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LIETUVIU DERYBOS SU LENKAIS

Mūšių paliauba sutarta

Derasi apie rubežius zonoj

Sėkmingos Dėbso Nebusią Rusijos-Francijos 
' prakalbos sąjungos

Lenkai atmetė Rusijos tarpininkystę 
Vokietija norinti taikintis 

Apkaltinimai prieš soc. panaikinti 
Lietuvi? derybos su lenkais 

. apie rubežius zonoje
Deryboms tęsianties veiks mū

šių paliauba.

VARŠAVA, vasario 26. — 
Lenkijos ir Lietuvos valdžių 
atstovų susirinkime buvo svar
stomi preliniinaruniai prie nu
tiesimo rubežiaus tų dviejų ša
lių neutralinėje zonoje. Ei
nant svarstymams kariavimas 
bus pertrauktas 4- reiškia, 
veiks mūšių paliauba,

Derybos lenk? ir lietuvi? 
oficieri?

Lietuviai atmušti ties Lentva- 
ravu.

VARŠAVA, vasario 25. -r 
Vilniaus neutralinej zonoj \ vi
sur yra rainu, išėmus ities 
Lentvaravu (prie pat Vil
niaus), kur Lietuvos neregulia- 
riniai puolė lenkus, sužeisdami 
keturiusfc bet tapo atmušti.

Pereitą naktį Smolninkuose 
Lietuvos ir Lenkijos militari- 
niai delegatai svarstė padėtį. 
Lietuvos delegatai pareiškė sa
vo sutikimą tartis apie ru'be- 
žius neutralinėje zonoje ir pri
žadėdami nedaryti jokių karin
gų aktų laike konferencijos.

Pasitarimai tęsis šiandie ir 
ryto, kada lenkai padarys pas
tangų paliuosuoti du oficierius, 
suimtus su gen. Caron de 
VViart, kurie tebėra laikomi 
Kaune.

Dar apie Cičerino notą 
Klaipėdos klausimu

... . —— t"1-

Reikalauja laisvės naudotis Ne
munu.

, MASKVA, vas 26. (Rašo F. 
A. MacKenzie). — Valdžia iš
leido notą Klaipėdos klausimu, 
nusiskundžiančią, kad to klau
simo išrišimas (Klaipėdos ati
davimas Lietuvai) buvo talki
ninkų padarytas be pasitarimo 
su Rusija ar jos talkininkais. 
Klausimas giliai paliečius lygs
varą Pabaltijos apygardoje ir 

* labai atsiliepiąs į Rusijos sau
gumą.

Valdžia savo notoje reika
lauja: (1) dalyvavimo inter
nacionaliniame reguliavime Ne
muno upės ar Klaipėdos, (2) 
kad į internacionalinę organi
zaciją įeitų atstovai tik tų ša
lių, per kurių Nemunas ir jo 
prietakos plaukia, ir (3) gva- 
rantijos gabenimo laisvės Ne
muno upe.

Rusija įspėja * talkininkus, 
kad savo žygiais jie pastate 
dideliai! pavojui! Europos tai-

Lenkija atmetė Rusijos 
siųlymąsi tarpininkystės

Sako, tai ne Rusijos reikalas 
maišytis į Lietuvos-Lenkijos 
ginčus.

VARŠAVA, vas. 26. — Len
kija jau atsakė į Rusijos notą, 
siūlančią savo tarpininkystę iš- 
spre nd i m e Liet u vos-Le nk i j os 
ginčo. Lenkija tą tarpininkystę 
atmeta ir atvirai pasako Rusi
jai nekišti savo nosies į- tuos 
ginčuse (

Rusija sakė, kad los ginčiu: 
apie Vilnių, Rygos sutartimi, 
turi būti išrištas abiejų šalių, 
o ne tautų sąjungos. Į tai Len
kija atsako, kad ta sutartis 
nepakeičia padėties, nes ji nu
stato, kad klausimas turi būti 
išrištas abiejų pusių, o abi pu
sės sutiko prašyti tautų sąjun
gos intervencijos. Net jei to ir 
nebūtų, sako Lenkija, tai vis- 
tiek Rusijos nota neturi reikš
mes, kadangi Rusija, kaip ir 
tautų sąjunga, butų trečia pu
sė, kurios intervencija turi bū
ti atmesta kaip tik tuo pačiu 
skirsniu, ant kurio remiasi Ru
sija, t. y. kad ginčas butų iš
spręstas tik tų dviejų šlių.

Lenkai grūmoja karu 
Lietuvai

Sako, “provokacijos” neutrali
nėje zonoje turi apsistoti. 
Svajoja apie Kauną ir Kijevą

VARŠAVA, vas. 26. Lenkų 
laikraščiai ir valdininkai šau
kia, kad Lenkijos kantrumas 
nusitęs amžinai, jei lietuviai 
darys “provokacijas” neutrali
nėje zonoje ir turės įsimaišy
ti (Lenkijos kareiviai, kad /pa
mokinus” lietuvius. Esą lenkai 
kantriai laukę apsistojimo ka
riavimo, bet negalinti laukti 
amžinai ir jeigu padėtis nepa
gerėsianti artimoj ateity, tai ji 
busianti priversta veikti viena, 
net jei reikėtų susikirsti ir su 
Rusija.

Tą patį pakartoja ir Lenki
jos užsienio reikalų ministeris 
Aleksandras Skrzynski. Jis Jie 
to tvirtina, kad neutralinej zo
noj didesnė pusė gyventojų esą 
lenkai. Jis nėra patenkintas 
dabartiniais Lenkijos rube- 
žiais. Esą Lenkijos rubežiai tu
rėtų eiti toli už Kauno ir Ki
jevo, nes ten yra lenkų dvari
ninkų ir lenkų apšviestom jos. 
Girdi, vargiai yra Varšavoje

Lenkijos pavojus neduoda?Lietuvai ramumo

šeimyna, kuri neturėtų gimi
nių Lietuvoj ir Ukrainoj. Len
kija rūpinsis tų “giminių” rei
kalais ir todėl turės daboti pa 
dėtį tose šalyse ir maišytis į tų 
šalių reikalus. Bet Lenkija ^bu
sianti tiek gera, kad tų žemių 
nebandysianti pasigriebti, bent 
iki kol jis, Skrzynski, bus 
užsienių reikalų* ministeris.

Vokietija nori taikintis su 
franeuzais

Francija reikalauja, kad ji tai 
pasisakytų atvirai patiems 
talkininkams.

PARYŽIUS, vasario 26. — 
Francijos valdžia gavo prane
šimų aplinkiniais keliais, kad 
Vokietija nori taikintis kontri
bucijos klausime. Svarbiausi tų 
pasiūlymų padavė Šveicarijos 
kapitalistas Dubois, kuris ty
čiomis atvyko į Paryžių su 
draugiškai neutralaus žmogaus 
misija patirti iš premjero Po- 
incare apie galimybę atsinauji
nimo derybų dėl kontribucijos.

Premjeras Poincare į kiek; 
vieną tokį pasiūlymą atsakęs, 
kad Vokietijos valdžia turi pati 
atvirai ir aiškiai pasisakyti in 
atsikreipti tiesioginiai prie kon 
tribucijos komisijos ar talki
ninkų valdžių. Esą talkininkai 
nekreips jokios domės į pasiu
timus per privatinius asmenis 
ar net ir neutraliuos valdžias.

Karštaifiriėme Dobs?
CHICĄtrO.— Senelis Eugene 

V. Debs atvyko į Chicago pa
gelbėti socialistams vesti dabar
tinę rinkimų kampaniją. Dar
bininkai tą seną jų reikalų gy
nėją pasitiko labai karštai ir 
užpildė pereitą sgptintadienį di
džiulę Ashland Auditoriją, kur 
Debsas kalbėjo paremdamas 
Wm. A. Cunnea kandidatūrą į 
mayorus, Pats Debsas buvo ir 
dabar priimtas tiek pat didelė
mis ovacijomis, kokiomis jį 
pasitikta toje pat salėje keletą 
savaičių atgal, kada jis atvyko 
pasveikinti Francijos socialistų 
vadovą Longuetą ir kada bu
vo pirmas Dėbso viešas pasiro
dymas po jo pasiliuosavimo iš 
kalėjimo. ‘

Be Dėbso šiame susirinkime 
kalbėjo Cunnea ir kiti kalbė
tojai.

Francuzai pasigriebė dar 
daugiau žemi?

Veržiasi giliau į Vokietiją neva 
išlyginimui savo linijos.

DUEŠSELDORE, vasario #5. 
—Francuzai šiandie užėmė juo
stą teritorijos tarp Colognc ir 
Mayence tiltų tvirtumų, tuo 
pasigriebdami tas geležinkelių 
linijas, kurios buvo neokupuo
toj teritorijoj. Francuzai tai 
padarė sustiprinimui Pareinio 
muitų kontrolės.

Gabensis streiklaužius.
Apie 15,000 civilinių darbi

ninkų iš Francijos ir Belgijos 
laukia įsakymo vykti į Ruhr 
ir stoti prie operaviino gele
žinkelių Ruhr ir Pareiny. Pie
nai operaviinui geležinkelių 
bus užbaigti į savaitę laiko. 

.Manoma, kad pirmiausia dar
bas bus pasiūlytas vokiečams, 
IhM jei jie negrįštų į darbą, tai 
tada skaitysis pašalintais.

Anglai įspėja franeuzus
LONDONAS, vas. 26. —' 

Premjeras Bonard Law pa
skelbė atstovų bute, kad Ang
lija įspėjo Francijos karinę 
valdžią nedaryti daugiau jo
kių areštų vokiečių Anglijos 
okupacijos zonoje Cologne.

Bet Bonard Law užginčijo 
gandams, kad buk Francija 
pakėlusi klausimą apie ištrau
kimą Anglijos kareivių iš 
Pareinio.

BIltMINGHAM, Ala., vasario 
26. Du geležinkeliečiai liko 
užmušti ir du sužeisti susidau
žius Frisco tavoriniam trauki
niui.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 26 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,010 dolerių 
bankų buvo skaitom^ Amerikos pini- 
rais šitaip! 7

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.72
Austrijos 100 krdųų...................
Belgijos 100 frank^............... $5.35
Danijos 100 markių ............... $19.46
Finų 100 markių.................... $2.71
Francijos 100 frankų...............$6.10
Italijos 100 lirų ....................... $4.83
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių.........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100-guldenų .... 
Šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 1OO kronų .........
Vokietijos 1QQ markių ...

$18.40
$39.56
$18.80
$26.63

Panaikino socialistu 
apkaltinimus

Bergerio, Germer ir k. apkalti
nimai panaikinti, nes valdžia 
neturi įrodymų.

CHICAGO. — Vakar tapo 
panį’hi, kad distrikto proku
roras prieš federalinį teisėją 
Wilkerson dvejetą savaičių at
gal panaikinę apkaltinimus 
prieš socialistus kongresananij' 
Victor L. Berger, buvusį So
cialistų partijos sekretorių 
Adolph Germer, Irdin St. John 
Tueker ir dabar jau nuėjusius 
pas komunistus William F. 
Krusse ir Louis Engdahl. Ap
kaltinimai panaikinta todėl, 
kad valdžia neturi prieš juos 
ganėtinai įrodymų.

Jie buvo apkaltinti už per
žengimą (špionažo įstatymų. 
Buvb ir teismas. Teisė Landis, 
nors jie reikalavo kito teisėjo. 
Be to valdžia įnešė išsvajotų 
“įrodymų.” Jie tapo nuteisti 20 
metų katorgos kiekvienas. By
la tapo perkelta į augščiausį 
teismą. Apeliacijų teismas iš
braukė svarbiausius valdžios 
“'įrodymus,” o augščiausias 
teismas visai panaikino ^nutei
simą kaipo netiesiotą, nes Lan
dis neturėjo teisės juos teisti 
kada buvo reikalaujama kito 
teisėjo.

Reikėjo valdžiai vesti naują 
bylą. Bet valdžia, delei išbrau
kimo jos svarbiausių “įrody
mų”, pasijutę neturinti jokių 
įrodymų ir prisidėjo apkaltini
mus prieš socialistus panai
kinti.

Bet tas neteisingas nuteisi
mas atliko savo. Socialistų par
tijai byla suėdė daug pinigų, 
o pasinaudodami nuteisimu 
atgaleiviai du sykiu pašalino 
iš senato Victorą L. Bergerį. 
Bergeris dabar yra išrinktas į 
atstovų butą ir užims savo vie
tą kovo 4 (J.

2 žmonės užmušti traukiniui 
nušokus nuo bėgių.

CA|LHOUN, Ga., vasario 26. 
- - Du žmonės liko užmušti ir 
14 sužeista Nashville, Chattan- 
ooge and St. Louis traukiniui 
nušokus nuo bėgių. Traukinis 
ėjo 60 mylių į valandą greitu
mu;

Roselande žmonės netilpo 
į svetainę.

CHICAGO.CHICAGO. — Vakar vakare 
senas socialistų vadovas Euge
ne V. Dobs kalbėjo Roselande. 
Buvo paimta didžiausia svetai
nė, bet publikos tiek prisirinko, 
kad netik užpildė kiekvieną 
vietą kur tik galima buvo atsi
stoti svetainėje ir prieangy, bet 
dar apie 500 žmonių turėjo grį
žti nuo svetaines durų, nes ne
beliko niekur vietos ir stotiems 
būti. Dar niekad Roselande to
kių sėkmingų socialistų prakal
bų nebuvo, nors čia keletą niek
tų atgal socialistai buvo labai 
tvirtus, jų prakalbos visuomet 
buvo skaitlingai lankomos ir 
turėjo savo aldermaną.

Pirmiausia kalbėjo Charles 
V. .Johnson, socialistų kandida
tas į aldennanus, kalbėjo advo
katas .Johnson iriaSocialistų 
kandidatas į kongresą’ Scymour 
Siedinau. Visų prakalbos tapo 
priimtos entuziastiškai.

Pasirodžius seneliui Dėbsai 
svetainėje jam surengta milži
niškos ovacijos. .Jis kalbėjo ne
ilgai, bet, kaip visuomet karš
tai ir nuoširdžiai ir jo kalba 
giliai įstrigo j klausytojų širdis.

Daugelis pasižadėjo šiandie 
dirbti, kad išrinkus aldermanu 
d. Chas. V. Jolinsoną ir dabo
ti, kad jo balsai nebūtų nuvog
ti. Aukų rinkimų kampanijai 
surinkta $132. C. N. Johnson 
jau pirmiau yra buvęs aldcr- 
manas ir pasižymėjęs savo 
veikimu miesto taryboje.
Siame 9-tamc warde yra pen

ki kandidatai į aldermanus, 
bet kapitalistiniai laikraščiai 
tyli apie Johnsono kandidatūrą 
ir vis mini tik 4 kandidatus. 
Socialistams yra proga čia lai
mėti ir sustiprinimui socialistų 
kampanijos senelis Debsas 
atvyko į čia.

ir

Rusai gelbės turkams
KONSTANTINOPOLIS, vas. 

26. — Rusijos atstovas Oralov 
paskelbė, kad Rusija gelbės 
Turkijai, jei pastaroji bus už
pulta vakarinių valstybių.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie godžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

” . * 'C Į;

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do

leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

s ,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 

pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienoje, pagal valdžios ^paliepimo, pini
gą! išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. z i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL
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Bet busią užmegsti artimesni 
prekybos ryšiai.

MASKVA, vas 26. — Tyri
nėjimai nepatvirtina gandų, 
kad neužilgo bus užmegsta 
Rusijos-Francijos sąjunga. Stip
rios grupės kaip Paryžiuje, 
taip ir čia dirba kad tai'pasie
kus ir veda smarkią agitaci
ją už tokią sąjungą, bet yra 
ir didelių .kliūčių tokios sąjun
gos susidarymui. Bet artinu 
prekybos ryšiai tarp tų dviejų 
šalių bus užmegsti artimoj 
ateity.

Francija matyt, vartoja sa
vo įtaką prikalbinimui Lenki
jos padaryti išmintingesnį nu
sistatymą linkui Rusijos. Fran
cija be to yra vienokio nusis
tatymo linkui Turkijos, kuo
met Anglijos nusistatymas 
Lausannos konferencijoj lin

ukui Rusijos buvo nepakenčia
mas, kas Rusiją artina prie 
Francijos. Nežiūrint viso to, 
iki formalinio Rusijos pripa
žinimo vistiek yra dar labai 
toli.

Du lietuviai užmušti
Juos užmušė dirbant traukinis.

CHICAGO. - Du žmonės, 
abu lietuviai, tapo užmušti Chi
cago and North Western paša- 
ž-ierinio traukinio, kada jie tai
sė bėglius to geležinkelio var
duose prie Kinzie ir Crawford 
Avė. Užmušti:

Mielinei Andros (Andrius?), 
33 m., foremano pagalbiu i n- 
kas, ir James Kachiolis (Jas.iu- 
lis?), 45 m., darbininkas.

Juos nuvilkta bėgiais gana 
toli pirm negu sulaikyta trau
kinį. Mirė jie Robcrt( Rurns 
ligoninėj.

šiandie — nepastovus; gal 
lietus, o paskui sniegas; biskį 
šalčiau. '

Saulė teka 6:30 v., leidžiasi 
5:36 vai. Mėnuo leidžiasi 3:47 
valandą nakties.

____ S___ i__ ____ L'&ii I i. J'J. • .. . i;' J.,', S.A l' k . r.
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Klaipėdos Žinios
Nauja darbininką partija
Didis darbininkų susirinkimas

Klaipėdoje. ,

Klaipėdos krašto naujai su
sitverusioji Darbininlkų Parti
ja laikė sausio 22 d. 2 vai. po 
pietų Teatro pleciuje didį su
sirinkimą. Nors oras ir blogas, 
ir tik 1 valandą pirm to tebu
vo į susirinkimą kviečiama, 
bet visgi subėgo keli tūkstan
čiai žmonių. Kalbėjo vietiniai 
partijos vadai. Kalbėtojai pa
klausė tųjų, kurie nori freiš- 
tato 'tatai pareikšti rankų iš
kėlimu. Čia pradėjo publika 
juoktis ir šaukti: “šalin su 
freištatu!” Antrą sykį buvo 
paklausti kad pakeltų tieji ran
kas, kūrię nori, kad juos 'len
kai užimtų, bet taipgi niekas 
nekėlė, bet visi sušuko: “Mes 
nenorime imperialistų lenkų, 
šalin su jais iš^Klaipėdos kraš
to!“ Trečiit kartu kalbėtojai 
prašė, kad tieji-prikeltų rankas, 
kurie nori prie Lietuvos Res
publikos glaustis ir su ja iš
vien įgyventi. Tai • pakėlė ran-| 
kas visi ir šaukė: “'Mes norime 
prie Lietuvos dėtis ir ramią?

Rezoliucija.
Mes Klaipėdos darbininkai, 

susirinkę šiandien, 22 Januari 
ant Naujojo Turgaus skaitliu- 
je daug tūkstančių žmonių, pro- 
tešluojant prieš tai, ikad dėl 
Klaipėdos krašto likimo ilgšio! 
dar nėra išspręsta.

Mes iškilmingai protestuoja
me ir prieš nebepakeliamąją 
nuims franeuzų įgulą (Besa- 
šung), taip ir prieš visokią įgu
lą abdnai.

Franeuzų įgula mes garbina
me, bet franeuzų durtuvai 
Klaipėdoje yra mums nepa- 
kęstini.

Ta rp t a mtišk oj o prole tari a to 
atžvilgiu mes turime prašyti 
pašalinimo rubežiaus tarp Klai
pėdos krašto ir Lietuvos, kad 
pakojas bei valnybė ir pas 
mus įvyktų, kad musų kraštas 
nebūtų nustumiamas į ūkio 
(gaspadorišką) bedugnį.

Naujosios valdžios, kurių1 da
bar mes pripažįstame tikrąją, 
mes prašome daryti visų rei
kalingųjų žygių, kad Jesaitis 
ir draugai iš Šilutės iš Vokie-

savo atstovus patys per nubal- 
savimą parinkti.

Už valdybą Socialistų 'Dar
bininkų Partijos paprašė: Mar
tin Kuša t, Ilerbst, Hei nrich 
Kurschat, karalius, Hilpert, 
Krolį.

kas Dedasi 
Lietuvoj

Tada visas susirinkimas 
vienbalsiai priėmė rezoliucija, 
kuri, lietuviškai išvertus skam
ba šitaip:

tų pa'liuosuojami.
Pagal iau mes protestuoja m 

prieš tai, kad geverkšastų rak
telis, po įtekme senosios ge
verkšastų biurokratijos, vienas 
ir darbininkų neatsiklausęs 
darbininkų atstovus krašto Sei
mui primina.

Darbininkai sau imasi teisę

I

TasVįsada Buvo Musų Tikslu

Nuo pat senų laikų, 1893 
metų, kad suteikus Chicagos 

w gyventojams geriausį pieną.
Borden’s Selected pieną 

imdami jus turite garantiją,
■/ kad gaunate gerą ir sveiką 

pieną.

ffeža 1BORDEN3 
iš Bordeno / l'dfm ftodudsCo.of Illinois.

į Franklin 3110

Iš Vilnijos
MIŠKŲ NAIKINIMAS.

Lenkų valdžia palaiko musų 
krašte dvarininkus. Del jų rei
kalų buvo sumanyta visokių 
sukilimų, jų reikalams ginti 
sukurta ' įvairiausių propagan
dos organizacijų. Dvarininkų 
prašoma lenkų vyriausybe 
siuntė į musų kraštą tūkstan
čius savo kareivių. Be savo 
naudos — gyvenimas kuodau- 
giausia žemių kolonizacijai, len
kų valdžia visuomet rėmė dva
rininkus. Tačiau perdaug ne
galėjo jau padėti. Berods, su
teikia atlyginimą už nuosto
lius, duoda paskolas, “atstaty
mo“ Įstaigos skubina prikimšti 
dvarininkams kišenes, vis de!l- 
to jiems permiža. Ir dvarinin
kai nelaukia. Naudodamies 
proga, kuomet jie yra musų 
krašto šeimininkai, naikina 
miškus. Jie puikiai žino, jog 
viešpatavimo dienos greitai 
baigsis, todėl stengias išnaudo
ti kiekvieną valandėlę.

Pervažiavę Vilniaus krašte 
pamatysime, kaip visur kerta 
miškus. Kiekvienas dvarinin
kas laiko savo pareiga kuovei- 
kiausia iškirsti miškus, o pini
gus sudėti į užsienio bankus 
arba prašvilpti. Taip elgias įžy
miausi vietos patriotai! Miško 
medžiagą gabena į Vokietiją. 
Del skubotumo moka didelius 
pinigus už darbą. Gal niekuo 
tiek negalima uždirbti/^lcaip 
miške. Ir trumpu laiku nese
nai plačios girios virsta tuš
čiais plotais, ką styri kelmai ir 
vėjas vaiko smėlį. Krašto tur
tas virsta visai beverčiu smil
tynu. '

Vietos žmonės pasigenda ku
ro, neturi statomosios medžia
gos, laukai nualinti, bet visa 
tai nerupi “patriotams“ dvari
ninkams. Jeigu tai]) vyks to
liau, tai greit nebebus visai 
miškų musų krašte. Valdžios 
miškai taip pat naikinama, o 
gal dar intensiviam

Ar Aprūpinote Savo Income Taxus?
Nelaukit paskutinės dienos , 

Tegul Jums prirengia ir patarnauja >

MfS, G. W. HAU.
GUS ILGUS ETOS

Extra!! Naujiena j Vyrams!!
BRIGHTON PARK APIELINKĖS

Paveiksluotos Pamokos
VYRAMS APIE LYTIES DALYKUS

(Moteris ir vaikai nebus ileidžiami)
BE3E7Y’ rr-oraimgMBp

Seredoj, Vasario-February 28 d., 1923
CHAS. GRAMONTO SVETAINĖJE 

4535 So. Roekwell St. v
Pradžia 7:30 vak. Inžanga tiktai 25 centai

Įžymus Chicagos daktarai- duos vyrams pa
veiksluotas pamokas apie lyties dalykus. Vyrai 
atsilankę j šitas paveiksluotas pamokas patirs 
daug naujo, daug žingeidaus — sužinos tą, kas 
kiekvienam vyrui vedusiam ir nevedusiam yra 
būtinas reikalas žinoti.

Kviečiami visi vyrai Inai atsilankyti.
“Aušros” Sp. B-vč ir “GydytojasM

Taxų žinovas ir auditorius.
3241 So. Halsted Str. * Tel. Boulevard 5066

Valandos 9 ryte lig 9 vakare, Seredoj ir Pėtnyčioje, 
Nedėlioj 9 ryte lig 12 pietų, 9 ryte lig 6 vak.

PATARTI
DARBININK

20 tyry Turkisky HELMARŲ pri
duos jusy darbo dienai daugiau ma
lonumo.

Turkiškas Tabaka’s HELMARUO- 
SE yra tyriausias tabakas, koki jus 
galite -rūkyti.
20 HELMARŲ kaštuoja truputį 
daugiau negu 20 paprastą cigaretų 
ir kiekvienas HELMAR yra kelioli
ka kartu geresniu negu bite koks 
paprastas cigaretals. l

HELMAR yra supakuoti kietose 
skrynutėse, kas apsaugoja juos nuo 
susilaužynio ir susimankymo

KOVARSKAS (Ukmergės ap.)

Tai nedidelis miestelis, labai 
nukentėjęs nuo karo: daug na
mų sudaužyta, pusgriuve baž
nyčia ir 11.

Kovarskas tačiau gali pasi
žymėti savo puikiomis apylin
kėmis, ypač' vasaros metu. Už 
miestelio puikus slėnis, ir upė 
tefka, toliaus tamsus miškai 
primena senovės laikus. .Ne
daug tokių gražių vietų.

Per Nau'jus Metus tapo su
rengtas vakarėlis; rengė rodos 
Pavasarininkai. Vaidino: “Lai
mėjimas“ ir “Brangusis pabu
čiavimas.“ Del vaidinimo rei
kia pasakyti, kad ateity nepa
tartina kovarsikiečiains lanky
tis, nes škdį skauda žiūrint, 
kai]) tyčiojamasi tokiais gra
žiais veikalėliais kai]) “Laimė
jimas“: rolės neišmoktos, kos
tiumai juokingiausi. Pav., grė
bėja—-lietuvaite išeina su žie
miniu “žaketu“ ir su kailio- 
$iais. Gaila! Po vaidinimo bu
vo valsčiaus mokykloje šokiai, 
apie tvarką geriau užtylėti-. .

Dienų 10c.-27c.-36c. (ir taksai)
Vakarais 10e.-Slc.-45c. (ir taksai

UAUESTir
A Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštąd., Sekinad. 

šventėmis
22c. ir 45c. (ir taksai) 

Šeim. rateliams
10c (Išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai. >8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai. z

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Norit kad moters žinotų, 
kaip ji pasveiko nuo Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Lima, Ohio. — Ištikto jūsų vaistas 
kaip tik toks, kokiu jį sakote esant!

Aš turėjau labai 
dideles kliūtis, ku
rios moterims daž
nai atsitinka, ir 
negalėjau sunkiai 
dirbti. Sirgau ke
lis metus ir skai
tydama jūsų ap* 
skelbimus ant galo 
nutariau pamėgin
ti Lydia E. Pink
liam’s Vegetable 
Compound. Aš da
bar pati išsiskal- 
per kelis nwtus irbiu, ko nedariau 

galiu ilgai vaikščioti be tų traukian
čių žemyn skausmų ir silpnumo jaus
mo. Vegetable Compound yra pui
kus Ir aš niekuomet neužmirštu pasa
kyti už jj gero žodžio kitoms mo
terims, kuomet jos pasako, kad joms 
reikalingas vaistas.’’ — Mrs. G. W. 
Hali, 539 Hazel Avcnuo Lima, Ohio.

Yra daugelis moterų, kurioms šei
minės pareigos yra beveik nepaken
čiamos dėl kokio nors silpnumo ar ne
gales., Kliūtis gali būti menka, te- 
ciaus padaro tokius įkirus simptomus, 
kaip traukimas žemyn, silpnumas ir 
pailsimas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus vaistas nuo to
kio stovio. Daugely ’ atsitikimų jis 
prašalino tuos simptomus prašalinda
mas jų priežastį. Mrs. Hali prityri
mas yra tik vienas iš daugelio.

" " 7''1 ......
Dr. Natalija Žukauskas

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPR

Gydau be operacijų ir be 
visokias staigias ir khoniškas 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktĮn] 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas Kę 
gas; vyrų, motetų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

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

ANT NAUDOS.

Š. L FABION AS 00.

809 W. 35th St., Chlcago 
Td. Boulevard 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 dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fa^ 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted S’t.
Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 Į 

iki 12 ryto.________ _____ *

d’-olių
'O

par-

Telefęmus Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtai ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

Diagnoza pagal sutarimą 
3247 Emerald Avė., Chicago. III.

PINIGAI

'H

CONTAGIOUS
'FVFPY'BOte < OININC

i.L’Č. ' n*4 ■ 1 . > . • > «. *

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR V ARDA

Išdirbėjai augščiausios rųšies Tur

kiškų ir Egyptiškų Cigaretų sviete.

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos P 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščiuą turi būt 

duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamituraJ, 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56/ 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai) 
1401 S? Halsted St., 739 W. 14 St 

Atdara kasdien, vakarais iv 
sentintadieniais.

West Pullmano

. Lietuvon

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jus kenčiate per metų eiię ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejones, kad jūsų 
kraujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel- 
ba gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja specialio serumo arba vaccine. 
Nešvarus kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą;, 
iš to atsiranda insorrenia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzaminuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur ju liga ran* 
dasi. Specialis gydymas privatiškų ligų.

DR. J. VAN PAING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPA
VaJiAfidos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 5 vakare.

ĖS

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

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

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

West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiek  ̂j e, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
..Telephohe Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Serd- 
-daj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 61 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiČiaus 

lengvomis išlygomis.

[Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A

V. W. RUTKAUSKAS
' Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
^--'x1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 GKamber of Cominerce 
133 W. Wasbington St., 

. Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E. 
STASULANI 
ADVOKATAS 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

ofisas Didmiesty .
KAMBARYS 1104 \

Chamber of Commerce BĮ d®. 
133 W. Washington Btreot 
Telef. Frankli n 1176—49A

VAKARAIS \
3236 So. Halsted Stseet. \ 

(Eagle Mušk Co.) 
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHE8 
LAWYER Lietuvy. Advokatu I

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Waba»h Avė. $

Tel.: Pullman 6377.
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Binghamton, N. Y,
Visuotinas susirinkimas neįvy

ko. — Mostowskio prakalbos

Kaip kitų kolonijų, taip ir 
Binghanitono lietuvius negalė
jo nesujudinti pastarieji įvy
kiai Lietuvoj, o labiausiai Klai
pėdos noras pasiliuosuoti iš 
svetimo jungo. Taigi tie įvy
kiai ir ragino musų miesto lie
tuvius prie kokio nors veiki
mo bei pareiškimo savo sim
patijos klaipėdiečiams. Be to 
dar turėjo įvykt 600 metų Vil
niaus sukaktuvių apvaikščioji- 
inas. Tat ir buvo gimus min
tis susitart vietos lietuvių srio- 
vėms ir sušaukti visuotinų su
sirinkimų. Tos minties laikėsi 
visų sriovių veikėjai; sako, 
tam pritaręs ir vietos kun. 
Skripka. Bet ačiū vykinamo
sios komisijos nesugebėjimui 
ar nenorui, tas taip svarbus 
dalykas neįvyko. Mat ta komi
sija visų pirma turėjo sušauk
ti vietinį draugijų atstovų su
sirinkimų. Bet kuomet ’ atėjo 
pas'lci rtit diena, tai į susirinki
mą atvyko tik komisijos na

riai ir nuo LSS. 33 k p. du de
legatai. Paklausus, kodėl nėra 
kitų organizacijų atstovų, kai 
kurie ,komisijos nariai pasisa
kė, kad užmiršę pakviesti, ir 
kuomet buvo padaryta pasta
ba, kad nėra atstovų nei nuo 
sa/ndariečių nei nuo “krikščio
nių,” tai vienas komisijos na
rys paaiškino, jog jis galįs at
stovaut katalikus, o kitam pa
liepė atstovaut ’ sandariečius, 
ir busiąs užbaigtas kriukis. 
Bet paklaustas, kokios teisės 
jis turi ątstovaut katalikus, 
pasirodė, kad nei jis pats-ne
žino. Juokingiau tas, kad ta
sai žmogus priklauso sanda- 
riečiams, o nori atstovaut ka-

skelbia tik bažnyčioje,, ir vis
kas.

Žinoma, kad taip darytų 
klerikalai, tai jau liek to, bet 
kuomet taip daro sandariečiai, 
tai jau perdaug. O tas komite
tas, kur rengė Mastauskui pra
kalbas, susidėjo vien iš Sanda
rai priklausančių žmonių; jie 
dar tik keli menesiai kaip kal
nus vertė ir protestus kėlė 
prieš p. Mastauskų, o dabar 
jau jam prakalbas rengia!...

Vasario 11 d. Lietuviu sve
tainėj buvo tas neva visuoti
nas susirinkimas. Tapo išneš
tos dvi rezoliucijos, viena 
Klaipėdos klausiniu, kita Vil
niaus. Rezoliucijas skaitė vie
tos klebonas Skripka. Puš
kinus kalbėjo advokatas Irving, 
buvusia miesto majoras. Jis 
kalbėjo kaip ir didžiuma ame
rikonų kad kalba panašiuose 
suisrinkimuose, tik reikia pažy
mėti, kad jis visgi gerokai yra 
susipažinęs su Lietuva ir kito
mis kabnynėmis vailstyibfjnis. 
Antras kalbėjo p. Mastauskas, 
Atstovybės juriskonsultas. Kal
bėtojas jis prastas ir kalba bu- 

visai neįdomi. Dainavo baž
nytinis choras Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir šiaip ke
letu dainelių. —Vytautas.

Kad nemaišytų.

Broliukas (augusiai 
tei): — Jei aš nebutini 
kambary, tai tas tiedu - 
tave bučiuotų.

Sesute: — Tu išdykėli 
jau cik laukan. /

sesu-
\ čia 
Jfcįai

tuo-

GYVENK ILGAI.
Jauskis 10 iki 30 metų 

jaunesniu.
Nuo vidurių užkietėjimo, pilvo sure

gimo, kepenų nesveikumo ir kraujui 
pagerinti Bulgariškoji Žolinė Arbata 
yra didžiausia naminis vaistas. Gerk 
ją karštą eidamas gulti nuo peršalimo. 
Pardavinėja ją visi aptiekininkai, ar
ba apdraustu pašto siuntiniu viena di
delė šeiminė dėžutė $1.25, ar 3 dėžu
tės $3.15, ar G dėžutės $5.25. Adresas: 
Marvel Products Company, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

W _ NewYork a
BįnC Mymouth 1

Havre—Paris ę
JurėmiH visa kelionS j Lietu
vą ir iš jos, garlaiviais: 
PARIS ..................... kovo 7
CHICAGO .................. kovo K
FRANCE ...................kovo 14
ROUSS1LLON kovo 29

Puikiausia sutvarkymas — 
kambariai dviem, keturiems 
ir šešiems žmonėms. Valgo
mas kambarys, rukomns, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausiu pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amcrlkps ar Lietu, 
vos pasui prancūzą vizos ne* 
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba j kompani
jos ofisą, 19 State St., New 
York City.—Chicagos ofisas:

133 N. Dearborn St.

Ar jys žinote kad
Paskilbęs Napoleonas abelnai mie

gojo tik tris valandas dienoje, bet po 
mūšio prie, Austerlitz, kur jo priešai 
pergalėjo jį, jis miegojo trisdešimts 
šešias valanda’s be pertraukos? Ar 
jus >inote kad Helmar Cigaretai yra 
suplkuoti j popierinius taksiukus kas 
apiSjMpja juos nuo susilaužymo ir su- 
truptjimo, negu kiti cigaretai, kus 
yra Surišti į pakelius?

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

So. Halsted St., kampas 31 gat.
telefonas Yards 1119

3101

DAVID RUTTER & CO.,’ 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai 14 retai!
klėbių. Visu* pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai A v.

Tel. Yards 2296.

Posargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk »

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

PA1N-EKPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomęt Saukiafeasi Pain-Expellerio 
pagalbos?, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
reunjatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riočian- 
čio } krūvą strėnų 
dieglio, ojaus nu
sipirkite S|to galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juoml ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. R1CHTER & CO., 
104-114 South 4th St, BrooMyu, N. Y.

Severos Kosulio Balsams
Kaina 25 ir 50 centų

Gerkle dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antiscpsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai 
takus ir paliuosavus nuo ptrų. Kaina 35 centai. /

Šitie preparatai pardavinėjama aptiekose.
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

šniokšti, kad išvalius

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iawa

I LIETUVA
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

< American Line
New York į Plyinouth, Cherbourg, 

Hamburg.
•Mongolia kov. 29; *Manchuria kov. 15 

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red pTAR Line'
Plymouth-0. irbourg-Antwerp 

Lapland kovo 21*! Zeland kovo 22 
Finland kovo 3 Lapland kovo 27

New York — Hamburg — Danzig
Beigeland ................... !............. bal. 18

Geras maiątas. ' Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems j Ameriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago, III.

North Gerinan IJoyd 
100 N. La Šalie St.,

NomrHQERMAN LLOYD 
Dubeltavais Sriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą .

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

» / agentų.

Baigusi 
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijoa 
hospitalė- 

qe. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim- 
iymG’. Duo- 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

^DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba O37£>

NTaktJ E>rexel 950
Boulevard 4130

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Sirgo skrandžio liga 
20 metų.

Sako Nuga-Tone yra stebėtinas 
—vertas aukso kiek jis

- l pats sveria.
King City’je, Mo., gyvena Georgo 

7ry, kuris buvo blogos sveikatos, bet 
ik pasifkaityk ką jis sako: “Aš 
landžiau įvairių gydytojų vaistus per 
20 metų, liet neradau nieko, kas butų 
jagelbė jęs nuo mano ligos iki aš nepa
mėginau jusu stebėtino Nu'ga-Tone’o. 
Aš atradau, kad jis yra vertas aukso 
tiek, kiek jis sveria. Jis tikrai yra 
geras. AŠ patariu jį visiems, kurie 
serga skrandžio ligomis, pamėginti 
ši’a stebėtina vaistą.” Tūkstančiai 
s’lpnų, sunykti ių, nervuotų, išblyšku
siu maŽakraujų, skystateraujų vyru ir 
mote ų vartoja Nuga-Tone’ą ir giria 
jį. Jis suteikia naują gyvastį ir ūpą 
bedrąsiams ir nusiminusiems ligo
niams. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nutra-Tone’a pardavinėja vfsi 
geresni aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną paten
kinimą. arba pinigai $bus sugrąžinti 
(garantija rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
naštų National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

'lelefonal

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 10 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

t......... .  *
Jeigu tamsta esi nesveikas

Tai tam-stai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausias 
, gyduoles

3327 S'o. Halsted St.. Chicago 
iPhc/ne Boulevard 0696

VjDUNAKTĖJ SU 
KRUPU

Išbudinta vidunaktčj kimaus kosu
lio savo vaiko su staiga užėjusiu kra
pu ką tamsta darytum ? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena m>aža doza Dro. 
Drake’o Glfesce atleidžia krapą j kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi dozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nėpravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vais
tas Amerikoj. Visi aptiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkelė — verta $S().OO antrą valandą 
rytą. \

tulikams. Prie tokios “tvar
kos,” žinoma, nieko nei nebu
vo galima nuveikti. Tada nu
tarta šaukt sriovių komitetų 
susirinkimų 21 d. sausio. Atė
jus paskirtai dienai ir nuvykus 
į susirinkimų pasirodė, kad tik 
vienas komisijos narys teatė
jęs. Palūkėjus gerokų valandų 
turėjo užsibaigti visi “pasita
rimai.“

Gaišia, kad į tokius svarbius 
darbus įlenda tokie žmonės, 
kur nei nusimanymo nei ga
bumo tokiems dalykams ab 

.likti neturi, tat ir prie geriau
sių norų nėra galima kas nors 
pozityvaus nuveikti svarbiuo

se momentuose.
Po tos didelės betvarkės ne

trukus išgirstam, kad ta pati 
komisija rengia p. Mostows- 
kiui prakalbas — visai nesis- 
kaitydama su visuomene. Jo
kių apgarsinimų nedaro, pa-

DETROIT, MJGHIGAN
West 1394 Heml. C678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balčhiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni
Dethūt, Mich. *

Jei turi rupturų pamėgink 
šitų dykai.

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

Pasiunčiam dykai 
įsitikirtimui.

Kiekvienas turjs rupturą, vyras,/ moteris 
ar vaikas, privalo tuojadb parašyti \pan W. 
S. Kiče, 500 B. Main St., Adams, N. Y. 
nemokamam išmėginimui jo stebuklingo 
timuliuojančia*^epalo. Tfk uždėk ii ant 

rupturos ir raumefrss^prauės susitraukti; jie 
pradeda susitraukti taifT; kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti Šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo *talo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdiep užsitraukia toki pavojų, nes jų 
rupturos jiems nėskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, | kurias galėjai du kumščiu 
įdėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

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

Galite prisiųsti man dykai pavyzdinj 
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo Rup- 
turai.

Vardas .......... *......................,..................... ...........r
Adresas .............................................į..............
Valstija .................................................. ..........

Ofiso Telefonas TAT? ET A A II Busto Telefonas
Central 4104 171V. Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Tel. lafayette 4228
Phynbing, Heating 

Kaipo lietuvis, Mctuviamr ds*dos 
patarnauju kuogeriausiai, 

M. Yuška,
3228 W. 88th St.. Chirsto. W. 

v_____________ ______- - T -7

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO
AKUŠERKA

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Uh ..i i i ■ .. ..

DR. F .MATULAITIS
1 8709 Jos. Campau Avė.
\ DETROIT, MICH.

Ofiso vali: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526 
........... ........ ,✓

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
b

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai pri žiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

20 metę prityrimo
ALiniii nritftiavmn HIPTIP

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt SU 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 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

EM. WAITHIEWICZ
(Banienė)

Akušerka
3113 S. Halsted st

Tel. Blvd 3138
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 

: patarnau- 
gimdymo 

at-

a|dy ligas 
Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti 7
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančiu* tai

kus?
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą? 
Ar turit žvairas akis?

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 vakare. 
Sepfintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

iu prie

sitikime 
vpatišką 
įėjimą.

teikiu
prižiu-
Duodu 

mo- 
mergi- 

noms veltai.
terims

JUS AKYS
Yra jums brangesnės ui viską. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokia akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. 8EKNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted 8t., Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nuc 10 iki 1. f ei. Yarda 0082A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 S'o. Halsted St., Chisago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

— .............. 1 ............ ................ a
Telephone Yards 1532 !

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas j 

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i .
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263L—J

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
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 Qp98

V. ■ ........... .......... .....

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Serganti žmonis yra uiprašomi^ 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Gerian.1 AMERIKOS IR EURO- 
PUS gydymo budai nuo 

Chroniftko 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo

• Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR, P, Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos piet,
6 iki 9 vakare

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

. Kampas 18 ir Halsted St.'------

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

Privatinių 
Ligų

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
...... .. .......... u.7—.i

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

Tel. ĮJoulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago v

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 t 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
lies. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMeNTHAL 

Optaaiatrtot 
TeL BOU levard 84«1 

4S49 8. Ashland Ava 
Kampas 47-tos tat. 

1-roa lobas.

bileJeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteikt 
dymą .

DR. B. M.
35 South Dearborn St 

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

Prišmimo kmnbarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai imenių 
liko išgydyti, tai geriausi* vieta 
ligonių atsilankymui.
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KORESPONDENCIJOS
ir vis-

darytų 
to, bet

Kad nemaišytų.

Binghamton, N. Y
Visuotinas susirinkimas neįvy

ko. — Mostovvskio prakalbos

Kaip kitų kolonijų, taip ir 
Binghamtono lietuvius negalė
jo nesujudinti pastarieji įvy
kiai Lietuvoj, o labiausiai Klai
pėdos noras pasiliposuoti iš 
svetimo jungo. 'Taigi tie įvy
kiai ir ragino musų miesto lie
tuvius prie kokio nors veiki
mo bei pareiškimo savo sim
patijos klaipėdiečiams. Be to 
dar turėjo įvykt 600 metų Vil
niaus sukaktuvių apvaikščioji- 
inas. Tat ir buvo gimus min
tis susitart vietos lietuvių srio- 
vūms ir sušaukti visuotinų su
sirinkimų. Tos minties laikėsi 
visų sriovių veikėjai; sako, 
tam pritaręs ir vietos kun. 
Skripka. Bet ačiū vykinamo
sios komisijos nesugebėjimui 
ar nenorui, tas taip svarbus 
dalykas neįvyko. Mat ta komi
sija visų pirma turėjo sušauk
ti vietinį draugijų atstovų su
sirinkimų. Bet kuomet atėjo 
paskirta diena, tai į susirinki
mų atvyko tik komisijos na
riai ir nuo LSS. 33 k p. du de
legatai. Paklausus, kodėl nėra 
kitų organizacijų atstovų, kai 
kurie komisijos nariai pasisa
kė, kad užmiršę pakviesti, ir 
kuomet buvo padaryta pasta
ba, kad nėra atstovų nei nuo 
samdariečių nei nuo “krikščio
nių,” tai vienas komisijos na
rys paaiškino, jog jis galis at- 
stovaut katalikus, o kitam pa-

skelbia tik bažnyčioje, 
kas.

Žinoma, kad taip 
klerikalai, tai jau tiek
kuomet taip daro sandariečiai, 
tai jau perdaug. O tas komite
tas, kur rengė Mastauskui pra
kalbas, susidėjo vien iš Sanda
rai priklausančių žmonių; jie 
dar tik keli mėnesiai kaip kal
nus vertė ir protestus kėlė 
prieš p. Ąlastauskų, o dabar 
jau jam prakalbas rengia!...

Vasario 11 (1. Lietuviu sve
tainėj buvo tas neva visuoti
nas susirinkimas. Tapo išneš
tos dvi rezoliucijos, viena 
Klaipėdos klausimu, kita Vil
niaus. Rezoliucijas skaitė vie
tos klebonas Skripka. Pas- 
kiaus kalbėjo advokatas Irving, 
buvusis miesto majoras. Jis 
kalbėjo kaip ir didžiuma ame
rikonų kad kalba panašiuose 
su išrinkimuose, tik reikia pažy
mėti, kad jis visgi gerokai yra 
susipažinęs su Lietuva ir kito
mis kaimynėmis vallstybjemis. 
Antras kalbėjo p. Mastauskas, 
Atstovybės juriskonsultas. Kal
bėtojas jis prastas ir kalba bu
vo visai neįdomi. Dainavo baž
nytinis choras
Lietuvos himnus ir šiaip ke
letu dainelių.

Broliukas (augusiai sesu
tei): — Jei aš nebūčiau čia 
kambary, tai tas dėde tikrai 
tave bučiuotų.

Sesutė: — Tu išdykėli, tuo
jau cik laukan.

GYVENK ILGAI
Jauskis 10 iki 30 metų 

jaunesniu.
Nuo vidurių užkietėjimo, pilvo suru- 

gimo, kepenų nesveikumo ir kraujui 
pagerinti Bulgariškoji Žolinė Arbata 
yra didžiausis gaminis vaistas. Gerk 
ją karštą eidamas gulti nuo peršalimo. 
Pardavinėja ją visi aptiekininkai, ar
ba apdraustu pašto siuntiniu viena di
delė šeiminė dėžutė $1.25, ar 3 dėžu
tės $3.15, ar 6 dėžutės $5.25. Adresas: 
Marvel Products Com-pany, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

g • _  NewYork
B BKtft Plymouth

Havre—Paris (
Jtirėmls visa kelionė j Lietu
vą ir iš jos, garlaiviais: 
PARIS ..................... kovo 7
CHICAGO ...................kovo «
FRANCE .....................kovo 14
ROUS8ILLON kovo 29

Puikiausls sutvarkymas — 
kambariui dviem, keturiems 
ir šešiems žmonėms. Valgo
mas kambarys, nikomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia, Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba | kompani
jos ofisą, 19 State St„ Ncw 
York City.—Chicagos ofisas:

133 N. Dearborn St.

—U-l ............. mm

Ar jus žinote kad
Paskilbęs Napoleonas abelnai mie

gojo tik tris valandas dienoje, bet po 
mūšio prie Austerlitz, kur jo priešai 
pergalėjo jj, jis miegojo trisdešimts 
šešias valanda’s be pertraukos? Ar 
jus žinote kad Helmar Cigaretai yra 
supakuoti j popierinius taksiukus kas 
apsaugoja juos nuo susilaužymo ir su- 
trupėjinvo, negu kiti cigaretai, kus 
yra surišti į pakelius?

(c DAVID RCTTER & CO.,!
Anglią ir Koksai |

Pirkite anglie tiesiai M retai!
kiemų. Visu» pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

osargos

White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Hoineric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

. American Line
New York j Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
•Mongolia kov. 29; *Manchuria kov. 15

•Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Aąąpus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
• Plymouth-Chcrbourg-Anbverp 

Lapland kovo 27 Zeland kovo 22 
Finland kovo 3 ’ Lapland kovo 27

Amerikos ir

—Vytautas.

Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Nevv York — Hamburg — Danzig
Belgeland ............   bal. 18

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. DiUelės viešos erčios. Prieina
mos keliohės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems j Ameriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijoa 
hospitalė- 

w. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim- 
lymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

ir busiąs užbaigtas kriukis. 
Bet paklaustas, kokios teisės 
jis turi atstovu ut katalikus, 
pasirodė, kad nei jis pats ne
žino. Juokingiau tas, kad ta
sai žmogus priklauso sanda- 
riečiams, o nori atstovaut ka
talikams. Prie tokios “tvar
kos,” žinoma, nieko nei nebu
vo galima nuveikti. Tada nu
tarta šaukt sriovių komitetų 
susirinkimų 21 d. sausio. Atė
jus paskirtai dienai ir nuvykus 
į susirinkimų pasirodė, kad tik 
vienas komisijos narys teatė
jęs. Palūkėjus gerokų valandų 
turėjo užsibaigti visi 
rimai.”

Gaila, 
darbus 
kur nei
bumo tokiems dalykams at
likti neturi, tat ir prie geriau
sių norų nėra galima kas nors 
pozityvaus nuveikti svarbiuo

se momentuose.
Po tos didelės betvarkės ne

trukus išgirstam, kad ta pati 
komisija rengia p. Mostows- 
kiui prakalbas — visai nesis- 
kaitydama su visuomene. Jo
kių apgarsinimų nedalro, pa

PAIN-EEPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga- 
,i . Įima ir nesmagumai 

LJfV I —pranyksta. SuRMJIkV ll pirmu žnyptelejimu
reumatiAko skaus- 
mo, nervus kratan 

\ čios neuralgijos,kan-
kinančio ir riočian-

.1 L [jVA čio į kruvp strėlių 
'l vi dieglio, tuojaus nu-

■ 2 —4ps>pirkite Aito gulin-
.&• go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi iAtrin- 
kitę skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa>- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekoso arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 South 4th St., BrooHyn, N. Y.

Jei turi rupturų pamėgink 
šita dykai.

Dėk jį ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, dideles ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas jtikino tūkstan
čius.

pasita-

Severos Kosulio šamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo pirų. Kaina 35 centai.

šitie preparatai pardavinėjama aptiekose.
Visuomet prasyk “Severos” ir neimk kitokių.

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iawa

North Gerinan L!
100 N. La

NOE9TH n
GERMAN 

LLOYD 
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kaa 
seredą

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

/ agentų.

^-DR. HERZMAN
š RUSIJOS—»

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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. i.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canai 
) 3110 arba 0375

Telefonai: -< , .. „ , nrn| Naktį Drexel 950 
' Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas^ I)rexel 2880

kad į tokius 
įlenda tokie 

nusimanymo

svarbius 
žmonės, 
nei ga-

Pasiunčiam dykai 
įsitikiriimui.

Kiekvienas turjs rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Ricc, 500 B. Main St., 
nemokamam išmėginimui 
stimuliuojančio tepalo. Tik 
rupturos ir raumens pradės 
pradeda susitraukti 
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokj pavojų nuo mažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų, ir mote
rų kasdien užsitraukia toki pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, i kurias galėjai du kumščiu 
įdėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

Adams, N. Y. 
jo stebuklingo 
uždėk jj ant 

susitraukti; jie
taip, kad skylė natu- 
suveržimas, 

nereikalingas.

DETROIT, MICHIGAN w.
500

DYKAI RUPTURAI
RICE, Ine.

pnsiųsti man dykai pavyzdini
jūsų stimuluojančio tepalo Rup-West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

s.
B. Main St., Adams,N. Y.

Galite
firydymą 
turai.

Vardas
Adresas

Valstija

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Uetuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka julfilejus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės. 

Reikalaukit Vėliavų 
l 

Lietuvos Vėliavų Turime Ketvenopų 
Vilnonę, G pėdų dydžio ..........................................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ....................................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ................................
6 ir pusės colių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE

$6.00 
$3.75 
. 25c 
:. i5c

Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtj ir apmnkam persiun

time lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais.

pa-

— Adresuokite —

Vienybė •
193 Grand Street, Brooklyn, N

Ofiso Telefonas nn LT A TiT>/Ą A TA Busto Telefonas
Central 4104 1/lV. Ha A. 1X1.vVA.Lf Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Lietuvia

Tol. (.afayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* dsadoa 
patarnauju kuogeriauvini, 

M. Yuška,
3228 W. 3Sth St.. Chlrn*.. OI 
—:_______________ 7

Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR, A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. L, DA VISOMIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canai 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DU F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė, 

DETROIT, MICII.

Ofiso vai.; 1—‘3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

DR. A. MONTVIO K 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Re^Tdencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’IS
\ Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

• Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan S t., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canai 2118

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas [Boulevard 7042

DR/C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canai 2118

DR.A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND ^URGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canai 0257
Naktinis Tel. Canai 2118

DR. P. Z, Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago v

Tel. Pullnvan 5432

A. SIIDSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Sirgo skrandžio liga 
20 metų.

Sako Nuga-Tone yra stebėtinas 
—vertas aukso kiek jis

I pats sveria.
King City’je, Mo., gyvena Georgo 

7ry, kuris buvo blogos sveikatos, bet 
tik pasifkAityk ką jis sako: “Aš 
landžiau įvairių gydytojų vaistus per 
20 rwtų, bet neradau nieko, kas butų 
oagelbėjęs nuo mano ligos iki aš nepa
mėginau jusu stebėtino Nuga-Tone’o. 
Aš atradau, kad jis yra vertas aukso 
tiek, kiek jis sveria. Jis tikrai yra 
geras. Aš patariu jj visiems, kurie 
serga skrandžio ligomis, pamėginti 
ši’ą stebėtina vaistą.” Tūkstančiai 
s'lpnų, sunykti ių, nervuotų, išblyšku
siu mažakrau.ių, skystakraujų vyru ir 
moterų vartoja Nuga-Tone’ą ir giria 
,ij. Jis suteikia naują gyvastį ir ūpą 
bedrasiams ir nusiminusiems ligo
niams. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nu<ra-Tone’a pardavinėja vfsi 
geresni aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami. kad suteiks pilną paten
kinimą, arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantija rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
naštų National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMAGY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausias . 
gyduoles /

3327 S'o. Halsted St.. Chicago
Phone Boulevard 0696

VIDUNAKTĖJ SU 
KRUPU

Išbudinta vidunaktėj kimaus kosu
lio savo vaiko su staiga užėjusiu kru- 
pu ką tamsta darytum ? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena maža doza Dro. 
Drake’o Glėsce atleidžia krupą į kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi dozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nėpravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vaisy
tas Amerikoj. Visi aptiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkelė — verta $50.00 antrą valandą 
rytą.

20 mėty prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

gM. WAITHIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

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

imptomai pareiškiu 
aklę ligas 

Ar jums skauda galvą ? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai

kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą? 
Ar turit žvairas akis?

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 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

JUS’ AKYS
Yra jums brandesnės už viską. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. SERNER, 6ERNAS
Lietuvis akių daktaras (OptometrUt)

3315 So. Halsted 8t.. Chicago. IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nuc 10 iki 1. Tel. Yards 0682

Dr. Ma6ricexKato
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Are. 
Tek: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
I .... II Ui! .......... I ......  ' ■■■■

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
lies. 1139 Indcpendence Blvd. Chicago
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domųjų rinkimų į Francįjos 
senatą ir atstovų butą, įvy
kusių per keletą paskutinių 
mėnesių: tuose rinkimuose 
“nacionalinio bloko” (t. y. 
partijų, remiančių Poin- 
carė) kandidatai visur buvę 
sumušti stambiomis balsų 
daugumomis.

Taigi FrancijoB
nutarė ginkluotomis jiego- 
mis laužtis į Vokietiją “re
paracijų” iškolektavimui 
prieš visuomenes norą. Po- 
incarė tikisi, kad žmonių 
opiniją pakryps į jo pu
sę, kuomet
klupdys ant kelių 
kietiją. Bet jeigu jam ne
pasiseks nugalėti Vokieti
ją? Jeigu jisai nesugebės 
ginklo pagelba išspręsti nau
dingu Francijai budu “re
paracijų” klausimą? Kas 
bus tuomet?

valdžia

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
kmadienius. Leidžia Naujienų Ben-s c _——,,     —_ v —

drovė, 1789 So. Halsted St., .Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. jisai pa-

Vo-

industrijas; ir nors jisai da
rys tų ne uždykų, bet dėl pel
no, vienok išnaudoti Rusiją 
jisai negalės, kadangi Rusi
ja yra komunistiškai susi
tvarkiusi.

Rusija, pasak Lenino, yra 
susitvarkiusi “komunistiš
kai” ; o Lietuva, pasak Bum- 
šo, yra susitvarkiusi “krikš
čioniškai”. Kame gi apsi
reiškia tas susitvarkymas ?

Jisai apsireiškia tame, 
kad Rusijoje komunistų par
tija turi valdžių savo ranko
se ir spaudžia visus žmones, 
kurie nenori nusilenkti jos

Lietuvos žmonių, neatsižvel
giant į krikščioniškus dikta
torius arba stačiai kovoje 
prieš juos.

Ir Lietuvos gerovė ateity
je priklausys nuo to, kiek 
žmonės pajiegs nusikratyti 
tų juodųjų diktatorių jungo.

sitete David Sinclair (pasku
busiojo rašytojo sūnūs) pradė
jo leisti laikraštį “Scorpion”, 
kur tilpo jo tėvo aprašym 
kai kurių universiteto adn\i- 
nistracijos ydų, Dekanas pa 
reikalavo iš “Scorpion” redak
torių pasiaiškinimo. Jam liko 
atsakyta, kad viskas yra tvar
koje — laikraštis leidžiama to
dėl, jog konstitucija laiduoja

11
Rajono Konferencija.

S. S. Rajono konferencija 
endžiamoji Rajono org. ištaiga.

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 
IŠMINTIS.

vid Sinclair tiesiai pareiškė,

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu: 

Metams _________
Pusei metų ________
Trims mėnesiams ...... 
Dviem mėnesiam____
Vienm mėnesiui ____

Chicagoje per nešiotojus 
Viena kopija 
Savaitei 

Mėnesiui .

8c 
18c 
75o

$7.W
3.»

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam m6newiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpi<inta)

Metams ______  $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams ......    2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
_ 4.00
.. 2.00
... 1.50

.75

Nuo šito Franci j oš mili- 
taristų žygio pasisekimo pri
klausys, ar jie dar labiaus 
įsigalės — ar visai susmuks.

taip 
Ru-

kad 
lai- 

tom

Francijos valdžia 
ir visuomenę.

Lietuvos 
“krikščioniškas 
susitvarkymas”.

* * . <
Chicagos “Drauge” skai

tome:

rninis-

jo pašaJli- 
Prieš šio 

skandalo Įvykimų vyriausybė 
rengėsi išleisti patvarkymą, ku
riuo butų draudžiama vesti 
kai kuriais 'klausimais viešas 
diskusijas. Bet bent šiuo 
pu tokių patvarkymų jau 
biedrįsta leisti.

šią 
iiiina iš universiteto.

tar-
ne-

y
Ji susideda iš atstovų kas kaitą ren
kamų L. S. S. kuopų, visuotinuose 
Siarių susirinkimuose. Kiekviena kuo
pa siunčia Rajono konferencijon bent 
vieną savo atstovą, kuopos turinčios 
daugiau penkių narių renka savo at
stovus po vieną nuo penkių narių, 
skaitant nepilną penkinę už pilną.

Pastaba I. — šitos atstovavimo nor
mos Raj. konferencijai nutarus gali 
būti pakeistos.

Pastaba II. — Raj. Komitetas Raj. 
konferencijose naudojasi sprendžia
muoju balsu, išskiriant tuos klausi
mus, kurie liečia jo apyskaitų tvirti
nimą.

7 Rajono konfęrencijgge pataria 
mdoju balsu dalyvauja lZT7.~T7.- D. 
Chicagos Rajono org. ir vietos Socia
listines Jaunuomenes Lygos atstovai. 
L. S. S. Pild. Komiteto atstovas Raj. 
konferencijose turi sprendžiamąjį bal

darbdaviams 
yra priešinga 

Juk 
tei- 

len-

riaus), sekretoriaus, iždininko, finan
sų sekretorians ir knygyninko. Liku
sieji nariai, / jei jų išrinkta daugiau 
penkių, pafeiskirsto ir pasiima kitų, 
nepaminėtų/ pareigų ėjimą. Rajono 
Komitetus renka Raj. konferencija 
vieniems metams.

Pastaba. .— Raj. Komitetas jungda
mas visą darbuotę Rajono ribose, 
siunčia savo atstovus j L D. L. D. Raj. 
Komitetą ir palaiko ryšius su liet, 
socialistinio jaunimo organizacijos 
centru. Įvardytų org. atstovai daly
vauja VIII Rajono Komiteto posė
džiuose, jei jie yra L. S. S. nariai, 
priešingame atsitikime jie dalyvauja 
tik tuose klausimuose, kurie tiesiogi
niai paliečia tų organizacijų įsikalus.

13 §. VIII Raj. Komitetas: a) vyk
do Raj. konferencijų nutarimus; b) 
veda einamuosius Raj. org. reikalus, 
prižiūri kuopų veikimą ir darbuotę; 
c) steigia naujas kuopas ir iki Raj. 
konferencijai priima jas Rajonan; d) 
veda ir organizuoja visą organizaci-* 
jos, propagandos, agitacijos darbą; 
e) paruošia Raj. konferencijom die
notvarkes ir Šaukia jas, išduoda ra
portus, pagamina pajamų ir išlaidų 
sąmatas, instrukcijų projektus ir pa
tiekia jas Raj. konferencijai; f) ausi- 
žino su L. S. S. Pild. Komitetu, infor
muoja j j, ir g) atstovauja Rajono or
ganizacijai.

14 §. Rajono Komiteto nariai savo 
darbuotėje apart to atlieka visas tas 
pareigas, kurios jiems priskirtos L. S. 
S. konstitucijos (L. S. S. konst. VII 
str. 8 § raidės a, b, c, d).

8 §. Rajono konferencijos renkasi 
2 kartus per metus. Privalomųjų se
sijų laiką nustato Raj. konferencija, 
šaukia gi jas Raj. Komitetas. Nepap
rastas konferencijas, skubiems klau
simams spręsti šaukia Raj. Komitetas*

9 §. Privalomųjų Raj. konferencijų 
sesijų laiką, vietą iir dienotvarkę 
skelbia Raj. Komitetas prieš 4 sav. 
Tuo,laiku visos Rajono L. S. S. kuo
pos privalo susirinkti, išrinkti savo 
atstovus Raj. konferencijon, aptarti 
Raj. konferencijos dienotvarkę ir duo
ti savo nusistatymą sprendžiamais 
klausimais.

Pastaba. — Išrinktieji kuopų atsto
vai nenustoja savo įgaliojimų iki nau
jų rinkimų. Nepaprastose Raj. konfe
rencijos® tokiom konferencijom nebus 
išrinkti nauji atstovai, atstovauja 
kuopom seniau išrinktieji delegatąi 
Raj. f konferencijon.

10 §. Įvykus Raj. koriferencijai, ar
timiausiu laiku kuopų atstovai Raj. 
konferencijose privalo sušaukti visuo
tinus kuopų narių susirinkimus ir pa
daryti iš įvykusios Raj. konferenci
jos darbuotės pranešimus, nušviečiant 
visus jos nutarimus, aptariant jų vyk
dymą ir kitus Rajono reikalus.

11 §. L. S. S. VIII Rajono konfe
rencijos sprendžia:

a) Rajono org. įstatų keitimą, ‘ nu
stato veikimo plotą ir priima Rajo
nai! naujai susikurusj/s L. S. S. kuo
pas; /

b) nustato Rajono org. darbuotės 
planą ir jos veikimo taktiką;

c) tvirtina Raj. org. pajamų, išlai
dų sąmatas, apyskaitas, galutinai ri
ša Įvairius nesusipratimus;

d) svarsto ir tvirtina yisus Rajono 
Komiteto patiektus instrukcijų pro
jektus ir sumanymus, liečiančius Ra
jono organizavimą, socialistinės agi
tacijos ir propagandos reikalus, dar
bą socialistinio jaunimo tarpe ir ki
tus su Rajdfio organizavimu surištus 
klausimus;

e) aptaria L. S. S. Pildomojo Ko
miteto pasiūlymus ir jų gyveniman 
vykinimą;

f) išklauso kuopų atstovų praneši
mų, Raj. Komiteto raportų visais dar
buotes klausimais. Aptaria kultūros 
darbuotę darbininkų miniose, ir

g) renka Rajono Komitetą ir Įvai
rias komisijas.

DE VALERA SKELBIA BOI
KOTĄ ANGLIJOS DIR

BINIAMS.

Amerikos aukščiausias teis
inas pasižymi savo “išminti
mi.” Praeitais metais teisėjas 
Taft nepaprastai gudriai iš
sprendė vaikų darbo klausimą. 
Girdi, uždrausti 
samdytis vaikų
konstitucijai. Kur tau! 
darbdaviai > privalo turėti 
sės naudoti tą, kas jiems 
gviau yra naudoti.

Šiomis dienomis tas teismas 
vėl parodė savo “išmintį.” Bu
vo sprendžiamas klausimas, ar 
indusas gali būti Jungtinių Val
stijų piliečiu, ar ne. Aukščiau
sias teismas išsprendė klausi
mą neįgiamai. Esą indusas nė
ra “laisvas” baltveidis” ir to
dėl Jungtinių Valstijų piliečiu 
negali būti. Klasifikavime balt- 
veidžių, girdi, reikia ne mok
sliniais daviniais vaduotis, o 
žmonėse įsigyvenusiomis nuo
monėmis. Gi pas teisėjus yra 
įsigyvenusi ta nuomonė, * jog 
tarp japonų ir iiidusų princi
piniai nėra jokio skirtumo. Va
dinasi, indusai priklauso tai 
pačiai kategorijai, kaip ir gel- 
liniveidžiai, ir lodei negali bū
ti Amerikos piliečiais.

Tikri Saliamonai tie 
čiausiojo teismo teisėjai!

Ąirijos sukilėlių vadas, De 
Valčra, išleido savo sekėjams 
įsakymą nepirkti jokių dirbi
nių iš Anglijos — kitais žo
džiais sakant, boikotuoti Ang
lijoje gaminamus dirbinius.

Ateinančios žinios skelbia, 
kad sukilėliai nesiliauja varto
ju terorą prieš gyventojus. 
Tarpusaviniam karui galo dar 
nenumatoma, f '■

mėgina šeimininkauti 
pat diktatoriškai, kaip 
sijoje bolševikai.

Vienok yra ' netiesa, 
toks “susityąrkymaš” 
duojąs laimę ir gerovę
dviem šalim. Nežiūrint visų 
Lenino pasigyrimų, Rusija 
šiandie yra tTaisiausio skur
do ir nelaisvės šalis. Ir svar
biausioji to sktirdo ir nelais
vės priežastis1 Rusijoje yra 
komunistinė diktatūra.

Vien tik vargų ir prie
spaudą neša ir krikščioniš
koji diktatūra Lietuvai. Im
kite, pavyzdžiui, tuos pasi
baisėtinus finansinius nuo
stolius Lietuvai, kurie pasi
darė dėl markės kurso puo
limo: o kas, ar ne krikščio
nys demokratai yra kalti, 
kad Lietuvos valdžia, klau
sydama bankininko Vailo
kaičio, . atidėliojo iš metų į 
metus savos valiutos įvedi
mų? Ar ne krikščionys de
mokratai sugadino žemės 
reformų ir iki šiol trukdo 
jos įvykinimų? Ar ne kri
kščionys demokratai savo 
užsispyrimu privedė Lietu
vos Seimų prie to, kad jisai 
da ir šiandie neįstengia su
daryt ministerių kabinetų ?

Lietuva, beje,' nebadauja 
taip, kaip Rusija; ir joje nė
ra tokio teroro, kaip “ko
munizmo tėvynėje”. Bet tai 
ne, ačiū krikščionims demo
kratams, o tiktai dėlto, kad 
jiems iki šiol dar nepavykę 
savo diktatūrų taip sustip- 
rint, kap Lenino ir Trockio 
partijai. Kas Lietuvoje yra

L. S. Sąjungoj

LėŠOS. i

15 §. Rajono org. lėšos susidaro: a) 
iš narių įmokėjimų; b) nedaugiau 5% 
gryno pelno kuopų ruošiamų^ vakarų, 
paskaitų, koncertų; c) ir % % už 
parduotus laikraščius ir literatu^, ir 
d) iš Ra j org. Įvairių parengimų ir 
aukų.

V

Revizijos Komisija.

16 §. Revizijos Komisija renkama 
Raj. konferencijose iš trijų narių vie
niems metam®.

17 §. Revizijos Kdmisijos uždavi
nys patikrinti Raj org. atskaitomybę 
ir žiūrėti, kad ji butų vedama tvar
kiai. Revizijos Komisija praneša Raj. 
konferencijai apie Raj. Komiteto ne
įvykdytus Raj. konferencijų nutari
mus.

18 §. Įvykus nesusipratimams tarp 
Raj. Komiteto ir kuopų, Revizijos Ko
misija joms tarpininkauja, kaipo pa
siskundimo įstaiga.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštuntojo (VIII) Rajono or

ganizacijos įstatai.
“Bet krikščioniškai su

sitvarkiusi Lietuva jau į- 
statymais yra apsisaugo
jusi nuo svetimo kapitalo 
išnaudojimo. Kas yra ge
ro amerikiečių širdyse, at
neš Lietuvai gero, kas bu
tų kapitalistų išrokavimo, 
tas Lietuvai jau nebega
lės skriaudos padaryti,. o 
patarnauti gali ir labai.”*
Šitais išvadžiojimais 

“Draugo” straipsnyje mėgi
nama įrodyti, kad esą nau
dinga suinteresuoti Ameri
kos turtuolius Lietuvos rei
kalais. Pastebėtinas te- 
čiaus yra dalykas, kad tie iš
vadžiojimai labai primena 
Rusijos bolševikų argumen
tus parėmimui sumanymo 
duoti koncesijų užsienių ka
pitalui.

Rusijos Leninas užpernai 
ir pernai kalbėjo panašiai, 
kaip musų Bumšas. Jisai 
sakė: užsienių kapitalas ga-

Buvusis Anglijos 
teris pirmininkas, 
George, kuris savo 
stovėjo priešakyje Europos 
džingų, kurie skelbė pra
gaištį Vokietijai, šiandie aš
triai kritikuoja Francijos į- 
siveržimą į Ruhro sritį. Il
gam straipsnyje, kuris buvo 
išspausdintas Hearst’o laik
raščių nedėldienio laidoje, 
jisai pabrėžia tą faktą, kad 
militaristinei Francijos val
džios politikai sulig Vokieti
jos, nepritaria Francijos vi
suomenė. x

Pasak Lloyd George’o, 
Francijos darbininkai vi
suomet buvo priešingi gink
luotai Ruhro srities okupa
cijai. Francijos ūkininkai 
taip pat juo toliaus, tuo ma
žiaus rodą^ palankumo to
kiems žygiams, kurie grasi
na įtraukti šalį į naują ka
rą. Šitoks Francijos žmo
nių nusistatymas aiškiai pa- a ________ ___
sireiškęs visoje eilėje papil- Ii mums padėt atstatyt savo gera, tai yra padaryta pačių Pavyzdžiui, Wisconsin univer-

laiku

an'kš- i

S ■< a =33

RAULAS KEMEKLIS

Pameilach,*) Tautiečiai!
Arba liūdesio valanda.

Aš, Raulas Kemeklis, baimės pagau
tas, pabėgau iš Vilniaus praėjusių metų 
p baigoje, vadinasi, tuomet, kai pradėjo 
mišį! ^dangus su žeme. Nes tuokart iš va- 
ka 
iŠ rytų ėjo Vilniun bolševikai, pačiam Vil
niuj iš visų plyšių lindo eikštėn komunis
tai ir bandininkai, o iš “Darbo Balso” kak
tos tunai ir man netikėtai pradėjo augti 
bolševizmo ragai. X ’

Mieli tamstos, suprantat patys, kad, 
buvo kO nusigąsti. Juk aš nesu toks drą
sus, kaip p. Sleževičius, kuris, turėdamas 
.tuomet armiją iš trijų dešimtų vyrų, buvo 
iškarto pasiryžęs ginti Vilnių iki paskuti
nio šovinio, bet paskui pergalvojęs nutarė 
užimti Kauną ir tą atliko genialiai, įlizda- 
mas Kauno tvirtmnon pro tą ilgąjį, tam
sųjį urvą ir neprarasdamas nė vieno ka
reivio.

Politinė krašto padėtis buvo tuomet 
iš gilumos sudrumsta ir net mano prity
rusi akis nieko negalėjo įžiūrėti. Teisybė, 
p. Sleževičiaus kabinetas, jau tuomet nu
sipirkęs pas Nagrodskį šakes ant ilgo, ilgo 
koto, buvo amt jų užkabinęs nepriklauso-

ažiavo (Lietuvon karailius Urachas,

iuos Lietuvos vėliavą ir nešė ją aukštai iš
kėlęs. Bet (žinomų šakes sekti ir jas ginti 
nebuvo perdaug. Geriausi tėvynės patrio
tai labiau rūpinosi, kur gautų bulvių nusi
pirkti, kaip tėvynės ateitim. Pats Vilniaus 
policeineisteris, mano draugas Burzduliis 
nešiojo nepriklausomos Lietuvos ženklą 
kelnių kešenėj, o himną niūniuodavo tik 
sau ir gerai į visas puses apsidairęs.

Sumišusi buvo ne tik liaudis. Pati 
aukščiausioji krašto įstaiga, musą Tary
ba, susirgo viduriais ir niekur nesirodė. Ir 
gerai darė, kad nesirodė.

Jaunojo “Bundo” palbidos minios, 
valdžios neapykantoj išauklėtos, keršto pri
tvinkusios tik vaikščiojo Tarybos rūmų 
palangiais ir dainavo begėdišką dainą: f " . ’ ■ ' I

Mes Tarybą suraišiosim, 
Tarybėlę supešiosim, 
Plunksnas išnešiosim., .f

Suprantama, kad tokiu momentu, 
kuomet reikėjo rūpintis savomis pju suo
mis, buvo negalima rūpintis valstybe rei
kalais. Ir todėl Taryba, gydytojų pataria- 
nia, ruošėsi išvažiuoti kuriu Vokietijos ku
rortai!. Duz tautos dėdžių, Burbulas ir Plū
duras, buvo išanksto jos pasiųstu į Vaka
rus minti tėvynės ateičiai naujus takus. 
Kartu juodu turėjo perspėti karalių Ura-

*) Pameilach žydiškai reiškia: pamaži.

ve musų” ir “ncbcsiturbacitų” važiuoti 
Lietuvon. Juodu taip pat turėjo pasinerti 
pasaulio įvykių verpetau ir patys patirti,

ŽODŽIO LAISVĖ AMERIKOS
UNIVERSITETUOSE^

Nežiūrint to, kad universi
tetų valdybos daro pastangų 
sukurti aštria ceneurą, studen
tai vis labiau ir labiau užsi-. 
krečia “pavojingomis idėjomis.” 
Praeitą metą kilo Skandalas 
Clark universitete dėl kad 
nebuvo leista iScott NeanngTii 
kalbėli. Studentai išnešė prieš 
universiteto administraciją 
griežčiausį protestą.

šiais metais beveik < vienu 
ir tuo pačiu laiku kilo skan
dalas dviejuose universitetuose 
— 'Kalifornijos ir Wisconsino. 
Priežastys irgi tolygios. Stu
dentai ėmė leisti savo laikraš
tukus, kuriuose gan tankiai 
pasakydavo nemalonių dalykų 
apie universiteto vyriausybę. 
Pavvzdžiui. Wiscomsin nnivor- i

I.
Bendrieji dėsniai.

§. L. S. S. VITI Rajono org. tiks
las vykdyti ir plėsti L. S. S. organi
zacijos, agitacijos ir propagandos dar
bą. - , x

2 §. L. S. S. VIII Rajono org. su
daroma, einant L. S. S. konstitucijos 
VII str., leidžiančiu kurti Rajonines 
L. S. S. organizacijas.

3 §. L. S. S. VIII Raj. organizaci
jos bendrieji siekimai ir tikslai visai 
sutampa su L. S. S. siekimais ir tiks
lais, pažymėtais L. S. S. konstituci
joje.

4. §., L. S. S. VIII Raj. org. veikimo 
plotas apima Chicagos miestą ir jo 
apylinkes. Tasai plotas gali būti ple
čiamas ar mažinamas, einant VIII 
Raj. Konferencijos nutarimais, žiū
rint organizacijos darbuotes vysty
mosi.

5 §. L. S. S. VIII Rajono org. rei
kalus taria, sprendžia ir tvarko: a) 
Rajono Konferencijos, b) Rajono Ko
mitetas ir c) Rajono Referendumai, 
jei to pareikalautų einant L. S. S. 
konstitucija Sąjungos vadovaujančios 
įstaigos ir jei tokius, referendumus 
bus nutarusi Rajono Konferencija.

Pastaba. — VIII Rajono org. refe
rendumams vesti ir tvarkyti taisykles 
ir instrukcijas tvirtina Rajono konfe
rencijos.

=

LSS. VIII RAJONO KUOPŲ DOMEI

Prisilaikant LSS. VIII Rajono pas
kutiniosios konferencijos tarimų LSS. 
VIII Rajonui priklausančios kuopos 
turi savo artimiausius susirinkimu® 
pašvęsti aukščiau išspausdintos VIII 
Raj. konstitucijos apkalbėjimui ir jos 
priėmimui. Jeigu kurios kuopos tupė
tų kokių nors pataisymų bei pastabų, 
tai kuopų sekretoriai turi tokius pa
taisymus bei pastabas surašyti ant 
atskiros popieros, nurpdant, kokie 
paragrafai yra Maisytini, ir grąžinti 
Rajono sekretoriui d. J. F. Viliui, 
2538 Charleston St., Chicago, III.

12
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III

Rajono Komitetas.

§. Rajono Komitetas susidaro iš 
narių: pirmininko (organizato-

GARSINKITIES ‘ NAUJIENOSE
O S K R

kurion pusėn sukasi istorijos ratas. Tuo 
budu Taryba vylėsi, neklyzdama nustaty- 
siaut i Lietuvai tinkamą valdytuos formą 
ir pasirinksianti teisingą kelią.

Taryba nepaklydo, parinkdama tuodu 
vyru. Kiekvienas jų atliko savąjį uždavinį. 
P. Burbulas, dideliai vikrus, net drums
tam vandeny plaukyti, pasiekė politinių 
gelmių dugną; laimingos bangos pastver
tas, vėl prisiirė .tėvynės kranto ir sausas 
išlipę. P. Plūduras liko pluduruoti Pary
žiaus gatvėse ir maišėsi svieto galiūnam 
po kojų tol, kol pasaldys sužinojo apie ne
priklausomos Lietuvos buvimą.

Aš, Raidas Kemeklis, užbėgau istori
jai už akių ne dėlto, kad mane pamatytą, 
arba kad drįsčiau imtis įvertinti garbingų 
vyrų garbingus darbus. Mano noras daug 
kuklesnis. Man rupi tamstoms tepasakyti, 
kad kai visi priešakiniai tautos žmonės 
tuo drumstu metu turėjo net sumišusio] 
savo galvoj bent vieną aiškią mintį, aš, 
Kaulas, neturėjau jokios ir jaučiaus kaip 
tas žvirblis, urnai pavožtas. Nieko nema
čiau ir svyravau Į visas puses, kaip vėjų 
supama smilga.

šiuo atsitikimu, kaip ir visuomet, 
mane išgelbėjo nuo negarbingo, galo tik 
pilietinis mano nusistatymas. Pasakiau 
sau visai aiškiai: jei esi kvailas ir revo- 
luicijos metu virsti pavožtu žvirbliu, eik 
pĄs tuos, kurie arais skrajoja ir paklausk 
jų pa tarimo.

Ir aš nuėjau ,pas Tarybą.

Tarybą radau jau stotin išvažiavusią 
ir tekinas pasileidau vytis. Bebėgdamas 
Pylimo gatvėj sumindžiojau du žydaičių 
iš Pollei-aiono, bet suskubau laiku.

Radau Tarybą visą paišiną ir pūkuo
tą, besėdint prie išeinamų durų ir belau
kiant traukinio. Šalimai! jos stovėjo konfi
tūrų puodas, ant greitųjų įrištas raudonon 
vėliavon su baltu vyčiu. Tai buvo visas jos 
ekonominis. ir politinis bagažas.

Kaip tik prie manęs priėjo vokiečių 
žandaras, dilbtelėjo į konfitūrų puodą ir 
paklausė: ,

— Malko, wohin fahren Sic?
—Į Kauną, prieteliau, ’— atsakė.
—A masio je? — vėl paklausė? jau 

pirštu rodydanias puodą. Gavęs atsakymą, 
kad tai marmaladas, pasakė “fui” ir nu
ėjo šalin.

Į bakūžę samanotą
Ir ten (Laimę pranašaujĄ;
(Sako: Ji tcbėr pasauly
Ir keliaudama kariauja:

Ji ateis į šitą gryčią 
Gal greičiau, o gal ųž m< 
Ji ateis žaliais žolynąis 
Per laukelį jūsų platų...

Puošis pievos ir giružės, 
Pražydės ir “Mano gėlės”

Ir solistės lakštaugelės...

(Bus daugiau)

Žemės Duktė.

^vasaros šnekos” rudenį.
(Br. B-tei)

Naujos šnekos, tylios šnekos —
Jautrios jaukos dainų želės!
Jos šnekėjo ir skambėję L
Ir ipane iš miego’ kėlė. , )

Ir, ' apsidairęs, 
aušrelę šviesią; 
kaip spindulėlitis 
ji savo tiesia •

Nubudau.
Pamačiau 
Pamačiau, 
Švelnučius

Tau) šnekėjo, taip skambėjo 
Tylios šnekos vasarėlės! 
Jos man praeitį atvėrė, 
Ir krutinę vėl sugėlė...

Kur tos šnekos, kur tos dainos 
Smagios skambančios begalo 
Ko tas veidas — rausvas žiedas 
Šiandie niaukias ir bąla?...

Slenka debesys audringi: 
Vieni griūva, kiti kyla; 
Vieni šoka ir dainuoja, 
O kiti visai nutilo.

Kur jie dingo?!... Kur tas laikas 
Veltui gaištas ir aikvotas?
Kur sapnai? Kur viltys drąsios.
Dabar guli palaidotos?!...

Skundžias siela, rauda siela — 
•’ Ko ji rauda — nieks nežino...

Gal ji nori kąp prikelti,
, Gal kapai jai čia vaidinas?.

24—XII 22 m. [“Krašto Balsas”]
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Šiandien rinkimai

CHARLES V. JOHNSON

Socialistu Partijos kondidatas į 
aldermanus devintam wardui.

šiandien yra rinkimų diena. 
Yra renkami aldermanai į Chi- 
cagos miesto tarybų. Socialistų 
Partija turi pastačiusi aštuo
niolika kandidatų, kurių vardai 
buvo paskelbti vakardienio 
“Naujienose“.

Šiuomi primename, kad visi 
yra užsiregis- 
balsuoti. Visi 

balsuoti už So- 
kandidatus.

turėti savos inteligentijos, kuri 
dirbtų jų naudai. Klerikalai 
gerai tatai supranta ir steigia 
fondų klerikalinės moksleivijos 
šelpimui. Trečia, reikia patrau
kti savo pusėn'jaunimų ir or
ganizuoti jį.

Po to kalba visa eilė kitų 
vakarienės dalyvių. P. Grigaitis 
trumpai atpasakoja Amerikos 
lietuvių socialistų judėjimų. 
Sųjungos kūrėjams rūpėjo kuo- 
daugiausia narių gauti. Buvo 
einama lenktynių su kilom > 
partijomis. Tuo L ūda į sociali
stų organizacijų susibūrė tokių 
žmonių, kurie tik jausmais gy
vena ir turėjo visai menkų su
pratimų apie socializmų . Tie 
žmonės biro lengvai pagauti 
i)'.) ševikų ūbaisiais. Kas dau
gi ’ i mokėjo rėkti, tas turėjo 
pusi ekimo. Štai kodėl dabar 
socialistams reikės daugiausia 
domės kreipti į švietimo darbų. 
Socialistų organizacijai reikia 
sąmoningų žmonių, kurie mo-

Jau buvo apie pusę, pirmos, 
kai vakarienė pasibaigė. Pa
prašius sumesti aukų “Social
demokratui“, aukavo sekami

travę, privalo 
darbininkai turi

šaliapino koncertas

Kovo 4 d., Auditorium teat
re, 3:30 po pietų įvyks Šaliapi
no atsisveikinimo koncertas.

Turbūt nė apie vienų daini
ninkų nebuvo tiek daug rašyta, 
kaip apiė Šaliapinų. Muzikos 
žinovai ir kritikai skaito Šalia- 
pinų didžiausiu pasaulyje dai
nininku. Viienas žymių muzi
kos profesorių pareiškė, kad 
Šaliapliįas dainuoja, o ne rėkia. 
Yra ne mažai žmonių, 
turi gera balsų ir gali

kurie 
šaukti 

bet jie 
Jie negalinegali dainuoti, 

perduoti dainos muzika, negali 
tų dainą interpretuoti. Štai ko
dėl jų. dainavimas neapeliuoja 
į publikų, neužganėdina šir
dies stygų... Kas kita su šalia- 
pinu. šaliapinas ir į papras
čiausių dainelę įdeda tięk mu
zikos, tiek jausmų, jog publi
ka negali atsigėrėti. Bet viso 
to žodžiais atpasakoti negali
ma: reikia jį girdėti, kad su
pratus, kų reiškia dainavimas.

— K. Bangputis.

DIDELIS BANDITŲ LAIMIKIS

Pereitų šeštadienį banditai 
apiplėšė Henry E. Hart, dai- 
montu verteiva iš New Yorko.

C- v

Nuo jo atimta daimontų už 
šimtų tuksiančių dolerių. Plėši
mas įvyko ant elevatoriaus 
Kranz Budinke, 130 N. State 
gatvės. Pasak slaptosios poli
cijos viršininko, per pastaruo
sius tris metus Chicagoj pavo
gta daimontų už du milionu

Lietuvi!) Rateliuose
Drg, K. Bielinio išleistuves
Surinkta “Socialdemokratui 

$50.75 aukų.

Praeitų ketvirtadienį Palulio 
jrestorane įvyko draugiška va
karienė gerb. svečio drg. K. 
Bielinio išleistuvėms. Susirinko 
apie 60 žmonių. Laike vakarie
nės paprašoma svečio kalbėti. 
Svečias sako, kad jo misija pil-

ryšių tarp Amerikos ir Lietu- 
Vos draugų. Tuo žvilgsniu ke
lionė pilnai pavyko. Be to, drg. 
Bielinis nurodo į kai kuriuos 
trukumus organizacijoje. Iki 
šiol pas mus visai mažai domės 
buvo kreipiama į švietimo rei-! 
kalus; nebuvo rūpinamasi lite
ratūros leidimu. Antra, moks
leivių šelpimo reikalas. Darbi
ninkams yra būtinai reikalinga

asmens, — po $5: Dr. A. Kara
lius, Dr. Montvidas ir J. Jokan
tas; po $2: P. Grigaitis, M. 
Kasparaitis, K. Jurgelionis ir J. 
Vilis; po $3: V. Rušiiiskas; po 
$1: A. Vilis, K. Kesparas, A. 
Kemūža, A. Žymontas, A. Grc- 
belis, A. Banren, J. Stremskiu- 
lė, J. Augustinavičius, K. 
Rypkevičienė, P. čereška, K. 
Augustinavičius, A. Labs, J. 
Vaišvilas, J. Povilaitis, D. Gol- 
binas, K. Čepukas, A. Vasiliau
skas, V. Paškauskas, P. Galskis, 
J. Janulis, B. Antonaitis ir K. 
G ūgis. K. Miler — 50c. Viso su 
smulkiomis aukomis surinkta 
$50.75. — Dalyvavęs.

“Masės su jais”
Publika neduoda laikyti 

Programo.

Kaukė-staugė, kiek įmanyda
ma. Matyt, kad to jų publika 
yra to išmokus nuo jų pačių. 
Girtutėlio svietelio 
čiai.

Panašus dalykas 
sekmadienį,' vasario 
ly svet. 30 girt. ir Union Avė. 
Rengta lietuviški šokiai su pro
gramų; bet kadangi mažai eili
nių kareivių buvo ąnt rankų, o 
“publikos“ arba jų “įpėdinių” 
buvo daugiaiLnegu tų kareivių, 
tai'komitetas nė nedrįso pra
duti programo. Nors komisaras 
Andrulis ir lauke iki pat galui, 
bet veltui.

Kų pasakys dabar r-r-revo- 
bucioni-eniai? Ar jie drįs dar 
kalbėti apie užkariavimų ko- 
nors. Jeigu jie negali 
publikos suvaldyti?!

— Reporteris Raganius.

buvo apš-

ifgi jvyko
25, Libcr-

savo

d.šeštadienį, vasario 24 
Mildos svetainėje, įvyko musų 
r-r-r-v-revoli ucionierių “vaka
ras“. “Publikos” buvo pilna 
svetainė. Komitetas mėgino 
jvykdinti programų, bet toji jų 
“publika“ nedavė tai padaryti.

«■: w?4A- r >.v $<•
v » . r^t,.

Sus/i vieni|j imtasi BMdgjepor’to 
Draugijų bei Kliubų stropiai 
rengiasi prie sųvo vakaro, ko
vo 11 dienų, naudai Lietuvių 
Auditorium, kurį pavasary pra
dės statyti.

Laukiame

Programe, dėl tam tikrų 
priežasčių, įvyko permainų 
tam vakarui. Vieton “Užburti 
turtai” bus sulošta dviejų ak
tų operietė “Adomas ir Jieva”, 
ir dar prie operietes duos “ma
garyčių“ gražų koncertų.

Programo apsiėmė dalyvau
ti žinomi Cliicagos publikai so
listai ir lošėjai, būtent: A. P. 
Kvederas, J. Uktveris, p-lės 
Jul. širvųitė, Zosė Vaicikaus- 
kaitė, Zosė Yuškaitė ir kiti. Iš 
programo sustato matos, kad 
programas bus pirmaeilis Brid- 
geporte.

A.

ponių 
Veneienės, 

reikalais,

D.

LAUKIAME VIEŠNIŲ.
Pas mus jau buvo visokių 

svečių, bet viešnių mažai 
tik ponia Bulotienė ir A. 
Juk Žymontienė (Žemaitė).

Dabar laukiama 
Šleževičienės ir J. 
Lietuvos Našlaičių
jų priėmimui ir sudarymui 
maršruto jau yra išrinktas ko
mitetas į kurį įeina: pirminin
kė P. Petrailienė, rast. J.' J. 
Hertmanavičius pagelbininkė 
M. Žalpienė, finansų rašt. M. 
Pišmenė, ižd. N. Krukonis.

Laukiame
Laukiame;
Didžiojo Metinio

NAUJIENŲ
KONCERTO
Mums šiemet žadėto

ASHLAND
ADITORIJOJ

ft... j

Viskas bus veikiama pų in 
cialyva Chicagos Komiteto Li 
tuvos našlaičiams šelpti.
I _______

Mūsiškis Universal Sta 
Bankas žada apsivilkti 
rubu pavasary. PJanai jau pi 
gaminti remontui. Visas pri<

nauj
JUOZAS GRAŽULIS

gaminti remontui.
kis namo bus perstatytas tai] 
kad Universal Stale Bankas pi 
taps milžinu. Man paklaust 
p. J. J. Elias kaip biznis, sake

peržiūrėję knygas pasakė, 
jie norėtų matyti lokių tvf 
vidurmicsty.”

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
f \

. Greitu laiku žada pasirod

mėnraštis "Sveikata”. Jį le 
“Socialės Higienos Draugija 
kurių dabar sparčiai orgar 
zuojama. Pirmas numeris ž 
dą pasirodyti pradžioje ko! 
mėnesio.

'‘BIRUTĖ”
Sparčiai rengiasi prie 

vos dviejų aktų operos “
"“■■""a--------“--------- -—(Seka ant 6-to pusi.)

/

Mirė 26 d. vasario, 1923 m. ne
tikėta mirtim. Paėjo iš Suval
kų gub., Antšliauskio kaimo, 
Fajavonio par. Išgyveno Ame
rikoj 32 metu. Laidotuvės atsi
bus sereroje 28 d. vasario i tau
tiškas kapines.

ONA LIETUVA1TIENĖ, 
(po tėvais Remeikaitė)

Mirė nedėlioj, vasario 25 d., 36 
m. amžiaus. Iš Lietuvos paeina, 
Batakių parapijos, Tauragės ap. 
Bijatų kaimo. Paliko dideliame 
nUliudime vyrą ir 4 kūdikius. 
Laidotuvės bus seredoj, vasario 
28 d., iš namų 3822 S. Kedzie 
Avė. 1 vai. po pietų į tautines 
kapines. Visi giminės ir pažį
stami melžiami atsilankyti į 
laidotuves.

Lieka nuliūdę
Vyras ir vaikai.

JUOZAPAS URBONAS
44 metų senas, vasario 26. 1 vai. 
ryto pasimirė po G mėnesių li
gos, pragyvenęs U. S. 22 metus, 
15 m*, vedes. Paėjo iš kaimo 
Pažižmoris, Šilalės valsčiaus. 
Tauragės ap. Paliko moterį 
Barborą Valauskaitę iš Namų, 
sūnų Kazimierą, brolį Kazimie
rą ir 3 seseris Lietuvoj, Oną, 
Barborą ir Juzefą ir 
Laidojimas į 
dieną kovo iš namų 6I?!1 
PI. į Apveizdos Dievo bažnyčią 
ant iBth gatvės, 8 vai. iš ryto, o 
iš ten į šv. Kazimiero kapines. 
Pažįstamus ir gimines meldžia
me dalyvauti aidotuvese. Pasi
lieka nuliūdę

Moteris Barbora, sūnūs Ka
zimieras ir brolis Kazimieras.

‘ ir tėvelius, 
įvyks ketverge 1 

"h 14th

GRASIJONAS ŽE

Mire nedėlioj, vasario 25, 1923, 
8:15 vai. vakare. Turėjo 34 m. 
amžiaus. Paliko Amerikoje 2 
brolius ir 2 seseris. Iš Lietuvos 
paėjo: Panevėžio parapijos, Ka- 
ružiškio kaimo.

Laidotuvės bus sęredoj, vasa
rio 28, iš namų 2600 W. 23 St., 
į Aušros 
ten į Šv. 
vai. ryto, 
pažįstami
laidotuvėse.

Lieka nuliūdę

Vartų bažnyčią, o iš
Kazimiero kapines, 9 -

Giminės, draugai ir
malonėkite dalyvauti

Broliai ir seserjs

v tuo 
jaus su pagalba Novai 

Metodo ■
Išlaukinis gydymas yra la 

bai pasekmingas ir jis 
įeipa į vidų kaip 

gerai.

Dvigubas veikimas duoda 
geras pasekmes.

Štai yra vienas paprastas bet pui
kus išradimas kuris privers jus pa
sakyti: “Kodėl nieks apie tai nema
nė pirmiau?” — Ši gyduolė susideda 
iš geriausių sudėtinių kurios gelbsti 
nuo šalčio kurios veikia iš vidaus ir iš 
viršaus vienu sykiu.

Iš viršaus ji veikia kaipo linimen- 
tas, kaip plasteris — įsigeria per odą 
ir stimuliuoja ją.

Iš vidaus —, išgaruoja kaipo kom- 
paras. mentolis, eucalyptus, thyme ir 
terpetinas, jis tiesiog įeina į kvėpavi
mo organus, atleidžia kvėpavimą b 
naikina plėvę — labai tankiai praša
lina šaltį į vieną naktį — prašalina 
krupą į 15 minučių.

Ta. gyduolė yra išrasta aptieko^iaus 
gyvenančio mažame miestely, iNortfa 
Gardina, pirmiausiai padaryta tik ke
liems jo kostumeriams, bet gerumas 
gyduolių platinosi greitai, nuo. valstir 
jos į valstiją, dabar jau yra išvarto- 
iama 17 milijonų bonkučių į metus. 
Vicks Vapo Rub yra žinoma šeimynų 
gyduolė nuo galvos, krutinės skaudė
jimo. krupo, vaikų peršalimo, tonsu- 
ličio, bronchito, skaudamos burno.% 
kataro, ii’ kitų peršalimo nemalonu
mų. Taipgi nuo suskirdimo ir nie
žėjimo, kaip tai nuo nuplikimo, per 
sidreskimo, vabalų 'įkandimo ir kitų 
odos ligų.

’ Dabar yra pardavinėjama visose 
aptiekose. Kainu 35c. buteliukas.
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Kili lIMIHKį!REIKIA DARBININKU PARDAVIMUIASMENĮI JIESKOJIMAI
VYRŲ

sakč

Pranešimai
{VAIRUS SKELBIMAI

Ateikite pasirengusios į darbą
Klauskite Mr. HAUN
CHICAGO MERCANTILE

159 N. Michigan Avėnaujieme

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
MERGINŲ

am

MOTERŲ

MERGINŲ

Asscmblerkų

MOKYKLOS

pie

nio

, dar 
Nedė-

Senesnių kaip 16 metų 
žiaus maloniam dirbtuvės

VYRŲ DARBININKŲ Į 
GELEŽIES JARDĄ, 
$4.50 DIENAI.
Concrete fcngineering Co

WM. WRINGLEY JR. CO
3535 So. Ashland Avė.

1032
įžanga $1
ir simaptizuojantieji kviečiami daly
vauti
vietos Naujienų Skyriuje
užeigoj (Cordoni Avė. ir Westminster) 
ir pas kuopos narius

PARSIDUODA
SALIUNAS.

Atsišaukite pas savininką 
1005 W. 69th St.

EXTRA BADENAS

REIKIA
DARBININKŲ.

Atsišaukite tuojau 
Superitendentas 

4708 W. Roosevelt Rd

REIKIA merginų prie spėka 
varomų mašinų į rakandų dir
btuvę.

2534 So. Western Avė,

KELLOG SWITCHBOARD
1066 W. Adams St.

Taipgi merginų visokia 
drbtuvės darbui /

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

PARDAVIMUI grosemė 
bučemė.

Atsišaukit į krautuvę
5252 S. Artesian Avė.

I kurį tai garsingą didį parengimą, 
yra širdingai kviečiami visi Naujienų 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moteris, nei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.

T. M. D. 28 kuopos susirinkimas 
ivvks seredoj. vasario 28 d., 8 vai. v., 
Mehlažio svetainėj. 2242 W. 23rd PI. 
Kviečiame visus narius atsilankvti.

Valdyba.

Stropiai, su visu atsidėjimu 
širdingai 

linksmai, puikiai, su di- 
triukš- 

meile, su švelnumu, draugi-

SALIUNAS PARDAVIMUI 
Senas ir gerai išdirbtas biznis, 
geroj vietoj. Apgyventa viso
kių tautų. Parduosiu pigiai.

5353 So. Morgan St.

PARSIDUODA saliunas vi 
šokių tautų apgyvento] vietoj 
Geras biznis; priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

940 W. 59-th St.

REIKALINGĄ apysenė mote
ris prie namų darbo. Užmokes
tis gera ir pragyvenimas. Atsi
šaukite. A. G. Mitchel, 3759 Fui- 
lerton Avė., Tej. Belmont 2246

REIKIA merginų core dirbėjų 
patyrusių į bresinę faundrę.' La
bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbą. Soon Valve Co., 
4300 W. Lake St.

REIKALINGA moteris au 
mergina namų darbui ir prižiu

REIKIA VYRŲ:
Čiperių į faundrę, pagalbiniu 

kų ir šiaip darbininkų.
KLING BROS.

1300 N. Kostner Avė.

blokas West of Wentworth 
Avenue.

PARDAVIMUI galiūnas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu prieinamą 
kaina. Priežastis pardavimo, patirsi
te ant vietos. Lysas ant trijų metų. 
Kreipkitės po nūmeriu.

4328 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI graži krautuvė, gro
semė ir bučemė, ir visi įrengimai. 
Lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai.

jA.(ircscis •
PEOPLEŠ GROCERY and MARKET 

1901 W. 22nd St.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. zMes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato rtliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

Specialė taksa bus suteikta jums 
šj menesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTFR CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

REIKIA merginų senesnių ne
gu 16 metų amžiaus, į šviesią 
dii’btuvę prie švaraus darbo. Ge
ra mokestis. Columbia Fastiner 
Co., 3229 $. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučemė ir grosemė su 

geriausiais ištaisymais, su mašina 
naujas trokas, biznis išdirbtas per 20 
metų maišytų tautų apgyventa vieta 
Roselando apielinkėj. Pardavimo 
priežastis nesutikimas partnerių. At
sišaukite į Naujienų ofisą No. 213.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj. Senas 
ir išdirptas biznis. Turiu apleisti 
miestą už tai ir parduosiu už gana 
prieinamą kainą.

Kreipkitės:
3248 So. Lime St.

Birutė” daly- 
koncerte.

šuiomi pranešu viesiams draugijų 
bei k bubu atstovams, kad pasistengtų 
sugrąžinti pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 
Jurgio parp. svet. 
pamiršti, kad ateinančiame susirinki 
me tai padarytumėte.

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis.

REIKALINGA indų plovėjų į 
švarią restauraciją, geras už- 
mokesnis ir neblogos darbo są
lygos. Kreipkitės:

3206 So. Halsted St.

REIKIA.
Merginų prie vyniojimo plyti 

aiskrimo (šaltsmetonės).
HYDROX CO.,

2400 Lake Park Avė.

PAJIEŠKAU savo brolio Andriaus 
Blužo, gyvenančio Lietuvoje ar kur 
kitur. Jis paeina iš Kalvarijos mies
to, Suvalkų gub. 22 metai palikau jį 
Londone, Anglijoj, ir nežinau kur jis 
dabar būna. Jis pats arba kas jį ži
no, malonėkite man pranešti šiuo ad
resu: Mary Blazuke, 1617 So. Union 
Avė., Chicago, III., U. S. A.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė senas ir išdirbtas biznis visokių 
tautų apgyventoj vietoj ir galima da
ryti gerą pragyvenimą. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 10.

REIKIA VYRŲ
Inžinierių ir pečkurių, $35 ir $42 į 
savaitę. Vyrų j hotelius ir restora
nus, $45 ir $60 į mėnesį su valgiu ir 
kambariu. Darbininkų ir džianitorių, 
$20 ir $25 į savaitę. Maiinistų. 70c. 
ir $75c. į valandą. Sargų, $25 ir $30.

REIKIA MOTERŲ 
Džianitorkų, $18 ir daugiau algos. 
Indų plovėjų, $15 ir $16. Veiterkų 
ir prie mažo virimo, $18 ir $20. Mer
ginų į virtuvę, $35 ii’ $40 į mėnesi 
valgis ir kambarys.

SOUTH PARK EMPLpYMENT 
BUREAŲ> 

4193 S. Hsdšted St.

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

ar kviečia.

REIKALINGA patyrusi par
davėja prie moterų ir vaikų ap- 
redalų. k Atsišaukite Canal 4583. 
Klauskite Mr. Hoffman, 1251 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI namas, veik naujas, 
dėl dviejų pagyvenimų, po 5 kamba
rius. Viskas modemiškai įrengta. 
Tuščias lotas šaly. Parduodu iš prie
žasties ėjimo į biznį už $6,500. 

2831 W. 40th Place

Žinių” 
Spaustuvė bus par
tinių” skolas: P. 
apie $550.00 ir K. 
viršum $300.00.

Žinių” 
tai G. Valaskas par- 

kur
1OS •

REIKIA jaunų merginų ir 
moterų lengvam darbui į karpe 
tų dirbtuvę. Patyrimas nerei
kalingas. Nuolat darbas. Gera 
alga. Subatomis darbas iki 
tų per visą metą.

OLSON RUG CO..
1508 W. Monroe St.

PARSIDUODA galiūnas apie- 
linkė apgyventa maišytų tautų; 
parduosiu pigiai nes sirgdamas 
negaliu dirbti.

1448 W. 15-th St.

daktaras”. A. P. Kvederas dir
ba su ’jais išsijuosęs.

Apart to, dar “Birutė“ yra 
apsiėmus dalyvauti keliuose va 
karuose draugijų

Kovo 18 d 
vauja “'Naujienų 
Tas jau nutarta ir bus padary

i — 1923 m. šv.
Malonėkite ne-

Pardavimui arba mainymui bučernė 
su groseme. Biznis daromas nuo 
$100 iki $200 į dieną. Jeigu kas ne- 
vierijate, duosiu dėl pamėgininro, ne
mokantį biznio pamokinsiu. LysAs 
yra ant 3% metų. Rendos $45 j mė
nesį, gyvenimui kambariai. Priežas
tis, aš priverstas parduoti už pirmą 
pasiūlymą, dėl nesveikatos, arba mai
nysiu ant mažo namo, loto ar automo
bilio.

kreipkitės pas
J. NAMON.

808 W. 83 Place arti Halsted St.

Reikia —
MERGINŲ,
Skrybėlių dirbėjų.
Trimerkų.
Prirengė jų. Darbas nuo štu- 

kų arba savaitinis. Mokama ge
ra mokestis. Naujas sezonas. 
Nuolat darbas. Valandos 8:30 
iki 5:30.

susipra- 
pradėjo vėl darbuoties 
krūvoj

REIKIA jauno vyro prie na- 
mų darbo. Yra gera proga iš
mokti visokį darbą. Mokestis $35 

rėjimui vaikų. Nereikia plauti į mėnesį, valgis ir guolis prie 
skalbinių. J. K. Rekasis, 4612 S. vietos. M. ,Morkus, 7044 Archer 
Wells St., Tel. Boulevard 2310. Avė., netoli 72 Avė.

Detroit, Mich. — D-gui K. Bieliniu!, 
Lietuvos Socialdemokratų atstovui 
priimti, LSS. 116 kuopa rengia drau
gišką vakarienę ketvirtadienio, kovo 
1 d., vakare Fratemity Hali salėj, 

Ist St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi draugai sąjungiečiai

Aš ANEI.fi MIKUCKIENĖ jieš- 
kau savo tikros dukters Valerijos ar
ba Walis Baltrunukės. Mažiuke, 
šviesiais plaukais, lietuviškai gerai 
šneka, smarki, 16 metų buvo kaip pa
bėgo nuo manęs j Chicagą. Aš ją 
buvau atradusi ant Br’dgeporto, pa
miršau gatves varde. . Tai buvo apri- 
liaus 28 ar 29. Radau ją lietuVIi, 
merginų paukų taisytuvej; sakė, kad 
būna pas A. \Puncevičių 
kad parvažiuos namo.

Bet jau trečias matelis nesulaukiu 
nei laiškelio; neparašo man. Augi
nau ir maniau, kaip numirsiu, tai nors 
kapelį atlankys, o dabar, dar gyvai 
nei laiškelio nenarašo. Tai gera ma
no dukrelė. Aš savo motinėlę ir da
bar geibiu ,o mano dukrelė suvis ma
ne anelido. Jeigu kas žinote apie ją. 
meldžiu pranešti, busiu dėkinga.

ANELĖ MIKUCKIENĖ
238 — 14th St., Springfield, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimu mūrinis namas. Ren- 

dos $105 j mėnesį, Kaina $9.500, išsi- 
rraino ant mažo namo, arba bučemės 

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

REIKIA 5 patyrusių moterų 
skirstymui skudurų ir popie
rių. Nuolat darbas, gera mo
kestis.
West Side Metai Refining Co.

2917 So. La Šalie St.

Cicero. — Paveiksluotos pamokos 
vvrams apie lyti bus šiandien, vasa
rio 27 d., Liuosybės svet.. 49 Court ir 
14 gatvės, 7:30 vai. vak. Vyrai ne- 
jaunesni 18 metų kviečiam*! nepralei
sti šių pamnkų. — Ateiti kuoskaitliu- 
giausia. (žymiausi Chicagos lietu
viai daktarai aiškins ir sykiu naveik- 
sus rodys iš Ivties mokslo. Kviečia
mi tiktai vvrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

Pirmyn Choras laikys dainų repeti 
ciįą vasario 28 d., seredos vakare 
1822 Wabansia Avė. Liuosybės svet 
Visi daininikai tarėte būti ant prakti
kos taipat ir naujai norinti dainuot: 
galit pradėti. Valdyba.

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam*, parduodam ir mainom na

mus, farmas ir biznius.’ Kreipkitės 
ypatiŠkai arba per aiška.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 S. Halsted St. 
Tek Boulevard 9641

DIDELIS bargenas Brighton 
Parke 2 augštų 4-5 kambarių 
dlektra ir maudynės, užpakaly 
garažius. Rendos $45 mėnesiui. 
Kaina $2,900; atsišaukite 3122 
So. Haląted St. Klauskit Joe 
Bružas

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių apgyvento, 
vietoj. Senas ir išdirbtas biznis 
už pigią kainą. Priežastį patir
site ant vietos.

2159 W. 22-nd PI.

JIEŠKAU savo kūmos Alenos, Bloš 
kiutės. Paeinančios Šiaukuto mieste 
lio, buvom kūmuose Viliatikišk’ų Gir 
dauskų sunaus, labai norėčiau susi 
rašyti. Medžiu atsišaukti, y

MIKE GREIČIUS^
834 W«. 33 rd St., Chicago, III

' PARSIDUODA saliunas pi
giai daugiausiai svetimtaučių 
apgyventoj vietoj. Parduosiu 
pigiai iš priežasties turiu du bi
zniu. Atsišaukit 1600 So. Union 
Avė. Tel. Roosevelt 7850

INCOME TAXOS
Sulig Amerikos valdžios įstatų, 

kiekvienas darbininkas, biznierius, ar 
profes:onalas, vedęs ir gyvenantis su 
sfljro žmona, jei pereitą metą uždirbo 
$2000.00, o nevedęs $1000.00, turi iš
pildyti Taxų blankas. Neišpildę Taxų 
blanku iki 15 dienai kovo šių metų ga-^ 
Ii būti baudžiami nedaugiau $1000.00 
ir ^5% viršiaus Taxų.

Dabar yra laikas pildyti minėtas 
blankas nelaukiant paskutinių dienų 
kada tūkstančiai žmonių apgulę ofisą 
laukia.

Kurie patys nemokate\^ąnkų išpil
dyti kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI,
3235 S. Halsted St., 2nd floor

A. Olszewskis išpildo taxų blankas, 
daro įgaliojimus (doviemastis), paru- 
nina pnšportus, parduoda laivakortes 
ir siunčia pinigus Lietuvon.

PARDAVIMUI saliunas, bu
černė ir grosernė. Randasi 
Brighton Parke. Biznis per 
daug metų gerai išdirbtas. Prie 
žastis pardavimo — du bizniai.

Kreipkitės pas savininką.
2559 W. Pershing Rd.

HALSTED gatvės biznio pra- 
pertės bargenas, tarpe 34 ir 35 
St. Dviejų augalų fraine. Ren
dos neša $152 į mėnesį. Krautu
vės lysas 3 metams. Namas ge
rame stovyje ir turi labai bran
gų ištaisytą frontą. Negirdė
tas bargenas $15,000. Dar ir 
lengvais išmokėjimais. Mes tu
rime ir daugiau Halsted St. biz
nio praperčių pardavimui.

STANDARD REALTY CO. 
736 W. 35th St.

Brighton Park. — Paveiksuotos pa
mokos vyrams apie lytį bus trečiadie
ny, vasario 28 d.. Chas. Gramonto 
svet., 4535 So. Rockvvell St., 7:30 vai. 
vak. Vyrai ne jaunesni 18 metų kvie 
čiami nenraleisti šių pamokų — ateiti 
kuoskaitlingiausia. įžymiausi Chica
gos lietuviai daktarai aiškins ir svkiu 
paveikslus rodys iš lyties pluksią, 
kviečiami tiktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

Bridgeporte. — Draugijų Susivocni- 
jimas ant Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj, vasario 27 d. 
8 vai. vak. Mildos svetainėj. 3142 So. 
Halsted St. Prašau draugijų atstovų 
nesivėlint pribūti, nes yra daug svar
biu reikalų aptarti. Kviečia nutarimų 
raštininkas J. Balčiūnas.

Indiana Harbor, Ind. — Prakalbos 
su paveikslais, temoj: “Tikroji krikš
čionybė” įvyks utarninke. vasario 27 
d., 7:30 v. v., Catherine House, 138 ir 
Deodor Sts. Visi kviečiami atsilan
kyti. — Jonas Rodinas.

Ar jus žinote kad
Mokslininkai tvirtina, kad netoli

moj ateity areplanus galima bus kon
troliuoti su pagelba radio. nustatant 
jiems vietą ir tolumą šaudymo, be jo
kio aviatoriaus juose? Ar jus žino
te, kad išdirbėjai Helmar Cigaretų pa
tįs yra užganėdinti gera kokybe 
100% gryno Turkiško tabako juose?

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 6 kambarius flatas. Vis
kas gerame stovyje. Dar yra extra 
lotas. Kaina $6,500. Jei jus norite 
gero bargeno, turite apžiūrėti šią 
vietą.

STANDARD REALTY CO.. 
736 W. 35th St.

BARGENAS BRIGHTON PARK
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na 

mas, 6 ir 5 kambarius, su visais (tai 
symais. Rendos į mėnesį $120. Kai 
na tik $12.000.

C. P. SUROMSKI X CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

ANT RENDOS kambarys dėl 
vedusios poros ar dėl vaikino. 
Yra visi parankumai, galima 
matyti nuo 6 vai. vak. iki 10 
vai. vak. 1504 W. 20 St

PARDAVIMUI 2 aukštų 7 ir 6 rui
mai su akmeniniu pundamentu frame 
namas. Elektra, vanos, karštu van
deniu apšildomas. Viskas pirmos kle- 
sos tiktai $6,500, reikalui esant galiu 
duoti ant išmokėjimo. Kreipkitės prie 
savininko pirmos lubos.

5520 So. Emerald Avė.

“Birutė” mus linksmins ko
vo 18 d., o mes ją aplankysime 
ir paremsime balandžio 29 d. 
Aryon Grotto teatre, prie 8 ir 
Wabash gatvių. Smagiai pasi
juoksime iš “Bailaus daktaro”.

— Rep. Raganius.

Tai yra kreditorių byla prieš J. 
Venckų, kurs buvo skundėjams sko
lingas po šias sumas pinigų: $2790, 
$1329, $1220 ir $122.

Circuit teisme naują bylą užvedė 
Juozas Žilevičius prieš Magdaleną Ži- 
levičienę, No. B. 94685. Reikalauja 
divorso.

Superior teisme bylą užvedė W. T. 
Clark prieš R. E. Clark, No. 386937. 
Bylą veda advokatas J. A. Ambrosius.

Prieš industrinę komisiją eina by
la Andreszuno su Chicago Junctions 
R. R. Co. dėl sužeidimo. /

Municipaliame teisme / pas teisėją 
Eberhardt eina byla, 30441. Borneikos 
prieš Woodlawn Trust & Savings 
Bank. — Pas tą patį teisėja bylą 
457221 Markūno prieš Rusteika. — 
Pas tą patį teisėją byla 882366 Lee- 
bermano prieš Antanaitį. Pas teisė
ją Eller bylą 1001148 Mriseko prieš 
Stakėną. Pas teisėją Schvvabą eina 
byla, 499804, Fuchso prieš Markūną.

Municipaliame teisme pas teisėją 
Cook bylą 859301( Jankauskio prieš 
Branza. paskirsta tardymui kovo 25 
d. Pas teisėją Eberharthą bylą 
882726 Markūno prieš Lenartavičių 
paskirta tardymui kovo 6 d.

sam Bendram Komitetui; vi
siems aukų rinkėjams; drg. K. 
Bidliniui; l)r. A. L. Graičunui, 
Dr. C. Kaspučiui ir P. Grigai
čiui už jų prakalbas; Audros 
benui (K. Pocius ved.), Birutės 
chorui (A. P. Kvederas ved.), 
Pirmyn chorui (P. Sarpalius 
ved.), Jaunuolių orkestrui (J. 
Grušas ved.) ir visiems ki
tiems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie Apvaikščiojimo surengi
mo. Visi kalbėtojai ir muzi
kantai aukavo savo laiką, jokio 
atlyginimo neėmė. Reikia tarti 
nuoširdus ačiū p. Marionai 
Rakauskaitei už jos dalyvavi
mą Birutės chore ir p. N. Gu- 
gienei; jiedvi Apvaikščiojimo 
dalyvavo ir savo puikiais bal
sais labai iymiai pagražino ir 
be to puikų Birutės dainavimą.

Visiems nuoširdus ačių^
Dr. A. J. Karalius 

Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos atstovas Ameri
kos Suvienytose Valstijose.

IŠGIRSKITE ŠELIAPINA x
Atsisveikinimo koncerte. Tikietij 
kainos nuo $1.00 iki $4.00. (Taksų 
10%) Auditorium Teatre, nedėlioj, 
kovo-March 4, 3:30 vai. po pietų.
Tikietai parduodami ofise dabar. Tai 
bus paskutinis jo pasirodymas šiame 
sezone.

S. L. A. 36 kp. rengia draugišką 
vakarienę Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. kovo 4 d.. 1923. Pradžia va
kare 8 vai. Visi nariai ir nepriklau
santi dar prie Susivienijimo. Meldžia
me atsilankyti.

Rengimo Komisija.

“Ziniy” spaustuvė par
siduoda įš licitacijos
Šiandien 10 vai. ryto, Bose 

landė šerifas parduos 
tacijos visą numirusių 
spaustuvę, 
duota už 
Montvilų i 
Liutkui su

Kada buvo sutverta 
bendrovė.
davė jai savo spaustuvę, 
ir buvo spauzdinamos “Zi| 
kol jos nenumirė.

Iš pat pradžių “Žinioms” 
buvo lemta greita mirtis, nes 
jos susitvėrė be tikslo, vien 
tik tam, kad užganėdinus tū
lo K. Jamonto ir kaikurių jo 
“frontų” pyktį ir- kerštingą nu
sistatymą prieš “Naujienas.”

Kada dabar tapo palaidotos 
tos jų “Žinios”, da 
sutvertojų atėjo prie 
timo ir 
vienoj 
čiais.

Gaila 
“Žinias” 
šęs nemažai pmigii

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemes, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi- 
gan valstijoje, ne kelmynės ir 
ne pelkes. Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$3600 00 visą, ar išdalinsim ir 
pardavinėslm dalimis ant iš
mokėjimo.

TUOS VODATEK 
3058 So. Tmmbull Avė.

tik, kad 
ne vienas

klauso “Naujienoms” už jų da
lyvavimą ir karštą užjautimą 
Sąjungos reikalams; vįsiems

REIKIA darbininkų ir čiperių 
į faundrę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.

LINK BELT CO., 
329 W. 39th St.

Lietuviu sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ii 

Naujieniečiai.
KĄ: — Didelį, gražiausią metinį Nau

jienų koncertą ir Balių ir šokius.
KUR: — Didėjėj Ashland Auditorijoj 

kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.

KAIP
nuodugniai, iškilmingai
maloniai
džiausiu užganėdinimu
mu.
škumu ir tikrais šventes jausmais 

KADA: — Neužilgo, neužilgo 
tik už nedėlės už kitos: — 
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą 
dieną vakarop.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audfikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kūmai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI 3 augštų muro ir 
frame namas, su boarding house biz
niu. Gera Vieta. Viskas įtaisyta. 
Geriausia vieta S. W. Sidėje. Įplaukų 
$6000.00. Kaina $20.000.00.

C. M. WEBER, 
2243 W. 22nd St.

Circuit teisme naująN^lą už
vedė Valerija KamarausKhtnė 
prieš Adomą Kamarauską. By
los No. B 94649. Reikalapja ai- 
vorso. Bylą veda (advokatas 
Kazimieras P. Gugis^

Circuit teisme naują bylą užvedė 
Stanislovas Valauskas ir K. prieš Jo
ną Venckų ir Louis Goldmaną ir k.

Lietuviy Bylos Chicagos 
Teismuose
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NAMAI-ŽEME

Vieša padėka
Vardu Lietuvos Mokytojų 

Profesinės Sąjungos šiuomi 
rtpriu pasakyti nuoširdų ačiū 
visiems aukautojams laike pro- 
gresyves visuomenės Apvaikš-

i REIKIA DARBININKU
1 VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERŲ 
Reikia audėjų vyrų ir moterų, 
patyrusių, prie dirbimo (ranko
mis karpetų. Gera mokestis dar
bui nuo štukų. Nuolat darbas 
visą metą. Atsišaukite.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.

Bilietai reikia išanksto gauti 
d. Šlapelio
Komitetas

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui soft drinks parlor, su 
namu arba be namo. Gražioj vie
toj, netoli Surface lines, renčia 
$2,,200 į metus. Naujienos N.209

REIKIA asistento sales managerio 
■ prie Real Estate, kad butų apsukrus. 
Turi kalbėti lenkiškai, lietuviškai ir 
angliškai. Turi turėti automobilių. 
Pasimatykite su Mr. Fitch.

J. N. ZEWERT & CO. 
4400 S. Kedzie Avė.

Reikia -
REIKIA VYRŲ
MOLDERIŲ 
miE KRINTANČIO
KŪJO. \

ATSIŠAUKITE
DEERING WORKS
1734 Fullerton Avė.

REIKIA vyrų visokiam nuola
tiniam dirbtuvės darbui.

Atsišaukite.
Great Northern Chair Co.

2500 Ogden Avė.

REIKIA darbininkų į boiler 
ruimį. Nuolat darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite.

Commonwealth Edison Co. 
lOOth St. & Commercial Avė.

Reikia —
Vyrų paprastam darbui. 

ALEXIAN BROS HOSP1TAL
1200 Belden Avė.

REIKALINGA Svarmenų į 
senų geležų kiemą. Kreipkitės 
tuojau.

ARGO, IRON & METAL CO.
1662 Elston Avė.

--------- ---- r—---------- -
REIKIA , f

Vrų darbininkų. Nuolat dar
bas. Gera mokestis.
WILS0N STEEL PRODUCTS

CO.,
49th & Westem Avė.

REIKIA
Vyrų. — Darbas anglių jarde. 

Atsišaukite.
WESTERN FUEL CO.

2623 W. Adams St.

REIKIA gero bekerio, kuris 
moka kepti visokius keksus ir 
pyragus. Gera alga ir geros są
lygos. 12247 S. Halsted St. Tel. 
Pullman 5737.

REIKALINGAS duonkepis, 
kuris moka kepti juodą ir baltą 
duoną. Kreiptis:

B. VISOCKIS
1800 W. 46th St.

REIKIA prie mašinų ir sąueezer 
molderių, darbininkų, grinderių ir 
sortuotojų. Nuolat darbas.

Atsišaukite į samdymo biurą. 
ILLINOIS MALIEABLE IRON 

i COMPANY
1760 DIVERŠEY PARKWAY

Reikia —
SIUVĖJŲ ABELNAM
KOSTUMEBIŠKAM DARBUI

911 W. 33 St. V

REIKIA patyrusio bučerio. 
Tuoj aus prie darbo. Darbas vi
sada.

1835 Wabansia Avė.
Phone Humboldt 6499

REIKIA vaikino į saliuną 
dirbti už baro. Geistina, kad 
butų bląivus.

424 W. 31st St.

ANEI.fi

