos Sveikatos Departa 
mente įregistruota giminiai 
lietuvių šeimynose:

Anna Zikas, -337 West 
Place, balandžio 20.

(ienevieva Purvis, 3025 
Polk St., balandžio 23.

Lillian Balanas, 
soh Avė., gegužes

Frank Burrik, 
gon Avė. bal. 25.

sakyti, kad, ji yra tikrai 
pianystė.

Teko patirti, kad jos 
ilgo da vieną koncertą 
lietuviams. Patartiną, 
kitą kartą daugiau publikos 
atsilankytų.—Ten buvęs.

Rakauskaitės atsisveiki
nimo koncertas

neuž- 
duos 
kad

Gegužės 13 d. .“Birutę** pa
teikė Chicagos publikai kon
certą. Tai buvo “Mariutės”’ 
Rakauskaitės atsisveikinimas, 
nes Ji greitu laiku išvažiuoja 
Lietuvon.

Be pačios primadonos Ra
kauskaitės koncerte dar daly
vavo p-ios, Nora Gugienė, Solo- 
mija Čerienė, p-lė Julia Virvai
tė ir p. Jonas Ryanskas.

“Mariutė” sudainavo vienuo 
liką dainų — visos lietuvių 
kompozitorių, daugiausia Tal- 
lat-Kelpšos.

Apie patį dainavimą nėra 
reikalo kalbėti. “Mariutė” yra 
gerai chicagiečiams žinoma ir 
ją visuomet (malonu pasiklau
syti. *

r
P-lė Julija Virvaitė sudaina

vo Eva Del A’Qua’s “Villane- 
lle.” Nors tai ir labai sunki 
daina, bet p-lei Virvaitei pasi
sekė neblogai ją išpildyti. Ji 
dar kartą parodė,^ jog jos bal
sas yra gražus ir jog jai bus 
lemta užimti vietą tarpe Chi-

cagos žvaigždžių. Tuo labiau 
kad ji tebėra dar visai jauna 
dainininkė.

Publika katučių ploti jai 
nesišykštėjo. / 
P-as Jonas Byanskakgan šau
niai paskambino pianu Chopi- 
no “Valse opus 64, No. 2” Var
gu klysiu pasakęs, kad mes 
cliicagiečiai geresnio pianisto 
už p.x Byanskį -neturime. \

P-lė širvaite vėl sudainavo 
pprą dainelių. O paskui sekė 
iš “Bailaus Daktaro” “Ginčų 
trio”. Publika privertė tą gin
čą pakartoti. Ir suprantama. 
Tą “Ginčų trio” * išpildė ge
riausios Chicagos dainininkės 
— p-ios JJora Gugienė, Solo- 
mija čerienė ir p-lė M. Rakau- 
skatė.

Po to užbaigai dar sudaina
vo p-lė Rakauskaitė.

Ištiesų gaila, kad Chicaga 
netenka gerų dainininkių. Iš
važiavo jau p-nios O. Pocienė

EKSKURSIJA Į 
KLAIPĖDĄ.

MAJESTIC TEATRAS Gal jums reikalingi 
akiniai

■r

PADeKAVOJIMAS

Mes Felikso Gvaževičiaus moteris, 
vaikai, dukterįs, žentai ir anųkai 
siunčiame širdingą ačių kunigams: 
klebonui Krušai, kun. Albavičiui, 
kum Vaičiūnui ir kun. Statkui už 
puikias iškilmingas pamaldas sureng
tas laidotuvėse A. A. brangios atmin
ties Felikso, ir už taip puikius ir pa
mokinančius pamokslus. Tarpe kitų 
dalyvavusių iškilmėse' mes negalime 
atiuėkavoti poniai Janušauskienei už 
taip puikų malonų Ir raminantį mus 
nuvargintąs sielas giedojimu.

Taipgi negalime atsidžiaugti ir šir
dingai dėkavojam musų vargoninin
kams: Saurui, Janušauskui, Saboniui, 
Daukšai ir Žukauskui, už jų taip ge
rą širdį ir už taip puikų gieddjimą 
per visą laiką laidotuvių. ) ■

Negaliu užmiršti nedėkavoję ir gra- 
boriui Mažeikai už jo puikų surengL 
mą laidotuvių, o ypatingai už jo šveP 
nų malonų ir mandagų apsiejimą su 
publiką. Ant galo labai Ir labai dė- 
kavojam visiems pažįstamiems ir 
draugams už taip skaitlingą dalyvavi
mą laidotuvėse nežiūrint neprielankio 
oro.

(Seka ant 6-to pusi.)

KAZIMIERAS PETKUS 
Mirė panedėlyj, gegužės 14 d., 
1923, 6:30 vai. ryto. Turėjo 

■ amžiaus 64 metus. Buvo ve
dęs ir paliko 4 vaikus: 2 sunu ir 
2 dukteris. Iš Lietuvos paėjo, 
Šilalės parapijos, Obelino kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 
metus. Laidotuvės bus ketver
ge, gegužes 17, 1923, iš. namų, 
3610 S. Emerald Avė., į šv. Jur
gio bažnyčių, 9 vai. ryta, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės, draugai ir pažįstami malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę.
Kazimieras, Petras, 

Zosė ir Uršulė.

Ant atminties
JERONIMO VASILIAUSKO

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 15 d., 1922 m'., 7-tą vai. iš 
ryto, buvo 67 metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
savo moterį, vieną dukterį ir du 
sūnų. Paėjo iš Kauno rėd., Šiau
lių apskr., kaimo Pabudkalnio..

Buvo 67 metų amžiaus ir gy
veno Chicagoj 19 metų po num. 
4542 So. Wood St.

Gerbiami giminės ir pažįsta
mi meldžiame ant šventų mišių, 
kurios atsibus pėtnyčioj geg. 18, 
8-tą vai. iš ryto, šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioj.

• Su pagarba,
Petras Vasiliauskas.

Labai įdomią ekskursiją 
Amerikos lietuviams rengia 
Suvienytą Valstijų Laivy
nas — United States Lines. 
Ekskursija bus ant laivo 
«T Kilimai n irnlzio-

čių laivo “Vaterland.” šis 
laivas yra naujaį pertaisy
tas, ir tik pertaisymas jo 
apsiėjo suvirs $8,500,000.00. 
Yra tai naujausias, didžiau
sias ir greičiausias laivas vi
same pasauly. Išplauks jis 
pirmu kartu iš fcjew Yorko 
su “Lietuvių Ekskursija/’ 
Liepos (July) 4 d., 1923 m.

Laivas “Leviathan” Sou- 
thamptone, Anglijoje pasi
tiks mažesnis laivas nes 
šis okeano milžinas į Klai
pėdą savo didumo delei ne
gali įplaukti. Visi lietuviai 
pasažierai bus paimti ant 
mažesnio laivo ir tada plevė
suojant Amerikos, ir Lietu
vos vėliavoms, plauks tiesiog 
į Klaipėdą. Bus tai svarbus 
nudtikis mus išeivijos ir 
tautos gyvenime: Amerika 
pripažino Lietuvą de jure, ir 
dabar jos laivas apsilankys 
Lietuvos vandenyse ir savo 
apsilankymu uždės pripažL 
nimo žymę kad Klaipėda 
yra Lietuvos langas į pa
saulį. ,

Ekskursijoj dalyvaus 
daug žymių Amerikos lie
tuvių, jų tarpe advokatai, 
■daktarai, vertelgos ir darbi
ninkai. Kas nori, gali va
žiuoti pirma, antra a^ba tre
čia klesa. Važiuojant tie
siog į Klaipėdą bus sutau
pyta daug pinigų, kurie yra 
metliojami visokioms paš- 
portų vizoms įvairių kraš
tų, ir taipgi bus išvengta 
daug nesmagumo persikrau- 
štant su bagažu ir tt. žymus 
lietuviai yra kviečiami va
dovauti tą ekskursiją, bu'* 
tent būti jos konduktoriais.

Jeigu Manot (vesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

Mes tikime tdreti tiuiku-\* 
mų šį rudenį dėl namų ap- 
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dei pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai-. 
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

SbSK

M. Levy & Company
Kampas 2?ps ir State Street

Telefonai: Calumet

r . .i » i • i • Reading. The Čhanton Trio. Rose Leviathan I buvusio vokie- Thorn ir Grace Ayere ir Brolis čiu-
žinotojai.

Padėjimui prie vodevilio programo 
jus žingeidus krutomi paveikslai.

Jass The Ten Seattle Harmony | 
Rink, viena geriausių jass orkestrų 
kokia buvo girdėti vodevyli. Tas bus 
programe Majestic Teatro nuo nedė- 
lios geg. 13 d.

Kiti dar 7 puikus palinksminto jai 
su komedija, Ned.Nester ir Co. Stan
ley Chapman, komedija škicas. Gibson 
Seserjs ir Grądy, šokėjai. Mock ir

Ko-operuojant su Suvienytų Val
stijų Maisto Administracija, daug 
sveikatos ir maisto autoritetų davė 
savo pripažinimą ir patvirtinimą 
margarinui. Kuomet V pripažinimas 
vienos valdžios jau reiškia yra pa
kankamai ^eras, o dar sujungimas ir 
kitų autoritetų, visai prašalina abe
jonę kas link gerumo margarino.

Dr. Royal S. Copeland, Sveikatos 
Komisijonierius miesto New Yorko, 
pasakė: “Sudėtiniai margarino yra 
virškinantis, maistingi ir turi didelę 
vertę kaipo maistas. Kuomet pada
ryti sanitarėse aplinkybėse ir kuomet 
gerai supakuoti ir dastatyti, marga
rinas yra 'saugus ir geras produktas”.

Kitas žinomas maisto autoritetas, 
-Dr. Harvey W. Wiley, daėjo svarbumą 
sakydamas: “Materijolas vartojamas 
nrirengime margaino yra geri ir virš
kinantis, kurie yra vartojami gerame 
maiste”.

Jelke’s Good Luck MargArinas yra 
geriausias ir visuomet šviežias. Ne
užmirškite pareikalauti jo.

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

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

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

JEI*saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipriu gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors anažiausis bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
« kampas 18 gatvės. « 
Ant trečio augšto virš PJatto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

• ■ ' < <

Afj'tTsepilšIęds Mostfs

SEVERĄ 5

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

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

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

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

s

Vd.rlojdnps qlio rpežli, išberinjdi 
ir Ųlol^iįi odirjčs lijos.

KAINĄ OOc *

Kldbek'ie po® «ipiTelępriliSi

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

1

Serganti žmonės yrą užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriami AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
Slapumo ‘

Klaipėdoj laivas ir kelei
viai bus patikti United 
States Lines atstovybės 
Kaune ir Lietuvos valdžios 
atatinkamų atstovų su ata
tinkamomis ceremonijomis. 
Kurie galės ir norės, tai ek
skursų antai aplankys Juod- 
krantį (Schwartzort) ir ten 
Lietuvos jurėj — mus pra- 
bočių vandenyse ir gintaro 
lopšyje — nusimaudys, ir to
liau trauks aplankyt Ram- 
byną, Birutės kalnį, ir ki-( 
tas svarbias vietas. Kurie 
skubinsis namo, galės va
žiuoti nieko nelaukiant — 
nuo laivo tiesiog pas saviš-‘ 
kius.

Visi, kurie manote va
žiuoti Lietuvon šį metą ap
silankyti arba apsigyventi, 
renkitės ant 4 Liepos. Bus 
tai mus istorijoj atmintina 
diena. Linksma paskelbti ir 
tai, kad kaina nei centu ne
bus brangesnė: iš New Yor- 
ko į Klaipėdą tiktai $107 
.trečioj klesoj, o antroj ir 
pirmoj ’’ -
prekė, 
vietą.

• klesose reguliarė 
pagal kambarius ir

Kas 
šioj* ekskursijoj, 
nueikite pas vietinį .arba ar- 
timiausį laivakorčių agentą 
ir užsiregistruokite pirmoj’, 
antroj arba trečioj klesoj. 
Jei kur nėra vietinio agento 
tai kreipkitės laišku prie ži
nomų lietuviškų laivakor
čių agentų arba tiesiog prie

galite dalyvaukite 
Tuojaus

United States Lines, 
45 Broadway, New York 

arba
United States Lines 

75 State Str., Boston, Mass.
Kas j gyvas valio Ameri

koj laivu su lietuviška eks
kursija į Lietuvos Klaipė
dą. Bus tai tautos diena. 
Nelaukdami nieko užsiregi
struokite ir dalyvaukite. 
Šios ekskursijos nieks ne
užmirš, kas joje dalyvaus.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

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

Privatinių
Lig,
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą . , ’

DR. B. M.HOSS
35 South Dearbom St, 

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

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III. i

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj< 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Jos nerviškas galvos 
skaudėjimas prapuolė.

Sakosi niekad ^nesijautus! taip 
gerai kaip dabar.

Lonia Collina iš Washington, Ark. 
rašo: “šitas laiškas palieka mano 
gerame sveikatos stovy. Aš turėjau 
skrandžio ir vidurių ligą, buvau persi* 
baigusi, nervuota ir galva skaudėda
vo. Paėmus Nuga-Tone’ą per trumpą 
laiką, aš jaučiuosi lyg kad niekad ne
sirgus. Aš patyriau, kad tai yra pui
kus vaistas visai šeimai.” Nugą- 
Tone, didysis sveikatas atgaivintojas, 
padaro stiprius, tvirtus ištvermingus 
vyrus ir moteris. Tai yra vienas pui
kiausių kraujo ir nervų vaistų, kokie 
kuomet buvo pardavinėjami. Nuga- 
Tone galima drąsiai patarti nuo viso
kių virškinimo kliūčių, Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik * $1.00. bfyiga- 
Tone’ų pardavinėja viši geresnieji ąp- 
tiekinmkai pozitingai garantuodami, 
kad suteiks pilną patenkinimą, arba 
pinigai bus sugrąžinti (garantiją rasi 
prie kiekvienos bonkelės), arba tie
siog pasiųs apmokėtu paštu Natįonal 
Laboratory, 1038 So, Wabąsh Avė., 
Chicago,, jiems pasiutus $1.00.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9. iki 12 a. m.

Res. Tel. Englewood 8836
Dr. J. F. Andrešunas

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

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija: 
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

SURASTA
ANT GALO

Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba *

Chiropractic
Priežasčių yra kiekvienai ligai. 
Mes rekomenduojame

DAKTARUS BEKER ir 
M. B. JEWELL

5 N. La Salk St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laišniu 17 metų praktikuotajai.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stvlių. 1 įi’ 
2 kelnių siutaį, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $4g.5O ir 
$47.50. Whipcord, Cranenettę & Gą- 
bąrdines rainproof kautai, $20, $2?.lj0 
dr $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$'17.50.

’ S. GORDON, 
‘Numažinta kaina rūbai” 

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

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

' fe \

i; Z’ -p

109

W.

Dob-17155
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

8029 Muske-

I

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887, 

Dr. Yucius Dc. Phc. 
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

»
Be gyduolių, be operacijos

Vai. 9-1; 5-8 P. M. 
šventad. 9-12

1579 Mihvaukee Avė., 
Kamp Robey ir North Avė.
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

ir Bručienė, o dabar išvažiuo
ja ir p-lė Rakauskaitė.

“Mariutės” mes tikrai pasi- 
gesime. Bet nėra kas daryti. 
Visa ką mes galime daryti, tai 
palinkėti jai laimingos kedio- 
nės ir ku<>gcriausio pasisekilmo 
I .ietuvoje.

P-lė Rakauskaitė geg. 18 d. 
dainuoja VVaukegane Majestic 
teatre. Koncertų jai rengia vie-

Cominerce ir

Lietuvos žemių širdies, Vil
niaus, atvadavimo, nėra parti
jų, nėra sluogsnių, nėra gru
pių, yra tik viena Lietuvos tau
ta ir Lietuviai ir kaipo tokiems 
reik kovoti organizuotai, 
nybėj ir pasiruošus.

Chicagos Lietuvių 
Klaipėdos Komitetas.

Kun. I. Albavičius

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Chatinber o f

duos koncertų
— Raganius.

AMERIKOS PILIEČIŲ DRAU
GIJOS 4-tos KUOPOS VA

KARAS.

vie-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Kur parduodama biletai p. J. 
Babravičiaus koncertui.

Biletai busimam p. J. Babravičiaus 
koncertui Orchestra Hali, gegužės 18 
d., jau gatavi. Pasirūpinkite 
juos iš anksto Šiose vietose:

Naujienos,
Universal State Bank,
Metropolitan Bank,
Naujienų Skyrius Town of 

1614 W. 46th St.
Naujienų Skyrius Bridgeporte, 3210 

So. Halsted St.
Draugas,
Elta Commerce Co.,
Orchestra Hali,
Tupikaitis Melody Pharmacy, 233 E. 

115 St.
Frank Rakas, Aptieka, 4828 W. 15 

St., Cicero, III.
S. Vilimavičius, Aptieka, 10657 

Hichigan Avė.
Lith. Sales Corporation, 3313 

Halsted St.
J. Kulis Drug Store, 3259 

Halsted St.
P. Baltutis, 901 W. 33rd St.
Venta Drug Store, 4101 S.

gauti

Lake
Mildos svetainėje.

Scenoje buvo statoma “O. 
S. S.” arba “Šliubine iškilmė” 
vieno akto farsas, J. Uktvėrio 
vertimas. Kadangi Mildos sve
tainėje nėra jokios scenos, to
dėl rengėjams prisėjo patiems 
susikalti — pasidalyti šiokią 
tokią sceną.

Po perstatytmo buvo šokiai. 
Publikos buvo labai mažai. 
Priežastis — mažai ir pervėlai 
pradėta garsinti. O ant gaiolcisco Avė. _______
<lar pati viršminėtoji draugija Melrose Park. _ Darbininkų Varto- 
mažai kam težinoma. tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia

Ronnrfpris pikniką. Prašome šio miestelio drau- 
IV p ’1 gijų nedaryti tą dieną jokių parengi

mų. — Komitetas.

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

LIETUVIŲ *TAUTOS ATGIM- 
TIES” VYRŲ IR MOTERŲ 

DR-JOS VAKARAS.

So.

So.
South

Fran-

12 d.. ■— ......-.....—
draugijos L r ginote, kad 
pa margi- Bek(?hn5s užmokėjo $232,396,000 al-

svetaįinėje goms 1921 metais palyginamai su 
nrin ir Union $207,057,000 1919 metais; geležies lie-pne .!•> 11 l mon gatMlJ. I jyklos, $413,861,500, palyghftnt su 

Kalbėjo Dr. A. Mon t Vidas, | $737,517,850, tartokai, $365,294,000
i-nri< nnniošo ri-ih-irtinp kovu Sulyginant su $545,347,000 hardvare
kui is nupiešė dabartinę Kovą $47/lS4>000 suiyginant su $57,469,000?
su Romos trustll. Po jo kalbai Ar jus žinote, kad jei jus norite gau- 
biivo renkama Aukos T ietuvos fci tikn* vertę jusų Pini^’ kuomet Lino remęama aiiKOS duiidos perkate cigaretus, jus turite pirkti 
Socialdemotkratams. Surinkta Helmar Turkiškus Cigaretus, todėl, 
$5.«5. Buvo gabalėliai n,,Izi- b?'Uie turi savyje 100% gryno Tur- 

kos. P-lė Margarita Maskaliu-
i"u|e dailiai paskambino pia- MOKYKLA VAIKAMS, 
no, o J. t ktveris padainavo „ , . _. . . j ... 3106 S. Halsted St.porą dainų ir ant galo, jisai
iki sočiai prijuokino publiką Gyvename biznio šaly. Turime 
savo juokingais monologais. , daug visokių lietuviškų įstaigų, 

Publiką buvo viskuo .paten- kuriose yra reikalingi lietuvių 
kinta. Draugija prieš kiek lai-1 vaikai, mokanti lietuvių kalbos 
ko buvo susiskaldžiusi dėl reli- ir rašybos, kad galėtų tokias 
ginių kivirčių, bet dabar vėl vietas užimti. Todėl mes priren- 
pradėjo spiestis krūvon, palik- gėme tam tikrą skyrių lietuvių 
daina religiją nuošaliai. vaikus mokinti, kuris jau yra

Kada nebus maišoma religi-1 atdaras, kiekvieną vakarą nuo 6 
ja su draugijos reikalais, tai 
mažiau lųis kivirčių ir draugi
jai tatai išeis sveikatom

Daugiau reikia rengti vaka
rų su prakalbomis ir progra
mų. 'Pas ne tik duos finansinę 
draugijai paspirtį, bet ir mo
ralę. —Reporteris.

Pinigus $5.85 Lietuvos so
cialdemokratams priėmiau 

— A. žymontas.

šeštadienį gegužes 
Įvyko viršminėtos 
vakaras—balius su 
irimais, bažnytinėje

vai. iki 7 vai.
Tėvams, kuriems rupi vaikų 

gerbūvis turite supažindinti juos 
su lietuvių kalba bei rašyba.

J. P. OLEKAS, 
Mokyklos vedėjas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

klausimas

PAJIEŠKAU Levusės Jucai- 
tukės, paeina Pavelionės miest. 
Atvažiavo į Pa. 1907 met. Turiu 
svarbu reikalų. Ji pati af» kas ži
note meldžias pranešti. Petr. Ju- 
caitukei-Valevičienė, 10500 Ed- 
brook Avė., Roseland, III.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKįl REIKIA DARBININKįl PARDAVIMUI
VYRŲ VYRŲ VYRŲ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas. Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Ųhicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRANDAVOJA 6 ruimų 

flatas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško Biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

ANT RENDOS 6 KAMBA- 
riai karštu vandeniu apšildo
mas flatas.

Atsišaukite:
4606 So. California Avė.

ANT RENDOS gražus pikninko 
daržas su saliunu, arti lietuvių tautiš
ki} kapinių, kur galima daryti visą va
sarą biznį ir lietuviams gera viėta.

MRS. LAWLAR
618 Garfield Avė.
Tel. Lincoln 3690

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGINŲ lengvam dirbtuvės 
darbui, pakavimui saldainių. Ge
ra alga ir geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite Universal Theatres 
Concession Co.,

i 26 North Franklin S t.

REIKALINGA MOTERIS, KURI 
galėtų prižiūrėti namus, gali būt su 
vaiku arba senutė. Kas link mokes
čio pasitarsim. Atsišaukite greitai. An
tros lubos iš užpakalio.

MRS. BAGDONIENĖ, 
1711 Nevvberry Avė., 

Chicago, III.

REIKIA MERGINŲ DAR
BUI į press ruimą prie vynio
jimo sviesto. Atsišaukite: 
BEATRIČE CREAMERY CO.

1520 So State St.

REIKIA merginų vyniojimui 
sviesto. Atsišaukite

Bhie Valley Creamery Co.,
700 So. Clinton St.,

Mr. Nash, Superitendentas

REIKIA —
Moterų dirbtuvės darbui 

jau.
5723 W. 65th St., 

(Olearing)

tuo-

REIKIA—
trijų moterų indų plovėjų.
Atsišaukite
pas:

6351 Broadway Avė.
REIKALINGA moters Disl? 

washer — indų plovėjos. Ge
ros valandos nuo ryto, alga są
lygos gerai moteriai. Atsišau
kite: 3206 S. Halsted St.

REIKIA —
moteries skirstymui skudu

rų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

2130 So. Federal St.

Nuolatinių darbininkų darbui cinos išdirbystės:

Prie karšto darbo
Atidarinėto jų 
Picklerių 
Annealerių

• Atsišaukite

Farrell, Pa.
Wheeling, W. Va.
Monessen, Pa.
Dover, Ohio
Scottdale, Pa.
Wellsville, Ohio
Bridgeport, Ohio

AMERICAN SHEET AND TIN PLATE CO
*

Šaltų rolių raughers 
Šaltų rolpakerių 
Blėkos Hoiisemen 
Abelnų darbininkų

artimiausių liejiklą:
— Cleveland, Ohio.
— Gary, Ind.
— Martins Ferry, Ohio.
— New Castle, Pa.
— New Kensington, Pa.
— Morgantown, W. Va.
— Vandergrift, Pa.
— New Philadelphia, O.

Roikis —;
Dirbtuvės darbininkų. 

Nuolat darbas, geros darbo 
sąlygos.;

Atsišaukite
HYDRO STONE CORP. 

5821 W. 66 St., 
(Clearing)

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkių daiktų, parduosiu la
bai pigiai, nes esu priverstas 
išvažiuoti ant farmų. Atsišau
kite 2640 W.' 47 St. Chicago 
E!___  ___ X__ 1.............. tJĮ

RAKANDAI

✓

KEIKIA —
BARBERIO
VAKARAIS IR
SUBATOMIS

2209 West 23-rd PI.

REIKIA —
pakuoto jų į garbarnę. Pati- 

rimas nereikalingas.
LUI>WIG and LUDWIG

2030 Elston Avė.

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri būti parduoti tuojaus, parduosiu pi
giai, vėliausios stiles parlor setas, 3 
lovos, ice box, 2 pečiai siuvama maši
na, komodos, viskas kaip nauji. Jei 
nori gali ruimus rendavoti, 2 lubos 
Joseph Jozaitis, 3348 S. Union Avė. 
Jei kas norėtumėte tegul patelefonuo- 
ja I-<ake View 4717. 

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Stutz 

tiktai už darbo ekspensus, arba mai
nysiu ant mažiuko Fordo. Visas au
tomobilius gerame stovyj.

Kreipkitės į garadžių
J. PAWLOWICZ, 

3222 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME
REIKIA darbininkų į dirbtu

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

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

Riverdale, III.

REIKIA ■—
Vyrų į dešrų kambarį.
Atsišaukite

HERMAN DUNTZ CO 
3820 S. Ashland Avė.

REIKIA darbininkų į fandrj, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai į valandą, o i menesį lai
ko penkias dešimtis keturi centai į 
valandą. Atsišaukite į samdymo de- 
partmentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba 
So. Canal & 15th St.

Reikia
gerų ir stiprių vyrų male- 

vojimui ir ištaisymui spring- 

 

sų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

ENGLAN

R SPRING 
BED CO

39th St. & Lowe Avė., 
2 blokai į rytus nuo 

Halsted St.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

‘ CHICAGO, WIND0W 
OLEAN1NG CO.,

62 W. Washington St.

Reikia —
DIRBTUVES DARBI
NINKŲ. NUOLAT 
DARBAS, GEROS DARBO 
SĄLYGOS.

ATSIŠAUKITĘ: ,
HYDRO STONE CORP. 

5821 West 66-th St.
(Clcąring)

ALFR'EDI DECKER and 
Cohen išdirbėjai society brand 
rūbų turi gerjų darbų vaiki
nams, senesniems negu 16 me
tų ofiso ir dirbtuvės darbui.

Reikalaujama pradinę 
kyklą užbaigusių. '

Atsišaukite:
416 Franklin St.,
620 South Kilbourn Avė.
3704 West North Avė.

mo-

REIKIA — 
darbininkų, 45c iki 52c į 

valandą. Atsišaukite į muilo 
dirbtuvę,

1319 W. 32-nd Place

REIKIA vyrų prie benčiaus 
darbo. Patyrimo nereikli. Nuo
lat darbas.

Atsišaukite:
2921 So. Wabash Avė.

REIKIA mūrininkų prie mu- 
rinimo arkų, alga $1.60 į va
landą. Atsišaukite Wrigley 
Bldg., Michigan Blvd. and Ri- 
ver, National Fire Proofing 
Co. Tel. Victory 8820.

PARDAVIMUI
PARSIDŪODA saliunas la

bai geroj vietoj; visokių tautų 
apgyventa. Priežastis, savinin
kas apleidžia biznį. J. Cullen. 
3906 Western Avė.

. NAMAI ŽEMĖ
Pardavimui. Pasiūlomas geriausis 

pirkinys biznio prapertės, 2 augštų 
mūrinis bildingas, 3 krautuvės ir 3 
flatai, kampas Rabey ir 21 St. Ge
ros įplaukos. Pamąstykite ateity ka
da Robey St. bus praplatinta. Parsi
duoda iš priežasties turėjimo kito 
biznio, $6,000 pinigais ar daugiau, kai
na $15,800. 1

Pardavimui 2 augštų frame moder
niškas, 2-4, beveik naujas namas, 
Winchester prie 50 St. Kaina $4,450 
tik. S. G. Tuponich, 1344 W. 18th St., 
prie Blue Island Avė.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė ir grosemė 

(kai kam bus aukso mainos). Dide
lis stakas, geriausi įrengimai, naujos 
vogos, biznio daroma į savaitę $550, 
geras lysas, pigi renda. Faktiškai jus 
galite padvigubinti savo pinigusį Ran
dasi prie Halsted j šiaurę nuo 18 St. 
Apleidžiu miestą, parduosiu už $2,450. 
S. G. Tuponich, 1344 W. 18 St., prie 
Blue Island Avė.

Reikia -
Vyrų į freitauzę pagelbi

ninkų. Nuolat darbas.
Atsišaukite
\ C. B. & Q. R. R.

Room 206,
547 W. Jackson Blvd.

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

190(8 Canalport Avė.

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba
rių frame namas, prie 6114 So. Kil- 
dare Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $3,950, tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais. Pamatyklt savininką.

Room 304,
10 N. Clark St.

REIKIA darbininkų pripilsty- 
mui ir ištuštinimui kvietkiny- 
čioj benčių, $4,00 į deiną, arba 
kontraktas, jei reikės.

POEHLMAN BROS., 
Morton Grove, III.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
rašymui popieros, ice creamo krautu
vė. Geriausia vietą West Sidėje. Da
romas didelis biznis, pigi renda su ge
ru lysu ir gyvenimui kambariais. Yra 
labai didelis stakas ir geri įrengimai. 
Kaina daugiau kaip $3000, parduosiu 
pigiau negu už pusę greitam pirkėjui 
kad užbaigus savo reikalus. Jei jus 
norite tikrai geros krautuvės ir dide
lio bargeno, atsišaukite tuojau, 
tokia proga retai pasitaiko, 

4232 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage; karštu vandeniu šildo
ma; elektra, gasas, vanos; vis
kas gerame padėjime. Bargenas 
pinigais—$4,400, vertas $5,500. 
823 W. 51 St. Phone Yards 6984

ne?

DIDELIS BARGENAS ANT 
South Side, 4 pagyvenimų nau
jas muro namas, labai gražiai 
įrengtas, pagal naujausios ma
dos. Del platesnių žinių telefo- 
nuokite savininkui:

Lafayette 1970.. •

RfEIKIA dArbirųnkų prie 
benčiaus, grazeTiųi, gųinderių, 
stogdengių, filerių, malevotojų 
ir vaikinų.
ARINOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Ki'ldare Avė.

PARSIDUODA bučernė, grosernč 
gerai biznis išdirbtas, pigiai, pusė ar
ba visa, vieta visokių tautų apgyven
ta. Lysas 2 metams. Priežastis par
davimo turiu 2 bizniu, negaliu ap
dirbti. Vieta yra geriausia, nėra ar
ti tokių biznių.

3656 So. Union Avė.

REIKIA —
vyrų ir vaikinų abelnam 

dirbtuvės darbui. Atsišaukite.
FUILTON SAW WORKS

52 Avė. and 22 St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviais 
ir lenkais .apgyventa vieta. Gatveka- 
riai eina bro šalį. Parduosiu laba 
pigiai. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. t

Atsišaukite .
1818 W. 47th St.

EXTRA! EXTRA!
Norima skubiai parduoti — kny- 

L .. ......  . ’ ’ ’ , ” ‘ _
krautuvę. Sykiu šitoje vietoje panda

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų gro- 
serio biznis, garadžius 2 karų, 
Rendos neša 100. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. 5752 S. Racinc Av 
Tek Wentwirth 7363

Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
Gelbėjimo Komitetas, 2 dieną 
šio [mėnesio, laikė susirinkimą 
Eltos bute, 3251 S. Halsted 
St. kur Kko nutarta sekančiai: 
Kadangi Komitetas dalinai yra 
atlikęs Klaipėdos klausimo 
(kirbą, ir kad toliaus bendrai 
ir bepartyviai Chicagos ir apy
linkės lietuvių vardu veikti nu 
tarė peorganizuoti šį Komitetą 
ir tam tikslui šaukti visus Chi
cagos kolonijų veikėjus, be 
skirtumo ir išimties į bendrą 
susi rinkimą, Seredos vakarą 
(8 vai. Gegužės 16-tą dieną, 
Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted S t., kad iš visų kolo
nijų veikėjai susirinkę sykiu 
su šio Komiteto nariais suor-, 
ganizuotų Vilnijos atvadavi
mui Komitetą.

Todėl visi veikėjai iš visų 
kolonijų, kuriems rupi Vil
niaus klausimas yra kviečiami 
būtinai pribūti į šį susirinki
mą, nes kovoj dėl visiškos Lie
tuvos nepriklausomybės, dėl

PAJIEŠKAU savo brolio Petro 
Raudo. Paeina iš Paežerio kaimo, 
Telšių parapijos. Jau 18 metų kaip 
Amerikoje. Jisai pats ar pažįstamų 
meldžiu duoti man žinią ant šito adre
so: Mrs. Martha Buividienė (Raudai- 
te) 221 E. 115th St., Chicago, III.

REIKIA 10 PATYRUSIŲ 
moterų 
knygų, 
darbas.

regsų
į savaitę, nuolat

sortavimui 
$25

1017 So.
GOLDMAN 
Fairfield Avė.

ir
REIKIA vyrų prie išvažioji- 

mo pieno. Turi kalbėti angliš
kai ir lietuviškai.
, Atsišaukite:

1910 So. Ashland Avė.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys 

vienai ypatai ant Bridgeporto 
arba Naujienų apielinkėj. Tu
rintieji praneškite. M. Gaižu- 
nas, 3210 So. Halsted St.

VAIKINAS pajieško kambario prie 
mažos šeimynos ir prie geros gaspa- 
dinės. Aš prie kriaučių dirbu ir šva
riai užsilaikau ir norėčiau, kad gas- 
padinė vakarienę pagamintų jai gali
ma. Greitai praneškite laišku. No. 27 

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

Aš prie kriaučių dirbu ir šva-
1 gas-

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
IŠNUOMUOJAMA įkalmbarys 

vienam asmeniui su valgio pa
gaminimu. Kreiptis 6637 So. 
Rockwell St., pusantro bloko 
už Western Avė. «

REIKIA — 
vyrų boilerių 
pagelbininkų.

Homler Boiler 
6025 W.

dirbėjų ir 
Atsišaukite: 

and Tank Co. 
66-th St.

Reikia

gų, laiškų ir kitų smulkių reikmenų 
krautuvę. Sykiu šitoje vietoje randa
si Naujienų pinigų siuntimo, į Naujie
nas apgarsinimų priėmimo ir Naujie
nų pavienių numerių pardavimo ir iš
dalijimo skyrius. Da prie šitų biznių 
yra tinkama vieta kito švaraus biznio 
kaip tai Real Estate ir tt.
šantis pelną ir parsiduoda gana pigiai. 
Del informacijų kreipkitės tuoj j Nau
jienų Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 9663.

PARDAVIMUI labai pigiai 2 augš- 
tų namelis, apačia mūrinė, o viršus 
medinis po 6 ruimus, gražioj vietoj, 
geras namas kam reikalingas. Prie
žastis pardavimui, vyro mirtis, kaina 
tik 35 šimtai. Namas randasi 3504 
So. Union Avė, savininkas gyvena, 
3656 Union Avė., 1 lubos.

•(

nas apgarsinimų priėmimo

dalijimo skyrius. Da prie šitų biznių

Biznis ne
igia!

PARDAVIMUI 6 kambarių nau
jas kampinis namas. Parduodam pi
giai, nes gyvenimo reikalai verčia pa
sidalint visą turtą. Vieta tinkanti 
bizniui.

Atsišaukite
6531 So. Crowford Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS

REIKIA 25 merginų nuo 14 
iki 18 metų amžiaus lengvam 
dirbtuvės darbui. '

NAiCHMAN CO.
2241 So. Halsted St.

, ’ k t

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

REIKIA — ’ • jbeilerių ir trukerių. Ateikite
pasirengę darban. Gera alga.

FRANCIS HUGHES CO.
1405 W. 21-st Street;

keletą porterių ir langų plo.- 
vėjų. Nuolat darbas, gera alga.

Atsišaukite ant 8 augšto.
THE HUB 

HENRY C. LYTTON 
and SONS >

JacRson and State St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
sernė su įėjimu į bučemę. Pigi ren
da su gyvenimui kambariais. Visas 
biznis varonaas cash. įsteigta z per 
vieną žmogų daug metų atgal. $600 
įplaukų į savaitę. Geras stakas ir 
geri įrengimai. Turi būt parduota 
tuojau. Priežastis svarbi. Parduo
siu už didelį bargeną jei pirksite tuo
jau. Atsišaukite ir pamatykite krau
tuvę.

4427*Mount Rose Avė., 
kampas Kenneth Avė.,

5 blokai į vakarus nuo Crawford

NORIU mainyti morgičius 
pirmus ir antrus, ant lotų tik, 
kad butų gera vieta dėl statymo 
namų. Atsišaukdami paduokit 
kiek pėdų didumo, kokia kaina. 
J.Wclichka 6559 S.Maplevvood av.

REIKIA darbininkų, darbas dieninis 
arba naktinis, su dieninio darbo užipo- 
kesčiu ir bonusai. Atsišaukite prie 
superitendento.

A. M. CASTLE & CO., 
1300 N. Branch St., 
netoli Division St.

REIKIA darbininko prie Lie
tuviškų Tautiškų kapinių. Pa
stovus darbas žiemą Mr vasa
rą, J. Narvais,

3318 S. Auburn Avė 2 fl.

Reikia
VYRŲ PRIE DE&RŲ DIR

BIMO IR PAGELBININKŲ IR 
TOKIŲ KURIE MOKA 
DIRBTI SU PEILIU.

KAS TURITE EXPRESS VEŽIMĄ 
PARDAVIMUI ?

Malonėkite pranešti laišku, stoVį, 
kainą ir abelną stovį. Vežimas ne
mažesnis vieno tono.

M. PENKAUSKIS,
R. 2, Orland, III.

MES TURIME PARDAVI
MUI ANTRŲ MORGItčIŲ IKI 
$5,000.

Wm. F. Temple and Co.
105 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

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

ACME STEEL GOODS CO.,
' 2840 Archer Avė.

REIKIA —
PATYRUSIŲ BEILERIŲ, 
DARBAS JUNK ŠAPĖJ.

P. GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė

ATSIŠAUKITE
ŠIUO ADRESU:

VERTE and ZUNCKER, 
220 North Green St.

REIKALINGAS . antrarankis 
duonkepis.

jAtsišaukite
1208 E. 93rd St.

Phone Cheshterfield 0622

REIKIA VYRO, DARBAS 
junk šapėj, Nuolat darbas, ge
ra mokestis.

Atsišaukite:
2130 So. Federal St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
arba mainysiu ant namo, mažos gro- 
semės ir saliuno. Turi būti greitai 
parduota, nes man vienai moteriai 
nėra galima biznį kaip varyti.

Kreipkitės
\Ave.

f--- -------- -
PARDAVIMUI nedidelė grosemė 

ce cream parloras, sodes, papsas, ci
garų, tabako. Norinti pirkti, atsišau- 
dte, o gausit didelį bargeną, nes yra 
svarbi priežastis pardavimui.

Kreipkitės
2524 So. Halsted St.

3016 No

VALENTINAS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street 
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui Kreipkitės, raiyklt, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.


