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Prailgins ultima
tumą Rusijai

17 žmonių žuvo
Graikija grūmoja karu

Tikisi susitaikinti su Turkija
> ■■ — - -.

Anglija prailgins ultima
tumo Rusijai laiką

LONDONAS, geg. 15. — 
Atsovų bule liko paskelbta, 
kad Anglijos valdžia prailgins 
tulahn laikui ultimatumo Ku
si jai išsibaigimą, kad tuo da
vus progos vesti tolimesnes 
derybas.

Daug žmoniy žuvo 
potviny

Potvinis sugriovė Hot Springs, 
Ark., miestą.

HOT SPRINGS, Ark., gegu
žės 15. — Hot Springs šiandie 
bando išsikasti iš po griuvėsių, 
kuriuos paliko vakarykštis pol- 
vinis, ugnis ir vėtra, kurie pe
reitą naktį sugriovė biznio dis
triktą ir pridarė nuostolių už 
milionus dolerių.

Keli žmonės esą žuvę bet 
skaičiaus žuvusiųjų dar neži
noma. Betgi spėjama, kad žu
vusiųjų skaičius yra nedidelis.

Miestas neturi nė elektros, 
nė gaso. Visos viešojo aptarna
vimo ištaigos, įskaitant ir 
telegrafą, buvo užlietos van
dens ir sunaikintos.

Perėjęs Central Avė. van
duo nebuvo gilesnis 9 pėdų, 
bet daugiausia nuostolių pasi
darė dėl greitumo vandens, 
kuriuo jis užliejo miestą. San
krovų priekiai liko atplėšti, 
taipjau suardytos asfalto gat
vės.

Hot Springs, turintis 12,000 
gyventojų, guli trijuose klo
niuose ir yra iš visų pusių ap
suptas kalnų. Kiekvienas smar 
kus lietus perpildo kalnų upe
lius ir smarkiai bėgantis van
duo užlieja vieną kurią miesto 
gatvę. .

17 žmonių žuvę.
MEMPlHIS, Tenn., geg. 15. 

— Žinios, kad daug žmo
nių žuvo Hot Springs, Ark., 
mieste, laike potvinio ir gais
rų, vis dar tebėra nepatvirtin
tos. Vaigšto gandų, kad ten 
žuvo mažiausia 17 žmonių. 
Susisiekimas su tuo miestu 
yra nutrauktas ir visos žinios 
yni gautos iš traukinių darbi
ninkų, kurie apleido miestą 
pirm negu potvinis pasiekė 
didžiausį savo smarkumą.

RYMAS, gegužės 15. — 
Trys žemės sudrebėjimai buvo 

^jaučiami šiandie Ryme. Bet 
nuostolių nepridaryta.

DRAUGUI! VALDYBOMS IR VEIKĖJAMS
SVARBUS REIKALAS.

Turime apginti lietuvių gerą vardą ir parodyti, jog lie
tuviai yra kultūringa tauta.

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

Kviečia - ( į
Babravičiaus Koncerto Komitetas.

Graikija grūmoja karu 
Turkijai

Verčiaus kariausianti su Tur
kija, bet nemokėsianti kon
tribucijos.

LAUSANNE, geg. 15. — 
Graikija grūmoja karu Turki
jai. Graikijos atstovas Vcnizc- 
los formaliniai pranešė Turki
jos delegatui Ismet Paša, kad 
Graikija greičiau kariaus, bet 
nemokės Turkijai kontribuci
jos.

Tapo patirta, kad Grankijos 
armijai iš 150,000 kareivių 
vakarinėj Trakijoj, yra įsa
kyta būti pasirengusiai pulti 
Konstantinopolį.

Graikijos valdžia reikalauja, 
kad Turkija atsiimtų savo rei
kalavimą kontribucijos ir 
kad tas klausimas visai nebū
tų keliamas Lausannos konfe 
rencijoje.

Ar Graikija išpildys savo 
grūmojimą, priklausys dau
giausia nuo Anglijos.

“Turkija laimėjo karą prieš 
Graikiją. Graikija rado užtek
tinai pinigų pasiųsti armiją į 
Mažąją Aziją ir dabar ji turi 
surasti pinigų užmokėti už pa
darytus nuteriojimus,” sako 
Ismet Paša.

Tikisi susitaikini su 
Turkija

Talkininkai įspėję Graikiją. 
Turkija daro nusileidimų ir 
baigiama susitaikinti ekono
miniais klausimais.

LAUSANNE, gegužės 15. — 
Turkams ir talkininkams da
rau ties nuolaidesniais, arti
mųjų rytų taikos konferencija 
tiek toli pažengė, kad talkinin
kai paskelbė, jog jau baigiama 
taikintis visais svarbesniais e- 
konominiais klausiniais, išė
mus koncesijas, apie kurias 
bus vedamos atskiros derybos 
Angoroje.

Sakoma, kad Ismet Paša jau 
nebesilaiko tokiu pat griežtu
mu savo pirmesnio nusistaty
mo atmesti visus sultono vald
žios aktus.

Graikijai liko mandagiai pa
sakyta, kad ji negali tikėtis 
gauti pagelbės iš talkininkų, 
jei ji dabar pradėtų karą arti
muose rytuose.
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Planuoja surinkti bilioną doleriu Iždinės Taupomaisiais Certifikatais. Franeuzai užėmė

Prezidentas Hardingas, jo kairėj sekretorius Mellon, ir dvylika valdžios taupomųjų direk
torių laikiusių konferenciją Baltajame Name. Wm. B. Bosworth (kraštutinis kairėje) 
yra chicagietis, Septintojo Bczervos Distrikto direktorius.

Prancūzai vis labiau 
spaudžia Ruhr dis- 

triktą
Reikalauja pasų iš Įvažiuojan

čių į tą distriktą. Vokiečiai 
atsimoka sabotažu.

DUSSELl)OiRF, geg. 15. — 
Kova Ruhr distrikte darosi vis 
smarkesnė. Vokiečiai vartoja 
sabotažą, kuris po franeuzų 
gen. Degoutte prigrumojimo, 
kad sugauti darant sabotažą 

bus sušaudyti, vis labiau plė
tojasi. Išsprogdinimas Oester- 
feld geležinkelio kelioms die
noms sustabdė gabenimą ang
lių iš Rubr klonio. Mažesni sa
botažai nuoilatos sutrukdo' 
transportaciją, taip kad anglių 
išgabenimas iš okupuotojo 
krašto nuolatos mažėja. Nese
nai buvo išgabenama viduti
niškai po 5,000 tonų į dieną, o 
dabar daug mažiau, nežiūrint 
to, kad franeuzai nuolatos už- 
ėminėja naujas kasyklas ir 
koaifisikuoja prie kasyklų su
krautus anglis. Niekurios ka
syklos, kurių anglius išgaben
ta, liko evakuotos.

Su sabotažu franeuzams yra 
labai sunku kovoti. Jie negali 
pastatyti užtektinai kareivių, 
kad patruliavus visus geležin
kelius, o visuomet yra užtek
tinai jaunų vokiečių naciona
listų, kurie skaito Ruhr kovą 
kaipo karą ir yra pasirengę 
toje kovoje numirti. Jie todėl 
įstengia sabotažą palaikyti ir 
dar veikmingesniu jį padaryti, 
kad lik su trukdžius franeuzų 
išsigabenimą anglių.

Iš kitos pusės, franeuzai, 
griebiasi vis naujų priespaudos 
būdų. Jie dabar reikalauja, 
kad kiekvienas įvažiuojantis į 
okupuotąjį kraštą turėtų fran
euzų leidimą. Jie mano, kad 
iš Vokietijos yra siunčiami 
žmonė/s kurstyti Ruhr gyven
tojus ir daryti sabotažą. Taip 
tvirtina franeuzai. Bet vokie
čiai mano, kad tekis patvarky
mas yra pirinas franeuzų žing
snis prie, visiško atskirimo 
Ruhr distrikto ir Pareinio nuo 
Vokietijos.

Franeuzai taipjau įėjo į vie
ną Stinnes dirbtuvę, ir atkirto 
vielas, kuriomis buvo gabena
mi anglis iš kompanijos ka
syklos į dirbtuvę. Tai padary
ta delei neužmokėjimo anglių 
taksų. Tai yra pirmas atsiti
kimas, kad patys franeuzai 
griebėsi naikinimo priemonių, 
nes ikišiol jie nekliudė opera- 
vimui dirbtuvių. Jie dabar jau 

formaliniai uždraudė gabeni
mą anglių be franeuzų leidi
mo. Jeigu jie lai vykins, tai 
jie gali suparaližuoti viso kraš
to industriją, nes anglys yra 
Rubr krašto gyvybė.

Iždinės taupomųjų direk- 
toriy konferencija

Tikisi surinkti bilioną dolerių 
Iždinės Certifikatais.

WASHINGTONAS, gegužes 
15. — Pardavinėjimas taip va
dinamų Iždinės Taupomųjų 
Ccrtifikatų — Treasury Sa- 
vings Certificates — patampa 
nuolatinė Amerikos valdžios 
finansinė įstaiga. Tatai paaiš
kėjo ką tik įvykusioj Washing- 
tone konferencijoj, kurioj da
lyvavo dvylikos Jungtinių Val
stijų Federalinių Rezervus Dis- 
triktų taupomųjų skyrių direk
toriau. Septintąjį Federalinį 

Rezervos Distriktą, kuriu įeina 
Iowa, šiaurės Illinois ir Indi
ana ir pietų Michigan ir Wis- 
consin, atstovavo Wm. B. Bos- 
worth iš Chicagos. Per atei
nančius ketverius melus tokių 
taupomųjų certifikatų bus par
duota už vieną bilioną dolerių. 
Per šiuos 1923 metus skirta 
parduoti už 250 milionų dole
rių certificatų ir jau tpusė tos 
kvotos yra išparduota.

Treasury Saving Certifikatų 
valdžia yra išleidus serijomis 
po $25, $100 ir $1000; jų pir
kėjams jie neša ketvirtą nuo
šimtį, bet jei kas nori gauti pi
nigus atgal neišlaukus penkių 
metų termino, lai valdžia iš
moka bankinį (trečią) nuošim 
tį. Iždinės Certifikatai yra 
saugiausias pinigų taupymo 
būdas. Juos galima gauti pir
kti- visur pašto skyriuose.

BETONAS, geg. 15.— Prieš 
karą apie 1,200 vokiečių nu- 
sižudydavo į metus laiko. Da
bar kasmet Vokietijoj nusižu
do 60,000 iž-monių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 15 dieną, užsienio pi- 

olgu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
biuikų buvo skaitoma Amerikos pini 
fcais ii taip!

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.63
Austrijos 100 kronų................... %e
Belgijos 100 markių ............... $5.75
Danijos 100 markių .................$18.80
Finų 100 markių .................... $2.78
Francijos 100 frankų ............ $6.68 
Italijos 100 lirų ....................... $4.92
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ................  ’Ac
Norvegijos 100 kronų...........$16.35
Olandų 100 guldėnų ........... $39.13
šveicarų 100 markių ........... $18.05
Švedijos 100 kronų ................  $26.68
Vokietijos 10Q markių

Grūmoja mirtim chiniečiy 
suimtiesiems

Banditai reikalauja svetimą 
šalių diplomatų gvarantijų.

SHANGHAI, geg. 15.
Chinijos banditai, kurie suėmė 
traukiny kelioliką sveti'mšalių 
ir laiko juos Šantungo kalnuo
se išpirkimui, reikalauja, kad 
Chinijos valdžia jų už tą sve
timšalių suėmimą nebaustų, 
bet dar priimtų juos Chinijos 
reguliarinėn armijom Jie sako
si nesą banditai, tik pašalinti 
iš kariuomenės kareiviai, ku
rie neturi iš ko gyventi ir buvę 
priversti suimti svetimšalius, 
kad tuo privertus juos priimti 
atgal į kariuomenę. Betgi jie 
nepasitiki savo valdžios priža
dais ir reikalauja, kad visi su
sitarimai su Chinijos valdžia 
butų gvarantuoli svetimų šalių 
diplomatų. Jie grūmoja, kad 
jei susitai'kimas nebus padary
tas į trumpą laiką, tai visi su
imtieji bus išžudyti.

Laišką su tokiomis sąlygo
mis jie įteikė Amerikos konsu
lui Linšenge per kunigą Len- 
fers, kuris buvo nuvykęs pas 
banditus ir tarėsi su jų vado
vu Wang.

Skaičius žuvusiųjų Colorado 
City didėja.

COLORADO CITY, Tex„ 
geg. 15.— Dar keturi užmuš
tieji vėtros tapo surasti, taip 
kad skaičius žinomų žuvusių
jų toje vėtroje Mitchell pavie
te padidėjo iki 21 žmogaus. 
Sąrašas sužeistųjų paduoda 
apie 200 vardų.

Piratai apiplėšė laivą.

HONiGKONG, geg. 14.— Chi- 
niečiai piratai (jurų plėšikai), 
kurie keliavo kaipo pasažieriai 
ant laivo Tašihyn, užpuolė lai
vą už 50 m. nuo Swatow, nu
veikė įgulą ir apiplėšė laivą ir 
pasažierius, atimdaimi $50,(XX) 
vertės daigių ir vertybių.

TIKĖTAI
Pasiskubinkite įsigyti tikė

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

Anilino ir kitos dirbtuvės fran- 
euzų užimtos Ruhr distrikte

BERL1NAS, gegužės. 15. — 
Franeuzai užėmė Badeno ani
lino ir sodos dirbtuves Lud- 
wigshafene. Darbininkai ne
bandė įeiti į dirbtuves, kurios 
stovi uždarytos. Pačiose dirbtu
vėse pastatyta pulkas franeuzų 
kareivių.

Tame pačiame mieste gat- 
Vekardai sustojo va.igšč^oję, 
franeuzams užėmus stotį.
Prancūzai užėmė Westfalijos 

miestą.
Prancūzai be to užėmė Lim- 

burg miestą,’Westfalijoj ir da- 
žylų dirbtuves Hoecliste. Lim- 
burgo geležinkelio stotis, paš
tas ir kiti vieši triobėsiai liko 
franeuzų užimti, o pats miestas 
liko pilnai atkirstas nuo neo
kupuotos Vokietijos.

Prancūzai leido darbiniu- 
kams išeiti iš užimtųjų dirbtu-
vių, bet sugrįsti neleidžiama. 
Franeuzai tvirtina, kad jie už
ėmė dirbtuves lik tuo ,tikslu, 
kad pasienius iš jų tiek dažylų, 
kiek jiems priklauso gauti su
lig taikos sutarties. Nesitiki
ma esą, kad reikėtų laikyti dir 
btuves užimtas daugiau kaip 
savaitę laiko.

17žm. žtivoTeias
9

OOLORApO City, Tex., ge
gužės 15. — Vėliausiu suskai- 
tymu, užvakar Mitchell pavie< 
te siautusioj didelėj vėtroj žu
vo mažiausia 17 žmonių ir 1 (X) 
žmonių liko sužeista. Apie 500 
žmonių liko be pastogės.

5 žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą sep- 

tintadienį automobiliai užmu
šė 5 žmone$,‘ o du sunkiai su
žeidė.

Tuo pačiu laiku trys žmo
nės, jų tarpe viena moteris, pa
simirė nuo munšaino.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

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

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

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS. 
n Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite j Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

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

NAUJIENOS
/ EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, . Chicago, BU.
I,.-™.—— ------------ -------------------- ---- ------- ------------------

____________No. 116

Derybos su gatvekariij 
darbininkais

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių kompanijų derybos 
su savo darbininkais, dėl jų 
reikalavimo pakelti algą '• po 
10c j valandą, prasidėjo va
kar. Be pakėlimo algos darbi
ninkai dar reikalauja vienos 
dienos savaitėje poilsiui ir 
dviejų savaičių vakacijų.

Grąžina suimtuosius 
airius Anglijon

LONDONAS^ geg. 15. — 
Lordų butui nusprendus, kad 
ištrėmimai yra neteisėti, Ang
lijos valdžia paprašė Airijos 
valdžios sugrąžinti Anglijon 
visus tuos airius, kurie buvo 
suimti Anglijoje ir paskui iš
tremti Airijon. Tai (paskelbė 
atstovų bute vidaus reikalų 
ministeris Bridgeman. Sugrą
žintieji kaliniai bus paliuosuo- 
ti, nors vėliau niekurie jų gal 
būt bus patraukti teisman.

Šis ištrėmimas airių ir ne
prielankus lordų bulo nuo
sprendis pagimdė krizį kabi
nete ir kalbama, kad delei to 
gali pulti pats kabinetas. Pre
mjeras Bcnar Law skubiai 
grįsta iš Šveicarijos, kad ati
taisius susidariusią opią padė
ti. €

♦ _ 

CHINIEčIŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 
JAPONUS.

SHANGHAI, geg. 15. — Ke
li žmonės ilko užmušti šian
die ir daug žmonių sužeista 
riaušėse prieš japonus šasi, 
Hupehi provincijoj, kur de
monstrantai pjrieš japonus bu
vo užėmę Jose upės laivą. Į 
riaušių vietą tapo skubiai pa
siųstas Japonijos kanuolinis 
laivas iš Hankow.

šIANDIIv — giedra ir šal
čiau.

Saulė, teka 5:29 vai., leid
žiasi 8:03 vai. Mėnuo leidžiasi 
9:44 vai. vakare.
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S, L, FABIONAS CO,
■s.

r HAOJIEJIUS. C

Mes dirbame durų sietelius porčių sie
telius ir porčių langus ant orderio

Sykį įdėtos — visuomet gatavos. Jus 
padarysit permainų iš vidaus.

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laikų ir pinigus

L Pienų 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
j Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

Mes turime kai kurias duris su juodo 
drato sieteliais

Su galvanizuoto drato screen sekcija 
$8.75 ir augščiau

Vasarą ir žiemų durįs sujungtos į 
vienų

Kas Dedas LietuvojLENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS
SIETUKUS IR AUDROS DURIS

Douglas Products Co.
“Geresnės lentos ir medžio 

išdirbystė pigiau”

! Phone Victory 6545

Prisnigo kaip žiemos 
metu.
bal. 22. — šiemet 

turime labai šaltą 
Ligi šiol dar beveik 

oras

Kaunas, 
Lietuvoje 
pavasarį, 
nebuvo šiltesnių dienų, 
visą laiką šaltas iri vėjuotas,
naktimis kietai ^pasala. Tik 15 
ir 16 balandžio buvo kiek šil
čiau, bet, nuo 17 balandžio 
dikčiai snigo ir nekurtose vie
tose prisnigo stačiai kaip žie
mos metu. Buvo prisnigta 
tarp Panevėžio, Obelių ir ki
tur, o už vis daugiau buvo pri
snigta tarp Radviliškio-Linkai- 
čių. Kaune ir apilinkėse ne
buvo prisnigta nei kiek.

Žmonės dėl tokių nepapras
tų orų stebisi ir viens kitą 
klausia. Kas bus kad 
vasaros darosi žiema.

Laukuose rugiai ir 
niai kviečiai tuo tarpu 
nekaip. —Pet. Klimka.

vietoj

žiemi- 
atrodo

Gaukite Sfluare deal pirkdami jusy plitmbingy 
tiesiai iš syuare deal plumbing supply house * Šeduva.

/ A>.
šių alikraščių:
49 egz., “Laisvės” 
“Lietuvos 
0 Vienybės 
ko’ 
87,
“Lietuvos Žinių 
to” —30, 
“Viensėdžio 
Darbo 
U, “

52 colių geležines enemeliotos
K. H. Drain sinkos, priskaitant 
2 geležines 
gembes ir strai- 
nerius, tik

Mes užlaikome

4’/2 arba 5 pėdų geležinės ene- 
moliuotos vanos, priskaitant di
delės vertes N. P. su kranu ir 
china indeksu ir N. P. kombi
nuotas apsaugojimas, vandens

.il( $27.50
pilną staką plumbingo ir apšildymo reikmenų 
labai prieinamomis kainomis.

malevotas kojas, 
fin nu,n?t. a$£O.UU Perviršio,

SQUARE DEAL PLBG. SUPĘLY HOUSE
1723-31 So. State Str., Chicago, III.

Tel. Calumet 3230

Šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujtm namus, ta/pgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijn Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

r ■ ' ;

ATYDA! ATYDA! ATYDA!-

AM. LIET. RUBy ^DIRBIMO B-VE “RŪBAS”
Prašo visų šios Bendrovės dalininkų, kurie esat permainę savo gyveni
mo vietas ir nesat pridavę į Bendrovės raštinę iki šio laiko tikro savo 
antrašo, tai malonėkit tuojaus ateiti ypatiškai į raštinę, arba prisiųs- 
kit per pačtą tikrą anrašą, nes turiu atvežęs iš Lietuvos svarbių do
kumentų, kuriuos turiu perduoti tamstoms.

AM. LIET. RŪBŲ IŠDIRBIMO BENDROVĖ “RŪBAS”
809 VV'est 35th St., Chicago, III.

Pirmininkas J. GUDŽIŪNAS.

Nuža-Tone

ždės 
so”
3, “Gydytojo” 
riškių žodžio’ 
sybės Žinių” -

Šeduvos paštą pareina 
“Lietuvos” — 

16 egz., 
Ūkininko” — 30,

” — 60, “Darlbinin- 
— 30, “Tėvynės Sargo”— 
“Soeialdeniokralo” — 15, 

” __ 7, “Triini- 
‘Tavasario” — 17,

” — 15, “Švietimo 
” — 11, “žiburėlio” — 
Lietuvos Mokyklos” ■— 
Mokyklos ir Gyvenimo” 
“Ateities” — 10, “Žvaig-

— 10, “Žemdirbių Bal-
- 5 egz., “Draugijos” —

3 egz., “Ka- 
1, “Vyriau-

Viso 435
egz. įvairių iletuviškų laikraš
čių^ Iš užsienio (Amerikos ir 
Pr. Lietuvos) — 15 eigz. “Žy
dų Balso” — 16 egz ir “Dz. I 
Kovienski” — 3 egz.

— Ant vieškelio iš Raudon
dvario į Šeduvos geležinkelio 
stotį yra didokas per Daugyve
nės upę tiltas. Jis miesto savi
valdybės taip apleistas, jog pa
vojinga per jį važiuoti dėl 
daugybės skylių. < Gyventojai] 
laukia, kad apskrities Savival-] 
dybė priverstų apsileidusią Še
duvos miesto savivaldybę pa

taisyti tą tiltą.

SKĖMONYS (Utenos apskr.)

Pasekme po 20 fflenn buvo 
arba grąžiname jums Į 

,,
pinigus

Prieš Velykas Joniškonių se
niūnijos iKalinka rinko svies
tų. Užklaustas kam renka, sa
kėsi renkąs Utenos apskrities 
“ponams”. Girdi, tuomet per 
Velykas nevarysią “stoikon.” 
Tiesa, balandžio 3 d. kažkurie 

išvardyti “stoikon,” —

atsitiki-
Vis va- 

Kiek-tiek

šdomib dienomis jteko suži
noti iš “Lietuvos”, kad nežinia 
kur dingo Kauno pašto valdi
ninkas H. MaleVičIius. Dingo 
apsivogęs pinigų. z

Jau nebe pirmas 
mas pašto valdyboje, 
gystės ten;., Kodėl?
jas gali paaiškinti 14. Malevi- 
čiaus istorija.

Iš Kauno^-pašto valdyba pa
skyrė H. Mulevičių į gelžkelio 
paštą. Kartą bevažiuojant 
jam su paštu, Kretingos muiti
nė užtiko pas jį spirito 100 li- 
terių, už ką Taikos Teisėjo jis 
buvo nubaustas. Tamstos ma
note, kad H. Mulevičius buvo 
atleistas nuo tarnybos? Ne, iš 
gelžkelio pašto H. Malevičius 
ne tiktai vėl pateko į Kauno 
paštą, bet da gavo atsakomin- 
gesnę vietą —- stalo vedėjo 
prie atidarymo\ tarptautines

korešpondeheijos, dolerių ir 
kitų valiutų.

žinoma H Malevičius pasi
liko Malevičiuiip. Jis greitai 

Velykų šventes pa
kratų ir rado 
Iš kur jie, liko 
švenčių jis visai

pasirodė 
clare pas jį 
200 ddlerių. 
neaišku. Po 
pražuvo.

Kada gi bus galas su vagys
tėmis ? s.

MAJESTIf*
FLtmeatre-w

.. ą - 
E———1 ■ ......... ■ ■■■■—■............. W

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

ANT NAUDOS.
Monroe gat. arti State bepersto- 
finis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir Uk
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. ęekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
> “Kur gauni pilną pinigų Teitų.”

*

TAUPUS ŽMOGUS

■uen.mi’Uira.'tiiLna

0 SURpA

☆

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

v
809 W. 35th SI., Chicago

TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

$14

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

‘ Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

K. GUG1S
ADVOKATAS

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

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

.3323 So.'Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų Vakarąt išskyrus utaminka 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

’ ’ iki 12 ryto.

r  .......... ,—
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentui, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiauB 

lengvomis išlygomis.

Pinigai einą visur — pereina 

per visokiai rankas.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
,77 W. Washington St. 
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

tepė “ponų,” gavo tepti savus 
ratus. Ar nepasinaudotų ute
niškių mandarinų sumanumu 
ir pats Kaunas? Bene atpigtų 
tuomet sviestas ir miusų stali- 
coj. Butų labai pravartu, o mu
žikus galima jog prie viso "ko 
pripratinti. —Genelis.

Jei Jus Dirbate Prie Pinigų,
i Vartokite Lifebuoy Reguliariai

Vaidininkų vagystes

LEVER BROS. CO., Cambridge, Mass., U. S. A.

bonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

ValstijaAlkstąs

r".-.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdama^ sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan-XŠš 
ėius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- Y 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. „Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, ' 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui įls 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera'smir- ■ 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingų 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! N -Tone padara tvirtus, rustus v—į
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes mot/eree. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yr> parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, pnįmno 
skonj ir vartuoti galema be jokio paranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
ba MUSUeABSOLIUTIŠKA GV NCIJAt Preke Nuga-Tone yrą vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpiha devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
rvdymo. Gulėte pirkti Šešes bonki>t&s, arba šešių* mentalus gydymo už penkių* ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne bu*l užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir plis , o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalita 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptlekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PAŠTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ. 
National Laboratory, L. 29 — 1018 So. Waba«b Ate., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $...................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone. . v

Ka u n o odiaddem okratas
raišo bal. 19 num.:

LUCKY

Spalva gryno, 
neblunkančio 

paimu - Truk
tų alyvd yra 
raudona — 

taip ir Laife- 
buoy yra 

RAUDONAS

STRIKE
CIGARETTE

Geriausi 
Cigaretai

Sutepta dolerinis popieras, žiūrint per 
mikroskopą, turi pavojingų ženklų. 
Kasieriai žino tą pavojų. Bet KIEK
VIENAS priverstas yra vartoti sutep
tus pinigus.

Kiekvienas įsibrėžimas rankų gali 
būti užkrėstas. Dar didesnis yra pa
vojus tiems žmoniems kurie turi pap- 
rotj dėti į burną pinigus, dasilytint 
nosies, akių ir plaukų su savo ranko
mis, daleidžiant kunui užsikrėsti vi
sokioms bakterijoms.

Yra patartina tiems kurie tankiai 
vartoja pinigus apsaugoti savo svei
katą užlaikant rankas labai švariai 
mazigojant jas su Lifebuoy Sveiku 
Muilu. Visuomet vartokite jį pirm 
valgio ir dasilytint moteries ar vaikų.

Turtingos, smetoninės putos Life
buoy muilo, įsigeria giliai j kiekvieną

odos skylutę, pilnai išvalo visus ten 
esančius nešvarumus, ir paliekant ten 
tik antiseptišką apsaugojimą Life
buoy muilo.

Užlaikykit Sveiką Odą
Ar jus patemyjot kaip vyrai visur 

reikalauja Lifebuoy? Vyrai pažįsta 
gerą muilą. Jų sveika oda patvirtina 
tai. Lifebuoy yra grynas, ir sveikas 
paimu fruktų alyvas ir cocoanut aly
vas yra taip gaivinantis ir sve kas, 
kad nuolatinis mazgojimas užlaiko 
odą minkšta ir liuosą nuo užsikrėti
mu. ,

Pačios ir moterįs — apsaugoki 
sveikatą savo vaikų ir vyrų vartojant 
gabalą Lifebuoy muilą visuomet 
tavą kiekvienoje vietoje kur yra 
gautis vąnduo.

iii® LIFEBUOY
HEALTH SOAP

Daugiau negu muilas — sveikatos 
paprotys

ga- 
bė-

J. P. WAITGftES 
LAWYER Lietavys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10736 S. Wabaah Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
dftalaamuotojat'

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago. 
__________

PLUMBERIO IR AlPSiLDYMO 
ĮTAISYMAI 

olsclio kaina tiesiai pirkėjui. 
UŽganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATKG 
SUPPLY COMPANY

490 Mi!waukee Av., 461 N. HalsteC 
Telephone Harm-aiket 1018
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PASKELBIMAS
THE

GREAT NORTHERN 
STEAMSHIP COMPANY

(IKORPORUOTA)

BOSTON, MASS.

KORESPONDENCIJOS 1
.. ...........................—■■—  -^=^4

VVaukegan, III.
Laukiama “Mariutės” koncerto.

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi 
mėnesinių važinėjimų ,

$110 Į EUROPA IR ATGAL

Boston — Southampton

$110
j vieną pusę $65
Susijungia su 

Londonu, Liverpoliu, Le Havre

Boston — Gothenburg 
$138 

j vieną pusę $75 
Susijungia su

Christiania, Stockhohnu, Helsing 
forsu, Danzigu, Riga, 

Copenhagenu

Taigi ir mums teko nors kar
tų paviliot “Mariutę” iš Chica-, 
gos čionai dainuoti. Kaip tai at
sitiko, dar tikrai nežinia, tik 
tiek sužinojome, kad p-lė Mari
jona Rakauskaite duos koncer
tą ateinantį penktadienį, gegužes 
18 d., 8 valandą vak. Majestic 
Teatre.

šiuo koncertu “Mariutė” atsi
sveikins su savo namiškiais ir 
aplamai waukeganiečiais, nes 
veikiai po to ji išvažiuoja Euro- 
poifiavintis toliau muzikos sri
ty ir dainuoti Lietuvos Operoj.

Taigi jos koncerto laukia Čia 
ne tik lietuviai, bet ir kitatau
čiai, kurie tik yra jų matę ir gir
dėję. Mariutės koncerto suruo
šime prisideda Waukegan & 
North Chicago Chamber of Com- 
merce, Catholic Girls Club, Joan 
of Ark Club ir Lietuvaičių orga
nizacija. — C.

gulėjimo ligoninėj, bet kiek 
kartų bandžiau, vis trūksta 
energijos, trūksta iegų išlaikyt 
temą. O medžiagos rašyti bu 
tų daug — tik vienos dienos 
įspūdžiams aprašyti butų gau
siai medžiagos. Kiekviename 
ligoninės kambąry įvyksta vei
kimo su ligoniais, su jų sulau
žytais nariais, kaip štai ir sek
cijoj, kur man tenka gulėti.

Trūksta, kaip minėjau, ener
gijos todėl, kad negaliu pasi
judinti, pasiversti; visų laiką 
guliu ant nugaros, kojos iki 
ikrutinčs apvilktos cementu. 
Jau be to, kad pats esu tokioj

nelemtoj padėty, namie turiu 
ž/inoną, kuri irgi iš lovos liepu
si kelia. šitas tai ir neduoda 
man ramumo, taip kad nesi? 
nori nei rimtos knygos pasi
skaityti. Kai gydytojas paleis 
mane iš tokios padėties, tuo
met gal atsiras many daugiau 
ūpo parašyti, kas dedas vidui 
už ligonines sienų, kaip ligo
niai laukia, kad kas iš draugų 
ar pažįstamų atlankytų ir vie
ną kitą skanesnį kąsnį maiste 
atneštų... Sulaužytais ųariai: 
ligoniai ne visi kenčia skau
dėjimą, ypač jauni žmones; 
kaip tik gydytojas sutvarsto 

■■ -- / ' .....

koją ar kitą sulaužytą ^1<uno 
narį, skausmo nejaučia, norr 
tokio kaip per kulnį esti vinis 
perverta, ir koja įtempta vir
vėmis ir per stričkes nusverti 
karo sunkus ajunenys. Tik li
gonis nmd^^lin t i tokio nario 
ir latWnai 5—6 savaičių Ii 
gonį • labai alsina — jaučias 
sunkiau kaip kalėjime. Jeig 
neatlankytų draugai ir paži 
tauri ir nesuramintų, ligonis 
gyvena labai sunkias valandas

— M. J. Damijonaitis.
Ward 34, Bcd 84, Cook 

County Ilospital, Cicago, III.

<■/■

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3191 So. Halsted StM kampan 81 gal. 
Telefonai Yardi 1119

Baigusi
Akušeri- 

joi kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn» 

silvanijoa 
hospital#- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ii 
merginoms.

VIRŠ MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS Už GELŽKELĮ IKI VIETŲ 
į ŠIAURŲ TAIP TOLI KAIP STOCKHOLMAS.

Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du tūkstančiu kas me
nesi. Darykit savo kelionės planus dabar ateinančiam sezonui.

Pasažierių gyVastįs bus apsaugotos per
EVER-WARM SAFETY-SUITS

Skaitytojų Balsai

PUIKI Suv. Vals.

kurie apsaugoja nuo
A round trip (kelionė, Europon ir 
atgal), su visomis išalidomis ant 
laivo, su ne daugiau išlaidų vaka- 
cijoms kaip čia namie! Kad užga- 
ganedlnus kiekvieną reikalavimą 
šioje šalyje nebrangiam, bet tuo 
pačiu sykiu labai maloniam pasi
važinėjimui Atlantiku, yra pir
mutiniu tikslu Great Northern 
Steam-ship Kompanijos. Organi
zuota yra progresyvių biznierių 
vyrų kuri pripažįsta nepaprastą 
gerumą ir pigumą pasivažinėjimo 
Europon. Kompanija dės pastan
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų
MES TAIPGI P

LIMI-SAVININKU L
ARODYSIME JUMS KAIP JUS 

ABIAUSIAI 
ŠIAIS METAIS

paskendimo ir peršalimo 
žmonių, kurie nori pamatyti mū
šio laukus Francijoje, Shakes- 
peare šalį, Skandinaviją, šalį vi
durnakčio saulės, ir tt. Tai gy
venimo proga! Bet tai yra dau
giau negu tas. Kompanija atsi
stoja ant tikro biznio papė
dės, padaro naują nustatymą aug- 
štos klesos, važinėjimą viena kle- 
sa pamatą. Tas galima padaryti 
su mažu pelnu, kuris yra musų 
patvirtintas ir ką mes manome 
daiyti ir tolimesniuose prospek
tuose. Jus surasite tame daug 
žingeidumo. '

GALITE TAPTI DA-
APKALBAMO PLANO

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

DEL “TRIBŪNE” ŠMEIŽTO.

Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų 
A. Wikstrom 
Information Dep’t
Edmtind Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauiu gauti visas in
formacijas kas link kelionės.

(Pažymėk kryželiu) į vieną 
pusę į abi pusi.
Angliją
Franci ją
Vokietiją
Švediją
Norvegiją
Denmark
Baltijos Provincijas
Finlandiją
Rusiją
Vardas ........................................
Gatvė ar R. f, d...........................
Miestas ..........................—.........
Valstija ......................................

vardu ir adresu atsiųskite mums
A. Wikstrom
Information Dep’t
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš’žingeidauju tapti partneriu- 
dalininku Great Northern Steam- 
ship Kompanijos. Malonėkite at
siųsti man propektus ir kitas 
smulkmenas.

Vardas .......................................
Gatvė ar R. f. d...........................
Miestas .......................................
Valstija .......................................

Ar nebūtų geras daiktas, 
kad visuomene Butų labiau iš
judinta per “Naujienas” dėl 
tos Chicagos “Tribūne” kores
pondencijos praeitų nedėldie- 
nį? Juk jei lietuviai nutylės 
šį kartų tokį nepaprastąi bjau
rų įžeidimų lietuvių tautos, tai 
jie ištikrųjų manys, kad lietu
viai neskaito angliškų laikraš
čių ir nemato kaip jie yra 
bjaurinami, tuokart jie laikys 
lietuvius dar žemiau negu ir 
Pueblo indijonus. Turėtų būti 
šaukiami masiniai mitingai be 
jokių aukų rinkimų ir parei
kalauta iš “Ch. Tribūne”, kad 
atšauktų savo purvinų šmeižtų.

Antra, jau senai girdėti, kad 
Amerikos ir kitų laikraščių ko 
respondentai, kurie yra Euro
poj, ypatingai kurie lankosi 
Varšuvoj, gauna iš Lenkų net 
dvarus, ypač apie Vilnių ir ki-

šešis sykius j metus kiek
vienas Amerikos namas 

reikalauja vėliavos
1. Dekoracijų Dienoje
2. Ketvirto Liepos
3. Labor Day
4. Paliaubų Dienoje
5. Linkolno Gimimo Die

noje
6. Washingtono Gimimo

Dienoje

Vėliava Duodama DYKAI
Tos vėliavos yra trijų pėdų platumo ir 
penkių pėdų ilgumo — kaip tik tinkanti 
miera dėl namų arba krautuvės. Jos yra 
padarytos iš tikro buning su gražiomis 
spalvomis. Dryžiai yra aiškiai išsiuvi
nėti ir vėliava yra prijungta prie lazde
lės su Krosiniais, sujungimais dėl paka
binimo. Kiekviena vėliava turi šešių 
pėdų dviejų šmotų bresiniu sujungimu 
lazdą ir langui braketą. Su braketu vie
toje vėliava gali būt greit pakabinama 
ir greit nuimama, į kėlės minutas.
Kiekvienas asmuo kuris atidaro naują 
taupymo accauntą su $5.00 depozito ar 
daugiau šioje b aukoj e pirm 30 dienos 
gegužio, gaus dovanų vieną tų gražių 
vėliavų.
Parodykit savo Amerikonizmą gauda
mi vieną tų vėliavų ir plevėsuojant jūsų 
lange musų tautinėse šventėse.
Jus norite, kad jūsų pinigai butų stip
rioje ir saugioje bankoje. Dabar yra 
jūsų proga padėti juos j šį saugų banką 
ir gauti gražią vėliavą DYKAI.
Gaukit jūsų vėliavą šiandien.
Bankas atdaras šį vakarą nuo 6 iki 8 
valandai vakare.

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

herzman^m
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas pc? 1h 
metų kaipo patyrę? gydytojai, chi
rurgas ir akdšeris.

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

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

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

Diencmis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai i

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai ‘ 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886

- OJf.

1112 West 35th Street

Clearing House Bankas Bankas kuris padeda jums 
žengti pirmyn

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Kodėl Žmones Lanko Bankas
Bankas^paprastai yra pasirenkamas jų 

kostumerių už jo tvirtumą ir saugumą ir už 
jo teikiamą patarnavimą.

Juo didesnis yra jo tvirtumas, saugumas 
ir patarnavimas, tuo didesnis yra jo depo- 
zitorių Skaičius.

The Stfck Yards Savings Bankas su pasi
didžiavimu pažymi tą faktą, kad 25,000 
žmogių depozituoja savo pinigus čionai.

Kokia gali būti geresnė rekomendacija 
už/jo Tvirtumą, Saugumą ir Patarnavimą. 
Ar tas dar nepatvirtina užtektinai pasitikė
jimą kurį mes paduodame? Ar jus irgi ne- 
norėsite^ kad jums buų patarnauta turint 
su mumis bankinius reikalus?

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

tose okupuotose Lietuyor*da- 
lyse, kad tik jie gerai rašytų 
apie Lenkus ir keltų jų didybę. 
Tai jie ir rašo — giria - len- 
kus, o šmeižia biauriausiai lie
tuvius, kuriuos lenkai nori 
praryti. ■ ■ •

Šiandie matyti, kad Ameri
kos imperialistai labai priešin
gi Mardingo sumanymui dėtis 
į tą “World Court”. Jie mano, 
kad ta tautų įstaiga gali kar
tais sustabdyti tuos bjaurius 
darbus, kuriuos jie nuveikė su 
Tautų Lyga, nes Francija ir 
Lenkijia negalėtų daugiau gro
bti svetimų teritorijų. Matyt, 
kad prie “!World Court” nepri
leidžia Amerikos tie žmonės, 
kurie remia Franciją ir Lenki
ją. Vadinas, Francuzai su 
Lenkais ištolo pradeda valdyt 
Ameriką, jie jau nori ir Ame
rikos valdžiai parodyti, kur ji 
turi priklausyti, o kur ne.

— A. T.

Lietuviai Daktarai /............. ...............................—

Dr. Kaarice Kahn
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

v ~ ...i. ...... . ...... '....................■■■................................

DR. A.J. BEKTASIUS
PHYSICIAN IR SURGECN 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIADGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
-------- -------------

r—................................. .... . ..
Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, I1L

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12

| Iki 1 vai. po pietų. 
.. ........................ .i »■■■■ ...........

..........................■’

Tel. Austin 0737

DR. S. RIETIS
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

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

Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų ąkilvio, 
inkstų, puslęs, nervų, skaudamos burnos, reuma

tizmo, skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnumo, ly
tiškų ligų arba kraujo užnuodijmo, juiįs gal būt reikia specialio 
gydymo.

Serum 606 Elektriką 
AKIS, AUSIS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija:

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

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

Ligoninė
Ligoninių svarbą mažuma 

žmonių težino. Kaip ir aš pats, 
išgyvenęs penkiasdešimts me
tų, nepažinojau ligoninės. Pra
eidamas pro tokią įstaigą mą
stydavau, kad pasišventusios 
seserys joje patarnauja Tigo- 
nims, globoja juos, ir kad/ tai 
ideailii ogiausia ’vycta sergan
tiems žmonėms.

Kai aš tapau sužeistas ir 
ambulansu vežė* mane ligoni
nėn, skausmo tuokart nejusda
mas mąsčiau sau: gulėdamas 
kelioliką dienų ligoninėj galė
siu parašyti musų laikraščiams 
apie vidujinį ligoninės gyveni
mą, ligonių priežiūrą, gydy
mą ir t.t. Tą mintį turiu ir 
šiandie, po dešimties savaičių

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

> .......... IIIIIII....  H ' HHI^

Garsinkitės Naujienose

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

b...... .  ' i ....................... ■■i——............n—./

Telephone Yards 5932

DR. M. STDPNIGKI >
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ikj 11 ryjo ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Telefonas Boulevard 7042

■ DR. G. Z. VEZELIS
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. 1. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

—....... —...... m J

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted StM Chicago, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietg 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dienų. 
Res. 1139 Indepehdence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. K. BLUMENTHAL,

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

8261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
.................         I »Wr/

||___ - - - ................ ..................................... ............ .... ---------------- -------------------- .

/■■■' ........ —
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
•**

PriSmdmo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, 111.
» I . ....

f*.. . . . . ' . . .
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

OR. P. Z. ZALATORIS
jGrYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

. 3243 South Halsted St
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5674
Chicago

OptMMtrtrt 
T«L BOU l«rar« 448T 

MM 8. Aihlaai Aw 
KampM 47-tM rak 

hibM.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS
Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimais moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.
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fhe Lithuaniaa Kurs Pub. Ca., be.

Vdftor P. Grigaitis

<<89 South fiaūtea sjumk 
Chicago, Iii.

Talephone Roosevalt 850*

Subscription Ratui 
18.00 per year in Canada. 
$7 M per year putside oi Chicago. 
J8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

to laiškuose, ir jame Ameri
kos visuomenė greičiaus pri
tars lietuvių pozicijai, negu 
p. Day šmeižtams.

Protestai prieš 
fašizmą.

nime jie yra tiktai Rusijos socialistams Gruetli Sąjunga 
bolševikų' pamėgdžiotojai, i <kuri Pirma buvo susivienijus

Ir reikia pasakyti tiesą: Socialdemokratų Partija)
- ... - -- ■■ - taip pat pralaimėjo, pravesdami

vietoje 7 atstovų tiktai 5.
Iš to matyt, kad Šveicarijos

su Socialdemokratų Partija)

Entered m Second ClaM Matter 
Maroh 17tių 1914. at tba Post Office 

, af Chicago. III., andar tiM act of 
March 2nd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadisnius. geidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
IU. — Tdefonasi Rooseralt 8500.

Uiaimokijima kainai 
Chicagoje — paltui

Metams .................. ......
Pusei meti . .......... ........
Trims mėnesiams
Driam minėsiant
Vienm minėsiu! —.....

Chicagoje per neiiotojual
Viena kopija ........... .......
Savaitei ---- —- - , .

Minesiui______.... .
Suvienytose Valstijose na Chicagoje 

pasta:
Metams__  r..... . $7.00
Pusei meti______________ — 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam  1.25
Vienam minesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams  $8.00 
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.10
2.00

, 1.50
.75

18c 
75c

Palengviau!
Pereito sekmadienio Chi- 

cagos “Tribūne” korespon
dencija, šmeižianti Lietuvą, 
labai sujudino vietos lietu
vius. Kai kurie jų reiškia 
tą mintį, kad lietuviai turė
tų šaukti masinius mitingus 
ir kelti protestus.

Atremti tą šmeižtą reikia, 
bet ne taip triukšmingu bu
du. Masinių mitingų pro
testai duotų tai korespon
dencijai daugiaus reikšmės, 
negu ji turi.

Tinkamiausias būdas rea
guoti į p. Day koresponden
ciją yra atsakyti jam to pa
ties laikraščio špaltose, ku
riame ji buvo įdėta. Kai ku
rie asmens jau yra pasiuntę 
jam savo laiškus.

“Tribune’os” korespon- 

clento straipsnyje yra blo- 
giausia ne jo žema nuomonė 
apie Lietuvos kultūrinio iš
sivystymo laipsnį ir ekono
minę padėtį (viso svieto nuo
monių juk nesupaisysi!), bet 
jo nepripažinimas Lietuvai 
teisės valdyt save. Stoda
mas prieš tą Lietuvos teisę, 
p. Day remia Lenkijos im
perializmo siekimus, at
kreiptus prieš iLetuvą.

Šitas punktas turi būt la
biausia pabrėžiamas protes-

Po bolševikų atstovo, 
Vorovskio, nužudymo Lau- 
sannoje, komunistų spaudo
je ėmė rodytis graiusmingi 
straipsniai apie “fašizmo pa
vojų revoliucijai”, apie bur
žuazinį terorą”, apie “kerš
tą žmogžudžiams” ir t.t. 
Vienas tokių laikraščių vie
name tiktai savo numeryje 
įdėjo sekamų pranešimų:

“Maskos Tz vest i j a’ sa
ko, kad už Vorovskio nu
žudymą moraliai kalti yra 
viso pasaulio fašistai;

“Prancūzų komunistai 
reikalauja tarptautinės 
kovos prieš fašistus;

“ ‘L’Humanitė 
laikytis taktikos: akis už 
akį, dantis už dantį;

“Milžiniškas protesto 
susirinkimas prieš nužu
dymą M. Vorovskio;

“Darbininkai neturi ty
lėti prieš kapitalistų tero
rą..."
Tai yra visai suprantama 

ir žmoniška. Komunistų 
vadas tapo nužudytas, todėl 
komunistai kelia protestus 
ir karščiuojasi. Daugelis ir 
nekomunistų simpatizuoja 
jiems tame, nes žmogžudybė 
yra nedoras darbas.

Butų tiktai geriaus, kad 
savo pasikarščiavime jie 
neitų iki kruvino keršto skel
bimo. “Akis už akį, dantis 
už dantį” yra barbarų, o ne 
civilizuotų žmonių doros tai
syklė.

Bet tai yra viena''klausimo 
pusė. Pažvelgsime dabar į 
kitą.

Komunistai protestuoja 
prieš fašizmą ir terorą; Bet 
ar jie patys atmeta terorą ir 
fašizmo priemones?

Ne.
Ne tiktai neatmeta, bet 

garbina terorą ir tas prie
mones, kurias vartoja fašis
tai kovoje su savo priešais!

Yra neužginčijamas fak
tas, kad Italijos fašistai ne 
pirmutiniai pradėjo skelbti, 
jogei su priešingų nuomonių 
žmonėmis reikia kovoti 
ginklu. Ne pirmutiniai jie 
taip pat sutrempė demokra
tiją savo šalyje. Kaip gink
luotos jiegos garbinime, 
taip ir demokratijos • nieki-

P-

” siūlo

Ir reikia pasakyti tiesą: 
Italijos fašistai šituose da
lykuose yra tiktai kūdikiai, 
palyginus' su partija, kuri darbininkai vis labiaus spiečiasi 
valdo Rusiją! Italijoje, sa
kysime, dar šiaip-taip gali 
gyvuoti opozicinių partijų 
spauda; nepritariančios ir 
net priėšįfigos valdžiai orga
nizacijos dar tenai gali šį 
tą veikti ir savo suvažiavi
mus daryt; parlamentas dar 
tenai nėra išvaikytas ir ja
me drąsesnieji atstovai dar 
gali kartais pasakyti tiesos 
žodį valdžiai stačiai į akis... 
O Rusijoje nė to nėra. Visos 
piliečių teisės ir visos laisvės 
yra panaikintos galutinai; 
tik vietai komunistai daro, 
kas jiems 'patinka.

, 'Kodėl tad Rusijos bolševi- 
xų garbintojai niekina fašis
tus? Kodėl jie protestuoja 
prieš terorą, kuomet kiek
vienam kruvinam darbui, at
liktam Maskvoje, jie iki šiol 
karštai plodavo delnais?

Kova prieš fašizmą yra 
kova už demokratiją — arba 
ji nėra jokia kova, o tiktai 
humbugas!

Kova prieš buržuazinį te
rorą yra kova už žmonišku
mą, o ne už naują, “komunis
tinės” rųšies barbarizmą! 
. Todėl, jeigu komunistai 
nori, kad darbininkų masės 
kartu su jais protestuotų 
dėl Vorovskio nužudymo 
prieš fašizmą, tai tegul jie 
aiškiai pasako, kad jie yra 
priešingi ir tai kruvino kerš
to bei priespaudos politikai, 
kuri yra praktikuojaipa Ma
skvoje. Kitaip visi jų šuka
vimai neturės jokios vettės.

aplink socialdemokratų vėliavą.

MULKINA DARBININKUS.

.. . ... .. .

Apžvalga
•T!.1!

SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ
JIMAI ŠVEICARIJOJE.

ąjungos nariai, 10 ko-

Viduryje balandžio mėnesio 
įvyko rinkimai į Zuericho (švei- 
carijos) kantono seimą ir. tapo 
išrinkta: 66 ukinįnkų partijos at

stovai, 11 krikščioniškų socialis
tų, 32 demokratai, 6 evangeli
kai, 49 laisvamaniai (liberalai), 
5
munistų ir 76 socialdemokratai.

Tarpe kairiųjų partijų stam
bų pasisekimą turėjo socialde
mokratai, kurie padidino savo 
atstovybę kantono seime nuo 62 
iki 76. O komunistai prakišo be
veik trečdalį savo vietų seime: 
pirma jie turėjo 14 atstovų, o 
dabar tiktai 10. Reikia atsimin
ti, kad Zuerichas yra Šveicari
jos komunistų centras. Artima

Brooklyno “Laisvė”, pastebė
jus, kad Estonijos seimas tapo 
paleistas, panašiai kaip ir Lietu
vos, ir kad taip pat ketinama pa
leisti Latvijos seimą, sako:

*
“štai jums ir ‘demokratija’, 

apie kurią taip daug dekla
muoja ne tik tautininkai su 

■ klerikalais, bet ir nelaimingie
ji musų socialistai. Jeigu sei
me atžagareiviai nesudaro di
džiumos, jei seimą išvaiko ir 
paskiria naujus rinkimus. Ir 
tokis darbas vadinamas demo
kratiniu.

“Bet ar prisimenate,^ ką sa
kė visos tos srovės, kuomet 
Rusijoje bolševikai, paėmę vi
są galią į savo rankas, išvai
kė Steigiamąjį Seimą, sušauk
tą *kei?enskinės valdžios ? Tuo
met visokiais budais plūdo 
bolševikus, vadino juos barba
rais ir kitokiais panašiais var
dais. Tuomet ir socialistai lie
jo krokodiliaus ašaras dėl to, 

K kad bolševikai sutepė jų pane
lės demokratijos baltą sukne
lę, ją išjuokė ir net iš savo 
tarpo išvijo.” /

Tai yra tipingas komunistinės 
argumentacijos ir komunistinio 
protavimo pavyzdys. Pažiūrėti į 
jį arčiaus yra įdomu.

Pirmiausia faktinoji pusė. 
Brooklyno laikraštis sako, kad 
bolševikai išvaikė Rusijos Stei
giamąjį Seimą, kurį buvo sušau
kusi kerenskinė valdžia. Paste
bėtinas Rusijos revoliucijos istes 
rijos žinojimas! Tik pagalvoki- 
te:

Svarbiausias bolševikų kaltini
mas Kerenskio valdžiai buvo tas’, 
kad ji nešaukia Steigiamojo Sei
mo. Darydami sukilimą .prieš 
Kerenskį, bolševikai skelbė, kad 
jie pirmutiniu savo uždavinių 
skaitys atlikti tą, ko neatliko Ką 
renskis, t. y. sušaukti Steigiamą* 
jį Sęimą.

Bolševikai nuvertė Kerenskį 
spalių mėnesio gale (arba lap
kričio mėnesių pradžioje pagal 
naują kalendorių), o Steigiama
sis Seimas susirinko sausio mė
nesyje.

Vienok, akyvaizdoje šitų, vi- 

sam pasauliui žinoTnų faktų, 
“Laisvė” ramiai tvirtina, kad 
Steigiamasis Seimas buvęs ♦Ke
renskio sušauktas!

Jeigu jau “Laisvės” vedėjai 
nemoka parašyt tiesos apie šito
kius paprastus dalykus, tai ko 
norėt, kad jie sugebėtų orien
tuotis painesniuose klausimuose. 
Yra todėl visai ne užgauliojimas 
komunistų, o tiktai aiškaus fak
to konstatavimas, jeigu pasakai, 
kad lietuviškas “komunizmas” 
yra niekas daugiaus, kaip gry
niausios ignoraci jos vaisius.

Imkime kitą “Laisvės” “fak
tą”.

Ji sako, kad jeigu atžagarei
viai nesudaro seime daugumo^, 
tai jie išvaiko seimą ir paskiria 
naujus rinkimus, ir toks darbas, 
girdi, “vadinamas demokrati
niu”. Kas gi vadina tokį darbą 
demokratiniu ?

Lietuvos socialdemokratai to
kio darbo nevadina demokrati
niu. Liaudininkai taip ne. “De
mokratiniu” tokį darbą vadina 
(ir tai nedrąsiai) tiktai klerika
lai, t. y. tie atžagareiviai, kurie 
išvaikė seimą.

Tuo budu “Laisvė” ir čia pa
melavo. Nuomones demokratijos 
laužytojų,, veidmainingai prisi
dengusių demokratybės skrai
ste, ji primetė žmonėms, kurie 
prieš tuos laužytojus ir prieš jų 
nuomones kovoja. Melas čia yra 
įjungtas su šmeižtu.

Dabar pažvelgsime į to laik
raščio rašytojų 'logiką.

Jeigu atžagareiviai Lietuvoje 
ar kur kitur išvaiko seimą dėl
to, kad neturi jame daugumos, 
ir “paskiria naujus yinkimus”, 
tai toks darbas, girdi, nieku ne
siskiria nuo Rusijos bolševikų 
pasielgimo, kurie irgi išvaikė sei
mą, neturėdami jame daugu
mos. Tai kam, girdi, bolševikus, 
už tai sm’erkti?
• Norėdama apginti bolševikus, 
“Laisvė” čia aiškių-aiškiausia 
pasakė, kad jie elgiasi lygiai taip, 
kaip atžagareiviai! Puikus ad
vokatai, nėra ko sakyt.

Bet tai dar ne viskas. Bolše
vikų pasielgimą jį lygina atža
gareivių darbui tiktai dėlto, kad 
jie vieni ir antri išvaikė seimą. 
Vienok ji čia pat pastebi, kad 
atžagareiviai, išvaikę seimą, pa
skiria naujus rinkimus. O bolše
vikai, kurie išvaikė Rusijos 
steigiamąjį seimą pradžioje 1918 
m., — ar paskyrė naujus rinki
mus? Ar jie bent rengiasi juos 
paskirti? Ar “Laisvė” reikalau
ja, kad bolševikai paskirtų nau
jus rinkimus?

Ne, ne ir ne. Taigi Rusijos 
bolševikai, pačios “Laisvės” žod
žiais remiantis, yra ne tiktai ly
gus Lietuvos atžagareiviams, 
kaįpo demokratijos laužytojai, 
bet dar daug aršesni už juos! 
Ir “Laisvė”, kuri pritaria Rusi
jos bolševikams, yra daug aršes
nė, negu mūsiškiai klerikalai, 
kurie teisina nedemokratinį Lie
tuvos atžagareivių darbą!

Vadinasi, mėgindama paže^ 
minti demokratiją ir jos šalinin
kus, “Laisvė” supeizojo ir save 
ir savo idėjinius vadus Maskvo
je. Ir ji to, matoma, visai nejau- 
čia. “Sau-vergnuegt!” — kaip sa~ 
ko vokiečiai.

Sii| dieni) Lietuvos 
bažnyčiose.®

(pabaiga)

tik
Ir

V. Rasaleniuose.
Tai buvo jau po Velykų. Pa

mokslą sakė išėjęs aukštus 
mokslus pats krikščionių de- 
mikratų -vadas kun. Pylimas. 
Na ir sakė! Pirmiausia pasisa
kė, kad mokslus eidama^ iš
vaikščiojęs visas-Paryžiaus kar- 
čiamas ir dar geresnes vietas. 
Iš praneuzėlių išmokęs pran
cūziškai ir dar ko ten, o kar- 
čiamose ir dar geresnėsė vie
tose viską, viską sužinojęs, 
kas tik ant svieto yra, taigi 
esąs labai mokytas ir viską ži
nąs. Na ir pasakojo tai, ką iš
moko Paryžiaus karčemose ir 
dar geresnėse Vietose, 
prancūziškai nekalbėjo,
keista! Tokiu mokytu, tokiu 
viską žinančiu ir visur buvu
siu pasisakė, o kai pradėjo sa
kyti, tai lygiai taip, kaip ko 
kia labai įppkusi davalka, arba 
kaip koks supykęs naujai iš 
keptas lietuviškas fašistas, ku
riam nakty nenusisekė užduo- 
tasai darbas—išdegutuoti iška
bas; kuris dėl to ant visų pyks 
ta, visur mato tik savo neprie
telius.

—Bedieviai, cicilikai, ciciili- 
kai, bolševikai, bolševikai, be
dieviai, bedieviai, valstybes 
griovėjai, nepriklausomybės 
priešai,’ lenkberniai, žydber- 
niai, bažnyčių griovėjai, kri
kščionių smaugėjai, katalikų 
niepriefeliai, paleistuviai, rupū
žės, ,velniai...

Taip per visą 
kelioliką kartų, 
pasitaisė.

•—-Žinot jus
Jeigu jus neišrinksite į Seimą 
nors 50 krikščionių demokra
tų, tai mes, paėmę į vieną ran
ką kiyžių į kitą kardą, nuka
posime visiems musų priešams 
galvas, o jų pasekėjams supil
simo prižiodę po pusę stilclinės 
ricinos... O paskiau, paskiau?.. 
Kas čia dabar per tvarka, tai 
bolševikų tvarka. Paskiau už- 
sidėsimo carą, pristatysime 
pilnus miestelius žandarų, tik’ 
ne tokių nusmukkeluių kaip 
šie' (parodė į milicininką), b 
tikrų cariškų arba kaizeriškų. 
O t bus ra|mus gyvenimas! Bet 
ne visiems, o 

l2j mus parodys,

pamokslą .po 
Tik ant galo

neišlmanėliai!

Redakcijos Atsakymai,
Tikram parapijonui. — Apie 

tai . jau buvo “Naujienose” ra
šyta praeito šeštadienio leidi
ny.

J. J. P. — Tokių zaunų, kaip 
“Vyty“ dabar pilni Lietuvos 
ir \ Amerikos kunigų laikraš
čiai

kurie per rinki- 
kąd jie verti to- 

kio gyvenimo. Taigi žiūrėki
te ! J

Ir užrietę^ galvą energingai 
nužingsniavo į zakristiją. Pa
našus, tur būt, išmokti iš kun. 
Pylimo sąsiuvinio, pamokslai 
teko girdėti Kietave, Telšiuo
se, Diržuose ir kitur.

šė Kristaus gerumą, pasakojo, 
kaip jis mokino mylėti arty- 
mą, teisybę ir t.t. Paveikslai 
išėjo gražus, geri, visi atydžiai 
klausėsi. Tik ant pat galo pri
siminė rinkimus ir pasakė, kad 
reiktų visiems balsuoti už 
tuos, kurie Kristaus vardą pir
moj vietoj stato. Nesupratau, 
ar jis norėj(Z tuomi pasakyti, 
kad balsuo/ų už krikščionis 
demokratus ar ne. Jeigu norė
jo, tai tikslo nepasiekė, nes po 
pamokslo daug kur girdėjau 
šiaip kalbant:

“Dabar musų krikščionys de
mokratai su savo ūkininkų są
junga ir darbo federacija visur 
ir visiems šaukia: “Mes krikš
čionys, krikščionys, o jų dar
bai ir burnos — nė šuniui ne
verti. Reikia žiūrėti kurių 
darbai krikščioniški, o ne 
plikų žodžių”.

Taip kalbėjo, taip, matyt, 
dauguma ir suprato pamokslą. 
Bet tokių pamokslų labai ma
ža tegirdėjau.

Kiek atsimenu, panašų pa
mokslą sakė vieno rytų Že
maitijos kampelio senas klebo
nas, kuris, pranešęs apie rin
kamus, pasakė, kad jis dabar
tinių partijų nebepažįstas, ir 
patarė balsuoti už tuos, ku
riuos ras sau geresniais, tin- 
kamesniais.

VII. Uogiškyj
Dabar nebe pamokslas. Ap

skritai pasakysiu, kad dar vie
nas dalykas, kurio seniau ne
būdavo, teko pastebėti kai ku
riose šių dienų bažnyčiose, 
ypač per rekolekcijas: niekad 
kunigai per išpažintį taip gar
siai nekalbėdavo, kaip šiemet. 
Daug kur-, kad ir nesiklausant, 
teko girdėti iš klausyklos šio
kius ir panašius žodžius: “be
dievis, (gyvulys, nelaidosiu ka- 
kinėse, eisi tiesiai pragaran, 
eik šalin, neduosiu išrišimo, 
ateik po rinkimų, pamatysiu 
ar pasitaisysi ir Lt.” Kaip ten 
pasibaigdavo ir dėl ko taip, 
nežinau. O Uogiškyj prie 
klausyklos ištiko Visas triukš
mas.

Buvo pavakarys. Bažnyčioj 
apytamsiai. Kampe, ties ku
riuo aš stovėjau, klausė storas, 
prabaščius. Bumbėjo nuolat, 
barėsi dar tankiau. Pripratau 
ir ramiai kalbėjau rožančių. 
Tik girdžiu: “Sakyk, sakyk!” 
O vyras: “To manęs niekas 
nemokino sakyti,' o ir įstaty
mai draudžia,' juk slaptas bal
savimas...” Ir pakilo triukš
mas, barnis. Vyras pabčgo nuo 
klausyklos, bėgdamas nusi- 

spiove ir piktai sumurmėjo: 
“Mat, sakyk jam už ką bal-, 
suosi... ”

O prabaščius dar ilgai barė
si... X . [“S—tas%

—Jurgis Graudžius;

VI Barbinėję.
Sakė jaunas kunigėlis. Kaip 

kiti, nemitingavo: nepiršo aiš
kiai krikščionių demokratų ir 
nekeikę kitų partijų, o tik pie-

■>......................■- - , ---------------------------------

JUOKAI.
—Mano pati visai manęs

nesupranta. L,
—Tai tu, bral, laihiingas.
—'Laimingas? \
—Nugi. 'Maniške tai mane 

perdaug gerai žino. \

Padegėlis Kasmate.

Kaip žiūrėti me
no veikalų.

(Tęsinys)

Ir be keliones į svetimus kraštus — 
kiek senai musų Jakštas tikrino, kad Čiur
lionis—beprotis, o su juo — ir visa para
pija; jis dar ir šiandie tebetikrina, kad 
musų naujoji poezija >— dekadanso pada
ras. Tačiau šiandie Čiurlionis jau net Sei
mo pripažintas tautos genijų, o naujoji 
poezija vis platesnius ir platesnius sluogs- 
nius apima. Bet kur, kurioj šaly nebuvo 
taip, kad jaunieji nepakankamai įvertin
tų senąsias formas, o senieji — neneigtų 
naujųjų?! Tačiau laikas ir vidaus pritiri- 
inas išmokina naujų pajautimo formų, 
seniai ima nusivokti jaunųjų sąmones for
moje, o jaunieji — senosios kartos. Tai 
nėra joks persilaužimas, atsisakymas nuo 
principų, tai yra .tiktai dvasios ūgis, sąmo
nes švitrejimas, dvasios lobio didėjimas!

III — Menas ir laikas
Sunkus yra uždavinys apspręsti pa

vieniui paimtą meno veikalą. Sprendėjas 
siekdamas, išlukštenti Vdikalo esmę- turi 
stengtis įstatyti jį, taip sakant, zį istorinę 
eilę. Tai yra atsižvelgti į tą metą ir tą at
mosferą, kui^oj incfųp veikalas ,užg*imė. 
Tenka atsižvelgti, kas iki kalbamajam 
veikalui buvo padaryta, ir kas po jo yra 
kilę. Tokiu budu sprendžiama j o..istorinis 
laipsnis. Apsprendus šį laipsnį tenka ieš
koti giminingų veikalu, iš to paties laiko
tarpio, kuriuo veikalas yra atsiradęs,, va
dinas, nustatyti jo, taip sakant, “mokyk
lą,” tai yra kurinio metodą. Vaisingiau
sias darbas — priešpastatyti vieno dailinin
ko visus veikalus, kurie natūraliniai su
daro vieną anksčių šeimą, kurioje kiek
vienas narys turi savo svarbios prasmes, 
kurių kiekvienas savyje turi gyvybes 'kris
lelį visuose veikaluose gausiai pasėtos-. 
Priešpastačius atskarus veikalus, sume
tus visumą žėdno pavienio* veikalo, jau ne
sunku numatyti, kaip kaikurie pagrindi
niai bruožai pereina per visus kurinius. 
Tokiu budu iš visų kurinių “ištraukiama” 
bendri bruožai, nelyginant kaip kokia esen
cija, sudaroma paties dailininko paveiks
las sulyg jo kurinių. Bet svarbiausias ty

rinėjimo ir pažinimo būdas — palygini
mas. Ne be reikalo senų žmonių sakoma: 
kas žino vieną teisybę, tas nežino nei vie
nos. Kad pažinti ir įvertinti dailininko, 
kaipo tokio, asmenį, tenka jisai palyginti. 
Ir lyginti visų pirma su jo bendramečiais, 
bendralaikiais. Tiktai tokiu palyginimu 
galima susivokti, kaip atskira individybe 
pasikelia virš laiko, kaip ji tampa laiko 
reiškėją ir pranašas ateičiai. Pavyzdžiui, 
Velasąuez turėjo daug svarbių dailininkų 
— bendramečių ir mokinių, kaip antai 
Murillo, kurie labai daug kuo1 nup jo ski
riasi, tačiau turi ir labai daug bendro, 
kas negali būti imitavimu paaiškinta. Vo
kiečių dailininkų XVI šimtmečio generaci
ja skirias net landšafto grupėmis: fran
kų, švabų, Tiroliaus, Koelno mokyklos^ ir 
tt. Tačiau, kaip pas Velasąuez’ą, Murillo, 
Goyą rasime tiktai ispanų mene tarpstan
čių bruožų, taip minėtose vokiečių mo
kyklose tiktai vokiečių bruožų. Ir tokių 
bruožų, kurie per visus laikus, stilius, var
dus pereina, kaip kažkas amžino, nesikei
čiančio.

Net tokioj meno srity, kaip arkitek- 
tura, kur, berods, taip griežtai skiriama 
stiliai, epokos (gotika—renesansas,-— baro
kas, — rokoko, ir tt.) lieka vis tiktai šis 
tas bendro, nesikeičiančio, kas pereini per

visus amžius, nors nęvisuomet stipriai 
rpiškias. Iš kitos pusės, kaip jau sakyta, 
kitoj šalyj kiekvienas stilius kitaip prigy
ja. Kaip, pavyzdžiui, Vilniaus barokas daug 
kuo skirias nuo Miuncheno, baroko, nors 
jie abudu yra vienodai gražus. Išmokti 
meno veikalo žiūrėti — reiškia išmokti 
pavieniuose reiškiniuose matyti visumą, 

amžinybės ženklus.
Bet šiam pasauly nieko, taip sakant, 

iš piršto neišlaužiama, viskas turi savo 
priežastis ir savo akstynus, tam tikrus pri
rengiamuosius procesus. Ir meno veika
las negimsta be sąryšio su Į>irmtakunų žy
giais, o gimęs veikalas jau yra tam tikras 
ąlkstytnas aĮteunamtjiems veikalams. Taip 
yra ištisų kartų žygiuose, taip yra pavie
nio dailininko veikaluose.’ Prancūzų goti
ka nėra įmanoma be ankstybosios gotikos 
pradmenų, kuri savo rėžtu yna iškilus iš 
romanų stiliaus. Italų barokas liktų visai 
nesuprantamas, jeigu jį pahnti be sąry 
šio su italų* renesansu: tiktai kaipo rene
sanso tęsinys, barokas įgauna savo įsta
baus savito budo vertybės. Lygiai kaip įs
tabus Plato be dievino Sokrato vargu bau 
įmanomas. - v‘

(Bus daūgiau)

Juozas Tysliava.

Margučiai.
Margučiai šypsos, margučiai juokias, 
Margučiai žydi Velykų rožėms;
Vasaris jaunas su saule tuokias, 
Margučiai šypsos, margučiai juokias. 
Velykų dieną pasnykai nyksta, 
O kai išnyksta — paslapty# dygsta... 
Nors dar ir sninga ir šiaurys pyksta, 
Margučiai šypsos, margučiai juokias.

; Juozas Tysliava.

Pasaulio sparnais.
Aš jau pernai pasaulį mylėjau, 
Jis man teikė sparnus paskrajot; 
Aš skridau ten, kur dangus nurimę, 
Kur nėra nei aušrų, nei tamsos.

j , \
Aš skridau — nežinojau, kas — žemė, 
Kas — mirtis ugnipgųjų sparnų, 
Nežinojau, kas mano vilionė, 
Nes bangavo daina ir giesmė.

Mejle laiminau amžiną aukštį — 
Jam pasaulio gyvybes esmė...
Tad klydimas, Visybę klabenęs, 
Apsistojo — sušuko — Dievu
^Ir tada sujuravo žemė... _
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Perskyry epidemija
Chicagoje penkiems apsivedi- 

mams išpuola vienos perski- 
ros. — Tik astuonių metų 
laikotarpiu perskirų skaičius 
dvigubai padidėjo.

Penk kinis apsivedimams iš
puola vienos perskiros. Tokie 
tai yra daviniai, paskelbti 
Chicagos statistikos biuro už 
šių metų pirmus tris mėnesius. 
Teisėjai yra tos nuomonės, 
jog perskjrų epidemija parei
na nuo bekintančio ekonomi
nio gyvenimo ir nebojimo šei
myninio gyvenimo.

Tuo pačiu laiku teisėjai ir į- 
vairios civilinės bei socialinės 
organizacijos kelia balsų ir 
bando įrodyti, jog perskirų 
epidemi j a sudaro Amer i k
nemažo pavojaus.

Pirmais trejais mėnesiais 
kauntės klerkas išdavė 7,505 
apsivedimo laisnių. Tuo pačiu 
laiku buvo teismuose išduota 
1,588 perskirų. Praeitais me
tais dalykų padėtis Jbuvo be
veik tokia pat. Viso išduot? 
38,094, o perskirų — 7,285. ( 
1914 m. apsivedimų buvo 33,- 
897, gi perskirų tik 3,614. Va
dinasi, persikros dvigubai pi 
didėjo, o apsivedimai tik viena 
aštuntąja dalimi.

Kaip perskirų skaičius didi
nasi, parodo sekama lentelė: 
19(Mi m. tūkstančiui apsivedimų 
išpuolė 117 perskirų.
1914 m. 1,000 aps. išpuolė 100 persk.
1915 m........................... 130
1922 m..........................  191
1923 m. (pirmas bertomis) 211

Iš to matyti, kad penkiems 
apsivedimaims išpuola vienos 
perskiros. 1885 m. septynioli
kai apsivedimų išpuolė vienos 
perskiros.

Ekonominis faktorius vaidi
na labai svarbų vaidmenį. Lai
ke industrinių krizių apsivedi
mų ir gimimų skaičius visuo
met sumažėja ,o perskirų skai
čius žymiai padidėja, liet per
skiros ypač yra skaitlingos 
tuoj po krizio. Gyvenamasis 
momentas taim yra geriausias 
pavyzdis.

Teisėjai sako, kad perskiro: 
labiausia padidėjo lodei, kad 

moterys vis labjau pradėjo im
ti dalyvumų industrijoje. Apsi- 
vedimui nepriduodama tos 
svarbos, kokia buvo priduo
dama pirma. Pakanka visai

Ant atminties

JERONIMO VASILIAUSKO

KAZIMIERAS PETKUS 
rė panedėlyj, gegužės 14 d., 

1923, 6:30 vai. ryto. Turėjo 
amžiaus 64 metus. Buvo ve
dęs ir paliko 4 vaikus: 2 sunu ir 
2 dukteris. Iš Lietuvos paėjo, 
Šilalės parapijos, Obelino kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 
metus. Laidotuvės bus ketver
ge, gegužės 17, 1923, iš namų, 
3610 S. Emerald Avė., į šv. Jur
gio bažnyčią, 9 vai. ryto, iš ten 
į Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės, draugai ir pažįstami malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse. -

Lieka nubudę.
Kazimieras, Petras, 

Zosė ir Uršulė.

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

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

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

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

Su pagarba,
Petras Vasiliauskas. 

mažos priežasties, kad mote
ris mestų namus ir vyrų ir ei
tų vėl dirbti prie savo senojo 
darbo. Munšainas, kabaretai 
ir kiti tos rųšies pasilinksminb 
mai irgi ardo žemyninį gyve
nimų,.

Mažėjant žemyninio gyveni
mo instinktui, moterys nebesi
rūpina tinkamai išmokti valgį 
gaminti. Tai irgi yra nema
žas faktorius perskirų teis
muose.

Taip vadinami ekonolminiai 
apsivedimai, kur abu vyras i; 
moterių dirba, esu gan sėkmin
gi. Nes tokie labai retai kada 
tesiskirių.

Pavojingas šešėlis
žmona visur sekiojusi paskui 

savo vyrų ir grasinusi atim
ti gyvybę. — Teisėjas palie
pė palikti vyrų ramybėje.

P-da ’Mangaret Phim, 5739 
Peoria St., papasakojo teisė
jui Morgan viską apie savo vy
ra.

“Jis yra neįmanomas visais 
žvilgsniais. J)is genia,. parda
vinėja munšainų, myli kitas 
moteris ir nenori įmanęs užlai
kyti.“ .

P-ia Plum maldaujančiai pa
žiurėjo. į teisėją. Jos didelės 
akis buvo pilnos ašarų. Susi
rinkusios publikos simpatija 
aiškių aiškiausia buvo jos pu
sėje. Teisėjas susimąstė,

“Ką jus manote apie tai, p. 
Plum?’’ paklausė teisėjas.

Plum pataisė savo kaklo- 
raištį. Kaltinimai jo, mato
mai, nė kiek nesujudino. Ta
tai jį tik erzino.

“Jtisų malonybe”, jis tarė, 
“aš prašyčiau jūsų atidžiai iš
klausyti mano pasakojimų.’’

Jis pabrėžė k) faktų, kad jo 
žmona esanti pavojinga mo
teris. Kad ji sunaikinusi jį 
ekonominiai, tai esą tik pusė 
bėdos. . ’ . , ,

“Ji visuomet nešiojasi su 
savim revolverį, kad nubau- 
dus mane’’, pasakė jis tei
sėjui.

Teisėjas pažvelgė į ašarotas 
akis.

“Aš nenorėčiau tikėti, Plum, 
bet visvien tęskite savo pasa
kojimų“, pastebėjo teisėjas.

“Jos kasdieninis užsiėmimas 
yra grąsinįmas man atimti 
gyvastį’’, kalbėjo Plum. “Ji 
seka mane į darbo vietų. Ji 
sako, jeg pati padarysianti 
teisimą, jeigu niekur nesura- 
sianti teisybės. Ji ateina į 
Northwestern stotį, kur aš dir
bu, ir laikydama revolverį 
rankoje grasina man. Tai tik
ras pavojingumo Šešėlis: kur 
(ik nebūčiau, ten ir ji atsiran- 
ua su revolveriu.“

P-ia Plum išliejo daugiau 
ašarų.

“O teisėjau, tai ne tiesa, tai 
ne tiesa“, ji verkė.
, “Jeigu drangai nebūtų ma
ne įspėję, aš jau nebegyven
čiau“, kalbėjo Plum.

“Visa ką aš noriu, tai tik 
užlaikymo”, įsimaišė p-ia 
Plum. “Aš šiandien neturiu ne 
cento duonai pirkti”.

“Ar šiais metais vyras neda
vė pinigų?“ buvo jos paklaus
ta.

“Nė cento“, atsakė ji.
“Na, jeigu aš paliepsiu vy

rui mokėti kas savaitę tam tik
rą sumų pinigų, jus neturėsi
te teisės eiti į jo darbovietę,’ 
tarė teisėjas. “Aš nekaltinu 
vyro už tai, ką jis padarė, 
kuomet jis turi tokių žinionų, 
kuri eina į stotį jr revolveriu 
grųsina nužudyti. Teismo 
nuosprendis toks: p. Plum lai
kinai turės mokėti $10 savai
tei savo žmonai, bet už tai p-ia 
Plum neturės teisės eiti 
NoriKwcstern stotį atlankyti 
savo vyro.

“O tai reiškia”, jis pridūrė, 
“kad jus nieku budu negalėsi
te ten eiti, p-ia Plum”.

P-as Plum pareiškė, kad ji 
jau užvedęs bylų perskirų ga
vimui.

Reikia dviejy magiky
Perskaitę laikraštyje tokį ap

garsinimų du magijos “pro
fesorių” nuvyko į restoranų, 
kur sužinojo, jog reikia mu
zikantų, o ne magikų. —Bet 
besikalbant su magikais ma- 
nadžeriaus auksinis laikro
dėlis išsikraustė iš kišenės.

Prof. Molybdenum K. Harris 
su savo kolega Alonzo B. 
\Vhipple nuvyko į Briggs Ho- 
tel Co. Laime, jiemdviem nu
sišypsojo. Bastytis* iŠ vienos 
vietos į kitų, kuomet nesi 
žmogus užtikrintas, ar teks 
tris kartus dienoje pavalgyti, 
ar ne, — žinote, neperdaug 
malonu. O tųdviejų “profeso
rių” toks, mat, keistas užsiė 
mimas, kuris nelaiduoja pasto
vaus darbo. Dalykai tame, 
Harris ir Whipplc yra juodu
kai ir užsiima juodąja ir bal
tąja magija. Kitais žodžiais 
sakant, juodu daro visokius 
šposus su kortomis, kiškiais ir 
kitokiais sutvėrimais.

Taigi Harris prisiartino prie 
kampanijos v ice-p rezidento
Hagelio ir laikydamas rankoje 
iškarpų iš laikraščio paklausė:

“Ar jus reikalaujate / dviejų 
juodukų, kurie” — jį pertrau
kė Henry Spears, restorano 
manadžeris, atsakydamas:

“Taip, mes norime vyrų, 
kurie galėtų linksminti sve
čius laike valgio. Mes turėjo
me orkestrų, bet vienas jo na
rys išsisuko sau įpirštų begro
damas, o kitas be niekur nie
ko pasišalino. Kokia jūsų spe
cialybė?”

“Labai gera”, atsakė Harris, 
‘mes galime iš skrybėlės išim
ti kiškius ir daryti visokius 
triksus kortomis. Bet pasta
ruoju laiku toje srityje nedaug 
teko praktikuoti”.

“Bet aš noriu gauti ‘musi- 
cians’ — muzikantų”, pareiš
kė Spears.

“Tikrai taip”, kalbėjo Har
ris, “čia ir yra užrašyta — 
jmu-gicians’ ”.

Bet kai Harris ėmė aiškinti, 
kaip yra daromji trtiksai, p. 
Spears suprato, jog čia kalba
ma apie magijų. Jis pasiryžo 
atsilankusiems išaiškinti, jog 
tarp muzikos ir magijos nėra 
nieko bendra.

Kai magikai išėjo, p. Spears 
stvėrėsi už kišenes, kad pažiu
rėjus kiek laiko. Bet auksinio 
laikrodėlio jau nebebuvo. Lai
ke argumentų su magikais, 
matoma, laikrodėlis dingo. 
Pirmoje vietoje p. Spearspa
sirūpino perskaityti savo ap
garsinimų. Laikraštyje ištik- 
rųjų buvo vietoje ^mūsicians” 
atspausdinta “magicians”. Tai 
jau zeccrio klaida. Bet p. 
Spears visvien nemano; kad 
magikams butų galima daryti 
tokius triksus, kaip traukinė
ti iš kišenės auksinius laikro
džius. Apie tų atsitikimų jis 
pranešė policijai, kuri irgi 
bandys įrodyti magikams, jei
gu tik juos pagaus, kad ištrau
kimas ir pasisavinimas auksi
nio laikrodėlio yra ne magija, 
o paprastų paprasčiausia va
gystė. x

Lietuvių Rateliuose
Artisto Babravičiaus kon

certo reikalu
Parduota 400 biletų. — Nutar

ta protestuoti prieš lietuvių 
šmežimų.

Užvakar .prie gana skaitlin
go komiteto susirinkimo ap
kalbėta bėgantieji 'reikalai. Pa
sirodo, kad dalykai eina, ne
blogai, biletai gerai parsiduoda, 
—parduota jau virš 4Q0 bile-* 
tu- i :

Taipgi prisiminta apie p. 
Donald Day staripsnį, kuris 
tilpo Chicagos Tribūne laikraš
ty pereito sekmadienio laidoj, 
kur Lietuya išvadinama nekul

JISOTENOS, CEW, M
tūringa šalimi, lietuviai prily
ginama prie ineįijonų, kurie 
nori užkariauti lenkus. Ten tie
siog pilama kibiras pamazgų 
ant lietuvių. Rezultate to vi
so prieita ir vienbalsiai nutar
ta parodyti Amerikonams, jog 
lietuviai nėra indijonai, o kul- 
turirtgi žmonės. Demonstraty- 
višku budu reikia užpildyti 
Orchestra Hali iki pat kraštų 
petnyčioje, gegužės 18 d.

Parodykime, kad lietuviai 
moka įvertinti kultūrų ir jų 
prideramai pagerbti. Kad to at
siekus, nutarta .šaukti visuoti
nų susirinkamą seredos vakare, 
gegužės 16 d., Mildos svetainė
je. Susirinkiman yra kviečia
mi visi lietuviai veikėjai ir vi
suomenė. —Reporteris.

Iš Jaunosios Birutės 
pastogės

Gavo Fellowship svetainę. — 
Repeticijos bus seredoję.

Nors ir nesenai susiorgani
zavusi, bet gyva veikli ir gana 
sparčiai auga nariais. Kiekvie- 
nataie pamokų vakare prisira
šo vis naujų narių. Matyti, 
kad jaunieji birutiečiai pasiry
žę veikti ant žut-but.

Jau jie rengiasi pasirodyti 
pirmu kartu Chicagos visuo
menei gegužės 20 d. Dr. Vinco 
Kudirkos ęlraunijos vakare, 
Meldažio svetainėje.

Wcll, sako pypkfius, pasi
rodys Jaunoji Birutė šauniai, 
ateinantį sekmadienį, šiur sako 
Gibukas, visame puošnumo.

Taipgi Jaunoji Birutė per
maino savo buveinę ir pamokų 
dienų — iš ketvirtadienio va
karo perkelia į trečiadienio 
vakarą, 7 vai. vak. Iš Ray- 
mohd Chapc'l persikelia į 
Felowship House, 831 W. 33 
pi. (dižiųjų svetainę).

Visi nariai privalo patys at
eiti ir naujų narių atsivesti, 
kad išpildžius nutarimų “100 
narių į 3 savaites”.

Jau tik dvi savaitės teliko. 
Prie darbo jaunieji!

Tėvai gali savo vaikučius at
sivesti ir žingeidaujautieji pa
sižiūrėti. Šį trečiadienį tikrai 
prižadėjo atsialnkyti p-ia S. 
Staniuliute-Čeriene ir Juozas 
K. Uktvcris.

—Pypkius ir Cibukas.

šiandien Mildos svetainėje į- 
vyks visuotinas susirinkimas. 
Susirinkimas šaukiama tuo ti
kslu, kad užprotestavus prieš 
“Tribūne” korespondento nie
kinimų Lietuvos (žmonių.

Visi, -kuriems rupi Lietuvą ir 
jos žmones apginti nuo šmeiž
tų, privalo susirinkiman at
vykti.—Raganius. -

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geFas draugas patars 
naudoti

Įluffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien (per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rufiles nuolatos ir į po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal>' 
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptląkoso, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-1M So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Pranešimai
Kur parduodama biletai p. J. 

Babravičiaus koncertui.
Biletai busimam p. J. Babravičiaus 

koncertui Orchestra Hali, gegužes 18 
d., jau gatavi. Pasirūpinkite gauti 
juos iš anksto šiose vietose:

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

1614 W. 46th St.
Naujienų Skyrius Bridgeportej3210 

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

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

St., Cicero, 111.
S. Vilimavičius, Aptieka, 10657 So. 

Michigan Avė.
Lith. Sales Corporation, 3313 So. 

Halsted St.
J. Kulis Drug Store, 3259 South 

Halsted St.
P. Baltutis, 901 W. 83rd St.
Venta Drug Store, 4101 S. »Fran- 

cisco Avė.

EXTRA POSĖDIS
L. S. S, Pildomojo Komiteto extra 

posėdis įvyks ketvirtadieny, gegužės 
17, 1923, 8 vai. vakare,' Naujienų na
me. Visi P. K. nariai malonėkite da
lyvauti posėdy, nes yra svarbus reika
las.

A. žymontas, LSS. Sekretorius

L. S. J. Lygos Stygų Orkestro repe
ticijos įvyks ketvirtadieny j, gegužės 
17 d., punktuališkai 8 vai. vak., “$tan- 
ford Park” svetainėj, Union Avė. ir 
14th Str. Draugai ir draugės malo
nėkite visi laiku susirinkti. * Taipgi 
kuriems svarbu yra dailė ir norėtų 
muzikoj lavinties, j^ra kvieiami pra
džioj prisidėti prie šio orkestro.

L. S. S. Aštuntojo Rajono Centro 
Komiteto posėdis įvyks ketvirtadieny, 
gegužės 17 d., 7:30 v. v. Naujienų 
name. Visi centro komiteto nariai 
malonėsite dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų. ' <

— M. K. Kasparaitis, sekr.

North Side. — L. T. Sandaros 23 
kp. susirinkimas įvyks šiandie vaka
re, geg. 16 d., Liuosybės svet, 1822 
VVabansia Avė. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. • — Valdyba.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing
District Bank x

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš ^7,000,000.90.

Nejaugi mes indijonai?
Taip mus vadina vienas ęhi- 

cagos laikraštis. ' Protestuo
kime prieš tai.

Ofiso Telefonas tvd tt a PPAAB Bust<> Telefonas 
Central 4104 Al. A. 1JXVV2117 Armitage 3219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

KALENDORIUS
■iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiin
\merikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerą tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tą reikalų šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek- 

, vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuję telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istorijų ir x 

•, Lietuvos Konstitucijų. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Ęuris užsirašys “Sandarų” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darų” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

t

a
UNITED AMERICAN LINES

JOINT SERVICE WITH
HAMBURGAMERICAN LINE

Trumpiausias kelias j 
, o visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo prieplaukos 86, 
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 tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Cąrroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos,

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Rclian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Expreso Patarnavi
mas į EUROPĄ!

TJEGULIARI-
NIAI išplau

kimai subatomis. 
Laivai , išplaukia 
iš prieplaukų 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.

George Washington Geg. 19
President Roosevelt Geg. 26

America Birž. 2
President Fillmorei Birž. 6
President Harding Birž. 9
President Arthur Birž 16

Rašykit dėl - informacijų ir dėl 
išplaukimo/ kainų ir t. t.

United States Lines
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping BoardV

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

jEl skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa- 
raūdonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvčs

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

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

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

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

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

Aklu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS < 

visokios rųfties gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu ; tonsilus ižimu 
prieblandos miego pa-' 
galba; akinius / pritai
sau už 55 ir daugiau.

ParaSyk dykos kny
gelės.

O. CARTER
S'o. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12 
U -

t--------- SURAST---------
ANT GALO

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

Chiropractic
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame
DAKTARUS GUSTAV BECKER 

ir M. B. JEVVELL
5 N. La Šalie St., 

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

...... " “|į ........................... .
Rezidencijos Tel. Brunswick 4Š87

Dr?C. Yucius Dc. Phc.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
• Vai. 9-1; 5-? f. M. 

šventad. ^-l'Ž
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

EXTRA!1!
Mes išdirbame visokios rųšies dėl 

krautuvių rakandus:
Groserniy, Bučemių, Ice Baxe’sius, 

Saliuno Fixtures.
Lietuvių Kompanija

ARCHER REFRIGERATOR AND 
STORE FIXTUR MFG. CO.

1952 Archer Avė. 
Phone Victory 3677

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus . pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainpi-oof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir, 14th 
/ Sts. Įėjimas 739 W. 14th St. . 
Atdara" kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Tek Ląfayette 4223
Phvnbing, Heatinf

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados Į 
patarnauju kuogeriauaiat 1

♦ M. Yuška,
8228 W. 88th St., Chicago UI. | 

........... Į I -................ .



6 NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšNUOMUOJAMA kambarys 

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 

Šitų visų kliūčių galima įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
■ • . . v. . • . I darbininkai samdomi. J. J. DUNNE

ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

išvengti pristačius • gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų. i .

Naujienų Pinigų Siuntimo suteiksime jums darbą
Skyrius.

Pranešimas

AR JUS TURITE DARBĄ 
arba norite turėti geresnį. Mes 

i viso
kiose firmose ir prie tokio dar
bo kokį jus mokate, nėra ko
miso ant algų. Pasimatykite su 
Mr. Hoyt. Ilerald and Exain- 
iner Vocational and Employ
ment B u reau.
326 W. Madison St. Room 217

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

MRS. BAGDONIENĖ, 
1711 Newberry Avė., 

Chicago, III.

REIKIA—
trijų moterų indų plovėjų.
Atsišaukite
pas:

6351 Broadway Avė.

REIKIA 10 PATYRUSIŲ 
moterų sortavimui regsų 

$25 į savaitę, nuolat
ir

REIKIA DARBININKį)
_________ VYRŲ_________

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

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

Riverdale, III.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO, WIND0W 
OLEANING CO.,

62 W. Washington St.

darbas.
P. GOLDįMAN

1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MERGINŲ 
DARBUT [ DEŠRŲ DEPARTAMEN
TĄ. MOKAMOS DIDŽIAUSIOS 
ALGOS.

ATSIŠAUKITE.
WM. DAVIES CO., 

4119 SO. UNION AVĖ.

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

šiuomi pranešame, jojęei yra šau
kiamas susirinkimas parapijos Lietu
vių Tautos Katalikų Bažnyčios serc- 
doj, gegužio 16, 7 vai. vak. Bažnyti
nėj svetainėj, prie 35 St. ir S. Union 
Avė. Kviečiame Visus parapijonus ir 
tam pritariančius žmonės, nes bus 
svarstoma daug svarbių reikalų.

— Kviečia Komitetas.

ISRENDAVOJIMUI

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

PASIRANDAVOJA 6 ruimų 
fialas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

REIKIA moterų sortavimui 
popierų atkarpų. Nuolat dar
bas, gera alga. Chicago Paper 
Grading Co., 509-515 W. Mather 
Street, 1 blokas į pietus nuo 
Harrison St.

REIKIA darbininko prie Lie
tuviškų jautiškų kapinių. Pa
stovus darbas žiemą ir vasa
rą, J. Norvaiš,

• 3318 S. Auburn Avė 2 fl.

REIKIA —
PATYRUSIŲ BEILERIŲ, 
DARBAS JUNK ŠAPĖJ.

P. GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė

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

Atsišaukite:
4606 So. California Ąve.

MERGINŲ
Lengvas dirbtuvės darbas. Geros 
valandos. Geras mokestis. Paty
rimas nereikalingas.Ateikite pa 
sirengę į darbą. Chicago Cace 
Mfg. Co., 213 N. Morgan St.

REIKIA —
Vyrų į dešrų kambarį.
Atsišaukite

HERMAN DUNTZ CO., 
3820 S. Ashlmid Avė.

ANT RENDOS gera bekernė 
su visoms mašinoms ir įtaisy
mais ir 3 pečiais. Renda ne
brangi. Kreipkitės.

1246 So. Ashland Avė.

REIKIA —
merginų punch press opera- 

torkų. Geras darbas ir bonusai 
geroms opera torkoms.

3711 So. Ashland Avė.

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, UI.

JIESKO DARBO
KAM REIKALINGAS š.iofe- 

ris prie troko; aš galiu visokį 
t roką operuoti. Kreipkitės.

J. KUKANZA
3317 Auburn Avė.

Tel. Yards 6061

REIKIA —
■ MERGINŲ ASEMBLERIŲ 
IR LENGVAM 
DIRBTUVĖS DARBUI.

3711 So. Ashland Avė.

REIKIA DARRININKŲ
VYRŲ

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA darbininkų, darbas dieninis 
arba naktinis, su dieninio darbo užmo
kesčiu ir bonusai. Atsišaukite i 
superitendento.

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

prie

REIKIA —
darbininkų, 45c iki 52c į 

valandą. Atsišaukite į muilo 
dirbtuvę,

1319 W. 32-nd Place

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

POEHLMAN BROS., 
Morton Grove, III.

REIKIA darbininkų prie 
benčiaus, grazerių; grinderių, 
stogdengių, filęrių, malevotojų 
ir vaikinų.
ARINOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Ki'ldare Avė.

For Beautlf ui 
r. Eye«
Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habiu 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enjoyable, 
Sold by all Druggists. Write for Booklet,

MURINĘ CO., 9 Eut Ohio Street, Chicago

25 merginų nuo 14 iki 18 

metų amžiaus lengvam dirb
tuvės darbui.

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA —
vyrų ir vaikinų abelnam 

dirbtuvės darbui. Atsišaukite.
FULTON SAW WORKS

52 Avė. and 22 St.

REIKIA —
vyrų boilerių dirbėjų ir 
pagelbininkų. Atsišaukite:

Hamler Boiler and Tank Co.
6025 W. 66-th St.

Atsišaukite

NACHMAN CO.
2241 So. Halsted St.

ASMENĮ) JIESKOJfMAI
PAJIEŠKAU Levusės Jučai- 

tukės, paeina Pavelionės miest. 
Atvažiavo į Pa. 1907 met. Turiu 
svarbu reikalą. Ji pati ai* kas ži
note meldžius pranešti. Petr. Ju- 
caitukei-Valevičienė, 10500 Ed- 
brook Avė., Roseland, III.

Reikia —
/

Merginų vyniojimui svie 
sto.

BLUE VALLEY 
CREAMERY CO.
700 So. Clinton St.

Mr Nash, superintendent

Reikia —
Dirbtuvės darbininkų. 

Nuolat darbas, geros darbo 
sąlygos.

Atsišaukite
HYDRO STONE CORP.

5821 W. 66 St., 
(Clearing)

Reikia -
keletą porterių ir langų plo

vėjų. Nuolat darbas, gera alga.
Atsišaukite ant 8 augšto.

TH E HUB 
HENRY C. LYTTON 

and SONS

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

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

KEIKIA —
BARBERIO'
VAKARAIS IR
SUBATOMIS

2209 West 23-rd PI.
i

REIKIA —
pakuotojų į garbarnę. Pati- 

rimas nereikalingas. •
LUDWIG and LUDWIG

2030 Elston Avė.

Reikia —
VYRŲ PRIE DEŠRŲ DIR

BIMO IR PAGELBININKŲ IR 
TOKIŲ KURIE MOKA 
DIRBTI SU PEILIU.

ATSIŠAUKITE
ŠIUO ADRESU:

VETTE and ZUNOKER, 
220 North Green St.

PAJIEŠKAU savo parapijonų: Pra
no Garbenio ir Antano Knabiko, abu 
Laižuvos parapijos. Girdėjau, kad 
P. Gerbenis gyvena Chicagoj, o Kna
bikas, Cuddy, Pa. Turiu svarbų reika
lą, meldžiu atsišaukti, ar kas žinote 
praneškite. Anelė Jesutaitė, 4555 So. 
Paulina St., Chicago, III.

REIKIA —
moteries skirstymui skudu

rų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

2130 So. Federal St.

JIESKO KAMBARIŲ
VAIKINAS pajieško kambario prie 

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

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

REIKIA merginų dėl sukir
pimo nertų sijonų su Eastman 
kuteriu. Lengvas darbas, $15 į 
savaitę pradžiai. Galės uždirb
ti daugiau kaip gausite patyri
mo tame darbe.

Friedlander Brady 
Knitting Mills 
511 So. Green St.

REIKIA darbininkų į fandrį, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai j valandą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimtis keturi centai į 
valandą. Atsišaukite į samdymo de- 
partm-entą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba 
So. Canal & 15th St.

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

Atsišaukite:
2921 So. Wabash Avė.

REIKIA—*
vyrų punch press operato

rių, nuolat'darbas ir bonusai 
geriems operatoriams.

3711 So. Ashland Avė.

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

Atsišaukite:
2130 So. Federal St.

REIKIA — **
Bučerių, dešrų dirbėjų ir viso

kiam darbui vyrų.
Atsišaukite

1215 So. Halsted. St.

REIKIA patyrusio vyro prie 
stiprio ir lengvo spaudimo as- 
sembling reguliatorio.

BURDETT MFG. CO.
309 St. John’s Ct.

REIKIA DARBININKŲ
ZVYRŲ

Reikia
Vyrų, darbininkų ir pa

gelbininkų darbui j ware- 
housę, 45c. j valandą, 10 va
landų darbas. Nuolat dar
bas.

, Atsišaukite tuojau.
JONĖS AND LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION
46th St. and Oakley Avė.

Netoli Western Avė

REIKIA 2 darbininkų dirbti 
ant ūkės, darbas per visą metą, 
patyrimas nereikalingas, gera 
mokestis, valgis ir gyvenimas.

JOE PAULIKAS, 
Millburn Road, Wadsworth, III.

' REIKIA vyrų abelnam darbui 
į popicros dirbtuvę. Nuolat dar
bas, gera alga. Chicago Paper 
Grading Co., 509-515 W. Mather 
St., 1 blokas į pietus nuo Har- 
rison St.

„REIKIA —
Vaikinų darbui į dešrų išdir- 

bystę.
Atsišaukite

1215 So. Halsted St.

REIKIA —
2 jaunų vyrų 21 metų ir se

nesnių į bravarinę, darbas nuo 
gabalo, gali uždirbti $25 ir 
daugiau. Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite
SEYMOUiR PECK CO. 

917 W. 20 Place

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

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

Kreipkitės »
3016 Normai Avė.

PARSIDUODA RESTORANAS 
Lietuvių apgyvento] vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų, tarp lietuvių ir 
kitų tautų. Savininkas turi apleisti 
miestą. Parsiduos ant pirmo pasiūly
mo. Atsišaukite ant Naujienų, 

1739 So. Halsted St., 
Box 251

PARSIDUODA BARBERNĖ ant 
2-jų krėslų; randasi gražioje vietoje, 
ant bizniavos gatvės. Renda nebran
gi, ibiznis daromas labai geras; vieta 
apgyventa visokių tautų. Pardavimo 
['priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės antrašu:
4642 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 4231

EXTRA
Pardavimui dviejų krėslų barzdas- 

kutykla; labai geroj vietoj ii4 pigiai; 
nėra kitos per šešis blokus. Parda
vimo ^priežastis viešai neskelbiama. 
Nupirksite už jūsų kainą. Atsišauki
te greitai.

Telefonu Canal 7345

PARSIDUODA galiūnas su 
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį 
išvažiuoju į Lietuvą. Biznis ge
ras senai išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 319 Root St.

PARSIDUODA 3 sėdynių barbernė 
ir Pool ruimis, 3 pooltables ir 6 rui
mai gyvenimui. Geras ir išdirbtas 
biznis per 18 metų. Geram biznieriui 
yra daug pinigų dėl padarymo.

Kreipkitės
2515 So. Halsted St.

PARDAVIMUI moteriškų drabužių 
krautuvė, taipgi dirbama daug ir ant 
orderių. Savininkas per 10 metų 
varo toj pačioj vietoj šį biznį. Prie
žastis pardavimo savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Parsiduoda pigiai. Naujie
nų Skyrius, Ambrozevičius, 3210 So. 
Halsted St.

, PARDAVIMUI grosemė, aiskrim 
soda, visokių modemiškų įtaisymų. 
Puiki vieta, prieš pat parką ant kam
po. Lietuvių apgyventa vieta. Par
duosiu pigiai ir greitai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant viėtos. 4456 
So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
krėslų, su visais įtaisymais, 
gera vieta. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju į kitą miestą. 
Atsišaukite.

2019 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu ar be namo. 
Gera vieta ir išdirbtas biznis 
priežastis pardavimo patirsite
ant viet<

3558
reipkitės.
Hoyne^ Avė.

Trečiadienis, Geg. 16, 1923
-  .   .. . .   ... ....  ______________ .. ...   ,,

PARDAVIMUI i NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI saliunas su 

visais barais gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestą. Atsišaukite.

1908 Canalport Avė.

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

Room 304,
10 N. Clark St.

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

3656 So. Union Avė.

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

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

Atsišaukite
1818 W. 47th St.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų gro- 
serio biznis, garadžius 2 karų, 
Rendos neša 1(X). Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas išvažiuo-

BDCTRA! EXTRA! '
Norima skubiai parduoti — kny

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

ja į Lietuvą. 5752 S. Racine Av 
TeL Wentwirth 7363

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

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

Atsišaukite
6531 So. Crowford Avė.

PARDAVIMUI nedidelė prosernė 
Ice cream parloras, sodes, papsas, ci
garų, tabako. Norinti pirkti, atsišau
kite, o gausit didelį bargeną, nes yra 
svarbi priežastis pardavimui.

Kreipkitės
2524 So. Halsted St. PARDAVIMUI namas ir Pe- 

karnč, geras namas ir gerai iš- 
dirptas biznis. Parduosiu už pi
gią kainą. Kreipkitės, Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted St., 
Num. 22.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj ir visokių^ tautų ap- 
gyventoj. Pigi renda. Pardavi
mo priežastis patyrsite ant 
vietos. 2463 W. Roosevelt Rd.
Tel. West 6630., PARDAVIMUI 4 flatų moder

niškas mūrinis namas. Karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų gara
džius. Prie 6242 Honore St. Kai
na $20,000. šaukite

Boulevard 6245

PARDAVIMUI 2 augštų 4 fla 
tų, pečiais šildomas namas, 2 ka
rų garadžius, kampas 56th ir 
Carpenter St.

Telephone Boulevard 6254

•
PARDAVIMUI statė grosernė ir 

bučernė. Gražioj vietoj, geras biznis 
su visokiais patogumais. Parduos'u 
pusę arba visą. Vienas mano part- 
nerys išvažiuoja į kitą miestą. Kreip
kitės tuoj.
10701 So. State St., Roseland-Chicago 

Pulman 4699

GERIAUSIA Y»ROGA DĖL BIZNIO. 
Pigiai parsiduoda bučernė ir groser
nė, Brighton Paike, arti lietuviškos 
bažnyčios. Išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo patirsite ant vie
tos. Galima pirkti su namu arba vie
ną biznį. Atsišaukite pas: Ben. A. Jo
vaišas, 4405 So. Fairfield Avė., Tele- 
phone Lafayette 5948. MORTGECIAl -PASKOLOS

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu

ri būti parduoti tuojaus, parduosiu pi
giai, vėliausios stiles parlor setas, 
lovos, ice box, 2 pečiai siuvama masi
na, komodos, viskas kaip nauji. Jei 
nori gali ruimus rendavoti, 2 lubos

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

Joseph Jozaitis, 3343 S, Union Avė. 
Jei kas norėtumėte tegul patelefonuo
ja Lake View 4717.

MES NĖSAME rakandų biznyje, 
bet mes pasiūlome jums bargeną 2 ir 
3 šmotų tapestry setą, gerame stovy
je. .Kiti taip pigus net už $65.

Atsišaukite
PLAISANT HOTEL 

6000 Stoney Island Avė.

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

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

MOKYKLOS
AUTOMOBILIAI VALENTINftS DKESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

PARDAVIMUI automobilius Stutz 
tiktai už darbo ekspensus, arba mai
nysiu ant mažiuko Fordo. Visas au
tomobilius gerame stovy j.

Kreipkitės į garadžių ,
J. PAWLOWICZ, 

3222 So. Halsted St.
i_____________ ________________

Tel, Seeley 1643
Kirpimas, dezairunimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinelkit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau

PARDAVIMUI 5 pasažierų Max- 
vvell, 1921 meįų, beveik 1922 m. au
tomobilius. Mažai važinėtas. Nauji 
kord roberiai, važiuojama ant galiono 
gasolino 20 mylių, parankus mažai 
famdlijai, tiktai $250. 3020 W. 42 St. 
Užpakalinis namas, prieš Brighton 
Park teatrą. Phone Lafayette 1355^.

drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių 

padarymui Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
NAMAI-ŽEME 3106 So. Halsted St., 

Chicago, ni.
PARDAVIMUI mūrinis namas 

ant dviejų pagyvenimų, saliu
nas ir štoras, štoras išranduotas 
už $50 į mėnesį. Prieg to yra 
vasarinis daržas šalę prie saliu
no yra 3 -kambariai dėl svečių, 
didelis Bowling A'lley, užpakaly-

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

Klesos dienomis ir vakarais.
je daug pinigų atneša, viršui pa 
gyvenimas yra.su 7 kambariais. 
Vieta randasi ant geriausios 
gatvės, prie pat North Westem 
gelžkelio stoties, skersai gelžke- 
lio Madison St. gatvekariai. Ge
riausias biznis visame miestely
je; pirmutinis kampas ištrijų 
miestų. Priežastis pardavimo

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ 
$26 Inatrukcijos $25

Jei nori turėt gerų darbų, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budi;, 
visokio ildirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbų užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

. r 1507 W. Madison St.

nesutikimas partnerių.
Atsišaukite

2 Broadway, Melrose Park, III.
Tel. Melrose 624

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

PARDAVIMUI namas, kuria-' 
me randasi rubsiuyykla, bučernė 
ir pikčemė. Galima pirkti ir pusę 
to namo su kriaučių šapa. Atsi
šaukite 1739 S. Halsted Street, 
Box Num. 252. , 1

yra.su

