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Graikija susitaikė 
su Turkija

rodė Dresdene. Jie ragina gy
ventojus piešti sankrovas ir pa
siimti iš jų kas tik reikalinga. 
Gyventojai parodavo gatvėmis, 
bet didesnių susirėmimų nebuvo. 
Policija 'liko sustiprinta.

Reikalauja dolerio į dienų.

Ruhr streikas ir riau
šės plečiasi

Ispanijai gręsia sukilimas

Lenkija gabena kariuomenę 
Lietuvos pasieniui

Turkija ir Graikija 
susitaikė

Turkija nebereikalaus kontri
bucijos, bet gauna iš Graiki
jos miestą.

LAUSANNE, geg 27. — 
Graikijos atstovas Vcnizelos 
ir Turkijos atstovas Ismet Pa
ša vakar susitaikė kontribuci
jos klausimu, tuo išvengiant 
galėjusio prasidėti didelio ka
ro. Po abiejų konferencijos Ve- 
nizelos išėjo ir dramatingai 
sušuko: “Taika!”

Turkijos reikalavimas $1,- 
000,000,000 už graikų nu- 
teriojimą Anatolijos laikę jų 
traukimosi iš Mažosios Azijos, 
liko panaikintas. Turkai pri
ėmė sekamą kompromisą:

1. Sutarty Graikija prisipa
žįsta moralinę atsakomybę už 
nuteriojimą ir Turkija atsiža
da gauti kontribuciją, delei 
blogos Graikijos ekonominės 
padėties.

2. Karagač distriktas, taip
jau geležinkelis iš Karagač iki 
Bulgarijos rubežiaus yra ati
duodamas Turkijai.

3. Laivai, kuriuos suimta po 
formalinės mūšių paliaubos 
1918 m., yra abiejų pusių su
grąžinami. Tuo laimi Turkija, 
kadangi Graikija suėmė daug 
Turkijos laivų, bet turkai su
ėmė tik kelis graikų laivus.

Amerikos ambasad. Grew 
irgi prisidėjo prie Graikijos- 
Turkijos susitaikimo. Jis va
kar 2 vai. nakties nuvyko pas 
Ismet Pašą ir žodžiu jam per
davė valstybės departamento 

paraginimą taikintis. Paragi
nimas sakė, kad jei kiltų nau
jas karas, tai Amerikos kapi
talas ilgam laikui butų nubai
dytas ir todėl Turkijos re
konstrukcija butų sutraukdy- 
ta.

Sis GraikijdSr-Turkijo® susi
taikymas pašalina didelę kliūtį 
padarymui taikos sutarties ir

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui 

sveikai tvirtai motereiI 
neatleistina bėdavoti kad dfcrbo
neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrius.

dabar manoma, kad visuotina 
taikos sutartis su Turkija bus 
padaryta bJEgyje ateinančių 
dviejų savaičių.

400,000 darbininky strei
kuoja Ruhr distrikte

Riaušės tęsiasi. Dar 7 žmonės 
žuvo riaušėse.

BERLINAS, geg. 27. — Dar 
daug tūkstančių darbininkų pri
sidėjo prie komunistų “bado 
streiko” Ruh distrikte. Apskai
toma, kad dabar streikuoja dau
giau kaip 400,000 darbininkų.

Mušis tęsiasi Dortmunde, 
Gelsenkirchen ir Bochume. 
Smarkiausias mušis buvo Bo
chume, kur riaušininkai apgulė 
ugniagesių ir savanorių polici
jos buveinę. Savanoriai beveik 
išnaikinti ir išžudyti.

Francuzų tankos apsupę ug
niagesių buveinę, o kareiviai iš- 
kamantinėjo kiekvieną žmogų 
triobėsy, dabodami kad tarp ug
niagesių ir savanorių nebūtų se
nosios vokiečių policijos. Tada 
jįę pasitraukė leisdami, mušiūi 
tęstis ir toliau. Vakarui besiar
tinant riaušės Bochume pasidarė 
smarkesnės ir daug žmonių liko 
sužeista.

šaudymasis tęsiasi daugely 
dirbtuvių tarp darbininkų ir 
streikuojančių angliakasių Wit- 
ter, Hoerde ir Moncenis apielin- 
kėse.

Septyni žmonės, jų tarpe du 
komunistų agitatoriai, likę už
mušti mūšy su policija prie Ger- 
mania kasyklos.

Streikas plečiasi. Algos 
keliamos.

Streikas plečiasi ir už okupuo
tojo distrikto rybų. Tūkstan
čiai darbininkų sustreikavo El- 
berfelde, Barmene, Hamme ir 
Anglijos okupacijos zonos mies
tuose.

Vokietijos valdžia išleido in
strukcijas samdytojams, patar
dama apsvarstyti streiką ekono
minių žvilgsniu ir nurodydama 
reikalą tuoj aus pakelti algas, 
kad tuo patenkinus darbininkus 
ir sustabdžius komunistų agita
ciją.

Metalo darbininkams algą jau 
pakelta 50 nuoš. Bet yra abe
jojama, kad tas pakėlimas pa
darytas perdaug vėlai ir ar jis 
pagerins padėtį, kadangi pragy
venimas kįla nepaprastai grei
tai.

Prezidentas Ebertas atsišaukė 
į Ruhr gyventojus sudaryti gy
nimos burius iš buržuazijos ir 
organizuotų darbininkų. Tie 
gynimos būriai vakar pradėjo 
veikti. Jie yra apsiginklavę laz
domis.

Komunistai ragina plėšti 
sankrovas.

DRESDEN, geg, 27. — Ko
munistai iš Ruhr distrikto pasi-

DUSSELDORF, geg. 27. — 
Daugelio Ruhr miestų streikuo
jantys už algų pakėlimą darbi
ninkai priėmė obalsį “Doleris ų 
dieną”. Jie nori, kad algas 
jiems butų išmokama Amerikos 
pinigais. Tai reikalaujama de
lei nepatsovumo Vokietijos mar
kės ir delei francuzų reikalavi
mo, kad uždedamos ant vokiečių 
pabaudos butų išmokėtos dole
riais.

Prancūzai sušaudė žmogų už 
sabotažą.

Albert Schlageter, buvęs Ru
sijos (Vokietijos?) oficierius, 
liko vakar francuzų sušaudytas 
už sabotažą ant geležinkelių 
okupuotame krašte ir už kitus 
nusidėjimus prieš franeuzus. 
Tai yra pirmas sušaudymas oku
puotame distrikte.
Rusijos pinigai Ruhr distrikte.

PARYŽIUS, geg. 27. —- Fran
cuzų žvalgybos žiniomis, komu
nistų vadovai Ruhr distrikte 
rengiasi paskelbti bėgyje trijų 
savaičių “darbininkų respubli
ką”. Komunistai savo agitacijai 
turi 20,000,000 Šveicarijos fran
kų (apie $4,000,000) ir 250,000- 
000 popierinių markių ir jiems 
jau pasisekė kelis miestus laimė
ti ar sukelti riaušes. Didžiuma 
tų pinigų liko slapta atgabenta 
per Šveicariją iš Rusijos.

žvalgai mano, kad vokiečius 
angliakasius įr kitus darbinin
kus Ruhr distrikte stumia prie 
bolševizmo badas. Prancūzai 
mano, kad Vokietija prigrūmos 
Rusijai nutraukimu ryšių, jeigu 
rusai nepaliaus veikę Ruhr dis
trikte.

Ispanijai gręsia sukilimas
Morokko karo nepasisekimas ir 

valdžios darbai galbūt ne
vers karalių nuo sosto.

MADRIDAS, geg. 27. — Ty
rinėjimas Morokko karo nepa
sisekimo, kurį padaryti val
džia prižadėjo ir kurį pradėjo 
naujasis parlamentas, grūmo
ja įvelti patį karalių Alfonsą, 
kaipo kaltininką to karo ir jo 
nepasisekimo. Manoma, kad 
delei to karaliaus veikiausia 
bus nuverstas, jei laiku ne- 
abdikuos (pasitrauks nuo sos- 
to).

Visa šalis nerimauja ir ma
noma, kad tas nerimavimas 
užsibaigs panaikinimu mo
narchijos.

Valdžia pasižadėjo teisti 
gen. Berenguer, kuris vadova
vo ispanais Morokkoje 1921 m. 
ir karą pralaimėjimo. Jam 
gręsia mirties bausmė. Jis bet
gi sako, kad jei jis bus rastas 
kaltas, tai paskelbs dokumen
tus, kurie parodys, kad talki
ninkais yra dar augštesni ir už 
jį žmonės. Kiek žinoma, jis 
turi • dokumentų, kurie įvelia 

karalių Alfonsą ir padaro jį 
tiek pat lygiu kaltininku.

Žmonės yra nepatenkinti ir 
kitais valdžios darbais. Valdžia 
pasižadėjo pata/isyti konstitir- 
ciją, bet ji to nepadarė, neiš
pildė ir daugelio kitų prižadų. 
Todėl tai ir neramumas visoje 
šalyje.

CHICAGO. ■— Felix Borow- 
ski, prezidentas Chicagos Mu- 
sical College, gavo $1,000'prizą 
Ęvanstone už parašymą ge> 
riausio Amerikos originąlės 
kompozicijos. Tai yra simfo
nija “Jaunystė.”

Lenkija gabena k^įuome- 
ne Lietuvos pasienin

Varšavoje mėtomos bombos. 1 
užmuštas, 9 sužeisti studen
tų fašistų susirinkime.

VARŠAVA, geg. 27. — Ga
benimas Lenkijos kariuomenės 
linkui Lietuvos rubežiaus vis 
dar tęsiasi.

Taipjau tęsiasi ir bombų 
’mėtyinas Varšavoje. Filozofi- 
jos profesorius Varšavos uni
versitete Obrzecks (?) liko už
muštas ir 9 studentai sužeisti, 
taipjau dalis universiteto namo 
liko sugriauta bombos, kurit 
įi mesta faš/istų zsus,irinki;man. 
Manoma, kad tai padarė stu
dentai komunistai ir apie po
ra desėtkų žmonių tapo areš
tuota. Valdžia paskyrė 20,- 
000,000 markių tam, kuris nu
rodys kas mėto bombas. Dabar 
universitetas yra stropiai sau
gojamas, kada ir antrą bom
bą mesta, šį sykį bomba buvo 
taikoma žydų studentų drau

gijai, bet ne vieno sunkiai ne
sužeista.

Nepaprastame parlamento 
posėdyje premjeras Sikorski 
pareikalaus priimti skubius 
saugumo įstatymus, kurie pri
lygsta paskelbimui karo . sto
vio. Bremieras taipjau parei
kalaus pasitikėjimo balsavimo.

Saukiasi Socialistu 
Internacionalo

Chaosas yra' neišvlengtuia^ jei 
nebus tuo jaus padaryta in
tervencija, sako Ruhr darbi
ninkai.

DjORTMUND, geg. 27. — 
Chaosas (sumišimas) Ruhr 

distrikte yra neišvengtinas, 
jei nebus tuojaus padaryta in
tervencija, sako Dortmundo 
darbininkų unijų atsišaukimas 
telegrafu į naujai susikurusį 
Socidlistiifį 'Darbininkų (Inter
nacionalą, kurio kongresas da
bar yra laikomas Hamburge.

Atsišaukimas priduria:
“Ruhr okupacija padarė pa

dėtį dar labiau skurdesnę it 
pagelbėjo sukilimams. Kruvi
ni mūšiai jau ištiko keliose 
vietose.”

Bulgarijoj esąs sukilimas
Premieras buk pabėgęs, o mū

šiuose daug žmonių užmušta. ■

LONDONAS, geg. 27. — Iš 
Bucharesto, Rumunijos, per 
Carlsbad, pranešama, kad Bul
garijoje prasidėjęs visuotinas 
sukilimas. Premieras Stambu- 
liski pabėgęs, kadangi sukilėliai 
nusprendę jį nužudyti. Daug 
sukilėlių likę užmušta. Padėtis 
esanti kritiška.

7 metus išbuvo kalėjime be 
teismo.

PROVIDENCE, k I., geg. 
27. — Louis Picerno išbuvo 7 
metus valstijos kalėjime, nors 
jis niekad nebuvo nuteitsas ir 
net visai nebuvo teistas. Jis 
buvo kaltintas už pasikėsini
mą ant kito gyvasties, bet by
la tiek buvo atidėliojama, kad 
apie ją visai užmiršta ir Pi
cerno pasiliko sėdėti kalėjime, 
nes kaucijos nebuvo kam už
statyti. Gal butų ir ilgiau sė
dėjęs, bet kalėjime padaryta 
sąrašą visų neturinčių aiškaus 
stovio kalinių. Tada sužinota 
apie Picerno ir jį paliuošuota 
ant pataisos. .

Mušis su Chinijos 
banditais

Chinijos kariuomenė ginklu ban
dys atimti iš banditų suim

tuosius svetimšalius.

PEKINAS, /geg. 27. — Kul- 
kasvaidžiai ir šautuvai šiandie 
bando paliuosuoti 14 svetimša
lių, kuriuos suėmė šantungo 
banditai it laiko juos kalnuose 
ties Linčengu.

Per tris savaites nuolatos bu
vo vedamos derybos su bandi
tais apie paliuosavimą tų Sve
timšalių, bet visos derybos nu
ėjo niekais. Dabar gi kalnais 
slenka šantungo kareiviai, kad 
paėmus Paocuku, banditų tvir
tovę. Šantungo militarinis gu
bernatorius Tien čun-Yu pasiun
tė prieš banditus tris divizijas 
kareivių, kurie yra apsiginklavę 
kulkasvaidžiais ir taipjau turi 
du žvalgų aeroplanus. Karei
viai jau du sykiu susirėmė su 
banditais ir abejose pusėse jau 
krito žmonių. Kareiviai pamaži 
supa kalnus, kur yra banditai 
pasislėpę ir mano greitu laiku 
banditus visai izoliuoti ir atskir
ti jų susisiekimą su tolimesnė
mis apielinkėmis.

Kalbama, kad banditai nori 
taikintis, bet nepasitiki Pekino 
valdžia ir todėl nenori tikėti jos 
prižadams. Taikintis juos ver
čia dar ir tai, kad jie žino, jog 
šantungo gubernatorius yra pa
sižymėjęs savo nuožmumu su 
banditais.

Svetimų Šalių diplomatai pa
siuntė savo militarinę komisiją 
ištirti visą padėtį ir sužinoti ko
kių ištikrųjų priemonių griebėsi 
Chinijos valdžia paliuosavimui 
svetimšalių. Komisija rapor
tuos savo rekomendacijas diplo
matiniam korpusui.

Visi suimtieji yra sveiki, išė
mus Italijos milionierių advoka
tą Musso, kuriam yra sužeista 
koja. Suimtiemsiems trūksta 
drabužių, neturi tinkamo buto ir 
taipjau maistas nėra geras ir 
užtektinas.

* Manoma, kad banditai turi 
apie 10,000 žmonių ir jie yra pa
sislėpę neprieinamuose kalnuose, 
kuriuos sunku pasiekti ir dide
lei kariuomenei. Delei tos prie
žasties ir diplomatai nesvarstė 
apie pasiuntimą savų kariuome
nių prieš banditus, nes svetimų 
šalių kareivių Chinijoje yra tik 
apie 3,000. Be to kalbama, kad 
tai nėra visai banditai, o tik vie
na politinė frakcija, kuri norėjo 
svetimšalių suėmimu padaryti 
nesmagumo kitai frakcijai.

Anglija nenutrauks preky
bos ryšiy su Rusija

Sutinka tartis, jei Rusija at
šauks politinius agentus.

LONDONAS, geg. 27. — 
Anglija nutarė nenutraukti ry
šių su, Rusija. Diplomatiniuo
se rateliuose skaitoma, kad 
nors Rusija nota nėra pilnai 
patenkinti, ,tečiaus likusi ne
sutikimai yra tokie, kuriuos 
galima išrišti ir derybose.

Kiek žinoma, premiero Bo- 
nar Law valdžia nori pradėti 
savo veikimą su kiek galima 
mažiausia internacionalinių 
kivirčių, ir porblemų ir visus 
esančius ginčius stengsis kuo- 
veikiausia užbaigti.

Jeigu Ruisijos atstovui Leo
nidui Krasinui pasiseks prikal
binti savo valdžią nusileisti 
dėl Anglijos užsienio reikalų 
ministerio Curzono pakartoto 
reikalavimo atšaukti Rusijos 
politinius agentus užsieny, ku
rių veikimas užipykdė Angli
ją, tai Curzonas praneš Krasi-

nui, kada tasis atsilankys į už
sienio reikalų ministeriją se
kamą savaitę, kad Anglija su
tinka svarstyti su juo ar kitu 
kuriuo Rusijos atstovu visą 
dalyką Angjijį-Ru^ijos ryškių. 
Ta konferencija įvyktų Lon
done netolimoj ateity.

Nuteisė kalėjimai!
Duschowski gavo 25 metus 

kalėjimo u» užmušimą po- 
licisto. /

GHICAGfl — Charles Dus- 
chowski, kitaip “Charite Slim” 
liko nuteistas 25 metams kalė
jimai! už užmušimą parkų po- 
licisto Lyons, kada tasis bandė 
areštuoti Duschowskį dėl kito 
policisto užmušimo. Nuteista

sis ^tuojaus bus išgabentas Ju- 
liet kalėjiman, kadangi jis ne
reikalauja naujo bylos nagri

nėjimo, prisibijodamas, kad 
nereikėtų patekti ant kartu
vių. i

--------------- ,---- —

APIPLfišfi PAŠTĄ.

Išvogė pašto viršininką ir pa
ėmė $45,000.

STAUTON, III., geg. 27. — 
Penki plėšikai išvogė pašto 
viršininką ir klerką, nuvežė 
juos 20 mylių ir atėmė siunti
nį su $45,000. Pašto viršinin
kas su klerku pasitiko trauki
nį, priėmė didelį pinigų siun
tinį, skiriamą išmokėjimui al
gų vietos angliakasiams ir ve
žėsi juos į paštą, kaip prie jų 
privažiavo plėšikų automobi
lius, paleido kelis šuvius, pri
vertė juos susėsti į savo auto
mobilių, nuvežė netoli Ed- 
vvardsville ir labai sumuštus 
juos išmetė ant kelio, patys 
gi pabėgo.

Manoma, kad tai tie patys 
plėšikai, kurie nesenai apiplė
šė Springfield, 111., stotį ir ant 
rytojaus apiplėšė pašto veži
mą St. Louis, atimdami $100,- 
000.

■ Anglių pirkosi.

Lietuvos gelžkelių valdyba 
per vieną Klaipėdos firmą už
sisakė 50,000 tortų anglių, 3,- 
000 tonų šiomis dienomis lau
kiama.

Foch džiaugiasi lenkais
Tapusi užmegsta artimesnė 

Francijos/-Lenk|ijos sąjunga. 
Lenkija galinti sumušti Ru
siją. Anglijo^ generolas Len
kijoj.

■j -------------------------

PARYŽIUS, geg. 24. — Ke
letą dienų atgal Francijos 
maršalas Foch sugrįžo iš .Len
kijos. Be Lenkijos jis dar lan
kėsi Čecho-Slovakijoj ir kito
se šalyse.

Jis sako, kad FrancijosJLen- 
kijos karinė sąjunga buvo 
studijuojama iš techniškos pu
sės ir. padaryta dar tobulesnių 
pienų bendram tų šalių kari
niam veikimui. Foch ir Len
kijos generalinis štabas svars
tė apie dar didesnį bendrą vei
kimą ir išdirbo- pienus kiek
vienam reikalui, kZkis tik gali 
ištikti.

Foch sako, kad Lenkija esan
ti tvirta šalis ir labai brangin
tina sąjungininke Fra nei ja i. 
Ji galinti per sekamus kelis 
metus lengvai ąpsidirbti su 
Rusija, jei tarp Lenkijos ir 
Rusijos kiltų karas. Jis mano, 
kad Rusija atsisteigs, bet tam 
ims gana daug laiko.

Dabar Lenkijoj lankosi Ang
lijos štabo viršininkas lordas 
Cavan. Jis jau darė Lenkijos 
armijos peržvalgą. Rusijos ka
ro ministeris Trockis sako, 
kad lordo Cavan apsilankymas 
reiškia karinę taiką tarp Ang
lijos ir (Lenkijos ir kad Angli
ja taipjau duos Lenkijai svar
bių kreditų karo medžiagoms 
ir amunicijai nusipirkti Angli
joje.-Trockis taipjau sako, kad 
Anglija nori panaudoti Lenki
ją prieš Rusiją, kaip kad F rait
ei ja naudoja Lenkiją prieš Vo
kietiją. Bet lenkai tvirtina, kad 
jokios sąjungos tarp Lenkijos 
ir Anglijos nesą.

Šiandie — apsiniaukę, vei
kiausia lietus; šilčiau.

Saulė teka 5:19 v., leidžiasi 
8:14 v. Mėnuo leidžiasi 4:26 
v. r. i



Kas Dedas Lietuvoj
Panevėžys.

| ■■ ■■■!■■. II III

Čia balandžio 24 d. buvo me
džių sodinimas: miškų techni
kų ir girininkų kuršininkų pa
sodino ant naujųjų katalikų 
kapinių apie 60 ir aplink Vy
tauto aikštę apie 100 įvairių 
jaunų medelių.

—Panevėžyje dabar remon
tuojama senasis tiltas, ties se
nąja bažynčia, per Nevėžį — 
dedama naujos grindys. Greta 
šito tilto yra prirengta trys ce
mentiniai stulpai, kurie dar 
vokiečių pradėi stayti. Kai til
tas bus ant jų perkeltas, tai ne
bijos nei sunkumų nei ledų.

—

Pasiutę šunys.
Gruzdžiai. — Pastaruoju 

laiku musų apielinkėje girdėti 
esu pasiutusių šunų, kurie lais
vai po apylinkę lakstydami ap- 
rieja kitus šunis.

Taip-pat buvo nevienoj vie
toj užpulti ir žmonės. Bet ap
rietų žmonių, kol kas dar ne
girdėti. Bet jeigu ir toliau šu
nys naudosis tokia laisve, kaip 
iki šioliai, gal nevienam teks 
pamatyti Tauragę!

Per kokį sodžių necisi, už
puola didžiausia ruja palaidų 
šunų, kuriuos vargu beatsi- 
ginti. Eidamas per sodžių neš- 
žis .pilnų glėbį pagalių ar ak
menų — nes kitaip pakramtys 
papinkius ar dar blogiau — 
kelines perplėš! Musų apylin

fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki Šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
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{telegramas)

“TELEGRAMAS ”
666 West 181h Street, Chicago, III.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI.

' I .........  ' . ■ ..... -..........-........ =d!

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

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

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerų apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsifikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau maty.ti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramų. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

kėj, pas kiekvienų ūkininkų 
rasi mažiausiai keturis penkis 
šunis ir visi jie palaidi. Nuo 
ūkininkų neatsilieka ir kiti pi
liečiai, net pavargėliai ir uba
gai — ir tie laiko šunis.

Kiek teko girdėti Radviliškio 
valsčiuje pasiutęs šunys ap
draskę keliolikų žmonių. Da
bar esųs įsakymas visus šu
nis pririštus laikyti. Berods 
toks įsakymas buvo ir Gru- 
džiuose, tik tenka pastebėti, 
kad iki šiol mažai to įsakymo 
prisilaiko. Sūnys tebelaksto pa
laidi. —Gruzdietis.

(L. ž.)

Kaunas
PASLKESLNIMAS.

Kovo 28 d. ties Kauno tune
liu grupė piktadarių kėsinosi 
apiplėšti prekių traukinį ’Nr. 
654. Pasikėsinimų pastebėję 
konduktoriai, sustabdė trauki
nį ir piktadariai prašalinti. Už 
budrų ir sąžiningą pareigų pil
dymų ainio vanojo konduktorių 
A. Adakauskų 50 litų, S. Pri- 
katškų ir Mikšį po 30 litų, o 
mašinistui J. Maksimavičiui ir 
jo padėjėjui J. Bražėnui išreiš
kė padėka.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Akcine Bendrovė, kuri savo lė
šomis leidžia "’JLaisvęf* vlsaS 
ima surusėti. Prekybos sky
riaus vadėju paskyrė Latvijos 

pilietį, nemokantį lietuvių kal
bos; klijentai turi kalbėti ru
siškai. [“L. Ž.”J.

Lietuvai pagražinti Draugi
jos visuotinas susirinkimas, 
balandžio 29 d. sąryšyje su iš
kilmingu Lietuvoje “Laisvės 
medžio” sodinimo švente nu
tarė: penkerių metų [Lietuvos 
neprikl. paminėjimui sudary
ti “'Lietuvai pagražinti Draugi
jos’* fondą, istorinėms vietoms 
atgaivinti.

Parodos Metraštis. Sąryšy su 
ruošiama vasaros pabaigoj 
Lietuvos paroda “Dirvos” kny
gų leidimo ir spausdinimo 
B-vės bus leidžiama specialis 
metraštis, vardu “Paroda,” ku
riame bus duota musų pra
monės, prakybos, visuomenės, 
meno ir kitų gyvenimo sričių 
apžvalga. Metraštį redaguos 
Liudas Gira.

BORDENOISDIRBYSTESE

Vardas

Antrašas

Borden
Building

New York

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duonos 
Saldainiai
Žuvįs •

Kur Bordeno Išgaruodintas Pienas priruošiamas, ge
riausia priežiūra, atsargumas, uoliausias peržiūrėjimas 
yra nuolat vartojami, idant užtikrinus tyrumą.

Jei norit sužinoti kaip virti su Bordfens Išgaruodintu Pienu, pasiuskit 
mums kuponą, paženklinant kokias pamokas norit, ir mes priaiųsim 
dovanai.

KUPONAS
Rašalai
Mėsos \
Pyragai

THE BORDEN COMPANY
Chicago Office 

510 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 3105 i

Jokios kitos pieno kompanijos neprisilaiko nustatymu, kokiu laiko
si Bordens Kompanija daryme Bordens Išgaruodinto Pieno. Kuo
met perkat pieną, persitikrinkit, kad perkat Bordens, ne kokį kitą. 
Del vartojimo namuose, duoda geriausias pasekmes. Yra taip rei
kalingas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje. Kiekvienas 
groserninkas visur pardavinėja jį kasdien.

UNSWEETENEt>

WAP0RATeI) 
M ILK

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO.
Patriotizmo apsireiškimai.
Rūro Krašto slSgiamiems vo

kiečiams Klaipėdos Krašte su
rinkta: per Vokietijos genėra- 
linį konsulatų 4, 3 mil. markių; 
darbininkų dainininkų koncer
tas davė 1 mil.; “Meineler 
Dampfboot” —- 4, 8 mil.; gele
žinkeliečiai — 1,339 mil., paš
to valdininkai 1,5 mil., iš viso 
apie 13 mil. vok. markių (arba 
apie pusę milijono litų) K. H.

vertę.

Mtheatre-C

Dienų 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

AMonroe gat arti State bepersto- 
ginis Vodeviliui šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
—• Dideli komediniai aktai ir
* kriat. paveikslai. 
Kur gauni niln

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

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

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

Naujienų Piniffų Siuntimo
Skyrius.

CUNARD
Lietuvon per 10 dienu

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

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

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

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

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS '
PAS MUS. TAS JUMS BUS|

ANT NAUDOS. |

S.L FABIONfiS CO.

Tel. Boulęvard 0611 ir 0774.
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentu*. Egr- 
zaminuoja nbnstra.Jtt.ua. Padaro kon- 

traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mų ir bizniu, ar uitrauklant mer
gišius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. V. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir kstvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

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 tisekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavo j a Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.X-.. „

/-'■ 1 1 '■*

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiesftyj:
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. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

f J. P. WAITCHES į
LAWYER Uetmy. Adrokitu

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ava. J

Tat: Pullman 6877. 4

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATDCG 
SUPPLY COMPANY

190 Milwaukee Av., 461 N. Halsted 
Telephone Haymarket 1018

nbnstra.Jtt.ua
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Tėvas pradeda — motina suranda, kad ji 
gali biskį padėt — net ir vaikai dadeda savo 
centus ir labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo, 
štai kaip jus galite padaryti per

Jūsų pradžia

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo dabar

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą. Pasirinkite karą koki norite. Mes padėsi
me jūsų pinigus j vietinę banką ant nuošimčių 
Dadėsite po biskj kas savaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 
kaip greit išmokėsite reikalaujamą musą pinigų, 
bankui karas bus jūsų.

Pasimatykit su bile vienu autori 
zuotu Chicagos Fordo 

pardavinėtoju.

D0V1ERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I ą c.

A. BARTKUS, Pr«a.
1619 W. 471 h St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Kauno miesto statistika.
Kauno miesto statistika.

Paskyrus burmistru Kauno 
miesto p. J. Vileišį miesto tvar
ka ir visi kiti reikalai daug 
pagerėjo ir vis eina geryn. Pa
mažu miestas pradeda civili
zuotu miesteliu išrūdyti. Žino
ma prie esamų sąlygų sunkiai 
galima koki nors pirmynžajigą 
padaryti, nes miesto Tarybai 
mažai rupi bendri miesto rei
kalai. Vienok ligi šiol Kaunas 
tvarkiausiai vedamas.

Jau yra padaryta Kauno mie
sto gyventojų sąrašas. Kaune 
su priemiesčiais yra išviso 84,- 
352 gyventojai, tame skaičiuje 
39,863 vyrai ir 44,489 moterys. 
Sulig tautybės skirstosi sekan
čiai: lietuvių — 41,088, žydų 
—27,228, lenkų 8,3JJ, vokiečių 
—4174, rusų — 2,345, baltgu- 
džių—808, kiti — 398 gyvento
jai. >

Yra taip pat padarytas gy
ventojų sąstatas sulig amžiaus: 
iki 4 metų — 6265, nuo 4—7 
m.—3984, nuo 8—15 m. 14105, 
nuolG—18 m.—6323, nuo ir 
—20 m. — 4405, nuo 21— 60 
m. — 45,2289, nuo 60 ir dau
giau — 4035 gyventojai.

Kaune esame: gyvenamų 
mūrinių 1013 trobesių, medi
nių 3734, kitų trobesių — mū
rinių — 457,7 ir medinių — 
3776,5 trobesių. Vieno aukšto 
robesių — 8164, dviejų aukšty 
—700, trijų aukšly — 109 ir 
keturių aukštu —• 8 trobesiai. 
Gyvenimų užimty kambariy 
•yra 12409, užimty įstaigomis 
—481 kamb., tuščių tinkamų 
gyventi — 12, reikalingų re
monto—60 kam.

Sulig pilietybės gyventojai 
pasiskirsto taip:

Lietuvos piliečių (vyrų — 
38910 ir moterų — 43760) 82,- 
670 gyv. arba 98.01% y kitų 
valstybių (vyru 953 ir moterų 
729) 1,682 arba 1,99%.

pranešimas:
šiuomi pranešu savo drau

gam ir pažįstamiem, kad ati
darau gražų summer resorts. 
vasarnamį. Užlaikau švarius 
kambarius, duodu gerus pietus 
ir skanių gėrimų dėl svečių. 
Labai graži vieta praleisti va
saros karščiams, prie ežero 
Fox Lake; nuo Union stoties 
Adams ir Canal iki Fo\ Lake. 
Automobiliais, Waukegan Ro- 
ad, Milwaukee Avė.,

Mm. J. ZIECK,
New Neppersink Hotel

Nėra Skirtumo Kur Jus 
Gyvenate šaukite Eudeikį

Tarpe lietuvių gyvenančių Chicagoje, 
borystės bizniu, yra — John F. Eudeikis Co. 
padaro kompaniją atsakoma ir pasekmingai auga biznyje.

kurie užsiima gra- 
Puikus įrengimas

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

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

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

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

Mes gauname pašaukimus beveik kasdien iš visų dalių pa
vieto. Tas parodo, kaip žmonės greit sužinojo musų puikų pa
tarnavimą ir teisingas musų kainas už patarnavimą. Daugu
mas žmonių žino, kad Eudeikis visuomet agituoja už numaži
nimą mokesčių už geresnį patarnavimą.

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

DK.H.A.BROAD SuVėlS" 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madioon StM kamb. 1202. Kampas State gaL 
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Tel. Lafayette 4223
Pkunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

3228 W. 28th St., Chicago. 111.

Lietuviai Daktarai
I j * f 1 I ,

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

MFS.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gaL 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdyme.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

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

<^DR. HERZMAN’^1
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

 A

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lt valan

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

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

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

Chicago, III.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:30 vakare, IT

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 
mašinėle su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III. Garsinkitės Naujienose

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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. Kedzie 7715

Telephone Yards 1582

DR. J, KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. Maurice Kalni
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.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

Office Hours: 10 Iki 12 pietį 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

’’ 1 ' ' 
Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1706 W. 46th St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški) 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis lt—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

-----iTel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz 

BANIS
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 

Į tarnauju prie 
| gimdymo kiek- 
Į viename atsitiki- 

^ąme. Teikiu ypa- 
fc^tišką prižiurėji- 
®*mą. Duodu pata- 
BbgrinTus moterims 
ĮĮįir merginoms vėl 
Šratui.

3113 South 
S Halsted SL
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tditor P. flrigaitfi
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Talaphona RooMvalt 8591

Subscription Ratu i
88.0d per yaar in Canada.
|7 M per year putside of Chicago,
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Entered u Second Clau Matter 
Mvch 17th. 1914, at the Port Office 
•f Chicago, UI., andar the art of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
■akmadianiuB. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
DL — Telefonui Roosevalt 8500.

REPRESIJOS LIETUVOJE.

Uisimokijima kainai
Chicagoje — paltai

Metams---- --------- $8.00
Pusei metą .. . . , 4.90
Trims mėnesiams - - ------ , 2.00
Dviem mėnesiam , —. 1.50 
Vienm mėnesiui -iri .75

Chicagoje per nalfatafaa]
Viena kopija ■------- . . t 8c
Savaitei ■ , , , , t . 18c

Mfciuinl— - . , , 75c
Suvienytose ValrtljoM ne Chicagoje 

pafta:
Metama--------------- - -  , f į $7.00
Pusei metą  8.50 
Trims mėnesiams --------- —r - L75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui ■ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams .......   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymo.

Kristaus mokslas 
ir išnaudojimas.

Plieno trusto galva, El- 
bert H. Gary, aną dieną pa
sakė New Yorke kalbą apie 
krikščionybės reikalingumą 
pasauliui. Tik ką pagrįžęs 
iš ilgos keliones po svetimas 
šalis ir aplankęs Šventąją 
Žemę, jisai pareiškė, kad pa
saulis gali pasiliuosuoti nuo 
savo bėdų, tiktai labiaus at
siversdamas prie Kristaus 
mokslo. “Gerbiamieji”, ta
rė jisai, aš drįstu pasakyti, 
kad “tautai arba asmeniui 
apsimoka eiti krikščionybės 
keliu”.

Pagarbinęs krikščionybę, 
p. Gary kreipėsi prie Bibli
jos ir pasakė, kad ji esanti 
didžiausias literatūros kūri
nys, kokį turi žmonija. Bib
lijoj išdėstytieji moralybės 
principai esą nesugriauna
mi. Kiekvienas žmogus tu
rįs skaityti tą šventą Raštą 
ir mokintis iš jo istorijos, 
kad pasėmus viltį geresnei 
ateičiai.

Toj pačioj kalboj tečiaus 
p. Gary išaiškino ir savo 
kompanijos reikalus. Plie

no korporacijos biznis, gir
di, šiandie bujoja. Užsaky
mų esą daug. Darbas einąs 
be sustojimo ir, kadangi 
pramonės atgijimas apsirei
škęs visoj šaly, tai esą gali
ma tikėtis, kad ir toliaus 
plieno gaminimas nešiąs ge
rus pelnus.

Vienok, kad plieno korpo
racijos biznis nesiliautų ėjęs 
sėkmingai, tai, pasak Gary, 
plieno liejyklose negali būt 
trumpinamos darbo valan
dos.

Tuoj po to “geležies ir 
plieno institutas”, kurio pir
mininku yra p. Gary, pas
kelbė savo “tyrinėjimo” ra- 
pirtą apie darbo sąlygas ši
toje industrijojos šakoje. 
Raportas sako, kad liejyklo- 
lose turi būt palikta 12 va
landų darbo diena.,

Tai ve kokią išvadą iš Kri
staus mokslo padarė tas tru
sto bosas.

■Kuomet daugelyje kitų 
pramonės šakų darbininkai 
dirba tiktai 8 valandas, o kai 
kur jau net ir mažiaus, tai p. 
Gary, sustiprinęs savo dva
sią Biblijos skaitymu ir ke
lione i Šventąją Žemę, stoja 
už 12 valandų darbo dieną!

Šitaip suprasta krikščio
nybė jam, be abejonės, “ap
simoka”. Bet kaip mano 
apie tai jo išnaudojamieji 
darbininkai, tai kitas klau
simas.

Poincare 
suklupo.

Franci jos senatas stambia 
dauguma balsų atsisakė tei
sti atstovų buto narius, Ca- 
chin’ą ir apie tuziną kitų ko
munistų. Delei to ministe- 
rių pirmininkas, Poincarė 
padavė rezignaciją respubli
kos prezidentui.

Rezignacija tapo atmesta 
ir p. Poincarė sutiko toliaus 
tarnauti. Telegramas iš Pa
ryžiaus dabar stengiasi pa
rodyti užsieniams, kad visi 
valdžios keblumai jau praė
jo. Jos pabrėžia, kad krizis 
buvo visai menkas ir tęsėsi 
tiktai pusę valandos.

Vienok .jokįe dailinimai 
negali paslėpt!! tą faktą, kad 
dabartinio Franci jos kabine
to politikai jau yra daug pa
sipriešinimo pačioje Fran- 
cijoje. Juo. ilgiau tęsiasi 
Ruhro srities okupacija, tuo 
labiau auga Francijoje žmo

nių nepasitenkinimas. Jei
gu Poincarė nori, kad pozi
cija nenuverstų jo, tai jisai 
turi laimėt kovą su Vokieti
ja umu laiku.

Kaip gaila tečiaus, kad 
šioje valandoje Francijos 
darbininkų jiegos yra su
skaldytos !

Apžvalga

“Lietuvos žinios” rašo:
“Suvalkijoje areštuotas 

Seimo narys Plečkaitis”.
Drg. Plečkaitis yra socialde

mokratas. Jisai buvo areštuo
tas prieš rinkimus į naująjį Sei
mą, matoma, už rinkimų agita
ciją.

Kauno “Socialdemokratas”, 
rašydamas apie šmeižtus ir kito
kias šlykščias priemones, kurio
mis krikščionys demokratai 
stengėsi nugalėti kitas partijas 
rinkimuose, sako:

“Jie kartu panaudoja ir val
stybinį aparatą, kad kuo ga
lėdamas jiems patarnautų. 
Suvaržymų, areštų ir nerse- 
kiųjimų didėja kas diena. Va 
tik keletas faktų, paimtų iš 
paskutinių dienų praktikos. 
Balandžio 16 dieną Alytaus 
apskrities viršininkas vieną 
dieną paliuosavo nuo tarny
bos tris musų draugus, kam 
priklauso musų Partijai. Visi 
trys pastatyti musų sąraše 
Marijampolės apyg.

“Iš Raseinių mums praneš
ta ,kad žvalgyba ten suareš
tavusi draugą Markelį, musų 
Partijos įgaliotinį Raseinių 
Rinkimų apygardoj.

“žvalgybos suimtas ir lai
komas Kauno kalėjime dr. Jo
nas Titlius iš musų Augšto- 
sios Panemunės kuopos. Te- 
bedaikomas, nors padaryta jį 
krata nedavė jokios suėmimui 
medžiagos. Suimtas ir laiky
tas milicijoj dr. Stanžys už 
klijavimą Kaune musų atsi
šaukimų. Gegužio pirmą die
ną Kauno pirmoj nuovadoj 
buvo suimti keletas musų 
jaunimo vien už tai, kad jie 
nešiojo raudonus ženklelius.”
Negana to. “Socialdemo

kratas” praneša, kad valdžia dar 
uždraudė Socialdemokratų Par
tijai laikyt savo konferenciją, 
kuri buvo sušaukta balandžio 22 
dienai Vilkaviškyje.

Pagelba šitokio teroro Lietu
vos klerikalai “laimėjo” rinki
mus, gaudami dviem vietoms 
seime daugiaus, negu pirma. 
Bet ar jie mano, kad tuo jie ir 
savo vardą pakėlė visuomenės 
akyse? ; i >

Prie progos reikia tarti žodį 
ir mūsiškiems bolševiikėliams. 
Jie nuolatos šaukia, kad social
demokratai naudoj ąsi visokiomis 
privilegijomis Lietuvoje, tik vie
ni vargšai komunistai esą per
sekiojami. Faktai tečiau rodo, 
kad klerikalinė valdžia vartoja 
priespaudą ir prieš socialdemo
kratus. Bet pastarieji turi daug 
įtakos žmonyse, todėl jokie per
sekiojimai neįstengia išnaikiųti 
juos.

Vilniaus žaizdos
- Kauniškė) “Lietuvoj” jos ben- 

bendradarbis Vilniaus 
Kelmas rašo:

(Lietuvos ir Lenkų bajorų 
valstybės XVIII a. pabaigoje 
nustojus nepriklausomybės, 
tuometinės partijos ilgą laiką 
ginčijosi, kirtosi savytarpy, 
viena kitą kaltindamos dėl įvy
kusios nelaimės ir, žinoma, sa
ve tik pateisindamos. Didžiu
ma tųjų ir vėlesniųjų partijų 
šį ginčą baigė susitaikinusios, 
jog nei viena nei kita nei dar 
kuri partija nebuvusi kalta, 
bet kalti tebebuvę nedori kai
mynai, kurie valstybę išdraskė. 
Svetimųjų nedorybei visą kal
tę suvertus, nusiraminta ir im
ta kovoti bei kurti nauja Len
kų valstybė. Deją, toji bajorų 
ir miestiečių valstybė, pripra
tusi kitus tekaltinti dėl savo 
praeities ir dabarties vargų, įsi
mylėjusi į save pat ir lepina
ma kitų, nejaučia savy (tojo 
pat kirmino, kuris ją tebe- 
graužęs XVIII a. valstybę ir ne
leidžia jos virsti sveika liaudies 
tautos valstybe.
; Praradę Vilnių, mes imame 

panašiai elgtis kaip lenkų po
nai. Tai verčiame kaltę kits 
kitam, lyg sviediniu žaidžiame 
Vilniaus skausmu partijos rei
kalui, tai vėl kaltiname visu 
kuo Lenkus, Tautų Sąjungą, 
Santarvės valstybes, tik ne sa
ve. Lenkų pavyzdžiu įpratę 
mitinguoti — protestuoti, dėl 
Vilniaus irgi milinguojant bei 
protestuojam, kartais tiktai 
pakilusiu upu,. sugraudinti, 
karštai, bet kartais — Dievuli 
mano — lyg kokią valstybės 
baudžiavą atlikdami!.. O čia 
toliau veikia pilstytuvė, try
piama šokiai, keliama rautai, 
parados, iškilmės ir iškilmėlės. 
Gyvenimas ritasi savo keliu ir 
tiktai vienas kitas, pasitikęs iš 
skausmo pajuodavusį vilnietį, 
nustebęs pastebia: “Nesupran
tame jus, vilniečių! Tur būt, 
kokius turtus Vilniuje busite 
palikę, jog taip esate nusiminę 
ir susisieloję?”

O mums, vilniečiams, atro
do, jog todėl esame Vilniaus 
nustoję, kad permažai dėl jo 
skaudėmės.|! Žinoma, svėrė čia 
ir šių ar tų musų politikų žy
giai bei klaidos, biauriai elgė
si Lenkų vyriausybe, veidmai
niavo Tautų Sąjungos belgai ar 

ispanai, pardavė mus Santara, 
tafd teisinga)! bjaurimės jųjų 
darbu ir protestuojame, bet 
jei visa tai nei nebūtų atsiti
kę, jei musų politikos vadai 
tikri bismarkiai ar džidržai, 
Pilsudskiai nebūtų suvaršuvė- 
ję ir lietuviškai, honoriškai lai
kytų savo žodį (Suvalkų su
tartį), sąjungininkai nehiman- 
suotų, o santarvininkams nebū
tų reikalo Lenkai prieš Rusiją 
ir Vokietiją nupirkti — ar mes 
tikrai butume Vilnių turėję? 
Neabejoju, jog taip, kaip 1920 
metais, tą Vilnių musų teisėtą 
ir naturalę sostinę, butume ga
vę, bet prisiminkime, kaip ja
me tuomet jautėmės, ir kažin 
ar daug kas tųjų,' kurie tuo
met buvo mus, vilniečius ap
lankę, butų dabar taip lengvai 
kaip tuomet Vilniun kėlęsis!

Ne kaltinti čia bent ką no
riu. Ar mes kalti, jog Rusų 
vyriausybė, per 40 metų draus
dama lietuviams spaudą ir 
versdama juos savo tautos gy
venimo bei darbo centru ne be 
Vilniuje kaip pirma turėti, tik 
išblaškyti jį, suparapinti, tuo 
pripratino mus šiaip taip be 
Vilniaus verstis, išplėšė Vilnių 
iš musų sielos — širdies ir pa
dovanojo — lenkams! Ar mes 
kalti, jog spaudą atgavę pasi
ėmė sau Vilnių grąžinti, su
prasdami jo reikšmę ir būtinu
mą lietuvių tautai pakelti, ne
suskubome įveikti nei išorinių 
priešų mums statomų kliūčių, 
nes anos “be Vilniaus” gadinęs 
psichinių musų Jautai paliki
mų, nei užnemuniečių, nei že
maičių savaimingumą, nei iš
vystyti prasidėjusio vilniečių 
tautinio atsigaivinimo!

Taip, nes mes esame kalti, jog 
tiek jau dešimtmečių Vilniaus 
sau neturėję nestengėm .tuojau 
jį savyje agaivinti, tačiau mes

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

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

busime kalti, jei visa ką vis ver
sime kitiems ir negilinsime sa
vyje — Vilniaus. Tiktai paju
tę jį savyje, pajutę, kiek jo 
mums trūksta, kuo esame tuo 
pripraimo mus šiaip taip be 
Vilniaus vetrsilgesį, kankinda-; 
mies kunu ir siela, kančiose 
rimtėdami, augdami Vilniui 
atgauti verti virsdami, bręs- 
darni, — teatgausime Vilnių 
nevien sva j onėje svaj onėlėj e, 
bet ir savo nepriklausomai tė
vynei — valstybei.

Ir protestai ir mitingai, ir 
ginklas ir diplomatija — visa 
tai, neginčiju, bus reikalinga 
Vilniaus atvadavimui, bet vien 
tuo jo neatgausime. Nereikšda- 
mi vien įžeistąją tautos ar vals
tybės ambiciją, bet skaugiai 
ir giliai pajutę Vilniaus žaizdą, 
ne iškilmiaudami ar taureles 
už kits kitą keldami, ne bara- 
bonydami ir plieninėmis buko
mis plunksnomis priešus vai
kydami ,tik gedulingai galvas 
ne vienai kuriai dienai, tik vi
sam savo “be Vilniaus” amže
liui pelnais pabėrę, darbo bei 
skausmo sparnus užsiauginę— 
savo Vilnių pasieksime.

Ne supuvusios Lenkų valsty
bes galybė bus neįveikiama 
kliūtis Vilniaus atgauti, tik 
kliudys mums musų pat dvasi
nis palaidumas, parapinė sie
los inercija, nejudrumas, ne— 
Vilniaus psichika, kurią mes 
gausime įveikti. Tatai yra sun
kus, bet ir kilnus musų tautos 
uždavinys. Kelias jam pasiek
ti jau Ęudirkos himne yra ro
domas.

LAIVAS PARIS

MUUVa XX d, M vi X U, XXCXV4 X. IVllVU X-M

unijos laivas Paris, kuris išplaukė iš
Gauta žinia kabeliu, kad French Li- 

____ ____ ,____ ___  J 
New Yorko pereitą seredą j Plymouth 
ir Karve, perplaukė per atlantiką iš 
New Yorko į Plymouth, j 5 dienas ir 
21 valandą.

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,00(1.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Pirrųądienis, Geg. 28, 1923

“Be pieno, nėra vyro”

Rašo C. Houston Goudiss.

Leidėjas The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geriausio maisto magazino 
lektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forecast Virimo Mokyklos.

Nekuriais metų laikais nėra galima 
gauti žalių doržovių, kad ir mieste yra 
aprubežiuotas pristaymas jų negalima 
gauti. Žalumynai yra būtinas daly
kas žmogaus maistui, todėl, kad jie 
turi savyje vitaminus. Be užtektino 
gavimo maiste vitaminų, žmogaus kū
nas pradeda nykti ir pasidaro liguis
tas.

Karvės maitinasi žalumynais. Vie
nu iš gamtos puikių procesų, karvės 
išduoda iš savęs svarbiausius elemen
tus ir suteikia tai žmonijai kaipo pie
ną. štai- kas padaro pieną viršiau
siu maistu — vienatinis maistas be 
kurio žmonės negali pasidaryti inteli
gentiški.

Tuo budu darosi labai svarbu varto
ti šviežią ir gryną pieną. Bet neku- 
riuose metų laikuose pienas nėra taip 
svarbus vartoti, kaip kitose. Bet kai
po maisto gerumas, pienas visuomet 
yra daug svarbesnis negu daržovės.

Kodėl pieno? Todėl, kad pienas 
yra tikras maistas ir (gali būt suvir
škintas, kuomet kitų valgių negalima 
suvirškinti.

Mes žinome, kad tai yra tiesa — 
nes pienas yra vartojamas nuo pat 
pradžios istorijos — ir taipgi pasilie
ka dar faktas, kad jnfcs patįs pra ei- 
džiame nepastebėję tikro naudingumo 
kaipo dalies musų kasdieninių valgių.

Daugelis musų nevartoja užtektinai 
pieno. Ar tai nebūtų gera idėja, kad 
prižiūrėjus jog mes išvartotumėm 
kožną dieną po kvortą gero tyro pie
no kiekvienas žmogus? Nes pienas 
yra tikras maistas ir suteikia vai
kams augimą ir sveikatą suaugusiems.

Pasirenkant vartojimui pieną, švie
žumas ir švarumas jo yra natūraliai 
paprasti dalykai kas reikalinga.

Nuo 1857 metų, šimtai tūkstančių 
net milijonai žmonių pasitiki vardui 
“Borden” kaipo garantiją gero pieno. 
Borden’s Evaporated Pienas, suprati
mu milijonų žmonių šiandien, yra ty
riausias ir geriausias pienas kokį jus 
galite pirkti.

Tikslas šių apskelbimų yra, kad su
pažindinti žmonės su niekuriais fak
tais liečiančiais pieną kuris turi būti 
žinomas ir vartojamas.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

[Pasakojimas]

ypatinga sala, susidedanti 
jūrių smilčių, apie trejetų 
Jos plotis niekur nesiekia

PIRM daugelio metų aš buvau labai arti 
susibičiuliavęs su vienu p. Viliamu 

Legrandų. Jis buvo kilęs iš senos hugenotų 
šeimynos ir kadaise buvo turtingas žmo
gus, bet visa eilė nepasisekimų labai jį su
vargino. Išvengti sekusių po tų nelaimių 
rūpesčių jis pasišalino iš savo tėvų protė
vių miesto, Naujojo Orleano, ir apsigyve
no Solivano saloj, netoli Čarlztono, Pietų 
Karolinoj.

Tai labai 
beveik vien iš 
mylių ilgumo, 
daugiau kaip ketvirtadalį mylios. Nuo > sau
sumos ją skiria tik menkas upeliukas sro- 
venųis didelėmis .žemomis, viksvomis ap
žėlusiomis dykumomis — mėgiamiausia 
liekno paukščių vieta. Augmenija, kaip 
jau galimą numanyt, menka ir žemuko 
ūgio. Didelių medžių niekur nematyt. Tik 
vakarinėj daly, kur stovi Moltrės fortas 
ir kur yra keliolika aplužusių medinių 
trobesių, paprastai tik vasaros metu gyve
namų bėgančių iš Čarlztono pasislėpti čia 
nuo ^aitros ir dulkių žmonių, — galima 

tasai

užtikti dar gauruotų paimu. Bet šiaip tai 
visa sala, išskyrus tik jos vakarinę galūnę 
ir baluojantį kietą pajūrio ruoštą, apželus 
tankiais krūmais, daugiausiai kvepiančio
mis mirtomis, kurias Anglijos sodininkai 
taip labai brangina. Tie krūmai kai kur 
siekia penkioliką ir dvidešimt sieksnių 
augštumo, sudarydami beveik nepralen- 
damą brūzgyną ir pripildydami orą kve
pėjimu.

Tų brūzgynų gilumoj, netoli nuo'ry
tinio, arba atokiausio salos galo, Legran- 
das pasistatė sau nedidelę trobelę ir ten ap
sigyveno. Čia aš, visai netyčia, su juo ir 
susipažinau. Musų pažintis greitai subren
do į ankščių bičiulybę — juo kad 
vienišas turėjo savy kažin ką, kas vertė 
juo ne tik susidomėti, bet'ir gerbti jį. Jis, 
pasirodė, buvo labai gerai išauldėtas, švie
sus žmogus, nepaprastų proto Js^įų, tik 
užsikrėtęs nekentimu žmonių ir^pakaįčiui 
pasiduodąs tai entuziazmui, tai vėl melan
cholijai. Turėjo savo trobelėj daugybę kny
gų, bet retai jomis naudojos. Vyriausia jo 
smagumas buvo medžioti, žvejoti, arba 

. bastytis pajūriu bei landžioti .mirtų ^tanku
mynuose ir rinkti straigių kiautus ar vabz
džių pavidalus;—tos jo vabzdžių kolekcijos 
butų galėjęs pavydėt jam net Svamerdamas. 
Tąsė ekskursijose paprastai draugavo jam 
senas negras, vardu Jupiteras, kuris pirm 
visiško Legrandų Šeimynos subędnėjimo 
buvo iš vergybos atleistas, bet kurio nei 

grūmojimais, nei gražumu nebuvo galima 
atkalbinti nuo to, ką jis laikė kaip ir savo 
tejise: neatsitraukti nuo jaunuko “mase 
Vii” — ponaičio Viliaus — bet visados 
pasilikti prie jo ir tarnauti jam. Labai gali 
būti, kad patys Legrando giminės, laiky
dami jį truputį nenusistovėjusio proto 
esant, įkvėpė Jupiteriui tą užsispyrimą vi
sados pasilikti su juo, sergėti ir prižiūrėti 
jį-

Žiemos Solivano salos platumoj retai 
kąda esti labai žiaurios, o rudens metu re
tas atsitikimas kad reikėtų ugnies. Tečiaus 
apie spalio mėnesio vidurį, 18—, viena 
diena buvo gerokai šalta. Prieš pat saulės 
nusileidimą aš prasibrioviau pro tankius 
krūmynus ir atėjau prie savo draugo tro
belės — jau keletas savaičių kaip nebebu
vau jo matęs, nes tuo liiku gyvenau Čarlz- 
tone, apie devynias mylias tolumo nuo sa
los, o padaryti kelionė ten ir atgal tais lai
kais buvo toli ne taip lengva, kaip šiandie. 
Priėjęs prie trobelės pasibarškinau, kaip 
paprastai, bet niekam neatsiliepiant sura
dau raktą -— žinojau, kur,< jis buvo slepia
mas — atrakinaudufe ir įėjau vidun. 
Pakuroj gražiai degė ugnis. Tai1 buvo nau- 
janybė, bet labai maloni naųjanybe. Nu
simečiau apsiaustą, prisitraukiau kėdę su 
aitkolėmis arčiau prie liepsnojančių malkų, 
atsisėdau ir ramiai laukiau šeimininkų grįž
tant.

Jau sutemus sugrįžo ir jie ir priėmė 
mane labai nuoširdžiai. Jupiteras, (šypso
damos nuo ausies lig ausies, ruošė porą 
laukinių vištų vakarienei. Legrandas buvo 
viename savo entuziazmo nikių, — kaip 
kitaip galėčiau juos pavadinti? Jis mat 
rado kažin kokį nežinomą dvikiautį, nau
ją spesimeną, o kas dar labiau — jis, Jupi- 
tero padedamas, sugavęs kažkokį scara- 
boeus — vabalą, visai naujos, neregė
tos veislės, apie kurį jis norėsiąs rytoj iš
girsti mano nuomonę.

—.Kodėl rytoj, o ne tuojau dąbar? — 
paklausiau, trindamas sau rankas prieš 
liepsną ir linkėdamas visiems skarabė
jams kad jie eitų velniop.

—^Ak, kad aš bučiau žinojęs, kad tu 
čia busi! — atsakė Legrandas. — Bet aš 
taip senai bemačiau tave ir visai nesitikė
jau kad kaip tik šiandie tu mane atlanky
si. Grįždamas namo aš susitikau leitenantą 
G—, iš forto, ir, kai kvailys, paskolinau 
jam tą vabalą. Delitogi negalėsi ankščiau 
jį pamatyti kaip rytoj rytą. Pasilik čia nak
voti,] o aš jjaš^siu Jdpiterą parnešti dar, 
prieš saulės ^tekėjiipąJ Puikių puikiausias 
dalykėlis visame sutvėrime.

—Kas, — saulės tekėjimas?
—Tu paikas! Ne! — vabalas, žvilgan

čio aukso dažo — didumo maž-daug kaip 
amerikiškas riešutas — su dviem juodais 
kai anglis taškais arti vieno nugaros galo 

ir vienu, truputį ijgesniu tašku arti antro
jo galo. 0 antennae tai...

(Bus daugiau)

Literatūros žinios
Praeitais metais Lietuvos Valst. Dra

mos Teatras buvo paskelbęs konkursą ori- 
ginaliniems scenos veikalams parašyti. Li
gi paskirto laiko konkursui buvo atsiųsta 
išviso septyni veikalai, kurie atitiko ko
misijos paskirtoms sąlygoms. Šių metų 
balandžio 10 d. konkurso sprendėjai (jury) 
pirmąją premiją , 1.200 litų, pripažino ke
turių veiksmų dramos “žvaigždės Duktė” 
autoriui, savo veikalą pažymėjusiam ženk
lu “Dar pasigrumsime”; juo pasirodė esąs 
žinomas poetas Kun. Mykolas Vaitkus, 
Kaune. Autorius kitos keturių veiksmų 
dramos-fantazijos “Sunkus Metai”, Tadas 
Vaitekūnas, irgi Kaune, gavo pagyrimą ir 
pažymėjimą.' Vardai kitų penkių atsiųstų 
konkursui veikalų šie: “Laimės Vaikas”, 
3-jų veiksmų kųmiedija; /‘šilkafuožė ska
ra“, 5-ių veiksmų drama; “Sąžines Aušra”, 
4 .V. 5 pay. drama; “Kardų ir Meilė”, 5 v. 
7pav. drama; “Sąžinė“ 5 v. ir prologo dra
ma. 1

Sprendėjų komisijos nariai buvo. 
Vaižgantas (kun. Tumas), Kymantaitė- 
čiurlionienė, V. Žadeika, K. Glinskis ir L. 
Gira.
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Pirmadienis, Geg. 28, 1923
tiku atsiliepimus ištisai anglų 
kalba ir vertime.

‘The Chicago Tribūne” kri
tikas Edward Moore rašo (geg. 
9 d. leidinyj):
BOBROVITCH, TENOR, RETURNS 

TO WIN NEW LAURELS’ 
IN RECITAL.

Joseph Bobrovitch returned to Or
chestra Hali for another recital lašt 
night, and proved all over again not 
only that he is first class operatic 
matcrial, būt that he is quite as good 
a tenor as one is likely to find outside 
of opera and a good deal better than 
several who are in. As a matter of 
definition he belongs in the lyric per- 
suasion, for further description it has 
ųuality and he is a sincere, honest 
singer who has respect for both piteh 
ana emotional possibilities.

Part of his program mušt remain 
a sealed book, smce he indul^ed great- 
ly in Lithuanian and Russian works 
that are not well known on this con- 
tinent. Būt he revealed himself in an 
aria from “Traviata”, some Tosti 
songs, and a beautiful work by Gret- 
chaninoff, “The Dreary Steppe”. The 
lašt named he sang in English, and 
good English at that. deserves 
frequent hearing.
Lietuviškai:

“Juozas Babravičius praeitą 
vakarą sugrįžo į Orchestra 
Hali salę antram koncertui, ir 
išuaujo įrodė, kad jis yra ne 
tik pirmos klasės operos mate
li j ols, bet ir taip jau geras te
noras kokį tik galima surasti 
tarp nedainuojančių operoje 
daininikų, ir daug geresnius 
už kai kuriuos operoje esan
čius tenorus. Definicijos delei 
jo balsas yra lirinės krypties 
ir turi gerų ypatybių; jisai yra 
nuoširdus, sąžiningas daininin
kas, kuris godoja kaip aukštu
tinius tonus, taip ir emocinį 
jautrumą.

Dalis jo programo turi pasi
likti mums uždara knyga, ka
dangi jis • nemažai dainuoja 
lietuvių ir rusų kurinius, kurie 
šiame kontinente ne labai tėra 
žinomi. Bet jis pilnai parodė 
save arijoj iš operos “Travia
ta”, kai kuriose Tosti dainose 
ir Grečaninovo puikiam kūri
nyje “The Dreary Steppe”. 
Pastarąjį kurinį jis dainavo 
anglų kalba, ir gera anglų kal
ba. Verta jį tankiai girdyti.” 

“The Daily Ne|ws” geg. 21 
d. leidinyje kritikas Maurice 
Bo^nfeld rašo:

BOBROVITCH, LITHUANIAN 
TENOR, ADDS TO FAME.

A tenor voice of unconvmon beauty, 
range and power, was heard for the 
second time this season lašt Friday 
evening when Joseph Bobrovitch, the 
Lithuanian opera singer, gavę his sec
ond song recital in Orchestra Hali.

He was heard in some Russian songs 
by various composers and again did 
his perfect musical style, his emotion- 
al appeal, his intense manner of in- 
terpretation, and his good stage de- 
portment find a ready response with 
nis audicnce.

There were several encores, and to 
Leon Benditzky, a word of praise is 
due for the excellence of the playing 
of the piano accom-paniments.

Lietuviškai:
“Tenoro balsas nepaprasto 

gražumo, apėmimo ir galios 
buvo girdimas šį sezoną antru 
kartu praeito penktadienio va
kare, kai Juozas Babravičius, 
lietuvių operos daininikas, da
vė Orchestra Hali salėj antrą 
koncertą.
- Jis ęlainavo kai kurias rusų 
įvairių kompozitorių dainas ir 
vėl parodė savo tobulą muzi
kaliu. stilių, emocinę balso ko
kybę, intensyvį interpretacijos 
būdą ,ir jo puikus scenoje už
silaikymas rado tinkamo įver
tinimo auditorijoje.

Buvo keli pakartojimai. Iš
puola tarti pagyrimo žodis Leon 
Benditzkiui už jo puikų ilkom- 
ponaviiną”.

0 “Chicago Evening Ameri
can” geg. 19 d. leidinyj kriti
kas Herman Devries rašo:

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kas dveji metai Jacob’ui 
tenka eiti i kalėjimą.

Trijų serijų vaikai esanti vyriau
si nesutikimų priežastis šei

mynoje.

Kada policija atvyko areštuo
ti Jacob Millerį, 6657 — 48th 
Avė., pastarasis buvo pilnai pa
sirengęs ir laukė svečių. Jis bu
vo drabužius surišęs į pundelį ir 
nusiskutęs.

Prieš šeimyninių reikalų tei
sėją jis stoja irgi pasirengęs ke
lionei: turėjo ryšelį drabužių ir 
keletą pakiukų tabokos.

“Ji areštuoja mane ir pasiun
čia į kalėjimą kas dveji metai”, 
sakė Jacob teisėjui Morgan. “Sį 
kartą aš atėjau pasirengęs. Kai 
aš sužinojau, kad ji turi išpir
kusi varantą, aš nusiskutau ir 
užsivilkau naujus drabužius.”

“Kiek kartų jus jau buvote 
pataisos namuose?” paklausė 
teisėjas.

“Tris kartus”, atsakė Jacob. 
“Astuoni metai, kaip mudu ap- 
sivedėva, ir kas antri metai ji 
siunčia mane į kalėjimą.”

“Jeigu žmogus atpakutayoja 
už savo prasikaltimus, tai jo pra 
eitis neprivalo būti imama do
mėn”, tarė teisėjas. “Jus aplei- 
dote pataisos namus dveji metai 
atgal. 1 Kajp jus elgėtės bėgiu tų 
dviejų metų? Ar tinkamai ap
siėjote su savo žmona? Ar už
laikėte ją?”

“Aš visuomet ją užlaikau, tei
sėjau, iusų mylista” aiškinosi 
Jacob. r Aš jai atiduodu visą sa
vo algą,(o sau pasilieku tik tabo
kos pirkimui. Šį kartą nusipir
kau sau daugiau tabokos, nes 
gal juk prisieis į kalėjimą eiti.”

“Ne, ne, tai yra netiesa”, pra
bilo Augusta, kaltinamojo žmo
na.

Ji laikė rankose vienų metų 
vaiką. Kada tik ji neateidavo į 
teismą, ji turėjo tokio amžiaus 
vaiką.

“Keturis vaikus aš jau atne
šiau į teismą,” pareiškė Augus
ta. “O tai aš priversta buvau 
daryti, nes Jacob mane vijosi su 
dideliu peiliu.

“Tai netiesa,” įsimaišė Jacob,” 
mes susipykova dėl to, kad ji 
nori kraustytis prie Palos par
ko, kur vaikai galėtų patarnau
ti golfininkams, o aš noriu, kad 
vaikai mokytųsi mokykloje.”

Bet liudininkai paaiškino, jog 
nesutikimai šeimynoje labiausia 
kyla dėl to, kad ten yra trijų se
rijų vaikai: Jacobo keturi sūnus 
nuo pirmosios žmonos nesugyve- 
na su Augustos trimis sūnumis 
nuo pirmojo vyro, o tos dvi par
tijos nepakenčia trijų jaunesnių 
jųdviejų vaikų.

“Atrodo, kad šitą dalyką rei
kia gerai ištirti,” pareiškė teisė
jas Morgan. “Byla atidėta iki 
birželio 4 d. Jacob, jus užsista- 
tykite kauciją ir eikite namo. 
Jeigu jums priseis eiti į kalėji
mą ketvirtą kartą, tai tik todėl, 
kad pastaraisiais dvejais metais 
nesielgėte, kaip pridera.”

■AOTIENOS, CHdWO, UL

įdomus

pro-

Mr.

not very long ago was so pronounced 
a success, retumed to us lašt night 
and reinforced our very decided ad- 
miration for his voice and talejit by 
another entertaining program of songs 
and arias.

As we have stated before, we con- 
sider him a most interesting expo- 
nent of modem Russian song-Art. 
He has personality, temperament 
and intelligence, besides a fine tenor, 
a combination of ųualities which 
should secure for him permanent 
prestige in any branch oi his 
ression.

Leon Benditzky accompanied 
Bobrovitch most artistically. 
Lietuviškai:

i“JuiOzas Babravičius, rusų 
tenoras, kurio nesenai įvykęs 
koncertas Orchestra Hali salėje 
buvo didžiai sėkmingas, pra
eitą vakarą davė antrą koncer
tą ir įvdiria dainų ir arijų pro
grama dar labiau pagilino mu
sų besigėrėjimą jo balsu ir ta
lentu.

Kaip jau pirma minėjome, 
mes skaitome jį įdomiausiu 
moderninio rusų dainos meno 
eksponentu. Be gražaus teno
ro balso jis turi asmenybę, 
temperamentą ir inteligentiš
kumą. O tų kokybių kombi
nacija privalo suteikti jam pa
tvarų prestižą bet kurioje jo 
profesijos šakoje.

•Leon Benditzky labai artisti
niai akomponavo ip. Babravi-

Pagailos ‘The Chicago Eve- 
ning Post” geg. 19 d. leidinyje 
kritikas Karieton Hackett sa
ko:
LITHUANIAN TENOR SHOWS AR- 

TISTIC TASTE IN S1NGING
Joseph Bobrovitch, the Lithuanian 

tenor, gavę another concert lašt even- 
ing in Orchestra Hali in which he 
deepened the good impression made on 
the first occasion. His voice is of fine 
quality and with a wide range of tone 
colors. He has it under excellent con- 
trol and uses it with artistic tasteą 
In Tosti’s “Vorrei Morriere” he sang 
with a sustained tone of lovely 
quality and with a Latin grace in the 
phrasing.

He sang a nuinber of Lithuanian 
songs which were pleasing, būt some- 
how had not the force anticipated. 
They were well sung, būt he did not 
put the heart into them to give them 
character for one ignorant of the lan- 
guage.

His voice serves him well. It is re- 
sonant, yet with a pianissimo of pure 
timbre. It seems that he is rather 
sparing of the extreme ųpper tones; 
at least he sang few of them* lašt eve- 
ning.

Mr. Bobrovitch is an interesting 
artist with a fine voice.
Lietuviškai:

“Juozas Babravičius, lietuvių 
tenoras, praeitą vakarą Or
chestra Hali salėjė davė antrą 
koncertą, kur jis dar labiau 
pagilino gerą įspūdį, kurį pa
darė savo pirmu koncertu. Jo 
balsas yra puikios kokybės ir 
plataus tono dažų apėmimo. Ir 
jis puikiausia tą balsą kontro
liuoja ir ' su artistiniu skoniu 
vartoja. Tosti’s “Vorrei Morrir” 
jis dainavo su puikios kokybės 
išlaikytu tonu ir lotynų graci
ja žodžių tarime.

Jis dainavo kelias lietuvių 
dainas, kurios buvo malonios, 
bet nedavė laukiamo įspūdžio. 
Jos buvo gerai sudainuotos, 
bet jis nedainavo jų visa šir- 
džia, kad padarius jas charakte
ringomis nesuprantantiems lie
tuvių-kalbos.

Balsas jam gerai tarnauja. 
Jis yra skambus ir nežiūrint to, 
turi grynų pianissimo tonų ko
loritą. Atrodo, kad jis yrą gan 
šykštus aukštutiniems 
bent vakar vakare jis 
jų tedainavo. >

P-as Babravičius yra
artistas, turintis gražų balsą”.

—SURASTA
tonams, 
nedaug

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, riiie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50. $18.50, $22.50, 
$27.50, $82.50, $87.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Čranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinls 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. vakare.

✓

Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 
Vienybes Agentūrą.

VIENYBE parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parų- « 
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon. 
VIENYBE prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus j visas svieto dalis; par
duoda čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

Reikalauk Vienybės Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti’ gi
mines iš Lietuvos.

KELIONES KNYGELE VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

I

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
BIRŽELIO 1O D
VISI PRADEKIT
SKUBIAI RENGTIS

Vyriškų Drapanų Pavasarinių 
ir Vasarinių Siutų

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

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5. N. La Šalie St.,
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

’gubos. >
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 

šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jiisų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimu.

«JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoto 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiame 
| mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Lietuviu Rateliuose

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA CLAY AWAY THE YEARS

BOBROVITCH AGAIN DELIGHTS
Joseph Bobrovitch, Russian tenor, 

vvhose first recital at Orchestra Hali

Angly spauda apie p. 
Babravičiaus antrą 

koncertą
Antras p. Babravičiaus kon

certas dar labiau įtikno mu
zikos kritikus, jog p. Babrayd- 
čius ištikrųjų yra didis daini
ninkas, kokį Chicagos publikai 
neperdaug tankiai tenka išgirs
ti. Pavyzdžiui, p. Moore sako, 
kati Babravičius yra taip jau 
geras, kaip bile vienas geriau
sių koncertinių tenorų ir daug 
geresnis negu kai kurie esantys 
operoje tenorai.

Žemiau mes paduodame kri-

Šilkinių marškinių, skrybėlių ir 
kaklaraiščių.

ALEKSANDRA MEŠKIS 
Mirė birželio 4 d., 1922 m. Me
tų sukaktuvių pamaldos atsibus 
gegužio 30 d. (Vainikų Dienoj) 
Visų Šventų bažnyčioj Roselan- 
de, 7:30 vai. iŠ ryto. Užkvie- 
čiu gimines, draugus ir pažįsta
mus, dalyvauti pamaldose, o pa
skui važiuosim ant šv. Kazi
miero kapinių, bus pašventini
mas kryžiaus ant velionio kapo. 
Velionis paėjo iš Bajoralių kai- 
mo, Salantų par., Kretingos ap. 
Mielas vyre ir tėveli ilsėkis ra
inei šioj šalies žemelėje Nuliū
dusį žmona su vaikučiais

Barbora Meškienė ir brolis 
Leonas Meškis.

10531 Edbrooke Avė.

Čia yra didelis pasirinkimas vai
kų siutų.

Užlaikau geriausias drapanas, 
kokios randasi tik didžiausiose 
krautuvėse. Pritaikau kelnes prie 
senų siutų.

Kviečiu visus lietuvius atsilanky
ti ir persitikrinti.

Atdara krautuvė vakarasi iki 9 
vai. nedėlioms iki 2 po pietų.

Daktaras Henry M. Hunt
Antras augštas — 189 N. Clark St. 
Turi daugiau kaip 25 metus paty
rimo gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.
Cataract, granulated blakstčnus, 
priaugimą nosies, ausų varvėjimą, 
apkurtimą, galvos užimą, katarą, 
skaudamą gerklę, pasididinusius 
tonsilus, praradimo balso, goiterį 
ir visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.
Akiniai pritaikomi per expertus 

Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Ne- 
dėliomis 9 iki 12.

Verta daugiau negu auksas sergantiems Vyrams Ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nueiminęl Gaukite patarimą 
nno Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egsaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X\ray ‘ pagelbą: surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų Jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodljimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Serutn 6Q6 Elektra.
AKYS. AUSYS, NOSIS IR GERKLE 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija: '

3101 South Halsted Street, „ T Phone Yards 1119
CHICAGO, ILLi

Valandos nuo 10 iki 8: Nedaliomis nuo 10 iki 1

Paul Leases
3427 SOUTH HALSTED STREET

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and <exture of the. skin S 1
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and givę it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
CIosp enlarged pores. Rebuild facial tis-j 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 3 ' \
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If npt, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Indiana, for a trial tube. r 4



NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, Geg. 28, 1923

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

ar kviečia.
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 

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

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks gegužės 30 d. (Deco
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. , — Komitetas.

Jaunosios Birutės Orkestros pamo
kos būna kas antradienį vakare, Fel- 
loship svetainėje, 831 W. 38rd Place. 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas.

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

Pittsburgh, Pa. — Pittsburgho Lie
tuvių Kapinių Draugija prašo visų 
Pittsburgho ir apielinkių lietuvių da
lyvauti kapinių šventėj geg. 30 d., 10 
vai. ryto.

Bus paaiškinta apie žemės ir lotų 
pirkimą. Geg. 20 d. buvo susirinkimas, 
kur nutarta, kad pirkusieji lotų vi
sus pinigus sumokėtų iki 1924 m. Jei
gu to nebus padaryta, tai įmokėti pi
nigai bus L. K. Dr-tės nusavinti.

— Liet. Kap. Dr-ja.

T. M. D. 28 kuopos susirinkimas 
Kyks pirmadienį, gegužės 28 d., M.

eldazio svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
lygiai 7:30 vai. vakare

Visi nariai teiksitės atsilankyti ir 
atsiimti knygas, kurios bus duodama 
seniems ir naujai prisirašiusiems na
riams. — Valdyba.

North Side. — “Bijūnėlio” vaiki} tė
vai, kurie manote trokais važiuoti j 
kapines geg. 30 d. (Decoration Day) 
su savo vaikučiais, prašome apie tai 
pranešti geg. 27 d., 11 vai. ryto, Liuo
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Riverview Picnic Grove). Tik‘etai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 22 kp. 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 28 d., 8 vai. vak., 
“Naujienų” name, 1739 So. Halsted 
St.

Draugai-gės malonėkite visi punk- 
tuališkai atsilankyti, nes turime svar
bių reikalų aptarti.

— J. Auryla, Organizatorius.

Bridgeport. — Susivienijimo Liet. 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, geg. 
29 d., 8 vai. vakare, Mildos svet., 3140 
S. Halsted St.

Visi nariai susirinkite laiku, nes tu
rime išrinkti darbininkų susivienijimo 
piknikui, kuris įvyks birželio 17 d., 
Justice Parke Blinstrupo darže.

— A. J. Lazauskas, rašt.

North Side. — “Bijūnėlio” vaikų tė
vai, kurie važiuojate su savo vaikais j 
Tautiškas Kapines, prašome susirink
ti geg. 30 
svetainėn, 
nes.

d., 7 vai. ryto, Liuosybės 
Iš ten važiuosime į kapi-

— Komitetas.

Mirija Dowiat-Sass. persi-Daktarė
kėlė į kitą vietą. Town of I^ike, lie
tuviai susilaukė datkaro moters. Ofi
sas randasi 1706 W. 46th St.

Pirmyn Mišrus choras laikys dainų 
repeticiją gegužio 29, utaminko vaka
re, Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 v. v.

Visi dainininkai ir dainininkės bu
kit ant praktikos, nes (Decoration die
noj) turim dainuoti. — Valdyba.

PASARGA.
B’ESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai. ,

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
gus, jeigu apskelbimo turinys 
sakys etikos reikalavimams.

nei*- 
pinl- 
neat-

Norintieji pasigarsint į sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Rezidencijoe Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Ave^ 

Ramp Robey ir North Avė.

JIEšKAU Juozo Vainausko, gyve
na Chicagoje. Aš greit išvažiuoju j 
Lietuvą ir turiu po svarbius doku
mentus, nežinau kam palikti. Rašiau 
jam du laišku, bet negaunu atsakymo. 
A. StauRas, 141 Manchester St., Man- 
chester, N. H.

MOTERŲ

JIEŠKAU Prano Mačejauskio. Ame- 
Pernai 

atsi-
rikoje gyvena apie 10 metų, 
gyveno 
Šaukti.

Chicago, III. Prašau

P. KAVECKIS, 
P. O. Box. 1262 

Melrose Park, III.

JfESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU PARTNERIO, nėra 

reikalingas patyrimas išmoks greit j 
elektros biznį, reikalinga nemažiau 
kaip $1000, biznis yra išdirbtas per 10 
metų, Chicagoj ir šalyje Chicagos. 
Meldžiu atsišaukti.

WOLLON ELECTRIC CO., 
49 E. Main St., St. Charles, III.

Chicagoj galite patirti Naujienose 
per P Galskį.

RANKOMS SIUVĖJŲ Paty
rusių rankomis guzikų skylu
čių išsiuvinetojų, finišerkų ir 
rankovių skylių beisterkų prie 
kautų. Taipgi merginų kurios 
gali rankomis siūti arba išmo
kti šio amato. Gera alga moka
ma kol mokinasi.

Hart Schaffner and Marx 
Van Buren and Throop Sts.

512 S. Wells St., 
4512 W. 22-nd St.
19-th St. and Washtenaw Av 
823 So. Tripp Avė.
2303 W. St. Paul Avė

REIKIA merginų į popierinių 
baksų dirbtuvę.

Atsišaukite:
PARAGON PAPER BOX CO., 

847 W. Harrison St. 
Phone Monroe 2225.

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
lišRANDlAVOJIMUI ruimas, 

vienam, dviem arba vedusiai 
porai. Moderniškame name, su 
visais parankamais. Atsišauki 
te ypatiškai arba laišku.

3423 W. 61 St.

MOTERIS IR MERGINOS, jięško- 
danvos gero darbo, privalo pasimatyti 
su mumis tuojau. Pas mus darbo va
landos nuo 8 iki 5 vai. po pietų. Su- 
batoje iki pietų. Gera mokestis. 
Chicago Kraut & Pickle Co., 2439 S. 
Robey St., 1 blokas į pietus nuo Blue 
Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
ĮVAIRUS SKELBIMAI

STOGDENGYSTĖ

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

ATYDOS
Atiduosiu Lodge.

Mes pasiūlome jums ge-
rą progų padalyti extra pi
nigų labai gerame biznyje.

Tas nekliudys jums jūsų
dabartiniame darbe ir jus 
galėsite pasidaryti daugiau
naujų pažinčių

118 N. La Šalie St
Room 205

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

len-

Reikia -
MERGINŲ IR JAUNŲ
MOTERŲ
DELL žingeidaus ir

gvo dirbtuvės darbo. Su paty
rimu arba be patyrimo kianų 
išdirbinėjime. Geira pradžiai 
alga. — Kaipo inspektorės, pa- 
kuotojos, nitavotojos, prie len- 
gvių mašinų operatorkos. Gera 
proga ateičiai nuolatinioms 
darbininkėms.

—'Pažinojimas anglų kalbos 
nebūtinai reikalingas.

Kreipkitės
šiuo adresu:

CONTINEiNTA(L CAN 
COMPANY INC. 

2221 South Halsted St.

Reikia —
MERGINŲ LENGVAM 
DIRBTUVĖS DARBUI, 
16 METŲ AR 
SENESNIŲ.
NUOLAT DARBAS, 
GERA ALGA.

A. R. BARNES CO.
1104 So. Wabash Avė. 

3rčios lubos.

REIKIA — \
2 INDŲ PLOVĖJŲ 

IR 2 VEITERKŲ. 
VICTORY RESTAURANT,

4648 S. Western Avė.

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. Traoks 

Riverdale, III.

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

REIKIA 10 patyrusių langų 
plovėjų. Geras darbas.
GLOMSKI MILLARD & CO., 

300 N. Wel'ls St.
Main 4061

SPALVŲ VARNJ&ĘRIŲ 90c 
finišerių $1.10. Taxicab dar
bas.

CHECKER CAB CO.
1301 So. Cicero Avė.

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

REIKIA molderių, čorc dir
bėjų ir darbininkų dėl mallea- 
ble ir grey geležies fandrę.

III. Malleable Iron Co.
Employment Office

1760 Diversey Parkway

REIKALINGAIS barberis. 
Darbas vakarais ir subatomis, 
pastovi vieta ir geras užmokes
tis. Kreipkitės AIex Stasulaitis 
1405 S. 49-th Avė. Cicero III.

REIKIA vyrų darbui į skie
pą. Gera alga, ilgos darbo 
landos. Atsišaukite.

Superintendento 
Wm. Davies

4101 Sd. Union

ofisas 
Co. 
Avė.

va-

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

ACME STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

REIKIA janitoriaus su šeimy
na. Duodami gražus kambariai 
gyvenimui.

W. FINKELSTEIN, 
1254 So. Troy St.

REIKIA gero bpčerio, kuris moka 
važiuoti su troku. Gerą alga, darbas 
ant visados. Atsišaukite tuo jaus.

NEMUNAS COOP. SOCIETY, 
2256 W. 24th St., 

Chicago, III.

REIKIA selesmena,. $42 į savaitę 
dėl jūsų čia. Kiti selesmenai uždir
ba dar daugiau. Mes pardavinėjame 
namų specialumus, tiesiai iš dirbtuvės 
pirkėjams. Musų specialia išmokini- 
mas užtikrina jums ateitį. Pasima-

Bldg,
su Mr. Tumer, 1203 Lytton

ELETRISKOS SKALBIMUI 
MAŠINOS

Visų išdirbysčių. Visų kainų.
Visi bargenai 

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE, INC., 

Room 407-8, 144 So. Wabash Avė.
Phone Randolph 4209

PARDAVIMUI — 
NESVAIGIN ANGIŲ 
GĖRIMŲ PARLORAS. 
PIGIAI.

4914 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Par
duosime už pirmų pasiūlymų.

Atsišaukite
1057 Maxwell St. Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI DELIKATESEN 

ir grosernė. Gei’a vieta mažai šei
mynai. Gražus gyvenimui kamba
riai. Tik $35 rendos. Ilgam laikui 
lysas. Renda užmokėta iki liepos 
1 dienai. įplaukų į dieną $45. Ati
duos pigiai.

649 W 69-th St.
1 arti Halsted St.

BARGENAS ANT BRIDGE
PORTO!

3 aukščio 3 pagyvenimų po 
4 .kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir -visi 
kiti parankamai. . Parsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po 6 ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudynė. Kaina tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesi $90.00.

Prie vienuolyno, lietuyiško. 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas Naujas mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 
gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai negirdėti barge
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta

VALENTINAS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Te!. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą devCjlmuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterimi ir 
merginoms, atsineildt audiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. ,

Biznio, ir namų kursai skrybilių 
padarymui. Kreipkitis, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, plnnlninki.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VA Ir 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis. 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 8313 Auburn Avė.; kon-

* trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai, 
priverstas parduoti iki gegtfžčs 
29. Atsišaukite 8fe8 W. 14 St.

nes

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj. Kampinė vieta ir 
gatvekarių križkelys ir 2-os 
durys nuo kampo Halsted St.

804 Wcst S t.

EXTRA BARGENAS,
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

už pusę kainos arba mainysiu ant 
namo loto ar automobiliaus. Km 
rie norite gauti gerą binį ir pigiai, 
skubėkite. Priežastį sužinosite ant 
vietos.

671 West 14-th PL

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, su geru staku ir su U. S. 
mėsos piaustytoju, Toledo vogo- 
mis, kavai mclnyčaitė. Daromas 
geras biznis. Iš priežasties ligos 
parduosiu pigiai. įplaukų yra $45- 
$55 į dieną. Pigi renda su gyveni
mui kambariais. Galit ateiti ir pa
žiūrėti. 149 W. 59-th St.

Tel. Wentworth 2639

PARSIDUODA saliunas nor- 
thsidėj, gera vieta, geras biz
nis. Priežastis pardavimo pati
rsite ant vietos.

1624 W. f^orth Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučemė. . Biznis geras, senas 
biznis. Dauguma apielinkės gy
ventojai lietuviai.

1447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saliunas geroj vietoj. Ilgas ly
sas. Parduosiu greitai ir pi
giai.

3264 So. Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

KING, 1919 metų, 7 pasažierių; ta- 
irai geri. Mechaniškai sutvarkytas 
tinkamai,

Parduosiu labai, labai pigiai.
Atsišaukite:
■ Tel. Lafayette 1329

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Geriausia proga jaunai porai. Nau
ji rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpetas, liampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė.,
1 lubos. 

NAMAI-ŽEME
PAGAL MUSŲ kolonizacijos pla

ną, su mažai pinigų, kitus išmokėji
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų farmą, šu nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

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

>as, 
naujas 
rendos

PARDIAVIMUI 3 aug&ų mū
rinis namas, attic ir s« 
gasas, toiletai, visur 
plumbingas. Metines
neša $1,100 ir dar galimą pa* 
dauginti. Kaina greitam par
davimui tik $9,500. Pamatykit 
šį gerą pirkinį. 927 W. 20 St., 
(dabar Cullerton St.) netoli 
Klein Bros Dpt. krautuvės.

PARDAVIMUI NAMAS su 2 
akrais geros žemės, barnė, vištinin- 
kas, 140 vištų, jaunu ir senų, 2 
karvės. Netoli Crawford Avė ir 
Leafy Grove kapinių. Kaina $3,700. 
Pusė pinigais, kitus lengvais iš-

JOHN MADVAS 
10419 Sprįngfield Avė.

proga. Kreipkitės pas
CHARLES VALAITIS

3338 So. Auburn Avė.
2 lubos

Tel. Yards 1571

' 111 0

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams 9 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

NAMAS ir lotas parsiduoda, 
kuris neša į metus grino pelno 
$1,400.00 Visai Naujas namas. 
Kaina tik $11,200 Kreipkitės 
prie savininko arti Halsted St.

817 W. 34-th PI.

PARDAVIMUI 6 kamb. mu 
rinė cottage. Elektra, vanos. 
Kaina $3,500

Mrs. J. Henderson,
3610 S. Ashland Avė., 

Tel. Lafayette 1006

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

EXTRA! EXTRA! Kas pirmas, tas 
laimės, 350 akrų farmą, 40 akrų far
ma su gyvuliais, 120 akrų farma su 
gyvuliais, parduosiu labai pigiai už 
teisingą pasiūlymą, ar mainysiu ant 
namo, loto ar automobiliaus.

P. D. ANDREKUS, 
4609 Fairfield Avė.

PARDAVIMUI DU LOTAI, 
50x126 ant 72nd ir So. Western 
Avė.

Savininkas:
2434 W. 69th St.

\
DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesi; pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

■ ■ ------- 4-------- 4-------------------------------------- ---- ■■■ - . -........... —

RYTINĖS ŽVAIGŽDES PAŠ. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. La peni s, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lentoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.— --- ----- - / - — — -

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

UŽ $1,250 PINIGŲ JUS GALITE 
nupirkti 3 apartmentų mūrinį na- 
mą; 5—6 ir 6 kambarių. Elektra, 
moderniškas, garadžius. Kaina $8,- 
250.

4448 So. W«Mace St.
Klauskit K'ėlly, 

Phone Kenwood 2113

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant mažesnes prapertčs. Kampi
nis namas 2 storai ir 10 flatų po 
4-rius ir 5 kambarius. Renda $300 
į mėnesį. Gera vieta dėl biznio. 
Kaina labai prieinama.

Atsišaukite:
Naujienos Box W 256

MAINYMUI
Turiu gerą mūrinį namą, prie Hal

sted, netoli 36 St., 5 flatų, krautuvė.. 
garadžius dėl 2 karų, moderniškas. 
Yra elektra, vanos, šiltas vanduo. 
Mainysiu ant farmos arba paimsiu 
morgičių ar bonus. Kontowt, 1612 
W. 46 St.

PAGAL musų naują kolonizacijos 
palną, su mažai pinigų, kitus be nuo
šimčių, jus galite pirkti 12% Įplaukų 
farmą, su nauju namu. Atsišaukite 
arba rašykite.

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

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 50 
mylių į vakarus nuo Chicagos. Visa 
žemė dirbama. Geri budinkai. Ši 
farma netoli nuo Great Western ge
ležinkelio. Tik 2 mylios nuo lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos. Del platesnių 
žinių rašykite arba atsišaukite asme
niškai,

G. J. BERKES, 
180 W. Lincoln Hy., DeKalb, III.

Prieš Carlson & Benson, 
Phone 500.

MAINYMUI
Mainysiu mūrinį namą, 16 flatų, 2 

krautuvės. Renda $550 į mėnesį dėl 
gero biznio. Mainysiu j mažą pra- 
nertę arba pirmos klesos farmą. Vei
kite greit, Kontowt, 1612 W. 46 St. 
Boulevard 8172.

MOKYKLOS
Amerikos Lietuviy Mokykla

3106 So. Halsted St., 
Chicago, m.

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.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos 125

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumit. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr 
visokio išdirbinio automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

MUNSON SCHOOL OF MOTORING 
1507 W. Madlson St

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

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnai. 342 So. 
Crawford Avė.; pirm', padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. ISth St.; nut. 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V.'Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob. 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas menesį antrą ne- 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 

valdyba 1923 metams: pirm. P- Gal- 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 

gevič, 1737 JN. Kooey ov.; uania- 
kvotėjas A. Montvidas, 1824 

____ .2__ *__ . Susirinkimai atsi- 
buna kiekvieną antrą nedėldienj

TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm*. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1787 N. Robey St.; dakta
ras ' 
Wabansia Avė.

Žwianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė. .

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 19^3 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road, 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archer 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė, 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hęrmi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A. 
Enzbigelis, 854 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V. 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 

_ B ai vočių s, 188 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvilc 
svet., 841 E. Kensington Avė. Na
riais^ primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 8314 
So. Aubum Avė.; nut. rąšt. A. J. 
Lazauskas, . 3839 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. 
A. Bugailiškis, 8337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes1 
83rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šešladienj, salėj 8301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. J. Lazauskas.

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

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm, 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3862 So. 
Halsted St; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubuni 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn. meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

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

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

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt.

* J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.: ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 8029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shpmaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

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


