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Socialistai susitaikė kantri 
bucijos klausime

Užves naujas dery 
bas su turkais

Didelis streikas Anglijoj

Vokietijos monarchistai 
nebesuvaldomi 

-------- i,—.—— 
atstovaus gen. Harington, 
kiniųkų komanduotojas 
stantinojx)ly ir Anglijos komi- 
sionierius Rumbold. Franciją 
gi atstovaus komisionierius 
gen. Pelle. Jungt. Valstijų ad
mirolas bus neofieialinis dabo- 

Paduos savo išrišimą konti’i-Į tojas.
bucijos klausimo visoms pen
kioms valdžioms.

Talkininkų ir Vokietijos so 
cialistai susitaikė kontri

bucijų klausimu

tal-
Kon-

Anglijos lauky darbininkai
streikuoja

ir

BERLINAS, kovo 26. — Vi
sos dienos konferencijoje dar- 
biečiai ir socialistai nariai An
glijos, Francijos, Bei 
Italijos parlamerotų ir
štai nariai Vokietijos reichsta
go, .kaip patirta, susitaikė kon
tribucijos . klausimu ir savo 
projektą .išrišimui kontribuci
jos klausimo paduoš visoms 
penkioms valdžioms.i

K o n fe re n c i j oje T< dn—. iilia w 
atstovavo Angliją, Huysmans 
atstovavo Belgiją. Vincent Au- 
riol ir Brumbach atstovavo 
Franciją, 0 Maceotti atstovavo 
Italiją. Pirmininku buvo Vo
kietijos socialistų pirmininkas 
Wells.

Konferencija kiek susitruk- 
dė delei Francijos ir Belgijos 
delegatų svyravimo, nes jie 
abėjoja ar bus naudos iš pa
davimo savo projekto premic- 
rui Po i nearė.

Mainoma, kad sutarta tam 
tikrą sumą mokėti pinigais, o 
likusią dalį užmokėti prekė
mis, taipjau kad Vokietijos 
darbininkai pagelbėtų atstatyti 
nuteriotąsias Francijos apy-

26. — 
dar- 
pa- 
ku- 
buti 

Dar-

LONDONAS, kovo 
15,000 organizuotų laukų 
bininkų Norfolk distrikte 
skelbė generalinį streiką, 
ris jei užsitęs ilgiau, gali 
farmeriams pražūtingas,
bi mink ai reikalauja $7.35 į sa
vaitę, kuomet farmeriai siūlo 
$5.87 už 42 vai. darbo. Farme
riai tvirtini, kad visi produk
tai yra taip nupigę, jog jie ne
gali išsiversti mokėdami auk
štesnę algą ir verčiau paliksią 
laukus dirvonuoti. Nors strei
kas gal ir greit bus sutaikin
tas, bet sėjimo laikas irgi greit 
pereis ir gal tūkstančiai akrų 
liks neapdirbta ir neapsėta.

Vokietijos monarchistai 
darosi nebesuvaldomi

Areštai nesustabdė jų rengimo
si nuversti valdžią. .
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Nori pasigauti Ameriką
Tal- 

daro pienų kaip 
Ameriką į Europos 

ekoneminį ’ ir finansinį chaosą. 
Tai manoma padaryti pagelha 
kontribucijos. Francija rengia 
naujus kontribucijos pasiūly
mus, kurie bus taip sutaisy
ti, kad jais butų palietstos 
Jungt. Valstijos.. Pamate bus 
laikomus! 1921 m. talkininkų 
nustatytų sąlygų ir kontribu
cijos sumos, 'būtent 132,000,- 
0(M),000 auksinių markių ($33,- 
000,000,000),’ kuri bus pada
linta į A ir B bortus sumoje 
50,000,000,000 auks. markių, o 
likusioji suma, 82,000,000,000 
auks. markių, į C bonus. A 
ir B bonus, kuriuos- talkinin
kai sutiks sumažinti iki 35,- 
000,000,000 auks. markių, Vo
kietija 
jaus, o 
tolimoj 
galės.

Niekas talkininkų 
kad Vokietija kada-nors pa- 
jiegs užmokėti C bonus, tad 
norima juos iškišti Amerikai. 
Talkininkai tuo rengiasi pasiu-

PARYŽIUS, kovo 26. 
kin inkai

Klaipėdiečiai dekuoja chi 
cagiečiams už aukas

Kviečia turtingus lietuvius ame 
rikiečius vykti į Klaipėdą 
kad paėmus ją visiškai į lie
tuvių rankas.

Vyriausias Mažosios Lietu- 
Gelbėjimo Komitetas sa

la išk e, rašytame kovo 1

Komiteto pirmininkui adv.
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Sarah Bernhardt mirė

turės sumokėti 
C bonus ji 

ateity, sulig
* .

tuo- 
užinokes 
savo iš-

nesitiki

tinkamą dalį tų C bonų, jei 
Amerika sutiks ant tiek pat 
sumažinti Europos šalių karo 
skolas, ar visai jas panaikin
ti. Paskui talkininkai panai
kinsią tarpusavines skolas. An
glija tam pritaria, jei Ame
rika sutiktų panaikinti pada
rytąją sutartį apie a t mokėji
mą Anglijos skolų. Anglija 
mielai apmainytu Amerikos 
panaikinimą skolų ant Angli
jos panaikinimo Europos 
lių skolų, kurių ji vistiek 
labai tikisi atgauti.

vos 
vo 
d., 
dos 
F. P. Bradchuliui, sako: »

“Širdingai taria^ine padė
kos žodį už gausiai mums su
teiktąsias aukas. Gavome iš €
lamstų jau vieną kartą $2.- 
000, o dabar vėl $500. Aukas 
galima siųsti tiesiog Klaipė- 
don, ar j Liet. Prekybos ir 
Pramonės Banko Skyrių, ar į 
Lietuvių Banką Klaipėdoje. Del 
sukilime žuvusiųjų dar patei- 
rausime if^prisiusime žinias.

“DH paskolos bonų jau 
kreipiasi į Lietuvos- Kauno 
valdžią ir laukiame atsakymo 
iš ten.

Pranešk i te Chicagječiams,
•kad dėkingi esame už tokią 
mums teikiamą paspirtį. Ko
vų viena dalis jau užbaigia; 
bet reikia dar budėti, kųd prie
šai neįsiskverbtų į spragas, ku
rios dar Klaipėdos krašto klau
sime yra užsilikusios ir nega
lėtų griauti 
klausoimybes 
Klaipėdiečiai, 
siekti prie to,
ii’ Mažosios Lietuvos ir Ame
rikos lietuviai sudarytų vieną 
bendrą IJfetuvių šeimyną. Ra
ginkite, kad gryžtų Amerikos 
lietuviai kapitalistai ir užim
tų pozicijas Klaipėdoje, kad 
Klaipėda visu atžvilgiu greitu 
laiku butų lietuvių rankose. 
Geriausias tam šitas niomen 
tas. f

“Sveikiname ChicagiečiTis.
“Vyriausias Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komite
to vardu,

“M. šlažes, Sekretorius.”

pamatus. Mes, 
esame pasiryžę 
kad Didžiosios

ne-

Nuteisė arcivyskupą
Kartu su kunigu nuteistas nu

žudyti. Kiti kunigai nuteisti 
kalėjiman Rusijoje.

PARYŽIUS, kovo 26, — Di
džiausia pasauly aktorė “Die- 
v Ingoj i Sarar” Bernhardt pa
simirė šįvakar 7:59 vai., su
laukusi arti 78 m. amžiaus. Ji 
merdėjo jau per kelias die
nas ir daktarai sako, kad jei 
tai butų buvus .paprasta mo
teris, lai jau senai butų miru
si, bet ją ilgai palaikė gyvą 
vien jos nepaprastai stipri va
lia ir didelis gaivumas,

Ji gimė, kaip ji perti sako 
(gimimo rekordai eĮsą žuvę 
gaisre) Paryžiuje, 1844 m Jos 
motina buvo holandė-žydelkai- 
tC, o tėvas — franeuzas. Ji bu
vo 11-tas vaikas 14 vaikų šei
mynoje. Kada ji buvo 14 metų, 
ją pakrikštyta ir atiduota į 
vienuolyną mckftnti’is. Išbuvus 
ten dvejetą metų ji panorėjo 
būti vienuolė, nors buvusi la
bai nesu valdomo budo. Moti
na betgi tam pasipriešino ir 
patarė jai būti aktore, nes ji 
jau buvo pasižymėjusi vienuo
lyno lošimuose. Ji patapo akto
re. Tečiaus ji ilgą laiką nega
lėjo pasižymėti, nes buvo la
bai liesi, ir negraži. Iškilti jai 
daug pagelbėjo Viktoras Hugo, 
kuris pamatė joje nepaprastą 
talentą. Bet visgi dar per ilgą 
laiką ji vargo ir gyveno di
džiausiame skurde.

Kel/tą sykių ji buvo apsi
lankiusi ir Amerikoje, kur ją 
labai karštai pasitikta. Kartą 
ji susipyko su teatrų trustu ir 
turėjo vaidinti Amerikoje šėt
rose ir šiaip paprastose salėse, 
nes trustas atsisakė duoti jai 
teatrus. Pačiame Paryžiuje ji 
valde kelis teatrus.

Karaliaus Dovydo Namuose
Ką liudijo Mrs. Hazcl Wurth. imą. .lis įsivedė mane į kam- 

Bijosi pasakyti savo gyveni- barį ir užrakino duris. ‘Jis po
nio vjetą. |sake> inan esąs septintas ange-

apie labai 
jos 

“kara-

GRAND RAPIDS, Mieli. 
Po Rosettos liudyti pašaukta 
Mrs. Hazel Wurth Tai 31 m. 
moteris, liudijo su įsitikinimu 
ir drąsiai, nors ir
nemalonius jai dalykus 
gyvenimą kolonijoj su 
liuni” Renjamin Purnell. Prieš 
jos liudijimą labai protestavo 
Purnell advokatai, bet nepa
gelbėjo ir.teisėjas jai leido liu
dyti.

Ji liudijo, kad vienu laiku 
ji buvo viena iš 12 viršininkių 
Dovydo Namų ir gyveno Dur
nelio Shiloh rūmuose. Ji bet
gi atsisakė pasakyti kur ji da
bar gyvena, nes ji gavusi grū
mojimų ir bijosi Purnell sekė
jų, ‘‘izracJU^y^ktų^tth^ J’ats 
Purnell grūmojęs jai mirtimi, 
jei jo ryšiai su jąja išeis aikš
tėn. Teisėjas leido jai nesakyti 
savo gyvenimo vietos ir rekor^ 
.duose tapo pažymėta, kad ji 
neva gyvenanti Hammoiul, Ind.

Ji įstojo kolonijų n kartu su 
savo motina^ kada jai buvo dąr 
15 m. amžiaus, Atvyko jos i/š 
Oklahoma. Ji liudijo, kad ji 
tankiai t virkavo su “karailiunF’ 
Purnell ir įviO’dijo kitas mer
gaites, kurios buvo kambaryje, 

tie tviirkavimai atsibu- 
PurneĮĮ, pateisindavęs savo 

nors jis kartu 
jai mirtimi, jei

las ir pasakysiąs visą istoriją.
“‘Nuo 12 metų ■amžiaus aš 

buvau molinos inokiijama, kad 
Benjainin negali papildyti pik
to. Jis sakė, kad jis galįs pa
kelti mane į mirtingumą. Jis 
pradėjo kabinėtis. Aš pasiprie
šinau. Jis pasakė-HnVcf jis pa
ims mane spėka - ir jis tai ir

“Tada'"J i s pasakė man, kad aš 
nepapildžiusii nuodėmės, bet 
kartu įsj>ėjo mane, kad jei aš 
pasakysiu kam-nors kas atsi
tiko, tai aš tuojaus krisiu ne
gyva. Jis naudojo ant manęs 
savo hypnotinę spėką ir aš jam 
tikėjau.”

Turkai prieš rusus (

ganias.
Niekas nesitiki, kad Franci- 

jos ir Belgijos valdžios sutik
tų priimti socialistų patiektąjį 
projektą, bet visgi manoma, 
kad konferencijos nutarimai 
nenueis niekais ir jie prie ko 
nors prives. ’ \ .

Užves naujas derybas su 
turkais

Derybos prasidės ąpie
džio 12 d., Konstantinopoly.

balan-

PARYŽIUS, kovo 26.
(liautomis diplomatiniuose ra-, 
teliuotse žiniomis, konferenci
ja padarymui taikos su Tur
kija prasidės apie balandžio 
12 d., Konstantinopoly.,,

Anglijos, užsienio reikalų 
njinisteris Curzon, kuris dau
giausia ir suardė Lausannos 

'■'konferenciją, naujojoj konfe
rencijoj nedalyvaus; Angliją

BERLINAS, kovo 26.— Iš 
.visų dalių šalies ateinančios ži
nios rodo, kaHdionarchistai, 
nežiūrint areštavimo jų vado
vų, nesustoja rengtis muverstf 
Vokietijos valdžią Mitingai 
yra kasdie laikomi visuose di- 
desniuosė Vokietijos miestuo
se, taipjau ir Berline, ir nuola
tos tlaromi jų “armijos” ma
nevrai ir lavinimai.

Nacionalistų žygis ties Fran
cuos ambasada parodė, kaip 
menkai yra prisirengusi val
džia ir policija atremti monar- 
chistus. Ties reierstagu ir 
Francijos ambasada susirinko 
apie 100,(XX) nacionalistų ir 
dainavo partriotines vokiečių 

dainas.
Ties Munichu gi nuolatos la

vinasi fašistai. Tie kurie netu
ri šautuvų, yra apsiginklavę 
revolveriais ir lazdomis, bei 
kartu lavinasi vįso karinio 
muštro. Paskui jie vaigšto Mu- 
nicho gatvėmis, dainuodami 
patriotines dalinas. Policija 
jiems nekliudo veikti.

MASKVA, kovo 26.— Arci- 
vyskupas Zepliak, galva Rymo 
katalikų bažnyčios Rusijoje ir 
16 kitų kunigų, kurie buvo 
teisiami už priešinimąsi sovie
tų įsakymui atiduoti bereika
lingus bažnytinius turtus ba
daujantiems, liko šiandie ras
ti kaltais ir nuteisti. Arei vys
kupas Zepliak ir generalinis 
vikaras Butokavič liko nuteisti 
nužudyti. Centralinis pildoma
sis komitetas atidėjo nužudy
mo vyki u imą..

Penki kunigai, Kaveco, Ejs- 
mond, Junavič, Kodavič ir 
Fecdorov liko nuteisti 10 me
tų kalėjiman kiekvienas. 8 ki
ti kunigai nuteisti 3 metams 
kalėj ilgiau kiekvienas, du 6 
mene’sianis. Vienas choVo vai
kas, liko nuteistas 6 mėn. ka
lėjiman, bet jo bausune tapo 
panaikinta.

šdantiie —— giedra ir triškį 
šilčiau.

Saulė teka 5:43 v., leidžia
si 6:08 v. Menuo leidžiasi 2:25 O
vai. nakties.,

LONDONAS, kovo 26. — 
StambiausiasCVokietijos fabri
kantas Hugo Stinneš atvyko į 
Rymą pasimatyti su Amerikos 
plieno karalium Ęlbert II. 

Gary, sako Rymo žinia. Mano
ma, kad Stinnes 'siekiasi pri
kalbinti Italiją padaryti inter
venciją.

Rusija uždraudė anti-reli- 
gines demonstracijas 

■k ( --------------- -- -

BERILINAS, kovo 25. (“For- 
vemts”). >—, Rusijos sovietų 
valdžia išleido drausmę, kad 
nebūtų daroma jokių viešų 
prieštiikybi .nfių demonstradi j ų,
ypatingai demonstracijų prieš 

švenčiamas Vely- 
Draudžiamajame 

m a, k ad kova su t>ut tik
paskaitomis susi* 

bet jokiu

krikščionių 
kų šventes., 
dekrete sakĮ 
tikyba 

brošiūromis, 
rinkimuose salėse, 
būdu ,ji negaili būt perkeliama 
į gatves.

U ta Ii., kovo 
visi sukilusieji Piu- 
indionai yra suim- 
tik du — sukilėlių 
Posey ir dar vie- 
dedaina visos pa-

BLANDING, 
26. — Jau 
tęs genies 
ti, išėmus 
vadą. Old 
nas.' Rus
stangos ir juos suimti, nežiū
rint kiele, laiko nė imtų tai 
padaryti. Iš suimtųjų 7 atva
ryta surakintus, bet kitus at
vesta liuesus, kailangi juos ne
skaitoma taip pa vėjingais. Vei
kiausia bus teisiami tik tie 
7, kuriuos skaitoma blogiau
siais.

Tai buvo nepaprasta mote
ris. Ne tik kad ji buvo geriau
sia aktorė, bet taipjau gera 
skulptorė, muzikė, dramaturge, 
piešėja ir šeimininkė. Energija 
ir valia buvo milžiniška. Per 
veik visą amžių ją kankino ne
sveika koja, kurią ji susižeidė 
dar kūdikystėj. Keletą metų 
atgal prisiėjo ją visai nupjauti. 
Ji prisitaisė dirbtinę koją ir 
vistiek nesustojo lošus. Lošė ji 
iki pat mirties. Dar gruodžio 
mėn. ji buvo sunkiai susirgusį, 
kada rengėsi pastatyti sąvade/ 
atre naują veikalą. Nesitikėta 
buvo, kad ji pasveiks./bet kiek 
pasveikus ir negalėdama vaigš- 
čioti, ji lošė krutamiems pa
veikslam ssavo namuose ir už
baigus lošimą vieno veikalo, ji 
vėl atkrito ir už ketverto die
nų mirė.

Visa Francija, o kartu su ja 
ir visas jiasaulis, liūdi nete
kęs “Dievi ilgosios Sarah”.

kada 
vo.
tvirka vintą 
grūmodavę 
tai išeis aikštėn.

Už vieno I mėnesio po atvy
kimo kolonijon, ji tapusi at
skirta nuo motinos ir jx*rkel- 
ta į “karaliaus” Purnell “ha
remą.” JWurth pasakojo:

“Pabuvus ten tik trumpą 
laiką, ‘karalius’ Benjamin ma
ne kartą sustabdė, paėmė už 
rankų ir pasakė: ‘a, labai gra
ži, išrodo, kad tu visai neuž
ilgo patapsi nemininga’. Aš 
buvau tada tik 15 4n. amžiaus, 
aš tikėjau į jį ir buvau labai 
patenkinta tuo, ką jis pasakė 
man.”

Po to Purnell pradėjo vis -la
biau gretintis prie jos ir tan
kiai ją apsikabindavo.

“Pagalios, vieną dieną 
sustabdė mane prieangy ir 
sakė norįs man pasakyti

I' ONSTANTI N< >1 >OLI S, ko
vo 26. — Įtempimą, santikių 
tarp Turkijos ir Rusijos rodo 
turkų laikraščiai, kurie 
kia Rusiją atgiežai, 
jos laikraščių vetVr 
nij’ą priejį Turkiją.

’ Laikraščiai sako, kad netik 
yra vedama prieš turkus, kam
panija Rusijoje, bet ir pącius 
turkus Rusijoje labai varžo
ma, daroma keblumų su pas- 
portais, taip kad turkai veik 
nebegali Rusijoje lankytis.

siner- 
nž Hįusi- 

i kampa-

Steigs savo banką
CINC1NATI, O Geležin

kelių ir laivų Klerkų . Brolija 
nutarė steigti savo nacionalinį 
banką. Banką kontroliuos Bro
lija, kuri painia 51 i/uoš. visų 
šėrų, o likusius 19/nuoš. iš
pirks Brolijos nariai. \ Banko 
kapitalas bus $200,000 su $50,- 
000

bus 
rių.

perviršiu. Dalininkai gaus 
dividendų.*Likusis ]>elnas 
padalintas tarp dejx)zilo-

jis 
]>a- 
M- 

tai apie mano tolimesnį tikėji-
TT

DUBLINAS, kovo 26.
Savyvaldybės kareiviai suėmė 
gen. Bofin, vieną iš žymiau
sių Airijos respublikonų va
dovą.

Jau Eina
Maj. general H. T. Allen.

Jis buvo komanduotoju Ame
rikos okupacinės armijos Vo
kietijoj, ir su visa armija ne
senai sugrįžo Amerikon.

Franciios nuostoliai
PARYŽIUS, kovo 26.

Karas pridarė šiaurines Fran
ci jos apygardoms nuostolių už 

i,000,000 frankų (apie 
»,000,000j. Tiri j&Skelbė 
suotųjų teritorijų mini-

$6,0(1 
paimt 
steris 
te. Francija išmokėjo nuken- 
t ėjusiems 41,225,000,000 fran
kų, arba 48 nuoš, visos su
mos, daugiausia Valdžios bo- 
nais.

4 žmonės žuvo gaisre
NEW YORK, kovo 26.

Keturi žmones žuvo ir keli li
ko sužeisti gaisre Princeton 
a.paarti-iient.iiiia.1110 name •pr-ie. 157 
gatvės, kuriame gyveno dau
ginusią aktoriai. Manoma, kad 
gaištą pagimdė neatsargiai gir
to žmogaus numestas cigaras.

Pinigai Rusijon
Nauiieną Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų ztapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten jsištfeigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 

y-per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.
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Antradienis, Kovąs 27, 1923

S. L FABIONAS CO.Kaunas
Menininkų streikas.

nuo

BOAESSFlOoilO

KASKINO-DIRBTUVĖ KAUNE RANDASIturėjau VARDE?

ATSIMINK SKRYNU
TĘ IR VARDĄ

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

Busto Telefonas 
Armitage 3209

mis 
mis

500 It.
Galite 

gydymą 
turai.

Vardas

Adresas

Valstija

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

Isted St. 
: 6 iki 9 va)

Privatinių 
Ligų

LIETUVOS ŽINIOS 
NUBAUSTOS.

Mrs. Hickey taip buvo silp 
na vos tik pastovėjo

Pirkit Svies 
tą ir Kiau 
šinius nuo 
Borden ve

žiko.

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

protesto streiką, 
kad valdžia sekles-

TAI turi but kokia nors 
labai svarbi priežas

tis, kad rūkytojai turi tokį 
pasitikėjimą HELMAR CL 
garėtuose.

O tam yra šitokia priežas 
tis: vienodas augštos ko 
kybos, 100% tyras Turkiš 
kas Tabakas HELMARUO

Paprasti Cigaretai yra iŠ 
paprasto tabako. HELMAR 
yra iš 100% tyro Turkiško 
Tabako.

/y Išdirbėjai
/t/ x augščian-

si°s n^ies 
Turkiškų

Egyptiškų Cigarctų pasaulyje

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

krut. paveikslai. e
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

vardu 
kad neit- 

.Len- 
pasi kulbėj i- 

ir, kaipo 
atstovas, išreiškiau

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
163 W. Washinffton SL, 

Phone Main 1808
. Chicago, UI;

Ministerių Kabineto nutarimai.
1923 m; vasario 23 dieną Mi

nistrių Kabinetas priėmė že
mės ūkio technikumo Dontavo- 
je įstatymo projektą, kariškių 
ženklų, valstybinio monopolio 
įstatymo projektą ir nutarė sta
tyti Šiuos plačiuosius geležin
kelius:

1) Šiauliai
Kretinga 
Ruda 
sius

Pašto viršininkas 
suimtas.

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La ^>'allę St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergaift ir subatomis 
1612 West 46ih Street 

Telephone Boulevkrd 8172

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

Amaliai—Teilšiai 
Klaipėda, 2) Kazlų- 

—Griškabūdis ir siauriuo- 
geležinllelius: 1) Ežerėnai 

—Dusėtai—-Skapiškis, 2) Malė- 
tai — Ukmergės, 3) Širvintai— 
Ukmergė.

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo sušilau- 
žymo ir susimankymo. Pa
prasti cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

propagandą, 
15 <1. 1923, 

pi skirtas į II

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukee A v., 461 N. Halsted St.
Telephone Haym-arket 1018

A. E. STASULANI 
-Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybės. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Comrherce Bldg.
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co») 
Telef, Boulevard 6737

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Tel. Yards 4681

Plyne Yards 0994.
U tani i i.ikai s, seredomis, ketvergais ir 
subatomis Vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimų.Anna m. BONDZINSKI 

BEAUTY SHOP
Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavim-as. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columfeia Kolegijoj metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

Kaune gyvenantieji meniniu- 
kai ir viso meno įstaigos paskel 
bė 7 dienų 
Priežastis ■ 
tavusi dail. Sklerio ir prof. Son
gailos butą iš 5 kambarių ir vir
tuvės, o davusi tik 4 kambarius 
ir virtuvę.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St 

tik biskį j rytus nuo Halsted St.
Vdara kasdien, vakarais ir nedčliomi

F. Dunajeyas gavo leidimą 
“Pirmajai Lietuvos Kino-Dirb- 
tuvei” steigti. L. Gira ir A. 
Buchovas pasižadėję savo ben
dradarbiavimu naujai firmai pa
gaminti tinkamų siužetų.

Kaip 
rėjo 
bėdą primesti

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank Bldg

HOME SUPPLY CO. 
Dept. «30, 131 Duane St.

New York City 
Frisiųskite man jūsų prižadėtą 

DYKAI pietums setą
Vardas .... ........... ........... ...............
Adresas .........................................
Miestas ......... ...............................
Valstija ........................ .?..............

BORDENS
FarmProducts Colnc.

Franklin 3110

ą ir galiu 
ra geriausis 
?n seniems, 
>r moterim^, 
tunui ir ner- 

jis ištraukia visokį skausmą 
uteikia tyrą, gausų, raudo-

Serganti žmonės yra užpraioml 
pasitarti su Dr. Rpss.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
P<OS gydyino bočiai nu*
ChroniSko
Nervingumo - W
Kraujo vįj?
šlapumo O įti

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. ntio 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėlionaia nuo 9 

iki 12 ryto.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrame, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyYas turi gražiai apsi
rengti -Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir '$30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

Tel. Randolph 4758

A. A. SiL A KIS 
ADVOKATAS .

Ofisas vidunniestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų,Telk Hyde Park 3395

KIEKVIENAS GALI 
GAUTI DYKAI

Šį puikų PI ET AM S SETĄ, pa
darytą iš grynai balto materijo- 
lo, su gražiais išmargintais kra
štais, kuris susideda iš didelių 
sriubai torielkų, didelių pietums 
torielkų, apotkelių, puodelių, vie
nos vazos ir gilaus bliudo.
Tai yra proga kuri niekad dau
giau nepasitaikys, kad gavus 
DYKAI šį puikų pietums setą. 
Kiekviena moteris, duktė arba 
vyras gali gauti jį'BE IŠLEIDI- 

LMO NORS VIENO CENTO.
Mes vieno tik prašome jūsų, 
kad jus perstatytumėt musų 

•Premium išpardavimo katalogą 
kuriame yra daug bargenų, jūsų 
draugams, tą kurj kiekvienas 
gali atlikti, TODĖL, KAD PA
TYRIMO NEREIKIA.
Mes turime tūkstančius tų me
tams setų išdalinimui DYKAI. 
Buk pirmutiniu savo mieste, kad 
gavus vieną jų. MES JAU 
ESAME IŠDAVĘ TUKSTAN- 
čius TŲ PUIKIŲ PIETAMS 
SETŲ. MES NORIME DUOTI 
IR JUMS VIENĄ. Neatidėl lo
kite. Išpildykit šį kuponą ir 
atsiųskite ji mums tuojau.

HOME SUPPLY CO. 
131 Duane St., New York.

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

Pirmiltine Lietuvių Elektros Korporaęija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Redaktoris-leidėjas “Lietuvos 
Žinių” pil. F. BoiTkevičienė už 
patalpinimą minėtame laikraštyj 
23 Nr. straipsnių *Ar valstie- 
čiai-liaudininkai keičia savo tak
tiką” ir “Seimo Komisijoje”, 
kurstančių ^visuomenę nepasiti
kėti Seimu ir Valdžia, Komen
danto nutarimu 302 Nr. admini^ 
stratyViu bodu nubaustas 300 
(trims šimtais) lit. arba 2 
(dviem) savaitėm arešto.

DYKAI RUPTURAI
RICE, Ine.
Mtiin St, Adams,N. Y.

prisiųsti man dykai pavyzdinį 
jūsų stirpuluojančio tepalo llup-

buvo organizatorium r'aiteliin' 
sukilėlių diviziono Aukšt.
žijoj. Pa.skiau buvo priskirtas I 
komisijoj sukilimui Sov. Ukrai-- 
noje planui sudaryti, kartu su 
pulk’. Storoku, ukrainiečiais ir 
Titiuniku. 1922 m. gegužes

nikų 
tuvių _ ___
VitUtijoae ir tfl

Italijoj. ak
DYKAI pir- 

kūjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame. kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas. papra
šius, puodams dykai.
Ruattk Serenelli Aecerdeon Mfg. Oo.
817 Btue Island Avė., Chicago, 111.

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

DR. 8. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
Irrikitė elevaitorių iki 5-to auglto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

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

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

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notarj’ Public.

Tel. Lafayette 4228
Phwbing, Heating

Kaipo lietums, lietuviams visados 
patarnauji kuo geri ausiai,

M. Yuška,
3228 W, 8Sth St., Chleato. ni.

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal but 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY- 
RIMĄ GYDIME VYKŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunūsios kraujo gyslos, silp
numus, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūsles, gali but, kad 
, tai paeina nuo nuodų kūne.
PaseRmingaą gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikfas 
ištyrimas šlapumo ir krąujo turi but padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiurihi',, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų\ 

vyrų ir moterųt Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį it gerklę.

DR. J. VAN PAING, v
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1T19 

____ Valandos ntio 10 iki 4 ir ni\o 7 iki 9.

°&“8 DR. H- A. BROAD
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison t St., kanib. 1202. Kampas State gat.‘ 
i' Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą,

Obeliai. — Vasario 26 d. suim- 
Irt vietinio pašto viršininkas 
Pronckimas. ^Pasirodė, kad jis 
moka kombinuoti atsiunčia
mais svetimais doleriais. Drau
ge,. su juo kaltinama ir jy žmo
na. Abu pateko Rokiškio kalė
jimai!. i Dabar Obelių pašte da
roma revizija.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas

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

( Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė 

Tel.: Pullman 6377.

No. 120/
Dabar jis vėl jaučias 
kaip jaunas žmogus.

Sako Nuga-Tone yra geriausis 
vaistas pasauly stiprumui 

taisyti.
“Aš vartojau Nuga-Tor 

tikrai pasakyti, kad tai i 
pasaulyje vaistas šiaudu 
suRriuvusieins vyrams^Ą 
Jis suteikia stiprumą 
vams 
iš kūno ir suteikia tyrą, gausų, raudo
ną kraują ir priverčia Senus žmones 
vėl jaustis jaunais. Suvartojęs vieną 
bonkelę Nuga-Tune’o aš jaučiuos 
kaip naujas žmogus. Ką nevalgyda- 
vau niekas man netikdavo; mane iš
pūsdavo, vidurius iškeldavo ir aš tu
rėdavau baisų skaudėjimą. Esu 71 
metu amžiaus. B. F. Cozine, Bedford, 
Mo.” Nuga-Tone taip pat gerai vei
kia jauniems vyrams ir moterims, kaip 
jis veikia seniems vyrams ir mote
rims. • Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pozitingai ga- | 
rantuodami, kad suteiks pilną paten- i 
kinifhą. arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantijh rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba tiesiog pasiųs apmokėtu 
paštu National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00. ’ «

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So
Yards 1015.

NOGĖDAMI 
PIRKTI,^PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

L. Žibios rašo:
Politika yra dažnai ‘nedoro

mis priemoiiieniis varoma; dau
gelio politikos veikėjų laiko
masi fidkrikščioniško prinripo 
— kas tau negera, tai man ger 
ra. Politinės kovos budus mes 
lietuviai ypač esame pajutę iš 
musų “brolių” Icnkif, Jie lei
do ir leidžia ant mus įvairiau
sių neteisingų paskalų, organi
zavo pas mus ipeoviakus, pyk
do žydus, prancūzus, latvius 
ant musų. Štai dar vienas pa
vyzdys lekios kovos. Paduoda
me prisipažinimą vieno nese
nai perbėgusio pas mus lenkų 
karininko, rotmistro, .totoriaus 
Anatolijaus Abo Marcinkov- 
skio. Jam buvo pasiūlyta už
pulti iš Lietuvių puses ant Tau
tų Sąjungos Komisijos, kada ji 
buvo apie dirvinius, tyrinėda
ma neitralės juostos padėtį...

Abo — Marei nkovskis yra 
gimęs 1893 m. Kazaniaus mies
te, katalikas rusų armijoj bu
vo dasitarnavęs rotmistro laips
nio, 1917 m. perėjo į Dovbor 

Musnickio korpusą, pas len- 
Su juom pakliuvo vokie- 

belaisven, grįžo 1919 m. į

ispaną Saurą lenkai no- 
užmušti ir lietuviams

Ji pasakojo, kaip Lydia E 
Pinkham’s Vegetable 
Compound pataisė jos 

sveikatą.

— Produkcijos
‘ ir kaina patarnavimo yra 

antraeiliniai klausimai 
prie Borden’s^iRinktinio 

pieno.
/ •

Kokybe, tyrumas ir svei
kumas eina pirmiausia. I

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, far 
mų ir biznių, ar užtraukiant njor 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

mėn. bUvo komandiruotas 
Vilnių. Liepos mėn. (buvo ] 
skirtas į I apielink/ (širviu 
tai), bet buvo areštuotas ui 
Įprieš valstybinę^ 
sėdėjo iki sausio 
paleistas, tapfc> 
apielinkę. (Giedraičiai), iš kur 
perėjo į Lietuvos pusę.

“1922 m. rugšėjo mėn. 
sako Abo - Marcinkovskis — 
į Avižancų sodžių atvyko ko
misija neitrales zonos padėčiai 
ištirti. Joje buvo ispanas Sau- 
ra ir kitas, kurio pavardės ne
atsimenu. Virbalis, Dyč ir 
Korsakas prašė manęs, kad aš 
užpulčiau ant komisijos iš 
vintų pusės, idant lai butų 
(taryta lietuvių vardu, kad 
tuvius suprovakavus. Aš 
šios propozicijos atsisakiau. 
Perrengti partizanai gyventojų 
vardu prieš a įvyksiant komisi
jai prašė manęs, kad aš buk

KUS 
v • 
Clll

Varsavą ir buvo paskirtas II įsitaisyti ir dabar aš jaučiuosi gerai ir 
Svoiežcrų pulke eskadrono va- ,vi^. savo «tu^os <]arblL iskai‘ 
dll, 1920 m. už triukšmo keli- j valymą. Aš rekomendavau jusij gy- 
mą buvo pažemintas į pakam-' 5,U(?le.s man0 ,txrau??n^? ir aS in°£įu’ 1 e 1 J<ad jus suvartotumet sį mano laišką

kaipo paliudyjimą, todėl, kad aš no
riu pagelbėti ir kitoms moterims, taip 
kaip man gelbėjo jūsų gyduolės.” — 
Mrs. Delia Hickey, 4 S. Ludlovv St., 
Worctester, Mass.

Lydia E. Pinkham’s Privatė Text 
Knyga apie “Ailnvonts Peculiar to 
Women” bus atsiųsta jums dykai, jei 
reikalausite. Rašykite The Lydia E. 
Pinkham Medicine Co., Lynu, Mass. 
Ta knyga turi savyje daug naudingų 
informacijų.

Šėtoniški fenky pro 
vokacija

r......... , n nuo moter^ku sV-
; ; H' pnumų ir aš taip

buvau nusilpusi 
nuo vosSįr galėjau stovėti ant
1<°jų b vaikščioti. 
Daktarai davė m'an

W visokių pilių, bet
niekas negelbėjo 
man- Pasitaikė su-

I tikt* draugę, kuri

# / f- Pinkham’s Vege-
—..J table Čompound,

aš pamaniau pabandyti jų. Po var
tojimui savaitę laiko, aš pradėjau pa-

, į tai vietinių gyventojų
pa-1 prašyčiau koinisij

>railę .juoistą prijungtų
kams. Aš turėjau 
mą su istpanu Sau ra 
Aviža ncų
gyventojų pageidavimą priskir
ti juos lenkams.”

Taip užbaigia savo išpažintį 
Abo Marcinkovskis. Paaiš
kinimai nereikalingi. —Y. Z.

VVorcester, Mass 
kai kuriuos nesmagumus, kurio paėjo

JOHN KUCHIN^KAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis- I 
muose. Egzamina^oja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus^ ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turjs rupturą, vyras, moteris 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Mlain St., .Adams, N. Y. 
nemokamam iSmėginimui jo stebuklingo 
stimuliuojančio tepalo. Tik uždėk jj ant 
rupturos ir raumens pradės susitraukti; Jie 
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
aptaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
fci ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo mažos ir 
nieko nekultos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo, stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia tok j pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojays dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, | kurias galėjai du kumščiu 
jdėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

Išdirbėjai ir Import-Jai Geriausių

ITALIŠKŲ 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ!^
Geriausių

pasauly. G a - k _
rantuoja- K' ; 'i
nw«’ dešim-l< ?).W> . ,1’ ''^fNįĮįftjĮ
čiai metu f -ĮS įt jĮ>Z ! J1 
Ir žemesnė IĮ: —

kaino-1 MaB ' 'į^'ffllįįnn^Į
t. Į’

armo- I -TlLTt I
dirb- t: --T-į ,;jZ\
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Lietuviai našlaičiai 
Vilniuje

[Atsiųsta]

. Obskurantai
Amerikoj yra .daug nemoka

mų mokyklų ir jas visi, kas tik 
nori mokintis, gali lankyti. Tik
tai būda, kad ant daugumos

Lenkai', prancūzų skatinami, 
. užgrobę pusę Lietifvos žemės su 

Vilnium — musų sostine, per 
kelis metus, be atodairos, pra- 

‘ garinį lietuvių naikinimo darbą 
varo. Uždarė lietuvių laikraš
čius, gimnazijas, bankus, ben
droves. Ištrėmė ar kalėjimuose 
kankino ir tebekanjuna Lietuvos 
garbės gynėjus. Dabar lietu
viui lenkų užgrobtoje Lietuvos 
dalyje ir sostynėje Vilniuje gy
venimas, tai amžino kankinio 

. gyvenimas. Tie jie, už visos Lie- 
_ttlvos garbę kankinamieji lietu

viai!, tikisi sulaukti musų tauto
je užuojautos. Užuojauta, tai 
geriausias už kentėjimus atlygi
nimas. Bet kuomet lenkai kan
kina musų žuvusiųjų , didvyrių 
paliktus kudikius-našflaiČius, 
vien užuojautos neužtenka. Rei
kia veikti; reikia juos šelpti. 
Kad Vilniuje lietuviai našlaičiai 
skubios amerikiečių lietuvių pa
šalpos reikalauja , mes žinome 
iš Dr. J. Basanavičiaus ir kitų 
Vilniaus lietuvių į Amerikos 
Lietuvius atsišaukimo.

Tasai atsišaukimas buvo 1922 
metų Gruodžio 7 dienos “Drau
go” 287 numeryj atspauzdi litas.

Dr. A. K. Rutkauskas, Chica
go Lietuvių Labdarių sąjungos 
geimui, rašė apie Vilniaus Lietu
vių Našlaičių pašalpos reikalą— 
laišką; taipgi žodžiu, tojo seimo 
rengėją St. Jurevičių ragino tą 
klausimą seime iškelti, bet Chi- 
cagos lietuviai labdariai nesitei- 

ekė nei paklausyti,
Kreiptasi į kelis įžymius va

dus, kad jie didžiulių draugijų 
valdybas paragintų, kad jos pa- 
siimtų^Lfetuvių Našlaičių —Vil
niuje—globojimą, bet,, buvo aiš
kinama, kad didžiulės “oragni- 
zaoijeSX vykina tįkjai . metinių 
seimų užgirius muitinius: nai/ 
jų reikalų negalinčit^p risianti

Antanas Bacevičius, 1850 Wa- 
bansia Avė.

Antanas Sutkus, 1822 VVaban- 
\sia Avė.

Pius Plečkaitis, 1456 U. Pau
lina St.,

Karolis Baginavičia, 16 27 Gl- 
rard St. C

Visi geros valiosmetuviai mel-I tų'niO'kyičlų* vyriausią galią tu- 
džiami su “Vilties pirmininku ‘ ri didžiausi obskurantai (ap- 
Dr. J. Poška susižinoti ir aukas’švietimo priešininkai). Todėl 
laišku pasiųsti, ar aukų rinki
mui knygelių pareikalavimą pa
reikšti, tai musų talkininkėms- 
kams bus padrąsinimas ir darbo 
Italengvinimas. Mes visi be jo- butas nutarė, kad butų uždrau- 
kiy algų, be. jokių atlyginimų sta nemokamose mokyklose var- 
veikiame. Pinigai-bus siunčiami 
per Vyskupą Karevičių, per Lie
tuvos Ūkio Banką—Katine, Lie
tuvių Draugijos n. d. k. š. Cen
tro Komiteto Pirmininkui Dr. J. 
Basanavičiui, letuvių našlaičių 
Vilniuje—reikalams.

Kaip tik bus surinkta ’ aukų 
$100, tai turi būt, tą pat die
ną, ir išsiunčiami, per Vyskupų 
Karevičių Vilniaus lietuvių naš
laičių reikalams.

Vilties talkininkių-kų skait
lius didinsis. Veikimas prasi
platins ir kituose lietuvių nau
jokynuose. Visokias lėšas ap
moka “Vilties” nariai ir talki
ninkai. iŠ surinktųjų aukų, nei 
vienas centas neatimamas per
laidų padengimui,-bet pilnybėje 
perduodam, našlaičių Globėjams. 

“Vilties” Valdyba.
Prierašas: —Geros valios lie

tuviai, platesnių paaiškinimų 
apie “Vilties” tikslą ir darbuo
tę, žingeidaiijanti, lai kreipiasi 
į jos pirmininką: Dr. Jonas Poš
ka, 4501 S. Fairfield Avė., Chi
cago, m. —“v.” v. •

obskurantai 
švietimo priešininkai).
tos mokyklos nėra tas, kas jos 
turėtų būti.

Štai pavyzdis. Keletas savai
čių atgal Oklahomos atstovų

toti tokius rankvedžius, kuriuo
se išdėstoma evoliucijos teori
ja, taipgi materialistinis istori
jos supratimas, kaipo priešin
gus bilJtijwt-ud)kininiams.

Kas yra evoliucija? Evoliu
cija reiškia: plėtojimasis, išsi
vystymas, palengvaš tobulėji
mas į Pavyzdžiui iš laukinio, 
mažai panašaus į žmogų., žmo-

sivystė dabartinis civilizuotas 
žmogus. Arba .iš pridmtivio 
žmonių gyveninio išsivystė, vi
sokias f oriu a s pereidama, šian
dieninė kapitalistine tvarka vi
sam savo platume, žodžiu sa
kant, palengva vykstančias per
mainas, gyvojoj gamtoj ir žmo
nių gyvenimo istorijoj, mes va
diname evoliucija. Taipgi ne
pripažinti evoliucijos reiškia tą 
patį, ką ir sakyti, kad visa, kas 
dabdr yra, buvo ir dūkstančiai 
metųjįtgal. Kitais!(žodžiais, nuo 
pat tos dienos, MięiWet Die
vas, būdamas geram upe, su
tvėrė dangų, žemę, žmones ir 
visus kilus gyvus ir negyvus 
daiktus, viskas taip pat buvo, 
šiandie yra ir tol bus, kol Die

vas ko nors supykęs vėl viską < 
sunaikins.

Nėra abejones, kad kiekvie
nas, kuris nors kiek toliau sa
vo nosies mato, žino, kad kas 
šiandien civilizuotam pasauly 
yra, apie tai laukiniai žmones 
ne nesvajojo. O bet gi Okki
bomos atstovų buto “mokslin
čiai” mano, kad jie labai gud
rus esą nepripažindami evoliu
cijos.

Įdomu žinoti, kas tuomet to
se mokyklose evoliucijos bus 
mokinama. Leiskime, jeigu bus 
aiškinama kultūros istorija, tai 
tuo pačiu pripažįstama ir evo
liucija. Nes turėjo prabėgti ne 
vieni tūkstančiai metų, kol žmo
nija pakilo ant taip augšto laip
snio kultūroj, kaip šiandien 
kad stovi. Ji vystėsi, tobulojo, 
ėjo geryn. Tai evoliucija.

Kaip kam gal ir nuostabu, 
bet man rodps^ tai nieko nuo
stabaus ijcra, kdd . Amerikos 
žmonės/netiktai turintis pradi
nį mokslą, bet ir ėję augštesnia- 
sias mokyklas neturi išsidirbę 
platesnės pasaulėžvalgos; kad į 
pasaulį jie žiuri miglotomis' 
akimis, ir lodei toliau negabi 
matyt, kaip tik aplink save, 
'liesa, jie moka gerai skaityt, 
gražiai rašyt, šiek tiek susipa
žinę su savo krašto istorija ią 
geri “bąli ganie” specialistai. 
Trumpai sakant, Amerikos žmo
nės yra mokyti, bet. neapsi- 
švietę. Kodėl taip yra? Tai vis

dėlto, kad aišvietą priešinga 
“šventosios biblijos” mokini
mams ir aklam' patriotizmui.

Visuomenė privalo kreipti 
dahgiau domės į savo pinigais 
laikomas mokyklas. Pirmoj vie
toj ji turi Vyt laukan iš val
diškų vietų visus tokius nak
ties ajmokus, kaip Oklahomos 
atstovų buto nariai, o jų vie
ton pastatyti apšviestus žmo
nes, kurio žino daugiau, negu 
biblijos pasakas.

” J. J.' Č—nis.

Ar jus žinote kad
JteakcijonieriŠka Amerikos organi

zacija, The Ku Klux Klan yra iš
plėtusi savo aktingumą ir Europoje ir 
turi suorganizavusi savo šaką Londo-4 
ne? Ar jus žinote, kad Turkiškas 
Tabakas Helmar cigaretuose gryniau
sias tabakas kokį jus rūkote?

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gaL ‘

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA .

Geveryky Taisymas
Naujai atidariau čeverykij taisymo 

šapą
BRIGHTON PARKE

adresu:
4613 Whipple Str.

Pigiai — greitai -— gerai.

PIRKITE JDSį) PLUMINCO IR APŠILDYMO
įrengimus is atsakomos vietos

j Viską ką mes parduodame yra garantuota. Ju- 
| sų pinigai visuomet grąžinami jei jus nesate paten- 
I kinti arba materijolas apmainomas. Mes^koliname 
| ir permaime įrankius.

Baigus!

Akušeri- 
ios kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijog 
hospitalS- 

se. j Pasek- 
mihgai pa

tarnauja 
prie gini- 
tymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Neliko kito kelio kaip tik suJ 
derinti naują draugiją Vilniaus 
lietuviais našlaičiais susirūpinu
sią. Iš aukavusiųjų skaitliaus 
likosi suderinta draugija “Vil
tis”, Chicago, III., u. s. a., Vasa
rio 16 dieną, su laikinąja valdy
ba iš sekančių asmenų:

Medikas Jonas Poška—pirmi
ninkas, 4501 So. Fairfield 
Chicago, III.; ’/

Inžinierius Mikolai Dūdas — 
raštininkė, 3137 W. 38jP!ąChi- 
cago, III.;

Dr. Antanas K. ffutkaiisloas— 
iždininkas, 4442 So. Western 
Avė., Chicago, III.

“Vilties” aukų rinkinio talki
ninkai ir talkininkės, iki šiolei, 
yra, tiktai, sekantieji asmenys:

Ona Štaliulionfenū, 3137 W.

NostTs

/MZM 5Oc

tŲcibslŲie pas dptfelępribs.

Vdriojdnjas qUo ipežli, išhernųai 
ir \iioŲu odirjės Ityos.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAFlDS, IOWA

NORTHGE
-----LLOYD“

LAIVAKORTĖS
. Jūsų giminėms ir draugams
\ Lietuvoje

peK
BREMĖNĄ

Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 
\ atsišaukite

\Vorth German Lloyd 
1(K) N. La Šalie St., Chicago, III.

' Arba prie kito autorizuoto 
vietinio agento.

RMAN

Duokite mums paban
dyti ir persitikrinkit pa
tįs.

Zofija Gricavitė, 2058 W. 22

iudvika Gricaitė, 2058 W.

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau-

• gaiš didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Eipelleris ir
(kalamas yra mirtini priešai. Nusipir 
kitę jo bonk^ šianuien

Agnieška Didžiulytė, 2336 
21st PL

W.

Ir-
vinu Avė.

Jonas Krotkus, Metropolitan 
State Bank’o Vice-Prezidentas, 

*2200 W. 22nd St.
Marijono Kazgalietiė, 1417 So. 

49 Avė.
Ona Lekavičiūtė, 45 PI. (ties 

Center avė.) Lyons, III.
Stasė Jurgilaitė, 1333 So. 48

Ct., Cicero, III. Į 
Elzbieta Benaitė,\1906

Union Avė.
Antanina Benaitė, 1906 

Union Avė.
Anelė Sasnauskaitė, 1906 

Union Avė.
Elzbieta Labanauskienė, 2317 

W. 22 PI.
Rafolas Andreliunas, 4414 S. 

Califomia Avė.
J. A. Mickeliunas, 10701 So. 

State St.
Olga Pakėns, 4612 S. Fran

ci sco Avė.
Zofija Junokienė, ~2639 W. 

44 St.
Domicėlė Klimienė, 4442 S. 

VVhipple St.

pas savo apttekorių— 
kaina tik 35 ir 70o. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkare 
vaisbąženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RlCHTF.R^fr 

104-114 Sou*K4th St.^ 
Brooklyn, N. Y.

Į LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kovo 31; bal. 21; geg. 12;

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

Amerjcan Line
New York-Plymouth-Cherbourg, 

Hamburg.
*Mongolia kov. 29; *Manchuria bal. 19 

*Naujos 3 ktesos kajutos
! Minnekahda (3 klesos...........  April 5
Anapus susijungimai su Baltijos ,uost.

Red Star Line
New York Plymouth-Cherbourg- 

Antvverp
Belgenland bal. 18; /Lapland geg. 2 
Zeeland balandžio 25/ St. Paul geg. 9 

i Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietiniu akentų.

PĄSAŽIERIŲ/ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago. III.

(čirškimas Serum Dykai
Honoraro daktarui nereikia mokėti; Ligoms moka tik mažą

So. Egzaminą
Moterjs .

/taurios kenčia nuo rmZ 
/ matizmo, nusilpnėjiihė, 
( galvos skaudėjimo \Sr 
\sukimosi, pečių skim- 

\riejimo, yra perdaug 
riebios, nervingumo, di
delio kraujo spaudimo. 
Ateikite ir nasimaty^ . 
kitę su kitais/ užganė; 
dintats ligoniais. Jtei-A 
kaląujant teigiamas pa. \ 

liudymas. \
Išbėrimai odos, spuo- i 
gai, vidurinės ligos ir I 
visos kraujo ligos, net 
ir užsisenėjuslos. Atei- i 
kitę šiandien kol dar' 
liga neišsiplatino.

aliną už serum’ą
kraujo ir šlaputno tik $1.00

Kalbame lietuviškai.

Vyrai
Kenčianti nuo nusilp
nėjimo, nevirškinimo, 
nervingumo, didelio 

(spaudimo kraujo. Kiek
vienas. žmogus turi ži
noti stovį savo svei
katos.\
Pečių skaudėjimo, tan
kaus šlapinimosi, ' skau
dėjimo pūslėj, nenatu- 

, ralųs nubėgimai ir ki
tos visos chroniškos li
gos.

VIENAS [ČIRŠKIMAS SERUM’O DAUGELY ATSITIKIMŲ PAGELBSTI. 
PRIRENGIAME SERUMĄ IŠ PROTEINŲ DĖL SVARBIŲ LIGŲ.

100 UŽGANĖDINTŲ LIGONIŲ
Reikalaujant presos, asmeniniai ištyriau 100 ligonių, kurie buvo visai užga
nėdinti iš gydymo senimu ir ėmime kainų. Geo. T. Nichols, 1826 Republic 
Bldg. Tel. VVa'bash 5300.

CHICAGO SERUM LABORATORY
1579 Mihvaukee Avė., Room 209. Vai. nuo 10 iki 8, nedėldieniais nuo 10 iki 12

LA 
FRA 
PARTS .......................
CHICAGO ........ ..............

Puikiausia sutvarkymas 
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prancūziškas valgis, 
vynas ir alus muzika( šokiai. Kartu yrn 
ir perkalbėtbjas. \

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba į kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, JCity 
Chicagos' ofisas 133 N. Dearborn St.

f bj'MĮĮO*;»•

Jei vieną sykį pirksite 
nuo musų tada visada 
pirksite čia.

M. Levy & Company
.. Kampas 22 ir State Sts.

k Telefonai: Calumet ,

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A.J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgai 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avd!

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: puo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedčlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St 

b........ . —...................
Chisago, III.

7

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821' So. Halsted St., . Chicago, 111. 
kampas 18-th Street

, Phone Canal. 0257

NĮR.A. MONTVID j Lietu\^ Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 '
1824 VVabansia Avė.

' Valandos: nuo G iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 
....................................

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

4-

-ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
H

3325 So. Halsted St., Chicago, III,

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. L VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės h—' ■' ........... ...

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

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

Tėl. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliotais ofisai yra 

uždarytas 
l— ■ . ■ , ✓

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis 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

^-DR. HERZMAN^M
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris, /

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

Ofisas ir Labaratorija: 1*25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-42 pietą, 
ir n/o 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai >

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 1’6 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan
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Po to vėl sekė visos gent- 
kartės kova už balsavimo 
teisės praplatinimą, iki gar
susis Disraeli padvigubino 
nuošimtį žmonių, galinčių 
dalyvaut rinkimuose. Da
bar, vadinasi, balsavimo tei
sę turėjo jau 9 nuošimčiai 
•gyvęnįojų. ’ •

Penkiolika metų vėliaus 
žinomasai liberalų vadas 
Gladstone padidino tą nuo
šimtį iki 16. Jo reforma iš
šaukė aštriausių protestų 
valdančiuosiuose sluoks
niuose, bet pagaliaus jie ap
rimo, ir iki pat didžiojo ka
ro (1914 m.) paliko tokia pa
dėtis, kad rinkimuose į Ang
lijos parlamentą galėjo da
lyvaut mažiaus, kaip penkta 
dalis gyventoją.
' - Tiktai karo laiku, kada 
valdžia turėjo daryti visokių 
nusileidimų žmonėms, kad 
palaikius juose norą tęsti 
karą, tapo išleistas visuotino

dar 
me- 
bal- 
dar

balsavimo įstatymas. .
Taigi matote, kad “parla

mentų motina” Anglija 
viso tiktai apie šešetas 
tų, kaip turi visuotiną 
savimo teisę (ir tai
anaiptol netobulai sutvar
kytą). Ir ne dėl savo šir
dies gerumo buržuazija da
vė tą teisę žmonėms, o tik
tai dėlto, kad bijojo revoliu
cijos arba kitokių nemalonių 
dalykų.

Demokratybė balsavime 
tapo iškovota. Ir kieno nau
dai eina šitas demokratijos 
laimėjimas?

Augščiaus paminėtame 
savo ^straipsnyje Lloyd Ge
orge sako, kad, pasinaudo
jant visuotinu balsavimu, 
Anglijoje artimoje ateityje 
įsigalės darbininkai, ku
riuos veda socialistinė Dar-

Demokratija yra darbinin
kų klasės laimėjimas. Su jos 
pagelba darbininkai pasieks 
ir visiško pasiliuosavimo.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Buržuazija ir 
demokratębė.

Eiropos nerimastis
Vėl ir vėl Eiropa alsuoja sun

kia krauju ir paraku pakvipusia 
atmosfera. Tik šiuo metu tosI CIV111VOX UI Cl« A1IY 01UV 111VVVI VVM

Be saiko suradikalėjusieji' sunkios atmosferos šaltinis glu-
di ne vokiečių-prancuzų įtemp
tuose santykiuose, kurie gali 
būti karakterizuoti kaipo slapta 
karo padėtis, ir ne nutrukime 
Lozanos konferencijos, ne tur
kų grasinimuose, ne Lenkų žy
giuose. Jei tik tenai tegludė- 

tų, nieko dar nebūtų įstabaiis. 
Dar egzistuoja Entanta, kuri

mų į Anglų parlamentą, kuris 
turės nuspręsti anglų politikos 
kryptį. Jo vietininkas Bonar 
Law ko'lkas stengiasi dar tą pa
čią ploitiką palaikyti — by-ko
kia kaina išlaikyti Santarvės eg
zistenciją. Bet ta kaina Ang
lams kaskartą daros vis bran
gesnė ir brangesnė; kas kartas 
vis labiau ir labiau • žemina jų 
vardą ir garbę, kaskartas .atne
ša jiems vis didesnių ir didesnių 

-nuostolių. Juk turkai Lozanoje 
taikos sutarties nepasirašė tik- 
faLtodel, kad yra gavę iš Pran- 

 

cuzųN<am tikrų pažadėjimų ir 

 

prancužųofie mato savo aiškų 

 

talkininką.

Lozanos^ konferenciją nutrau
kė ne turkai, o prancūzai, pa
statydami anglų reikalus Rytuo
se pavojum Tiek aukų anglai 
padėjo, kad įsigalėjus' Juodose 
Jūrėse, tiek paiegų išaiškvojo, 
kad įsistiprinti Mosulo naftos 
šaltiniuose, o čia mielas talki
ninkas pardavė savo kaimyną 
neprieteliams, ir visus tų kraštų 
lemties reikalus pastate priklau- 
somybėn nuo savęs. Panorės 
prancūzai — turkai pasirašys, 
nepanorės — nepasirašys. Ang
lų diplomatai baisiai įdūkę ant 
prancūzų už tokį darbą, bet tuo 
tarpu anglai kenčia. Kiek ilgai 
Anglai tai galės kentėti 
'klausimas. Tačiau persergsto- 
mų balsų jau labai aiškiai girdė
ti. Anglų kabinetas pasidalino 
nuomonėmis, vieni kabineto na
riai jau aiškiai reikalauja, kad 
Anglų kariuomenė butų tuojaus 
atšaukta iš 'Reino krašto, kiti 

' mano, kad tam dar laikas neat-
Tačiau Bonar Law parla- 
pareiškė,

- kitas

žmonės mėgsta niekint de
mokratiją ir pasakot, kad ji 
esanti “buržuazijos išmis* 
las”.. Bet jie yra labai ma
žai apsipažirię su istorijos 
faktais. '

istorija rodo, kad buržua
zija nebuvo palanki demo
kratijai: Šituo atžvilgiu yra 
labai pamokinantis straips
nis, kurį užvakar paskelbė 
Amerikos spaudoje buvusis 
Anglijos premjeras, Lloyd 
George.

Jisai rašo, kad Anglijoje 
visuotina balsavimo teisė ta
po įbesta tiktai 1917 m. Iki 
to laiko dauguma Anglijos 
žmonių neturėjo balso šalies 
valdyme ir įstątymų leidi
me.

Štai trumpa balsavimo 
teisės istorija toje šalyje: >

Iki 1832 m. dalyvaut rinki
muose į parlamentą Angli
joje galėjo tiktai 3 nuošim
čiai gyventojų. 97 žmonės katf šis pracuzų žygis kiek gel- 
iš kiekvieno 100 neturėjo betų jiems išlupti iš vokiečių re- 
halso. 4 patacijų, kurios užimant Ruhro

Smarki agitacija ir didelis krašti» Pačios senime pasidalė 
. ,. . i . negalimos! Gyvenimo praktikasujudimas, pasibaigęs kuo- tj|(f. ty ne k ir .

ne revoliucija, prispyrė Val-

tarpio vaiduose paskendusius 
vokiečius. Pakasto šunies rei
kia kiek giliau pajieškoti.

Kas buvo vokiečiams Ruhro ėjo. 
sritis? Ruhro sritis, greta Len- mente pakartotinai 
kams atiduotosios Aukštosios kad tas klausimas kabinete svar- 
Silėzijos, karo metu buvo vie- atomas, ir kad anglų ikariuome- 
nintėlė didžiulė ginklų ir amu-’nes atšaukimas reikštų Santar- 
nicijos gamykla. Gana butų vės galą. Vadinas, Angiai dar 
paminėti tik vieną Krupp’o var- pasiryžę kęsti aukas ir pralai
dą, kad išaiškinti visą to kraš- mojimus, by lik Santarvę išlaiky 
to reikšmę. Ir jeigu pracuzai, ti! O tuo tarpu prancūzai^avo 
prieš anglų griežtus nei dvi- varo toliau. Paėmę savo įtakon

nors oficialiniahsaugo Eiropos įprasmins patarimus ir reikalą- turkus, tuo pačiu tiesia ranką į
taiką ir už ją atsako. Visas pa
vojus gludi kaip tiktai jos pa
čios esime ir jos tarpusavio san
tykiuose. ,

Sutrupėjus vokiečių miltariz- 
niui, EiBopoj beliko tiktai dvi 
galybi, besiginčijanti tarpusavy 
dėl pasaulinės hegemonijos: tai 
Prancūzai ir Anglai. Jei tik kiek 
prTSiminti nors'artimiausią pra
eitį — nutraukimą Paryžiaus 
konferencijos (šių metų sausio 
ketvirtą dieną), tai ji turėjo 
prasmę tiktai duoti prancūzams 
laisvas rankas įsiveržti į Ruhro 
kraštą. Kam prancūzams tai 
buvo reikalinga? Juk į tai, kad 
vokiečiai tyčia stengės taikos 
sąlygų nevykinti nei pracuzai, 
nei kas kitas netiki! Tuo la
biau niekas nei tikėjo nei tiki,

negalimos! Gyvenimo praktika 
.....ai tai, ne ką kitą ir parodė. 
Ir jeigu pracuzai taip uoliai ver- 

; iš 
baimės prieš neginkluotus, išba-

džią pravesti parlamente žės įtąkra!štą„taĮi jau vėl ne
įstatymą, kuris suteikė bal
savimo teisę keturiems SU dėjusius, dezorganizuotus, savi

Visuomenės kėlimas.
f —

[Lemon Ade feljetonėlis]
Kartą viename Didžiuliame Mies/to^p^- 

lei Kontinentinę jurą gyveno keli tūkstan
čiai žmonių, kurie buvo^taip išgudrieję, 
jogei naktimis miegojo ant grindų po lo
va, kad kartais žemei apsisukus jie neiš
kristų pro kaminą.

šeštadienių vakarais, kai jie maudy
davos, jie niekada neprileisdavo vandens 
į maudynę, nes jeigu jie tai padalytų, bu
tų pavojaus sušlapti. t

4 Vieną* dieną tie žmonės susirinko pa- 
ežery ir įkūrė draugiją tikslu pakelti vL 
suomenę taip, kad jie daugiau nebesižud^- 
tų švęsdami savo apsivedimo sukaktuvių 
dieną. i

Kaipo pirmą žingsnį tani kilniam 
tikslui atsiekti huvo vienbalsiai. nutarta 
nuomoti didelį plotą ledo arti)šiaurinio po
liaus ir auginti ten bananas targstantienjs 
Australijos triušiams, ir. čiajau dideliu 
entuziazmu buvo padaryta mezliava pa
dengimui išlaidų, kurios -siekė iki septy
niolikos rublių.

vimus įsiveržė į tą kraštą, tai' visą musulmonų pasaulį, ir čia 
čia tenka matyti aiškus įrody- anglams tokį vėžlį rioglina, ties 
mas, kad prancūzai laukia pa- kuriuo ir dramblys gali suklup- 
ki'lsiant vėtrai visai iš kitos pu- ti. Anglams susikivirčijus su 
sės. Be Ruhro krašto vokiečiai rusų bolševikų valdžia, rancu- 
vargu bau kada pasigamins zai su jais jau suskubo/šusiuos- 

 

tiek ginklų, kad galėtų kariauti, lyti ,ir užmegsti ko’lkhs/prekybi- 
Vadinas prancūzai ilgiems me- nius santykius, kurie praktikoj

. „ . „ . Ir jau dabar
Jeigu dabar prancūzai jiems žada visokių 

įsižvelgti į gerybių, kad bolševikus , sutai- 
Anglų-Prancuzų santykius, tai kinti su lenkais. Bolševikų du- 
nesunku pastebėti, kad francu- šia — prekėmis matuojama: 
zų imperialistinis aktivizmas jiems to tik ir tereikia, bytįk va- 
santykiuose su Anglais iki šiol karuose smurtas iškiltų, ypač 
buvo tik vien laimėjimais vari į jei iš to dar ir ekonominiai pa
nikuojamas.
kartą yra pasakęs Lloyd George, gas ištikimas.
i j i i « i.. 'i’i....: 1 , • ji

tams garantuoti, kad šia krypti- * siekia daug toliau, 
mi fronto nebus.
nors paviršutiniai

ypač

Labai reikšmingai. sipelnyti galima! Lenkai—drau- 
Čeko-Slovakai, 

konstatuodamas anglų militari-; nors ir ne tokie ištikimi, bet mi
nę silpnybę, kad per paskutinius nimu^n prancūzai iš jų gali ti- 
trejus metus Anglija “žingsnis (kėtig sau palankaus neitraliteto. 
po žingsnio, lenkės prieš savo Italai — Mussolini —aiškiai pa- 
Santarvės talkininką nuo Šie-1 sakė, kad jis užsienio politikoj 
nos( Siena — upe, prie kurios! negali sau leisti tokio luxuso, 
Paryžius stovi.

tokio luxuso, 
Paryžius stovi. Red.), kentėjo kaip rupinimos teisės ir teisybės 
vieną politinį pralaimėjimą pas-■ reikalais. Jis vaduojas aiškiu 
kui kitą, by-tik by-kokia kaįna ’ principu “do ut dės” duodu, kad 
išlaikyti gyvą Santarvę, nes jos duotum.
žlugimas reikštų atvirą konflik- ma: kas jiems brangiau pašau
tą” — tuos žodžius George’as ly, su tais ir eis. Tuo tarpu 
kalbėjo, dar laukdamas rinki- prancūzai Italams kurkas nau-

Buvo įnešta sodinti kokosinius me
džius viešoje aikštėje, kad užauginus ko
kosinius riešutus policijos patrolkų teki
nių “šratams.” Tam daugelis griežtai pa
sipriešino, įrodydami, kad taip daryti bu
tų labai pavojinga, nes kurią dieną koks 
aldermanas galėtų atsišlieti medžio ir ko
kosinis riešutys krisdamas galėtų pakštelė
ti jam į makaulę ir jį taip supurtyti, kad 
ko gera jis dar galėtų ištikrųjų nuveikti 
kokį miesto reikalą.

Jociaus visa opozicija buvo nugalėta 
įnešus pataisymą, kad yisi aldermanai bu
tų pasiųsti visuomenės ’ lėšomis visam gy
venimui į Samoa salą, kur jie plačiai ga-» 
lėtų nagrinėti kokosinius riešutus...

Vicnasp narys atsistojo ir tarp didelio 
ent.uzhižino pasiūlė šitokią ręzoliuciją:

“Kadangi pereitais metais šioje šaly
je buvo papildyta dešimt tūkstančių žmog- 
žudybių, o Anglijoj tik vienu viena nuo 
pat Landys Lanc mūšio, ir hivviena žmog- 
žudybė Įvyko tik netyčiopiisk ir kadangi 
visos piktadarybes ipaeiiuč: dcleb vilkinimo 
nužudyti žmones po to kai juos areštuoja, 
todėl tebūnie nutarta, kad į policistąi turi 
tuojau nužudyti žmogų, kaip tik jį sithųa, 
priverčiant jį perskaityti redakcinį straips
nį iš kurio-nors dienraščio, tuo budu bus

Dušia irgi parduoda-

dingesni, negu Anglai. O pran
cūzai jau nusiliedino armotas, 
kuriomis gali iš Eiropos konti- 
neto Londoną apšaudyti. Tai 
prancūzų atsakymas į Vašingto
no nusiginklavimo konferenciją.

Dabar visas reikalas verčias 
apie Ruhro srities • klausimą. 
Anglai grūmoja atšauksią ka
riuomenę iš Reino kraštų, suar- 
dysią Santarvę, prancūzai nenu
sigąsta ir tyčiojas. Jei Anglai 
atšaukia savo kariuomenę, pran
cūzai tuojau paskelbia Reino sry- 
ties nepriklausomą respubliką 
po prancūzų protektoriatu. Rei
kia atsiminti, kad prancūzai šia 
prasme jau senai darbuojas ir 
vokiečių tarpe, parduodančių sa
vo dūšią už frankus — nestinga. 
Čia Anglams butų naujas smū
gis. Be to kas verčia dar juos 
pasilikti pareiny Jai kad pran
cūzams užėmus Ruhro kraštą, 
padidėjo anglų metalurginė pro
dukcija, į du mėnesiu anglų 
beddrbė sumažėjo beveik visu 
milionu dirbančiųjų rankų, ang
lų eksportas žymiai pakilo. Tuo 
labiau, kad vokiečiai dėl visai 
savitų motivų dirbtinu budu pa
kėlė markės kursą ir vokiečių 
prekių ir dirbinių kainos ne tik 
susilygino su anglų, bet dar dau
geliu atvejų jas pralenkė. Vadi
nas eksporto rinkoj anglų-pre
kės vėl gali konkuruoti su vo
kiečiais. Bet markės kilimo 
kursas jau praėjo, nes tuo metu 
vokiečių pramonė pasižymėjo 
pilnu sustojimu, fabrikantai už- 
interesuoti markes kritimu ir 
markę kris. Kadangi darbas 
Vokietijoj pigesnis1 negu Angli
joj, tai vėlei , dėl kainų skirtu
mo anglai su vokiečiais pasauli
nėje rinkoj konkuruoti negalės. 
Vokiečiai savo pastangomis pa
siekė, kad numušė prancūzų 
franką, kad jie ekonominiai 
Ruhro krašte karą pralaimėjo— 
nors bent pirmą jo stadiją. Tai 
prancūzus daf labiau erzina, ir 
jų kiršinimo politika daros dar 
aktingesnė.

Sunku numatyti, į ką gali iš- 
sirutuloti anglų-prancuzų sant^ 
kini. Reikia, žinoma, tikėtis, 
kad viršų paims išmintis ir tak
tingumo dvasia, bet dalykų eiga 
sunkiais požymiais reiškias. Klau 
simas, kada anglai pasijauk tiek 
galingi, kada jausis sugebėsią 
atsispirti prieš prancūzus, — 
kiek talkininkų galės sumedžio
ti. ' Ir jeigu jau vokiečių Spau
da atvirai svarsto savo poziciją 
busimo prančuzų-anglų «karo 
metu (į šį karą kurkas labiau ti
kima, negu į praneuzų-vokiečių 
revanšo karą!), tai aš nebūčiau 
palinkęs matyti tą jausmą, ku
riuo skęstantis šiaudelio grieb- 
bias ar vargo prispaustas gaivi
na save vosokiomis iliuzijomis. 
Vokiečių nuomonės šiuo klausi
niu įvairios. Socialiau nuomo
nei karakterizuoti tebūnie man 
leista pacituoti vieną socialistų 
laikraštį. “Jokia valdžia, net 
jokia socialdemokratų valdžia, 
akyvaizdoj įvykių Ruhro srity 
ir Pareiny negalėtų tautoje ža
dinti taikingumo jausmo san
tykiuose su prancūzais”. Ta
čiau Vokietija “turį savyje tiek

stiprybes rasti, kad dėl Anglijos 
reikalų jokia žmogaus gyvybe 
nebūtų paaukota... Leiskime mu
sų vakarykštiems priešininkams, 
kurie dar šiandie nėra musų 
draugai, tarpusayy galvas nusi
sukti, ’ tačiau ginkime, kad Vo
kietija netaptų j karo laukas, pa
laikykime mes save ateičiai”... 
“Likimo našta dėl didaus istori
nio prasikaltimo, kurį prancūzų 
imperializmas ant savęs krau
na, išsipildys, ir juo tikriau ir 
visam kultūringam pasauliui 
akyliau, juo labiau mums vo
kiečiams pavyks, musų žemę 
nuo sekamojo karo žudynių iš
saugoti ir musų iegas palaikyti 

•dėl žmonijos kultūros atstaty
mo, nesunarplioto priverstino
mis sutartimis ir reparacijomis. 
Tuomet atei^metas ilgaamžiu! 
Eiropos kontinento tautų susi
pratimui, kuris jau dėl betar
piuos kaiinynybės, ypač, kad an
tai prancūzai ir vokiečiui, spiria 
tas tautas palaikyti gerus poli
tinius ir ekonominius ' santy
kius; ii* tuomet tasai tautų susi
pratimas turės įvykti”...

Čia tenka tiktai pridurti, kad 
vokiečių spauda Amerikos nuo
šalų nuo Eiropos reikalų yiiky- 
mąsi, komentuoja tiktai Jtaipo 
Amerikos pastangas išvengti da
lyvavimo busimam Eiropos kare, 
į kurį, kišdamosi į Eiropos rei
kalus, Amerika, norom s neno- 
roms-galėtų būti vėlei įtraukta... 
Lygiai ta pat prasme komen
tuojama ir Anglų įtemptas pa
stangas Ameriką vėlei įvelti j 
Eiropos politiką. Nunhi dar joks 
žmogus negalėtų pasakyti, kur 
istorija savo ratą pasukus, tik
tai šiandie jau aišku, — jeigu 
pasakai, kad augščiau minėtas 
Eiropos. naujo krizio pavojus 
nėra negalimas, — butų per- 
maža pasakyta/ «

Kas yra kapitalas?
Atviras laiškas “Naujienų” 

Red., P. Grigaičiui.

Gerbiamas Tamsta:
Kadangi dalykas, delei kurio 

aš kreipiuosi į Jus yra svarbus, 
tai jį visi darbininkai, o socia
listai ypatingai, privalo supras
ti. Be to, klausimas kilo ne 
privatiniam pasikalbėjime, bet 
skaitlingam Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lygos 1-nios .kuo
pos layinimos susirinkime. To
dėl aš prašau paskelbti mano 
laišką ir Jūsų atsakymą viešai— 
“Naujienose”.

Dalykas Joks: Kovo 16 d. L. 
S. J. jL. 1-mos ;Kp. lavinimos 
susirinkime Ch/cagos Universi
teto studentas B. Kubilius laikė 
prelekciją temoje: “žvalga Pa
saulio” (mano/supratimu, keis
ta tema R. h/.) Po prelekcijos 
sekė pasi'kallJėj imas-d įskųsti jos 
Besikalbant apie politinę ekono
miją, B. Kubilinš\uždavė mums 
visiems susirinkusiems lavintis 
klausimą: “Kas yra kapitalas?” 
J. J. Čeponis atsakė daug-ihaž 
sekamai: “Pinigai, kurie įdėti į 
kokį nors biznį neša pelną, yra

kapitalas. Kitaip sakant, pini
gai pinigus darantys; kuomet 
tam tikra suma pinigų, įdėta į 
kokią nors įmonę auga, didėja, 
tai tuos pinigus mes ir vadiname 
kapitalu. Del aiškumo reikia 
pasakyti, kad kvoleris arba pus- 
doleris, kuriuos mes turime ki

šenėj, nėra kapitalas. Tai ši
tokią definiciją aš galiu duoti 
žodžiui “kapitalas”. žinoma, 
gal btft kitais žodžiais galima 
aiškiau pasakyti, ką reiškia ka
pitalas, bet ifiintis vis ta pati 
pasiliks”.

Bet klausimo uždavėjs, B. Ku
bilius, nusišypsojęs, kad Čepo
nis nežino, kas yra kapitalas, 
pareiškė: “Kapitalas yra ne vien 
tik pinigai, bet ir kurpės^ ir 
švarkas, kuriais jus dėvite./faip- 
gi šita knyga (rodydamas ant 
stalo padėtą knygą) u- šitas 
degtukas, kurį aš rankoj turiu, 
yra kapitalas. Pagalios, oras, 
saulė, žvaigždės, mėpulis ir visi 
kiti, gyvi ir negyyffir net tik su 
mikroskopo pagelba matomi 
daiktai, yra kapitalas”.

Nors juodu kapitalo klausimu 
ginčijosi apie valandą laiko, bet 
viens kito neįtikino. O kadangi 
tarp J. J. Čeponio ir B. Kubi
liaus duotų definicijų yra mil
žiniškas skirtumas, tai mes da
lyvavusieji minėtam lavinimos 
susirinkime nežinom, kuris iš jų 
teisingai išaiškino kapitalą. Ne- 
kurie pritarė Čeponiui, bet^di- 
desnė dalis pakrypome Kubi
liaus pusėn, nes fiianome, kad 
jis, kaipo Universiteto studen
tas, dalykus geriau pažįsta, nėr 
gu paprastas darbininkas. 7

Tačiau, nežiūrint musų /rita- 
rimo vienam ar kitanip>4musų 
akys vis tiek tebėrąjjįjr^įktos 
migla—tikrai nežinomVKas yra 
kapitalas. Todėl ir prašau <Ai- 
mis... paaiškinti, kuris jų hli- 
singai apsklembė žodį “kapum- 
las”, būtent: ar J. J. Čeponis, 
sakydamas, kad pinigai, nešan
tys pelną yra kapitalas, ar Uni
versiteto studentas Kubilius, 
tvirtindamas, kad oras, saulė, 
menulis, muses, skruzdelės ir 
visi kiti, gyvi ir negyvi daiktai 
yra kapitalas?

Tikiiiosi, kad Jus neatsisaky
site išpildyti mano prašymą — 
paaiškinti kas yra kapitalas.

» “ ——R. K.
Atsakymas į klausimą.

Tie^a yra, be abejonės, drg. 
J. J. Čeponio pusėje.

Kapitalas yra ne kiekvienas 
daiktas, kurį mes matome gam
toje. Jisai randasi tiktai žmo
nių visuomenėje; jisai yra žmo
gaus padarytas arba vartoja
mas daiktas. Todėl kapitalu 
negalima vadinti saulę, žvaigž
des, menulį, orą, vabalus ar ki
tokius daiktus, prie kurių pa
gaminimo žmogus nėra prisidė
jęs.

Jeigu tie gamtos sutvertieji 
daiktai butų kapitalas, tai reikš
tų, kad kapitalizmo tvarka gy
vavo visuomet, kad ji yra pačios 
gamtos tvarka.

(Bus daugiau) ’

UOS.

pašalinta reikalas laikyti kalėjimus ir tei
sėjus.”

Kai jau pirmininkas rengėsi atiduoti 
lą rezoliuciją balsavimui, jį pertarė vienas 
narys, sakydamas:

-—Mano draugai, štai aš turiu savo 
rankose metinį policijos viršininko rap 
tą, kuris tebėra dar šlapias nuo s
Raporte yra šit kokia linksma žinia:

“Aš turiu garbės pranešti, kad des- 
peratinga kova su piktadarybe pagalios la
po laimėtą * ir šiandie antrą valandą visi 
iki vienam kriminalistai mieste įskaitant 
Superior ežerą, Indianą, Wisconsiną, St. 
Louis ir Oklahomos dalis, pasidavė be jo
kių sąlygų. Tą valandą, kai aš gavau žinią, 
kad. vežimas blankų piktadarybėms kas 
rytą policijos stočiai roportuoti išsibaigė, jr 
aš įėjau į sandėli paimti daugiau blankų, 
kažin-kas netikėtai užtrenkė duris. Taip 
įkalintas aš išbuvau keturias valandas ir 
per 
Į} ori o apie 
bę. Todėl šj

isą tą laiką aš negavau nė vieno ja* 
okią-nors papildytą pik tada r y- 

oficialiniai skelbiu, kad vi
sos piktadarybės pasibaigė. Ir kadangi dau
giau nebėra reikalo turėti kalėjimus ir 
policiją, tai aš rekomenduoju, kad visi 
lojimai butų/ paversti maudyklėiiiis, o 
policistai pasiųsti algai į Airiją, kur

visi 
jie

galėtų steigti taiką ir surasti Tommy 
O’Connorą. Aš toliau pranešiu kad šiąnakt 
visi bankai bus atrakinti ir kad .auksinių 
dajjitų sankrovų braiigmenos bus sjdtTau- 

šalygatviltose ”
Tarė susirinkimo pirmininkas:

— Aš prašaiv vice-pirmininką užimti 
mano vietą.Mano bloke yra du bankai ir 
auksinių daiktų sankrovos.”

Bet vice-pirminiukas jau buvo išėjęs 
kartu su visa kita publika. , 1

f
Moralas: Nevisados žmogus tiki

B—nas.
k

-T*

girdi. Vertė K.

Gėlės
Meva.

Kvapsnius gėlės ''vasarėlės
Melsvos, gelsvos,^Fiųisvos, 'baltos 
Lyg jaunutės skaisčios velės 
Pražydūjote nekaltos,

Kvietė jus iš amžių ^niego 
Saules akys spinduliuotos 
Pažiurčli iš po sniego A 

į gražybę žemės puotos.0

Ir atėjo. Ir žiurėjo 
Jus akytes ašarotos 
į stebuklus Sutvėrėjo 

•Ūkanotuos žemės plotuos.

Ir lakius užklausėt vėjus, 
Kodėl saulė spinduliuota 
Amžių* naktį palydėjus 
Kviečiai jus į žemės puotą.

Vejai juokės, vėjai putė

Klausei saules, bet saulutė 
Tik šypsojos ir keliavo.

Klausėt tat žmogaus sielužės 
Kur vieną šlaitais kleiavo, — 
Jus ji glaudė prie širdužės 
Ir karštai bučiavo...

A'

L’ lyg\jaunos skaisčios vėlės 
Vytot, mirėte nekaltos 
Kvapsnio® gėlės vasarėles 
Melsvos, gelsvos, rausvos, baltos.

*

SAVO aukščiausio laipsnio žmogus atsie
itai kili ima jį cituoti, 
ma jį klastiioli.

kia nežada, 
bet tada, 'lęai jie
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NAUJIENOS, CHelgft, Iii

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

"Naujienų Spulka"
Turės penkis skyrius.

Paskutinėmis diendmis ta
po suorganizuota “Spulka” ar
ba skolinimo ir budavojimo 
draugija, Vardu Lithuanian 
Ncws Loan -and Bujilding 

A asocialioji.

Penki skyriai.
J

Sudaryta sekami penki sky
riai:

a) 12V2 centų savaitėj .— 
mokasi 12 metus.

b) 25 centų savaitėj — mo
kosi 6 metus,

c) 50 centų savaitėj — mo
kasi 3%.

d) $78.00 iškalno, įm> šešių 
metų sudaro $1’00.00.

e) $100.00 paskolos skyrius 
ant 4%.

Viskas jau tvarkoje.
Viskas jau tvarkoje, kon

stitucija priimta, f direktoriai 
išrinkti ir Serija pirma prasi- > - 
dės su balandžio pirmų die
nų, 1923 m.

Kas nori platesnių informa
cijų, gali jų gauti “Naujienų” 
ofise.

— Ursus.

Milwaukee majoro kalba
Vienoje Chicagos gatvėje yra 

daugiau purvo ir šlamšto, 
negu visame Mihvaukee mie
ste.

Užvakar \Vest Side *Audi- 
toriume kalbėjo Mihvaukee 
miesto socialistas majoras, 
Danio! W. Hoan. Chicagon jis 
atvyko padėti Cunirca kampa
nijai.

Apie skirtumų tarp Mihvau
kee ir Chicagos Hoan štai kų 
pasakė:

“Mokesniui 'kaip Chicagoje, 
taip ir Mihvaukee* j yra beveik 
vienodi. Bet tie mokesniu! Mil- 
waukee mieste yra tinkamai 
sunaudojami.

“Mihvaukee turi goriausi po
licijos departamentų visoje ša
lyje. Chicagos/ policija muša 
jums galvas lazdomis, bet Mil- 
Nvaukee visi yra apsaugoti nuo 
to, išėmus žulikus.

“Chicagoje streiko melu po- 
licistai daužo galvas unijos- 
pi k iet notoj a m s. Mihvaukee to
ki policistai negalėtų .policijo
je būti nė 21 valandų. -

“Mihvaukee miesto rotužė- 
je tiek milio’nierius, tiek juo
do <larlx> darbininkas gauna 
lygų patarnavimų Tankiai dar
bininkas mano ‘ofisan yra 
įleidžiamas pirmiau, negu tur
tuolis.

šiandien aš mačiau tik vie
noje jūsų gatvėje daugiau 
šlamšto ir purvo, negu visa
me Mihvaukee mieste.

Kiekvienas ežero pakrantės 
colis priklauso miestui. • Po 
dvylikos metų kovos mes da
bar turime savivaldybę.

V*Teismas tankiai atidengė 
miesto valdyboje suktybių, ir 
kaikurie valdininkai pasirodė 
esu kalti, bet nė vienas socia
listas dar nebuvo rastas kai 
tu kyšių ėmime.” 

' X

Baigdamas kalbų Hoan pa
reiškė, jog ir chicagiečiai ga
li turėti tokių jau gerų mie- 

,-sto valdžių, jeigu tik išrinks 
Cunnea miesto majoru.

FRANCUZŲ DURTUVAS NE
TINKA ŠTUKOMS RODYTI.

Dešras ir silkes saugiau ryti 
negu kardus.

Tūlas prof, Bingo, kardų ri
jikas, gana pasekmingai lyda
vo kardus be mažiausio susi 
žeidimo. Be to jis dar rydavo 
susyk trijų pėdų dešrų (frank- 
forts) ir dideles dvi silkes.

Francuzų durtuvas pakenkė.
Užvakar tas pats “"profeso

rius” turėjo pasirodyti prieš 
(publikų West Sjide’s kabarete 
ir kuomet jis, kaip ir visuo 
met, redė savo “štukas” 1 iš 
publikos tūlas vaikinas tarna* 
vęs armijoje pasiūlė prof. Bin
go pamėginti,su francuzų dur
tuvu padaryti tų patį, kų jis 
darė ir su kitais durtuvais 
(kišti gėrklen).

■—• Na, pamėgink, profeso
riau, su šituo ir laimėk lau
rus.

Ir Bingo pamėgino.
— Na ir aš dabar jau čia 

randuosi, — jis pasakė chirur
gams nuvežus jį į pavieto li
goninę.

, Egzaniinacija jiaroclč dvi <11- 
delcs .žaizdas gerklėje, Sako
ma, kad pasveiks. -r- R.

■      | J;• r•
V

Lietuvis suvažinėjo lenkų.

Pereitų penktadienį apie de
vintų valandų vak. Aleksan
dras KavciUA’ (Kvedaras), na
mų pardavėjas, važiuodamas 
savo automobiliu prie Gratten 
Avė. ir 31 gatves suvažinėjo 
keturiolikos metų berniukų, 
brauk Wotkowsiak.

Sakoma, kad vaiko buvusi 
kaito, nes liko suvažinėtas vir 
dury gatves. Vaikas nuvežtas* 
ligoninėn, po dviejų vailandų 
pasimirė. — R.

Kolektavo bučkius. .

Namų savininkas tūlas E. 
11. Tracer, septyniasdešimčių 
vienų metų senumo, gyvenan
tis 871 Bush gatvės, tapo areš
tuotas už pabučiavimų ponios 

.G. Dovine, dvidešimts Įlenkiu 
metų. Kada pastarosios vyras 
buvo darbe, tai namų savinin
kas atėjo kolektuoti rendų ir 
pabučiavo' jų.

— R.

Lietuvių Rateliuose
. “Kardo” Vakaras

(
Laisvamaniai pradeda bruzdė

ti. — Rengia vakarų.

Kardas susitvarkęs savo vi
duje (jau rengiasi pasirodyti 
ir viešai.

Atvyksta garsus lietuviy dainininkas Juozas 
Babravičius 

*
Iki 1919 m. dainavo Maskvos Karališkoje Operoje, o paskui važi
nėjosi su koncertais po Europų. — Užsienių spauda labai giria 
Babravičių.

Šiandien laivu “Majhstic” 
atvažiavo Ne\v Yorkan paskil- 
bęs lietuviaj dainininkas Juozas 
Babravičius, kuris neužilgio at
vyks ir Chicagon.

J’. Habravičius osąs labai aje
ras dainininkas —* tenoris. Pe- 
trapilio konservatorijų jis bai
gė pirm karo, ir tuoj liko pa
kviestas dainuoti Maskvos ka
rališkoje operoje. Vienok ki
lus suirutei Rusijoje p. Bab
ravičius važiuoja užsienin ir 
duoda koncertus visuose žy
mesniuose Europos centruose. 
Prieš porų -menesių jis sugrį
žo Lietuvon, iš kur jis ir at
važiavo Amerikon.

Apie p. J. Babravičių “Kra
što Balsas” rašo sekamai: .“J. 
Babravičiaus balsas (tenoris) 
pačioje stiprumoje. Sunku ne- 
kritikui jis kai]) reikiant įver
tinti. Vidutiniškas klausytojas 
gali tik pastebėti kaip publi
ka./ reaguoja. Ir štai pertrau
kos metu girdi lyginant J., Bab
ravičių su K. Petrauskiu. Nors 
abu juodu tenoriu, abu daina
vo Rusų operoje (vienas Mas
kvoje, antras Petrapilyje), ta
čiau, mano nuomone, lai ne
duoda .pamato nustatyti kri
terijui katras geresnis daini
ninkas. Artistas turi tiek in
dividualybės savyje, kad jo 
didumų tegalima matuoti juo 
pačiu. Ir J. Babravičius ir K.

štai balandžk/aštuntų įvyks 
“Kardo” vakaras M. Meldažio 
svetainėje, Programas busiąs 
gpna 'turtingas. Koncertinę da
lį atliks “Jaunuolių Orches
tras” po vadovyste drg. J. 
Grušo. Taipgi dainuos spėjęs 
jau pasižymėti drg. J. Čepai
tis, tenoras,

Rengėjai dėdės pastangų, kad 
programas išeity kuogeriau- 
siai.

Petrauskas — abu yra dideli 
artistai, bet abu savotiški. 
Įgimtosios balso ypatybės abie
jų skirtingos: tembras, tempe
ramentas, gaida — visa kito
niška savotiškai įdomu, nors 
tai ai>u lenoriai. K, OPetraTis- 
ko balsas minkštesnis, bet už 
tai J. Babravičiaus skardesnis 
ir lygesnis visuose gaidos laip
sniuose. Ypatingai gražus yra 
J. Babravičiaus piano: jo gai
dų toli toli girdi, bet taip aiš
kių ir tąjį) gilių,' kad, rodos, 
ji virpa čia pat. Ryškiausia 
.dikcija, mokėjimas valdyti bal
so, pasitikėjimus kiekvienu sa
vo gaidos žygiu — rodo tikrų 
artisto mokyklų ir ja pratimų 
dainuoti.”

Mums liko prisiųstos kelios 
iškarpos iš Anglijos laikraš
čių, kur aipie p. Babravičių 
kalbama labai entuziastingai. 
Babravičius esąs nepaprastos 
asmenybės dainininkas, kuris 
turįs puikiai išlavintų balsų 
ir mokus stebėtinai gerai in
terpretuoti muzikų.

Taigi šį karta, reikia vil
ties, chicagiečiai p. Babravi
čiaus asmenyje ras pirmaeilį 
artistų -— daininin|kU. Kada 
Į). Babravičius atvyks Chica
gon, dar kol kas nėra žino
ma. Apie tai “Naujienose” bus 
pranešta kiek vėliau.

Juokų dalį išpildys du ku
nigai: kun, Bimba su didžiau-, 
sicinis iškilmėmis laimins at- 
silailkusius ir kitas kunigas, 
kurio vardo nepatyriau pasa
kys grjiausmiiigų pamokslų, 
kai]) iparapijonys tur elgtis pa
rapijos streike.

Pasirodo, kad Chicagos lais
vamaniai visgi veikia. Laisva
manių kuopa padidėjo ir ren
giasi prie aktyvaus darbo.

— Parauijonas.

SLA=208 kp. pokilyje mo
teris apsiėjo be vyrų

Kuopos darbuotoje^ džiaugia
si kuopos atliktais darbais 
ir ąugimu. 

-------p—
lietai 'tenka užtėmyt kų 

nors apiė Chicagos Moterių 
Kuopos veikimų, nors ši kuo
pa yra daug pasidarbavfls kaip 
S. L. A., tai]) ir visuomenės 
labui.

Kovo 14 dienų Atlantic ir 
Pacific viešbutyje įvyko poki- 
{lis 8 metų 'suįkakjuv'ių nuo 
šios kuopos susi įvėrimo. Nors 
pokilyje dalyvavo vien mote- 
rįs, tečiaus paminėjimas tos 
svarbios valandos buvo atlik
tas labai1 pavyzdingai. Kiek
viena malė nemaža vaisiusįjį 
praeities darbavimosi ir/jautė 
suteiktų nemenkų naudų mu
sų gerbtinai organizacijai ir 
stovi nekiek nežeminu už ki
tas S. L. A. kuopas.

Pirmiausia p. Ona Kairiene 
aiškioje kalboje nupiešė tų 
keturių metų kuopos gyvavi
mų, jos linksmas ir vargingas 
valandas, kol pasiekė dabarti
nio skaičiaus narių ir šiandie
ninio prakilnaus ūpo, nes ma
žai yra reikalų paliečiančių 
.musų visuomenę, prie kurių 
kuopa nebūtų ' pagalbon at
ėjus. . <

Muziikališkų pamarginimų, 
kai]) tai skambinimų pi j ano ir 
dainavimų ^atliko ponios S. Če
pienė iir Šalkauskiene. Poky
lyje dalyvavo* taipgi keletas 
viešnių, tarpe jų p-lė Paš'ke- 
v ičji nt<e, kuri <iit rbavosj A.iue- 

rikos Raudonojo Kryžiaus sky
riuje Kaune. Daug įdomių da
lykų papasakojo apie gimtinį 
kraštų, apie našlaičių vargus. 
Kalba buvo dar žingeidesne 
tuomi, kad kalbėtojai prisiėjo 
kalbėt angliškai, nes lietuviš
kai negalėjo ganėtinai išsireik
šti. Ir įspūdžiai jos Lietuvoje

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo: 
75277—P. Simokas 
75278—A. Seveilienė 
85277—L. Budris 
85278 M. Ivanauskas 
9i)154 iŠ. Lukšiui 
95155 S. Urbonas
95157 O., Gaužauskienė
95158 A. P u ('kalaitė
95164- J. Jociunskis 
95167—V. Girdenis 
95169 P. Verkenė 
čekiai: -
15063 A. Kropaitienė 
12161—M. Mockaitei 
12142 J. Einikiui 
10408 A. Bruzdeikailė 
10394 J. Jonikas 
4740- P. Klimka
4723- O. Lazdauskienė
4691 M, Strigaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

buvo kur kas didesni negu tos 
kuri yra gimus ir augus Lie-u 
luvoje. «

Po vakarienės sekė liuesas 
pasikalbėjimas, kaip pagelbėti 
darbuotis Lietuvos našlaičių 
šelpimui 1 Kuopa mano daug 
pasidarbuoti tame dalyke.

Išsiskirstė visos kiltame* upe 
ir su vilčia įsigyti didesnį skai
čių narių kuopai.

Vakaro surengimui daugiau
siai triūso padėjo p. J. Zimon- 
tienė. t

Vakaro vedėja buvo p. M. 
Mickevičienė. — Narė.

Chicagos tautininkai 
*< subruzdo

, ''

Siunčia Dr. A. L. GAičuną 
Lietuvon, kad pagelbėjus 
Vals.-Liaud. blokui. — Iš ry
tinių valstijų važiuoja trys.

1 —'—*-----
Sekmadienį, kovo dvide

šimts penktų įvyko Sandaros 
vietinio apskričio susirinkimas, 
kuriame dalyvavo trysdėšimts 
žmonių. Apkalbėję reikalin
gumų agitacijos rinkimam^ 
Lietuvoje, nutarta siųsti savo

(Seka ant 6-to pusi.)

Ar jus žinote kad
Paskutiniu laiku buvo daroma pas

tangų kad gavus dokumentus iš vokie
čių ambasados Romoje ir taipgi vokie
čių pasiuntino Rygoje, abidvi pastan
gos buvo be pasekmių ? Ar jus žino
te, kad vartojamas tabakas Ilelm-ar 
Turkiškuose Cigaretuose yra geresnis 
negu vartojamas tabakas kituose ci- 
garetuose ?

PIRMAS PLAUKIOJIMAS LAIVO
, “KUNGSHOLM” (

f “K untfsholm”, tai naujas
pasažierinis laivas Swedisn American 
Line, išplaukė iš Europos Kovo 15 ir 
plaukia i New Yorką su 1216 pasažie- 
rių, daug iš jų yra iš Lenkijos ir Lie
tuvos. Jis išplauks iš New Yorko į 
Baltijos šalis kovo 31 d.

Svvedish American Lirte užsakė dar 
vieną naujų, greitą pasažierinį laivą 
su diesel inžinu. Tas laivas bus su 
didžiausiu motoru pasazierinių laivų 
pasauly. Jis galės važioti 1660 pa- 
sažierų ir kainuos keturi milijonai do
lerių. Jis bus gatavas rugsėjo mėne
sy, 1924.

4670—Z. Sinkevičienė 
1131 J. Mineikis 
15655—J,. Stašaitis 
16540 T. DovidaiLis 
15361—J. •Uzdrovaitis 
16021—K. Vastartas 
16035 J. Juokauavičius 
16037—L. Salj^^uskas 
16049 J. Sabams 
16050—J. Onušaities 
16()51 D,. Naujavičiei 
16065 S. Karvovska 
16083 J. Stanevičienė 
16112 O. Malejaitis 
16114- A. Dargienė 
16120 P. Tančienei 
16130 J. Matula 
16131- K. Deįmanlas 
16132—J.. Navickas 
16136—A. Staponui

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neapleis* 

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

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

3315 So. Halsted St., Chicago, IK
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedaliomis nu* 10 iki 1. fel. Yards 06SS

20 metų prityrimo 
Akinių nritaisymo mene

bimptomai pareiškiu 
akių ligas

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

kus?
Ar atmintis po truputį maiija?
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 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, i 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. '

VIDUNAKTĖJ SU 
KRUPU

Išbudinta vidunaktėj kimaus kosu
lio savo vaiko su staiga užėjusiu klu
pu ką tamsta darytum? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena arraža doza Dro. 
Drake’o Glėsce atleidžia krupą į kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi dozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nepravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vais
tas Amerikoj. Visi apfiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkelo ---- verta $50.00 ant ,-a valanda
rytą..'

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokis staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, parąiyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas Il
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 a. m.

........................ . ' . ..
Roosevelt 7532

S. M. Skudas
Gjaborius ir Balsamuotojas 

Autoinbbilius turiu visokiems rei
kalams; prieinamos kainos.

1911 Canalport Avė.
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Lietuviu Rateliuose
(Tįjsh uuo

atstovų Lietuvon varymui agi
tacijos prieš klerikalus.
I>r. A. L. Graičunas išrinktas.

Po gana ilgų ginčų tapo iš
rinktas Dr. A. L. (Iraičunas 
atstovu nuo Sandaros agitavi- 
mui už Valstiečių Liaudinin

kų bloką.
Pirmadienį, kovo dvidešimts 

šeštą Dr. A. L. Graičųnas pa
reikalavo paso.

Susirinkime liko surinkta 
$2(10 su viršum. Nutarta taip
gi remti p-ių ( Šleževičienės 
"Vencienės maršrutą.

ir

Skiriama^ $1500.

Keliones ir agitacijos 
doms 
penki šimtai dolerių.
Tarsis su kitomis srovėmis.

išlai- 
tukstantis ir

Išrinkta komitetas iš pen
kių narių, kad ]>asitarus su 
kitomis srovėmis dėl pasek- 
nungesnės agitacijos prieš kle
rikalus.

Sandara ir Pol. Iždas 
remia vajų.

vajų remia Politinis Iž- 
Saprįara agitacija ir fi-das ii

nansišKaU
Iš rytinių valstijją važiuoja 

nitent, adv.' F. J. Bago- 
. E. Vitaitis ir dar tre 
iirip pavardės fieteko pa-

— Ursns.
čia s

Motery Apšvietos Dr-jos 
v Vakarėlis

“Pir.inyn” Mišrus Choras po

Pats Laisvos Jaunuomenės Vy
rų ^choras turi jau susinioki- 
nęs keletą naujų dainų dar Kazim-ięro 
niekur nedainuotų.

L. S. Sąjungoj
PRANEŠIMAS.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU
f. | JIEŠKAU savo tikrų brolių Juo

zapo, Tamošiaus, Vladislovo ir 
i ir pusbrolio Kazi

miero Lekavičiaus, Vilniaus rėdybos.' 
Broliai paeina Telšių apskričio, I/au- 
kuvos miestelio. r" 
lą, meldžiu miejl broliai 
arba kas nors ki a 
busiu dėkingas! • Jonas Navardauskas, 
4725 S. Spnngneld Avė., Chicago, III.

Turiu svarbų reika- 
atsišaukiti, 

itas praneškite * man,

1d Avė., Chicago, III

VYRŲ

šiuo pranešu draugams Są- 
jungiečiains, kad pagiri nuta
rimą LSS. Pildomo Komiteto, 
“Naujienose”, su pritarimu 
“Naujienų” Redakcijos, bus 
įvestas savaitinis Lietuvių So
cialistų Sąjungos Skyrius^ Ta
sai skyrius bus visada ketvir
tadienių numeriuose. Skyriuje 
tilps visi LSS. reikalai: tari
mai, protokolai, apyskaitos, 
agitaciniai straipsniai ir t. t.

rctoriiLs, ^Naujienų” Redukci
jos padedamas. .

Skyriaus gerumas ir tobu
lumas daug priklausys ir nuo 
musų bendradarbių. Todėl kvie
čiu visus draugus prisidėti sa
vo raštais.

A. žymontas, £SS. Sek r.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
. ar kviečia.

L. S. S. 4-tog kuopos susirinkimas 
bus laikomas seredo 28 kovos 8 v. v. 
Aušros svetainėj po No. 3001 South 
Halsted St. Draugės ir draugai ma
lonėkite pribut visi ir ant paskirto 
laiko, nes turim užsilikusių reikalų 
apsvarstymui.

' ■ Org. J. M. Vainauckas.

JIEŠKAU Antano Stankevičiaus. 
Iš Lietuvos paeina, Naumiesčio ap
skričio, Tirvidonių kaimo. Turiu di
delį reikalą, norėčiau, kad atsilieptų 
pats, ai\kas žinote, malonėkite pra
nešti, busiu dėkingas. P. Yoman, 
1122 W. Adams St., Chicago, 111,

PAJIEŠKAU švogerio Jono Sima
naičio, paeina iš Gailiunų kaimo, Lin
kuvos valšč., ♦Panevėžio apskr. 1906 
metuose atvažiavo Amerikon, į Balti- 
more, M. D. Dabar nežinau kame 
jis randasi. Atsišaukite, arba kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti, už 
tai busiu dėkingas, nes aš turiu labai 
svarbų reikalą, Juozapas Povilonis, 
819 N. Camac St., Philadelphia, Pa.

JIEŠKAU pusbrolio Antano Budzi- 
nauskio, pirma gyveno Scranton, Pa. 
Meldžiu kitų pranešti, kurie 'žinotp 
apie jį.

FFANK BUDZINAUSKIS, 
718 W. 17th Place, 

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS ruimas vienam- ar 

dviem vyram. Norinti gali ir patįs 
išsivirti valgį. Tiktai į mėnesį $7.00. 
kam tokis ruimas reikalngas. Kreip
kitės 1 lubos užpakalis.

819 W. 34th PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI .
, STOGDENGYSTĖ

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

----------------------

DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
Trukerių ir'k<pa£Hbininkų prie 
mašinų. DaPgumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

DARBAS. DIENOMIS ARBA
naktimis:

ATĘIKITE PASIRENGĘ 
DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO. 
2840 Archer Avė.

! — f t1 —- ■

Pageibininkų ir darbininkų į 
Fandres, mašinšąpę ir 

Slructural Geležies šapą. 
Nuolat darbas. Gera proga atei
čiai. Ateikite ir pasimatykite 
su mumis musų samdymo depar
tamente. * . k /

LINK BELT CO.,
329 W. 39th St., 2 blokai į vaka

rus nuo Wentworth Avė.

--------- --------------------------- -------------- -

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WINDOW 
CLEANlSlG CO.

62 W. Washington St.
Rohm 21

DIRBTUVĖS DARBININKŲ

mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

DARBAS DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS.

ATEIKITE PASIRENGĘ 
DARBAN.

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

Riverdale, III.

REIKIA geležies karpytojo ir 
pagelbiniilko į atkarpų geležies 
jardą.

RUBENS METAL & 
IRON CO.,

1334 W. Lake St.

REIKALINGAS * '
BUČER1S. 

'CHICAGO MEAT MARKET 
845 W. 47th Street 

Chicago, 111.

REIKIA siuvėjo, kriaučiaus 
senų rūbų taisymui ir prosini- 
mui, kurie supranta taisyt vyrų 

,ir moterų rubus. Atsišaukite.
228 W. 47th St.

REIKIA —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS. FEED 

MILLS , *
’87 St. and Stewart Avė.

REIKALINGAS antrarankis virė
jas dirbti naktimis. Su alga ant 
vietos susitarsim. Taipgi' vyras ar 
moteris plauti indus ir pagelbėti prie 
virimo; taipgi naktimis.

LIETUVIŠKAS RESTAURANAS 
1735 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

_ pardavimuM
PARDAVIMUI saliunas, ge

roj vietoj, 5 kambariai iš užpa 
kalio. *

1822 S. Peoria St.
kampas 18th PI.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI dviejų flatų 

mūrinis namas, po 7' kamba
rius, Namelis užpakalį. Garad- 
žius dėl dviejų mašinų. Kaina 
$7,000, įmokėt $3,OQO.

5324 Wc-ntw<iftli AveX

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm1. T. Janu
lis, 937 W. 84th PI.; Vice-pįrm, J. 
*RaceviČius, 3326 So. Union Avė.: 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol* 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. DemCT’eckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

TURĖKIT LOCNĄ NAMĄ
Mes pastatysim jums namą ant jūsų 

loto. Kląuskit informacijų. Pasta
ba. — Pirmiau negu mokėsite pinigus 
bile kam ant kontrakto, persitikrinkit, 
kad butų pažymėta darbininkų mokes
tis. Saugiausias būdas, reikia nueiti 
pas Notary Public, kuris išaiškins 
jums prasmę jūsų kontrakto.

INTERNATIONAL HOME BLDjG.,
CO., INC. f .

119 Federal Street, ’ ,
215 Martin St.

NORTH S1DE, PITTSBURGH, PA.

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

BRIGIITON BARK
Pąrdavimui kampinis lotas 

126 pėdų ilgio, 63 pėdų pločio, 
4200 Mozart gat. Chas. Marozas, 

‘4617 So. Paulina St. Tel. Boule 
vard 9799.

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

MOKYKLOS

šeštadienį, kovo dvidešimts 
ketvirtą, Moterų 
draugija surengė šeiminišką 

Mildos sve
tainėje. Publikos alsi laukt; gau
siai. Viršutinėj sveteliai šoko 
ir linksminosi, o apatinė sve
tainėj prie dailiai papuoštų 
stalų svečiai užkandžiavo. Lai* 
ko vakarienės p-nia Petronėlė 
Hetraitienė, draugijos pirmi
ninkė, pristatė jaunąją Jonai- 
čiutę šokti. P-le Jonaičiui^ jau 
žinoma chicagiečiains kaipo 
gabi šokėja, 1x4 šiame vakare 
prisiėjo jai šokti ant visai ne
tinkamos platformos, kur nė
ra vietos nei apsisukti, tatai 
gadino visti efektą jos šokio. 
Toliau sekė duetas smuiką ir 
gitara. Jauni vaikai atliko ne
bloga! i Buvo dar monologas, 

'kurį ir-gi atliko vaikas. Pub
lika juokėsi ir jai monologas 
patiko.

Vėliau tapo pristatytas kal- 
* bėti A. Žymontas. Bet pasta

rasis atsiprašė, kad negalįs 
kalbTiti. — nepi'isįirengęs. Bet 
aš manau, kad greičiausia jis 
nekalbėjo dėl nepakenčiamu rė
kavimo, bruzdėjimo, kurį kėlė 
publika, 
buvo 
vieta

Pirmyn Mišrus Choras laikys daiųų 
repeticiją antradienio vakare, kovo 
27 dieną. Pradžia 8 vai. v. Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 VVabansia Avė. 
Visi dainininkai privalote būti ant 
praktikos, nes turime dainuoti kon
certe per Velykas. Valdyba.

UŽKVIETIMAS
Šiuomi pranešu Town of leikie- 

čiams, kad aš atidariau Dry Goods ir 
čeverykų krautuvę. Užkviečiam.’ atsi
lankyti ir pamatyt musų prekes.1

; F. URBELIS, 
1800 W. 46th St.

REIKIA molderių, faundrės 
darbininkų, asemblerių, trukc- 
rių,

PARDAVIMUI Haynes sedan ka
ras, 1921 metų. Išrodo ir bėga kaip 
naujas. Originale spalva dar tebėra. 
Sėdynės dengtos, iteris, cord tajerai, 
spot šviesa. Kainavo $3250. Paau- 
kavimo kaina $575. Douglas 0162, 
3341 So. Michigan Avė., Mr. Gabub.

REIKIA DARBININKŲ

karų luoduotojų.
Atsišaukite:
DEĖRING WORKS,

PARDAVIMUI

VALENTINES DRESSMAKING 
v COLLEGE.

2407AVei
Tejd

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAš. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt: P. Lanenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius, 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno menesio, L’uosybes svet., 
1822 Wabansia avė. 7:30 vai. vak.

Madison Street 
eeley 1643 
ezaininirpas,

'AUTTŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ- ■ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR/SE- 
SERŲ valdyba 1923 m.: pi 
Enzbigelis, 354 E. KensingtZ 
padėjėjas J. Vilkas. 12021 S. Union 
Avė.: nut. rašt. J. Valonchj is 10910 
So. Edbrooke Avė.; turtoAiašt. V. 
Dargis 10520 So. State St *\i'žd. J. 
Balvočius. 138 E. 114 Place.\Snri- 
rinkimai Taikomi pirmą nenktaHienį 
vak. kiekvieno mėnesiu F. Shedvulo 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai/ ir 
moterys nuo 18 iki 40 m-. /

/fh. A. 
n Avė.;

Town of Eake. — Draugystės Balsas 
Lietuvių mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 24 d., vietoję kovo 31 d., kadan
gi tą dieną pripuola Velykų sųbata.

Susirinkimas bus laikomas LešČevs- 
kio svet.. 4535 S. Honore St., 8 vai. 
vak.—Valdyba.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščioiimas Pąradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m1., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Bridgeport. — Bridgcporto Drau
gijų Susivienijimo mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, kovo 
27 d.. 8 vai. vak., Mildos svetainėj, 
3140 So. Halsted St.

Draugijų raštininkai, kurie nėra 
pridavė su.sivicnimo raštininkui sa
vo delegatu adresus, malonės ta
tai padaryti šiame susirinkime. 
Taipgi draugijos ir kliubai priva
lo užsimokėti susivienimui mokes
nius už praeitus inetu.i

—A. J. Lazauskas, rašt.

MOTERŲ
REIKIA 6 patyrusių veiter- 

kų, gera alga ir 4 indų plo
vėjų.

SAVOY RESTAURANT, 
4656 S , vVestern Avė.

ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chicagos geriausiai už- 
aikonių dirbtuvių. Darbas ♦Mergi

noms tąrpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
rimas nereikalingas. Kaip išmok
sit darbą, darbas nuo štukų. Yra 
cafeterija, pigus valgis.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA senyva mote
ris dėl prižiūrėjimo vienų metų 
senumo kudykio, gera mokestis. 
Atsišaukite po No. 5159 South 
Morgan St., klauskite Store.

REIKIA stipraus vyro nuo 25 
iki 50 melų amžiaus, prie šlapio 
darbo į gąrbarnę. Nuolat dafbasK 
gera mokestis. Ateikit pasirengę 
darban prieš 7 vai. ryto. The 
Griess-Pfleger Tdnning Co., 884 
North Halsted St. Vienas blokas 
į šiaurę nuo Clricagb Avė.

REIKIA vyrų. Darbas * ang
lių jarde.

Atsišaukite.
’ WESTERN FUEL CO.

2623 W..Adams St.

PARDAVIMUI saliunas ir Pool- 
ruimis su Turkish maudynėms. Se
nas ir išdirbtas biznis, nupirksil 
už pigią kainą. Priežastis parda
vimo, nesutikimas partnerių.

Kreipkitės:
4945 Beari ng Avė., 
Kast Chicago, Ind.

PARDAVIMUI (’rROSERNf 
Daromas
renda. Yra gera priežastis 
davimui.

1657

geras biznis.

A

Pigi 
par-

W. 35 th St.

TIKTAI PIRMU KARTŲ pasitaiko 
tokia proga kur galima nupirkti taip 
pigiai minkštų gėrimų krautuvę h 
Restauraciją, kur daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimpį savininko 
liga. ?

Kreipkitės V \«/
3566 So. Halsted Sl\ >

žinoma ne visa, bet 
ir tokios kuriai nebuvo 
ten būti (“amerikonu- 

Prie pabaigos progra- 
mo p-nia Petraitiene įteikė 
dviem narėm dovanas —. iš
buvo draugijoje dešimts me
tų ir nereikalavo pašelpos. Jos 
pavadintos “garbės narės”. P- 
ia Pabarškienč gavo kvietkų 
vozą — sidabrinę, o p-nia Jur- 
kiniienė gavo rankinį laikro
dėlį (wrist watch), rodos, auk
sinį,

Tai buvo gana smagus va
karėlis. žinoma kaip šaiminiš- 
kam vakarėliui, gal būt ^buvo 
perdaug publikos.

— Zuzana*

Laisves Jaunuomenės Vyrų Choras, 
rengia koncertą Velykų vakare, balan
džio 1 diena, Meldažio salėj, pradžia 
7:30 vai. vakare bus danuojama daug 
nauių dainų. Kviečiame visuomenę 
atsilankyti

Laisv. Jaun. Vyrų Choras.

T. M. D. ..28-tos kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį kovo 28'd., Mel- 
dažio svet.. 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsilan- 
kvti ir atsiimti savo knygas, kurios 
tik apteikėme. Kuopa suteiks apsčiai 
knygų dovanai naujiems nariams pri
sirašiusiems prie šios kuopos. •

— Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo tėvo P. Kniukšto 

Paeina Kauno rėd., Mažeikių aps
kričio, Sedos valsčiaus, Gudelių kai
mo. Jei kas žinote, meldžiu pra
nešti, arba pats meldžiu atsišaukt. 
Kas praneš, gaus $10 dovanų. Aš 
atvažiavau iš Lietuvos, norėčiau 
žinoti apie savo tėvų. P.Kniukšta, 
11700 Dyar St., Hamtramk, Mich.

LAISVOJI JAUNUOMENfi 
IR VIEŠNIOS.

Kiek teko nugirsti, tai Lais
vos Jaunuomenės vyrų choras, 
kuris rengia koncertą baland
žio pirmą Meldažio svetainėje, 
yra pasikvietęs j svečius po
nią Norą Gugienę, p-lę Julią 
Širvaitę. ir poną Povylą Stogį.

Šios žvaigždės priėmė pa
kvietimą ir dalyvaus koncerte 
su visa gražna — sidabriniais 
balsais

JIEŠKAU savo giminių Stanislovo 
ir Juozapo Leinartų, iš Luokės para
pijos iš Paguivienė. Pirmiau gyveno 
Detroit, Mich., Kavaler Avė., o daba:' 
neižnau kur. Taigi mano brangus 
broliai malonėkite atsiliepti, arba kas 
kitas pranešti. Juozapas Zukauskis iš 
Kražių. 3700 Douglas Boulevard, Chi
cago, III

“Lietuvių Biuras, Foreign 
Language Information Service, 
119 West 41st St., New York 
City, nori gautA žinių arba da
bartinį adrlesą Emilijos Pielie- 
nės, jos vyro Kazimiero Pielio, 
ir Antano \ Romachevskio, iki 
1917 metų gyveno 659 West 18th

Re to dar dalyvauja St., Chicago, III.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui skudurų ir popierų, 
$25 į savaitę.

P. GOLDMAN, 
1017 S/Fairfield Avė.

REIKIA —
Merginų klerkų į grosemę, 

$14 į savaitę.
Kreipkitės

1749 W. 35th St.

REIKIA —
Merginų apvyniojimui krės

lų.
JOHNSON CHAIR CO.

4401 W. North Avė.

REIKIA merginų operatorkų 
su viena adata spėka siuvamų 
mašinų. Nuolat darbas, gera 
alga.

Atsišaukite.
WESTERN GARMENT CO.

900 W. Van Buren St.
7 fl.

REIKALINGA veiterka į Re- 
staurantą. Geras užmokesnis ir 
neblogos sąlygos.

Kreipkitės
3208 So. Ilalsted St.

REIKTA moterų skirstymui popierų 
atkarpų. Mokama gera alga. Atei
kite pasirengusios darban.

Kreipkitės
RERJJBLIC WAŠTE PAPER CO.

---- LOSUCongress St.
netoliMtergan St.

Mašinistų,
Boilerių dirbėjų,
Karpenterių, , ’
Riggerių ir stationary 
Inžinierių.

BY — PRODUCTS COKE
CORP.

112 St. & Torrence Avė.
So. Chicago, III.

REIKALINGAS virėjas kaipo 
pagelbininkas prie pirmojo. At
sišaukite.

NATIONAL RESTAURANT 
1841 S. Halsted St.

REIKIA —
BUČERIO.

Atsišaukite:
12300 Emerald Avė

W. Pullman, III.

REIKIA vyrų į galvanizing 
dirbtuvę, 47c. į valandą.

Atsišaukite.
JOSLYN MANUFACTURING 

COMPANY, 
37 and Morgan S t.

REIKALINGAS messing- 
er. Jaunam, energingam vai
kinui, gera ateitis. Atsišau
kite ypatiškai.

Universal State Bank 
3252 So. Halsted St.

VYRŲ REIKIA. Nuolatinis 
vidui darbas, 45c. į valandą.

Atsišaukite.
E. F. HOUGHTEN AND CO.

3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI saliunas pir
mos klesos. Geroj vietoj, pigiai. 
Ateikite pirm 3 yal. po pietų.

S. taOME, 
6500 S. State St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
smuikinių. Parduosiu pigiai, 
nes išeiiMJš biznio.

Atsišaukite >
2859 So. Union Avė.

PARDAVIMUI siuvimo ir 
valymo rūbų biznis. Geriausi 
Vieta Woodlande. Geras lysas, 
pigi renda. Arba priimsiu gerą 
siuvėją ant pusės. M. Saks, 62§3 
Kenwood Av., įlydė Park 0842.

PARDAVIMUI grosernėAir bučernė, 
taipgi virtuvėj vartojamų (teiktų. Ge
ra ant kampo vieta. Lietuvon, slova
kų ir lenkų apielinkėj. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo. Agentų 
nereikalauja. z7

Peoples Grocery ana Market 
1901 W. 22hd St.

PARDAVIMUI saliunas gero
je vietoje, visokių tautų apgy
venta. Priežastis 
miestą. Parduosim pigiai.

4536 S. Paulina St.

apleidai am

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. Par
duosiu mažiaus kaip už pusę kainos. 
Nauji įrengimai, fixtures, turi būti 
parduota į trumpą laiką.

Kreipkitės
5744 So. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS IR PROGA 
gerą bizni įgyti. Parsiduoda Expre- 
so ir anglių pristatvmo biznis, su nau
jais trokais, vienatinis lietuvis North 
West Sidčj. Pardavimo pirežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite po n r. 
1645 Wabansia Avė. Tel. Brunsvvick 
2545.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už 
dirba dideles algas. Mes duodam* 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti. « 

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip 
gi prosinti, kišenius daryti, rankove? 
siūti elektrinėmis siuvamomis mašk 
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebul 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim1, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku 
riuo jus visuomet uždirbsite* gerą ai 
gą-

Specialė taksa bus suteikta jumt 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimr 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SUHOOL

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

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta. 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie- 
rius A. Urbonas, 8338 So.* Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 

, jstoti draugystėn meldžiami atsi- 
** lankyti j susirinkimų vietą.

St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams;, pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Brikelis, 3417 So. JAįavitt St.; nut. 
i^t. K: J. Demereckis, 3331 S6uth 

^vValIace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.: kasos 
globėjąs J. Zvega, 8130 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz- 

- lauskągj/Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mč- 

. nėšio. Jono Mazalausko sveti, 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių. N

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
geibėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo: profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, 
iš tamsos

Mokintoįhi

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

pagelb. K.

mes išvesim tamstą 
[šviesą.

visai draugiški 
Už mokslą mokestis prieinama
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ai 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmanc 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter 
minui dienomis ir vakarais kle 
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Milwaukee Avė.)

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 mo
lams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.: pimi, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.fnut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.: tur
to rašt. J. Rlauzdis, 4452 S. Mozart 
St.: ižd. Chas. Chepulis. 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bau^kas: kašos glob. W. Shurna ir 
F. Martišius: maršalka A. Razmi- 
nas.—Susirinkimai laikomi kas m<ė- 
nesj nirmą šeštnd:enio vakarą. D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDA ŪGIO valdvba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, patrelbininkas 
J. Dumbmuskis. nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blansdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkns, 
kas-’erius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas. teisėju W. Makeveckas 
ir/^. Bvoben. Susirinkimai ivyk- 

kas menuo pirmo penktadienio 
vakaYą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIU DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdvba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
miera® Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedrasis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shem-aitis; 
Kasos Globčiai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus: Duru Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris. (

AMERIKOS MOKYKLA ETIKOS 
GRAŽUMO KŪRYBOS

Geriausiai apmokama profesija šian
dien yra Gražumo Kūryba. Ar jų.c 
gyvenate mieste ar kaime, jus visuo
met esate užsiėmę. Mes išmokinsime 
jus Marcei ,waving, Water waving ii 
plaukų dabinimo. Uždirbsite pinigu; 
kol mokinsitės. Pabaigusios šią ęjo 
kyklą yra gerai apmokamos kitų "ii

Trumpas ir pilnas kursas. Laba’ 
1 prieinama mokestis. Ateikite ir naši 
kalbėkite, ap:e tai. Phone Dearborr 
4323. kambarys 618-620. 190 N. State 
St. State-Lake Bldg., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 saliunai. Reikia 
greit parduoti, nbs turiu 3 biznius. 
Parduosiu už teisingą pasiulvmą. Biz- yra išmokinamos kaip vesti savo ša- 
nis gerai išdirbtas, visokių tautų ap- pą 
gyventa.

F.
5353 

Phone

RUZELLO, 
S. Morgan St. 
Boulevard 1078


