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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Ir Francja priešinasi tautu 
< sąjungai
Neprileidžia sąjungos tyrinėti 

padėtį sąjungos “kontroliuo
jamo” Saar base n o.\

GENEVA, bal. 24. — Slap
tame tautų sąjungos tarybos 
suvirinkime Francija miveikjė 

Anglijos-švedijos pastangas pa
daryti tyrinėjimus Saar basei
no administracijos. Franciją

*• rėmė\ šešios valstybės.
Susirinkime Franci j a padavė 

ultimatumą, kad ji nepakęs jo
kio tautų sąjungos maišymosi 
į to baseino administraciją ir 
kontrolę. O betgi tas baseinas, 
iš kurio Vokietija prieš karą 
daugiausia gaudavo anglių, 
Versai'llės sutartimi, techniniai 
yra tautų sąjungos žinioje ir 
jurisdikcijoje ir baseiną turi 
valdyti tautų sąjungos paskirto
ji komisija, kurios pirmininku 
yra francuzas. * r** •

Francija net atsisekė leisti 
sąjungai sužinoti kokių “lai
kinių” priemonių* francuzai 
griebėsi numalšinti vokiečių 
judėjimą tame baseine.

Brantingo reikalavimą pada
ryti tyrinėjimus delei Saar gy
ventojų skundų prięš francuzų 
prievartos priemones parėmė 
tik viena Anglija. Branting 
taipjau ‘reikalavo panaikinti 
laikraščių cenzūrą, apgulos sto
vį ir atsteigti laisvę žodžio, ka
dangi tai yra negirdėtu daly 
ku, kad tautų sąjungos komi- 

<£jsija pravestų tokiuos patvar- 
kimus. Bet kitos šalyK balsavo 
prieš tokį reikalavimą. \

— ... . ... >

Vokietijos kabinetui gresia 
krizis , '

Jei jis ir toliau priešinsis pada
vimui taikos pasiūlymų.

BERLINAS, bal. 23. — Kanc
leris Cuno, užsienio reikalų 
ministeris Rosenberg ir ekono
mijos ministeris Becker vis 
dar priešinosi šiandie* padavi
mui naujų Vokietijos pasiūly
mų Francijai. Delei to kalba

Pirmos Gegužes 
Apvaikščiojimas

Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos’ Pildomasis 
Komitetas, Lietuvių Socialistų Jaunuomenės Lyga, 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija ir LSS. 
Aštuntas Rajonas.

LIBERTY SALĖJE
3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir Union Avė.) i

Nedėlioję, Balandžio 29, 1923
Pradžia 2 vai. po pietų.

A
Kalbės.P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. A. 
Montvidas. Draugai darbininkai, at^įkįte visi ap- 
vaikščiojiman. rengėjai.
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statyti daugiau anglių, tie pa
siūlymai bus griežtai atmesti.

Laikraščiai daug rašo apie 
reichsbanko direktoriaus Ha- 
venstein pasmerkimą fabrikan
tų kaipo neatlikusių savo pa
reigų dabartiniame Jkir’izyje. 
Vorwaerts sako, kad liūgo Stin- 
nes vadovaujami kapitalistai 
yra kalti už dabartinį nupuoli
mą markės, nes jie sistematiš- 
kai metė į markelą bilionus 
markių, kad už jas įsigijus ki
tų šalių bonų ir pinigų.

ma, kad kabinetas susilauks 
krizio. Keli kabineto nariai at
virai pasakė:

“Jei kancleris Cuno nesutiks 
priimti Curzono užs|iminiino|, 
kad butų paduoti konkrečiai 
pasiūlymai Francijai, tai kitas 
kancleris tai padarys.”

Padėtis oticialiniai nėra per- 
simaiiniusi. jKabii^etas svarstė 
ištisą Curzono kalbą, kurią jau 
gauta Beri i ne. Niekurios vielos 
jo kalbos nėra taip žadančios, 
kaip rodė laikraščių žinios.

Voketija dar šią savaitę 
pėduosianti pasiūlymus

Partijos nesusitaiko apie kon
tribucijos sumą. 

■■■ -- --- - ..
BERLINAS, bal. 24. Vo

kietijos valdžia paduos savo 
naujus kontribucijos pasiūly
mus talkininkams apie pabaigą 
šios savaitės. Kalbinėto nariai 
kasdie laiko konferencijas su 
įvairių ;paFtijų vadovais apie 
tai, kokią kontribucijos sumą 
šildyti talkininkams ir tuo 
klausimu eina didelė kova.

Gautomis žiniomis, partijos, 
kurips yra atstovaujamos da
bartiniame kabinete, laikosi 
savo pirmesnio pasiūlymo 30,- 
000,000,000 auks. markių, bet 
socialistai ir demokratai reika
lauja, kad butų siūloma 35,- 
000,000,000 auks. markių, kai
po pamatą tolimesnėms dery
boms. y

1X4 Francijos reikalavimo 
saugumo, Vokietija {pakartos 
kanclerio Cuno pasiūlymą, pa
duotą jo kalboje gruodžio 
įnėn., būtent kad abi pusės pa
darytų sutartį nepulti viena ki
tos per sekamus 30 metų, be 
talkininkų ir Jungt. Valstijų 
sutikimo. Tą sutartį galima pra
ilginti 10, 20 ar daugiau me
lų.

Politiniuose ir diplomatiniuo
se rateliuose manoma, kad tie 
pasiūlymai nebus, tokie dideli, 
kad jie patenkintų Franciją, 
net jeigu Anglija ir ragintų Pa
ryžių pradėti derybas. Be to 
manoma, kad kada Vokietija 
pareikalaus francuzų pasitrau
kimo iš Ruhr, prisižadant pri-

Vokietija dar neduosianti 
pasiūlymu

Tai delei Francijos neįstengimo 
susitaikinti su Belgija, sako 
Paryžius.

PARYŽIUS, bal. 24. — Delei 
Francijos ir Belgijos neįstengi
mo susitaikinti apie minimum 
kontribucijos sumų, Vokietija 
negalės paduoti savo pasiūly
mų mažiausia per kelias savai
tes laiko.

Kada los dvi šalys susitai
kins, tai Berlinui bus pranešta 
neofitą liniai, kad jis jau gali 
siųsti pasiūlymus. Dabar gi 
Francija ir Belgija negali pa
siūlymų svarstyti, kadangi jos 
dar nėra tarp savęs susitaikiu
sios.

Poincare ir Theunis konfe
rencijoje buvo priimtas Theu
nis reikalavimas, kad eksper
tai tuoj aus pradėtų svarstyti 
apie nustatymą bendros sumos. 
Poincare išreiškęs, kad jis su
tiktų priimti ir ne taip didelę 
kontribuciją. Dabar gi Poincare 
sugrįžo prie savo pirmesnio rei
kalavimo, kuris yra tiek daug 
didesnis už Belgijos reikalavi
mus, kad susitaikimo nenuma
toma.

Belgai rūstauja delei atidėlio
jimo, kadangi apsistojimas Rei
no upės judėjimo baigia žudy
ti Antivverpą.

a_______

Hardingas gina internacio
nalinį teismą

NEW YORK, balandžio 24. 
Prezidentas Hardingas šian

die kalbėjo Associated 'Press 
bankete. Savo kalboj jis parei
škė, kad Jungt. Valstijų įstoji
mas į internacionalinį'* teismą 
pilnai atitinka republikonų 
partijos platformai ir Ameri
kos aspiracijoms. Amerika jau 
senai kalbėjusi apie internacio
nalinį teismą ir jo įkūrimą ir 
dabar esanti proga prie tokio 
teismo prisidėti. Prisidėjimas 
prie internacionalinio teismo, 
kurį įsteigė tautų sąjunga, ne
sąs bandymas užpakalinėmis 
durimis įlįsti į tautų sąjungą, 
negi nebusiąs inaišymasis į 
Europos politiką. To valdžia ne
prileistų, jeigu senatas ir nu
tartų dalyvauti Europos politi
koje.

Miesto iždininkas apkalu 
tintas už alaus šmugelį
CHICAGO. — . Federalinis 

grand jury vakar išnešė apkal
tinimą prieš naująjį Chicagos 
miesto iždininką John A. Cer- 
venka ir žymų deiųokratų po
litikierių Barney Grogan, kai
po vadovus didelio alaus šmu
gelio. Taipjau tapo apkaltinti 
penki žmonės, jų tarpe ir bra- 
varų viršininkai, už gelbėjimą 
tam šmugeliui.

DENMER, Colo., baE 23. — 
Rocky kalnų apielinkėje prisni
go iki vienos pėdos sniego. Skai
toma, kad tai "bus labai gerai 
javams.

Fotografija W. Stankurto, Chicago.
K. NORKUS

Kastantas Norkus yra gerai žinomas buvęs chicagielis
dabar parvykęs iš Kauno ir viešįs trumpam laikui Chicagoje.
Kaune jis yra Naujienų laivakorčių skyriaus atstovas ir United 
States Linijos generalis agentas. Savo prakalbose Chicagoje 
jis aiškiai išparodo dabartinės klerikalų valdžios ydas. \

Nusižudė lietuvis
CHICAGO. Vakar 4:30 

vai. po piet Cicero Bali Parke, 
irie Cicero Avė. ir Roosevelt 
Ad. nusišovė lietuvis JuliuVįjM. 
iugenis, gyvenęs prie 2058 Se- 
ninary Ave.^ Chicagoj. Jis ten 
turėjo nedidelį biznį, bet bizniis 
am nevyko, be to jis sirgo, 

delei ko jam ir šeiminei tekda
vo skursti. Ryte jis išvažiavęs 

Cicero neva kitokio biznio 
ieškoti. Jo kišeniuje rastas se
nimas laiškas jo žmonai:

“Mano širdyje kraujas krašė- 
a tave paliekant skalbiant dra
bužius ir mane įvairiais budais 
raminant. Bet kadangi mes ei
dami taip teisingai, vis praran
dam, vis mus apgauna įvairus 
sukčiai, ir mums nebegalima 
išsisukti iš tų žabangų, tai šio
je supuvusioje pasaulio tvarko
je nieko geresnio negali sulau
kti. Taigi good bye tau, mano 
miela Tekle, aš nebenoriu dau* 
giau tave laikyti skurde, nes tu 
esi pergera. Maniau ir su ta
vim, bet šjrdis drebėjo kai 

tave žiurėjau ir kai tu .mane 
bučiavai, prašąnt nesirūpint. 
Tu esi verta gero žmogaus ir 
tu nesirūpink—*tu gausi. Oi 
Dieve, kaip gaila tave palikti 
tokiose pinklėse.

✓^Palaidokit mane ko pras
čiau.
k- “Mano mieliausia prietelė 
Tekle Bugeniene, sudiev, su
diev. Kruvinos ašaros riekia tą 
darant, tave paliekant tokiame 
nuliūdime.”
------------------------------)—

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 24 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bąnira buvo skaitoma Amerikos pini- 
Kals iltaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .... . $4.67
Austrijos 100 kronų....................
Belgijos 100 markių .......... $5.85
Danijos 100 markių .............$18.88
Finų 100 markių .................  $2.75
Francijos 100 frankų .......... $6.75
Italijos 10p lirų ................. $4.97

' Lietuvos 100 Litų...................$10.00
Lenkų 100 jnarkių ..............  U’e
Norvegijos 100 kronų.......... $17.84
Olandų 100 guldenų ........... $39.1,7
šveicarų 100 markių ......  $18.22
Švedijos 100 kronų ............$26.77
Vokietijų 100 markių

Motery karas Bridgeporte.
Marė sumušė Liudviką; pašau

kta tris daktarus ir kelias 
patrclkas; teko ir bučeriui.
CHICAGO. — Vakar vaka- 

riop, apie <5 vai., prie 34 ir 
Union Avę. gatvių ištiko didelės 
peštynės tarp moterų. Tos peš
tynės buvo tokios didelės, kad 
joms pasibaigus reikėjo šauk
tis trijų daktarų ir kelių polici
jos vežimų.

Peštynės kįlo tarp čia augu- 
sios Mares sveriančios 225 sva
rų ir Liudvikos, sveriančios 180 
svarų, nė metų neišgyvenusios 
Amerikoje. Abi jos gyvena 
Union gatvėj, arti 34 gatvės.

Kaip pasakojama, peštynės 
kįlo dėl sekamų priežasčių. 
Marės vaikas įmetė bolę į Liud
vikos daržą, pastaroji gi vaiką 
išvarė. Tada Marė atėjo į Liud
vikos namus ir sukėlė tokias 
pjštynes, kad visi rankandai li
ko sulaužyti, o Liudvika gele
žgaliu tapo taip skaudžiai su
mušta, kad mažiausia 10 die
nų turės gulėti lovoje. Kaiminas 
,bučeris išgirdęs peštynes atbė
go moteris skirti, bet Marė ir 
jį taip apmušė, kad tasis turė
jo šaukti kitų vyrų pagelbos 
apginti nuo įšalusios moteries. 
, Del triukšmo subėgo keli 
šimtai žmonių, kariautojus ap
žiūrėti pašaukta daktarus Nai- 
kelį, Šimkų ir Mitchelį, taipjau 
atvyko keli policijos vežimai. 
Ir lik tada viskas aptylo.

Kalbama, kad Marė ir pir
miau buvo pasižymėjusi peštu
kė.

Išvarė 70 vengry
PRAGA, bal. 24. — Cecho 

Slovakija uždarė savo rubežius 
vengrams ir daug žymių veng
rų pašalino iš priežasties, kaip 
valdžia sako, Vengrijos karei
vių nuolatinio užpuldinėjimo 
Cecho Slovakijos rubežiaus.

Valdžia deportavo 60 vengrų 
fabrinkantų ir kapitalistų iš 
Slovakijos ir 10 iš Karpatų 
apygardos. Tarp deportuotųjų 
yra vyskupo brolis.

Vėl masiniai atsivedimai 
Dovydo Namuose

BENTON IIARBOR, Mich., 
bal. 22. — Per keletą metų Do
vydo Namų “izraelitų” kolonijoj 
nebuvo masinių apsivedimų. Bet 
kad dabar “karaliaus” Benjamin 
Purnell viešpatystę suspaudė vi
sokios bėdos teismai, tyrinė
jimai ir t. p., vęl atsirado masi
niai apsivedimai. Per pastarą
sias tris dienas liko apvezdinta 
15 porų kolonijos narių. Viso? 
apvezdintosios mergaitės yra iš 
“karaliaus” Purnell haremo, 
šliubą jiems davė Berrien pavie 
to moteris taikos teisėjas Eliza- 
beth Forhan. Daugelis nenore 
ję vesti, bet kolonijos bosai pri
vertė tai padaryti. Ištekančių 
mergaičių amžius siekė nuo 17 
iki 24 metų.

Valdžia mano visus, kurie da
bar apsivedė pašaukti grand 
jury, kad jie papasakotų daugiau 
apie masinius apsivedimus. Pa
tins Purnell betgi ikišiol nesu
randa ir vis dar nežinoma kur 
jis yra.

Dovydo Namai pralaimėjo.
• LANSING, Mich., bal. 22. — 
Valstija nesenai buvo užvedusi 
quo vvarranto b^lą, reikalaujan
čią, kad Dovydo Namų kolonija 
pasiaiškintų kodėl neturi būti 
paskirtas jai receiveris. Kolonb 
jos advokatai pareikalavo užves
tąją bylą panaikinti. Bet teisė
jas Carr išklausęs abiejų pusių 
argumentus, nusprendė, kad by
la turi tęstis ir kad kolonija turi 
duoti savo pasiaiškinimus. Ge
neralinis prokuroras paskelbė, 
kad jis dės visas pastangas su
radimui Purnell.

108 valandų šokis.
WASHINGTON, D. C. bal. 

23. -— Policija išardė čia ilgą 
nepaliaujamą šokį, kuris prasi
dėjo pereitą trečiadienį. Viena 
po r tb sakosi šokusi 108 valan
das, nors jiems prisiėjo šokti 
dviejose valstijose, kadangi 
šventadieniais Washinglone šo
kiai yra uždrausti.

DALLAS, Tex., atletas Neš
inau šoko 107 vai. 2 min. Jis 
kas 4 valandas darydavo 15 
min. poilsį.

..... .............. , -. .

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

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

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

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

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUI 

1739 So. Halsted St, Chicago, ŪI.
—- -—     - -.............. ............. .............................................. ...............

No.

Reikalauja amnestijos
Buvusieji kare kareiviai pikie- 

tuo ja Baltąjį Namą.
WASHINGTON,’bal. 23. -h 

Pasaulinio Karo Veteranų dele
gacija vėl pradėjo pikietuoti 
Baltąjį Namą, reikalaudama 
amnestijos visiems politiniams 
kaliniams, nuteistiems už ka
ro laiko įstatymą pi'ržengimą. 
Jie nešioja didelę Amerikos vė
liavą ir reikalaujančius amnes
tijos pllekatus. Pikietiiolojai sa
ko, kad jie tol pikietuos prezi
dento nainą prezidentas ne-r 
pradės r upių 1ipolitinių kaili
nių paliuosavinm.

Pašalino projiibicijos 
direktorių

CHICAGO. — Prohibicijos 
direktorius Illinois valstijoje 
Roscoe C. Andrews tapo paša
lintas iš vietos iš priežasties 
leidinio Groinmes and Ulrich 
degtindarių akcionieriams lik
viduoti tą bizni pasidalinant 
tarp savęs likusia degtine. Tuos 
degtinės pasidalinta Aiž $200,- 
000.

Andrc'vs vieton lapo paskir
tas W. D. Moss, prohibicijos di
rektorius New Jersey valstijoj.

VVASHINGTON, balandžio 
23. — Du alivyno aviatoriai* už
simušė jų hydroplanui ties 
Hampton Roads, nukritus į 
įlanką. Jų lavonai dar neišimti 
iš vandens.

^MASKVA, bal. 23. — Buvu
sio Rusijos pravoslavų patriar
cho Tichono byla dėl jo pfieši- 
niinos atidavimui nereikalingų 
bažnyčių, turtų badaujantiems, 
tajx> atidėta neapi ubežiuolani 
laikui.

ŠIANDIE — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 4:55 vai., leidžia
si 6:41 vai. Mėnuo leidžiasi
1:45 v. n.
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Daugiau Negu Kiti Kūdikiu 
Maistai Sudėti i Vieną

Tą pareiškimą pilnai patvirtina tūk
stančiai nelauktų padėkavonią, ku
rias dėkingos motinos ir gydytojai 
mums kasmet prisiunčia. Paklausi- 
nėkit pas savo kaimynus, kur tik gy
venat, apie Eagle Pieną. Aplink save 
visur rasit Eagle Pieno kūdikių.

Eagle Pienas nėra dirbtinis kūdikių 
maistas. Gydytojai žino, kad pienas ‘ 
yra tobuliausias maistas subudavo- 
jimui kūdikio kaulų ir raumenų, ir 
jo augimui, žinoma, jei pienas yra 
grynas. Eagle Pienas gi yra garan
tuoto grynumo pienas, sumaišytas su 
grynintu cukru — nieko daugiau.

Tapo priparodyta, kad kūdikiai pe
nimi Borden’s Eagle Pienu geriau 
auga ir rodo geresni kūno brendimą., 

negu tie, kurie penimi kitu kokiu 
ypatingu pienu.

Mes esame atspaudinę jūsų kalboje 
pamokinimu kaip penėti kūdikius 
visu amžių. Jei nori gauti šitų pa- 

mokinimų, išpildyk žemiau esanti ku
poną ir pasiųsk jį mums šiandien.

THE BORDENS COMPANY 
Borden Building, New York

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai^

K&spar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvėj 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius.

$1,250,000.00

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Assti. trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Tel. Yards 1138

STANLEY P, 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Bahamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesia) pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

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

Tel. Uifavette 4228 v 
Phvmbmg, Eteating 

Kaipo Lietuvii, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauil*»L

3228 W. 38th 8L Čhieajro.

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

MAJESTI/* F1 THeATRE-W
Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
| Dideli komediniai aktai ir 
* krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Kas Dedasi 
Lietuvoj

i Gyva nelaime.
Mažeikiai. — Kovo 14 <1. apie 

9 v. vak. vienuose namuose 
pačiame miestelyje įvyko ko
kia tai betvarke, kurios pra- 
šalinimui buvo būtinai reik®- 
Iingus milicininkas. Telefoliuo
jama milicijos nuovado::, kad 
atsiųstų milicininką. Iš nuo
vados atsakoma, kad milicinin
ko prisiųsti negalima, nes visi 
initiciniilikai išvaikščioję į sa
vo namus, o nuovadoj esąs tik 
vienas dežumojantis.

Tada kreipiamasi į stoties 
žandarmeriją, šita atsako, kad 
ne jos srityje reikalas.

Mažeikių miestelyje su vals
čiumi yra apie 5,(MM) gyvento
jų. Apsaugojimui šitų gyven
tojų turto, gyvybes, pagalios jų 
ramybes turime 7 milicininkus, 
o gelžkęlio' stoty 5 žandarus.

Ir štai gali tave naktį kas 
pinuti, smaugti ar vogti — pa
galbos iš milicijos ar žandar
merijos negausi.

Ar tai negyva nelaime? • 
[“L. Ž.”J

Kaunas
’ė r .

Variausioji rinkimų Seiman 
komisija paskirta: pirmininku 
Petras Leonas, nariais — VI. 
Mačys, Simonas Petrauskas, 
dr. K. Jokantas ir R. Kinder i s.

Prašymai tik lietuviškai. Su
eis. Min. parėdymu draudžia
ma priimi neiti prašymai ir pa
reiškimai parašyti ne valstybi
ne kalba.

Nauji pinigai. Lietuvos Ban
kas praneša, kad kovo 23 d. jis 
išleido apyvarton naujų bank
notų po 50 litų.

Iš Klaipėdos
.............. . . •

M. L. Geibesnio Komiteto 
knyga. Vyr. Maž. Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto Informacijų 
Biuras rengiasi turi jau išleisti 
knygą, kurioj bisią nušviečia
ma Klaipėdos krašto atvadavi
mo eiga ir jo istorija. Knygos 
turinys turėsiąs apimti visus 
paremtus dokumentais atsiti

kimus ir įvykius nuo gruodžio 
18 d. 1922 m., t. y. nuo Gelb. 
Komiteto fsistoigimo dienos, iki 
rinkinių į visos Lietuvos seimą. 
Knyga busianti paveiksluota.

Viduno gimimo diena. (III. 
22 d.). Duonelaičio draugija siir 
rengė • rašytojui pagerbti šven
tę. Dalyvavo patsai Vidumis, 
visi draugijos nariai ir daug 
svečių. Buvo padaryta Viduno 
kurinių paroda ir suVaidinta 
vėliausias jo veikalas “Varps- 
lis. i

Geriausi 
Cig'aretai

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI

Męs pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyram-s, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30< 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22,50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymu išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St.. 

tik biskj i rytus nuo Halste d St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedl Homia

Už $1.25 Galite Nusi
pirkti Neapribuotą 
Skaitlių “L” 
Važinėjimų

— Arba nupirksite tik penkiolikę, priguli 

nuo to kaip jus ekonomiškai vartosite ‘’L” 
pasą. Jei jus apskaitliuosite kiek sykių jus 
važiuosite j savaitę, įskaitant vizitus, baž
nyčią, teatrą, į darbą ir iš darbo, pietų, jus 
pamatysite, kad tai yra sutaupymas pinigų 
perkant “L” pasą. Ir šalę to, vartojant pa
są kiek tik jus norite, jus galite jį paskolinti 
savo draugams ir giminėms.

Vaiku važinėjimuisi kainos yra žemos

Vaikai jaunesni negu 7 metų, jei važiuoja 
su suaugusiais, važiuoja dykai. Vaikai tar
pe 7 ir 12 metų, ^važinėja už 3c. Mokyklų 
vaikai jaunesni negu 17 metų važinėjasi už 
5c., jei jie perka knygutę 50 tikietų už $2.50. 
Tos Knygutės bus parduotos jei bus prista
tytas certįfikatas bile kokios mokyklos lan- * 
kymo. Certifikatų blankas galima gauti bi- 

>. le nuo vieno eleveiterio agento. Vaikai vy
resni negu 12 metų, kurie nelanko mokyklos, 
moka pilną kainą.

\ • -

Chicago Elevated Railroads
/ ■ i-

VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

11 S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 
i PLAUKIOJA J) A R Ę E

NEW YORKO IR ĘUROPOS

Laivynas
įskaitant

S. S. George 
Washington

S’. S. Preaident Harding
S. S. President 

Roosevelt
S. S. America
S. S. President Arthur
S. S. President Fillmore
S. S. President Polk
S. S. President

Van Buren

S. S. President Garfield
S. S. President ^lonroe
S. S. President Adams

J^IEKVIENĄ sererią |r subatą per 
visą metą, vienas iš S’. V. Val

džios lauvų plaukia j Europą iš New , 
Yorko. Dar daugiau laivų, įskaitant 
laivą Leviathan, didžiausias laivas pa
saulyje, dabar yra prirengti patarna
vimui. 

f

Po priežiūra United States Linijos 
S. V. Valdžios laivai yra padarę nau
ją rekordą patogumui ir naują re
kordą jūsų patarnavimui. Atsišauki
te bile prie musų agento (S. V. Lini
jos ofisai yra visur Suvienytose Val
stijose ir Europoje) arba rašykite tie
siai Į didyjį ofisą. Kiekvienas musų 
vyrų yra jūsų patarnavimui ir jie no
ri padaryti jūsų kelionę linksmą. The 
United States Linija yra tvirta insti
tucija^ paremta Suvienytų Valstijų 
Valdžios.

’ Klausdami vietų ir kitų nurodymų adresuokite
UNITED STATE LINES
45 Broadway, New York City

Manadžeriai Opeiuotojai dėl
U. S. SHIPPING BOARD

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

—...................... ii i i ■ q

Dr. Natalija Žukauskas
y Naprapath *

Gftdau be operacijų ir be g/duolių 
visokias staigias ir chroniškas 11- 
fcas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Špecialisti mo
teriškų ir merginų ligų, t

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

Garsinkities “Naujienose”

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

ANT NAUDOS.

S. L FA8I0NAS CO.
v Alt

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

— i ■ 1 ■■■ —■ «

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais Iki 8 vai. .
' ■' i <

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500V------------ ——, ■■ ..... .—J

-- ----------------- --------- ’>

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St
Valandos: nuo d iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergį. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

'JOHN . KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
■---- ADVOKATAS f

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDGf

19 So. La Šalie St.
Room 1803

Valandoj 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SĮ. Room 530
Tel.: Central 6390

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

-r-

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas /
Kambarys 306, Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo1 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
, ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 25(50

Rez. 3203 Sų. Halsted St. 
Yards 1015. 'Vai.: 6 iki 9 va).
* J t ‘

f J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarai?: 10736 S. Wabaah Ava

Tai.: Pullman 6877.
K ’ M

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

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

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

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
* Notary Public.

', l1 ‘I
Herman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Comrrerca '

133 W. Washington St., 
Phone Mafn 1803

Chicago,HL !

T
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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x Victrola No. 260 
$150

Vienas iš daugelio Vic 
tor naujų modelių

MUZIKA, KURIOS JUS NORITETAI
IR VISADOS YRA KADA PANORITE

Tas tai reiškia turėt Victrolų ir Victor 
Rekordus jūsų namuose. Tai geriausia mu
zika iš visokios rųšies, kuria galima užža- 
vėt visų šeimynų.

Užeikit į. bile krautuvę kurioje užlaiko 
Victor produkcijas ir išgirsk šiuos šmo
telius.

O, Greičiau,Greičiau (iš Išeivio)
Marijona E. Rakauskaitė)

Plaukia sau laivelis,
Marijona E. Rakauskaite 

! » 
Pasaulis eina prie taikos(Mar.)

Victoro Kapelija 
Dvi Kanarkos (Polka), 

Victoro Kapelija
Saulutė Tekėjo,

Jonas Butėnas
Tų Mergelių Dainavimas,

Jonas Butėnas
Ant Kalno Karklai (Taut.daina)
Rygos Liet. Vyrų Kvartetas

Siuntė Mane Motinėlė,
Rygos Liet. Vyrų Kvartetas ą

Ant krašto mąriU(Taut. daina)
Dainuoja Itygos Choras

Ubagų choras (Komiška daina)
Kačanauskis

Užmirštas Laikas, 
z Armonikų Orkestrą

Kaukaziečių Polka, 
'Armonikų Orkestrą

Dėdienė (Polka)
Victoro Kapelija

Dunojaus Vilnys (Valcas),
Lager-Olson

Kainos:

73684

73686

73691

65125

65130

69835

73056

10 in. 75c.

10 in. 75.

10

10

10

10

10

in. 75c

in.

in.

in.

i n.

75c.

75c.

75c.

75c.

Taipgi būtinai pasiklausyk naujus Vic
tor Rekordus išpildytus Caruso, Kreisler, 
Martinelli, Mengelber, Samaroff ir kitų 
garsių artistų.

Victrola
REO U S PAT. OFr.>

Tas vaizbaženklis ir tie vaizbažen- 
klio žodžiai “Victrola” pažymi visus 
mUsų išdirbinius. Žiūrėkit po ■ 
antvožuJižurekit ant lebelio.

MIS IMASTEĮftį,VOKE’

Victor Talking Machine Co 
Caniden, N. J. U. S. A.

Per Dvidešimts Vienus Metus
Per 21 metus The Stock Yarde Savings Bank tarnauja 

savo apielinkėj teisingiausiai ir gerai.
Kiekvienas metas iš tų 21 metų reiškia žingsnį pirmyn. 

Tai reiškia šimtams ir tūkstančiams musų naujų draugų 
progresą, — ir kodėl?

Todėl, kad banka/išsidirbo labai gerą reputaciją kas link 
stiprumo ir saugumo ir pasižymėjo draugišku patarnavimu.

Šis Clearing House Bankas patarnaus ir JUMS.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

.....  ■ ............... ..........1 JI —

I DR.H. A.BR0AD ^X<2e,onM
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas Štate gat
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

3219

J

»

ypatų įtei 
nuo gimt

gyvenąs

Pajieško sekančių 
kimui svarbių žinių 
nių iš Lietuvos:

Balandis, Mikas,
Pittsburgh, Pa.

] ki r tikcv i oi u s', V la (I isil o va s,
paeinąs iš Ti’akų apskr.

Birvydas, Jonas, gyvenąs 
Scranton, Pa.

Bikanskas, • Juozas, kilęs iš 
Talaukio k., Miroslavo valse., 
Alytaus apskr.

Botyrius, Juozas, (Andriaus 
sunus).

Gaidauskas, Antanas, gyve
nęs Charleroi* Pa.

Gritis, Kazys, gyvenęs Bos
ton, Mass.

Karis, Jurgis, (George Ktl* 
res), gyenęs Omaha, Nebr.

Lisinskas, Juozas.
Orlauskas (Orlovski), Simas, 

gyvenęs Chicago, III.
Paukštis, Petras, gyvenęs 

Sugar Moteli, Pa.
Jurgelionis, Antanas, gyve

nęs, Philadclphia, Pa.
Petkevičius, Jnožos, ir Kar- 

Įiovič, Michalina, gyvenę, 
Grand Rapids, Mich.

Prijalgauskas, Vladas, (Wal- 
ter Prego\v.Ski)

Rctelsklene, Uršulė,
Scranton, Pa.

iSieniunasi, Krtzysj,
3401 S. Halsted St., 
III.

Skruiski, Anicetas, 
Brooklyn, N. Y.

Slazinskis, Kastantas, gyve
nęs Chicago, TU.

Prašome atsišaukti arba jei 
kas turi žinių apie minėtas 
ypatas prašome pranegšti šiuo 
antrašu:

Lithuanian Legation
1925 F St., N. W., 
Washington, D. C.

gyvenusi

KLAIPĖDA.

Klaipėdos vagonų dirbtuvės 
gavo iš Lietuvos Susisiekimo 
Ministerijos didelį darbo užsa
kymą, būtent, dirbti vagonų.

Jūsų Pinigai Bus Apsaugoti
kuomet jys pirksite

Treasury Savings Certificates
(Valdžios Iždb Taupymo Certifikatus)

Įdėkite savo pinigus į Treasury Savings Certificates 
Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir yra ge- 

, riausiu investmentu pasaulyje šiandien.

Jus galite pirkti $25 vertes Certifikatų dabar už 
$20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko

Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatą dabar už $82 
ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.

Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.

Perkant tokia kaina Treasury Savings Certificates 
ir laikant juos iki termino galo, jie neša apie keturis 
nuošimčius palukų suskaitomų kas pusė metų. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 
laiko jus galite išmainyti Certifikatus bile katfe^to
kia kaina klek jus mokėjote: kas reiškia kad/jųs 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų padėtus pinigus.

Certifikatai yra užregistruoti Iždo Departamente 
Washingtone; tas apsaugoja savininkų nuo praradi
mo savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Tfeasury Savings Certificates arba rašykite į:

The United States Government Savings 
Treasury Department, Washingtbn, D. C.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

MRS. A. MICHNIEV1CZ 
AKIŠERKA

3191 So, Halsted St., kampas 81 galt 
Telefonas Yards lliP

Z

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

$133 pirksi $133 
“JIFFY BUILT” 

Visas plieninis garadžius 
Miera 10 pėdų 2% colių per 12 pė- 

7% colių.dU

18 — lutų mierų pasirinkimui — 18
Mes taq)gi parduodame vis^rei- 

kalingą materijolą mediniams 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes estime išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su ntamąis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

g*

Baiga si
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penu* 

silvanijoa 
hospitalš- 

sfe. Pasek* 
mingai pa-. > 

tarnauja 
prie gim
dymo1. Duo* 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginom*.

Chicago,

gyvenęs

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiskos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. .
CHICAGO. ILL.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Tode 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisų, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porteų nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymų, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminip mokesnio.

v Ši&fvisų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tac 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

• «

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

MAJESTIC TEATRE
Šią savaitę yra labai gražus per

statymas Majestic Teatre. Pirmuti
nėje vietoje yra Hickery Hart, daini
ninkai ir šokėjai.

Kiti yra kaip tai Royal Venetian 
Five, dainuoja ištraukas iš žinomų 
operų. Pierce ir Ryan, komedijantai 
ir dainininkai. Ray ir Enda Tracy, 
dainininkai ir šokėjai. Ir dar daug 
kitų gražių dalykų bus rodoma.

Apart vodevilio aktų bus dar rodo
mi krutamieji paveikslai.

NAUJA LIETUVIŲ MUZIKA 
VICTOR REKORDUOSE.

Balandžio mėnesy Victor išleido 
naujus lietuvių kalboje rekordus. Visi 
rekordai Nusideda iš gražių lietuvhj 
dainų ir muzikos.

Panelė Mariana Rakauskaitė dai
nuoja dvi naujas dainas parašytas 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus. Pir
ma “Oh, Hasten, Hasten” yra paimta 
iš muzikalio veikalo “Išeivio”. Tai 
yar daing heroinės, kurios numylėti
nis išvažiavo j Suvienytas Valstijas, 
kad sukėlus patrijotizmą kovai už 
Lietuvos laisvę. Tai yra graži daina 
ir puikiai’sudanuota.

Kitas rekordas kurį muzikos mylė- 
;ojai apkainuos, susideda iš dviejų 
gabalėlių įdainuotų populiario barito
no Butėno. “Saulutė Tekėjo”, yra 
?raži melodija puikiai sudainuota ar
usio ir muzikos. Pagal šį gražų rit^ 
mą net galima ir šokti. Kitas rekor
das “Tų mergelių dainavimas” kiek 
risk j skiriasi nuo pirmutinės dainos, 
iet tas ritmas visai tinka ir šokiui, 
turis patiks šokių mylėtojams.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 *šo. Halsted St.

4^-ŪR. HERZMAN1^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1L 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušdris.

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

Ofisas ir Labaratorij’a: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal1 
j 3110 arba 0375 
J Naktį Drexel 950 
4. Boulevard 4136

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

Telefonai!

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

Tirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

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

Pasilieku jam didžiai dėkin
ga, Mary Kaczynskicnčt

10415 So. Michigan Avc.
Rosėland.

DR. CHARLES SĖGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of ificis
4729 So. Ashland Avk, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
'*\Vaikų ligų

OFISČ 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

Tel. Pullm-an 5432

Aa SHUSHOX 
AKUŠERKA

etuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

k.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel. Kenwood #107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

±

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS * 

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitpous Oxid ir 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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

J DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362 
1821 Wabansia Avė.

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

; DR, M. T. STRIKŪl'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

DR.)M. STUPNICKI 
4n07 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted SL
x Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6— 9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
f h . . .... ............... .. ... ■■■.. !■ , ■■■/ ' te.

Telephone Yards 5834

DR.P.G.W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

I OR. P. Z. Z AL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179
Razid. Tel. Fairfax 5574

Chicago
.........................y*.' 11

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rn 
pestingai prižiū
riu ligonę ir ku- 
riikį laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.
.*x-

, WAITKIEWICZ
(Baniene)

* Akušerka

3113 S. Halsted et
Tel. Blvd. 3138 

4
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo tu ©u
palydino. Pasek
mių g patarnau
ju pri^ gimdymo 
Kičkvi 
sitikime 
ypatiŠką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

e at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

rc«- 
mergi-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 t

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

Iki 1 vai. po pietų.
y

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Jtes. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji
Dr. A. R.

akimis, pasiteirauk
BLUMENTHAL
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PEGULIARL 
NIAI išplau

kimai sukatomis. 
Laivai išplaukia 
iš priėplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

Pres. Harding Gegužes 12 
Geo. Washington Gegužes 19 
Pres. Koosevelt ^Gegužes 26 

Rašykit dėl informacijų ir dėl 
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines 
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

Mums gaila, kad “Draugo” 
rašytojas yra taip ... aklai par- 
tyviškas. Jeigu jisai turėtų 
bent krislelį bešališkumo, tai 
jisai atsimintų pirmiausia tai, 
kad apie anuos Kauno artistus 
“Naujienos” bubnijo tiktai tą 
pat, ką ir “Draugas”.

Tdliaus, jisai turėtų atsimin
ti; kad tas, kas buvo bubnijama 
apie anuos artistus, tai buvo da
roma ne “Naujienų” atsakomy
be, bet tų žmonių, kurie rengė 
jiems koncertų.

Reiškia, dėl to bubnijimo kal
bėt apie kokį nors^prigavimą 
“Naujienų” pusėje yra ir kvai
la ir neteisinga.

Yra, be to, 'labai negražu, kad 
“Draugo” rašytojas stengiasi 
būtinai iškreipti “Naujienų” at
siliepimą apie tuos pirmesniuo- 
sius artistus. Jis žino gerai, kad< 
šiame laikraštyje buvo išreikšta 
apie juos keletas įvairių nuomo
nių, su kuriomis redakcija soli
darizavosi tiktai dalinai. Jisai 
tečiaus prisispyręs kartoja vie
ną aštriausią sakinį, išpeštą iš 
vieno reporterio straipsnelio, ir 
stengiasi įtikinti savo skaityto
jus, kad tai buvę visa, ką “Nau
jienos” pasakiusios apie tuos ar
tistus. čia tai jau, ištiesų, yra 
mėginimas hpgauti publiką!

tai ir rėmėjai išsijuosę darba
vosi (ir dar tebesidarbuoja), 
kad padarius šitą rengimą sėk
mingu, ir prisidėti prie p. Bab
ravičiaus koncerto garsinimo ir 
tikietų pardavinėjimo beveik ne
galėjo. Visas darbas lodei teko 
pakelti ant savo pečių dvejetui, 
trejetui žmonių.

Paprastose aplinkybėse butų 
buvę galima tikėtis p. Babravi
čiaus koncerte nemažai publikos 
iš rusų ir iš amerikonų. Bet ir 
čia pasirodė stambių klinčių. 
Kaip tik tuo laiku, kai įvyko 
koncertas, Chicagą rengėsi ap
leisti Maskvos Meno Teatras, ir 
į paskutinius to teatro vaidini
mus skverbėsi visi, kas tik tu
rėjo kišenėje atliekamą tri-do- 
lerinę, ypatingai, žinoma, rusai 
ir žydai. O muzikalinė ameri
kiečių publika turėjo kitą pra
mogą, būtent. Simfonijos Orkes
trą, kuri kaip tik tuo laiku bai
gė savo sezoną; jos atsisveiki
nimo koncertai buvo be galo iš
reklamuoti spaudoje ir jie ne
galėjo neatitraukti amerikiečių 
doniės nuo p. Babravičiaus kon
certo^

Bet prie to dar reikia ve kas 
pridurti. Lietuvių publika buvo 
pįrmiaus 'labai mažai girdėjusi 
apie šį artistą ir ji, po augščiaus 
minėtųjų Kauno operos artistų 
pasirodymo, manė, kad jisai yra 
toks pat, kaip ir jie. Visi gerai 
atsimename, kaip musų publika 
buvo nusivylusi aną kartą. Vie
na jos dalis todėl dabar visai 
nenorėjo eit į šį koncertą, o ki
ta dalis atėjo su baime, kad ir

žymiai pakenkti, kadangi 
Amerikoje sustiprėtų pozi- 
ja tų žmonių, kurie, prieši
nasi šios šalies dalyvavimui 
tarptautiniam teisme.

Bus labai įdomu pažiūrėti, 
kaip Tautų Sąjunga išsisuks 
iš šito keblumo. Plėšikiškas 
lenkų užpuolimas ant Vil
niaus gali, kad kokios, kai
nuoti jai labai brangiai.

“Nedavė 
pasekmių”.

Škotijos lietuvių komunis
tų sąjungos centro komite
tas paskelbė “Rankpelnyje” 
savo raportą už 1922 metus. 
Jisai duoda visiško pakriki
mo vaizdą ir praneša apie 
ištisą eilę neatliktų ir nepa
sisekusių darbų.

Po antrašu “tedavė Pa
sekmių” tame raporte ran
dame šitokį dalyką:

“Tvėrimas kasyklose ir 
dirbtuvėse Komunistų 
branduolių karti) su drau
gais anglais.”
Šitas komunistų mėgini

mas, pasirodo, buvo bergž
džias. “Komjačeikos” Ško
tijos darbininkų tarpe ne
prigijo. j

Neprigis jos ir Amerikos

o

|Iš praeities atsiminimų
t——————

(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

[Tęsinys]

tų prezidiumų darbai darbe
liai.

Nors mes ir žinojome, kada 
iškeliausime, bet daug apie tai 
netekdavo kalbeli, nes įvairus 
komisarai galėjo tą musų ke
lionę Lietuvon sutrukdyti.

Dieną ar dvi prie$ iškeliau
jami!, V. Kapsukas dar kelis 
kartus bandė įkalbėti man, 
kad pasilikčiau. Kuomet tie jo 
įtikinimai nedavė rezultatų, V. 
K—as pradėjo daryli konkre
čių siūlymų. Pirmasai siūlymas 
liįtė aukštą vietą “Plienbieže ” 
Nuo tos vietos atsisakiau. Tuo
met V. Kapsukas pažadėjo, kad 
mano paskyrimas busiąs pasi
rašytas paties Lenino, kad man 
teksią dirbti su Unšlichlu ir 
k t., kurie esą padori žmonės. 
Šitas keistas siūlymais “dekre
to keliu” paskirti į aukštą vijo
tą tuomet mane net įžeidė. Te
ko nurodyti V. Kapsukui, kad 
jis apsirinka, nes jeigu eičiau 
į “plienbiežą” dirbti, tai pada- 

‘ | ryčiau tai no kokių nors dekre- 
l’ tų delei, bet delei *lo, kad tasai 

darbas yra ir naudingas ir bū
tinas.

Pasibaigus šitam pasikalbė
jimui, V. Kapsukas užveda ki
tas rųšies kalbas. Jis siūlo, 
grįžus man Lietuvon, duoti iš 
tenai informacijų ir įvairių ži
nių. Atsakiau, kad progai esant 
šitą dalyką galėčiau atlikti, nes 
gerai suprantu, kad* žinios iš 
Lietuvos jam yra įdomios. Man 
dar nepabaigus sakinio V. Kap->’ 
•sukas paaiškino, kad jis netaip 
suprantąs informacijas, jam, 
girdi, esą reikalingi ne papras
ti susirašinėjimo laiškai, , bet 
tikslios ir tam tikros rųšies ži
nios iš Lietuvos, kad tani rei
kalui aš galįs gauti iš jo pini
gų visoms išlaidoms, kad pini
gų galįs pasiimti tuojaus ir 
kiek tik randąs reikalinga.

Po šitokio jo pasakymo man 
pasidarė aišku, kokių pareigi) 
man norima duoti. Pasakius 
man griežtą “ne” ir atsisakius 
toliau tęstį by kurias ^a tema 
kalbas, ,mudu alsisveikinova. 
Štai kodėl “Laisvėje” V. Kap
sukas randa: “pirmai progai 
pasilaikius jie iškeliavo Lietu
von ir ten, žinoma, įstojo ne į 
bolševikų, o social-pardavikų ei
les.” Visišką liesą sakai: — mes 
nenorėjome būti pardavikais 
savo įsitikinimų ir nusistaty
mo ir neįstojome į bolševikų 
eiles, bet ])dsilikome išlikinii 
s.-d. partijai. Teisybę gi pasa
kius, ipardifvikais yra tie, kurie 
už aukštą vietą ar pundą “ke- 
renkų” ir “carskių” kartą .par- 
d$yę savo įsitikinimus, šian\ 
dieni vykdo tą, kas yra priešin
ga sveikam nusistatymui ir 
mąstymui, arba pataikauja 
tiems, kurie nešvariomis, kru
vinomis savo rankomis atstato 
kapitalizmą Rusuose.

(Bus daugiau)

Dabar tasai jo pasakymas po 
virš išdėstyto yra visai aišku ir 
suprantamas. Kiekvienas,, kas 
atidžiai sekė apyslovų aprašy
mą supranta, kad toks jo pasa
kymas yra grynų gryniausias 
melas. Be to, V. Kapsuko pa
meluoti ir kitoje vietoje: jo pa
sakyta, kad “Maskvos lietuvių 
s.-d. grupė. darbininkų bolše
vikų spiriama susidėjo galų ga
le su Petrapilio ir kitomis lie
tuvių bolševikų sekcijomis”. 
Ištikrųjų gi susijungė ne kokios 
tai sekcijos, bet komisariatai. 
Komisariatas buvo visai skirtin
gas nuo “bolševikiškųjų parti
nių sekcijų” įstaiga. Dirbti Ko
misariate galėjo ir tokie žmo
nės, kurie žinote nežinojo, kas 
per vienos tos komunistinės 
sekcijos. Reiškia, antru karti*, 
tyčia supykus sąvokas, V. Kap
sukas meluoja. Jis meluoja 
dar ir trecią sykį, kuomet kal
ba, kad “Maskvos s.-d. grupė 
susidėjo su tomis bolševikų sek
cijomis”. Kur ir kada tai bu- 
vo?! V. Kapsukas žino gerai, 
kad tokio posėdžio, kur s.-d. 
grupė butų susijungus-i su jų 
sekcijomis, bute nebuvo, ypač 
tuo laiku, kad kalbama apie 
mano nuodėmes. Toliau jokio 
bolševikų s.-d. grupės spyrimo 
nebuvo—ir tai yra melas.

Žinoma, Amerikos visuome
nei nepažįstami tie visi termi
nai, lodei V. Kapsukui patogu 
meluoti ir kraipant faktus sta
tyti mane ir s.-d. grupę tokioj 
šviesoje, kokioje jam tinkama. 
Ar šiaip, ar kitaip bandysi, po
nuli, teisintis, bet melagio dė
mės nenusimesi,/ nors ir penki 
gaidžiai giedotų.

undar the act ,£>f

kasdien, iiskiriant 
džia Naujiena Ben

ui vT-, A.__ ~d St., Chicago,
(11. — Telefonas i Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltai

Metams _..........................
Pusei metų ....... —
Trims mėnesiams------
Dviem mėnesiam
Vienm mėnesių! —

Chicagoje per nelieto jos S 
Viena kopija .......—
Savaitei —

Mėnesiui —...................... ....

Naujienos 
sekmadienius, 
drovi, 1739 So<

$8.00
4.90
2.00
1.50
.75

84 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paltu:

Metams _......    -........$7.00
Pusei metų_____________ — 8.50
Trims mėnesiams-------- --- ------ 1-75
Dviem mėnesiam —-----—----- 1-25
Vienam mėnesiui ------- — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ...............  $8.00
Pusei metų ....---------------------  4.00
Trinus mėnesiams - ------- 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

SLAPTYBĖS IR GANDAI

Neaiški žinia.
Telegramoje iš Paryžiaus 

sakoma, kad Lietuvos atsto
vas pasimaėšinęs Tautų Są
jungos tarybai, kuri reika
lavusi, kad Lietuvos ir Len
kijos ginčas dėl neitralinės 
zonos butų pavestas išspręs
ti tarptautiniam teismui. Ta 
žinia išrodo labai neaiški.

Jau pats josios tekstas 
skamba taip, kad sunku su
prasti, ar Tautų "Sąjungos 
taryba reikalavo tarptauti
nio teismo, ar Lietuvos val
džia. Be to, yra žinoma, kad 
Lietuva turėjo susirėmimą 
su Tautų Sąjungos taryba 
ir pareiškė, kad ji apeliuo
sianti į tarptautinį teismą 
prieš tarybos ^tarin>( apie 
neitralę zoną.

Mes esame linkę1 tą neaiš
kią žinią suprasti taip, kad 
tarptautinio teismo bijo ne 
Lietuva, bet Tautų Sąjunga, 
kuri jaučiasi pasielgusi ne
teisingai Lietuvos ir Lenki
jos ginče. Jeigu tarptauti
nis teismas pasirodytų tei
singesnis, negu Tautų Są
jungos taryba ir pastarosios 
nuosprendį atmestų, tai la
bai nukentėtų Tautų Sąjun
gos tarybos priestižas (au
toritetas). O jeigu tarptau
tinis teismas paremtų Tautų 
Sąjungos tarybos nuospren
dį, tai bešališkų žmonių aky
se nukentėtų to teismo var
das, ir tai galėtų jam labai

darbininkų unijose, nors jos 
čionai ir bus kuriamos po 
apgavingu “apšvietos lygos
kuopų” vardu.

BOBRAVICIAUS KONCERTAS 
IR PUBLIKA.

pereitą penktadienį Chicagos 
lietuviai turėjo progos išgirsti 
tikrai didelį dainininką iš Lie
tuvos, p. Juozą Babravičių. Gai
la tečiaus, kad į tą koncertą at
silankė nedaugiausia žmonių.

Priežastys to neskaitlingo at
silankymo buvo kelios lygiai. 
Viena, labai trumpas garsinimo 
laikas. Koncertas buvo sureng
tas bėgiu kokių 10 dienų, iš ku
rių dalis reikėjo suvartoti pla
navimo ir organizavimo darbui, 
taip kad reklamai paliko visai 
mažai laiko, v

Atsimename, kai buvo rengia
mas koncertas pirmiesiems Kau
no operos artistams. Dar toli 
prięš artistų atvykimą į Chica
gą, jau buvo skelbiama apie 
juos visoje Amerikos lietuvių 
spaudoje. Publika nekantriai 
laukė jų atvykstant, ir prie to
kio žmonių ūpo buvo lengva su- 
agituot juos. O p. Babravičius 
atsirado Chicagoje beveik neti
kėtai, ir urnai suinteresuot pub
liką nebuvo galima.

Antra priežastis buvo ta, kad 
šis koncertas įvyko, besirengiant 
“Birutei” prie operetės statymo. 
Visi “Birutės” choristai, artis-

šį kartą gali būt toks pat nepa
sisekimas. Koks užtai buvo ši- 
;ų žmonių džiaugsmas, kai jiė 
išgirdo p. Babravičių ir įsitiki
no, kad čia tai ištiesų yra AR
TISTAS, kuriuo galima pasigė
rėt ir pasididžiuot!

Ta aplinkybė, kad pirmiaus 
atvykusieji dainininkai iš Lietu
vos, nepatenkino čhieagiečių, 
jus bene svarbiausia priežastis 
to, kad į p. Babravičiaus kon
certą atsilankė nedaug žmonių. 
Keistu budu tečiaus “Draugo” 
recenzentas randa galima delei 
;o apkaltinti “Naujienas”. Ša
to: 

*

“Nesenai toje pat salėje 
buvo rengiamas koncertas 
Lietuvos Operos artistams. 
Prieš koncertą /N-nos’ apie 
juos nemažiau bubnijo negu 
apie p. Babravičių. Po kon
certo tos pačios . ‘N-nos’ pasi
skubino artistus apšmeižti (? 
“N.” Red.),, tiesiog pasakė, 
kad toki artistai tik gėdą Lie
tuvai daro. Psichologiniai su
sidaro toks įspudys’: skelbia, 
giria ligi kraštutinumo ir čia 
jau peikia, žemina ligi tokio 
pat kraštutinumo. Publika 
klaidinama. Kartą suklaidin
ta publika jau nebenori tikė
ti. Nors kitu atveju ‘N-nos’ 
ir tiksliai informuotų savo 
skaitytojus, jie nebetiki; kar
tą prigauti žmones, gali tikė
tis naujo ‘N-nose’ prigavimo. 
Taip yra su tais, kurie nebu
vo Lietuvos Operos artistų 
koncerte ir tik ‘N-nose” apie 
juos teskaitė. Jie galėjo ma
nyti ir apie p. J. Babravičių, 
kad jis tik gėdą Lietuvai pa
darysiąs.”

Jeigu kas nors daroma, pasi
slėpus nuo visuopienės akių, 
tai neišvengiamai' kyla visokių 
paskalų, kurių teisingumą esti 
sunku įr susekti. Taip įvyko su 
p. Gabrio atsilankymu Chicago
je. A

“Naujienos” pirmutinės iškė- 
ė aikštėn tą faktą, kad tas/po- 
itinių avantiūrų mėgėjas švai
stosi po vietines lietuvių klebo
nijas ir daro kokius tai planus 
su dvasiškiais tėveliais. Paskui 
tą faktą buvo priverstas patvir
tinti ir “Draugas” (Brooklyno 
“Vienybė”, beje, klysta, many
dama, kad kunigų organas pir
mutinis apie tai pranešęs/.

“Naujienose” paskui buvo mi
nėta apie tai, kad eina gandų, 
, ogei tas nekviestas svetys lai
kęs slaptų konferenciją, kurioje 
dalyvavę ir trejetas tautininkų 
vadų: Dr. K. Draugelis, adiv. 
?r. Bradčulis ir Dr. A. Zimon- 
;as, o kiti tautininkų veikėjai 
nebuvę kviesti. Bešališkumo de- 
ei reikia pastebėti, kad yra pa
tirta, jogei tokia konferencija 
juvo mėginama sukviesti, bet 
nėra patvirtinimo, kad ji tikrai 
vyko. Dr. K. Draugelis sakosi 

nedalyvavęs joje. Kitas tautinin
kų srovės (veikėjas sakosi buvęs 
kviestas, bet iškalno atsisakęs 
turėti ką nors bendra su p. Gab
riu.

KAUNAS.

Laukiama iš Karaliaučiaus 
ateinant vaikų paratifo ligos, 
<urios ten suskaityta jau 25 
atsitikimai. Serga vaikai iki 3 
metų. Apsireiškimai jos —

vo 2 mirties atsitikimai. Už- 
sikrejiama daugiausia daiktais
— bonkutėmis, indais, tylelė
mis ir valgiais. Apsisaugojimas
— tai švarumas.

MARK TWAIN Vertė AL.

Kaip aš redagavau ūki- 
ninku laikraštį.

(Tęsinys)

Man buvo truputį nesmagu dėl tų 
mankymų žmonių ir dėl padegimų, kurių 
tas nepažįstamasai. papildė, nes jaučiaus, 
kad prie to ir aš pats nors labai ištolo, esu 
prisidėjęs. Bet tos nejaukios mintys greit 
išsisklaidė, nes kambarin įėjo patsai redak
torius! [Mąsčiau sau: štai tau! jei butum 
išvažiavęs Egyptan, kaip kad buvau paM- 
ręs,^ aš bučiau turėjęs šiek tiek progos pa
sirodyti ką galįs; bet manęs nepaklaus^, 
ir dabar vėl čia. To galėjau iš tavęs laukti!] 

Redaktorius atrodė susmurgęs, susirū
pinęs, nulindęs.

Jis pasidairė, pasižiurėjo į to seno 
triukšmadario ir dviejų kaimo berniokų

sudaužytus, sulaužytus daiktus, ir tarė:
—Blogi popieriai — labai blogi popie

riai! Antai butelis klijų sudaužytas, šeši 
lango stiklai išmušti, molinė spiaudykla, 
dvi žvakinės sumuštos. Bet tai dar ne blo
gių blogiausia. Blogiausia tiii, kad suga
dinta 'laikraščio reputacija — ir galbūt, 
sugadinta amžinai. Tiesa, niekada pirmiau 
laikraštis nebuvo taip gaudomas, niekados 
neturėjo tiek pirkėjų, niekados nebuvo 
pasiekęs tokio garso, — bet kur rasi kitą 
žmogų, kur norėtų pagarsėt savo pakvai
šimu ir tarpti savo beprotybe? Pricteliau, 
aš esu žmogus sąžiningas; o antai gatvė 
pilna žmonių, kiti į tvoras susikarstę lauk
dami ir norėdami tamstą pamatyti, nes jie 
mano, kad tamsta esi beprotis! Ir jie turi 
pamato taip manyti, pasiskaitę tamstos 
redakcinių straipsnių. Tai gėda visai laik
raštijai. Ir iš kur tik tamsta įsikalei sau j 
galvą, kad galįs redaguoti šios rųšies laik
raštį? Tamsta juk, pasirodo, neturi nei 
menkiausios nuovokos apie žemės ūkio 
dalykus, apie agrikultūrą. Tamsta kalbi 
apie vagą ir apie akėčias kaip apie

cm siulym 
liįtė aukšt

UMtSmERIUN LINES |
JOINT SERVICE WITH
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MAMBOM AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j 

, /visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 8G, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos lik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specidlės kajutos.

Nauji laivai, trimi šriu- 
baisM <<Ūesolute”, “Relian- 
ce” fi’ “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American

Lines.
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

, riai, salonai ir visos

Maskvą apleidžiant.
Musų reikalai dėlei grįžimo 

Lietuvon sekėsi neperblogiau- 
siai. Drg. Smolskio pastango
mis gavome Mirbacho paliudy
mus, kad esame tremtiniai iš 
Lietuvos ir mums duodama tei
sė Rusų-Vokiečių sieną per
žengti. Pasiliko dar pasirūpin
ti panašiu leidimu iš rusų val
džios įstaigų, gauti bedimas 
važiuoti gelžkeliu ir kadangi 
važiuojančių buvo į 40 žmonių, 
reikėjo pasirūpinti vagonais ir 
kt. dalykais. .

Prieš iškeliausiant V. Kapsu
kas siūlė man įeiti į Komisaria
to Prezidiumą. Kuomet komi
sariato prezidiumas buvo suda
rytas, tas pats V. Kapsukas pa
reiškė, kad daugelį klausinių 
teksią rišti Prezidiumui, neat- 
siklausiant Komisariato tary- 

v ištiek 
reiškia 

neturėjo teisės ži-
nieko neišmananti, 
darbininkai
noti, kas dėsis tuose prezidiu
muose. Toksai jo pareiškimas 
mane nustebino, bet dabar, ka
da šėlsta komunistų partijos 
diktatūra, man visai yra su
prantami tokie pasakojimai ir

vieną ir tą patį daiktą; tamsta pasakoji 
apie laiką, kada karvės padaigas leidžia; 
tamsta patari jaukinti šeškus, dėlto kad 
jie grakštus Sutvėrimai ir puikus žiurkių 
gaudytojai! O tamstos pastaba, kad auste- 
riai ramiai guli kai jiems muzika griežia 
yra visai ir visai nereikalinga, tuščia. Auste- 
riai ir taip nešokinėją. Austeriai visados 
guli ramiai. Austeriai visai neboja muzi
kos. Sakau, <lel Dievo švento, prieleliau! 
jeigu sveikas butum savo gyveninio tik
slu pasistatęs išmokti viso pasaulio igno- 
rancijos, tai vargiai butūm su didesne 
garbe išlaikęs kvotimus, ne kad tai dabar 
padarei. Niekados dar savo gyvenime ne
buvau to matęs. Tamstos pastebėjimas, kad 
raudonieji kaštanai kaipo prekybos daik
tas įsigyja vis didesnių ir didesnių rinkų, 
rodos, tam tik ir taikytas, kad visai sunai
kinus laikraštį. Tamsta gali apleisti šią 
vietą ir eiti sau. Atostogų man pakako — 
nebegaliirviaudotis jomis, kad ir norėčiau. 
Bent tamstai sėdint mano kėdėj. Visados 
drebėčiau belaukdamas, kokių dar patari
mų tamsta sugalvosi. Aš tiesiai savim ne

sitveriu, kai tik prisimenu tas austerių 
lysves, apie kurias tamsta pasalioji sky
riuje “Vaizdingas sodų ištaisymas.” ĮNe, 
tamsia turi tuojau apleisti vietą. Nei dan
gus, nei žemė nebeprikalbintų mane dau
giau atostogų važiuoti. Šimts pypkių! ir 
kodėl tamsta nepasisakei man, kad nieko 
nesupranti apie ukininkybės dalykus?

(Bus daugiau)

V. M. Svajūnas.
v

Ar atmeni?
Ar atmeni, brolau, tą kraštą, 
kuriam tu augai jr gimei,- 
Ir tą didžiulę vargo naštą, 
Ką ten bebūdamas nešei?

. ■ •
Ar atmeni bakūžę savo, 
Kurioj tiek metų gyvenai; , 
Ar ašaros nebyro tavo 
Atminus vieną ją tiktai?

O nelaimei Yra daug žmoniyf, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ryffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufllcs savo gal-, 
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pfranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5c. aptiekoso, arba prisiųa- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brootclyn, N. Y.

Ar atmeni tą mišką seną, 
Kur saldžiai uogeles rinkai 
Ir pasinėręs į žolyną 
Svajonėms galo neradai?

* . Ar atmeni močiutę seną, 
Tėvelį žilą ir raukšlėtą, 
Tą lietuvaitės dainą, 
Kuria buvai taip sužavėtas?

Tą visa/broli, atsiminęs, 
(Sutraukyk retežius sielos, 
Kuriais buvai susirakinęs 
Ir grįžk į šalį ‘Lietuvos!

Mariampolė, 1922 II 27.

GOVftDA paprastai seka paskui tą saviš
kių, kurs turi didžiausią gerklę ir tuš

čiausią makaulę.

-§-
I , ,

Iš savo meilės istorijos vyras laukia — ne 
kad ji laimingai pasibaigtų, bet kad ji 

pasibaigtų be istorijos.



Trečiadienis, Bal. 25, 1923 CMcįįid,

CHICAGOS 
ŽINIOS
Klaidinga žinia

Naujienų.num. 88 tilpo žinu
tė. an (gaiviu “Nubaustas Lietu- 
vys”. Kadangi toji žinia yra 
neteisinga, todėl aš esu privers
tas nusiteisinti prieš lietuvišką 
visuomenę. Taip, teismas bu
vo Racine avė. niunicipaliain 
teisme, bet teisme nieko ne
buvo kalbėta, tai yra, nė vie
nos, nė kitos pusės liudininką 
nebuvo klausinėjami, taip-pa 
nebuvo klausinėjami ir Son
gaila su Lungiavičium, reiškia, 
kad apie pasikėsinimą ant 
jo*—Lu ilgėčiau s gyvasties ir 
apie jokį ten kirvį nebuvo kal
bos. Čia ir pasirodo, kad toji 
žinia yra klaidinga. Buvo taip: 
Lungevičius pavadino mane iš
niekinančiais žodžiais, aš už
protestavau, jis puolė mane, o 
mano kumštis ąpgyne mane, 
už ką jis. ir patraukę mane 
teismą.—Zigmantas Songaila.

Lietuvių Rateliuose
Angly spaudo apie p. 

Babravičiy
Anglų laikraščiai- paprastai 

ne labai skubinas duoti gerą 
žodį naujiems artistams, apie 
kuriuos jie pirmiau nebuvo gir
dėję. Dažniausiai jie arba vi
sai nutyli — ypač jei už ar
tisto nugaros nestovi kuris 
nors žinomas stambus antrepre 
nioras — arba, jei jau atsilie
pia, tai savo sprendimuose esti

moka repertuarus ne tik rusų, 
bet taipgi italų ir franeuzų kal
bomis. Jei Chicago Civic ope
ros kompanija dar neįstengė i 
apsirūpinti tokiu materiolu 
gausiau negu buvo matyt iš 
paskutiniojo jos pranešimo, tai 
p. Babravičius galėtų būt tik
ras, kad operą lankančioji pub
lika nuoširdžiai jį pasitiktų.”

O “Chicago Evening Ame
rican” kritikas Herman Dev- 
ries šiaip rašo:
Bobrovitch Scores’success.

Joseph Bobrovitch, vve vvere in- 
foiTOad briefly by the program,#is a 
Lithuanian tenor, formerly ' con- 
neeted vvith the Russian Imperial 
Opera in Moscovv. After hearing him 
sing Juozas Gruodis’ “Visur Tyla”, 
Bizet’s aria from “Les Pecheurs de 
Perles,” Tšchaikovvsky’s aria from 
“Eugene Onegin”, Tosti’s “Vorrei 
Morrire” and a Lithuanian folk song, 
lašt night during his recital at Or
chestra Hali, vve have no hesitation 
in believing that he vvas a dūly ac- 
credited and applauded member of the 
Moscovv organization,' at ®11 times 
knovvn for the value of its art per- 
sonnel and produetions.

Bobrovitch has an excellent voice, 
vvarmly baritonai in color, and treat- 
ed vvith the utmost good taste andx 
discretion.

In mezza-voce the ųuality is ųuite 
lovely, and Bobrovitch uses in soft 
nassages a pianissimo-falsetto that 
is unusually fine, pure and floatihg, 
būt vvhiCh he seems somevvhat too 
eager to display. M r. Bpbrovitch’s 
vocal leanings to the baritone regis- 
ter vvere particularly evident vvhen 
he sang the Bizet aria from “Les 
Pecheurs .de Perles”, vvritten in the 
key of A minor and |ransposed by 
M r. Bobrovitch in G minor.

Būt this does.not alloy the excel- 
lence of his singing, vvhich is that 
o f the distinguished, routined and 
talenteil artist.

Leon Benditzky, accompanist, 
shared vvith Mr. Bobrovitch the gen- 
erous Mpplause^ftf the audience. 
Lietuviška it

“Juozas Babravičius, kaip
trumpai programe pažymėta, 
yra lietuvių tenoras, pirmiau 
dainavęs Bušų Imperatorinėj 
Operoj Maskvoj. Po to kai iš
girdome jį vakarykščiame kon
certe Orchestra Hali dainuojant 
Juozo Gruodžio “Visur tyla”, 
Bizeto ariją jš “Les Pecheurs 
de Perles”, Čaikovskio 
“Jevgenij Oniegin”, 
“Vorrei nun’rire” ir 
liaudies dainas, mes
darni tikime, kad jis 
pilnai akredituotas ir aploduo- 
jamas narys Maskvos organiza
cijos, visados garsios savo artis
tų personalu ir išpildymu.

“Babravičius turi labai pui
kų balsą švelniai bari toninio 
dažo, išvystytą su gerų geriau
siu skoniu ir nusimanymu.

“Mezza-voce balsas labai ma
lonus ir švelniuose pasažuose 
Babravi^ilts vartoja .j>ianjssiino— 
falsetto, kurs yra nepaprastai 
puikus, grynas, plaukte plau
kiąs, ir kurį jis, matyt, mėgsta 
parodyti. Pono Babravičiaus 
balso linkimas į baritono re-

Cicero žinelės
i......—•

šiandie Dramos Draugijos 
vakaras.

Kiekviena valstybe privalo 
turėti savo ‘“sostinę” centrą. 
Cicero lietuviai taipgi turi savo 
centrą. Prieš kokius metus čia 
liko pastatyta Lietuvių Liuosy
bės svetainė, kuri pasidarė tik
ru lietuvių centru. Negalima 
tiesiog ir aprašyti, kiek tSia į- 
vyko visokių vakarų, visokių 
parengimų.

Šiandien vakaro Cicero Lie
tuvių Dramos Draugija stato 
scenoje trijų veiksmų dramą 
“Kerštinga Meilė” ir komediją 
“Šalaputrls”. Po vaidinimo bus 
šokiai,

Tat dar kartą turėsime pro
gos pasimatyti su dramiečiais 
ir gėrėtis jų vaidinimu. Dra- 
m iečiai rimtai ruošėsi prie šio 
vakaro. Todėl atsilankiusiems 
bus daug smagumo.

—S. Zenkevičius.

Jaunosios Birutės 
Orkestras

Naujai susikurusiam Bridgepor- 
to orkestrui sekasi.

Juozo Babravičiaus 
paminėjo visi vietos 

anglų dienraščiai, 
jų kritikų atsiliepimai

ariją iš 
Tosti’es 
lietuvių 

nedvejo- 
buvdArtisto 

koncertą 
didžuliai 
Šiuo kart
apie musų daininiką visai kito
kį. Susižavėję, p. Babravi
čiaus dainavimu jie, kaip pav. 
“Tribūne” kritikas, geidžia net, 
kad Chicagos Civic Opera ne
praleistų progos pasigauti jį 
sau kaipo pirmaeilį tenorą.

paduodame čia ištisai anglų 
kalba ir vertime;

“The Chicago Tribūne” kri
tikas . Edward Moore rašo (bąl. 
23 d. leidinyj):

For months, even for years, there 
has beejfrs talk around the Chicago 
Opera about how difficult it is to 
find good tenors. That such conyers- 
ation can be hushed by looking 'in the 
right ąuarters was demonstrated lašt 
night v hen Joseph Bobrovitch gavę 
a song recital at Orchestrą hall. He 
vvas unknown here until ther>, būt in 
only a fevv mintges -he demonstrated 
hinvself to be first class operatic 
mateliai. A Lithuanian, a former 
member of the Imperial Opera at Mos
covv, he is of the lyric persuation, 
young, alert, possessing a voice that 
has the true tą n gi ng ųuality and cul- 
tivation to boot. What vvas heard of 
his recital vvas in a languagę foreign 
to thL acmiaintance of this depart- 
mentJ būt his voice needcd no trans- 
lato^f It belongs in opera. He is said 
to oe versed not only in the Russian, 
būt in the Italian and French re- 
pertoires. Unless the Chicago Civic 
company is more lavishly provided 
vvith such material than its lašt state-r 
ment indicated, Mr. Bobrovitch vvould 
be reasonably certain of a vvelcome 
from its patrons.
Lietuviškai:

“Per mėnesių mėnesius, da
gi per metų metus Chicagos 
Opera skundės, kaip sunku esą' 
gauti gerų tenorų. Kad tokios 
kalbos galima nutildyti pasidai
rius tik ten, kur reikiant, pa
rodė, vakarykštis Juozo Ba
bravičiaus koncertas Orchestra 
Hali salėj. Iki šiol jis visai 
nebuvo čia žinomas, bet per ke
lias minules jis pasirodė esąs 
pirmos klasės operos materijo- 
las. Pats lietuvis, dainavęs 
Maskvos Imperatorinėj Operoj, 
jįs yra lirines krjjptięs, jaunas, 
miklus, valdąs balsu, kurs yra 
ne tik tikrai puikaus skambu
mo, bet ir išlavinimo. Jo dai
nuotos dainos buvo svetima, šių 
žodžių rašytojui nesuprantama 
kalba, bet jo balsas nereikalau
ja nė jokių vertėjų. Jis pri
klauso operai. Sako, kad jis

jo 
tik 
ir

stebėt dainuojant jam Bizeto 
ariją iš “Les Pecheurs de •Per
les”, parašytą A minor rakte ir 
p. Babravičiaus perdėtą 
minor.

“Bet tai visai nemažina 
dainavimo puikumo' o rodo 
kad jis yra įžymus, įgudęs 
telentingas artistas”.

“Ponui Babravičiui publika 
buvo gausi aplodismentais, jų 
teko ir jo akompanuotojui L. 
Benditzkiui.”

Pagalios The Chicago Daily 
News kritikas bal. 24 d. leidiny 
'sako:

Joseph , Bobrovitch, a IJthuanian 
:enor, made his Chicago debut in a 
recital at Orchestra hall, Friday 
evening and scored an emphatic suc- 
cess vvith his rend.ition of operatic 
airs and miscellanfious songs.

He has a voice of robust quality, 
vvhich he used vvith effective art in 
some Russian songs by Racįimaninoff 
^ind Gretchaninoff, and he founil much 
favor jvith his audience. It is said 
that he vvas formerly a member of 
the Russian graąd opera in Moscovv. 
He shovveil operatic routine in his 
work.

Lietuviškai:
“Juozas Babravičius, lietuvių 

tenoras, padaręs debiutą Cbi- 
cagoj duodamas penktadienio 
vakarą koncertą Orchestra Hali 
salėj, turėjo pilniausio pasise
kimo savo interpretavimu ope
rinių ir įvairių kitokių dainų.

“Jis turi tvirtą balsą, kurį 
jis su ryškiu artizmu parodė 
kai kuriose rusų Baclunanino- 
vb ir G re tča n i novo dainose, ir 
publika labai jį pamėgo. Sako, 
kad jis pirmiau buvęs narys 
rusų didžiosios' operos Maskvoj. 
Savo dainavimu jis parode ope
rinio įgudimo.” 3

IŠ “BAILAUS DAKTARO”

Tokį vardą pasirinko naujai 
susikūręs jaunuolių orkestras. 
Pirmon rcpeticijon susirinko 
daug jaunuolių—vaikų ir mer
gaičių — daugiau 
tikėtasi.
cijon pasižadėjo ateiti dar 
giau.

Svarbu ir tai, kad visi 
kai yra gerokai pasilavinę 
zikoje. Mokytojas L. Kibartas 
sako, kad trumpoje ateityje 
Jaunosios Birutės Orkestras 
užimsiąs pirmą! vietą tarpe Chi- 
cagos vpikų orkestrų.

«

, Įš visko matyti, kad liauja-^ 
sai orkestras bus vienas geriau-" 
šių Bridgeporto kolonijoje. Li
ko išrinkta tėvų komitetas, ku
riu įėjo Tauris ir .L Bložis. Ko
mitetas žiūrės tvarkos.

Sekama repeticija įvyks ket
virtadienį, balandžio 26 d., 7 
vai. vak., Raymond Chapelyj, 
816 W. 31 st.—Japų-Janis.

negu buvo 
Gi sekančio n repeti- 

dau-

vai- 
niu-

Šaunus motery pokylis
Lietuvos našlaičiams moterys 

sumetė 143 dolerius,

208 
vieš-

208 
t ri li
jo s 
pa-

Balandžio 18 d. S. L. A.
Moterų Kuopa parengė 
nioms ponioms D. Šleževičiene^ 
ir V. Vencienei pokylį Blackston 
Vievbuty, English kambary. 
Kaip ir visuomet, moterų 
kp. ir čia pridėjo nemažai 
so parengdama šį pokylį 
sugebėjo vienos be vyrų
gelbos tai atlikti ir tam pokyly 
nebuvo nie vieno vyro, tik vien 
moters. Tas parodo, kad ir 
lietuvių moters jau sugeba dau
giau, negu musų žmonės ma
no.^ Jos sugebėjo sutraukti 
net penkiasdešimts ir tris mo
teris.

Pokylio vedėja ponia Zimon- 
tienė atidarė vakarą. Kalbėto
jos bvuo p. D. Šleževičienė, p. 
V. Vi nčienė ir p. Peržynskienė. 
Tarpais kalbų taip-gi buvo vo
ką lis programas, kurį išpildė 
p.p. S. Cherienė, E. Šatkaus
kienė ir Peržynskienė. čia ypa
tingai vertėtų paminėti p. E. 
Šatkauskienę, kuri turi gana 
dailų sopraną ir jai čia pavyko 
gerai sudainuoti keletą daine- 
liy;

Taipgi buvo renkamos au
kos. Viso surinkta $143.00 
Lietuvos našlaičiams. Po $10 
aukavo: pp. Ona Kiricne, Eli- 
jošienė ir Zimontienė. Kitos 
davė mažiau, bet atsirado dvi 
tokios, kurios visiškai atsisakė 
aukauti ir dar net murmėjo. 
Tokioms ponioms butų geras 
patarimas, kad “neik ten, kur 
nemiela”.

Abelnai šis pokylis padarė 
malonaus įspūdžio. į susirin- 
kusias.

kas Matelis, Seymour Klikna, 
Auna Uzdrevičiutė, Jonas Ba- 

Iciunas, p.-Saikus, A. Vilis, Kaz. 
j Montivdas, J. Nocis, M. Gra- 
. kauskas, B. Sliautoris, J. Pocie
nė, R. Zeniockieiiė, A. Zimon- 
tas, M. Cepuleviciiis, J. Marti
naitis, P. Sabunauskas, A. Slan- 
cius, B. Namujauskas, Pavėl
ins, J. Osile, P. Skurskis, S. Se
maškienė.

Viso ........
Smulkių ..

Fotografija W. Stankūno.

NORA GUGIENe 
‘TJUKRECIJOS” 
ROLĖJE.

Tai prašmatni Liukrecija pui
kiai atvaizdinama Noros Gu- 
gienės “‘Bailiame Daktare,” 
kurį “Birutė” dainuos ir vai
dins šią nedėlios dieną Aryan 
Grotto * teatre, 741 South 
Wabash Avė.

Ponia Šleževičienė 
North Sidėj

Aukų surinkta $81.78.

Iš visų Chicagos lietuvių 
kolonijų, North Sidi-ečiai pasi
rodė puikiausia priėmime ger
biamos vidšnios, p. Šleževičie
nės, bal. 22^11'0, Liuosybės Sve
tainėje. Rinktinos publikos. 
buvo pilna svetainė. Vis^fsKe- 
dės užimtos ir visbs liuosos vie
tos pasieniais užpiuldytos sto
vinčiais vyrais. Ūpas pas visus 
labai pakilęs, ir laiį') maloniai 
praleista trys valandos.

Pirm gerb. p. Šleževičienės 
l>rtilts.iI}>o» j>. Beiro rj>sil ionf, 
vedamas mišrus choras “Pir
myn”, sudainavo keletą dainų 
labai ^puikiai. Polam choras 
“Bijūnėlis”, mažulių mergai
čių, i*bi puikiai sudainavo ke
letą dainelių. Solistų daininin- 
kiL^ant smuiko ir piano buvo 
-keletą, ir visi gerai atliko šar
vo numerius, o greta mažos 
mergaitės dailiai pasakė keletą 
patriotiškų eilių.

Vedėjas to, galima sakyti, 
okneerto, p. Semaška ir jam 
pagelbintis komitetas turėjo 
padėjęs nemažai dąrbo, kad 
taip puikiai viską išvedus.

Gerbiamoji viešnia p. Domą 
Šleževičienė, kalbėjo net tris 
kartus ir sužavėjo publiką. Iš- 
sėmus programą dar diktas bū
rys northsidiečių pasiliko sev- 
tainėje ir sudarė pastovų Lietu
vos Moterų Globos Komiteto 
skyrių.

Greta gero ūpo ir puikiai at
liktoj progranfo, narthsidiečiai 
ir Aukomis gana gražiai parė
mė Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto vaikučių preiglaudą, su
dedami ant vietos $81.78. Tur- 
but nebuvo nc( Vieno, kuris 
savo centu nebūtų prisidėjęs 
prie našlaičių sušelpimo, bet 
iš tų, kurie davė daugiau, ir 
padavė savo pavardes, pažymė
ti galime šilus

A. Svirutis $10,’ K. Juliavi- 
čia $5, A. Vaitas (pinigais) $1, 
Tas pats, Kuponas L. L. p. bo- 
no $5. Po $2: K. Ripkevičienė, 
J. Dauginys, R. -S. Saikus, J. Če
paitis, Elzbieta Valiulenė, Kaz. 
R ūgis. Po $1.00: O. Garmana- 
vičius, Mar. Syrius, A. Sliaute- 
rienė, J. Giliautas, P. Degutis, 
M. Svezienė, VI. Dudys, Melania 
Rugiene, Konstancija Kalasiif- 
te, Apooh^io SutTodfenc, Kaz. 
Baltas, Juoz. Slivinskas, My-

$58.00
. $23.78

Viso labo ...............  $81.78
Svetainės lėšos .......... 2.00

Liko ......................... $78.78
Pinigai ir Kuponos priduoti 

Bendro Komiteto Iždininkui.
Patikrinta:
J. J. Hertmanavičius, Sekr.

Ch. L.- N. S. Benrdo Komiteto.

Nortli Sides
PRAKALBOS, KONCERTAS IR 

AUKOS. 
_____ *

Sekmadienį, balandižo 22 d., 
Liuosybės svetainėj įvyko Šle
ževičienės, Lietuvok našlaičių 
globotojos, prakalbos. ‘šiose 
prakalbose kiekvienas atsilan
kiusia turėjo progos išgirst 
apie apgailėtiną padėjimą Lie
tuvos našlaičių. Be to, buvo 
gražus programas. Pirmiausia 
“Pirmyn” mišrus choras, ve
damas P. Sarpaliaus sudainavč 
trejetą dainelių, kurios gerai iš
ėjo. Reikia pažymėt, kad “Pir
myn” choras yra vienas ge
riausių chorų ■Chicagoj. Spetila 
ir p-lė Šleiiberiutė “Bijūnėlio” 
nariai pagrajino smuiku. To
liau “Bijūnėlio” jaunuolių cho
ras sudainavo keletą dainelių. 
Tie north sidės jaunuoliai tie
siog užžavėjo publiką.

Pasirodo north sidės žvaigž
dė, Jonas Čepaitis. Čepaitis yra 
didelis juokdarys ir geras dai
nininkas — turi gana aukštą, 
malonų ir gražų tenorą. Jis 
ne kartą jau palinksmino pub
liką ir iš jo išeis geras daini
ninkas, jeigu tik lavinsis ir to
liau.

Toliau kalbėjo p-nia Šleževi
čienė. Pirmiausia Šleževičienė 
paaiškino, kokiu tikslu ji atvy
ko į Ameriką. Tikslas esąs pa
sitarti su amerikiečiais, kaip 
galima butų geriau sušelpt naš
laičiai, kurie neturi nei tėvų 
nei namų, ir kad neišmetus ant 
šutves tuos, kurie dabar 

prieglaudoje randas,
fKalba buvo rimta ir kiekvie

nam smeige į širdį ir ašaras 
traukė iš akių girdint tokius 
baisius vargus Lietuvos našlai
čių. Visi su atida klausėsi; tik 
Trockio kuopos didvyriai šai
pės ir raitės, kaip vijūnai, nors 
triukšmo šį kartą ir nedarė. 
Aukų našlaičiams surinkta 
$81 su centais. Žmonių buvo 
prisirinkus pilna Liuosybės 
svetainė..
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VIEŠAS PAPEIKIMAS AME
RIKOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ LITERATŪROS DRAUGI
JOS 104 KUOPOS VALDYBAI.

(Atsiųsta)

Lietuvos susirinkime “Atei
ties Žiedo” Vaikų Draugijėlės 
Brighton Park, Balandžio 19 d. 
1923 m., nutarta išnerti viečą 
papenkimą valdybai A. L. D. L. 
D. 104 kuopos Org. J. Stul- 
gaičiui (Grybui)>f Fin. rašt. J. 
Valentai, Nul. rašt. M. Norkui, 
kurie varde A. L. D. L. D. 104 
kuopos Valdybos nederamai pa
sielgė su “Ateities Žiedo” Vai
kų draugijėlės mokytoju B. Ja
nušausku, panedėlio vakaro 
730 v., balandžio 16 d. Mc- 
Kimley Parko salės prieangėj, 
kur jie griežtai pareikalavo “A. 
Ž.” V. D. dainų gaidas, iš ku
rių vaikai yra mokinami. Gai
dų knygos yra A. Ž. V. D. nuo
savybė.

Taigi viršminetos A. L. D. L. 
D. 104 kuopos Valdyba daro 
sarmatą vishi “Amerikos Lietu
vių Darbininkų Draugijai”, ku
ri yra kultūros organizacija ir 
turėtų būt kaipo žibintuvas dar
bininkų išsiliuosavimui. O A. L. 
D. L. D. 104 kuopos valdyba 
užgrobė nekurias gaidas. Nors 
“A. Ž.” V. D. Komitetas ir rei
kalavo, kad atiduotų atgal kny
gas, bet jie pa reiškė, kad tos 
knygos esančios A. L. D. L. D. 
104 kuopos. Mes viešai pei- 
kiam tokį pasielgimą ir atėmi
mą knygų nuo vaikų. Tokios 
organizacijos kaip A. L. D. L. 
D. 104 kuopa butų užduotis 
paremti ^A. V. D. knygo
mis, o neTatiminėli nuo biednų 
darbininkų vaikų, \m*ie bando 
prasilavinti dainelių.

A. L. D. L. D. 101 kuopos 
valdybos pasikėsinimas atimti 
bent kokį turtą nuo “Ateities 
Žiodo” V. Draugijėlės sukėlė 
pasipiktinimą visame Brighton

Parke. Visi pasirengę gintis, 
nes draugijėlė yra inkorporuo
ta organizacija, ir nfTbus keista 
niekam draskyt ją Arba jos ko
kį daiktą paliesti. }

Žemiaus pasirašome
Ateities Žiedo*' V. Draugijėles 

Brighton Park Komitetas. „
1) A. MillerienČ
2) P. Ralas
3) A. Jocius
4) J. P. Ydcius
5) J. Svitoriš
6) John Gurzdks

y 7) Joseph Manikas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
' ar kviečia.

šleževičieNes ir vencienes 
MARŠRUTAS.

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

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

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

Bal. 30. Išleistuvės-

Melrose Park. — Balandžio 28 d., 
Vaičiulio svet. (23 Av. ir Lake St.) 

'įvyks Draugystės Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos koncertas. Durys atsidarys 
7 vai., o programas prasidės 7:45 v. 
vak. — Komitetas.

(Seka ant 6-to pusi.)

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. 4

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

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

9, Nedčliomis nuo 10 iki 1.
• Tol. Yards 0632
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Gal jums reikalingi
— 1 • z •

PETRAS GARBUZAS’

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
balandžio 23 d., 1923 m., 8 vai. 
vakare sulaukęs 35 metų am- 
žiaus. Velionis* i>a.ejo iŠ K.a.«ino 
vedybos, Panevėžio apskričio, 
Skamarakų kaimo. Paliko nu
liūdime brolį Jonų Amerikoj ir 
Lietuvoj seserį Oną. Laidotu
ves įvyks 26 balandžio iš namų 
1517 S. 49 Avė., Cicero, III. 8 
valandą iš ryto į švento Antano 
bažnyčią. Iš bažnyčios bus nu
lydėtas į Švento Kazimiero ka
pines. Visų giminių ir pažįsta
mų meldžianve dalyvauti jo lai
dotuvėse.

Pasilieka nuliūdime brolis
Jonas Garbuzas.

Mokėkite Savo Real 
EastAte Taksus '

šioje bankęje. Čia yra autorizuota sub- 
stotis. Pasimatykit su Mr. čaikauskiu, ku
ris išpildys visus formalumus dėl jusy.

EINANT RYTŲ LINK
Kiekvienas matomai nori gauti musų 

vieny gražią Amerikos vėliavą. Ateikite į 
banką s j vakarą ir gaukite vieną jų su $5.00 
depozito accauntu. šis pasiūlymas yra ge
ras iki Gegužės 30 d. Jūsų parankunuii ban
kas šį vakarą bus atdaras nuo 6 vai. iki 8 
vai. vakare.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK

1112 West 35th Street 
Chicago.

Bankas, kuri^ 
pagelbsti 

jums žengti 
pirmyn

Pinigus Euro
pon siunčiame 
žemiausiomis 

kainomis

u ji* j

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodoši dvi
gubos.

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina miręėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą, ir galvos skau
dėjimą. x

JEI jūsų blakstienai nuolat y ra pa
raudonavę ir akis raudonos. L 1

JEI nors mažiausia-bijojimas dide
snės šviesos pagamina / mirksė
jimą. /

John j. smetana
AKINIŲ SPECIALISTAS 
v1801 So, Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant, trečjįj augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambanai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12-dienos.

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų * 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tą. ligą.

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

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

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas Šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elęktrika. Spe- 
cialis gydymhs^ytiškų ligų vyrų ir

- moterų. " Taipgi gydau: i

Akis, Ausis, Nosį ir Gerlflę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
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PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

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

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

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

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

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

PAJIEŠKAU apsivedimui ar 
susipažinimui merginos ar naš
lės, nuo 20 iki 30 metų — be 
skirtumo tikėjimo. Našlė gali 
būti su vienu vaiku. Aš esu na
šlys, 34 metų, neturiu vaikų. 
Katra mylėtų gerą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti su pirmu laiš
ku prisiųskit savo tikrą paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Galite rašyti biedna ir bagota, 
kad tik butų linksmo sudėjimo 
ir gera gaspadinė butų. O aš esu 
išmintingas ir patinkamas. Kat
ra su manim susipažins, tai ta 
bus laiminga. Meldžiu vyrų ne
rašyti, mergaitės ir našlės kreip
kitės laišku į Naujienas, Box 
num. 238, 1739 S. Halsted St.

ĮIEŠKO KAMBARIU

MOTERŲ VYRŲ

Iš priežasties padidinimo 
sų biznio mes reikalaujame

100 MOTERŲ IR 
' MERGINŲ

mu-

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

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

Phone Boulevard 11;>2

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

K. VIČAS,
942 W. Marųuette Road.

NJ I-2EME
PARDAVIMUI Imamas su krautuve 

ir restoranu. Labaibagiai. Gera vie
ta dėl visokio biznio! ^Savininkas ei
na iš bizniiu .

Kreipkitės^ J
1 2562 ^.IlZlsted St.

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

— A. Rolevičius. •

PAJIEŠKAU pagyvenimui atskirus 
2 kambarius (ruimus) Brighton Par
ke, arba Bridgeporto apielinkėj.

“Naujienos” Town of Lake, 
1614 W. 46th St., 

Box No. 26, 
Phone Boulevard 0672

North Side. Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. Nedėlioj, Gegužės 6, 
(1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komitetas.

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

“Naujienų” spdkos 
bus šiandien nuov6 iki 
“Naujienų” namuose.

sumokėjimas
8 vai. vak., 

— Sekr.

Nprth West Side. — Liet. Statymo 
ir SKoliiprųo Bendrovė rengia prakal
bas, kurį^s įvyks ketvirtadienį, bal. 
26 d., 7:3b vai. vak., šv. Mykolo pa- 
rapijos s v et?, 1644 Wabansia Avė.

Kalbės žymus kalbėtojai, kurie iš
aiškins b-vės stovį ir jos reikalingu
mą . Visi kviečiami atvykti.

\ — Valdyba.

Prakalbos pp. Šleževičienės (r Ven- 
cienės, McKinley Park Auditoriume, 
kurios turėjo įvykt šeštadienį, bal. 28 
neįvyks. Visi Chicagiečiai yra kvie
čiami atsilankyt atsisveikinimo vaka
ran Meldažio svetainėn, ketvirta<lieni 
bal. 26 d.

North Sidės Draugių Sąryšio pa
laikymui viešo knygyno delegatų susi- 
rinkinfks įvyks balandžio 26, Liuosy- 
bės.svet.', 1822 Wabansia .Afve. kaip 8 
Viii. vak. Delegatai meldžiami su
sirinkti laiku.

Sekr. R. Shaikus.

ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Gerbiamus musų viešnios iš Lietu

vos ponios Domą Šleževičienė ir Vik
torija Vencienė, paskutini kartą kal
bės Chicagiečių taipe, ateinantį ket
virtadienį, balandžio 26Ų7:30 vai. va
karo, Meldažio svetainėj, 2244 West 
23rd Place.

Yra tai vakaras atsisveikinimo ger
biamų' viešnių su Chicagos lietuvių 
darbuotojais ir visuomene, nes atei
nantį šeštadienį jos apleidžia Chica- 
go, į kurią daugiau nesugrįš, kadan- 
gLmaršrutas baigiasi ir neužilgo grįš 
Lietuvon.

I tą atsisveikinimo vakarą su ger
biamoms viešnipms yra širdingai 
kviečiami visi Chicagiečiai. Bus pro
gos paskutinį karią išgirsti iš lupų tų 
visuomenes darbuotojų-Lietuvoje apie 
dabartinę Uetuvos padėtį ir pasida
linti mintimis.

Puiki Meldažio svetainė sutalj^ns 
visus, kurie pasiskubins laiku atsi
lankyti. Iki pasimatymo, gerbiami 
Chicagiečiai, ateinantį ketvirtadienį 
— Meldažio svetainėj.

Chicagos Skyrius,
Lietuvos Moterų Globos Komiteto.

Jaunosios Birutės orkestras laikys 
praktikas ketverge, baalndžio 26. 7 v. 
vakare, Raymond Chapely, 816 W. 31 
St. Visi nariai ateikit laiku ir atsi- 
veskit naujų narių. — Komitetas.

Pirmos Gegužės Apvaikščiojimas. 
Rengia Lietuviij Socialistų Sąjungos 
Pildomasis Komitetas, Lietuvių Soci
alistų Jaunuomenės Lyga ir Lietuvių 
Darbininkų lateraturos Draugija ir 
LSS; Aštuntas Rajonas, Liberty Salė
je, 3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir 
Union Avė.) Nedėlioję, balandžio 29, 
1923. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir 
Dr. A. Montvidas. Draugai darbinin
kai, ateikite visi apvaikščiojiman.

— Rengėjai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo draugo Stanley 

Ritlikas. Mudu persiskyrąm Tupper 
Ijake, N. Y. suvirs metai atgal. De
šines rankos pirštu neturi, kas pa- 
tėmis arba pats atsišaukit, už ką 
busiu dėkingas.

A. GERČAS, 
3642 Sg. Parnell Avė., Chicago, III.

IEŠKAU savo brolių Kazimiero, 
Antano ir Aleksandro Poškų, gyvenu
sių Chicagoj ir vienas ju turėjo saliu- 
ną, kitas krautuvę, bet dabar nežinau, 
ar jie tebegyvena Chicagoj. Jie pa
tys ar kas juos žinotu labai prašau 
parašyti man, nes turiu svarbų rei
kalą. — Juozas Poškus, Kaimelės kai
mo, Raseinių vaisė, Lithuania.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU merginos ar mo

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

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

Atsišaukite,
820 So. Ki Įdare Avė., 

tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.
ŠPAULDING & MERRICK

REIKIA —
2 moterų indų plovimui. Dar

bas dienomis.
Kreipkitės

4161 S. Ilalstėd St.

REIKIA —
Veiterkų. Gerti alga, $16.00 į 

savaitę.
Kreipkitės
3107 Cottage Grove Avė.

REIKIA kambario vieniam vaikinui, - ------ • ~ ■■ «■ " —------- -
prie mažos šeimynos. Pageidauja- DDIHA R A DDIklIMIflI 
eoss. _JĮ!ĮĮĮL“tfBiniNS
ir Leavitt St. Kreipkitės laišku į ’ *
Naujienas. 

1739 So. Halsted St., 
Box 239

V*YRŲ

REIKALINGAS kambarys veinam 
vaikinui, be valgio, nėra skirtumo, 
bile kurioj apielinkėj, kas turite tokį 
kambarį malonėkite pranešti per laiš
ką.

J. A. S.
2208 W. Park Avė., Chicogo, III.

įVAIRŲS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

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

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

JIESKO DARBO
Rfiikis ”

DarbinmKų į dirbtuvę, truke- 
rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų.

INTELIGENTIŠKAS vaikinas/jieš-1 Patyrimo nereikia. Darbas die- 
ko darbo į krautuvu ofisą ar kitą . . • Atpikite na-įstaigą. Kalba ir rašo: angliškai, I nomlS ir naktimis. Ateik te pa 
lenkiškai, rusiškai ir lietuviškai. Ap- sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.,
Knygynas, 1614 W. 46 St. Phone Bou-1 135th & I. C. Tracks
levard 0672. Box No. 27. Riverdale, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ

REIKIA, —
Vyrų langų plovėjų.

CHICACO WIND0W 
CLEANING CO.,

62 W. )Washington St.

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

REIKALINGAS buferis, pa
tyręs savo amate, geros sąlygos 
ir alga geram žmogui.

Atsišaukite
3348 So. Morgan St.

REIKIA shearmenų į geležies 
atkarpų jardą, 
blaivus vyrai, 
lat darbas. \

Turi būti geri ir 
$7 dienoje. Nuo-

Kinzic St.

PORTERIŲ į krautuvę. Geras 
ir nuolatinis darbas tiems, 
rie nori <lirbti. Atsišaukite

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

ku-

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

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39' St
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

Reikia
MOLDERI
FANDRĖS
DARBININKŲ DARBUI
NUOLAT DARBAS
ATSIŠAUKITE

STROMiBERG MOTOR
DEVICES

64 E.? 25 St.

REIKIA S11TVĖ JO PRIE 
siuvinio ir taisymo vyriškų ru- 
bų.'

Atsišaukite tuojau:
1811 So. Union Avė.

REIKIA pirma ir antra 
<io duonkepiu .

Atsišaukite: (
1208 E. 93-rd St.

So. Chicago, 111.

ran-

Reikia -
Į verauzę t rūkorių. Gera mo

kestis, nuolat darbas.
GUMBINSKY MROS.
2261 So. Union Avė.

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

4635 So. Wood St.

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuvė, geroj/rieto j ir 
labai pigiai.

Atsišaukite
602 W. 26 St.

TARSI DUODA barbershop, geroj 
vietoj ir pigiai ir du lotai pardavimui 
arba išmainymui ant automobiliaus. 
Atsišaukite greitai saliunan. Klauskit 
Antano Stukas, 1957 Canalport Avė. 
Tel. Canal 7345.

PARSIDUODA Shoe Repairing če- 
verykų taisymo dirbtuvė, geriausios 
mašinos, kokios tik gali būt. vieta iš
dirbta per 10 metų, geras biznis, pigi 
renda $30.00. Pardavimo dalykas 
tame: greitu laiku manau išvažiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu labai pigiai, tai 
yra gera proga lietuviui nusimanan
čiam1 tą amatą. Platesnių žinių no
rintieji kreipkitės sekančiu^mtrašu:

PETRAS WOLĘSkCTS, 
9117 Kercheval Afye., ■* 

Detroit, Mich.

PARSIDUODA RĘST AIŽANT A S
Nuo senai žinomas kaipo Vieninte

lis Lietuvių Restaurantas Roselande. 
Pigi renda. Prienama kaina, 
žastis pardavimo — savininkas 
kitan biznin.

10822 Michigan Avė., 
Tel. Pullman 6995

, Koseland, III.

Prie-
eina

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

z444 W. 29 St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti. J. Wasrlkus, 5914 So. 
State St.

PARSIDUODA grosprnė ir 
bučernė, turiu greit parduoti, 
nes turiu išvažiuoti į kitą mies
tą, parduosiu pigiai. Atsišauki
te. 4401 S. feichmond St.

BARGENAS
Parsiduoda delicatessen ir groser

nė; gyvenimui kambariai; beveik nau
ji fixtures. Daug stako, pigi renda, 
įvairių tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju iš Chicagos.

Kaina tik $1200..
2058 Seminary Avė. kampas 

Garfield Avė.

PARDUODU/ grosernę arba 
mainysiu ant mažo namo. Plei- 
sas išdirbtas per daugelį me
tų, Kreipkitės: Fr. Versija.

737 W. 34 St.

Automobilių mechanikų, $30 į sa
vaitę. Automobilių plovėjų, $35 į sa
vaitę. Karpenterių j dirbtuvę, 70c. į 
vai. Inžinierių, 75c. į vai. Pečkurių 
ir pagelbininkų, 60-65c. į vai. Jani- 
torių, $25 į savaitę. Darbininkų, 50- 
55c. į vai. Mašinistę, 70-75c. į vai. 
Prie punčiavimo ir gręžimo preso, 60c. 
j vai. Sargų, $25-30 į‘savaitę.

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

MASON—DAVIS CO.
7740 So. Chicago Avė.

REIKALINGAS darbininkas, 
kuris moka flat stogus taisyti.

Atsišaukite:
2500 West 39-th Street

Tel. Lafayette 0919

PARDAVIMUI pigiai saliu- 
nas su svetainė.

Atsišaukite greitai:
8428 Vincehnes Avė

MOTERŲ

Indų plovėjų, $16-18 į savaitę. Mer
ginų į dirbtuvę, $15-16 į savaitę. Ja
ni torkų, trumpos darbo vaalndos, 38- 
40c. į vai. Moterų hotelio darbams, 
$45-50 į mėnesį, kambarys ir valgis.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU patyrusio bučerio, tu
ri kalbėt gerai anglišką kalba, ir 
mokėt su Fordu važiuot, štedavąs 
darbas ir geras mokestis. 'Atsišau
kit tuojau ypatiškai, laišku ar tele
fonu.

JOHN RUKSAS,
1200 N. Main St., Phone 2627 

Racine, Wis.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBIjJlliKU
MOTERŲ

SELESMENŲ reikia pardavi
nėjimui alkoholiaus kunui trin
ti, dažalus, Vabalų pauderį ir 
rakandų pališių. Atsišaukite.

4858 So. Hermitage Avė.

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

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

PARSIDUODA keptuvė Brig
hton Parke su visais įtaisymais. 
Atsišaukite po 6 vai. vakare.

3008 Pcrshing R<1.
P ARDlAV 1M Ui Iiarkdaskuty- 

kla ant 2 kėdžių, moderniška, 
gera proga lietuviui; vieta iš
dirbta per 15 metų. Priežastį 
patirsite ant vietos, 1739 So. 
Halsted Box 240 v

Reikia -
2 moterų sortavimui regsų.

Atsišaukite tuojau.
4501 So. State St.

TRUKERIŲ reikia, patyru
sių. (^era mokestis, nuolat dar- 
bas. Atsišaukite.

Chicago Mill 
Paper Stock Company, 

409 West Ontario Street

PARDAVIMUI saliuno įren
gimai. Pilnas setas įdedamas 
laibai pigiai. Pinigais ąrba 
mokėjimais. KRAUSE, 

601 N. Wells St.
Phone Dearborn 7021

iš-

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parduosiu kartu 
ir troką. 5006 Barring Avė. E. 
Chicago, Ind.

REIKALINGA veiterka mer
gina pa t i rusi prie to darbo. Ge
rai veiterkai geras mokestis; 
o taipgi vyro indų plovėjo nak
timis. 1745 S. Halsted St.

REIKIA moterų kaipo Maid’s ir ap
valymo darbui. Mes duodame gerą 
valgį, kambarius ir'mokame algą.

Atsišaukite pas house keeper 
HOTEL STATLER 

Detroit, Mich. v

Reikia
DARBINI 

btuvės darbfii 
AMERICAN 

WORKS —14
SPIRAL PIPE 
St. and 48 Avė.

REIKALINGA moteris į rooming- 
house dirbti nuo 9 vai. ryto iki trijų 
po pietų. Užmokestis 8 doleriai. 
Šventoms deinoms nereikia dirbti.

Atsišaukit:
1832 So. Wabash Avė.

REIKIA darbininkų, keturiosde- 
šimtys devyni centai į valandą ir j 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešim- 
tys keturis centus į valandą, šapos ir 
jardo darbininkams kėturiosdešimtys 
keturi centai į valandą.

Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

CRANE CO.,
Sp. Canal & 15th St., 

arba
So. Kedzie & 40th St.

PARSIDUODA kampinis saliunas 
— vieta kur randasi 1 saliunas ant 4 
kampų, tarp didelių dirbtuvių. Taip
gi parduosiu krautuvę, cigarų, cigare- 
tų kendžių ir ice cream.

Kreipkitės
2202-2208 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

KAS NORI gyvent ant tyro oro, 
laikyt gyvulius, 2 kampiniai lotai, 4 
ruimų namas, vištininkai, batnė dėl 
karvių, dėl arklių, trįs blokai iki ša
pų, kur darbas nuolatinis. Parsiduo
da labai pigiai, $§00 įmokėti, daugiau 
kas mėnesį. Meldžiu atsikreipti. S. 
Markūnas^ 654 W. 120 St. Telefonas 
Pullman 2856.

------------------- j------ ---------------- —
PARDAVIMUI bučernė ir 

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

1949 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas, viso 
kių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — važiuo 
j u Lietuvon.

2241 W. 21-st Street

PARDAVIMUI saliunas prieš 
teatrą, maišytų tautų apgyven
toj vietoj. Mainysiu ant loto.

648 W. 120 St.
W. Pullman, III.

PARSIDUODA lietuviška duonos 
kepykla. Biznis gerai išdirbtas per 
15 metų. Lietuviais tirštai apgyven
ta; randasi netoli Chicagos. Prieža
stis pardavimo, savininko liga. Pri
verstas apleisti šią šalį.

Atsišaukite
3440 Union Avė., Chicago.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parioras, su namu arba 
be namo. Viskas gerai įrengta. 
Parduodu, nes turiu kitą biznį.

7101 S. Western Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream parlor. 
Biznis gąrai išdirbtas ir geroj vietoj 
ant Halsted St. Bridgęporte didelė 
vieta. Parduosiu už teisingą, pasiū
lymą.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halstfe'd St.
No. 17______________

CHEMIKALŲ dirbtuvė pardavimui. 
Išdirbinėja alkoholių kunui trinti, va
balų pauderį, dažyvės, rakandų pališj, 
nuo galvos skaudėjimo pauderį ir tt. 
Parduosime dalį išdirbystės. Del in
formacijų keripkites adresu/

4858 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI Marmon lirno- 
zinas, labai geras dėl privatiškos 
taxi. Lebai gerame stovyje, tik 
$350. ✓

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

i

Jeigu jus norite gero vartoto 
karo pigiai, atsišaukite pas

SCIIIFFMAN MOTOR 
SALE^ CO.,

PARDAVIMUI kampinis n/i- 
ro namas su groserio krautuve. 
Viršui kambariai gyvenimui ir 
palapinė pasidėjimui. Cimęnti- 
nis beismantais su visais įrengi
mais, 570V S. Donore St.

TTTDzIAUSIS bargenas, parsiduoda 
namas bizniavas, su groserne ir deli- 
katesen krautuve. Biznis išdirbtas 
per 20 metų, graži vieta, pardAosiii 
oigiai arba mainysiu ant automobi- 
iaus, luto, namo, iš priežasties turiu 
(negreičiausiai apelisti miestą, 6632 
So. May St. Tel. Englewood 8951.

1633 MihvSHjkee Avė., 
Humboldt 0868

—1------------------------
PARDAVIMUI DurprtĮjr 

Star karai. Tuojau. / fcnigais 
arba išmokėjimais.

1633 Milwąuke® Avė., 
Humboldt 0868

i• -------- ---- _ _
■4

PARDAVIMUI ULDSMOBILE 6 ci- 
linderių, 5 geri tajerai, gerame sto
vyje. Vėliausio modelio. Parduosiu 
už pirmą gerą 'pasiūlymą. Parduo
du, nes išvažiuoju iš Chicagos.

Atsišaukite bile kada:
4339 So. California AvęJ

DIDŽIAUSIAS PIGUMAS
Prie 22 gatvės arti Leavitt, muro 

ąamas, j flatai, po 4 ir 6 kambarius; 
elektra, maudynės, * gasas. Namas 
geriausiame padėjime. Rendos $114 
į mėnesį. Namas vertas $12,500. Par
davimo priežastis didelė. Turi būt par
duotas tuoj už $10,300. Atsilankykit 
arba šaukit nuo 4 iki 7 vai. vakare.

2015 So. Robey St. 
Phone Canal 7083

PARDAVIMUI automobilius 
Stusz Sport model 4 sėtinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labai reikalingi/•pini
gai dėl svarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 So. Union Avė. 2 fl 

<

NORINTJEMS gera bizniavą na
mą, pamatyk sekančius namus, 3990 
Archer Avė. 2 augštų muro namas, 
krautuvė ir 6 kambariai.

Antras namas 4200 So. Maplewood 
Avė., 2 augštų 3 pagyvenimų ir krau
tuvė. Tie namai tinka dėl visokio 
biznio. Galima nupirkti su mažd 
įmokėjimu.

m. j. kiras,
3835 So. Halsted St., 

Phone Yards 6894

RAKANDAI

PARDAVIMUI puiki 8 kambarių 
frame rezidencija. Geriausia apielin- 
kė Englewoode. $viesųs kambariai, 
furnace ir karštu vandeniu šildomi. 
Didelis lotas. Gera transportacija. 
$8500, išmokėjimais.

BUTTERWORTH,
426 W. 63rd St., Englcwood 6145

RETAI TOKIA PROGA.
5 kambarių vėliausio styliaus ra

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

1922 So. Kedzie Avė.

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

PARDAVIMUI parlor setas, riešu
to medžio valgomojo ir miegamoje 
kambario setai, fonografas* virtuvės 
setas ir tt. Išrodo kaip nauji, var
toti labai mažai. Parduosiu viską 
sykiu arba atskirai.

J. PINKE,
357 S. Crawfo^d Avė.

NAMAI-K'
PARDAVIMUI 2 fkitų frame na

mas 5 ir 6 kambarių, lotas 30x125 
Bargenas. Kaina $4800.00 i In- 
mokėti tik $800.00. <

3014 S Winfield Avė. 
Matykite savininką.

Raoin 802, 10 N. Clark St.

PARDAVIMUI DIDELIS BARGE- 
nas, 5 kambarių, frame namas prie 
6114 Si) Kildare Avė., lotas 60x125. 
kaina $395(1*00./4hmokėti tik $700, 
lengvais įsnuJfcejimais. Matykite 
savininką.

Rm. 802, 10 N. 'Clark St.

FARMOS
Senai įsteigta korporacija padalino 

9258 akrų geros farmų žemės Mc- 
Kenzie Pavieto ir pasiūlo pardavimui 
tokiomis puikiomis sąlygomis, taip 
kad kiekvienas ųprės pirkti. Kompa
nija sutinka atiduoti pirkėjui kiekvie
ną 20 arų farmos, išdirbtos žemės, ir 
dar pastatys 3 kambarių namą už 
$450.00, išmokėjimais. Kiekviena 
farma susidės iš 20, 40 arba 60 akrų 
žemes, taip kaip kas norės. Kompa
nija sutinka išdirbti farmą ant pusės 
ir garantuoja pirkėjui 12% metinių 
nuošimčių nuo tų farmų, užmokėdama 
pinigais kas mėnesį. Nepraleiskite 
šios progos. Ateikit arba rašykite.

J. L. WELLS,
22 W. Monroe St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas su bizniu, 
ir yra antras namas iš užpakalio. Kai
na $11,000, reikia įmokėt $5000, liku
sius ant morgičio.

136 — 156 St.
W. Hammond, Ind.

Phone W. Ham-mond 1068

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
geriausios farmos Michigan valstijoj, 
80 ir 50 akrų su gerais budingais ir 
gyvuliais. Turi būt parduotas šie 
savaitę ar išmainytos ant namų Chi
cagoj. Farmeriai laukia pas mafle. 
S. Slonksnis^ 3401 So. Halsted St., 
(antras aukštas per vidur!) Tel. 
Yards 2242.

z MOKYKLOS_ _
VAUENTINftS DRESSMAKING 

7COLLEGE.
2407 West Madison Street

• ’ Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dčvijimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, ktsineškit audiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. \

Biznio ir n|mų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininki.

.-GRAŽUMO KŪRYBOS—
Geriausiai apmokama profesija šiandien 
yra gražumo ■ kūryba. Nėra negerų se
zonų. Pabaigusios šią mokyklą gauna 
geriausias algas. Mes išmokinsime jus: 
Plaukų dabinimo, Marcei Waving, Wa- 
ter Waving, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolyeia ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinimosi. 
Ateikite ir pasikalbėkite.

AMERICAN SCHOOL OF ETHICAL 
BEAUTY CULTURE # 

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

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15
Šoferio laisnis garantuojamas ‘ 

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

netoli California ir Madison *

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATBS AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Graihmar School, High Schbol ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsiao'lho- 
kyklas. Dienomis. 12:00 val/dien. 
iki 5:00 v. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)


