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Angliakasių streiko nebus] tada “dėl svarbių priežasčių” 
paskelbė, kad federalinįai agtn 
tai gali įeiti teismabutin gink- 

“svarbios 
aiškinti

Francija bijosi Amerikos

Baisus Klano nuožmumas
K

■ ' .... —4

Gal pasiskubins su puolimu 
Vokietijos. Viskas puolimui 

jau prirengta.
tebėra ir 

galima

Reikalauja grąžint Amer. kareivius
Angliakasiy streiko 

nebusią
Tikisi, kad dabartinis kontrak

tas bus prailgintas dar vie
niems metams.

ir bu

strei-

dery- 
kasy-

kontrak- 
ir kasy- 
užsibai- 

prailgin-

WASHJNGTON, s. 
John Hays Hammond 
vęs vice-prezijentas Thomas R. 
Marshall, nariai federalinės an
glių komisijos, tikrina, kad an
gliakasių streiko šiemet nebu
sią. Jie gavę tokių žinių, ku
rios rodo, kad dėl algų busią 
susitaikinta ir kad todėl 
ko busią išvengta.

Jie mano, kad visos 
bos tarp angliakasių ir
klų navininkų užsibaigsiančios 
priėmimu komisijos 
mo, kad dabartinis 
tas tarp angliakasių 
klų savininkų, kuris 
gia kovo 31 d., butų

dar vieniems metams.
Keli kasyklų savininkai ir 

jų atstovai į telegrafavo komi
sijai, kad veikiausia bus pri
imtas kontrakto atnaujinimas. 
Angliakasių unijos sekretorius 
Green irgi telegrafavo, kad yra 
vilties, jog susitaikimas bus 
padarytas. p ’
Streiko neb is, sako Farrington.

CHICAGO. — Illinois ang
liakasių prezidentas Farring- 
ton iš SpriAgfieldo vakar te
legrafavo visiems lokalų virši
ninkams užtikrinimą, kad ne
žiūrint Kasyklų savininkų ir 
angliakasių konferencijos Chi- 
eagoje paįrimo, angliakasių 
streiko šiemet nebus. Jis sako, 
kad beveik tikru yra dalyku, 
jog dabartinis kontraktas bus 
prailgintas dar vieniems me
tams, kada įvyks konferenci
ja angliakasių ir centralinio 
lauko — Illinois, Ohio, India
na ir Pennsylvania — kasy
kloj savininkų. Ji įvyks sausio 
18 d..

tas

Ku Klux Klanas kankino 
savo aukas

maši-Du žmones sutriuškino 
nomis. Federalinė valdžia grū
moja paskelbti La. karo stovį.

BASTIROP, La., sausio 7. — 
Čia grand jury pradėjo tyrinė
jimus Ku Klux Klano narių už
mušimą dviejų žmonių, Watt 
Daniels ir Thomas Richards, 
kurie prapuolė keli mėnesiai 
atgal ir kurių lavonai nesenai 
tapo ištraukti iš vieno ežero.

Vakar buvo bene svarbiau
sia diena tyrinėjimuose. (Liudy
tojais buvo pastatyti du dakta
rai, kurie iš stovio lavonų liu
dijo kaip tie du žmonės tapo 
nužudyti. Jie liudijo, kad juos 
ne vien nužudyta, bet prieš nu-

ne-
Be

yra
to-

tokią ma-
Ku Klux 

sako, kad 
būti gerai 
labai tiks-

su-

žudymą baisiai kankinta. Ir 
kankinta ne šiaip rankomis, 
mušimu, ar kokiais įnagiais, 
bet turėta kokia nors mašina. 
Nė baisiausiais ^Sanijos ink
vizicijos laikais/ žmonės nebu
vo taip kankinasi, kaip tuos 
du žmones N kankino Ku Khix 
Klano nariai. Kojų ir rankų 
kaulai, kiekvienas buvo sulau
žyti trijose vietose. Ir abejuo
se lavonuose jie buvo sulaužy
ti taip vienodai, vienodame 
atstume, kad to jokiu budu 
galima padaryti rankomis, 
to visi šonkauliai' taipjau 
sutrinti ir sulaužyti ir tai

I kia spėka, kad vieno užmuštų
jų tapo sutrintas ir laikrodėlis.

Be to vienam užmuštųjų 
buvo padaryta ir tam tikra 
operacija.

Daktarai, kurių vienas yra 
Tulane universiteto prof. sa
ko, kad mašina žmonių triu- 
škinimui yra tyčiomis padary
ta, arba panaudota 
šiną, kuri atitinka 
Klano siekiams. Jie 
žmogžudystė turėjo 
apgalvota ir atlikta
liai ir ji negali būti pripuola
mas darbas, valandos impul
sas.

P,o daktarų liudijo kelhfžmo- 
nės, kurie buvo Ku Klux Kla
no narių, kuris valdo More- 
house parapiją, nuplakti, 
buvo išvogti iš namų, ar
gauti ant kelio ir su užrištomis 
akimis nuvežti į nežinomas 
jiems vietas ir ten skaudžiai 
nuplakti. Tarp jų buVo ir vie
no užmuštųjų, Daniels, tėvas 
Jo sūnūs irgi tapo tada nuplak
tas, o ant rytojaus :— nužudy-

Tyr i liejimus veda generali
nis Louisiana valstijos proku
roras A. V. Coco. Įrodymus su
rinko federaliniai agentai, nes 
vietos valdžia bijosi Ku Klux 
Klano, o dauguma valdininkų 
ir policijos priklauso prie Kla
no.

Tarp federalinių agentų ir 
tefsmo įvyko aštrus susikirti
mas, kuris kuone privedė prie 
paskelbimo čia karo stovio. 
Teismas įsakė šerifui neįleisti 
į teismą ginkluotų žmonių, 
šerifas, kuris priklauso prie 
Klano, prisirinko daugybes pa- 
gelbininkų, kurie turėjo kraty
ti įneinančius teisman žmones. 
Bet kratomi 
priešininkai,
neliečiami. Neįleista ir gink
luotų federalinių agentų. Ka
dangi viena pusė pasiliko gin
kluota, tai agentai tuojaus 
telegrafavo Washingtonan, dė
lei ko prokuroras 
susilaukė aštrios 
nuo Daughęrty.
prigrūmojo pakviesti federali- 
nę kariuomenę ir paskelbti ka
ro stovį. Patįs gi atėjo į teis
mą ginkluoti kievienas dviem 
revolveriais, nusitarę pasiduo
ti areštui ir perkelti bylą fėde- 
ralinin teisman. Bet teismas

buvo tik Klano 
o Klano nariai

ir teismas 
telegramos 

Tada agentai

Seredo je, Sausio 10 d. 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Mildos Salėj, 3142 South HaL 
sted Street. Pradžia 7 vai. vakare. įžanga lėšų 
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi į pra
kalbas.

luoti. Kokios tas 
priežastįs“, teisėjas 
atsisakė.

Betgi neramumas 
nemanoma, kad bus
apsieiti be karo stovio.

Buvęs miestelio mayoras 
Dr. McKoin, kuris ir pradėjo 
organizuoti Klaną, taipjau 
kuris yra kaltinamas dalyva
vime užmušėjistėse, tapo pa- 
liuosuotas tik už $5,000 kauci
jos. Kitas, buvęs šerifo pa- 
gelbininkas Jeff Burnett, kal
tinamas dalyvavime užnuišė- 
jistėsė, tapo paliuosuotas 
kalėjimo kaipo “ligonis” 
Klano nario, šerifo pagelbinin- 
ko, išvežtas ligoninėn. Atvirai 
pianašaujama, kad jis nieka
dos teisman nestos ir nebus 
daugiau suimtas.

Senatas reikalauja sugry 
žinti amerikiečius

Amerikos kareiviai palei Reiną 
turi būti tuojaus sugrąžinti, 

sako senatas.

WASHINGTON, sausio/ 7.— 
Senatas vakar 67 balsais prieš 
6 išsireiškė už tuojafitinį su
grąžinimą Amerikos okupaci
jos kareivių nuo Reino upės,

v v *

Po visos dienos ginčų sena
tas priėmė Reed rezoliuciją, 
kad senatas reikalauja iš pre
zidento Hardingo tuojaus su
grąžinti (uos kareivius iš Vo- 
kittijos.

Republikonai senatoriai, 
ypač administracijos šalinin
kai, deįo visų pastangų, kad 
tą rezoliuciją atmetus, nes tai 
I utų, girdi, “įžeidimas” prezi
dento. Bet/ priėjus prie bal
savimo jie visgi nedrįso bal
suoti prieš rezoliuciją ir balsa
vo prieš ją tik 4 republikonai 
ir du demokratai.

Nesulaikys puolimo
Francija nepaisys ir Amerikos 

kareivių ištraukimo.

PARYŽIUS, sausio 7. — Di
delio susidomėjimo čia pagim
dė Jungt. Valstijų senato nusi- 
tarimas, reikalaujantis, kad 
Amerikos okupacijos kareiviai 
butų tuojaus ištraukti iš Vo
kietijos. Tečiaus nurodoma, 
kad nors to'kis ištraukimas 
Amerikos kareivių butų dide
lis • “modalinis sesmaigunias,” 
jis vistidk nesulaikys Franci
jos nuo puolimo Vokietijos ir 
pasigriebimo Ruhr distrikto.

Miršta badu -

Valsti- 
atvirai

delei ne-

tuojaus,

užtektinai

buvimas 
francu-

jos. Italijos kareivių veikiau
sia nebus, bet Italijos oficie- 
riai ir valdininkai dalyvaus tal
kininkų komitetuose.

Prancūzams atėjus į Ruhr 
gali kilti ten sumišimų. Pir
mieji ženklai jau pasirodė. 
Ruhr angliakasiai prigrūmojo 
streiku, jei nebus jiems pa
kelta alga ir nebus pagerintas 
maistas.

Amerika nesimaišysianti
4’ashin’gton, sausio 7. — 

Prezidentas Hardingas ir sek
retorius Hughes mano, kad 
Amerika neturėtų, bent dabar, 
maišytis į Ęjbropos reikalus, 
nes ten ji nieko gera neatsiek
tų. Ji negalinti pagelbėti ir 
kontribucijos klausimą išrišti. 
Esą premjerų konferencija su- 
įro ne dėl neįstengimo susitai
kinti apie kontribucijos sumą, 
bet dėl priemonių ieškojimo 
kontribucijos. Tą klausimą iš
rišti Amerika pagelbėti negali.

Valdžia taipjau mano, kad 
nebėra' reikalo, kad Amerika 
butų atstovaujama kontribuci
jos komisijoje. Dabartinės pro
blemos toli pralenkė tą komi
siją ir jas turi išrišti pačios 
valdžios, o ne komisijos.

BERiLI'NAS, sausio 7. - / 
Prūsijos valdžios daktar^ 
Krohne paskelbė, kad pereitais 
metais Erfurto distrikte 50 
žųionių mirė nuo bado. 50 
nuoš. lankančių Prūsijos mo
kyklas vaikų yra labai menkai 
maitinami. 20 nuoš. vaikų 6 
m. amžiaus negali lankyti mo
kyklų dėl visiško nusilpnėji
mo nuo stokos maisto.

PARYŽIUS, sausio 
Baimė, kad Jungtinės 
jos gali užprotestuoti 
ar prisidengiant pasiūlymu to
limesnių derybų dėl Vokietijos 
kontribucijos, gali priversti 
Franciją pasiųsti 'kariuomenę 
užgriebti Vokietijos Ruhr dist- 
riktą dar prieš sailsio 15 d.

Iš augštų valdininkų patirta, 
kad Francijos min|steriai yra 
susirūpinę, kad Jungt. Valsti
jos gali įsimaišyti į padėtį ir 
tuo apsunkinti Francijos puo
limą Vokietijos. Jie todėl no
ri veikti kuogreičiausia, kol 
Jungt. Valstijos dąr nėra įsi
maišiusios. Bet nieko nebus 
veikiama iki ryto kontribuci
jos komisijos nebus išklausyti 
Vokietijos delegatai
pristatyjpo anglių. Bet veiki
mas gali "prasidėti 
kaip tik vokiečiai prisipažins, 
kad jie nėra-pristatę 
anglių.

Francijos kareivių 
Dusseldorffe teikia
zams didelių palengyinimu 
puolime Ruhr, kadangi gink
luoti automobiliai, tankai, pė
stininkai ir kulkasvaidininkai 
gali užgriebti Esseną į kelias, 
valandas po gavimo įsakymo.

Nukaitinimas Vokietijos dėl 
nepristatymo anglių tapo ati
dėtas vokiečių delegatams pa
reikalavus pasiaiškinimo. Bet 
komisija atmetė anglų reika
lavimą, kad išsiaiškinimas bū
tų atidėtas iki seredos.

Gal duos naujų pasiūlymų.
Iš vokiečių šaltinių patirta, 

kad Vokietijos delegatai galbūt 
paduos naujus pasiūlymus, bet 
nemanoma, kad jie patenkins 
fralicuzus. Vokietija sutiks 
priimti dviejų metų piniginės 
komtribudijos moįratoriuiną, 
bet ji reikalaus, kad nebūtų 
užimama nauji Vokietijos plo
tai. ,

Kiti sako, kad Vokietija yra 
nusitarusi neduoti jokių naujų 
pasiūlymų, nemdamosi tuo, 
kad Francija daro kontribuci
jų klausimą .ne ekonominiu, 
bet grynai politiniu klausimu.i
Kabinetas užgyrė puolimą.
Premjeras Poincare vakar 

kabinetui ir prezidentui Mille- 
randui įteikė savo pieną puo
limo ant Vokietijos ir kabine
tas tą įpleną pilnai užgyrė. 
Frakcijos priezidentas paskel
bė, kąd pienuojama yra dary
ti tik tokį karinį veikimą, ko
kis yra reikalingas apsaugoji
mui franeuzų ekspertų^ muitų 
kolektorių, taipjau kontrolės 
valdininkų.
/Pirmiausia francuzai taikins 

išgriebti Esseną, centrą gele
žinkelių ir dirbtuvių Ruhr dis- 
Jrikte, taip kad suparaližavus 
•visą vokiečių veikimą, jei jie 
ir bandytų priešintis.

50 žmonių prigėrė
MEXICO CITY, s. 7. — Dau

giau kaip 50 pąsažierių, dau
giausia inaineriai, prigėrė, lai
vui Thomas užbėgus ant uo
los ir paskendus ties Navidad, 
Jalisco valstijoje. 

/ . L .. \
Mirė po 60 vai. miego.

AVA-UKĘGAN, III., sausio 4. 
— Mrs. William Reiss, 49 m., 
atsigulė panedėly po piet biskį 
prisnusti ir daugiau nebepabu
do. 'Kada jds miegas pasida
rė perdaug ilgas ir kada na
miškiai neįstengė jos prižadin
ti, tapo pašaukti daktarai, bet 
ir tie neįstengė jos prižadinti. 
Išpradžių kvėpavimas ir pul
sas buvo normalus, bet paskui 
pradėjo silpnėti ir po 60 valan
dų nepaliaujamo miego ji ne 
neatbudusi, pasimirė.

Lausannus konferencija vėl 
arti paįrimo

LAUSANlNE, s. 7. — Arti
mųjų rytų taikos konferenci
ja vis dar tęsiasi, bet šiandie 
ji vėl gavo du smūgius. Ita
lijos ir Francijos delegacijos 
yra nusiminusios ir nesitiki 
susitaikimo. ,

Pirmuoju smugiu buvo pa- 
įrimas tautinių mažumų ko
miteto susirinkimo. Turkai 
griežtai atsisakė svarstyti apie 
vietą armėnams; pareikšdami, 
kad gal talkininkai ir turi rū
pintis armėnais, nes jie savo 
intrigomis ir įstūmė armėnus 
į dabartinę jų padėtį, liet tur
kams nėra ko tą klausimą 
svarstyti. Tai pareiškę jie iš
ėjo iš susirinkimo.

Lordas Curzon buvo pada
vęs turkams ultimatumą, kad 
butų Turkijoje dvejopi teis
mai, turkams jr svetimšaliams. 
Turkai atsakė, kad jie to nie
kados nepriims ir jeigu sve
timšaliai nori atvažiuoti Tur- 
kijon, jie turi priimti ir Tur
kijos teisinus. Kada Curzon 
pradėjo grūmoti ir liepti tur
kams grįšti namo "‘pagalvoti”, 
turkai ramiai atsakė, kad tal
kininkai, o ne turkai turi rak
tą prie taikos. Dar reikalau
jant iš turkų persvarstymo ir 
atsakymo, turkai atsakė, kad 
jų atsakymas buvo galutinas.

Motery laimėjimas 
' Meksikoje •

M'EXIC0 CITY, sausio 7. — 
San Luis Potosi ^valstijos le- 
gislatura priėmė \ kontitucinį 
priedą, kuriuo suteikiama mo
terims balsavimo teisė visuo
se valstijos rinkimuose. Tai 
yra pirmas atsitikimas, kad 
Meksikoje tapo suteikta mo
terims balsavimo teisė.

V. Čarneckis apsivedė
WORCESTER, MASS. — 

Lietuvos atstovas Voldemaras 
Čarneckis pereitą antradienį 
apsivedė su Eleonora Šalteniu- 
te. Šliubą ėmė vietos bažny
čioje.

22 mirė nuo munšaino
CHICAGO. — Nuo naujų 

metų švenčių nuo munšaino 
Chicagoje pasimirė jau 22 
žmonės.. Visuose atsitikimuose 
policija bandys surasti kur mi
rusieji pirko munšaino, kad 
nukandus munšaino pardavė
jus ir gal apkaltinus juos 
žmogžudystėje;

kareiviai bus naudojami nau
jai okupacijai, dėl jų žinojimo 
vokiečių’ kalbos ir žinojimo 
kaip elgtis su vokiečiais. Pės
tininkai tapo sustiprinti, taip-

tie 
tik

Uždarė banką Roselande.

CHICAGO. — Banko egza- 
minuotojas Savagc uždare 
Kimbark State Bank, prie 108 
ir Michigan Avė. Banko kapi
talas siekia $100,000, o depo
zitai $149,000. Banką privertė 
uždaryti ilgalaikės paskolos, 
kur negalima greitai atgauti 
pinigų. Depozitoriai nieko ne- 
pražudysią. Banko kasierium 
buvo lietuvis J. C. Astrauskas.

. ...................-f

Pakars moterį.

LONDONAS, sausio 5. — 
Anglijos vidaus reikalų minis
terija atsisakė pakeisti ar ati
dėti vykinimą teismo nuospren 
džio pakarti Edith Thompson 
ir Frederick Bywaters, kurie 
užmušė Thompsonienės vyrą, 
kad patįs galėtų apsivesti. Jie 
bus pąkarti sekamą antradienį. 
Per 15 metų Anglijoje nebuvo 
pakarta moteries.

---- 4---- -—.. ......   ■ •

MILWAUKEE, Wis.,7 sausio 
5.— Meyer Jperlson, 19 m., 
miega jau nuo gruodžio 28 d. 
ir daugybės daktarų negali jo 
išbudinti. Jis dalinai turi są
monę, pažįsta savo šeimines 
narius, bet negali kalbėti ir ju
dintis.

Pasmerkia užgriebimą
RiOCHESTFjR, N. Y., sausio 

7.— Francijos socialistų vado
vas Jean iLonguct kalbėdamas 
čia rubsiuviams pasmerkė 
Francijos nusitarimą užgrieb
ti Ruhr. Jis sako, kad tam už
griebimui Francija išeikvos vi
sus pinigus, kuriuos ji gauna 
iš Vokietijos ir kurie turėtų ei
ti atstatymui huteriotųjų Fran
cijos plotų.

Cechijos finansų ministeris 
pašautas.

PRAGA, sausio 5. — Čecho 
Slovakijos finansų ministeris 
Dr. A'lois Rasiu tapo pašautas 
lipant į automobilį. Pašovė jį 
banko klerkas Soupa, kuris pa
leido du revolverio šūvius. Šo- 
vikas sakosi norėjęs atkeršyti 
ministeriui už jo pasiūlymą nu 
kapoti algas valdžios darbinin
kams.

LENKŲ UŽPUOLIMAI.
Lazdijai (Seinų aps.)— .Sek

madienį gruodžio 3 d. pavaka
ry apie 16 vai. lenkai užpuo
lė Kučiūnų bažnytkaimį: už
mušė 7 žmones, sužeidė 3 ir 
prisigrobę turto išsikraustė. 4

CHICAGO. — čia vakar pa
simirė vienas žymiausių žydų 
darbuotojų ir rabinas Dr. Emil 
G. Hirsch. Jis buvo moksli
ninkas, baigęs Pennsylvąnijos 
universitetą ir lankęs univer
sitetus užsieny; taipjau pasi
žymėjo reformomis žydų tikė
jime. Jis buvo 71 m. amžiaus, 
mirė nuo .plaučių uždegimo.

BRUSSELIS, sausio 7. — 
Lenkijos valdžia užsakė Belgi
joje, Ųicge distrikto dirbtuvėse 
padaryti Lenkijai 1(M) garve
žiu, v ,

GRAND RAP1DS, Mieli., s. 
7.— Gaisras sunainino Valleiy 
City Milling Co. dirbtuvę, pri
darydamas nuostolių už $200,- 
000.

CHICAGO. — Mrs. Lea Nat- 
hanson, 65 m., sudegė gaisre 
prie 2179 De Kalb St.

.viiiiimir1

šiąndie — veikiausia giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roje. ■

Saule teka 7:18
4jl5 v. Mėnuo teka 
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Priminimas

leidžiasi
):(M> v. v.

Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 
Jus riša su Lietuva taikstančiai ryšių ir reikalų.

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

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas j litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

o

, Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

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

mobilių, tankų, aeroplanų ir 
kavalerijos patruliavimui. 
Francuzai mano, kad mažai 
reikės, gabentis artilerijos.

Francuzai tvirtina, kad 
kareiviai bus naudojami
tvarkos palaikymui ir apsau
gojimui Francijos valdininkų 
ir darbininkų. Bus pasiųstas 
nedidelis pulkas ir Belgijos ka
reivių, parodymui Belgijos pri
tarimo puolimui ajit Vokieti-

PEKINAS, sausio 5. — Chi- 
nijos kabinetas tapo reorga
nizuotas, premieru pasiliekant 
gen. čang SaoTseiig. Jis taip
jau eis karo ministerio parei
gas.
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Baisus Klano nuožmumas

Reikalauja grąžint Amer. kareivius
_________________________ ‘ I

Angliakasiy streiko 
nebusią

Tikisi, kad dabartinis kontrak
tas bus prailgintas dar vie
niems metams.

WASHINGTON, s. 7. — 
John Hays Hammond ir bu
vęs vice-prezRentas Thomas R. 
Marshail, nariai federalinės an
glių komisijos, tikrina, kad an
gliakasių streiko šiemet nebu
sią. Jie gavę tokių žinių, ku
rios rodo, kad dėl algų busią 
susitaikinta ir kad todėl strei
ko busią išvengta.

Jie mano, kad visos dery
bos tarp angliakasių ir kasy
klų ^aviniukų užsibaigsiančios 
priėmimu komisijos pasiūly
mo, kad dabartinis kontrak
tas tarp angliakasių ir kasy
klą savininkų, kuris užsibai
gia kovo 31 d., butų prailgin
tas dar vieniems metams.

Keli kasyklų savininkai ir 
jų atstovai telegrafavo komi
sijai, kad veikiausia bus pri
imtas kontrakto atnaujinimas. 
Angliakasių unijos sekretorius 
Green irgi telegrafavo, kad yra 
vilties, jog susitaikimas bus 
padarytas. • - ‘
Streiko nebus, sako Farringtop.

CHICAGO. — Illinois ang
liakasių prciidentąs Farring- 
ton iš Springfieldo vakar te-* 
legrafavo visiems lokalų virši
ninkams užtikrinimą, kad ne
žiūrint kasyki™ savininkų ir 
angliakasių konferencijos Chk 
cagoje paįrimo, angliakasių 
streiko šiemet nebus. Jis, sako, 
kad beveik tikru yra dalyku, 
jog dabartinis kontraktas bus 
prailgintas dar vieniems me
tams, kada įvyks konferenci
ja angliakasių ir centralinio 
lauko — Illinois, Ohio, India- 
na ir Pennsylvania — kasy
klų savininkų. Ji įvyks sausio 
18 d..

Ku Klux Klanas kankino 
savo aukas

Du žmones sutriuškino maši
nomis. Federalinė valdžia grū
moja paskelbti La. karo stovį.

BASTROP, La., sausio 7.
Čia grand jury pradėjo tyrinė
jimus Ku Klux Klano narių už
mušimą dviejų žmonių, Watt 
Daniels ir Thomas Richards, 
kurie' prapuolė keli menesiai 
atgal ir kurių lavonai nesenai 
tapo ištraukti iš vieno ežerov 

Vakar buvo bene svarbiau
sia diena tyrinėjimuose. (Liudy
tojais buvo pastatyti du dakta
rai, kurie iš stovio lavonų liu
dijo kaip tie du žmones tapo 
nužudyti. Jie liudijo, kad juos 
ne vien nužudyta, bet prieš nu

žudymą baisiai kankinta. Ir 
kankinta ne šiaip rankomis, 
mušimu, ar kokiais įnagiais, 
bet turėta kokia nors mašina. 
Nė baisiausiais Ispanijos ink
vizicijos laikais žmones nebu
vo taip kankinasi, kaip tuos 
du žmones \kankino Ku Khix 
Klano nariai. Kojų ir rankų 
kaulai, kiekvienas buvo sulau
žyti trijose vietose. ' Ir abejuo
se lavonuose jie buvo sulaužy
ti taip vienodai, vienodame 
atstume, kad to jokiu budu ne
galima padaryti rankomis. Be 
to visi šonkauliai taipjau yra 
sutrinti ir sulaužyti ir tai to
kia spėka, kad vieno užmuštų
jų tapo sutrintas ir laikrodėlis.

Be to vienam užmuštųjų 
buvo padaryta ir tam tikra 
operacija.

Daktarai, kurių vienas yra 
Tulane universiteto prof. sa
ko, kad mašina žmonių triu- 
škinimui yra tyčiomis padary
ta, arba panaudota tokią ma
šiną, kuri atitinka Ku Klux 
Klano siekiams. Jie sako, kad 
žmogžudystė turėjo būti gerai 
apgalvota ir atlikta labai tiks
liai ir ji negali būti pripuola
mas darbas, valandos impul
sas.

Po f lak tarų liudijo keli žmo
nės, kurie buvo Ku KIux Kla
no narių, kuris valdo More- 
house parapiją, nuplakti. Jie 
buvo išvogti iš namų, ar su
gauti ant kelio ir su užrištomis 
akimis nuvežti į nežinomas 
jiems vietas ir ten skaudžiai 
nuplakti. Tarp jų buVo ir vie
no užmuštųjų, Daniels, tėvas 
Jo sūnūs irgi tapo tada nuplak
tas, o ant rytojaus -— nužudy-

Tyrinėjimus veda generali
nis Louisiana valstijos proku
roras A. V. Coco. Įrodymus su
rinko federaliniai agentai, nes 
vietos valdžia bijosi Ku Klux 
Klano, o dauguma valdininkų 
ir policijos priklauso prie Kla
no.

Tarp federalinių agentų ir 
tefemo įvyko aštrus susikirti
mas, kuris kuone privedė prie 
paskelbimo čia karo stovio. 
Teismas įsakė, šerifui neįleisti 
į teismą ginkluotų žmonių, 
šerifas, kuris priklauso prie 
Klano, prisirinko daugybes pa- 
gelbininkų, kurie turėjo kraty
ti {neinančius teisman žmones. 
Bet kratomi buvo tik Klano 
priešininkai, o Klano nariai 
neliečiami. Neįleista ir gink
luotų federalinių agentų. Ka
dangi viena pusė pasiliko gin
kluota, tai agentai tuojaus 
telegrafavo Washingtonan, dė
lei ko prokuroras ir teismas 
susilaukė aštrios telegramos 
nuo Daughęrty. Tada agentai 
prigrūmojo pakviesti federali- 
nę kariuomenę ir paskelbti ka
ro stovį. Patįs gi atėjo į teis
mą ginkluoti kievienas dviem 
revolveriais, nusitarę pasiduo
ti areštui ir .perkelti bylą fede- 
ralinin teisman. Bet teismas

tada “dėl svarbių priežasčių” 
paskelbė, kad federaliniai agtn 
tai gali įeiti teismabutin gink
luoti. Kokios tas “svarbios 
priežastįs“, teisėjas aiškinti 
atsisakė. t

Betgi neramumas tebėra ir 
nemanoma, kad bus galima 
apsieiti be karo stovio.

Buvęs miestelio inayoras 
Dr. McKoin, kuris ir pradėjo 
organizuoti Klaną, taipjau 
kuris yra kaltinamas dalyva
vime užmušėjistėse, tapo pa- 
liuosuotas tik už $5,000 kauci
jos. Kitas, buvęs šerifo pa- 
gelbininkas Jeff Bumett, kal
tinamas dalyvavime užmušė- 
jistūsė, tapo paliuosuotas iš 
kalėjimo kaipo “ligonis” ir 
Klano nario, šerifo pagelbinin- 
ko, išvežtas ligoninėn. Atvirai 
pianašaujama, kad jis nieka
dos teisman nestos ir nebus 
daugiau suimtas.

Senatas reikalauja sugrą
žinti amerikiečius

Amerikos kareiviai palei Reiną 
turi būti tuojaus sugrąžinti, 

sako senatas.

WASHINGTON, sausio/ 7.— 
Senatas vakar 67 balsais prieš 
6 išsireiškė už tuojafitinį su
grąžinimą Amerikos okupaci
jos kareivių nuo Reino upės, 
Vokietijoj.

Po visos dienos ginčų sena
tas priėmė Reed rezoliuciją, 
kad senatas ^reikalauja iš pre
zidento Hardingo tuojaus su
grąžinti tuos kareivius iš Vo- 
kittijos.

Republikonai senatoriai, 
ypač administracijos šalinin
kai, ^-dėjo visų pastangų, kad 
tą rezoliuciją atmetus, nes tai 
I utų, girdi, “įžeidimas” prezi
dento. Bet priėjus prie bal
savimo jie visgi nedrįso bal
suoti prieš rezoliuciją ir balsa
vo prieš ją tik 4 republikonai 
ir du demokratai.

Nesulaikys puolimo
t
Francija nepaisys ir Amerikos 

' kareivių ištraukimo.

PARYŽIUS, sausio 7. — Di
delio susidomėjimo čia pagim
dė Jungt. Valstijų senato nusi- 
tarimas, reikalaujantis, kad 
Amerikos okupacijos kareiviai 
butų tuojaus ištraukti iš Vo
kietijos. Tečiaus nurodoma, 
kad nors tokis ištraukimas 
Amerikos kareivių butų dide
lis • “modalinis sesimaigumas,” 
jis vistiek nesulaikys 'Franci- 
jos nuo puolimo Vokietijos ir 
pasigriebimo Ruhr distrikto.

Miršta badu •
BHRiLINAS, sausio 7. — 

Prūsijos valdžios daktaras 
Krohne paskelbė, kad pereitais 
metais Erfurto distrikte 50 
žųionių mirė nuo bado. 50 
nuoš. lankančių Prūsijos mo
kyklas vaikų) yra labai menkai 
maitinami. 20 nuoš. vaikų 6 
m. amžiaus -negali lankyti mo
kyklų dėl visiško nusilpnėji
mo nuo stokos maisto.

22 mirė nuo munšaino
CHICAGO. —• Nųp naujų 

metų švenčių nuo munšaino 
Chicagoje pasimirė jau 22 
žmonės.. Visuose atsitikimuose 
policija bandys surasti kur mi
rusieji pirko munšaino, kad 
nubaudus munšaino pardavė
jus ir gal apkaltinus juos 
žmogžudystėje?

Francija bijosi Amerikos
Gal pasiskubins su puolimu 

Vokietijos. Viskas puolimui 
jau prirengta.

III III i

PARYŽIUS, sausio 7. — 
Baimė, kad Jungtinės Valsti
jos gali užprotestuoti atvirai 
ar .prisidengiant pasįulymu to
limesnių derybų dėl Vokietijos 
kontribucijos, gali priversti 
Franci ją pasiųsti kariuomenę 
užgriebti Vokietijos Ruhr dist- 
riktą dar prieš sausio 15 d.

Iš augštų valdininkų patirta, 
kad Francijos m misteriai yra 
susirūpinę, kad Jungt. Valsti
jos gali įsimaišyti į padėtį ir 
tuo apsunkinti Francijos puo
limą Vokietijos. Jie todėl no
ri veikti k negreičiausia, kol 
Jungt. Valstijos dąr nėra įsi
maišiusios. Bet nieko nebus 
veikiama iki ryto kontribuci
jos komisijos nebus išklausyti 
Vokietijos delegatai delei ne- 
pristatymo anglių. Bet veiki
mas gali prasidėti tuojaus, 
kaip tik vokiečiai prisipažins, 
kad jie nėra pristatę užtektinai 
anglių.

Francijos kareivių buvimas 
Dusseldorffe teikia francu- 
zams didelių palengvinimu 
puolime Ruhr, kadangi gink
luoti automobiliai, tankai, pė
stininkai ir kulkasvaidininkai 
gali užgriebti Esseną į kelias 
valandas po gavimo įsakymo.

Nukaltinimas Vokietijos dėl 
nepristatymo anglių tapo ati
dėtas vokiečių delegatams pa
reikalavus pasiaiškinimo. Bet 
komisija atmetė anglų reika
lavimą, kad pašiaiškinimas bū
tų atidėtas iki seredos.
Gal duos naujų pasiūlymų.
Iš vokiečių šaltinių patirta, 

kad Vokietijos delegatai' galbūt 
paduos naujus .pasiūlymus, bet 
nemanoma, kad jie patenkins 
franeuzus. Vokietija sutiks 
priimti dviejų metų piniginės 
kontribucijos moratoriumą, 
bet ji reikalaus, kad nebūtų 
užimama nauji Vokietijos plo
tai. ,

Kiti sako, kad Vokietija yra 
nusitarusi neduoti jokių naujų 
pasiūlymų, remdamosi tuo, 
kad Francija daro kontribuci
jų klausimą .ne ekonominiu, 
bet grynai politiniu klausimu.
Kabinetas užgyrė puolimą.
Premieras Poincare vakar 

kabinetui ir prezidentui Mille- 
randui įteikė savo pieną puo
limo ant Vokietijos ir kabine
tas tą pieną pilnai užgyrė. 
Francijos prezidentas paskel
bė, kad pienuojama yra dary
ti tik tokį karinį veikimą, ko
kis yra reikalingas apsaugoji
mui franeuzų ekspertų, muitų 
kolektorių, taipjau kontrolės 
valdininkų.

Pirmiausia franeuzai taikins 
užgriebti Esseną, centrą gele
žinkelių ir dirbtuvių Ruhr dis
trikte, taip kad suparaližavus 
•visą vokiečių veikimą, jei jie 
ir bandytų priešintis.

Francijos Reino okupacijos 
kareiviai bus naudojami nau
jai okupacijai, dėl jų žinojimo 
vbkiečių kalbos ir žinojimo 
kaip elgtis su vokiečiais. Pės
tininkai tapo sustiprinti, taip
jau prisiųsta ginkluotų auto
mobilių, tankų, aeroplanų ir 
kavalerijos patruliavimui. 
Prancūzai mano, kad mažai 
reikės. gabentis artilerijos.

Franeuzai tvirtina, kad 7 tie 
kareiviai bus naudojami tik 
tvarkos palaikymui ir apsau
gojimui Francijos valdininkų 
ir darbininkų. Bus pasiųstas 
nedidelis pulkas ir Belgijos ka
reivių, parodymui Belgijos pri
tarimo puolimui apt Vokieti-

jbs. Italijos kareivių veikiau
sia nebus, bet Italijos oficie- 
riai ir valdininkai dalyvaus tal
kininkų komitetuose.

Prancūzams atėjus į Ruhr 
gali kilti ten sumišimų. Pir
mieji ženklai jau pasirodė. 
Ruhr angliakasiai prigrūmojo 
streiku, jei nebus jiems pa
kelta alga ir nebus pagerintas 
maistas.

Amerika Besimaišysianti
^ASHINGTON, sausio 7. — 

Prezidentas Hardingas ir sek
retorius Hughes mano, kad 
Amerika neturėtų, bent dabar, 
maišytis į Fliropos reikalus, 
nes ten ji nieko gera neatsiek
tų. Ji negalinti pagelbėti ir 
kontribucijos klausimą išrišti. 
Esą premierų konferencija su- 
įro ne dėl neįstengimo susitai
kinti apie kontribucijos sumą, 
bet dėl priemonių ieškojimo 
kontribucijos. Tą klausimą iš
rišti Amerika pagelbėti negali.

Valdžia taipjau mano, kad 
nebėra reikalo, kad Amerika 
butų atstovaujama kontribuci
jos komisijoje. Dabartines pro
blemos toli pralenkė tą komi
siją ir jas turi išrišti pačios 
valdžios, o ne komisijos.

' 50 žmoniŲ prigėrė
_________

MEXICO CITY, s. 7. — Dau
giau kaip 50 pąsažierių, dau
giausia maineriai, prigėrė, lai
vui Thomas užbėgus ant uo
los ir paskendus ties Navidad, 
Jalisco valstijoje.

Mirė po 60 vai. miego.

WAUKĘGAN, III., sausio 4. 
— Mrs. William Reiss, 49 m., 
atsigulė ]Mnedely po piet biskį 
prisnusti ir daugiau nebepabu
do. Kada jds miegas pasida
rė perdaug ilgas ir kada na
miškiai neįstengė jos prižadin
ti, tapo pašaukti daktarai, bet 
ir tie neįstengė jos prižadinti. 
Išpradžių kvėpavimas ir pul
sas buvo normalus, bet paskui 
pradėjo silpnėti ir po 60 valan
dų nepaliaujamo miego ji nė 
neatbudusi, pasimirė.

Uždare banką Roselande.

CHICAGO. — Banko egza- 
'hninuotojas Savage uždarė 
Kimbark State Bank, prie 108 
ir Michigan Avė. Banko kapi
talas siekia $100,000, o depo
zitai $149,0(M). Banką privertė 
uždaryti ilgalaikės paskolos, 
kur negalima greitai atgauti 
pinigų. Depozitoriai nieko ne- 
pražudysią. Banko kasierium 
buvo lietuvis J. C. Astrauskas.

——---------e..... .. ■

Pakars moterį.

LONilKJNAŠ; sausio 5. — 
Anglijos vidaus reikalų minis
terija atsisakė pakeisti ar ati
dėti vykinimą teismo nuospren 
džio pakarti Edith ’Fliompson 
ir Frederick Byvvaters, kurie 
užmušė Thompsonienės vyrą, 
kad patįs galėtų apsivesti. Jie 
bus pakarti sekamą antradienį. 
Per 15 metų Anglijoje nebuvo 
pakarta moteries.

— ..4-- -------- .... - .■■■■■■ ■ •

MILWAUK(EE, Wis., sausio
I 7

5.— Meyer Perlson, 19 m., 
miega jau nuo gruodžio 28 d. 
ir daugybes daktarų negali jo 
išbudinti. Jis dalinai turi są
monę, pažįstu savo šeiminos 
narius, bet negali kalbėti ir ju
dintis.

PEKINAS, sausio’5. — Chi- 
nijos kalbinėtas tapo reorga- 
nizuoitas, premierų pasiliekant 
gen. čang Sao-Tseng. Jis taip
jau eis karo ministerio parei
gas.

Lausaiihos konferencija vėl 
arti paįrimo

LAUSANlNE, s. 7. — Arti
mųjų rytų taikos konferenci
ja vis dar tęsiasi, bet šiandie 
ji vėl gavo du smūgius. Ita
lijos ir Francijos delegacijos 
yra nusiminusios ir nesitiki 
susitaikimo. ,

Pirmuoju smugiu buvo pa- 
įrimas tautinių mažumų ko
miteto susirinkimo. Turkai 
griežtai atsisakė svarstyti apie 
vietą armėnams, pareikšdami, 
kad gaf talkininkai ir turi rū
pintis armėnais, nes jie savo 
intrigomis ir įsturųė armėnus 
į dabartinę jų padėtį, l>et tur
kams nėra ko tą klausimą 
svarstyti. Tai pareiškę jie iš
ėjo iš susirinkimo.

Lordas Curzon buvo pada
vęs turkams ultimatumą, kad 
butų Turkijoje dvejopi teis
mai, turkams jr svetimšaliams. 
Turkai atsakė, kad jie to nie
kados nepriims ir jeigu sve
timšaliai nori atvažiuoti Tur- 
kijon, jie turi priimti ir Tur
kijos teismus. Kada Curzon 
pradėjo grūmoti ir liepti tur
kams grįsti namo “pagalvoti”, 
turkai ramiai atsakė, kad tal
kininkai, o ne turkai turi rak
tą prie taikos. Dar reikalau
jant iš turkų .pbrsvarstymo ir 
atsakymo, turkai atsakė, kad 
jų atsakymas buvo galutinas.

Pasmerkia užgriebimą
ROGHESTER, ^N. Y., sausio 

7.— Francijos socialistų vado
vas Jean iLonguct kalbėdamas 
čia rubsiuviams pasmerkė 
Francijos nusitarimą užgrieb
ti Ruhr. Jis sako, kad tam už
griebimui Francija išeikvos vi
sus pinigus, kuriuos ji gauna 
iš Vokietijos ir kurie turėtų ei
ti atstatymui iiuteriotųjų Fran
cijos plotų.

čechijos finansų ministeris 
pašautas.

• PRAGA, sausio 5. — čecho 
Slovakijos finansų ministeris 
Dr. Alnis Rasiu tapo pašautas 
lipant į automobilį. Pašovė jį 
banko klerkas Soupa, kuris pa
leido du revolverio šūvius. Šo- 
vikas sakosi norėjęs atkeršyti 
ministeriui už jo pasiūlymą nu 
kapoti algas valdžios darbinin
kams.

Motery laimėjimas 
' Meksikoje

MEXIC0 CITY, sausio 7. — 
San Luis Potosi valstijos le- 
gislątura priėmė kontitucinį 
priedą, kuriuo suteikiama mo
terims balsavimo teisė visuo
se valstijos rinkimuose. Tai 
yra pirmas atsitikimas, kad 
Meksikoje tapo suteikta mo
terims balsavimo teisė.

V. Čarneckis apsivedė
WORCESTER, MASS. - 

Lietuvos atstovas Voldemaras 
Čarneckis pereitą antradieni 
apsivedė su Eleonora šalteniu- 
te. Šliubą ėmė vietos bažny
čioje.

LENKŲ UŽPUOLIMAI.
Lazdijai (Seinų aps.)— Sek

madienį gruodžio 3 d. pavaka
ry apie 16 vai. lenkai užpuo
lė Kučiūnų bažnytkaimį: už
mušė 7 žmones, sužeidė 3 ir 
prisigrobę turto išsikraustė. 4

CHICAGO. — čia \akar pa
simirė vienas žymiausių žydų 
darbuotojų ir rabinas Dr. Emil 
G. itirsch. Jis buvo moksli
ninkas, baigęs Pennsylvanijos 
universitetą ir lankęs univer
sitetus užsieny; taipjau pasi
žymėjo reformomis žydų tikė
jime. Jis buvo 71 m. amžiaus, 
mirė nuo .plaučių uždegimo.

BRUSSEL1S, sausio 7. — 
Lenkijos valdžia užsakė Belgi
joje, JJege distrikto dirbtuvėse 
padaryti Lenkijai 1(M) garve
žiu, v

GRAND RAPIDS, Mich., s. 
7.— Gaisras sunainino Valleiy 
City Milling Co. dirbtuvę, pri
darydamas nuostolių už $200,- /■ 
000.

CHICAGO. — Mrs. Lea Nat- 
hanson, 65 m., sudegė gaisre 
prie 2179 De Kalb St.

1 ' ..........

šiąndie — veikiausia giedra; 
nedidelė permaina temperatū
roje. •

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:35 v. Mėnuo teka 10:06 v. v.

JĮĮJ2J-----ILLB?;!.1—-.B .... ", -----L IIBLLLL1,:........ _ - J. ?.............   ■— ■

' ...................... ' \

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

x Jus riša su Lietuva taikstančiai ryšių ir reikalų.

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

o

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujiena^ pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

/ 1NAUI ENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL

- r- * x •
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Kas Dedas Lietuvoj
STAMBESNIŲJŲ valdinin

kų RŪPESTINGUMAS.

Mariampolės apskrities že
mesnieji valdininkai itin nepa
tenkinti, kad gražiausius ir pa
togiausius žemės sklypus iš 
Kvietiškio dvaro pirmoj eilėj 
pasiėmė Žemės Ūkio ir V. T. 
įg^lidtinis, Kontrotyerjius, In
tendantas, Prekybos ir Pra
monės skyriaus banko direk
torius, o kiti taip ir negauna, 
nors prašymų yra paduota iki 
19-ai. Bene pasirūpino tuomi 
Žemės Tvarkymo komisija. 
Anie gi ponai dar toli gražu ir 
prieš žemės reformos įstatymo 
pravedimą, jau sugebėjo tuos 
sklypus paimti ir net ,gavę 
itin puikaus miško namus įsi
statyti.^

TAURAGĖ.

lausančiame Bijotų dvare ran
dasi ąžuolas, vadinamas 
“Baublių,” kuriame gyvenęs 
žinomais lietuvių poetas Dioni
zas Poška. Dabartiniu laiku tas 
ąžuolas yra apleistas ir be jo
kios priežiūros. Tauragės jau
nimo Sąjunga kreipėsi į poną 
Volmerį prašydama, kad jis 
tą ąžuolą perduotų priežiuron 
Sąjungos, bet p. Volmeris ne
nutiko ir tokių budu brangus 
Lietuvos atminties ženklas 
nyksta. Matyt, p. Volmeriui, 
kaipo dvarininkui, tokie “nie
kai” negaila, kad išnyks.

Reikėtų kam nors tuomi rei
kalu pasirūpinti.

Beto, pas Volmerį randasi 
šarvai kuriais buk dėvėjęs Dio
nizas Poška ir mamuto kaulai, 
kurie irgi guli suversti ant 
svirno aukšto, be jokios tvar
kos. Juos reikėtų paimti į mu-

KLAIPĖDOS MIESTO LIETU
VIŲ SUSIVIENIJIMAS.

Gruodžio 1 dieną buvo Klai
pėdos miesto lietuvių Susivie
nijimo susirinkimas, kurį ap
lankėm gana daug narių ir sve
čių. Apie lietuvių delegacijos 
darbus Paryžiuje susirinkime 
kalbėjo p. d-ras Gaigalaitis ir 
p. Lėbautas. Visi jų datbams 
pritarė. J I

Latvijoj.
RYGOJ ĮVESTA SUSTIPRIN

TAS APSAUGOS STOVIS.

Rygos studentų antisemitinis 
; judėjimas šiek tiek aprimo. 
I Bet vis tik į universitetą lat

viai studentai žydų neįsilei
džia, prašydami jų gerumu iš
vengti nesusipratimų — nelįst 
į akis.

Sąryšyje su paskutiniais įvy
kiais, Rygos mieste įvesta sus
tiprinta sargyba: gatvėmis

..u....................   1 ........

vaikščioja skaitlingi patrulių 
būriui. Paaiškėjo, kad pasta
ruoju metu įvairiose vietose, 
pridaryta triukšmo studentų 
vardu, kur jie net nedalyvavo. 
Tuįi tamsus asmens, pasinau
dodami riaušėmis universite
te, pradėjo studentų vardu kel
ti peštynes ir gatvėse^

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 .puslapių. Kaina —* 40c*

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelione. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. « Pasauliui, šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex ųuo'om- 
nia. IŠ VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam-? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. •Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė 'ar asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

................ .................■ '-'H 1.1 II----------------

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DWODA TEISIU PATARIMAS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Roob, 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę Nedaliomis nuo 9 iki 12 1 
ryto. ‘k--------

Nežiūrint, kad visuose Lietu
vos kampeliuose sąvivaddybės 
visokiais budais kovdįft su gir
tybe, Tauragės ^m i esEį savival
dybė daro kaiip tik <Mįt’kščiai. 
Taip, miesto taryba nutarė, 
kad ateinačiais 1923 m. leisti 
atidaryti Tauragėje 3 traktie
rius, motyvuodama tuomi, kad 
Tauragėje esą virš 6000 gyven
tojų/ nors sulig esamomis Ap
skrities Valdyboje statistinė
mis žiniomis (rinktomis šią 
vasarą), yra tik 4200 gyvento
jų ir tokiu budu, einant įsta
tymais, galima leisti atidaryti 
tik 2 traktierių. Remiantis 
tuomi, /Apskrities Valdyba tą 
miesto tarybos nutarimą .už
protestavo.

zojų, o ne duoti nykti.

Mažoji Lietuva.
“PRŪSŲ LIETUVIŲ SUSIVIE

NIJIMO” SUSIRINKIMAI.

Plėšikai puolė • Šiaulius.
Šaulių Sąjungos pranešimu, 

sulig gautomis iš Kretingos 
skyriaus vado žiniomis, naktį 
iš 11 į 12 lapkr. ginkluotų plė
šikų gauja įsibrovė į Platelio 
burio šaulio Lindo Serapino 
namus *(lėlaičių vienkiemyje 
ir, šeimininką su žmona zpako- 
rė virvėmis, o jų berną šau
lio kandidatą Praną Auk rotą 
sužeidė, išvežė visą tur|ą, pa
siėmė šaulio budynių jr gink
lą. Sulig gautomis girnomis, 
Ankrotas mirė. Keli plėšikai 
jau sulaikyti, dalyvaujant su
laikytame vietinio burio šau
liams ir milicijai. Suimtųjų 
vardai ir pavardės dar neiš
aiškinta. Eina tardymas. Plė
šikų bandoj dalyvavę 8—9 
žmonės. v

Neprašyti svečiai.
Pen t iškiliose (Griškabūdžio 

vak, Šakių apskr.) spalių mė
nesy buvo vestuvės. Kaip pa
prastai, į vestuves susirenka 
daug jaunimo, atvyksta nepra
šytų svečių dagi ir iš toliau. 
Taigi ir į tas vestuves atsibel
dė keli Griškabūdžio vaikėzai. 
Kaip miestiečiai, jie labai aukš
tai nešėsi, užgauliojo kitus ir 
pagalios ėmė stumdytis. Vie
tos jaunimas nebepakentė, iš
pylė tiems neprašytiems sve
čiam kailį ir pagalios ‘keturius 
jų areštavo — Joną Celių, Jus
tiną Daugėlą, Juozą Balnių ir 
Antaną Pinkų. Trys jų gavo 
po 6 mėnesius kalėjimo, o Jo
nas Gelius, tų mušeikų prava- 
dyrins, gavo 9 mėnesius kalė
jimo. Vėliaus Antanui 
Pinkiui bausmė buvo su
mažinta, ir vietoj 6 gavo 1 
mėnesį arešto. O Jonas Celius 
tai gerai apielinkės žmonėms 
pažįstamas padauža. - Dar vai
kas bųdamas 1912 metais bu
vo pakliuvęs kalėjimai! už iš
vogimą kunigo Juozo Marinos 
vyn<X ir degtinės sandėlio bu- 
i k šio po Sv. Antano koplyčia.

—Griškabudietis.

Klaipėda. —.Gruodžio 6 d. 
Priekulėje buvo “Prūsų Lietu- 

■ vių Suslivieųijimcf’ sudirinki- 
i mas, kuriame kalbėjo p. įLė- 
i bartas ir kiti. P. Lėbartas su
sirinkimui priminė delegacijų 
Paryžiun darbus ir “freištati- 
ninkų” parsidavimą lenkams. 
Susirinkimas, kuris buvo ga
na skaitlingas, pareiškė dide- 
liausią pasipiktinimo protestą 
ir net kerštą prieš veidmainius 
fre Įstatini likus. Kalbėtojai tei- 
s no tikrus vokiečius, kaip drą 
Grabov’ą ir p. Dresslerį, kurie 
būdami vokiečiais už vokiečius 
ir stovėję, bet su panieka mi
nėjo tuos išgamas, kurie vos 
būdami keli (Aukštuolaitis, 
Kraus, Jahn) nori parduoti 
lenkams visą kraštą. Susirin
kime pasižymėjo griežtas nu
sistatymas prieš lenkus ir no
ras parodyti Santarvei, kad 
Krašte niekas nenori lenkų, 
ne vienas ži\iogus, neskaitant 
paminėtų išgamų. Susirinki
mui baigiantis, buvo priimta 
autonominis prijungimas prie 
Lietuvos. Į tai susirinkimas at
saku stipriu “valio” ir pareiš
kė, kad jis nepripažįstąs jokio 
“freištato” ir niekuomet ne- 
pasid įlosiąs su juo (freišt.) ke
liauti Lenkijon.

Sulig krašto Direktorijos 
įsakymu, Klaipėdos krašte pa
naikinsimas mokesnis už šunų 
laikymų.

Lapkričio 24 d. Plikiuose 
buvo “Prūsų Lietuvių Susivie
nijimo” susirinkimais. Kalbė
jo p. p. Lėbartas ir Brakas. 
Lėbartas apipasakojo apie ke
lionę Paryžiun, o p. Brakas 
ragino steigti kuo daugiausia 
Klaipėdos krašte lietuvių mo
kyklų, neduoti germanizuoti 
savo vaikų ir branginti di
džiausių tautos turtų — dai
nas.. Be to, jis dar ragino kuo 
labiausiai lietuvius ypatingai! 
jaunimų, spiestis į draugijas, 
rengti tautines šventes ir ben
drai laikytis už prisijungimų 
prie Lietuvos respublikos. Po 
kalbų iš susirinkimo buvo už
klausta, ar susijungus su (Lie
tuva nenukęstų krašto (evang.) 
tikyba. į tai aiškiai išdėstyda
mas atsakė p. Brakas. Susirin
kimas jo paaiškinimu buvo la
bai patenkintas ir geriausioje 
tvarkdje išsiskirštė. X

h H Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTI/* 
IPI-THEATRB-V

Žinia apie garsųjį 
“Baublį.”

“Liet. Žinios” rašo:
Tauragės apskrity, Skaudvi-
i valse, p. Volmeriui prik-

8
"Kn

> Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Šestad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

: gauni pilną pinigų vertę.”

Pieno Keliautė, Kuri Užima 
3,000,000 Ketvirtainių Mylių

Parūpinti ir pristatyti didesnę ša
lies pieno dalį nėra menkas darbas. 
Bordeno Pieno keliautė eina didžiu
liais šalies gelžkeliais nuo vieno pa
kraščio iki- kitam, nuo ežerų iki 
įlankos, į kiekvieną miestą, kaimą 
ir kasykiinę stovyklą, kur tik ran
dasi valgomų daiktų krautuvė.
Iš gausių pienininkystes apylinkių, 
kur randas Bordeno gamyklos ir 
dirbtuvės, Bordeno Garuodintasis 
pienas pasiekia jus per vietos val
gomų daiktu krautuvę. Aštrus in
spektavimas ir atsargumas kiek
vienam žingsny Bordeno pakuotės
eigoj užtikrina absoliutą tyrumą.
Bordeno Tarnautė pasiekia mažne

S
THE BORDEN COMPANY
Borden Building, <įlew York

» Ofisas Chicago je:

510 N. Dearborn Street
TELEFONAS DEARBORN 3105

kiekvieną lietuvių šeimyną ačiū 
puikiai jo visų pieninių gaminių ko
kybei.
Bordeno Garuodintasis Pienas yra 
tyras kaimo pienas su paliktais ja
me paviršiais. Patirsite, kad jis yra 
gausus kokybe, geras namų reika
lams ir puikus pakeitalas pavir
šiams.
Jūsų krautuvininkas laiko didelį 
sandėtą po ranka, nes žino, kad jis 
duoda pieną, kurfe visiems Ameri
koje patinka kaipo puikus ir tyras 
Garuodintasis Pienas.
Paprašyk pas savo krautuvininką 
Borden’o Garuodintojo Pieno šian
dien.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Leavitl St.
Telephone Caaal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ii nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus jr padirba visokius Dokumen
tus, perkant a^ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Havs ant lengvų išlygų,.

Tel. Randolph 4758

Advokatas
Ofishs vidurmieatyj. 

ASS0CIATION BLDG.
19 So. La Šalie St 

Room 1803 / • 
Valandos: 9 ryto iki i po plati

Namų Tel.: Hyde Park 8396

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room BM
Te!.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvio Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg, 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Avee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo.7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M. .
1311 Recter Building

79 We«t Monroe Strept, Chicago.
Phone Central 2569

Rez. 3208 So. Halsted St 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comm«rce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, IM.

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS

* Downtown office
Rm 1104 Chamber of Commerce Bldg.

133 W. Washington St., 
Tel. Franklin 1176 & 4945 

Evenings at 3236 So. Halsted St., 
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

DR. A. MONTVID 
Lletavis Gydytojas ir Chirurgai 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo ’0 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 
1824 Wabaneia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

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 /

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

kiti gerai žinomi PLOSČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
’ Kiekvienas plbščius turi būt pri 
duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti pldsčiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senoviniu madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamilurai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50/

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

AtdaVa kasdien, vakarais ir
i . septintadieniais. ,
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STAMBESNIŲJŲ VALDININ
KŲ RŪPESTINGUMAS.

Marianųiolės apskrities že
mesnieji valdininkai itin nepa
tenkinti, kad gražiausius ir pa
togiausius žemės sklypus iš 
Kvietiskio dvaro pirmoj eilėj 
pasiėmė Žemės Ūkio ir V. T. 
Įgaliotinis, KonirblĮerfius, In
tendantas, Prekybos ir Pra
monės skyriaus banko direk
torius, o kiti taip ir negauna, 
nors prašymų yra paduota iki 
19-ai. Bene pasirūpino tuomi 
Žemės Tvarkymo komisija. 
Anie gi ponai dar toli gražu ir 
prieš žemės reformos įstatymo 
pravedimą, jau sugebėjo tuos 
sklypus paimti ir net gavę 
itin puikaus miško namus įsi
statyti.^.

TAURAGE.

lausančiame Bijotų dvare ran
dasi ąžuolas, vadinamas 
“Baublių,” kuriame gyvenęs 
žinomais lietuvių poetas Dioni
zas Poška. Dabartiniu laiku tas 
ąžuolas yra apleistas ir be jo
kios priežiūros. Tauragės jau
ni nuo Sąjunga kreipėsi į poną 
Volmerį prlašydama, kad jis 
tą ąžuolą perduotų priežiuron 
Sąjungos, bet p.x Yolmeris ne
sutiko ir tokių budu brangus 
Lietuvos atminties ženklas 
nyksta. Matyt, p. Volmeriui, 
kaipo dvarininkui, tokie “niej 
kai” negaila, kad išnyks.

Reikėtų kam nors tuomi rei
kalu pasirūpinti.

Betų, pas Volmerį randasi 
šarvai kuriais buk dėvėjęs Dio
nizas Poška ir mamuto kaulai, 
kurie irgi guli suversti ant 
svirno aukšto, be jokios tvar
kos. Juos reikėtų paimti į mū
zoj ų, o ne duoti nykti.

KLAIPĖDOS MIESTO LIETU
VIŲ SUSIVIENIJIMAS.

Gruodžio 1 dieną buvo Klai
pėdos miesto lietuvių Susivie
nijimo susirinkimas, kurį ap
lankė gana daug narių ir sve
čių. Apie lietuvių delegacijos 
darbus Paryžiuje susirinkime 
kalbėjo p. d-ras Gaigalaitis ir 
p. Lėbartas. Visi jų darbams 
pritarė.

Latvijoj.
RYGOJ ĮVESTA SUSTIPRIN

TAS APSAUGOS STOVIS.

Rygos studentų antisemitinis 
judėjimas šiek tiek aprimo. 
Bet vis tik į universitetą lat
viai studentai žydų neįsilei
džia, prašydami jų gerumu iš
vengti nesusipratimų — nelįst 
į akis.

Sąryšyje su paskutiniais įvy
kiais, Rygos mieste įvesta sus
tiprinta sargyba: gatvėmis

vaikščioja skaitlingi patrulių I 
buriąi. Paaiškėjo, kad pasta
ruoju metu įvairiose vietose 
pridaryta triukšmo studentų 
vardu, kur jie net nedalyvavo. 
Tuįji tamsus asmens, pasinau
dodami riaušėmis uiyiveršitc- 
te, pradėjo studentų vardu /kel
ti peštynes ir gatvėse.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga Iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

, j-..'- - ji
Kl. Jurgelonis

ADVOKATAS

TURINYS DVODA TEISIU PATARIMV8

Nežiūrint, kad visuose Lietu
vos kampeliuose sąvivaildybės 
visokiais budais kovoja su gir
tybe, Tauragės ^miesto savival
dybė daro kaip tik ^virkščiai. 
Taip, miesto tarybSt nutarė, 
kad ateinačiais 1923<ln'. leisti 
atidaryti Tauragėje 3 tVaktie- 
rius, motyvuodama tuomi, kad 
Tauragėje esą virš 6000 gyven
tojų, nors sulig esamomis Ap
skrities Valdyboje statistinė
mis žiniomis (rinktomis šią 
vasarą), yra tik 4200 gyvento
jų ir tokiu budu, einant įsta
tymais, galima leisti atidaryti 
tik 2 traktierių. Remiantis

Mažoji Lietuva.

tuomi, Apskrities Valdyba tą 
miesto tarybos nutarimą .už
protestavo.

Plėšikai puolė • Šiaulius.
Šaulių Sąjungos pranešimu, 

sulig gautomis iš Kretingos 
skyriaus vado žiniomis, naktį 
iš 11 į 12 lapkr. ginkluotų plė
šikų gauja įsibrovė į Platelio 
būrio šaulio Lindo Serapino 
namus (lėlaičių vienkiemyje 
ir, šeimininką su žmona pako
rė virvėmis, o jų berną šau
lio kandidatą Praną Ankrotą 
sužeidė, išvežė visą turįą, pa
siėmė šaulio budynių /r gink
lą. Sulig gautomis girnomis, 
Ankrotas mirė. Keli plėšikai 
jau sulaikyti, dalyvaujant su
laikytame vietinio būrio šau
liams ir milicijai. Suimtųjų 
vardai ir pavardės dar neiš
aiškinta. Eina tardymas. Plė
šikų bandoj dalyvavę 8—9 
žmonės. v

Neprašyti svečiai.
Pentiškiuose (Griškabūdžio 

vai., Šakių apskr.) spalių mė
nesy buvo vestuvės. Kaip pa
prastai, į vestuves susirenka 
daug jaunimo, atvyksta nepra-1 
šytų svečių dagi ir iš toliau. 
Taigi ir į tas vestuves atsibel
dė keli Griškabūdžio vaikėzai. 
Kaip miestiečiai, jie labai aukš
tai nešėsi, užgauliojo kitus ir 
pagalios ėmė stumdytis. Vie
tos jaunimas nebepakentė, iš
pylė tiems neprašytiems sve
čiam kailį ir pagalios ‘keturius 
jų areštavo — Joną Celių, Jus
tiną Daugėlą, Juozą Balnių 1r 
Antaną Pinkų. Trys jų gavo 
po 6 mėnesius kalėjimo, o Jo
nas Celius, tų mušeikų prava- 
dyrrus, gavo 9 mėnesius kalė
jimo. Vėliaus Antanui 
Pillkiui bausme, buvo su
mažinta, ir vietoj 6 gavo 1 
mėnesį arešto. O Jonas Celius 
tai gerai apielinkės žmonėms 
pažįstamas padauža.- Dar vai
kas būdamas 1912 metais bu
vo pakliuvęs kalėj i man už iš
vogimą kunigo Juozo Marinos 
vyno ir degtinės sandėlio bu- 
v rsio po šv. Antano koplyčia.

—Griškabudietis.

Žinia apie garsųjį 
“Baublį.”

“Liet. Žinios” rašo:
Tauragės apskrity, Skaudvi

lės valse, p. Volmeriui prik

“PRŪSŲ LIETUVIŲ SUSIVIE
NIJIMO” SUSIRINKIMAI. /

Klaipėda. —, Gruodžio 6 d. 
Priekulėje buvo “Prūsų Lietu- 

į vių Susdviei)ijiniof* susirinki- 
i mas, kuriame kalbėjo p. ILe- 
■ bartas ir kiti. IP. Lėbartas su- 
'sirinkimui priminė delegacijų 
Paryžiun darbus ir “freištati- 
ninkų” parsidavimą lenkams. 
Susirinkimas, kuris buvo ga
na skaitlingas, pareiškė d idea
liausią pasipiktinimo protestą 
ir net kerštą prieš veidmainius 
freištatininkus. Kalbėtojai tei
sino tikrus vokiečius, kaip drą 
Grabov’ą ir p. Dresslerį, kurie 
būdami vokiečiais už vokiečius 
ir stovėję, bet su panieka mi
nėjo tuos išgamas, kurie vos 
būdami keli (Aukštuolaitis, 
Kraus, Jaku) nori parduoti 
lenkams visą kraštą. Susirin
kime pasižymėjo griežtas nu
sistatymas prieš lenkus ir no
ras parodyti Santarvei, kad 
Krašte niekas nenori lenkų, 
nė vienas žmogus, neskaitant 
paminėtų išgamų. Susirinki
mui baigiantis, buvo priimta 
autonominis prijungimas prie 
Lietuvos. Į tai susirinkimas at
saku stipriu “valio” ir pareiš
kė, kad jis nepripažįstąs jokio 
“freištato” ir niekuomet' ne- 
pasiduosiąs su juo (freišt.) ke
liauti Lenkijon.

Sulig krašto Direktorijos 
įsakymu, Klaipėdos krašte pa
naikinamas mokesnis už šunų 
laikymą.

Laptkričio 24 d. Plikiuose 
buvo “Prūsų Lietuvių Susivie
nijimo” susirinkimais. Kalbė
jo p. p. Lėbartas ir Brukąs. 
Lėbartas apipasakojo apie ke
lionę Paryžiun, o p. Brukąs 
ragino steigti kuo daugiausia 
Klaipėdos krašte lietuvių mo
kyklų, neduoti germanizuoti 
savo vaikų ir branginti di
džiausią tautos turtą — dai
nas., Be to, jis dar ragino kuo 
labiausiai lietuvius ypa tinguli 
jaunimą, spiestis į draugijas, 
rengti tautines šventes ir ben
drai laikytis už prisijungimą 
prie Lietuvos respublikos. Po 
kalbų iš susirinkimo buvo už
klausta, ar susijungus su Lie
tuva nenukęstų krašto (evang.) 
tikyba. Į tai aiškiai išdėstyda
mas atsakė p. Brakas. Susirin
kimas jo paaiškinimu buvo la
bai patenkintas ir geriausioje 
tvarkoje išsiskirstė.

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTI/t
I ni-THEATRE-W

- Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

nilna
—g—

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant pama- 

Pranašas. Pasaka. Jau- 
magas. Auka. .Anate- 
Valkolaikio daina. Kur- 
ir sliekas. Batukas ir 
. Varlės politikės. Du 

Kiaulė ir asilas.

Paskutinis lapas. Trauki- 
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui, šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 

raukiny. Laimė. Ko 
mumą/reikia. Iš mužikų dai- 

š Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite

NAUJIENŲ KNYGYNAS, \
1739 So. Halsted St., Chicago, III

audra.
so. 
nas 
ma. 
mis 
koja 
gaidžiu. Kiaulė ir 
Dievas ir žvaigždes.
tuojau. '

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Rooa. 1111-13 
T®1. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3823 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, Išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto. •

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2261 W. 22nd St., kerti Leavitt SU ’
Telephone Ganai 2552

Pieno Keliautė, Kuri Užima 
3,000,000 KetvirtainiųMylių

Parūpinti ir pristatyti didesnę ša
lies pieno dalį nėra menkas darbas. 
Bordeno Pieno keliautė eina didžiu
liais šalies gelžkeliais nuo vieno pa
kraščio iki- kitam, nuo ežerą iki 
įlankos, į kiekvieną miestą, kaimą 
ir kasyklinę stovyklą, kur tik ran
dasi valgomų daiktų krautuvė.
Iš gausių pienininkystes apylinkių, 
kur randas Bordeno gamyklos ir 
dirbtuvės, Bordeno Garuodintasis 

- pienas pasiekia jus per vietos val
gomų daiktą krautuvę. Aštrus in
spektavimas ir atsargumas kiek
vienam žingsny Bordeno pakuotės 
eigoj užtikrina absoliutą tyrumą. 
Bordeno Tarnautė pasiekia mažne

kiekvieną lietuvių šeimyną ačiū 
puikiai jo visų pieninių gaminių ko
kybei.
Bordeno Garuodintasis Pienas yra 
tyras kaimo pienas su paliktais ja
me paviršiais. Patirsite, kad jis yra 
gausus kokybe, geras namų reika
lams ir puikus pakeitalas pavir
šiams. .X
Jūsų krautuvininkas laiko didelį 
sandėtą po ranka> nes žino, kad jis 
duoda pieną, kurfe visiems Ameri
koje patinka kaipo puikus ir tyras 
Garuodintasis Pienas.
Paprašyk pas savo krautuvininką 
Borden’o Garuodintojo Pieno šian
dien.

a THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

• Ofisas Chicagoje:
510 N. Dearborn Street 

TELEFONAS DEARBORN 3105

unsweetened 
^APORATE1’ 

milk

Valandos: 4 iki 6 po piet, ii nue 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja A bs t r ak
lus jr padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
Havs ant lengvų išlygų..

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki S po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V, W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room UI 
Tel.: Central 6390

Vak, 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681 y.r..n. — ■ ' ........ ....

i H ......................m
Tel. Haynjarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuviu Advokatas . . 
Kambaris 806, Home Bank Bldg.afl 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 'I ‘ 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo«7 Udi| 

9 vakare. L
vp--... . -------------- ------------------------------ :---------y

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M. , 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Strept, Chicago.
Phone Central 2561

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

-------  , T-’—
Herman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Comn?erce

133 W. Washington St., 
Phone Main 1308 

Chicago, III.

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

Downtown office
Rm 1104 Chamber of Coinmerce Bldg. 

1X3 W. W«shington St., 
Tel. Franklin 1176 & 4945 

Evenings at 3236 So. Halsted St., 
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

DR. A. MONTVID
Uetavis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryts 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzis 7716

]Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 Iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6-—9 
------------ -......... - .

$50 $50 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
* Kiekvienas plbščius turi būt par
duotas be atsižiuręjimo i pelną ar 
nuostolį. Kiti pldšciai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamilurai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50,

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

Atdai'A kasdien, vakarais ir
i , septintadieniais. ,
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Į kobespondencijosjI S^altytoJu Balsai
Detroif, Mich.

[Uf iiretkitaa ii amą akęriuft 
nsKMtonaa Redakcija naataakoĄ

Margumynai iš musų veikimo.

Pas mus įėjo į madą slapti 
susirinkimai, kad ir viešų or
ganizacijų. Visada atlaikom 
pirmą slaptą susirinkimą, o 
vežame tik vykdom gyveni
mam Aš iš karto negalėjau 
suprasti, kam tas viskas reika
linga. Bet paskiaus man vie
nas tavorščius paaiškino: slap
tas susirinkimas yra tam, kad 
padarius “pakasus”, kad 
“kairiuosius” nugalėjus. Tuos 
žodžius išgirdęs labai apsidžiau 
giau ir maniau sau, kad 
“kairiuosius” sudaužysiu! į 
šipulius.

Gruodžio 3 d., 1922 m., mes 
Saluckio organizacijos nariai 
susirinkom kad išrinkus atei
nantiems metams A. Ed. Di. 
EI. Di. 52 k p. valdybą. Kaip 
tarta, taip ir padaryta. Išrin- 
kom visus musų tavorščius ir 
laukiam dešimtos dienos gruo
džio A. EI. Di. EI. Di. 52 kp. 
susirinkimo užtvirtinant. Bet 
sulaukus tos dienos musų 
planai neįvyko. Mat mes pa
darėm didelę klaidą, kad nesu- 
žinojom pirma, kad musų ka- 
sderius mepažįsta ■pinigų. O 

“kairieji” sužinojo ir HMlsų iš
rinktas kasierius pralaimėjo. 
Laimėjo “kairysis”. Taipgi 
atsitiko ir su delegatais A. EI. 
Di. EI. pi. 10 apskričio.

Gruodžio 9 d., įvyko Detroi
to Draugijų Sąryšio konferen
cija. Nutarta pastasyti konsti
tucijos 8 paragrafą, kur buvo 
pasakyta, kad jokia politinė 
partija negali prigulėti prie 
Sąryšio. Dabar galės visi pri

NAUJŲ METŲ DIENOT- 
V AUKIS.

kelti klausimas ir LSS. 116 kp. 
ir prisidėti prie Sąryšio? Ten 
mums butų plati dirva veikti, 
nes ten įeina dattg įvairių 
draugijų. Tą klausimą LSS. 
116 kp. pirmam susirinkime 
turėtų apsvarstyti.

Gruodžio 16 <1. LMPS. 17 
kuopa buvo suerngusi vakarą. 
Buvo pastatytas veikalas “Ne
pakeliama Našta”. Lošimas 
pavyko neblogiausiai. Bet kai

Mes visi jau esame pralei
dę po tam tikrą skaičių metų, 
turime patyrimo ir visi laukia
me Naujų Motų. Kodėl? Todėl, 
|iad praėjusieji seni metai ne 
viskuo mus užganėdino. Lau
kiame naujų metų, geresnių. 
Viena kuo mes džiaugiamės — 
tie, kurie išlikome sveiki, — 
tai tuo, kad kasyklose ar fab
rikuose nelikome giliai palai
doti, kad nesulaužo mums 
kaulų ir šiaip nepakirto visiš
kai musų sveikatos; o tie, ku
rie liko pramonės karalių au
komis, nepatenkinti žiuri į se
nuosius metus ib laukia naujų, 
geresnių metų. Ar sulauksime?

Ar metų numeris kaltas, 
kad mus išnaudoja? Ne. Kal
ti mes patys. Pav., jeigu kuris 
žmogus tyčia atkištų savo ko-, 
ją ar kitą dalį kūno lokiui ir 
duotų jam nukąsti, o likęs be 
kojos guostųsi visuomenei, 
kad lokis nukando jam koją, 
ar jis rastų užuojautos visuo
menėj? Žinoma, rastų, tik dėl
to, kad žmoniškumas neleidžia 
tyli»»i žiur&ti j paliegdį, lx?t 
tuo pačiu kartu pasakytų, kad 
jis buvo neišmanėlis.

Tai yra tik pavyzdys, bet jis 
atsako ir tikrenybei. Juk ar 
mes patys nekišamo lokiui- 
kapitadui į nasrus ne tik kurią 
dalį kūno, bet ir pačią galvą?

Ar yra vaistas šitai beteisei 
pašalinti? Taip, yra. Tai — 
Viena Didelė Unija, į kurią 
turi sueiti visi proto ir rankų 
darbininkai, ir viena politinė 
partija, į kurią jirgi turi suei
ti visi 
n i nkai.

Šitas 
vark i s 
kau “dienotvarkisi 
sis” todėl, kad obalsis dažnai 
ir liekas tik obalsis, gi dienot- 
varkis tuoj turi būt apkalba
mas ir vykdomas

proto darbi- 

turi būt musų dienot- 
Nau jiems Metams. Sa- 

” o ne “obal-

luckio partijas taip reiklamuo
li, kad net ir veikale kur ne
reikia sako žodžius, kur kiek
vienas klausantis turėjo juo
ko. Nes veikalas vaizduoja da
lykus iš laikų apie 16 metų 
atgal, ir kur 
žiai “LSS.,” 
liucionieriai”

gyvenimam 
minėtą die- 
gyveniman 
reikia gerų 

sveiku ir
Be to, reikia 

studijuoti sociaJlizmą 
savo draugams.

no t vark į vyk din t 
Taip, galima. Tik 
norų ir vaduotis 
blaivu protu, 
šviestis,
ir jį aiškinti
Tai puikiausias vaistas pašali
nimui viso negerumo ir įvyk- 
dinimui tokio dienotvarkio gy
venimai!.reikia sakyti žod- 

tai musų “revo- 
sakė “Amerikos 
Partija”. Mat 

musų revoliucionieriai sociali
stų bijo kai Velnias kryžiaus. 
Žmonių buvo mažai tur būt 
bus deficitas. Mat pabėgdami 
į masesv visai nuo jų nu
bėgo. Ir jau eina gandas, kad 
greitu laiku bus visas Moterų 
Susivienijimas likviduotas...

—Gruodžio 24. buvo sureng
tas koncertas Amerikos Darbi
ninkų Partijos Liet. Seku. 8 kp. 
Nors garsinimuose buvo rašy
ta “kas atsilankys į šį koncer
tą, tas suramins suvargusią 
sielą,” bet buvo atbulai. Kas 
atėjo sveikas, išėjo sergantis 
namo. Dar pi nitą kartą Dėt-i 
roite mačiau tokį prastą pro- 1<J2O-21 metų (cituoju suliiZU. 
gramą. 1

—^Gruodžio 30 d. Pilietini-
nio Kliubas turės balių su dai- v

* “ >*» *
Kai kas sako, kad blogi lai

kai jau praėjo, dabar reikia 
laukti gerų laikų. Aš nesu joks

esu paprastas angliakasys, vie
nok stengsiuos nurodyt tris 
pramonės šakas, kurių biznis 
rodo, kad “auksiniai” laikai 
jau praėjo, o blogi metai atei
na. Jos yra šios: Anglių pra
monė, geležinkelių pramonė ir 
automobilių pramonė. Anglių 
pramone yra išsiplėtojus tiek, 
jog reikalui esant anglių ga
myklos apštis gali pasiekt 800 
iijiilionų tonų, o šalis tegali su- 
nųud^t apie pusę jos. Vadinas, 
angliakasiai tegauna dirbt apie 
pusę, laiko. Šioji skaitlinė yra

choras 
šiuo 

Kliubo

buvo mažai. Ateities 
sudainavo tris dainas, 
kartu gerai. Narių prie 
prisirašė apie 30.

Pas mus Lietuvių Sociali
stų veikimas gerėja 
ma, kad greitu laiku 
normales vėžes.

—-Darbai Detroite
blogiausiai ir atvažiavusiems 
darbas galima gauti.

— Slapukas. >

ir mano 
ateis i

eina ne-

T«L Lafayette 4229
Plnmbing, Heatin#

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri ausiai

M. Yuška.
3228 W. 38th StM Chicago. III.

CUNARD
L.etuvos Valdžios rnvnegija.

2,310 LIETUVIŲ
gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinant j Liepos menesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo gim-inems atvažiuoti j 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Uniją lydi 
kompanijas. Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš- 
mokama T Jotu vo j greitai, yra 
saugios, patikimos.
Del tolesnių informacijų kreipki

tės prie laivų kompanijos 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

...n-,.. — .    .......................„.Ii. , , ..I, i ■■■ —

M. W. of A. prezidento Lewis kaip 
parciškipiu), o šiandie toji pra
monė yra kur-kpls jau. plates
nė. Todėl galirffa sakyt, jeigu 
anglių pramonė dirbtų pilną 
laiką per penkis .mėnesius, tai 
anglių iškastų daugiau, negu 
šąlis jos reikalauja arba gai 
sunaudoti. Iš to matyt, kad 
anglių pramonės darbininkai 
yra prastame padėjime. Juos 
galima priskaityti prie ugnia
gesių kategorijos. Skiriasi tik 
tuo, kad ugniagesiai lirba ar 
ne, 
makleriai — tik tada, kai dir
ba, ir dar tokią, kad gali iš
misti tik kol dirba, o kas juos 
maitins, kada nedirbs?

Geleži nikelių pramone 
pilnai išsiplėtojus, jie dar 
dauig vietos plėtotis, bet 
biznis dikčiai sumažėjo, 
nio sumažėjimo priežastis 
ta, kad nfotorai gana tirštai 
vaikšto vieškeliais. Del to ge
ležinkelių karalių įplaukos dik
čiai sumažėjo, o kad jas padi
dinus, žinoma, reikia kelt važ- 
mos kainos ir kapot darbinin
kų algas. Jie taip ir daro. Te- 
čiaus geležinkelių pavojus ne 
mažėja, o didėja. Tuo pačiu 
sykiu ir geležinkelių pramonės 
darbininkų pavojus , didėja — 
jų laukia didesnis algų nuka- 
pojimas. O kad geležinkelių 
pavojus didėja, tai aišku ir iš 
šito fakto. Štai Illinois valsti
ja per 1O2U 111. projektavo nu- 
grįst tūkstantį mylių kieto ke
lio. Ji savo programą turbūt 
išpildė, nes niekas jai nešto 
vėjo skersai kelio. Na, o kur 
kitos visos valstijos, kurios ir
gi projektavo ne po mažą 
skaičių mylių išgrįst kieto ke
lio! O vieškelių gerinimas reiš
kia daugiau motorų Vieške
liuose. Gi' juo daugiau motorų 
vieškeliuose, tuo mažesnės ge
ležinkelių pajamos. O kai tik 
geležinkeliu viešpačiai paste
bės, kad jų įplaukos ne tokios, 
kokių jie laukė, jie paskelbs 
algų nųkapojimą.

Automobilių pramonė dar 
yra jauna, bet iji jau spėjo iš- 
siplėtot taip * plačiai, jog jau 
visus vieškelius apstatė savo 
gaminiais. Ir automobilių pra
monė ne mažėja, o didėja. 
Bet jos pietoj i mos ankščiau ar 
vėliau turės sustot. O kada to
ji pramonė apsistos bent ant 
pusės laiko, tai ir jos darbi
ninkus laukia toks pat likimas

pramonių darbininkus. Kadan
gi automobilių pramonė ran
das didmiesčiuose, zo didmies
čiuose visuomet esti pragyve
nimas brangesnis (pav., namų 
nuomos, anglis ctc.) negu ma
žuose miesteliuose, tai jiems 
dirbant pusę laiko priseis ne
tik badaut, o 
tėt.

ninkais — ar jų likimas ge
resnis? Anaiptol.

Ta ilgi, iš šitos 
žvalgčlės aišku, 
niai” laikai mus

Laisvės Mylėtojas.

trumpos ap- 
koki “auksi- 
laukia.

*C3

DETRŪIT, MICHIGAN

ir šaltį pa'ken-

trijų pramonių 
kurių skaičius

jie gauna vienodų algų, o

Taigi, šit 
darbininkus, 
siekia apie keturis milionus, 
laukia sunki ateitis. O kaip su 
plieno ir kitų pramonių darbi-

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted S t r., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066 
Harrison 6872

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną

v 7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526
■.............    UI..... II. !H ............................................... ....

na 
5

MRS. A. MICHNIEVICZ > 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted 8t„ kampas SI gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akuieri- 
• koleg

praktika-/ 
usi Pene 
silvanijos 
hospita!*- 
e Pasek 
rungai p» 
tarnauta 

»rie gina 
lymo. Dus ♦ 
ia rodą ▼!

H-

nėra
turi
jos^

Biz-
yra

* PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda- i 
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S.LFABIONASCO.

809 W. 35th St., \3hicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame La i v ako itęs.

‘ Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

s

r i

DŽIAUGSMAS DABAR 
- TĖVYNĖJ VĖLIAUS 
Piisirengk. dabar prie kelio

nės į seną kraštą
aujas ir puikus būdas palink- 
sminti tavo mylimuosius atei

nančioms Kalėdoms yra prisirengti 
aplankyti tavo Seną Kraštą dabar. 

_______  Galėsi ant Kalėdų pasakyti šeimy
nai apie pianuvuj Kelionę. Prisiųšk žemiau paduotą kuponą. Gauk vi
sas reikalingas informacijas savo kalboje ir tada galėsi prisirengti 
prie kelionės.____________ '

Amerikoniški laivai turi visus patogumus savo trečioj kl laso j — 
ruimingi miegami kambariai, rūkymo ir skaitymo kambariai su visų 
kalbų knygoms, kaip ir didelės visuomeniškos svetaines ir geriau
sias valgis.

šiandien pasiteirauk apie laivus! Dusyk kas savaitė plaukia iš 
New Yorko.

APMOKĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ir gimines iš Senosios Tėvynės, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Užtikrink 
jiems gerą patarnavimą, patogumus — tegul jie keliauja po AME
RIKOS VĖLIAVA. ______ j

INFORMACIJŲ BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger 

Depai tment 6&3MV. /
45 Broadway, T>iew York. City

Ir

For BeautiEul 
Eyes

Make the Use o('6Tl
Murinę a Daily Habit. 
Thia Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautilul! Harmless, Enjoyable. 
Sold by all Druggists. Write for Booklet,

R /
HJeautifur į JĮ yQun LYES

MURINĘ CO., 9 Eaat Oliio Street, Chicago

h

REIKALAUK KNYGOS 
Rašyk šiandie dėl pilnų infor
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančiu:* i Europą. .Jo- 
kių už tai pareigų netureųi 
Pasiųsk blanką Šiandien.
Informacijų apie laivu i išplau
kimų ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

UNITED STATES LINES 
Mooro and McCormnck, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadvvay, New York City 
110 Dearborn St. Chicago, III. 
92 State St. Boston, Mass.

Managing Operatore for

U. S. SHIPPING BOARD

kny-

Taipgi piinna informacijas apie
Malonėkite prisiųsti man Jųau 

Kute veltui dėl autoritetingų faktų apie 
kelionę. r----- * - f .
Jungt. Valst. Linijos laivus J Europą ir 
iš anksto 

Vardas 
Adresas 
Miestas

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ

^OR.iiEilZMAN^l
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas par U 
metų kaipo patyręs gydytojaa( chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrais Ir chroniikaa ligas, 
▼yru, moterų ir vaiki pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

'dienomis: Canal 
8110 arba 857

fiakt. Drexel 959
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St
Vai.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonaiz *

apmokamas keleivius.

Valstija.

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.4

Kalėjime.
Darbo

■

Žemės Liepsna
Nauja darbininky eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam 
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė,
pavargęs.

• į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
bėja. 
dies daina, 
ty. 
mano.
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutės tuojau.

KNYGYNAS 
Chicago, III.

Dangaus svečias. Ar taį> 
rytas. beauštąs.
Žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią %

Reikalaukite šios

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

Beržyne.
Pamišėlis.
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutaria. Mano 

Žaltvykslė. Tu — 
Mergaite. Gro- 

Piovčjo daina. Liau- 
Žvaigidžių nak- 

Aš. Padangėse. Toj 
O tavo. Pasaulis vi-

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon pe|- didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKŠYS
220 MilWaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

PINIGAI
iš

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų
>

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siuskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

DYKAI v J,NAUJIENAS 8W So. Main St

Rockford, III.

... t",

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikepja 15 metai 

Ufisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

CJricago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaik4 ligų 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai? ryte, nuo 2 iki I 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

b . ...........  „„„„„„ ,-į,, , , ,

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akušeriui

jHHI 3113 SJHalMted ** 
TeL Blv<L 8188 BįB Per 15 metų pa 

sėkmingo prak 
• ' tikavime turiu 
s ♦ ^8 patyrimo. Pasek- 

Ų |minga! patarnau-
J u P1’’* gimdymo 

t Kiekviename \ at- 
įsitiki tr.« teikiu

frįypntiškų crižfU' gerėjimą. 2<xo<h 

į//patarimus mo 
yįjterirns ir mergi 
^®"nnms veltui.

Tel. Psllman 6432

A. SHUSHO 
AKUŠERIA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai pjęišiu- 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574

Chicago....- - -—J

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22n< St, kampu B 

Leavitt St Tel. Canal tttH 
Beaidendja 8114 W. 4tpi

Tel. Lafayette 4988 '
Vai. 1-4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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Detroit, Mich.
[l/i liretkitaa ii amą akyrtuįv 
mnntonaa Redakcija neataakoĄ

Margumynai iš musų veikimo.

Pas mus įėjo į madų slapti

NAUJŲ METŲ DIENOT- 
V AUKIS.

ganizacijų. Visada a t laikom 
pirmų slaptų susirinkimų, o 
vežame tik vykdom gyveni
mam Aš iš karto negalėjau 
suprasti, kam tas viskas reika
linga. Bet paskiaus man vie
nas tavorščius paaiškino: slap
tas susirinkimas yra tam, kad 
padarius “pakasus”, kad 
“kairiuosius” nugalėjus. Tuos 
žodžius išgirdęs labai apsidžiau 
giau ir mainiau sau, kad 
“kairiuosius” sudąužysim į 
šipulius.

Gruodžio 3 d., 1922 m., mes 
Saluckio organizacijos nariai 
susirinkom kad išrinkus atei
nantiems metams A. Ecl. Di. 
EI. Di. 52 k p. valdybų. Kaip 
tarta, taip ir padaryta. Išrin- 
kom visus musų tavorščius ir 
laukiam dešimtos dienos gruo
džio A. EI. Di. EI. Di. 52 kp. 
susirinkimo užtvirtinant. Bet 
sulaukus tos dienos musų 
planai neįvyko. Mat mes pa
darėm didelę klaidų, kad nesu- 
žinojom pirma, kad musų ka- 
saerųis nepažįsta pinigų. O 
“kairieji” sužinojo ir musų iš
rinktas kasierius pralaimėjo. 
Laimėjo “kairysis”. Taipgi 
atsitiko ir su delegatais A. EI. 
Di. EI. Di. 10 apskričio.

Gruodžio 9 d., įvyko Detroi
to Draugijų Sąryšio konferen
cija. Nutarta pastasyti konsti
tucijos 8 paragrafų, kur buvo 
pasakyta, kad jokia politinė 
partija neįgali prigulėti prie 
Sąryšio. Dabar galės visi pri
gulėti. Ar nebūtų laikas pa
kalti klausimas ir LSS. 116 kp. 
ir prisidėti prie Sąryšio? Ten 
mums butų plati dirva veikti, 
nes ten įeina daug įvairių 
draugijų. Ta klausimų LSS. 
116 kp. pirmam susirinkime 
turėtų apsvarstyti.

Gruodžio 16 d. LMPS. 17 
kuopa buvo suerngusi vakarų. 
Buvo pastatytas veikalas “Ne
pakeliama Našta”. Lošimas 
pavyko neblogiausiai. Bet kai 
kurie aktoriai matyt nori Sa
luckio partijas taip reiklamuo- 
ti, kad net ir veikale kur ne
reikia sako žodžius, kur kiek
vienas klausantis turėjo juo
ko. Nes veikalas vaizduoja (fa- Į 
lykus iš laikų apie 
atgal, ir kur 
žiai “LSS.,” 
liucionieriai”

dę »jx> tam tikrų skaičių metų, 
turime patyrimo ir visi laukia
me Naujų Metų. Kodėl? Todėl, 
|cad praėjusieji seni metai ne 
viskuo mus užganėdino. Lau
kiame naujų metų, geresnių. 
Viena kuo mes džiaugiamės — 
tie, kurie išlikome sveiki, — 
tai tuo, kad kasyklose ar fab
rikuose nelikome giliai palai
doti, kad nesulaužė mums 
kaulų ir šiaip nepakirto visiš
kai musų sveikatos; o tie, ku
rie liko pramonės karalių au
komis, nepatenkinti žiuri į se
nuosius metus ib laukia naujų, 
geresnių metų. Ar sulauksime?

Ar metų numeris kaltas, 
kad mus išnaudoja? Ne. Kal
ti mes patys. Pav., jeigu kuris 
žmogus tyčia atkištų savo ko
jų ar kitų dalį kūno lokiui ir 
duotų jam nukąsti, o likęs be 
kojos guostųsi visuomenei, 
kad lokis nukando jam kojų, 
ar jis rastų užuojautos visuo
menėj? Žinoma, rastų, tik dėl
to, kad žmoniškumas neleidžia 
tyliai žiūrėti į paliegėlį, bet 
tuo pačiu kartu pasakytų, kad 
jis buvo neišmanėlis.

Tai yra tik pavyzdys, bet jis 
atsako ir tikrenybei. Juk ar 
mes patys nekišamo lokiui- 
kapitalui į nasrus ne tik kurių 
dalį kūno, bet ir pačių galvų?

Ar yra vaistas šitai beteisei 
pašalinti? Taip, yra. Tai — 
Viena Didelė Unįja, į kurių 
turi sueiti visi pfo-to ir rankų 
darbininkai, ir viena politinė 
partija, į kurių irgi turi suei
ti visi 
n i ū kai.

Šitas 
varkis
kau “dienotvarkis, 
sis” todėl, kad obalsis dažnai 
ir liekas tik obalsis, gi dienot- 
varkis tuoj turi būt apkalba
mas ir vykdomas

Ar galima virš 
notvarkį vykdint 
Taip, galima. Tik 
norų ir vaduotis
blaivu protu. Ik) to, reikia 
šviestis, studlijuoti sociali izmą 
ir jį aiškinti savo draugams. 
Tai puikiausias vaistas pašali
nimui viso negerumo ir įvyk- 
dinirhui tokio dienolvarkio gy
venimai!.

o

turi būt 
Naujiems

i p rankų darbi-
/ ' ' '
.„i musų dienot- 

Metams. Sa- 
” o ne “obal-

gyveniniai!, 
minėtų die- 
gyveniman 
reikia gerų 

sveiku ir

M. W. of A. prezidento Lewis 
pareiškipni), o šiandie toji pra
monė yra kur-kpls jau. plates
nė. Todėl galiifia sakyt, jeigu 
anglių pramonė dirbtų pilnų 
laika per penkis menesius, tai 
anglių iškastų daugiau, negu 
šųlis jos reikalauja arba gal 
sunaudoti. Iš to matyt, kad 
anglių pramonės darbininkai 
yra prastame padėjime. Juos 
galima priskai-tyti prie ugnia
gesių kategorijos. Skiriasi tik 
tuo, kad ugniagesiai lirba ar 
ne
maineriai — tik tada, kai dir
ba, ir dar tokia, kad gali iš
misti tik kol dirba, o kas juos 
maitins, kada nedirbs?

Geleži nikelių pramonė nėra* 
pilnai išsiplėtojus, jie dar 
daug vietos plėtotis, bet 
biznis dikčiai sumažėjo, 
nio sumažėjimo priežastis 
ta, kad nfbtorai gana tirštai 
vaikšto vieškeliais. Del to ge
ležinkelių karalių įplaukos dik
čiai sumažėjo, o kad jas padi
dinus, žinoma, reikia kelt važ
mos kainos ir kapot darbinin
kų algas. Jie taip ir daro. Te- 
čiaus geležinkelių pavojus ne 
mažėja, o didąja. Tuo pačiu 
sykiu ir geležinkelių pramonės 
darbininkų pavojus didėja — 
jų laukia didesnis algų nuka- 
pojimas. O kad geležinkelių 
pavojus d idėja, tai aišku ir iš 
šito fakto, štai Illinois valsti
ja per 1922 m. projektavo nu- 
grįst tūkstantį mylių kieto ke
lio. Ji savo programų turbūt 
išpildė, nes niekas jai nesto
vėjo skersai kelio. Na, o kur 
kitos visos valstijos, kurios ir
gi projektavo ne po mažų 
skaičių mylių išgrįst kieto ke
lio! O vieškelių gerinimas reiš
kia daugiau motorų Vieške
liuose. Gi'juo daugiau motorų 
vieškeliuose, tuo mažesnės ge
ležinkelių pajamos. O kai tik 
geležinkelių viešpačiai paste
bės, kad jų įplaukos ne tokios, 
kokių jie laukė, jie paskelbs 
algų nukapojimų.

Automobilių pramonė dar 
yra jauna, bet (jį jau spėjo iš- 
šiplėtot taip plačiai, jog jau 
visus vieškelius apstatė savo 
gaminiais. Ir automobilių pra
monė ne mažėja, o didėja. 
Bet jos plėtojimus ankščiau ar 
vėliau turės sustot. O kada to
ji pramonė apsistos bent ant 
pusės laiko, tai ir jos darbi
ninkus laukia toks pat likimas

kaip anglių ir geležinkelių 
pramonių darbininkus. Kadan
gi automobilių pramonė ran
das didmiesčiuose, yo didmies
čiuose visuomet esti pragyve
nimas brangesnis (pav., namų 
nuomos, anglis ctc.) negu ma
žuose miesteliuose, tai jiems 
dirbant pusę laiko priseis ne
tik badaut, o ir šaltį paken
tėk

Taigi, šitų trijų pramonių 
darbininkus, kurių skaičius 
siekia apie keturis milionus, 
laukia sunki ateitis. O kaip su 
plieno ir kitų pramonių darbi

ninkais — ar jų likimas ge
resnis? Anaiptol.

Taigi, iš šitos trumpos ap
žvalgėles aišku, koki “auksi
niai” laikai mus laukia.

Laisvės Mylėtojas.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC AGCOUNTANT 
AUDITOR-ius

Ofisai:
♦ 3241 So. Halsted Str., 

203 Dearbom St.
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

DETROIT, MICHIGAN
. . . . . . . 1 \

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL COM

J. BalchiunUs pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardeai 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS, 
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

x 7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526k - - - -

turi 
jos 

Biz- 
yra

DŽIAUGSMAS DABAR 
- TĖVYNĖJ VĖLIAUS 
Piisirengk. dabai* prie kelio

nės į senų kraštų
aujas ir puikus būdas palink- 
sminti tavo mylimuosius atei-

— nančioms Kalėdoms yra prisirengti 
aplankyti tavo Seną Kraštą dabar.

, __ Galėsi ant Kalėdų pasakyti šeimy
nai apie planuotą Kelionę. Prisiųšk žemiau paduotą kuponą. Gauk vi
sas reikalingas informacijas savo kalboje ir tada galėsi prisirengti 
prie kelionės.

Amerikoniški laivai turi visus patogumus savo trečioj kliasoj— 
ruimingi miegami kambariai, rūkymo ir skaitymo kambariai su visų 
kalbų knygoms, kaip ir didelės visuomeniškos svetainės ir geriau
sias valgis.

šiandien pasiteirauk apie laivus! Dusyk kas savaitė plaukia iš 
New Yorko.

A P M O K E J I M A I
Jei nori parsitraukti draugus ir gimines iš Senosios Tėvynės, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Užtikrink 
jiems gerą patarnavimą, patogumus — tegul jie keliauja po AME
RIKOS VĖLIAVA.
REIKALAUK KNYGOS —

Rašyk šiandie dėl pilnų infor
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančius j Europą. Jo
kių už tai pareigų neturėki 
Pasiųsk blanką šiandien.
Informacijų apie laivų išplau
kimą ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

INFORMACIJŲ BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger 

Department 683MV.
45 Broadway. York City

UNITED STATES LINES 
Moorc and McCormnck, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadway, New York City 
110 Dearborn St. Chicago, III. 
92 State St. Boston, Mass.

Malonėkite prisiųsti man Jūsų kny
gutę veltui dėl autoritetingų faktų apie 
kelionę. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jungt. Valst. Linijos laivus i Europą ir 
iš anksto
Vardas
Adresas
Miestas

Malonėkite prisiųsti man Jūsų

Taipgi pilnas informacijas apie

apmokamos keleivius.

Valstija.

Managing Operatore for — ’.   "

U. S. SHIPPING BOARD

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

For Beautiful 
Eyes

Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit 
Thia Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Hartnless, Enjoyable. 
Sold by all Druggists. Write for Booklet,

•Beauliful“ į į * you„

MURINĘ CO., 9 Eaat Oliio Street, Chicago

Pinigai
iŠ

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted StM kampaa 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akuleri- 

kolegk 
ilga

praktika
is! Pen> 
silvanijoi 
hospitalB- 

Pasek
ningai p* 
tarnauja 

gin> 
iymo. Du*
ia rodą H 
šokiose Ii- 
goao i* ki 
Lokiuose rot 
caluose m« 
cerims h 
merginoms.

16 metų 
reikia sakyti žod- 
tai musų “revo- 
sakė “Amerikos 
Partija”. Mat

musų revoliucionieriai sociali
stų bijo kai Velnias kryžiaus. 
Žmonių buvo mažai tur būt 
bus deficitas. Mat pabėgdami 
į mases visai nuo jų nu
bėgo. Ir jau eina gandas, kad 
greitu laiku bus visas Moterų 
Susivienijimas likviduotas...

—Gruodžio 24. buvo sureng
tas koncertas Amerikos Darbi
ninkų Partijos Liet. Sekr. 8 kp. 
Nors garsinimuose buvo rašy
ta “kas atsilankys į šį koncer
tų, tas suramins suvargusią 
sielą,” bet buvo atbulai. Kas 
atėjo sveikas, išėjo sergantis 
namo. Dar pirnlą kartų Det
roite mačiau tokį prastų pro
gramų.

-Gruodžio 30 d. Pilietini- 
mo Kliubas turės balių su dai- v

Kai kas sj^ko, kad blogi lai
kai jau praėjo, dabar reikia 
'ankti gerų liukų. Aš nesu joks 
žinovas ir negailiu būt juo; nes 
esu paprastas angliakasys, vie
nok stengsiuos nurodyt tris 
pramonės šakas, kurių biznis 
rodo, kad “auksiniai” laikai 
jau praėjo, o blogi metai atei
na. Jos yra šios: Anglių pra-j 
nionė, geležinkelių pramonė ir' 
automobilių pramonė. Anglių 
pramonė yra išsiplėtojus tiek, 
jog reikalui esant anglių ga
myklos apštis gali pasiekt 800 
njilionų tonų, o šalis tegali su
naudot apie pusę jos. Vadinas, 
angliakasiai tegauna dirbt apie 
pusę laiko, šioji skaitlinė yra 
1920-21 metų (cituoju sulig U.

* PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S.LFABIONASCO.
Ve

809 W. 35th St., ^Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

choras 
šiuo 

Kliubo

buvo mažai. Ateities 
sudainavo tris dainas, 
kartu gerai. Narių prie 
prisirašė apie 30.

Pas mus Lietuvių Sociali
stų veikimas gerėja 
ma, kad greitu laiku 
normales vėžes.

—-Darbai Detroite
blogiausiai ir atvažiavusiems 
darbas galima gauti.

— Slapukas.

ir mano
ateis i

eina ne

CUNARD
L.etuvos Valdžios rriviiegija.

2,310 LIETUVIŲ
gali atvažiuoti j Ameriką prade
dant ateinant} Liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunard 
bilietus gaji ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Uniją lydi 
kompanijos. Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštą.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Uetuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.
Del tolesnių informacijų kreipki

tės prie laivų kompanijos ago”4'' 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

Tel. Lafayette 422J
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis t lietuviams visados 
patarnauju kuo geri ausiai 

M. Y tiška,
3228 W. 38th St„ Chicago. III.

■—! -

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos 

Paraše Butkų Juze
Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. RyUs beauštąs. 
Žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. Žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui minis. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią k

Reikalaukite šios knygutės tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis.
Sutarta.

Žaltvyksle. Tu — 
Mergaite.

Piovėjo daina.

Eidamas
Mano

TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė,
pavargęs.

• j karstą, 
mamytei, 
šventorius. _
bėja. Piovejo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon pet didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimp 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriška ir 
Vaikj ligi 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akaierka
3113 SJHalsted at
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at 
sitikiruo teikiu 
ypatišką trižiu 
rėjimą. U uodą 
patarimus mo
terims ir margi 
noms veltui.

Tel. Pallman 5432

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

<r

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI U žs iprenumeruos NAUJIENAS

IIIIIIINIIIIIIIIIIMIM

A. SHUSHO 
AKUŠERI*

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

Chicago, III.

PINIGAI
iš

ROCKFORDO
» ‘ ‘ l

Lietuvon
t

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

So. Main St., 

Rockford, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS!
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.

Telefonas! Boulevard 7B41

: DR.C.Z.VEZELIS
Lietuvis Deutietas 

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvia

»

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22ad St, kampas B 

Leavitl St Tel. Cua! 5822.
Boaidencija 8114 V. 48ad M

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1-^1 ir 7—9..Ned. 10—12 y.

■nmallllllllllllllllllllllllllllllllllN
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The Lithaanian Daily News

Pub!ished„ Daily except Sunday by 
The jLithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.________
1739 South Halsted Street

Chicago, III, 
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.10 per year in Chicago.

8c- per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III.,, under the act of 
March 2nd, 1879.________________ ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metama___________________$8.00
Pusei metų _____   4J>0
Trims mėnesiams____________2J25
Dviem mėnesiam  1.75
Vienam mėneaiui ................  1.00

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija___________ _ 8c
Savaitei . .......  18c
Minėsiu! ............... L ,...........75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
pastų:

Metams  $7.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2XX)
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.... . ......   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams.......... ............... $8.00
Pusei metų..................................4.50
Trims mėnesienas--------—— 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Viena iliuzija 
mažiau.

Specialis Chicagos “Tri
būne” korespondentas pra
neša iš Maskvos, kad buvu- 
sis Amerikos “aidoblistų” 
vadas, Haywood, atsisakė 
toliaus būti “Kuzbas’o” ve
dėju. Jo vieton tapo paskir
tas inžinierius John C. Rut- 
gers. • ■ .. u&Ld I

“Kuzbas” yra autonomi
nė industrijos kolonija, su
daryta iš Amerikos darbi
ninkų, kurie nuvyko Rusi
jon, kviečiami holševikų val
džios, vesti koopėracijos pa
grindais pramonę. Toje ko
lonijoje yra ir keletas lietu
vių angliakasių iš Pennsyl- 
vanijos, suagituotų per ko
munistų laikraščius.

Haywood’ą bolševikų val
džia paskyrė kolonijos vadu, 
ir jisai ėmėsi darbo dideliu 
entuziazmu, manydamas, 
kad išsilavinusiųjų Ameri
kos darbininkų grupė, aprū
pinta Amerikos doleriais ir 
vadovaudamasi kilniais ko
munizmo idealais, sutvers 
darbininkiškos pramonės pa
vyzdį visam pasauliui.

Bet žinios iš “Kuzbas’o”, 
pasiekiančios Ameriką, ro
dė, kad tenai dalykai nege- 
riausiai klojasi. Nesenai bu
vo pranešta, kad Haywood’o 
kolonijos nariai kenčią badą 

nr kai kurie jų jau numirę 
dėl nepakenčiamo vargo ir 
ligų. Nepasisekimas ir patį 
Haywood’ą įvarė į despera
ciją. ,

. Rusijos valdžia dabar, ma
tyt, ketina įvesti visai kito
kią tvarką “Kuzbas’e”. Ne 
tiktai tapo jo priešakyje pa
statytas inžinierius, vietoje 
sindikalizmo agitatoriaus, 
bet sovietų vyriausybė nuta
rė paskirti “Kuzbas’o” rei
kalams pusantro miliono do-

Šitds atmainos rodo, kad 
“Kuzmas” neturėjo pasiseki
mo dėlto, kad jisai mėgino 
apsieiti be techniškai išla
vinto vedimo ir tik su pačių 
darbininkų sudėtais pini
gais. Pasirodė, kad pramonė 
negali būt sukurta be pagel- 
bos technikos ir stambaus 
kapitalo.

Bet ir tos reformos kažin 
ar išgelbės “Kuzbų^Atski-

ra pramonės įstaiga gali 
tarpti tiktai tuomet, kai vi
sose šalies ūkio srityse eina- 
normalus, sveikas gyveni
mas. O Rusijos pramonė, 
prekyba, susisiekimas ir net 
žemės ūkis yra neapsakomai
suirę. Pakentėję dar kurį. Ar bent vienas teisingas
laiką, “Kuzbos” kolonijos 
nariai gali pasiekti tokio pat 
desperacijos laipsnio, kaip 
Haywood’as.

Tarptautinis socia
listų kongresas.

Taikos kongreso laiku, 
kaip jau buvo šioje vietoje 
rašyta, susirinko Haagoje. 
antrojo (Londono) ir Vien
uos internacionalų* valdybos 
ir nutarė artimiausioje atei
tyje sušaukti visuotinų tarp
tautinį socialistų kongresų.

Abiejų socialistinių inter
nacionalų atstovai atlaikė 
paskui dar vienų posėdį ir 
jame paskyrė laikų tarptau
tiniam kongresui. Jisai nu
tarta šaukti į Hamburgu pir
moje savaitėje po Velykų. 
Kongreso atidarymui tuo 
tarpu nustatyta gegužės mė
nesio 23 d. 1923 m.

Internaciohalų valdybų pa
sikalbėjime išrinktasis veiki
mo komitetas iš 10 žmonių, 
(vietoje aštuonių, kaip buvo 
manyta pradžioje) sausio 
mėnesio pradžioje turi susi
rinkti Koelne ir išdirbti die
notvarkę, kvietimo sųlygas 
ir kitus dalykus, reikalingus 
Hamburgo kongreso sušau
kimui.

Tuo budu pasaulio sociali
stų judėjimas, kurį suskaldė 
karas, vėl eina prie susivie
nijimo.

Liberalizmas ir 
darbininkų reikalai.

Aną jaieną drg. K. Bielinis 
“Naujienose” nurodė vienų 
labai skaudžių dabartinio 
Lietuvos darbininkų vargo 
priežastį. Dvarų ir ūkininkų 
dkrbininkai daro su sayo

I .* Isamdytojais metines sutar
tis dėl algų. Pradžioje per
eitų metų jiems buvo sude
rėta po 1000 ligi 3000 mar
kių metinės algos, kuomet 
markės kursas buvo 150 — 
250 markių už vienų dolerį.

kas mokėti darbinihkains dl- 
gas, markė jau buvo taip nu
puolus, kad už vienų dolerį 
galėjai gauti 7000 — 9000 
markių.

Kokia pasidarė darbinin
ko padėtis? Išdirbęs ištisus 
metus, jisai jgįja teisės rei
kalauti iš savo samdytojo 
tokios sumos pinigų, kurios 
vertė yra keletas dešiųičių 
amerikoniškų centų! Ir kų 
jisai gali daryti prieš tai: 
taip sako jo paties sutartis 
su “darbdaviu!”

Aišku, kad ta sutartis da
ro jam baisių skriaudų, ne
žiūrint to, kad jisai yra ge
ra valia priėmęs jų. Atitai
syt tų skriaudų butų galima 
tiktai tuomet, jeigu sutar
ties prasmė butų išaiškinta, 
atsižvelgiant į persikeitusį 
markės kursų. Taigi į tų gin
čų tarp darbininkų ir sam
dytojų turėjo įsikišti teis
mai arba įstatymų leidėjai.

Ir ištiesų, klausimas atsi- 
durė Seime. Tapo įteiktas ir 
apsvarstytas tam tikras įsta
tymo sumanymas (apie ga
lutinų jo priėmimų dar nėra

žinios), kuriuo einant sam- provokacijos tikslams, kad pas- 
dytojas turi užmokėti darbi
ninkui pereitųjų metų algų
ne tuo markių kursu, koks j7u*skaitome:
buvo metų gale, bet (daug
maž) tuo, koks buvo sutar
ties darymo laiku.

i žmogus gali pasakyt, kad 
valstybė, įsikišdama į šitų 
reikalų, pasielgė negerai? O 
vienok valstybės kišimąsi į 
sutartis tarp atskirų asme
nų yra priešingas liberaliz
mo principams.

Liberalizmo filozofija sa
ko, kad didžiausias dalykas, 
esųs žmogaus laisvė..Asmuo 
geriausiai žinųs, kas jam 
yra gera, kas bloga; ir as
mens tegul patys tvarko 
tarpusavinius santykius taip, 
kaip jiems patinka. Valdžia 
neprivalo trukdyt asmens 
elgimosi, kol jisai nesikėsi
na ant kito asmens laisvės ir 
turto. Valdžia tai tik nakti
nis sargas arba policijantas, 
kuris turi saugot žmones ir 
jų turtų nUo vagių ir plėši
kų, bet ne jos yra reikalas 
tvarkyti pramonės arba pre
kybos reikalus, leisti įstaty
mus darbininkų naudai arba 
šiaip kam nors teikti savo 
globų..

Vadovaudamosi Šitąja li
beralizmo filozofija, Jungti
nės Valstijos, pav. ligi šios 
dienos tebeskaito “priešin
gais konstitucijai”, įstatymų 
draudžiantį vaikų darbų fa
brikuose, ir kiekvienų suma
nymų reguliavimui darbi
ninkų santykių su samdyto
jais.

Augščiaus išdėstytasai me
tinių darbininkų algų klau
simas Lietuvoje rodo, kad 
dabartinėje ekonominės ne
lygybės sistemoje ta filozo
fija gali reikšti stačiai pra
gaištį beturčiams, gyvenan
tiems savo darbu. Iš to kiek
vienas gali numanyti, kiek 
gero siūlo lietuviams darbi
ninkams ta musų visuome
nės srovė, kuri augščiausiu 
savd idealu skaito liberaliz
mų. ' ;!;■

Liberalizmas yra geras 
dalykas minties, dvasios sri
tyje: moksle, mene, sųžinės 
reikaluose ir 1.1. Bet ne eko
nominiuose visuomenės rei
kaluose. Materialių dalykų 
gaminime ir žmonių santy
kiuose, kurie ant šito pa
grindo Susidaro, yra reika
lingas visuomeninis tvarky
mas. Ne toks tvarkymas, ku
ris ^asmenį paverčia*valsty- 
bės vergu (kaip bolševįfciško 
komunizmo tvarkoje), bet 
toks, kuris apgina ekonomi
niai silpnesnįjį nuo skriau
dos ir duoda jam galimybės, 
susivienijus su savo drau
gais, patapti iš kito žmogaus 
įrankio lygiu kiekvienam ki
tam visuomenės nariu.

Darbininko idealas yra ne 
liberalizmas, o socializmas.

Apžvalga
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“DARBININKŲ KUOPŲ” AT
STOVŲ DARBUOTĖ.

šioje vietoje jau buvo rašy
ta, kaip “darbininkų kuopų” at
stovai siūlė socialdemokratams, 
Darbo Federacijai, valstiečių są
jungai ir lenkų darbininkų at
stovui “Darbininkų valstiečių 
valdžią” sudaryti.

“Socialdemokratas” * tą dar- 
kuo” vyrų pasiūlymą išjuokė, 
spėdamas, kad tai daroma tik
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kui galėjus socialdemokratus 
šmeižti. Tas spėjimas pasirodė 
teisingu esąs. “S-to” No. 50 mes

“Atsitiko, kaip mes sakėm. 
Krikščionių ir valstiečių išvy
tas iš Seimo Dominas gruod
žio 3 dieną jau atsidūrė Ra
seiniuose ir darė pranešimą 
žemės Ūkio darbininkų profe
sinės sąjungos suvažiavimui, 
ką Seime yra padarę darbinin
kų kuopų vyrai.

“Žinoma, nedaug ką pripa
sakosi, kai Seime tik trini 
‘kairiausiąją’ Seimo sieną. Ne
turėdamas kuo pasigirti, Do
minas užsipuolė ant socialde
mokratų, kam jie, girdi, atsi
sakę kurti ‘valstiečių-darbi- 
ninkų’ valdžią išvien su Dar
bo Federacija ir Valstiečių Są
junga. Kas yra Darbo Fede
racija, tai dauguma darbinin
kų patys supranta. Su kito su
darys valdžią valstiečių są
junga, tai šiandien jau išriš
tas klausimas. Bet ‘darbo 
kuopų’ žmonės negyventų, jei 
negautų šmeižti socialdemo
kratus ir mulkinti darbinin
kus, — t&i jų duona.
> “Prie progos mes norim 
priminti, kiek tie ‘darbininkų 
kuopų’ žmonės yra begėdžiai 
ir pasalukai. Seimo rinkimų 
metu jie buvo paleidę brošiū
rėlę: ‘Kas tie Lietuvos social
demokratai?’ Lig sočiai pasi- 
drapstę ant musų purvais, pa
baigoje jie taip sako: ‘Dabar
tinė Lietuvos Socialdemokra
tų Partija tai yra ne darbi
ninkų partija. Tai tik darbi
ninkų mulkintojų partija. Tai 
darbininkų naudotojų sėbrų 
partija... Kas nenorį ęįti su 
darbininkų klėsos pardavi- 
kais, tas neatiduos savo bal
so už socialdemokratus’... (pu
si. 14.)

“Vadinasi, mėnuo atgal bu
vome nedarbininkų partija, 
buvome darbininkų klesos par- 
davikai. Dabar tie patys žmo
nės siūlo mums sudaryti ‘val
stiečių — darbininkų valdžią.

“Reikia turėti čigono sąži
nė, kad taip ‘darbuotis’, kaip 
tai moka ‘darbininkų kuopų’ 
žmonės.”

IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS 
IR DARBDAVIAI.

Pastaruoju atiku vis dažniau 
ir dažniau svarstoma imigra
cijos Įstatymas. Wall st ryčio 
kontroliuojami žurnalai ir 
laikraščiai “rinitai” išrodineja, 
jog visos blogybes Amerikoje 
pareina iš to, kad trūksta ata
tinkamų danbininkų industri
jos plėtojimui. Paul liauna, 
Fedcruo tosios presos kores
pondentas, rašo:

“Kas gali sugalvoti tokius 
imigracijai patvarkymus, 
kurie suteiktų Amerikos 
darbdaviams pigių darbi
ninkų ir tuo patini laiku 
neįsileisti/ nenuoramų ele
mento, kuris nesitenkina 
mizernomis algomis?

“Tokie žurnalai, kaip ‘Na- 
tion’s Business’, Jungtinių 
Valstijų Vaizbos Kameros 
organas, tuo klausimu spau
sdina ištisą eilę straipsnių. 
Visų tų straipsnių esmė yra 
ta, jog dabartinis imigraci
jos Įstatymas turi būti pa
keistas. Tai labai 
tą, ką Woodrow
administracijos 

liai norėjo. Girdi,
darbių skaičius jau iki tiek 
sumažėjo, jog padėtis da
rosi ‘nebesą ugi’: ,

“Pasku •timiame ‘Nation’s 
Business’ numeryje randa
me W. W. Husbando, imi
gracijos komisionieriaus dar
bo departamente, straipsnį. 
Jis siūlo, kad Amerika ga- 
hehtųsi iš Europos arbą 
Azijos pigių darbininkų to
kiu jau indiferentiniu budu, 
kaip kadaise buvo atveža
mi Afrikos gyventojai. Ta 
mintis, jo paties žodžiais iš
reikšta, skamba slkainai:

“ ‘Mes glllime išvystyti 
tokią administratyvę inaši- 

panašu į
Wi'lsono 

neišmarie- 
dabar be-

neriją, kuri duos Jungtinėms 
Vastijoms sjgalimybės atsi
gabenti tikrai reikalingų 
darbininkų industrijai, žem
dirbystei ar kokiems kitiems 
tikslams. Pirmon galvon 
mes turėtume išspręsti klau
simą, ar mums reikia darbi
ninkų, o paskui jau svarsty
tume, kokie darbininkai 
tam tikslui geriausia tiktų. 
Padarę tai, mes privalėtu
me nestatyti jokių klinčių 
atvykimui atatinkamų dar
bininkų’.

“Tuo budu Husband pa
darytų galą tai teorijai, ku
ri skelbė, jog Amerika tei
kia prieglaudos persekioja
miems žmonėms. Priešais 
savo norą jis parodytų pil
noje šviesoje tą hipokratin- 
gą laisvę, kuriją buvo pri
dengiami ekonominiai šalies 
reikalai, kai ta šalis teturė
jo mažai gyventojų ir nesi- 
bijoj ‘agitatorių’. •

“Vienas dalykai kvaršina 
jam galvą. Bet tą keblumą 
jis bando sekamai pašalin
ti:

“ ‘Aš nenoriu būti klai
dingai suprastas. Nereikia 
suprasti, buk aš siūlau kon- 
traktuoto darbo Įstatymą 
panaikinti. Bet reikia turėti 
galvoje, jog einant net tuo 
Įstatymu, galima kontrak-

jeigu tokių amatninkų nesi
randa Jungtinėse Valstijose. 
Žinoma, pirmoje vietoje tu
ri būti nuspręsta, ąr tokie 
darbininkai yra „tikrai rei-

“Paprastai kalbant, tai 
reiškia, jog imigracijos ko- 
misionierius nori .1917 m. Įs
tatymą taip pakeisti, kad da
vus progos Amtrikos darb
daviams atatinkamai ‘sut
varkyti’ Aniėrikos darbinin
kų algas.

“Jei Husband žino bent 
ką apie Amerikos darbinin
kų kovą dėlei to, kad Į juos 
nebūtų žiūrima, kaip Į ko
kią prekę, tai jis visai ne
rimtai elgiasi. Pav., Vaiz
bos Kameros nariams jis 
sako:

i “ ‘Viena permainų, kurią 
aš turiu galvoje, yra ta: rei
kia sukurti tokią sistemą, 
kuria einant, svetimos val
stybės nuolat informuotų 
musų valdžią apie savo dar
bininkų perviršį. Tuo budu, 
kai pas mus pasireikštų dar
bininkų stoka, mes" žinotu
me, kur kreiptis, gavimui 
tinkamiausių žmonių’.

“Husband suranda, jog ne 
jis vienas nori atsukti nu
garą toms Jungtinėms Val
stijoms, kurios egzistavo 
pirm Woodrow Wilsono ad
ministracijos.

“ ‘Pusėtinai ilgą laiką 
Jungtines Valstijos darė eks
perimentų taip vadinamoje 
amerikonizacijos sirtyje. 
Amerikonizavimos karo me
tu padidėja, bet, blaivomis 
akimis, žiūrint visgi toli gra
žu nebūvi atsiekta lauktųjų 
rezultatų. Asmeniniai aš pa
stebėjau, jog kaip didieji 
-taip ir mažieji darbdaviai 
po karo visai kitokiomis aki-

a iš-“Vadinasi, Husband 
kiai pasako, Jog dabar sve
timšaliai .musų akyse turi 
būti, nė daugiau ne mažiau, 
kaip tik darbo gyvuliai, ku
rių žmoniško gyveninio rei
kalais nėra mažiausio rei
kalo rūpintis.”

Tik per klaidą užgavo 
mulo garbę.

šeimininkė (Į ^avo burdirigie- 
rius): — Ištiesų, jus taip kvai
li, kai mulai: rukot ir geriat, rū
ko t ir geriat — net galva skau
da nuo tų dūmų!

Burdingieris (pašokęs): — 
Ką? Ar^ tu mus lygini su mu
lais ?!

Šeimininkė: — Ak tiesa, ne
galima jūsų lyginti su mufeis. 
Mulas ne munšainės negeria, nei 
pypkės nerūko, o jus nuo tos 
bjaurybės nė paeiti nebegalite!

Iš darbininkų pro 
tęsinio judėjimo?
Savo profesijos reikalams 

ginti darbininkai spiečiasi į 
profesines draugijas (trade 
unions), o šios pastarosios 
stengiasi susijungti į vieną or
ganizaciją, kuri galėtų vado
vauti ne tiktai kurio nors vie
no miesto ar krašfto darbinin
kų profesiniam judėjimui, bet 
viso pasaulio. Todėl jau prieš 
karą > buvo įkurta są
junga visų tų darbininkų pro
fesinių draugijų, kurios į pro
fesinį judėjimą žiurėjo kaipo į 
vieną kelių vedančių į socialis
tinę visuomenes tvarką. Tai 
vadinamoji išlandįien Amster
damo internacionaline darbi
ninkų profesinių dr-ją sąjun
ga. Ji nesenai išleido savo 
pirmąjį metraštį, # kuriame 
yra galybė įdomios me
džiagos apie tos didjhaušioš 
pasauly darbininkų organiza
cijos padėtį. Vieną kitą daly
kėlį aš čia ir noriu pastebėti.

1921 metais sąjungai prik
lausė 24 valstybių darbininkų 
profesinės draugijos, būtent: 
Argentinos, Belgijos, Bulgari
jos, Danijos, Vokietijos, Aust
rijos, Prancūzijos, Graikijos, 
Anglijos, Italijos, Jugoslavijos, 
Kanados, Latvijos, Liuksem
burgo, Olandijos, Norvegijos 
(šiandien ji yra prisidėjusi 
prie bolševikų profes. draugi
jų inttrnacionalo), Peru, Len
kijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Ispanijos, Pietų Amerikos, Če
kijos ir Vengrijos; Amerikos 
Suvien. Valstybių darbininkų 
profesinių dr-jų sąjunga, Gom- 
perso vedama irgi dalyvavo ši
toj sąjungoj, bet vėliau išsto
jo, nes Amerikos (Įarbininkų 
profesinio judėjimo vadams ji 
išrodė perdaug “raudona.”

Visos šitos draugijos 1921 
m. gruodžio 31 d. turėjo 21,- 
991,615 narių, jų tarpe 5,524,- 
281 moterų. Imant valstybė
mis pirmoj vietoj stovi vokie
čių sąjunga su daugiau ne 8 
milionMis narių, paskui seka 
Anglų su (V/2 mil. narių. Įdo
mu čia pat-pastebėti, kad tik
tai vienos Anglijos profes. dr- 
jos visos iki vienos yra prisi
dėjusios į šią sąjungą, gi kitų 
kraštų darbininkų profesinis 
judėjimas yra suskaldytas, 
pav., vokiečių Amsterdamo są
jungai tepriklauso 67% visų 
organizuotų darbininkų.
w Sąjungos vydomąjį biurą su
daro: Thomas (Anglija) 
pirmininkas, L. Jouhaiiks 
(Prancūzija), G. Merlens (Bel
gija) ir Leipart (Vokietija) 
vicepirmininkai, Jr. Oudegcest 
ir Edo Fimmcli — sekreto
riai.

Metraštis suteikia skaitme
nų ir apie kitų pakraipų profe
sines sąjungas. Iš jo mes suži
nome, kad 1921 m. gruodžio 
31 d. komunistų datbin. prof. 
dr-jų sąjunga turėjo 7,069,000 
narių (šiandien tas skaičius 
yra, žinoma, daug mažesnis), 
įvairios tikybinės darb. profes. 
dr-jos —- 3,759,106 narius, sin- 
dikalistų pakraipos dr-jos — 
1,254,217 narius vadinamosios 
neitralinės — 6,577,649 ba
rius ir įvairios kilos — 5,201,- 
334 narius.

Šitie skaitmens aiškiai rodo, 
kad Amsterdamo sąjunga yra 
pati didžiausia ir kad ne ko
munistų pragaištingos pastan
gos skaldyti ne tiktai politinį, 
bet ir profesinį darbininkų ju
dėjimą, ji butų dar didesnė ir 
stipresnė. Bet ateitis jos ran
kose, nes komunistų daina jau 
sudainuota. Šiandien nėra abe
jonės, kad Rusų profes. dr-jos 
gavusios galimybės laisvai 
dirbti dėsis prie Amsterdamo 
sąjungos. Negalės ilgai pasi
likti šalo socialistinio profesi
nio judėjimo it Suvien. Ameri
kos Valstybių darbininkų pro- 
fesnės draugijos, nes vis stip
rėjantis ten socialistinis ju
dėjimas atidarys akis plačio
siomis minioms ir nuves į Am- 

nių darbi n. dr-jų šeimyną.
J. Vanagas.

Pi adienis, Sausis 8, 1923

Pranešimas ir prašymas
Prie šlederiškio Žemės Ūkio 

Draugijos “žvaigždė” 1921 m. 
susikūrė Gamtos Tyrimo Biu
ras su sekančiais skyriais: 1) 
Meteorologijos,, 2) žemės ty
rimo, 3) zoo-entomologijos, 
4) botanikos, 5) mikologijos ir 
fitopotologijos, 6) švietimo ir 
7) literatūros.

Literatūros sekcija tarp kit
ko trenka dėl istorinių reikalų 
ir dėl bibliotekos! po' vieną ek- 
zėmplioijį visokių lietuviškų 
spausdini ų, kaip knygų, laik
raščių, bidetinų, kalendorių, 
plakatų ir lt. Šiame dalyke 
kreipiamės prie visų literatū
ros draugų kai]) knygų ir laik
raščių leidėjų/ autorių ir kitų 
su prašymu paaukoti ir pri
siųsti biurui po vieną ekzemp- 
liorį nuo kiekvieno laikraščio, 
knygos, kalendorio ir tt. Ypač 
mums labai naudingos butų 
senesnių leidinių knygos ir 
laikraščių komplektai. Kas to
kius galėjų prisiųsti arba su
teikti žinios, kur galima gauti 
apsi s to j u si ų, tnebei šeinančių
laikraščių komplektus, tai bū
tume už patarnavimą labai dė-

Baltika,“ 
“Giedra,“

Kri-

Iki šiol paaukojo ir prisiun
tė biurui sekančios laikraščių 
redakcijos savo leidinius: “Ar
tojas,” “Aušrinė,’ 

“Darželis,” “Dirva 
“Gydytojas,” “Kibirkštis, 
s liga Bals.”, “Lietuvių Balsas”, 
“Lietuvos Balsas,” “Lietuvos 
Ūkininkas,’* ‘/Lietuvos Žinios,” 
“Lyra,” “Musų Žeme,” “Musų
Žodis,” “Medicina,” “Naujie
nos,” “Prekyba,” “'Prusą Lie
tuvių Balsas,” “Rankpelnis,”
“Rits,” “Rytojus,” “Sietinas,“
“Socialdemokratas,” “Švietimo
Darbas,” “Talka,” 0 “Tarybos
Žinios,” “Tėvynė,” “Tėvynės
Balsas” (Kauno), “Tėvynės
Balsas” (Amerikos), “Tėvynės
Sargas,” “Trimitas,” “Viensė-
dis” ir “Žiburėlis.” Visoms
laikraščių redakcijoms ir lei
dėjams tariu širdingą ačių už 
paaukotus laikraščųis Lietu
vos visuomenes naudai. Turiu 
vilties, kad visi laikraštininkai 
ir kiti literatūros draugai rems 
musų darbą ir toliau, paauko- 
rami ir prisiųsdami biurui 
spausdintą žodį kiekvienas iš 
savo autoriaus darbų.

Gamtos Tyrimo Biuro ved. 
J. Keželis.

Antrašas visokiai korespon
dencijai: Lithuania, Naujo 
Radviliškio paštas. Gamtos Ty
rimo Biuro vedėjui J. Keželiui 
Smailiuose.

SPAUDOS LAISVĖ 
LENKIJOJE.

Galicijos ukrainiečių dien
raščio “Svoboda” žiniomis, len
kų Lucko apygardos teismas 
patvirtino kaltinamąjį ąįktą 
trijų Voliniaus ukrainiečių at
stovų į seimą . Pristap’o, Pid- 
girski’o’ir Paščuk’o. Šie seimo 
nariai kaltinami Jei išleidimo 
prieš rinkimus į Seimą atsi
šaukimo, kuriame buvo pab
rėžiamas elgesys lenkų admi
nistracijos Voliniuj, persekio- 

džios kolonizacijos politika, 
šiomis dienomis geimas svar
stys prolkuiMuros reikalavi
mą atiduoti šiuos seimo narius 
teismui.

t

LENKIJOJ KAS 12 MINUČIŲ 
MIRŠTA VIENAS KŪDIKIS.

. Lenkų Raudonasis Kryžius 
surado, kad vaikų mirtingu
mas Lenkijoj perviršija visus 
ligšiolinius rekordus. Sulig pa
skutiniais Tyrinėjimais, Lepki- 
joj esama tik 50 nuoš. sveikų 
vaikų. 48 nuoš. silpnų ir 8 
nuoš. ligonių. Kas 12 minučių 
Lenkijoj miršta žindamasai 
kūdikis.

ŠNIPŲ INSTITUTAS.
l atvių laikraščių žiniomis, 

Petrapily Įsteigtas specialus 
šnipų institutas. Klausytojų 
esą apie 10,000. Toks pat in
stitutas t organizuojamas • ir 
Maskvoje.
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! ra pramonės įstaiga gali 
tarpti tiktai tuomet, kai vi
sose šalies ūkio srityse eina 
normalus, sveikas gyveni
mas. O Rusijos pramonė, 
prekyba, susisiekimas ir net 
žemės ūkis yra neapsakomai 
suirę. Pakentėję dar kurį] 
laiką, “Kuzbos” kolonijos 
nariai gali pasiekti tokio pat 
desperacijos laipsnio, kaip 
Haywood’as. •
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^4naeshii---------------- -------- --------I ir nutarė artimiausioje atei-1

Į tyje sušaukti visuotiną tarp
tautinį socialistų kongresą. į 

) Abiejų socialistinių inter
nacionalų atstovai atlaikė 
paskui dar vieną posėdį ir 
jame paskyrė laiką tarptau
tiniam kongresui. Jisai nu
tarta šaukti į Hamburgą pir
moje savaitėje po Velykų. 
Kongreso atidarymui tuo 
tarpu nustatyta gegužės mė
nesio 23 d. 1923 m.

Internaciohalų valdybų pa
sikalbėjime išrinktasis veiki
mo komitetas iš 10 žmonių, 
(vietoje aštuonių, kaip buvo 
manyta pradžioje) sausio 
mėnesio pradžioje turi susi
rinkti Koelne ir išdirbti die
notvarkę, kvietimo sąlygas 
ir kitus dalykus, reikalingus 
Hamburgo kongreso sušau
kimui.

Tuo budu pasaulio sociali
stų judėjimas, kurį suskaldė 
karas, vėl eina prie susivie
nijimo.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams$7.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2AX)
Dviem mėnesiam —............. 1.50
Vienam mėnesiui__ _____—___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams........... ................ $8.00
Pusei metų.................................... 4.50
Trims mėnesiams_____ —— 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Ordenu, kartu su užsakymu.

Viena iliužija 
mažiau.

Specialis Chicagos “Tri
būne” korespondentas pra
neša iš Maskvos, kad buvu- 
sis Amerikos “aidoblistų” 
vadas, Haywood, atsisakė 
toliaus būti “Kuzbas’o” ve
dėju. Jo vieton tapo paskir
tas inžinierius John C. Rut- 
gers. J i

“Kuzbas” yra autonomi
nė industrijos kolonija, su
daryta iš Amerikos darbi
ninkų, kurie nuvyko Rusi
jon, kviečiami bolševikų val
džios, vesti kooperacijos pa
grindais pramonę. Toje ko
lonijoje yra ir keletas lietu
vių angliakasių iš Pennsyl- 
vanijos, suagituotų per ko
munistų laikraščius.

Haywood’ą bolševikų val
džia paskyrė kolonijos vadu, 
ir jisai ėmėsi darbo dideliu 
entuziazmu, manydamas, 
kad išsilavinusiųjų Ameri-i 
kos darbininkų grupė, aprū
pinta Amerikos doleriais ir 
vadovaudamasi kilniais ko
munizmo idealais, sutvers 
darbininkiškos pramonės pa
vyzdį visam pasauliui.

.Bet žinios iš “Kuzbas’o”, 
pasiekiančios Ameriką, ro
dė, kad tenai dalykai nege-Į 
riausiai klojasi. Nesenai bu- puolus, kad už vieną dolerį 
vo pranešta, kad Haywood’o galėjai gauti 7000 —• 9000 
kolonijos nariai kenčią badą’! marLių.
ir kažkurie jų jau numirę Kokia pasidarė darbinin- 
del nepakenčiamo vargo ir h0 padėtis? Išdirbęs ištisus 
ligų. Nepasisekimas ir patį ^tu^ jisai jgįja teisės rei- 
Haywood’ą įvarė į despera-Laiauti jg savo samdytojo 
cij$. ' 1 tokios sumos pinigų, kurios

. Rusijos valdžia dabar, ma- ver£ė yra keletas dešimčių 
tyt,ketina įvesti visai kito- amerikoniškų centų! Ir ką 
kią tvarką “Kuzbas’e”. Ne I jisai gali daryti prieš tai: 
tiktai tapo jo priešakyje pa- taįp saį0 j0 paties sutartis 
statyta? inžinierius, vietoje su “darbdaviu!” 
sindikalizmo agitatoriaus, Aišku, kad ta sutartis da- 
bet sovietų vyriausybė nuta- ro jam baisią skriaudą, nė
rė paskirti “Kuzbas’o” rei-1- • ■ ■ ’ 1 ’--------
kalams pusantro miliono do
lerių.

Šitos atmainos rodo, kad 
“Kuzbas” neturėjo pasiseki
mo dėlto, kad jisai mėgino 
apsieiti be techniškai išla
vinto vedimo ir tik su pačių 
darbininkų sudėtais pini
gais. Pasirodė, kad pramonė 
negali būt sukurta be pagel- 
bos technikos ir stambaus 
kapitalo.

Bet ir tos reformos kažin 
ar išgelbės “Kuzbą”. Atski-

žinios), kuriuo einant sam
dytojas turi užmokėti darbi
ninkui pereitųjų metų algą 
ne tuo markių kursu, koks 
buvo metų gale, bet (daug
maž) tuo, koks buvo sutar
ties darymo laiku.

Ar bent vienas teisingas 
žmogus ga|i pasakyt, kad 
valstybė, įsikišdama į šitą 
reikalą, pasielgė negerai ? O 
vienok valstybės kišimąsi į 
sutartis tarp atskirų asme
nų yra priešingas liberaliz1 
mo principams.

Liberalizmo filozofija sa- 
m .. z . x ... i ko, kad didžiausias dalykas Taikosi kongreso laikų, ’ v . . _ A J4.,.. k.™ esUs žmogaus laisve..Asmuo

geriausiai žinąs, kas jam 
yra gera, kas bloga; ir as
mens tegul patys tvarko 
tarpusavinius santykius taip, 
kaip jiems patinka. Valdžia 
neprivalo trukdyt asmens 
elgimosi, kol jisai nešikėsi- 
na ant kito asmens laisvės ir 
turto. Valdžia tai tik naktį- 
nis sargas arba policijantas, 
kuris turi saugot žmones ir 

|jų turtą nUo vagių ir plėši
kų, bet ne jos yra reikalas 
tvarkyti pramonės arba pre
kybos reikalus; leisti įstaty
mus darbininkų naudai arba 
šiaip kam nors teikti savo 
globą.

Vadovaudamosi šitąja li
beralizmo filozofija, Jungti
nės Valstijos, pav. ligi šios 
dienos tebeskaito “priešin
gais konstitucijai”, įstatymą 
draudžiantį vaikų darbą fa
brikuose, ir kiekvieną suma
nymą reguliavimui darbi
ninkų santykių su samdyto
jais.

Augščiaus išdėstytasai me
tinių darbininkų algų klau
simas Lietuvoje rodo, kad 
dabartinėje ekonominės ne
lygybės sistemoje ta filozo
fija gali reikšti stačiai pra
gaištį beturčiams, gyvenan
tiems savo darbu. Iš to kiek
vienas gali numanyti, kiek 
gero siūlo lietuviams darbi
ninkams ta musų visuome
nės srovė, kuri augščiausiu 
savo idealu skaito liberaliz
mą./ \

Liberalizmas ir 
darbininkų reikalai.

Aną c hieną drg. K. Bielinis 
“Naujienose” nurodė vieną 
labai ^skaudžią dabartinio 
Lietuvos darbininkų vargo 
priežastį. Dvarų ir ūkininkų 
darbininkai daro su savo 
samdytojais metines sutar
tis dėl algų. Pradžioje per
eitų metų jiems buvo sude
rėta po 1000 ligi 3000 mar
kių metinės algos, kuomet 
markės kursas buvo 150 — 
250 markių už vieną dolerį. 
Bet gale metų, kai atėjo lai
kas mokėti darbinihkains dl- 
gas, markė jau buvo taip nU-

Liberalizmas yra geras 
dalykas minties, dvasios sri
tyje: moksle, mene, sąžinės 
reikaluose ir 1.1. Bet ne eko
nominiuose visuomenės rei
kaluose. Materialių dalykų 
gaminime ir žmonių santy
kiuose, v kurie ant šito pa
grindo susidaro, yra reika
lingas visuomeninis tvarky
mas. Ne toks tvarkymas, ku
ris asmenį paverčia* valsty
bės vergu (kaip bolševikiško 
komunizmo tvarkoje), bet 
toks, kuris apgina ekonomi
niai silpnesnįjį nuo skriau
dos ir duoda jam galimybės, 
susivienijus su savo drau
gais, patapti iš kito žmogaus 
įrankio lygiu kiekvienam ki
tam visuomenės nariu.

Darbininko idealas yra ne 
liberalizmas, o socializmas.

A

provokacijos tikslams, kad pas
kui galėjus socialdemokratus 
šmeižti. Tas spėjimas pasirodė 
teisingu esąs. “S-to” No. 50 mes 
jau skaitome:

“Atsitiko, kaip mes sakėm. 
Krikščionių ir valstiečių išvy
tas iš Seimo Dominas gruod
žio 3 dieną jau atsidūrė Ra
seiniuose ir darė pranešimą 
žemės Ūkio darbininkų profe
sinės sąjungos suvažiavimui, 
ką Seime yra padarę darbinin
kų kuopų vyrai.

“žinoma, nedaug ką pripa
sakosi, kai Seime tik trini 
‘kairiausiąją’ Seimo sieną. Ne
turėdamas kuo pasigirti, Do
minas užsipuolė ant socialde
mokratų, kam jie, girdi, atsi
sakę kurti ‘valstiečių-darbi- 
ninkų’ valdžią išvien su Dar
bo Federacija ir Valstiečių Są
junga. Kas yra Darbo Fede
racija, tai dauguma darbinin
kų patys supranta. Su kūO su
darys valdžią valstiečių są
junga, tai šiandien jau išriš
tas klausimas. Bet ‘darbo 
kuopų’ žmonės negyventų, jei 
negautų šmeižti socialdemo
kratus ir mulkinti darbinin
kus, — t&i jų duona.

“Prie progos mes norim 
priminti, kiek tie ‘darbininkų 
kuopų’ žmones yra begėdžiai 
ir pasalukai. Seimo rinkimų 
metu jie buvo paleidę brošiū
rėlę: ‘Kas tie Lietuvos social
demokratai?’ Lig sočiai pasi- 
urapstę ant musų purvais, pa
baigoje jie taip sako: ‘Dabar
tinė Lietuvos Socialdemokra
tų Partija tai yra ne darbi
ninkų partija. Tai tik darbi
ninkų mulkintojų partija. Tai 
darbininkų naudotojų sėbrų 
partija... Kas nenori eiti su 
darbininkų plėšos pardavi- 
kais, tas neatiduos savo bal
so už socialdemokratus’... (pu
si. 14.)

“Vadinasi, mėnuo atgal bu
vome nedarbininkų partija, 
buvome darbininkų klesos par- 
davikai. Dabar tie patys žmo
nes siūlo nuims sudaryti ‘val
stiečių — darbininkų valdžią.

“Reikia turėti čigono sąži
nė, kad taip ‘darbuotis’, kaip 
tai moka ‘darbininkų kuopų’ 
žmonės.”

neriją, kuri duos Jungtinėms 
Vastijoms galimybės atsi
gabenti tikrai reikalingų 
darbininkų industrijai, žem
dirbystei ar kokiems kitiems 
tikslams. Pirmon galvon 
mes turėtume išspręsti klau
simą, ar mums reikia darbi
ninkų, o paskui jau svarsty
tume, kokie darbininkai 
tam tikslui geriausia tiktų. 
Padarę tai, mes privalėtu
me nestatyti jokių kliūčių 
atvykimui atatinkamų dar
bininkų’.

“Tuo budu Ilusband pa
darytų galą lai teorijai, ku
ri skelbė, jog Amerika tei
kia prieglaudos persekioja
miems žmonėms. Priešais 
savo norą jis parodytų pil
noje šviesoje tą hipokratin- 
gą laisvę, kuriiį buvo pri
dengiami ekonominiai šalies 
reikalai, kai ta šalis teturė
jo mažai gyventojų ir nesi- 
bijoj ‘agitatorių’. •

“Vienas dalykas kvaršina 
jam galvą. Bet tą keblumą 
jis bando sekantai pašalin
ti: <

“ ‘Aš nenoriu būti klai
dingai suprastas. Nereikia 
suprasti, būk aš siūlau kon- 
trak luoto darbo Įstatymą 
panaikinti. Bet reikia turėti 
galvoje, jog einant net tuo 
Įstatymu, galima kontrak- 
tuotų amatninkų įsivežti, 
jeigu tokių amatninkų nesi
randa Jungtinėse Valstijose. 
Žinoma, pirmoje vietoje tu
ri būti nuspręsta, ar tokio 
darbininkai yra tikrai rei-

“Paprastai kalbant, tai 
reiškia, jog imigracijos ko- 
misionierius nori .1917 m. Įs
tatymą taip pakeisti, kad da
vus progos Amtrikos darb
daviams atatinkamai ‘sut
varkyti’ Amerikos darbinin-

IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS 
IR DARBDAVIAI.

Pastaruoju aliku vis dažniau 
ir dažniau', svarstoma imigra
cijos Įstatymas. Wall stryčio 
kontroliuojami žurnalai ir 
laikraščiai “rimtai” išrodinėja, 
jog visos blogybės Amerikoje 
pareina iš to, kad trūksta ala- 
lihkamų daubininkų industri
jos plėtojimui. Paul liauna, 
Fedcr įlotosios presos kores
pondentas, rašo:

“Kas gali sugalvoti tokius 
i m igraci j a i pa tva rky mu s,
kurie suteiktų Amerikos 
darbdaviams pigių darbi
ninkų ir tuo patim laiku 
neįsileistų nenuoramų ele
mento, kuris nesitenkina 
mizernomis algomis?

“Tokie žurnalai, kaip ‘Na- 
tion’s Business’, Jungtinių 
Valstijų Vaizbos Kameros 
organas, tuo klausimu spau
sdina ištisą eilę straipsnių. 
Visų tų straipsnių 
ta, jog dabartinis 
jos Įstatymas turi 
keistas. Tai labai 
tą, ką Woodrow 
administracijos

liai norėjo. Girdi,
darbių skaičius jau iki tiek 
sumažėjo, jog pa dėtis da
rosi ‘nebesą ugi’: ,

“Pasku tinjiame ‘Nation’s 
Business’ numeryje randa
me W. W. Husbando, imi
gracijos komisionieriaus dar
bo departamente, straipsnį. 
Jis siūlo, kad Amerika ga- 
bęntųsi iš Europos arbą 
Azijos pigių darbininkų to
kiu jau indiferentiniu budu, 
kaip kadaise buvo atveža
mi Afrikos gyventojai. Ta 
mintis', jo paties žodžiais iš
reikšta, skamba stkainai:

“ ‘Mes gMlime išvystyti
tokią administratyvę inaši- biaurybės nė paeiti nebegalite!

“Jei Ilusband žino bent 
ką apie Amerikos darbinin
kų kovą dėlei to, kad Į juos 
nebūtų žiūrima, kaip Į ko
kią prekę, tai jis visai ne
rimtai elgiasi. Pav., Vaiz
bos Kameros nariams "jis 
sako:

“ ‘Viena permainų, kurią 
aš turiu galvoje, yra ta: rei
kia sukurti tokią sistemą, 
kuria einant, svetimos val
stybės nuolat informuotų 
musų valdžią apie savo dar
bininkų perviršį. Tuo bildu, 
kai pas mus pasireikštų dar
bininkų stoka, mes žinotu
me, kur kreiptis, gavimui 
tinkamiausių žmonių’.

“Hūsband suranda, jog ne 
jis vienas nori atsukti nu
garą toms Jungtinėms Val
stijoms, kurios egzistavo 
pirm Woodrow Wilsono ad
ministracijos.

—- - - —- - - - - - - -
Iš darbininkų pro 

fesinio judėjimo.

buvo

Pirmadienis, Sausis 8, 1923

Pranešimas ir prašymas

esme yra 
imigraci- 
buti pa- 
panašii į 
Wiisono 

neišmanė- 
dabar be-

žiūrint to, kad jisai yra ge
ra valia priėmęs ją. Atitai
syt tą skriaudą butų galima 
tiktai tuomet, jeigu sutar- 
tiės prasmė butų išaiškinta, 
atsižvelgiant į persikeitusį 
markės kursą. Taigi į tą gin
čą tarp darbininkų ir sam
dytojų turėjo įsikišti teis
mai arba įstatymų leidėjai.

Ir ištiesų, klausimas atsi
dūrė Seime. Tapo įteiktas ir 
apsvarstytas tam tikras įsta
tymo sumanymas (apie ga
lutiną jo priėmimą dar nėra

“DARBININKŲ KUOPŲ” AT
STOVŲ DARBUOTĖ.

šioje vietoje jau buvo rašy
ta, kaip “darbininkų kuopų” at
stovai siūlė socialdemokratams, 
Darbo Federacijai, valstiečių są
jungai ir lenkų darbininkų at
stovui “Darbininkų valstiečių 
valdžią” sudaryti.

“Socialdemokratas” tą dar- 
kuo” vyrų pasiūlymą išjuokė, 
spėdamas, kad tai daroma cik

Jungtinės Valstijos darė eks
perimentų taip vadinamoje 
amerikonizacijos sirtyje. 
Amerikonizavimos karo me
lu padidėja, bet, blaivomis 
akimis, žiūrint visgi toli gra
žu nebuvo atsiekia lauktųjų 
rezultatų. Asmeniniai aš pa
stebėjau, jog kaip didieji 
taip ir mažieji darbdaviai 
po karo visai kitokiomis aki
mis prūdėjo žiūrėti Į iihig- 
rantus’. *

“Vadinasi, Ilusband aiš
kiai pasako, jog dabar sve
timšaliai .musų akyse turi 
būti, nė daugiau nė mažiau, 
kaip tik darbo gyvuliai, ku
rių žmoniško gyvenimo rei
kalais nėra mažiausio rei
kalo rūpintis.”

Tik per klaidą užgavo 
mulo garbę.

šeimininkė (į ^avo burdirigie- 
rius): — Ištiesų, jus taip kvai
li, kai mulai: rukot ir geriat, ru
ko t ir geriat — net galva skau
da nuo tų dūmų!

Burdingieris (pašokęs): — 
Ką? Ar tu mus lygini su mu
lais?!

Šeimininkė: — Ak tiesa, ne
galima jūsų lyginti su mulais. 
Mulas nė munšainės negeria, bei 
pypkės nerūko, o jus nuo tos

Savo profesijos reikalams 
ginti darbininkai spiečiasi į 
profesines draugijas (trade 
unions), o šios pastarosios 
stengiasi susijungti į vieną or
ganizaciją, kuri galėtų vado
vauti ne tiktai kurio nors vie
no miesto ar krašto darbinin
kų profesiniam judėjimui, bet 
viso pasaulio. Todėl jau prieš 

są
junga visų tų darbininkų pro
fesinių draugijų, kurios į pro
fesinį judėjimą žiurėjo kaipo į 
vieną kelių vedančių į socialis
tinę visuomenės tvarką. Tai 
vadinamoji išiandjien Amster
damo internacionalinė darbi
ninkų profesinių dr-jų sąjun
ga. Ji nesenai išleido savo 
pirmąjį metr’aštį, . kuriame 
yra galybė įdomios me
džiagos apie tos didžiausios 
pasauly darbininkų organiza
cijos padėtį. Vieną kitą daly
kėlį aš čia ir noriu pastebėti.

1921 metais sąjungai prik
lausė 24 valstybių darbininkų 
profesinės draugijos, būtent: 
Argentinos, Belgijos, Bulgari
jos, Danijos, Vokietijos, Aust
rijos, Prancūzijos, Graikijos, 
Anglijos, Italijos, Jugoslavijos, 
Kanados, Latvijos, Liuksem
burgo, Olandijos, Norvegijos 
(šiandien ji yra prisidėjusi 
prie bolševikų profes. draugi
jų inttrnacionalo), Peru, Len
kijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Ispanijos, Pietų Amerikos, Če
kijos ir Vengrijos; Amerikos 
Suvien. Valstybių darbininkų 
profesinių dr-jų sąjunga, Gom- 
perso vedama irgi dalyvavo ši
toj sąjungoj, bet vėliau išsto
jo, nes Amerikos darbininkų 
profesinio judėjimo vadams ji 
išrodė perdaug “raudona.”

Visos šitos draugijos 1921 
m. gruodžio 31 d. turėjo 21,- 
991,615 narių, jų tarpe 5,524,- 
281 moterų. Imant valstybė
mis pirmoj vieloj stovi vokie
čių sąjunga su daugiau ne 8 
milioniHs narių, paskui seka 
Anglų su 6% mil. narių. Įdo
mu čia pat pastebėti, kad tik
tai vienos Anglijos profes. dr- 
jos visos iki vienos yra prisi
dėjusios į šią sąjungą, gi kitų 
kraštų darbininkų profesinis 
judėjimas yra suskaldytas, 
pav., vokiečių Amsterdamo są
jungai tepriklauso 67% visų 
organizuotų darbininkų.
„ Sąjungos vydomąjį biurą su
daro: Thomas (Anglija) 
pirmininkas, L. Jouhauks 
(Prancūzija), C. Mertens (Bel
gija) Jr Leiparl (Vokietija) 
vice-ipirmininkai, J r. Oudegeest 
ir Edo Fimmch — sekreto
riai.

Metraštis siitųikia skaitme
nų ir apie kitų pakraipų profe
sines sąjungas. Iš jo mes suži
nome, kad 1921 m. gruodžio 
31 d. komunistų datbih. .prof. 
dr-jų sąjunga turėjo 7,069,000 
narių (šiandien tas skaičius 
yra, žinoma, daug mažesnis), 
įvairios tikybinės darb. profes. 
dr-jos — 3,759,106 narius, sin- 
dikalistų pakraipos dr-jos 
1,254,217 narius vadinamosios 
neitralinės — 6,577,649 ba
rius ir Įvairios kilos — 5,201,- 
334 narius.

Šitie skaitmens aiškiai rodo, 
kad Amsterdamo sąjunga yra 
pati didžiausia ir kad ne ko
munistų pragaištingos pastan
gos skaldyti nė tiktai politinį, 
bet ir profesinį darbininkų ju
dėjimą, ji butų dar didesnė ir 
stipresnė. Bet ateitis jos ran
kose, iies komunistų daina jau 
sudainuota. Šiandien nėra abe
jones, kad Rusų profes. dr-jos 
gavusios galimybės laisvai 
dirbti dėsis prie Amsterdamo 
sąjungos. Negalės ilgai pasi
likti šalo socialistinio profesi
nio judėjimo it Suvien. Ameri
kos Valstybių darbininkų pro- 
fesnės draugijos, nes vis stip- 
rėjantis ten socialistinis ju
dėjimas atidarys akis plačio
siomis minioms ir nuves Į Am-

Prie šlcderiškio Žemės Ūkio 
Draugijos “žvaigždė” 1921 m. 
susikūrė Gainios Tyrimo Biu- 
ras su sekančia/s skyriais: 1) 
Meteorologijos 
rimo, 3)
4) botanikos, 5) mikologijos ir 
fitopotologijos, 6) švietimo ir 
7) literatūros.

Literatūros sekcija tarp kit
ko renka dėl Istorinių reikalų 
ir dėl bibliotekos po vieną ek- 
zempliorjį visokių lietuviškų 
spausdinių, kaip' knygų, laik
raščių, bidetinų, kalendorių,

2) žemes ty- 
zoo-entomologijos,

kreipiamės prie visų literatū
ros draugų kaip knygų ir laik
raščių leidėjų, autorių ir kitų 
su prašymu paaukoti ir pri
siųsti biurui po vieną ekzemp- 
liorį nuo kiekvieno laikraščio, 
knygos, kalendorio ir tt. Ypač 
mums labai naudingos butų 
senesnių leidinių knygos ir 
laikraščių komplektai. Kas to
kius galė/tų prisiųsti arba su
teikti žinios, kur galima gauti 
apsistojusių, nebeišeinančių 
laikraščių komplektus, tai bū
tume už patarnavimą labai dė
kingi.

Iki šiol 
te biurui 
redakcijos 
lojas,” “

“Darželis,” 
“Gydytojas; 
stirta Bals.” 
“Lietuvos Balsas, 
Ūkininkas, 

M

paaukojo ir prisiun- 
sekančios laikraščių 
savo leidinius: “Ar- 

Aušrinė,” “Baltika,“ 
‘Dirva,” “Giedra,“ 
“Kibirkštis,” “Kri- 
“Lictuvių Balsas”, 

/’ “'Lietuvos 
‘/Lietuvos žinios,” 

“Musų Žeme,” “Musų 
“Medicina,” “Naujie

nos,” “Prekyba,” “'Prūsų Lie
tuvių Balsas,” “Rankpclnis,”
“Rits,” “Rytoj us,” “Sietinas,“
“Socialdemokratas,” “Švietimo
Darbas,” “Talka,” “Tarybos
Žinios,” “Tėvyne,” “Tėvynės
Balsas” (Kauno), “Tėvynės
Balsas” (Amerikos), “Tėvynės
Sargas,” “Trimitas,” “Viense-
dis” ir “Žiburėlis.” Visonis
laikraščių redakcijoms ir lei
dėjams tariu širdingą ačių už 
paaukotus laikraščius Lietu
vos visuomenės naudai. Turiu 
vilties, kad visi laikraštininkai 
ir kiti literatūros draugai rems 
musų darbą ir toliau, paauko
simi ir prisiųsdami biurui 
spausdintą žodį kiekvienas iš 
savo autoriaus darbų.

Gaintos Tyrimo Biuro ved. 
J. Keželis.

Antrašas visokiai korespon
dencijai: Litliuania, Naujo 
Radviliškio paštas. Gamtos Ty
rimo Biuro vedėjui J. Keželiui 
Smailiuose.

SPAUDOS LAISVA 
LENKIJOJE.

Galicijos ukrainiečių dien
raščio “Svoboda” žiniomis, len
kų Lucko apygardos teismas 
patvirtino kaltinamąjį aktą 
trijų Voliniaus ukrainiečių Uit- 
stovų seimą . Pristap’o, fid- 
girski’o’ir Paščuk’o. Šie seimo 
nariai kaltinami dėl išleidimo 
prieš rinkimus į Seimą atsi
šaukimo, kuriame buvo pab
rėžiamas elgesys lenkų admi
nistracijos Voliniuj, persekio-

džios kolonizacijos politika, 
šiomis dienomis Seimas svar
stys prokuiįyturos reikalavi
mą atiduoti šiuos seimo narius 
teismui. «

Lenkijoj kas 12 minučių 
MIRŠTA VIENAS KŪDIKIS.

. Lenkų Raudonasis Kryžius 
surado, kad vaikų mirtingu
mas Lenkijoj perviršija visus 
ligšiolinius rekordus. Sulig pa
skutiniais tyrinėjimais, Lenki
joj esama tik 50 nuoš. sveikų 
vaikų. .48 nuoš. silpnų ir 8 
nuoš. ligonių. Kas 12 minučių 
Lenkijoj miršta žindafriasai 
kūdikis.

A
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nių darbiu, dr-jų šeimyna.
J. Vanagas.

ŠNIPŲ INSTITUTAS.
Latvių laikraščių žiniomis, 

Petrapily Įsteigtas specialus 
šnipų institutas. Klausytojų 
esą apie 10,000. Toks pat in
stitutas organizuojamas ir 
Maskvoje.

hhhhmh



Pirmadienis, Sausis 8, 1928

Klebono sapnaš.
(Feljetonas)

—Ba'ten biznis!—tarė paits 
sau storas klebonas Balčiūnas 
minkštam fotely sėdėdamas 
prieš apituštį buteliuką, ir gi
liai susidūmojo. Tie parapi- 
jonys pasidarė toki mandra- 
pypkiai, kad nė pagarbos kuni
gams nebeatiduoda. Dar blo
giau, į kunigus žiuri nebe kaip 
į savo nepaliečiamus dievai
čius, bet kaip į dykūnus, leng
vos duonos bizniefrius. O blo
giu blogiausia — jie vis šykš- 
tesni ir šykštesni darosi... 
Raten visai biznis!..

Taip giliai dūmodamas kle
bonas Saičitinas savo fotely už
snūdo. Ir užsnūdęs sapnuoja. 
Šventadienis. Bažnyčioj pa
maldos. Pasiėmęs savo buše
liuką eina jis per bažnyčią ko- 
lektuoti, bet žiuri — bažnytė
lė beveik tuščia. Kur-ne-kur 
kokia davatkėlė bobelė kump
so nosį į asilą įbedus, snaudžia. 
Susigraudinęs klebonas pakelia 
akis dangun ir beveik su aša
roms skundžias: “Viešpatie, 
tu matai, kad biznis visai ra
ten!” Ir, tartum kad Viešpats 
butų jo skundą išgirdęs, — 
štai jis mato pro atviras baž
nyčios duris, kad Dėdė Šėmas 
ilgu rimbu pasimojęs beatge
nąs dideliausį būrį žmonių, kai 
avinų, tiesiai į bažnyčią. Be
matant bažnytėlė buvo pilna 
kaimenės. Klebonas vėl- ima 
savo bušeliuką ir eina pinigau
ti. Nė dalies bažnyčios neap
ėjo, o jau, dievulėliau! — bu- 
šeliirkas lūžte lūžo nuo pinigų. 
Velka jis bušeliuką prie alto
riaus, kad kitą paėmus apeiti 
likusią parapijonų dalį, o čia 
nelaimė: užkliūva koja už 
kažkokios davatkos, klebonas 
puola ir jo visi pinigai pabyra 
asilo j..:

Čia susirūpinęs klebonas pa
bunda, vis begraipstydamas 
aplinkui pinigų, bet veik atsi
peikėja ir pamato, kad tai buvo 
tik sapnas—ak, kolks saldus 
sapnas!

________ .................a.
Minėdamas tą nepaprastą 

sapną klebonas Saičiunas ima 
svajoti. Svajonės slenka vie
na paskui kitą. Taip, tai buvo 
tik Sapnas, bet kodėl gi tai ne
gaištų būt tikrenybėj? Kodėl, 
pavyzdžiui, tas Dėdė Somas ne
galėtų būti toks geras, kad iš- 
tikrųjų imtų būriais varyti 
žmones bažnyčion kas šventa
dienis? Ir pinigus nešti kle
bonui. Ar negalima kaip nors 
tatai padaryti? Prašyti jo?— 
vieno neklausys. Reikia kas 
nors kita daryti.

Pienavo klebonas, pienavo ir 
suplenavo. Vieną gražų šven
tadienio rytą per pamokslą 
jis pakloja visą savo sumany
mą:

žinote, mieli mano para- 
pijonys, jus nesate taip atsida
vę bažnyčiai šventai, kaip tik
ri katalikai privalo būt atsi
davę. Jus savo kunigo nebe
klausote, o tai labai bloga, nes 
iš to tik velnias džiaugiasi. Rei
kia kas nors daryti, kad jus 
labiau bažnyčią ir savo kunigą 
mylėtumėt. O daryti reikia ve 
kas. Pirmiausiai reikia su
šaukti visų parapijonų ir pa
rapijų susirinkimai, reikia iš
rinkti tam tikrus komitetus ir 
pasiųsti į Washingtoną pas 
Jungtinių Valstijų prezidentą 
prašyti, kad jis išleistų tokius 
įstatymus: 1) Uždaryti visas, 
išskiriant bažnyčių, biznio į- 
s taigas šventadieniais; 2) Šven
tadieniais versti visus žmones 
eiti bažnyčion, jei reikalas— 
pavartojant policiją, — ir kad 
kiekvienas eidamas atneštų 
savo dešimtinę iš pilno ir iš 
tikro; 3) Kad tėvai butų pri
versti savo vaikus leisti tik į 
parapijines mokyklas.

Taip išdėjo klebonas savo 
pieną parapijonims. Keliomš 
davatkoms tas pienas begalo 
patiko ir jos buvo bcišskėtu- 
sios rankas ploti, bet susigrie
bė, kad čia bažnyčia, o ne baž
nyčios skiepas, ir nebeplojo. 
Kiti betgi parapijonys, kurių, 
kaip paprastai, bažnyčioj labai 
nedaug tebuvo, tik šyptelėjo, o 
išėję iš bažnyčios juokavo:

I z f

NAUJIENOS, Chicago, fil.
______________

—Tai mandra galva! Visus, 
girdi, biznius uždaryti šven
tadieniais, vadinas ir “sofi 
drinks” saliunus! Bet jeigu 
jau daryti visus biznius, tai 
reikėtų uždaryti ir bažnyčią, 
nes ir čia tik biznis daromas 

pinigo nedavęs neįeisi ir ne
išeisi. O pasimelsti gali ir na
mie, ba Dievas visur yra, vi
sur maldos išklauso.

Taip, matyt, iš klebono Sai- 
čiuno mandraus pieno, kurį jo 
saldus sapnas pagimdė, niekas 
ir neišeis.—Nebiznierius.

Meile akla. »
[Pavėlavęs kritikas taria rimtą 

savo žodį].

Kad jau tiek daug žmonių, 
kur nieko nenusimano nei apie 
dailę nei apie muziką, virto tų 
dalykų kritikais, tai norėčiau 
ir aš tarti žodį kitą apie, tuos 
tris lietuvių artistus iš Kauno.

Reikia turėt mažiausiai bent 
du būtiniausiu privalumu tam, 
kas sičkiasi teikti publikai ma
lonumo daina (ypatingai bo
sas ar baritonas). Tuodu bū
tiniausia privalumu tai— bal
so apimtis ir kokybė, p. Olekai 
stoka ir vieno ir antro.

Smuikininkas p. LeŠkevi- 
čius, be abejo, galėtų užimti 
vietą tokioj organizacijoj 'kaip 
Chicagos Simfonijos Orkestras. 
Ką tik jis griežė, — griežė 
gerai, ir man jis patiko. Bet 
abejoju, begu ir jis pats turė
tų pretenzijos būti koncertų 
artistas. Lyginti jis su ku
riuo nors paskubusių koncer
tų artistų negalima. Tai betgi 
ne jo žeminimas, o tik klasifi
kavimo dalykas. Del pavyzdžio: 
riščios žirgas nėra žinginės 
žirgas, o žinginės žirgas ne
statoma ton ipačion kleson su 
Šuolinės žirgu. Aš mėgstu 
matyt riščios žirgų lenktynes, 
žinginės žirgų lenktynes kaip 
ir šuoŲnės žirgų lenktynes, bet 
noriu matyt kiekvieną tų griK 
pių atskirai.

Ponas Byra turi nepaprastą 
imaginaciją, vaizduotę, ekspre-

sijos ir interpretacijos iegą, 
bet neturi balso toms savo 
artistinėms koncepcijoms pa
reikšti. O tai jo didžiausioji 
nelaimė, nes jeigu jis turėtų 
bent antraeilį 
užimti vieną 
tarp didžiųjų 

Nepaprastai
tų iš Lietuvos atvykusių svečių 
aš tegaliu išsiaiškinti tik tuo, 
kad žmonės darosi neregiai dėl 
bet kokių jų įgimtąjį kraštą 
liečiančių ydų. Tie vyrai yra 
musų svečiai—svečiai iš Lie
tuvos. Tat dagi nerimtai pa- 
mislyt apie jų meną atrodytų 
nepatriotinga, nedrauginga, nc- 
sensacinga ir nelietuviška. Tuo 
būdu galima tik pakartoti: iš- 
tikrųjų, “meilė yra akla”.

v —J. H. Ostrander.

balsą, jis galėtų 
pirmųjų vieitų 
interpretuotojų, 
didelį gyrimą

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI B 
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Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se, Bahted St., Chicago, III,

“BE PIENO, NĖRA 
ŽMOGAUS".

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
■ Komitetas. 

--------------------- 1----------------

1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.

Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas:
St. Seimo narys M. Šleževičius 

Pirminihkas,
St. Seimo narys -M. Krupavičius 

Vic^Pirmininkas,
St. Seimo narys O. Bikleris 

' Iždininkas,

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 nnn GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ irI UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę.
• _. J. _ T Z • 1 "p j’’ \ 1 —»

Knygyną su
..................$150.000

.. 10.000
..... 5.000

KATALOGAS
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš di’džiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipirkęs seka
mus Knygynus:

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” 
verte knygų ..................L

‘‘Naujienų” Knygyną su verte knygrį 
“Kardo” Knygynų su verte knygų....... .

Visos geriausios knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra ‘ 
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui musų knygų — nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamai antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL.

6.95
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai Kfl
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRI) COMPĄNY, 
Importuotojai ir Exportuotojai. Didrnenomis ir smulkmenomis. 

Pardavės Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

C. HOUSTtfN GOUDISS 
Amerikos Žymaus maistų laikraščio 
leidėjas; virimo mokyklos įsteigėjas;

“People’s Home Journal” 
maistų direktorius.

Žmogus yra žinduolis. Žinduoliai yra 
esybės, kurių pirmutiniu maistu yra 
pienas ir* kurių visas fizinis esimas 
yra paremtas šituo stebėtinu skysčiu.

Pienas yra vienintėMs gamtos ga
minys patiektas . vieninteliai maitini
mo tikslais. Visa kas kita, ką m'es 
valgom ar geriam turi vieną ar dau
giau kitų priežasčių savo biučiai. Vie
nintelė priežastisy pieno buvimui tai 
gyvybės palaikomas. Tatai žiūrint j 
maistą visais žvilgsniais pienas turi 
užimti pirmutinę vietą.

Be pieno žmogus negalėtų išlikti, 
Išdžiovinus pienines liaukas motinos 
krūty, karvės, ožkos ir asiles tešme
nyse žmogine šeimyna su viena gent* 
karte. Atėmus kiekvieną kitą maisto 
dalyką, o palikus užtenkamą pieno 
apštį žmoginė šeimyna augs kaip au
gus.

Pienas yra vienas tų maistų, kuris 
padaro galimu naujai gimusiam kū
dikiui gyventi, tai yra maistas, kurį 
gali suvirškinti mažne kiekvieno vi
duriai visose apystovose. Tai yra tik
ras gyvybės ramentas.

Tyras pienas yra didžiausias žmo
nijos palaiminimas. Netyras pienas 
yra didžiausias žmonijos prakeiksmas. 
Ir visus pieno gaminimas turi būt ap
saugotas, o jo užlaikymas turi būti 
vedamas kuo rūpestingiausiai, jei no
rima, kad jis butų palaiminimu, o ne 
prakeiksmu.

Pasiekimas to yra vienas didžiau
sių uždavinių pasauly, šitas stebėti
nas maistas yra toks artimas kam 
nebūk, apdovanotam gyvybe, kad nuo 
jo pagaminimo valandos jis patrau
kia prie savęs nematomus tuntus iš 
atmosferos bejieškančius rasŲ tinka
mas perėjimo vietas. Jei kiekviena 
mokslui žinoma, sanitarumo apsauga 
bebus panaudotd, tai šitas maisto ir 
sveikatos šaltinis per kelias valandas 
gali pavirsti ligos, kančių ir mirties 
perdavėju. Patiekti pieną, kuris bu
tų garantuojąpias absoliučiai tyras, 
beveik negalima — t.eČiaus nevisada 
negalima.

BORDENO GARUODINTASIS PIE 
nas yra tyras kaimo pienas su pa
liktais paviršiais. Yra dėta visos pa
stangos tam', kad suteikus jums pie
ną tikrai tyrą ir gerą. Jūsų krautuvi
ninkai laiko didelę apštį pas savi? 
jums. Užsisakykite šiandien pas jį 
kelias skardinaites.
Su leidimu perspausdinta iš Forecast 

sausio men., 1921 m.
Kopiraituota 1920 C. Houston Goudiss’o

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterilkų, Vyriiką, 
Vaikų ir visų chroniikų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Ręs. 1139 Tndenendence Blvd Chicar*

Tel. Ąustin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

6208 W. Harrisoa St.

Valandos 8—12 kasdienį ir 6—8 
vakare išskiriant nedildienius.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Av0. 
Tel.i Yards #94

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedįldieni&is nuo 18 
iki 1 vai. po pieto.

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
SYDYTO1AS ir CBIRURUA3

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

jus nešiojate akinius? Kad 
su jais matyti ? Dclko jum*s

Kodėl 
negalite 
galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, tr 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

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

Td. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir cfaroniikaa li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo- 
teriikų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 6318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarų,

(Tęsinys) 
Auksiniai pinigai ,

“1920-X-29. Steig. Seimo narys majoras 
Škirpa (pėstininkų savanorių organizatorius) 
praneša apie dabartinę savanorių organizacijos 
padėtį. Iš provincijos plaukia nemaža žmonių, 
viso įsiregistravusių yra 300 vyrų. Dabar svar
biuoju klausimu yra tų žmonių aprūpinimas 
drabužiais. St. Seimo narys Krupavičius prane
ša, kad dabar drabužių reikalauja reguliarė 
armija, savanorių tveriamas pulkas* ir šauliai. 
Nutarta pirmoj eilėj duoti drabužių reguliarei 
kariuomenei.^

“1920-X-30 d. Krašto Aps. Min. įgaliotinis 
majoras Motiejūnas Valevičius praneša, kad 
aplankę: musų grįžusiais belaisvius. Jų išvaiz
da esanti baisi. Jie esą basi, beveik vienuose 
marškiniuose ir be pinigų. Siūlo paaukoti jiems 
kokią nors sumą pinigų... Nutarta duoti jiems 
laboko ir po 5 auksinus pinigais.”

“1920-XI-8 d. Šarvuotojo traukinio organi
zatorius majoras šilingas pasakojo apie šar
vuoto traukinio įsisteigimą, nurodo į jo truku
mus, labiausiai į šviesos ir skydų reikalingu
mą. Prašo Komiteto sušelpti traukinį pinigaiš, 
kad galima butų tuojau tuos skydus nupirkti. 
Asignuojama tam reikalui 36,000 auksinu.”

“192O-XI-18 d. žeromskis (St. Seimo na
rys) praneša, kad “Geležiniame Vilke” yra jau 
apie 300 vyrų, kurie turi tiktai apie*20 arklių...” 
(Komitetas arkliams pirkti paskyrė 200,000 a.)

“1921-1-25 d. —7 Generolas Žukauskas siū
lo Komitetui nupirkti batų armijai už 300,000 
ąuks. I ž šią sumą galima butų nupirkti apie

V. Putvinskas, L. šaulių Sąjungos Pirmininkas. 
Seimo nar. N. Rachmilevičius, Žydų Tautos 

Tarybos įgaliotinis.
V. čerkasas, Gudų Ministerijos įgaliotinis. 

St. Seimo narys A. Šmulkštys.
St. Seimo narys P. Ruseckas 

Sekretorius.

st.

1922 m. sausio mėn. Kaunas.

VYRIAUSIO LIETUVOS GYNIMO KOMITETO 
APYSKAITA

nuo 1920 m. spalio 1 d. iki 1921 m.
gruodžio 31 d.

BALANSAS 1922 M. SAUSIO 1 
AKTYVAS.

I. Kasa ...............................
II. Einamosios sąskaitos:

Kauno Valstybės Iždinėj
Nr. 43 .................. 2,394,153.22.
Liet. Pr. ir pramo
nės B-ke Nr. 572 .. 201,242.75.
Lietuvos Tarptautin.
B-ke Nr. 104/40 ...... 261,264.—

III. Incasso:

DIENAI

Auks. 1,562.98 sk.

2,856,659.97

IV. Sandėlis ............... ...........
V. Kilnojamas turtas ............
VI. Įvairių asmenų ir įstaigų:

Sulig reskontro knygos .... 719,042.38
VII. Išduotos aukos.........................  5,553,924.51
VIII. Išleista propagandai ............... 516,527.37
IX. Vyriaus. Liet. Gynimo Komiteto

laikymas ................................. 179,601 98
X. Išlaidos aukas dalinant................... 53,061.35

.. 83,629.32 

.. 18,226,—

Tai taip darbavosi Vyriausias Lietuvos Gy
nimo Komitetas, kuris mano, kad išpildė jam 
visuomenės uždėtą pareigą ir savo darbą sun- 

s n ūsų nepriklausomybės lai
kais padarė. Dabar atėjo kiti laikai ir kiti Vyr. 
Liet. Gyn. K-to darbai, kuriuos irgi sulig išga
le Komitetas pildys, pasitikėdamas, kad jį ir to
liau visuomenė rems, kaip ligi šiam laikui rė
musi.

BALANSAS Auks.......... 10,006,740.86
PASYVAS :

I. Aukos ..........
II. Aukos kelyje:

Sulig pranešimo Valstybės Iždinės 24,505.— 
fll. Įvairių asmenų ir įstaigų:

Sulig reskontro knygos
Pelnas iš kapitalo:
%% už musų kapitalų naudojimą 
bankuose ..........;................................ 7,068.51

Auks. 9,867,81’0.15 sk.

IV:
107,357.20

BALANSAS Auks.......... 10,006,710.86 sk.
(Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
• *

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF A*MERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos: 
Tel. 6 X—K. Saulilaite 
6 X—O. Švažiene 
6 X—E. Visbarienė 
6 X—S. Zulis __
Nr. 4—E. Adonįkevičienė
6— M. Striokięne^
7— M. Striokienė 
16—D. Railaitė
19— A. Petrekius
20— A. Jurėnas 
24—Z. šimkevičiutė 
30—K. Dailidoniui 
40—B. Beinoravičienė 
42—A. Šmitienė 
44—J. Ancevičienė 
46—M. Songailienė 
54—K. Laučius

63 -O. Kasčįukyle 
65—P. Zdanauskas 

. 66—1. Starulis
77—E. Elešiunienė 
12690—K. Bi tautas 
12786—J. Serapinas 
13466—D. Butkienė 
13533—J. Kalkui 
1360&—J. Vilkas 
14752V-E. Valiulįenė 
14780—S. Aidulaitienė 
14788—M. Sarbutienė 
14869—P.
14879—F. 
14909—F. 
14914—A. 
14932—0.
14234—M. Kairevičiutė

Vismontas 
Liaudanskas 
Zelvis 
Žukauskui 
Bočiuniutė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5888

u u—
Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St- 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioma ofisas yra 

uždarytas

DR. VAITUSH, O. D
Lietavi* Maerlallstao Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Pritmąno valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Pa«eugvHis akių (tempimu, «.uri> 
•sti, orielastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kariti, atitaisė 
ireivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską.. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo G iki] 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.t

Telefonas

Yards
3135

KURSE

M. Burokienė, Nursė 
5141 So, Halsted St., Chicago. 

■■■■' .............. /

Telephone Yards 1532

DR. į KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., Chicag*.

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos i 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimų, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

Or. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akužeras 

' 3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
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Klebono sapnai.
(Feljetonas)

—Rateli bizųisl—tarė pats 
sau storas klebonas Saičiunas 
minkštam fotely sėdėdamas 
prieš apituštį buteliuką, ir gi
liai susidūmojo. Tie parapi- 
jonys pasidarė toki mandra- 
pypkiai, kad nė pagarbos kuni
gams nębeatiduoda. Dar blo
giau, į kunigus žiuri nebe kaip 
į savo nepaliečiamus dievai
čius, bet kaip į dykūnus, leng
vos duonos biznierius. 0 blo
giu blogiausia — jie vis šykš- 
tesni ir šykštesni darosi... 
Ra ten visai biznis!..

Taip giliai dūmodamas kle
bonas Saičiunas savo fotely už
snūdo. Ir užsnūdęs sapnuoja. 
Šventadienis. Bažnyčioj pa
maldos. Pasiėmęs savo buše- 
liuką eina jis per bažnyčią ko- 
lektuoti, bet žiuri — bažnytė
lė beveik tuščia. Kur-ne-kur 
kokia davatkėlė bobelė kump
so nosį į asilą įbedus, snaudžia. 
Susigraudinęs klebonas pakelia 
akis dangun ir beveik su aša
roms skundžias: “Viešpatie, 
tu matai, kad biznis visai ra
ten!” Ir, tartum kad Viešpats 
butų jo skundą išgirdęs, — 
štai jis mato pro atviras baž
nyčios duris, kad Dėde Somas 
ilgu rimbu pasiniojęs beatge
nąs dideliausį būrį žmonių, kai 
avinų, tiesiai į bažnyčią. Be
matant bažnytėlė buvo pilna 
kaimenės. Klebonas vėl ima 
savo bušeliuką ir eina pinigau
ti. Ne dalies bažnyčios neap
ėjo, o jau, dievulėliau! — bu
šeli ūkas lūžte lūžo nuo pinigų. 
Velka jis bušeliuką prie alto
riaus, kad kitą paėmus apeiti 
likusią parapijonų dalį, o čia 
nelaimė: užkliūva koja už 
kažkokios davatkos, klebonas 
puola ir jo visi pinigai pabyra 
asloj...

Čia susirūpinęs klebonas pa
bunda, vis begraipstydamas 
aplinkui pinigų, bet veik atsi
peikėja ir pamato, kad tai buvo 
tik sapnas—ak, kolks saldus 
sapnas!

Minėdamas tą nepaprastą 
sapną klebonas Saičiunas ima 
svajoti. Svajonės slenka vie
na paskui kitą. Taip, tai buvo 
tik šapnas, bet kodėl gi tai ne
galėtų būt tikrenybėj? Kodėl, 
pavyzdžiui, tas Dėdė Šėmas ne
galėtų būti toks geras, kad iš- 
tikrųjų imtų būriais varyti 
žmones bažnyčion kas šventa
dienis? Ir pinigus nešti kle
bonui. Ar negalima kaip nors 
batai padaryti? Prašyti jo?— 
vieno neklausys. Reikia kas 
nors kita daryti.

Pienavo klebonas, pienavo ir 
suplenavo. Vieną gražų šven
tadienio rytą per pamokslą 
jis pakloja visą savo sumany
mą:

žinote, mieli mano para- 
pijonys, jus nesate taip atsida
vę bažnyčiai šventai, kaip tik
ri katalikai privalo būt atsi
davę. Jus savo kunigo nebe
klausote, o tai labai bloga, nes 
iš to tik velnias džiaugiasi. Rei
kia kas nors daryti, kad jus 
labiau bažnyčią ir savo kunigą 
niylėtum'ėt. O daryti reikia ve 
kas. Pirmiausiai reikia su
šaukti visų parapijonų ir pa
rapijų susirinkimai, reikia iš
rinkti tam tikrus komitetus ir 
pasiųsti į VVashingtoną pas 
Jungtinių Valstijų prezidentą 
prašyti, kad jis išleistų tokius 
įstatymus: y 1) Uždaryti visas, 
išskiriant bažnyčių, biznio į- 
staigas šventadieniais; 2) šven
tadieniais versti visus žmones 
eiti bažnyčion, jei reikalas— 
pavartojant policiją, — ir kad 
kiekvienas eidamas atneštų 
savo dešimtinę iš pilno ir iš 
tikro; 3) Kad tėvai butų pri
versti savo vaikus leisti tik į 
parapijines mokyklas.

Taip išdėjo klebonas savo 
pieną parapijonims. Kelioms 
davatkoms tas pienas begalo 
patiko ir jos buvo beišskėtu- 
sios rankas ploti, bet susigrie
bė, kad čia bažnyčia, o ne baž
nyčios skiepas, ir nebeplojo. 
Kiti betgi parapijonys, kurių, 
kaip paprastai, bažnyčioj labai 
nedaug tebuvo, tik šyptelėjo, o 
išėję iš bažnyčios juokavo:

—Tai niandra galva! Visus, 
girdi, biznius uždaryti šven
tadieniais, vadinas ir “soft 
drinks” saliunus! Bet jeigu 
jau daryti visus biznius, tai 
reikėtų uždaryti ir bažnyčių, 
nes ir čia tik biznis daromas 
- pinigo nedavęs neįeisi ir ne
išeisi. O pasimelsti gali ir na
mie, ba Dievas visur yra, vi
sur maldos išklauso.

Taip, matyt, iš klebono Sai- 
čiuno mandraus plono, kurį jo 
saldus sapnas pagimdė, niekas 
ir neišeis.—Nebiznierius.

Meilė akla. ,
[Pavėlavęs kritikas taria rimtą 

savo žodį].

Kad jau tiek daug žmonių, 
kur nieko nenusimano nei apie 
dailę nei apie muziką, virto tų 
dalykų kritikais, tai norėčiau 
ir aš tarti žodį kitą apie, tuos 
tris lietuvių artistus iš Kauno.

Reikia turėt mažiausiai bent 
du butiniausiu privalumu tam, 
kas siekiasi teikti publikai ma
lonumo daina (ypatingai bo
sas ar baritonas). Tuodu bu
tiniausiu prikalumu tai— bal
so apimtis ir kokybė, p. Olekai 
stoka ir vieno ir antro.

Smuikininkas p. LeŠkevi- 
čius, be abejo, galėtų užimti 
vietą tokioj organizacijoj kaip 
Chicagos Simfonijos Orkestras. 
Ką tik jis griežė, — griežė 
gerai, ir man jis patiko. Bet 
abejoju, begu ir jis pats turė
tų pretenzijos būti koncertų 
artistas. Lyginti jis su ku
riuo nors paskilbusių koncer
tų artistų negalima. Tai betgi 
ne jo žeminimas, o tik klasifi
kavimo dalykas. Del pavyzdžio: 
risčios žirgas nėra žinginės 
žirgas, o žinginės žirgas ne
statoma ton ipačion kleson su 
šuolinės žirgu. Aš mėgstu 
matyt riščios žirgų lenktynes, 
žinginės žirgų lenktynes kaip 
ir šuolinės žirgų lenktynes, bet 
noriu matyt kiekvieną tų grttv 
pių atskirai.

Ponas Byra turi nepaprastą 
imaginaciją, vaizduotę, ekspre-

sijos ir interpretacijos iegą, 
bet neturi balso toms savo 
artistinėms koncepcijoms pa
reikšti. O tai jo didžiausioji 
nelaimė, nes jeigu jis turėtų 
bent antraeilį balsą, jis galėti) 
užimti vieną pirmųjų vielų 
tarp didžiųjų interpretuotojų.

Nepaprastai didelį gyrimą 
tų iš Lietuvos atvykusių svečių 
aš tegaliu išsiaiškinti tik tuo, 
kad žmonės darosi neregiai dėl 
bet kokių jų gimtąjį kraštą 
liečiančių ydų. Tie vyrai yra 
musų svečiai—svečiai iš Lie
tuvos. Tat dagi nerimtai pa- 
mislyt apie jų meną atrodytų 
nepatriotinga, nedrauginga, nc- 
sensacinga ir nelietuviška. Tuo 
budu galima tik pakartoti: iš- 
tikrųjų, “meilė yra akla”.
\ —J. H. Ostrander.

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI

Geriausią Armoniką
Pasauly že- 
m c s nemigą, 
kaino m i s JĮf 

Olegu kiturRl 
kur prieŠM 
karą. lt 

Gvarantuo-I 
jam 10 me-į 
tų. Nurody-Į 
mų Knyga | 
dykai . In- Į 
formacijų ir g 
pirki kams a 
katalogo ra 
šyk anglifikai.
RUATTA SERENELLI 
ACCORDEON MFG. CO.

817 Blue Island Avė.. Chicago

.•A

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S*. Halsted St., Chicago, III, 

k—: . ... .  ---------------- ------ . Bk

Dovana Namams
1 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR

KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės ?15.00. šią savaitę po $6-95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai £»fi
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRD COMPANY,
Importuotojai ir Exportuotoįai. Didinenomis ir smulkmenomis.

Pardavės Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

•U—

knygų KATALOGAS
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš di'džiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipii-kęs seka
mus Knygynus:

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygynų su 
verte knygų  .................................... $150.000

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygyną su verte knygų........................5.000

Visos geriausios knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra 
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui musų knygų — nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamai antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET, .CHICAGO, ILL.

“BE PIENO, NĖRA 
ŽMOGAUS'’.

C. HOUSTON GOUDIS'S 
Amerikos Žymaus maistų laikraščio 
leidėjas; virimu mokyklos įsteigėjas;

“People’s Home Journal” 
maistų direktorius.

žmogus yra žinduolis. Žinduoliai yra 
esybės, kurių pirmutiniu maistu yra 
pienas ir-kurių visas fizinis esimas 
yra paremtas Šituo stebėtinu skysčiu.

Pienas yra vienintelis gamtos ga
minys patiektas . vieninteliai maitini
mo tikslais. Visa kas kita, ką mes 
valgom ar geriam turi vieną ar dau
giau kitų priežasčių savo biučiai. Vie
nintelė priežastis pieno buvimui tai 
gyvybės palaikymas. Tatai žiūrint j 
maistą visais žvilgsniais pienas turi 
užimti pirmutinę vietą.

Be pieno žmogus negalėtų išlikti, 
Išdžiovinus pienines liaukas motinos 
krūty, karvės, ožkos ir asilės tešme
nyse žmoginė šeimyna su viena gent- 
karte. Atėmus kiekvieną kitą maisto 
dalyką, o palikus užtenkamą pieno 
apštj žmoginė šeimyna augs kaip au
gus.

Pienas yra vienas tų maistų, kuris 
padaro galimu naujai gimusiam' kū
dikiu* gyventi, tai yra maistas, kurį 
gali suvirškinti mažne kiekvieno vi
duriai visose apystovose. Tai yra tik
ras gyvybės ramentas.

Tyras pienas yra didžiausias žmo
nijos palaiminimas. Netyras pienas 
yra didžiausias žmonijos prakeiksmas. 
Ir visąs pieno gaminimas turi būt ap
saugotas, o jo užlaikymas turi būti 
vedamas kuo rūpestingiausiai, jei no
rima, kad jis butų palaiminimu, o ne 
prakeiksmn.

Pasiekimas to yra vienas didžiau
sių uždavinių pasauly. Šitas stebėti
nas maistas yra toks artimas kam 
nebūk, apdovanotam gyvybe, kad nuo 
jo pagaminimo valandos jis patrau
kia prie savęs nematomus tuntus iš 
atmosferos bejieškančius ras(i tinka
mas perėjimo vietas. Jei kiekviena 
mokslui žinoma sanitarumo apsauga 
bebus panaudota, tai Šitas maisto ir 
sveikatos, šaltinis per kelias valandas 
g-ali pavirsti ligos, kančių ir mirties 
perdavėju. Patiekti pieną, kuris bu
tų garantuojamas absoliučiai tyras, 
beveik negalima — t.eciaus nevisada 
negalima.

BORDENO GARUODINTASIS PIE 
nas-yra tyras kaimo pienas su pa
liktais paviršiais. Yra dėta visos pa
stangos tarr?, kad suteikus jums pie
ną tikrai tyrą ir gerą. Jūsų krautuvi
ninkai? laiko didelę apštj pas save 
jums. Užsisakykite šiandien pas jį 
kolias skardinaites.
Su leidimu perspausdinta iš Forecast 

sausio men., 1921 m.
Kopiraituota 1920 C. Houston Goudiss’o

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

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

5:30 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
_____ Nuo 1 iki 8 vai. po piet.____

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Tndenendenca Blvd. Chicag*

Tai. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT-SASS

6208 W. Harrison St.

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

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avy, 
Teki Yarda 994

Ofiso valu 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 ▼. nedėldianiaia nufl II 
iki 1 vai. po pietį.

Canal 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halated St., 

Kampas 18 ir Halated St

KadKodėl jus nešiojate akinius? 
negalite su jais matyti ? Delko jums 
galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St. 
Tel. Canal 5888

Office Hours: 10 Iki 12 pieta 
5 iki 7 vak?

Tel. Canal 2118
f Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vietai

4193 Archer Avė.
2 Iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir dironiiku li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistl mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakaru

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas.

1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.

(Tęsinys)
Auksiniai pinigai ,

“1920-X-29. Steig. Seimo narys majoras 
Škirpa (pėstininkų savanorių organizatorius) 
praneša apie dabartinę savanorių organizacijos 
padėtį. Iš provincijos plaukia nemaža žmonių, 
viso įsiregistravusių yra 300 vyrų. Dabar svar
biuoju klausimu yra tų žmonių aprūpinimas 
drabužiais. St. Seimo narys Krupavičius prane
ša, kad dabar drabužių reikalauja reguliarė 
armija, savanorių tveriamas pulkas’ ir šauliai. 
Nutarta pirmoj eilėj duoti drabužių reguliarei 
kariuomenei.”

“1920-X-30 d. Krašto Aps. Min. įgaliotinis 
majoras Motiejūnas Valevičius praneša, kad 
aplankę: musų grįžusiais belaisvius. Jų išvaiz
da esanti baisi. Jie esą basi, beveik vienuose 
marškiniuose ir be pinigų. Siūlo paaukoti jiems 
kokią nors sumą pinigų... Nutarta duoti jiems 
laboko ir po 5 auksinus pinigais.”

“1920-XI-8 d. Šarvuotojo traukinio organi
zatorius majoras šilingas pasakojo apie šar
vuoto traukinio įsisteigimą, nurodo į jo truku
mus, kibiausiai į šviesos ir skydų reikalingu
mą. Prašo Komiteto sušelpti traukinį pinigais, 
kad galima butų tuojau tuos skydus nupirkti. 
Asignuojama tam reikalui 36,000 auksinu.”

“192O-XI-18 d. žkromskis (St. Seimo na
rys) praneša, kad “Geležiniame Vilke” yra jau 
apie 300 vyrų, kurie turi tiktai apie*20 arklių...” 
(Komitetai arkliams pirkti paskyrė 200,000 a.)

“1921-1-25 d. —- Generolas Žukauskas siū
lo Komitetui nupirkti batų armijai už 300,000 

. imks. I ž šią širmą galima butų nupirkti apie 
oOO ilgų ir 1,000 pusbačių. Pasiūlymas priim
tas.” Ir t. t.

Tai taip darbavosi Vyriausias Lietuvos Gy
nimo Komitetas, kuris mano, kad išpildė jam 
visuomenės uždėtą pareigą ir savo dalbą sun- 
kiaįs bei svarbiais musų nepriklausomybės lai
kais padarė. Dabar atėjo kiti laikai ir kiti Vyr. 
Liet. Gyn. K-to darbai, kuriuos irgi sulig išga
le Komitetas pildys, pasitikėdamas, kad jį ir to
liau visuomenė rems, kaip ligi šiam laikui rė
musi.

Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas:
S t. Seimo narys M. Šleževičius 

Pirminihkas,
St. Seimo narys M. Krupavičius 

, Vicę-<Pirmininkas,
St. Seimo narys O. Bikleris 

Iždininkas,
Nariai:
V. Putvinskas, L. šaulių Sąjungos Pirmininkas. 
St. Seimo nar. N. Rachmilevičius, Žydų Tautos 

Tarybos įgaliotinis.
V. čerkasas, Gudų Ministerijos įgaliotinis.

St. Seimo narys A. Šmulkštys.
St. Seimo narys P. Ruseckas 

Sekretorius.
1922 m. sausio mėn. Kaunas.

VYRIAUSIO LIETUVOS GYNIMO KOMITETO 
APYSKAITA

nuo 1920 m. spalio 1 d. iki 1921 m. 
gruodžio 31 d.

BALANSAS 1922 M. SAUSIO 1 DIENAI 
AKTYVAS.

L Kasa ................................. Auks. 1,562.98 sk.
H. Einamosios sąskaitos:

Kauno Valstybės Iždinėj
Nr. 43 .................. 2,394,153.22.
Liet. Pr. ir pramo
nės B-ke Nr. 572 .. 201,242.75.
Lietuvos Tarptautin.
B-ke Nr. 104/40 .... 261,264.— 2,856,659.97

III. Incasso:
Kvitas iš Telšių Valstybės iždinės 24,505.—

IV. Sandėlis ..................   83,629.32
V. Kilnojamas turtas ........................... 18,226.—
VI. Įvairių asmenų ir įstaigų:

Sulig reskontro knygos .... 719,042.38
VII. Išduotos aukos........................... 5,553,924.51
VIII. Išleista propagandai ................ 516,527.37
IX. Vyriaus. Liet. Gynimo Komiteto

laikymas ................................... 179,601 98
X. Išlaidos aukas dalinant..................... 53,061.35

Z 7

BALANSAS Auks.......... 10,006,740.86
PASYVAS:

I. Aukos .........................Auks. 9,867,81*0.15 sk.
II. Aukos kelyje:

Sulig pranešimo Valstybės Iždinės 24,505.—
III. Įvairių asmenų ir įstaigų:

Sulig reskontro knygos .......... 107,357.20
IV. Pelnas iš kapitalo:

%% už musų kapitalų naudojimą
bankuoše ......................................... 7,068.51

BALANSAS Auks. .... 10,00674(486 sk. 
(Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

O

Pinigai Ištekėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos: 
Tel. 6 X—K. Saulilaite 
6 X—O. Švažiene 
6 X—E. Visbarienė 
6 X—S. Zulis 
Nr. 4—E. Adomkevičicnė
6- ̂ M. Striokienė x
7— M. Striokienė 
16—D. Railaitė
19— A. Petrekius
20— A. Jurėnas 
24—Z. Šimkevičiutė 
30—K. Dailidohiui 
40—B. Beinoravičienė 
42—A. Šmitienė 
44—J. Ancevičienė 
46—M. Songailienė 
54—K. Laučius

63 -0. Kasčįukytė 
65—P. Zdanauskas 

. 66—1. Starulis
77—E. Elešiunienė 
12690—K. Bitautas 
12786—J. Serapinas 
13466—1). Butkienė 
13533—J. Katkui 
13600—J. Vilkas 
14752—E. Valiulienė 
14780—S. Aidulaitienė 
14788—M. Sarbutienė 
14869—P. 
14879—F.
14909—F. Zelvis 
14914—A. Žukauskui 
14932—O. Bočiuniutė 
14234—M. Kairevičiutė

Vismontas
Liaudanskas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvi* ^ueHaliatae

Pawugvuis akių įtempimu, rurii 
•sti, orieiastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių kariti, atitaisė 
ireivas akis, nuima kataraktų, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos? egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausia? 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską.. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNĖR, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, 111.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

N URŠE
Telefonas

Yards
3135

M. Burokiene, Nursė
5141 So. Halsted St., Chicago.

Tlephonaa Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan' St- 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Hedėlioms ofisu yra 

uždarytu

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telephone Yards 1532

DR. HUUS
’ Clyrurfai

re 
3259 So. Halsted St., Chicagų,

Lietuvis Gydytoj
Ofiso vai.: 9

6 iki 9

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSICIAN IK SUHGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 

Rezidencija, 8159 So. Union Avė, 
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU.
kampu 18th St.

Phone Canal 0267
Si" —— 1 ..T"' 11

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarim'ai dykai.
2159 W. 21 S’t., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

Dr. V. A. Sinta
Gydytojas, Chirurgas ir Akuicras

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. hj. 1—3 ir 6- 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
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CHICAGOS
ŽINIOS

Opera 
savaitę

and

Didžioji Opera
Šios savaitės programas.

Didžioj i Chicagos
1 Auditorium teatre šių 

duoda sekamas operas:
Šiandie —< “Samson

De'lilah”, su artistais-daininin- 
kais: Hoiner (svečias), Mar- 
shąll, Formichi, Defrere, rCont- 
renil, direkt. Polacco, Bolm, 
Ludmila, Kobelev ir Rallet.

Antradienį — “Manot),’* su 
artistais-daininin'kais: Gaili
Curci, Schipa, Contreuil, Def
rere, direkt. Hageman.

Trečiadienį — “The love of 
three kings,” su artistąis-dai- 
nininkais: Crimi, Baklanov, 
Lazzari, direkt. Polacco.

Ketvirtadienį — “Martha” 
su artistais-dainininkais: Ma- 
son, Ėourskaya, Schipa, Rimi
ni, Trevison, direkt. Hageman.

Penktadienį
artistais-dainininkais:
Crimi, Formichi, 
direkt. Panizza.

šeštadienį dieną — “'La Tra
viata”, su artistais-daininin- 
kais: Galli-Ourci, Shipa, Rimi
ni, direkt. PWacco.

šeštadienio vakarą — “Snow 
tiird”, su aftistais-dafninin- 
kais: MoCormic, Marshall, 
Contreuil, Luką, Mojica, di
rekt. Polacco; “Pagliacci”, su 
Muzio, Marshal, Formichi, 
OLiviero, Defrere, direkt. Gi
mini.

“Tosca”, su
Garden,

Trevison,

Lietuviu Rateliuose
DRG. KIPRO BIELINIO 

PRAKALBOS.

S

besitveriant * nepriklausomai 
Lietuvai. Taipgi kalbėtojas 
trumpai išdėstė darbo įstatym-

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos Lietuvos socialdemokra
tams. Viso aukų surinkta 
$36.70. Smulkmenos tilps ryt- 
dienio “Naujienose”.

Antru atveju Bielinis kalbė
jo apie dabartinius Lietuvos 
pinigus — litus. Čia jis trum
pai įrodė, kas per vieni tie litai, 
kokiais pamatais jie leidžiami 
nuo ko paeina jų vertybė, ko
dėl valdžia vilkino naujų pini
gų išleidimą, kokių nuostolių i 
turėjo Lietuvos liaudis nau
dodamosi vokiečių maikėmis 
ir tam panašiai:

Smulkesnis prakalbų aprašy
mas tilps rytdienio “Naujieno
se”. ;— Rep.

simu komitetą. Tai padaryta 
nežiūrint kai kurių “didvyrių” 
priešinimosi. Buvo mėginama 
suderinti spėkas tautiečių ir 
katalikų: norėta susitarti su
rengimui manifestacijas vasa
rio 16 dieną. Vienok tautiečiai 
atsisakė turėti ką nors bendro 
su katalikais. Buvo ir gana 
karštų ginčių: du pkonsulu” 
ką tik nekliuvo antram į plau 
kusf — Reporteris.

du

jiems butų galima perstatyti 
veikalus su dainomis.

Sausio 3 d., Chas Strumilo 
svet., LSM. Ratelio įvyko repe
ticijos “Ant Bedugnės Kraš
to’’. Kadangi roles turi pasi
skirstę beveik visi senieji ra- 
teliečiai, tai jiems pavyko la
bai gerai išsimokinti ir veika
lo lošimą. Rateliečiai didžiuo
jasi, kad jiems ir supleriaus 
nereikėsią.

—Ratelio Korespondentas.

PRANEŠIMAI
Lietuvos ir Amerikos Pramonės 

Bendrovės Chicagos ir apylinkių šeri- 
ninkai kviečiami svarbiau susirinki- 
inan Sausio 10, 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 18 gat. 
ir Union Avė., Chicago, III.

Kviečia S'. Jucevičius.
B. Nanartonis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ 

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 
kožnas gali užsidirbti didelius pinigus 
pardavinėdamas gerai žinomus ‘daik
tus ant lengvų išmokesčių einant per 
namus. Alga ir komisas. Ateikit tuoj 
adresu 115 South Dearbom Street. 
Room 523.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI naujas namas su 

dviem akrais žemės. Sodas, gyvuliai, 
paukščiai ir visi įrankiai. Parduosiu 
už prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo: važiuoju į Lietuvą.

A. J. WENCKUS, 
1(1601 Homan Avė. 

Tel. Mount Grecnwood 66.

TOWN OF EAKE.
Naujų Metų vakarėlis.

Gruodžio 31 d., J. 
skio svetainėje,

Zalundau-

Naujų

s-

rijo linksmą vakarėlį 
Metų laukiniui.

Puhljiikos susirinko nedau
giu u,sia; susirinkusieji
minosi gana smagiai lig vėlu
mo nakties.

Tame vakarėly buvo įteikti 
žiedai, kaipo garbės ženklai, 
tiems draugystės nariams, ku
rie neėmė iš jos iždo pašalpos 
per dešimtį metų. Žiedus gavo 
sekantys draugai: S, Yagmi- 
nas, A. Palubinskis, A. Stane- 
vičia, P. Pargauskis, P. Yaču- 
skas, J. Norbutas, J. Rumšą, J. 
Staponaviče, J. Mileška, S. 
Yuška, A. Gargasas, B. Yuška 
ir A. Jesaitis. Visi , draugai 
buvo pilnai*užganėdinti ir pa
sižadėjo dirbti dar daugiau

linga ir tvirta.
Dr-stės D. L. K. Mindaugio 

No. 1 susirinkimai yra laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadienį, antrą valandą po 
pietų, J. Žalundauskio svet., 
4501 So. Hermitagc Avė.

— Raštininkas.

Vakar J. Elias salėj, 4600
Wood gat., Town of Lake, įvy
ko drg. Kipro Bielinio, Lietu
vos darbininkų atstovo, pra
kalbos. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu kartu kalbėjo 
temoje “'Darbininkų klasės 
padėtis Lietuvoje”. Kadangi 
tema buvo laibai svarbi, tai su
sirinkusieji klausėsi su didžiau 
šia atida. Publika išgirdo daug 
tokių dalykų, kurių dar jai 4 
rietetko girdėti. Kalbėtojas la- ko Klaipėdos klausimu koini- 
bai puikiai nušvietė darbiniu-’teto ir veikėjų 
kų padėtį Lietuvoje prieš ka
rą, karo metu, vokiečių oku-

BRIDGEPORTAS.

Klaipėdos klausimu komite
to susirinkimas.

Pereitų ketvirtadienį, sausio 
d., Eltos kambariuose, įvy-

susirinkimas.
Susirinko išimtinai tautie
čiai ir katalikai. Po kalbų ir 

phcijos metu, bolševikų ir be- diskusijų nutarta panaikinti 
inontininkų okupacijos laiku ir arba likviduoti KlaipėdossJdau-

piiaiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiii^

UZSISAKYKIT
Savo Giminėrtis ir Pažysta- 

miems Lietuvoje
Vieninteli laisvos ir progresyvės min

ties dienrašti

Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nėpriklauso- 
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam-
st^. j namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

Bridgoportiečiai, išgirdę apie 
atsilankymą Miko Petrausko 
Chicagon, zirzia kaip bitės 
avily. Mikas Petrauskas duo
siąs savo pirmą konęertą Chi- 
goj sausio 21 dieną. Bridgepor- 
tiečiai mano, kad jis čia duo
siąs ir daugiau koncertų. Kaip 
girdėtis, visi lietuviai nori iš
girsti jo koncertų. Bridgepor- 
tiečiai giriasi eisią visi jo kon
certai). Lietuviams tevynai-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro-

paštą,

— Report.

Iš Jaunuolių Orkestros pastogės
Sausio 4 d. įvyko susirinki

mas tėvų komiteto ir mokyto
jų: Dr. A. J. Karalius, Dr. S. 
Naikelis, J. Grušas ir J. Kuz- 
micko-Uktverio. Neatsilankė 
p-nia Cherry (Chernauskienė- 
Staniuliutė), mokytoja choro.

Buvo daug kalbėta pagerini
mui draugijos. Mokytojai nu
siskundė, kad daug laiko eik- 
voją, o mažai ką galį nuveik
ti, nes svetainė neparanki tam 
reikalui. Nutarta kreiptis į už- 
veizdą Armour mokyklos, kad 
gavus kambarius.

Visi nusistatę keisti vardą 
dėl tos priežasties, kad dabar
tinis vardas “Jaunuolių Or
kestrą” pilnai neatsako, kadan
gi toj orkestroje yra 5 skyriai 
ir kadangi čia pat ant vietos 
gyvuoja “Jaunuolių Choras”. 
Duota gana daug vardų, bet, 
kol kas, dar galutino nutari
mo nepadaryta. Manoma pa
vadinti “Jaunuomenės moksli
nimo draugija.”

Drg. K. Bielinis, svečias iš 
Lietuvos, buvo pakviestas Jau
nuolių susirinkiman per Ko
mitetą. Pranešta, kad mielu 
noru jis atsilankysiąs subatos 
dieną, 2:30 po pietų, sausio 6. 
Drg. K. Bielinis išpildė savo 
prižadėjimą

Vasaros metu orkestroj ma
noma daug naujų skyrių su
tverti ir keletą ex!kursijų su
rengti.

Taipgi dar nutarta už savai
tės laiko po atsilankymui Drg. 
Kipro Bielinio pakviesti sve
čiuosiu! Drg. P. Grigaitį, “Nau
jienų readk+orių, o vėliau ir 
kitus visuomenės darbuotojus.

Taipgi daug kalbėta, kad 
kaip nors užinteresavtis tėvus, 
kad jie daugiau susidomėtų 
januolių darbuote. Nutarta 
juos daugiau raginti per spau
dą. <

tėvams rūpėti, kaip ne vaikų 
auklėjimas? Ar jų vaikai el
giasi gerai? Ką vaikai veikia? 
Niekam kitam taip negal rū
pėti, kaip tik tėvams. Todėl, 
tėvai, daugiau darbo ir atydos!

—Reporteris.

ROSELAND.
L. S. M. Ratelio susirinkimas.

L. S. M. Ratelio metinis su
sirinkimas įvyko sausio 2 d. 
Chas. Strumilo svetainėje. Šia
me susirinkiine prisirašė dvi 
naujos narės: Jozauna Skeris 
ir Rronise. Songailaitė.

Rengimo vakaro komisija 
pranešė, kad vakaras įveiks sek
madienį, sausio 7 d., (jau įvy
ko) Chas. Strumilo svet. Buvo, 
suvaidinta veikalas “Ant Be
dugnės Krašto.” Vaidinimas 
pradėtas lygiai 7:00 vai., kaip 
kad buvo garsinama. Tai buvo 
daroma todėl, kad palikus 
daugiau laiko dėl šokių. Ka

dangi dabar jau pradėjo prisi
rašyti daug naujų narių ir ra- 
teliečiai pasižadėjo pakviesti 
jų dar daugiau, tai tapo nu
tarta įsteigti dainavimo kur
sus. L. S. M. Ratelis nemano 
tverti choro, bet rateliečiai no
ri išsilavinti dainuoti, kad

Chicagos Lietuvių Tarybos nvetinis 
susirinkimas bus antradienį, sausio 9 
d., Mildos svet., 3140 S. Halsted gat., 
7 v. vakare. Visos draugijos prisiųs- 
kit savo atstovus; bus rinkimas nau
jos valdybos 1923 metams.

— Valdyba.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją antradienio vakarą, sausio 
9 d., Liuosybės svetainėj, 1822. Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 v. v. Visi dai
nininkai privalote būti ant repetici- 
jų| taippat ir nauji dainininkai gali 
prisidėti prie Choro.

— Valdyba.

, PARDAVIMUIt 1 -
Hger™būčerW^ 
vietoj, daranti gerą biznį par-* 
duodarpa dėl kitokių užsiėmi
mų. Matytis su Michael Zer- 
bin, 216 Carothers Avė., Car- 
negie, Pa.Sic laiškai yra atėję iš 

pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
to tik keturiolikų dienų 
jaskelbimo.

916 
917 
918 
922 
926 
927 
933 
939 
942

MAJESTLC TEATRAS.

nuo

Jenonis Jozas . 
Kierelus Adomas 
Kibat Stanley 
Kubbis Jhan 
Mikšy s Antanu 
Mikalaiunas Antanas 
Plonis ChaCs 
Sokienei K 
Urbani Bronislavus

Pranešimai
*d*w**C^

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas ir buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės Strumilo Salėj, Utarninke, Sau
sio 9 <1., 158 E. 107th St., Roseland, 
111. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lė
šų padengimui — 15c. Draugai, atei
kite visi į prakalbas.

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 n?., Mickevičiaus svetainėje.

oi — Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzij 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrinipkų metinis 
susirinkimas įvyks Sausio 8 d., 7:30 
vai. vakare, K. Strumilo svet., 158 
E. 107 gatvės, kampas Indiana Avė. 
Visi šėrininkai ir Šęrininkės nfftlonė- 
kite atsilankyti į minėtą susirinkimą 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Kurie dar nesa
te atsiėmę certifikatus, atėję atsiim- 
kite; priduokite teisingus savo antra
šus, reikalui esant, kad butų žinoma 
kur kreiptis.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr" ne- 
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv.-Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Liet. Rytmetines žvaigždes Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 
maskinį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c. ‘ -i

North Sidc. — Delei naujų metų 
šventės Lietuvių Politinio Kliubo nve- 

susirinkimas likosi atidėtas 
sausio 8, 7:30 

Nariai, 
, — Rašt.

nesinis 
ir įvyks pirmadienį, 
vai. vak., bažnytinėj salėj, 
malonėkit tai įsitėmyti.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
susiijnkimas įvyks sausio 8 d., 8 vai. 
vakare, Keistučio Spulkos name, 840 
W. 33 rd St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstoyai prašomi visi laiku 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti.
K. J. Demereckis, B-vės Nut. Rašt.

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau- 
ffio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Beeitai Hali, 410 S. Michigan Avė., 
tarp Gongress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birutė.”

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminkais ir 
pėtnyč’omis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. Lietuvių 
Švietimo Draugija iš Chicagos rengia 
prakalbas su paveikslais antradienį, 
saus. 9 d., 7:30 v. v. Catharine Hali 
sveta;nėj. 138 Theodor St. Įžanga vel
tui. Kolektų nebus. Kviečia gerb. pu
bliką nepamiršt ateiti.

---- Komi!eta«.

Roseland. — Draugijų Sąryšio De
legatų palaikančių Aušros knygyną 
metinis susirinkimas įvyks Sausio 9 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
delegatai ir delegatės senieji ir nau
jai išrinkti malonėkite atsilankyti į 
minėtą susirinkimą paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti, taipgi bus renkama nauja 
valdyba.

J. Tamašauskas, Sekr.

Savaitę prasidėjusią septintadienį, 
sausio 7 d., nuolatinis vodevilinis pro
gramas Majestic Teatre yra prade
damas gerai žinomo jauno vaidylos 
ir autoriaus Walter C. Percival ir Re- 
nee Tiįoel & Company vaidiniu, gavu
siu dovaną “Smart Sėt Magazine” 
“JUST A HUSBAND”.

Tarp kitų programa daliu yra dai
nos ir šokiai ekcentrinių komikų ir 
kiti dailus parodymai. v#

Taipgi bus įdomus krutami paveik
slai. Beperstoginis vaidinimas tęsis 
nuo 12 v. dienos iki 11 vai. nakties.

GRAŽUS $400.00 Mahogėno 
Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

SAVININKAS turi parduoti bunr 
galą 5 kambariais ir maudyne, kieto 
medžio apibaiga, bufetas valgoma^- 
jam, fomasu apšildomas, elektra, gar- 
zas, karštam vandeniui kubilas su gu
zo ir fornaso prijungim-u, lotas 60 
per 125; garažas ir didelis vištinykas. 
Geresnis negu naujas. $25 j mėnesį 
drauge su nuošimčiais. — 6310 Hen- 
dersen ISt., Tel. Kildare 1357.

PARDAVIMUI gražus mūrinis na<- 
mas su Storu ir kambariais gyveni
mui, elektros šviesa, augštas skiepas 
ir garažas dviem automobiliams. Sa
vininkas pats duoda morgičių.

. PAUL LEASES.
3616 So. Halsted St.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Franko Baraskio, su ku

riuo sykiu gyvenau New Havene, 
Connecticut, dabar jisai gyvena De- 
troit, Mich. Jis pats, arba kas kitas 
malonėkite apie jį pranešti, už ką 
busiu dėkingas. Wm. Žemaitis. 4329 
S. Califomia Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU Motiejaus KriauČialio, 
paeinančio iš kaimo Paliepio, pašt. 
Kapčiamieščio. apskr. Seinų. Girdė
jau, gyvena Philadelphijoj, Pa. ir yra 
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas 
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra
neškite. — Busiu dėkingas. Stanys 
Kriaučial’s, 2025 — 2nd Avė., D.e- 
troit, Mich.

IŠRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA RANDON šeši 

miegamieji kambariai, du dvi
gubi ir keturi vienam. Su visais 
vėliausiais patogumais.

Kreiptis:
4157 S. Kedzie Avė.

f

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KAMBARYS 

moteriai vChicagos priemiesčiuo
se. Praneškit:

A. AMBRAZAS,
1614 W. 46th St.

Tel. Boulevard 0672.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ Durkšlinio preso 
operatorių, kurios turi prityri
mo. Valandos nuo 7 ryto iki 5 
po pietų, šeštadieniais iki pietų.

WASHBURN COt,
6126 S. La Salio St.

REIKALINGA SENYVA MOTE- 
ris prie vaikų dabojimo. Dirbti* nie
ko nereikia, nes va’kai yra nemaži. 
Tik reikalingas didelis žmogus šlu
boje būti. Valgis, guolis ir užmokes- 
nis. Atsišaukit. 2 lubos.

3636 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių vyrų automobiliams ardy
ti. Ateik tuojaus.
AETNA AUTO PARTS CO., 

2101 So. State St.

irDarbininkų, prie (rokų
mašinistų pngelbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis, 
eik pasiruošęs dirbti.
AOME STEEL GOODS

136 & I. C. Trącks, 
Riverdale, III.

At-

CO

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo turiu 
tris biznius.

Kreipkitės /
929 W. Roosevelt Rd.

Tel. Pullman 2600

turiu

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
arba be namo. Turiu du bizniu, to
dėl ir su maža suma pinigų gali kiek
vienas pirkt. Savininkas duoda mar
ginių, arba mainysiu ant namo, loto, 
ar kitokio daikto.

4502 So. Honorc St.

PARDAVIMUI saliunas, senas biz
nis, randasi tarp svetimtaučių, lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. Našlė 
moteris parduoda. Atiduos už teisin
gą pasiūlymą.

Kreipkitės
269 W. 25th St.

Blokas nuo Wentworth Avė.

PARDUODAMA. Maliavos, Geleži
nių ir Naminių daiktų krautuvė. Ge
ra vieta. Konkurencijos nėra. Randa 
ligi. Lysas ilgas. Gera priežastis par
davimui. Įsteigta virš 30 metų 'atgal.L W0LF,

2900 W. 38th St. 
Kampas Franciscb.

PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- 
iuno biznio, pusininke yra moteris; 

biznis išdirbtas per ilgus metus. Pi
gi randa, yra lysas. Nepraleiskit ge
ros progos.

361 Kensington Avė.

PARDAVIMUI saliunas Viso
rių tautų kolonijoj. Riznis se
nas ir geras. Lysas 3 metams, 
landa pigi $25.00

2994 Archer Avė.
Phone Lafayette 7661

PARSIDUODA VALGYKLA 
lietuvių apgyventoj kolionijoj 
už pusę kainos. Bus parduota 
greitai. Atsišaukit į Naujienas 
No. 190. <

PARDUODAMA SALIUNAS 
su visais barais, 3 ruimai gyve
nimui', randa $30 mėnesiui. Tu
riu du bizniu ir vieną turiu par
duoti. Kreiptis:

516 W. Roosevelt Rd.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė, 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. ED 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiuly- 
ma. 3113 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir saldainių 

krautuvė, su rakandais; kambarys už
pakalyj. Gražioj apielinkčj, ^isokių 
tautų apgyventa. Biznis senas ir ge
ras. Lysas 3 metams. Randa pigi. Tu
riu parduoti į trumpą laiką ir pigiai 
Priežastį patirsite ant vietos.

4352 S. Mozart St.
-------------------------—--------- ?-----------

EXTRA BARGENAS!
Pardavimui grosernė, lietuvių ir 

visokių tautų apgyventoj vietoj. Ly
sas 5 metaira, ruimai gyvenimui, ga
ražas ir didelis švarus skiepas. Kreip
kitės tuojaus, gausit už teisingą pa
siūlymą.

2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI TRIUBA, ai- 
to, sidabrinė. Kainavo $135.00 
Parduosiu už $60.00.

10216 Indiana Avė., 
Roseland, III.

PARDUODAMA
SALIUNAS IR

RESTAURANAS.
843 W. Roosevelt Rd.

RAKANDAI
RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu 

ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik 
fininis ir veliūrinis gyvenamojo kam* 
bario setas, aslinė lempa, groįiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam 
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

PARDUODAMA NAMAS. 
Savininkas nori greitu laiku 
parduoti ir parduos pigiai, nes 
eina į biznį.

Kreiptis:
2146 W. 23rd PI.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

~ COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattetn ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.
...........■■".-r.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Ldetuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Hlgh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia pril 
kvotimų Į visas augfitesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvOs.

PRl VATES A UTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijom $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
dus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesoB. « 
tfUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

^gjmnnmiūiWnroninniunroi
ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 

grožės kultūros šakų. Plaukusį suta:- 
=?yti, sugarbininoti, nagus apdailinti, 
niaukus nudažyti ir išbaltinti. Odos 
baltinamas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
bės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos mokyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRĄNCE, 
Stevens Building, 

17. N. State St. Iloom 1326.

• 11111111111HI
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4NGLU KALBOS.
Mokinut pasikalbėjimo budu moki

nius visai nemokančius anglų kąjbos.
Taipgi mokinu augštesnSs anglų 

calbos ir lotynų kalbos.
MISS DONNELLY, 

421 Belden Avė., 
Tel. Diversey 2132.
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CHICAGOS
ŽINIOS
Didžioji Opera

Šios savaitės programas. 1 
Opera 

savaitę
Didžioji Chicagos 

Auditorium teatre šių 
duoda sekamas operas:

Šiandie —< “Samson 
De’lilah”, 
kais:

and 
su artistais-daininin- 

Hojuer (svečias), Mar- 
shalT Formichi, Defrere, <Cont-
renil, direkt. Polacco, Bolm, 
Ludmila, Kobelev ir Ballet.

Antradienį — “Manon,ų su 
artistais-dain’inin'kais: Gaili
Curci, Schipa, Contreuil, Def
rere, direkt. Hageman.

Trečiadienį — “The love o f 
thrce kings,” su artistą is-dai- 
nininkais: Criini, Baklanov, 
Lazzari, direkt. Polacco.

Ketvirtadienį — “Martha” 
su artistais-dainininkais: Ma- 
son, Ėoursikaya, Schipa, Rimi
ni, Trevison, direkt. Hageman.

Penktadienį
artistais-dainininkais: 
Criini, Formichi, 
direkt. Panizza.

šeštadienį dienų —
viata”, su artistais-daininin
kais: GaUi-Ourci, Shipa, Rimi
ni, direkt. Polacco.

šeštadienio vakarų — “Snovv 
Jbiird”, su a^tistais-dafninin- 
kais: MoCormic, Marshall, 
Contreuil, Jpfrka, Mojica, di
rekt. Polacco; “Pagliacci”, su 
Muzio, Marshal, Formichi, 
Oliviero, Defrere, direkt. Gi
mini.

“Tosca”, su 
Garden, 
trevison,

“La Tra-

Lietuviu Rateliuose
DRG. KIPRO BIELINIO 

PRAKALBOS.

besitveriant nepriklausomai 
Lietuvai. Taipgi kalbėtojas 
trumpai išdėstė, darbo jstatym-

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos Lietuvos socialdemokra
tams. Viso aukų surinkta 
$36.70. Smulkmenos tilps ryt- 
dienio, “Naujienose”.

Antru atveju Bielinis kalbė
jo apie dabartinius Lietuvos 
pinigus — litus. Čia jis trum
pai įrodo, kas per vieni tie litai, 
kokiais pamatais jie leidžiami 
nuo ko paeina jų vertybė, ko
dėl valdžia vilkino naujų pini
gų išleidimą, kokių nuostolių 
turėjo Lietuvos liaudis nau
dodamosi vokiečių marikėmis 
ir tam panašiai:

Smulkesnis prakalbų aprašy
mas 
se”.

siniu komitetų. Tai padaryta 
nežiurint kai kurių “didvyrių” 
priešinimosi. Buvo mėginąina 
suderinti spėkas tautiečių ir 
kataliku: norėta susitarti su- 
rengimui manifestacijas vasa
rio 16 dienų. Vienok tautiečiai 
atsisakė turėti ką nors bendro 
su katalikais. Buvo ir gana 
karštų ginčių: du “konsulu” 
kų tik nekliuvo antram į plati 
kusf — Reporteris.

'jiems butų galima perstatyti 
veikalus su dainomis.

Sausio 3 d., Chas Strumilo 
svet., LSLM. Ratelio įvyko repe
ticijos “Ant Bedugnės Kraš
to”. Kadangi roles turi pasi
skirstę beveik visi senieji ra- 
teliečiai, tai jiems pavyko la
bai gerai išsimokinti ir veika
lo lošimų. Rateliečiai didžiuo
jasi, kad jiems ir supleriaus 
nereikėsią.

—Ratelio Korespondentas.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKO NAMAI-2EME.

tilps rytdienio “Naujieno- 
■— Rep. < *

TOWN OF LAKE.
Naujų Metų vakarėlis.

Gruodžio 31 d., J. Zalundau- 
skio svetainėje, Draugystė

Naujų

nedau-

Lietuvos ir Amerikos Pramones 
Bendrovės Chicagos ir apylinkių ščri- 
ninkai kviečiamu svarbiau susir’nki- 
man Sausio 10, 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 18 gat. 
ir Union Avė., Chicago, III.

Kviečia S'. Jucevičius.
B. Nanartonis.

VYRŲ
KEIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 

kožnas gali užsidirbti didelius pinigus 
pardavinėdamas gerai žinomus ‘daik
tus ant lengvų išmokesčių einant per 
namus. Alga ir komisas, Ateikit tuoj 
adresu 115 South Dearbom Street. 
Room 523.

PARDAVIMUI naujas namas su 
dviem akrais žemės. Sodas, gyvuliai, 
paukščiai ir visi įrankiai. Parduosiu 
už prieinamų kainą. Priežastis parda
vimo: važiuoju į Lietuvą.

A. J. WENCKUS, 
10601 Homan Avė.

Tel. Mount Grecnwood 66.

Bridgeportiečiai, išgirdę apie 
atsilankymų Miko Petrausko 
Chicagon, zirzia kaip bitės 
avily. Mikas Petrauskas duo
siąs savo pirmų koncertų Chi- 
goj sausio 21 dienų. Bridgepor- 
tiečiai mano, kad jis čia duo
siąs ir daugiau koncertų. Kaip 
girdėtis, visi lietuviai nori iš-

tiečiai giriasi eisią visi jo kon
certam Lietuviams tėvynai-

— Report.

Atsiimkit laiškus iš Pašte

Chicagos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas bus antradienį, sausio 9 
d., Mildos svet., 3140 S. Halsted gat., 
7 v. vakare. Visos draugi ioą prisiųs- 
kit savo atstovus; bus rinkimas nau
jos valdybos 1923 metams.

— Valdyba.

Vakar J. Elias salėj, 4600 
Wood gat., Tawn of Lake, įvy
ko drg. Kipro Bielinio, Lietu
vos darbininkų atstovo, pra
kalbos. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu kartu kalbėjo 
temoje “Darbininkų klasės 
padėtis Lietuvoje”. Kadangi 
tema buvo labai svarbi, tai su
sirinkusieji klausėsi su didžiau 
šia atida. Publika išgirdo daug 
tokių dalykų, kurių dar jai 4
neteko girdėti. Kalbėtojas la- ko Klaipėdos klausimu komi- 
bai puikiai nušvietė darį)inin-'teto ir veikėjų susirinkimas, 
kų padėtį Lietuvoje prieš ka- Susirinko išimtinai tautie- 

karo metu, vokiečių oku- čiai ir katalikai. Po kalbų ir 
pači jos metu, bolševikų ir be- diskusijų nutarta panaikinti
montininkų okupacijos laiku ir arba likviduoti Klaipėdos klau-
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rijo linksmų vakarėlį 
Metų laukimui.

Publikos susirinko 
ginusia; sifsirinkusiej i
minosi gana smagiai lig vėlu
mo nakties.

Tame vakarėly buvo įteikti 
žiedai, kaipo garbes ženklai, 
tiems draugystės nariams, ku
rie neėmė iš jos iždo pašalpos 
per dešimtį metų. Žiedus gavo 
sekantys draugai: S, Yagmi- 
nas, A. Palubinskis, A. Stane-1 
vičia, P. Pargauskis, P. Yaču- 
skas, J. Norbutas, J. Rumšą, J. 
Staponaviče, 
Yuška, A. Garj 
ir A. Jesaitis. 
3uvo pilnai‘užj 
sižadėjo dirbti 
prailgi jos labui. Narių darbš
tumas ir palaiko draugijų ga
linga ir tvirta.

Dr-stės D. L. K. Mindaugio 
No. 1 susirinkimai yra laiko
mi kiekvieno mėnesio antrų 
sekmadienį, antrų valandų po 
pietų, 
1501

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus j jį paštų,
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindovv” lobej nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
iVIKRĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

916 
917 
918 
922 
926 
927 
933 
939 
942

Jenonis Jozas 
Kierelus Adomas 
Kibat Stanley 
Kubbis Jhan 
Mikšy s Antanu 
Mikalaiunas Antanas 
Plonis Chas 
Sokienei K 
Urbani Bronislavus

Pranešimai

nuo

. Mileška, S. 
kisas, B. Yuška
Visi draugai 

Jančdinti ir pii- 
dar daugiau

J. Žalundauskio svet., 
So. Hermitage Avė.

— Raštininkas.

BRIDGEPORTAS.

Klaipėdos klausimu komite
to susirinkimas.

Pereitų ketvirtadienį, sausio 
d., Eltos kambariuose, įvy-

Iš Jaunuolių Orkestros pastogės
Sausio 4 d. įvyko susirinki

mas tėvų komiteto ir mokyto
jų: Dr. A. J. Karalius, Dr. S. 
Naikelis, J. Grušas ir J. Kuz- 
micko-Ulktverio. Neatsilankė 
p-nia Cherry (Chernauskienė- 
Staniuliutė), mokytoja choro.

Buvo daug kalbėta pagerini
mui draugijos. Mokytojai nu
siskundė, kad daug laiko eik- Į Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde- 
voia O mažai ka galį nuveik- mokratų Partijos atstovas ir buvęs 
,. _ i • . I Lietuvos Steigiamojo Seimo narysti, nes svetaine neparanki tam kalbėS strumilo Salėj, Utarninke, Sau- 
reikalui. Nutarta kreiptis į už- do 9 d., 158 E. 107th St., Roseland,

. , . i ui i „ i...j i*** Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lė-veizdų Armour niokytklos, kad gų padengimui — 15c. Draugai, atsi
gavus kambarius. . | kitę visi į prakalbas.

Visi nusistatę keisti vardų 
dėl tos priežasties, kad dabar
tinis vardas “Jaunuolių Or
kestrą” pilnai neatsako, kadan
gi toj orkestroje yra 5 skyriai 
ir kadangi čia pat ant vietos 
gyvuoja “‘Jaunuolių Choras”. 
Duota gana daug vardų, bet, 
kol kas, dar galutino nutari
mo nepadaryta. Manoma pa
vadinti “Jaunuomenės moksli
nimo draugija.”

Drg. K. Bielinis, svečias iš 
Lietuvos, buvo pakviestas Jau
nuolių susirinkiman per Ko
mitetų. Pranešta, kad mielu 
noru jis atsilankysiųs subatos 
dienų, 2:30 po pietų, sausio 6. 
Drg. K. Bielinis išpildė savo 
prižadėjimų

Vasaros metu orkestroj ma
noma daug naujų skyrių su
tverti ir keletu cx!kursijų su-

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 mi., Mickevičiaus svetainėje.

n*> — Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vfenas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų metinis 
susirinkimas įvyks Sausio 8 d., 7:30 
vai. vakare, K. Strumilo svet., 158 
E. 107 gatvės, kamipas Indiana Avė. 
Visi šėrininkai ir Šęrininkės nTftlonė- 
kite atsilankyti į minėtą susirinkimą 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Kurie dar nesa
te atsiėmę certifikatus, ai ėję atsiim- 
kite; priduokite teisingus savo antra
šus, reikalui esant, kad butų žinoma 
kur kreiptis.

— J. Tamašauskas, Sekr.

UZSISAKYKIT
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvės min
ties dienraštį \

Lietuvos Žinios

tės laiko po atsilankymui Drg. 
Kipro Bielinio pakviesti sve
čiuosiu! Drg. P. Grigaitį, “Nau
jienų readklorių, o vėliau ir 
kitus visuomenės darbuotojus.

Taipgi daug kalbėta, kad 
kaip nors užinteresavtis tėvus, 
kad jie daugiau susidomėtų 
januolių darbuote. Nutarta 
juos daugiau raginti per spau
dų. «

Ištikrųjų, kas gali daugiau 
tėvams rūpėti, kaip ne vaikų 
auklėjimas? Ar jų vaikai el
giasi gerai? • Kų vaikai veikia? 
Niekam kitam taip negal rū
pėti, kaip tik tėvams. Todėl, 
tėvai, daugiau darbo ir atydos!

—Reporteris.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatrn ne- 
dčlioj kovo U d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv.- Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Liet. Rytmetinės žvaigždes Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 
maskinj balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c. * i

North Sidc. — Delei naujų metų 
šventės Lietuvių Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėtas 
ir įvyks pirmadienį, sausio 8, 7:30 
vai. vak., bažnytinėj salėj. Nariai, 
malonėkit tai jsitemyti. — Rašt.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
droves direktorių ir draugijų atstovų 
sushjnkirhas įvyks sausio 8 d., 8 vai. 
vakare, Keistučio Spulkos name, 840 
W. 33rd St. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstoyai prašomi visi laiku 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti.
K. J. Demereckis, B-vės Nut. Rašt.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją antradienio vakarą, sausio 
9 d., Liuosybčs svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 v. v. Visi dai
nininkai privalote būti ant repetici
jų! taippat ir nauji dainininkai gali 
prisidėti prie Choro.

— Valdyba.

PARDAVIMUI♦
nGERA^BUčE?^”UiKIOJ 
vietoj, daranti gerų biznį par
duodama dėl kitokių užsiėmi
mų. Matytis su Michael Zer- 
bin, 216 Carothers Avė., Car- 
negie, Pa.

MAJESTLC TEATRAS.

Savaitę prasidėjusią septintadienj, 
sausio 7 d,, nuolatinis vodevilinis pro
gramas Majestic Teatre yra prade
damas gerai žinomo jauno vaidylos 
ir autoriaus Walter C. Percival ir Ke
nte fįoel & Company vaidiniu, gavu
siu dovaną “Smart Sėt Magaziną” 
“JUST A HUSBAND”.

Tarp kitų programa daliu yra dai
nos ir šokiai ekcentrinių komikų ir 
kiti dailus parodymai. (

Taipgi bus įdomus krutami paveik
slai. Beperstoginis vaidinimas tęsis 
nuo 12 v. dienos iki 11 vai. nakties.

GRAŽUS $400.00 Mahogėno 
Kimball pianas, turi 
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Roosevelt

būti par-

SAVININKAS turi parduoti bunr 
galą 5 kambariais ir maudyne, kieto 
medžio apibaiga, bufetas valgoma
jam, fomasu apšildomas, elektra, gar 
zas, karštam vandeniui kubilas su gu
zo ir fornaso prijungimu, lotas 60 
per 125; garažas ir didelis vištinykast 
Geresnis negu naujas. $25 j mėnesį 
drauge su nuošimčiais. — 6310 Hen- 
dersen St., Tel. Kildare 1357.

PARDAVIMUI gražus mūrinis na
mas su Storu ir kambariais gyveni
mui, elektros šviesa, augštas skiepas 
ir garažas dviem automobiliams. Sa
vininkas pats duoda morgičių.

. PAUL LEASES.
3616 So. Halsted St.

Rd

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome 
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo turiu 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd. 

Tel. Pullman 2600

PARDUODAMA ŠTAMAS. 
Savininkas nori greitu laiku 
parduoti ir parduos pigiai, nes 
eina į /biznį.

atva-

turib
2146 W. 23rd PI.

MOKYKLOS

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PARDAVIMUI saliunas su namu, 

arba be namo. Turiu du bizniu, to
dėl ir su maža suma pinigų gali kiek
vienas pirkt. Savininkas duoda mer
gišių, arba mainysiu ant namo, loto, 
ar kitokio daikto.

4502 So. Honorc St.
JIEŠKAU Franko Baraskio, su ku

riuo sykiu gyvenau New Havene, 
Connecticut, dabar jisai gyvena De- 
troit, Mich. Jis pats, arba kas kitas 
malonėkite apie jį prąpešti, už ką 
busiu dėkingas. Wm. žemaitis. 4329 
S. Califomia Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU Motiejaus Kriaučialio, 
paeinančio iš kaimo Paliepio, pašt. 
Kapčiamieščio. apskr. Seinų. Girdė
jau, gyvena Philadelphijoj, Pa. ir yra 
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas 
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra
neškite. — Busiu dėkingas. Stanvs 
KriauČial’s, 2025 — 2nd Avė., D.e- 
troit, Mich.

PARDAVIMUI saliunas, senas biz
nis, randasi tarp svetimtauČių,\lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. Našlė 
moteris parduoda. Atiduos už teisin
gą pasiūlymą.

Kreipkitės
269 W. 25th St.

Blokas nuo Wentworth Avė.

PARDUODAMA. Maliavos, Geleži
nių ir Naminhj daiktų krautuvė. Ge
ra vieta. Konkurencijos nėra. Randa 
pigi. Lysas ilgas. Gera priežastis par
davimui. Įsteigta virš 30 metų atgal.

L WOLF,
2900 W. 38th St. 

Kampas Francisco.

IŠRENDAVOJ1MUI
IŠDUODAMA RANDON šeši 

miegamieji kambariai, du dvi
gubi ir keturi vienam. Su visais 
vėliausiais patogumais.

Kreiptis:
4157 S. Kedzie Avė.
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JIESKO KAMBARIĮI
REIKALINGAS KAMBARYS 

moteriai Chicagos priemiesčiuo
se. Praneškit:

A. AMBRAZAS,
1614 W. 46th St.

Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- 
iuno biznio, pusininke yra moteris; 
riznis išdirbtas per ilgus metus. Pi
gi randa, yra lysas. Nepraleiskit ge
ros progos.

361 Kensington Avė.

PARDAVIMUI saliunas Viso
rių tautų kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Lysas 3 metams. 
Tanda pigi $25.00

2994 Archer Avė.
Phone Lafayette 7661

PARSIDUODA VALGYKLA 
lietuvių apgyventoj kolionijoj 
už pusę kainos. Bus parduota 
greitai. Atsišaukit į Naujienas 
No. 190. (

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

MOTERŲ Durkšlinio preso 
operatorių, kurios turi prityri
mo. Valandos nuo 7 ryto iki 5 
po piety, šeštadieniais iki pietų.

WASHBURN COt,
6126 S. La Salio St.

PARDUODAMA SALIUNAS 
su visais barais, 3 ruimai gyve
nimui’, randa $30 menesiui. Tu
riu du bizniu ir vienį turiu par
duoti. Kreiptis:

516 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA SENYVA MOTE- 
ris prie vaikų dabojimo. Dirbti* nie
ko nereikia, nes va'kai yra nemaži. 
Tik reikalingas didelis žmogus šlu
boje būti. Valgis, guolis ir užmokes- 
nis. Atsišaukit. 2 lubos.

3636 So. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj 
ektrikinė išk; 
mo, savinink 
kalingi pinig 
biznį. ParsicŠ 
mą. 3113 So.

ir geras įrengimas. El
ta. Priežastis pardavi- 
1\ nusipirko namą, rei- 
JY be to dar turiu kitą 

už pirmą pasiuly- 
Hklsted St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, 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.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.

LEVESKIO MOKYKLA
Persilc^lS

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School lt 
Prekybos dalykų. Prirengia prla 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
NedėliomiS nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33Čios gatvės.

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 
liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pa^Tam- 
stą į namus. '

ROSELAND. •
S. M. Ratelio susirinkimas.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.
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L. S. M. Ratelio metinis su
sirinkimas įvyko sausio 2 d. 
Chas. Strumilo svetainėje, šia
me susirinkime prisirašė <lvi 
naujos narės: Jozi^fta Skeris 
ir Bronise. Songailaitė.

Rengimo vakaro komisija 
pranešė, kad vakaras įvyks sek
madienį, sausio 7 d., (jau įvy
ko) Chas. Strumilo svet. Ruvo. 
suvaidinta veikalas “Ant Be
dugnės Krašto.” Vaidinimas 
pradėtas lygiai 7 :(X> vai., kaip 
kad buvo garsinama. Tai buvo 
daroma todėl, kad palikus 
daugiau laiko dėl šokių. Ka
dangi dabar jau pradėjo prisi
rašyti daug naujų narių ir ra- 
teliečiai pasižadėjo pakviesti 
jų dar daugiau, tai tapo nu
tarta įsteigti dainavimo kur
sus. L. S. M. Ratelis nemano 
tverti choro, bet ratelie>čiai no- 

kadri išsilavinti dainuoti,

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Art s 
Rccital Hali, 410 S. Michigan Avė., 
tarp Gongress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birutė.”

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir saldainių 

krautuvė, su rakandais; kambarys už
pakalyj. Gražioj apielinkėj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis senas ir ge
ras. Lysas 3 metams. Randa pigi. Tu
riu parduoti i trumpą laiką ir pigiai 
Priežastį patirsite ant vietos.

4352 S. Mozart St.

PKIVATttS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijoa $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
risokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos. 
tfUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. —- Lietuvių 
švietimo Draugija iš Chicagos rengia 
prakalbas su paveikslais antradienį, 
saus. 9 d., 7:30 v. v. Catharine Hali 
svetainėj. 138 Theodor St. Įžanga vel
tui. Kolektų nebus. Kviečia gerb. pu
bliką nepamiršt ateiti.

— Komitetas.

Roseland. — Draugijų Sąryšio De
legatų palaikančių Aušros knygyną 
metinis susirinkimas įvyks Sausio 9 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
delegatai ir delegatės senieji ir nau
jai išrinkti malonėkite atsilankyti į 
minėtą susirinkimą paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti, 
valdyba.
f*

taipgi bus renkama nauja

J. Tamašauskas, Sekr.

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių vyrų automobiliams ardy
ti. Ateik tuojaus.
AETNA AUTO PARTS CO., 

2101 So. State St.

irDarbininkų, prie (rokų 
mašinistų pagclbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis, 
eik pasiruošęs dirbti.
AGME STEEL GiOODS

136 & I. C. Trącks, 
Riverdale, III.

At-

CO

EXTRA BARGENAS!
Pardavimui grosernė, lietuvių ir 

visokių tautų apgyventoj vietoj. Ly
sas 5 metams, ruimai gyvenimui, ga 
ražas ir didelis švarus skiepas. Kreip
kitės tuojaus, gausit už teisingą pa
siūlymą.

2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI TRIUBA, al
to, sidabrine^ Kainavo $135.00 
Parduosiu už $60.00.

10216 Indiana Avė., 
Roseland, III.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PARDUODAMA
SALIUNAS IR

RESTAURA1NAS.
843 W. Roosevelt Rd.

RAKANDAI

ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kultūros šakų. Plaukus suta'- 
^yti, sugarbiriinoti, nagus apdailinti, 
niaukus nudažyti ir išbaltinti. Odos 
baltinlmas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
sės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos mokyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRANCE, 
Stevens Building, 

17 N. State St. 
Room 1326.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu 
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik 
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kanv 
bario setas, aslinė lempa, grojiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam 
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robcy St.

^NGLŲ KALBOS.
Mokinu pasikalbėjimo budu moki

nius visai nemokančius anglų kalbos.
Taipgi mokinu augštesnės anglų 

calbos ir lotynų kalbos.
MTSS DONNELLY, 

421 Belden Avė., 
Tel. Diversey 2132.


