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IKlaipėdos Seimas sveikina amerikiečius

Angliakasiai susitaikė su 
kasyklų savininkais

Anglija grūmoja karu

165,000 streikuoja Ruhr distrikte
Klaipėdiečiu Seimas sveikina Amerikos lietuvius
Lietuvos Šaulių atstovas A. Žmuidzinavičius gavo iš Klai

pėdos šitokią radiogramą:
“Perduokit broliams amerikiečiams:
„Įvykęs šių metų sausio 19-tą dieną krašto Seimas sveiki

na tolimo užjūrio brolius lietuvius ir tikisi, kad jie yra kartu 
su mumis sunkioje musų kovoje už laisvę.

“Broliai amerikiečiai! Iš Lietuvos šaulių mes tikimės nar
sių savanorių, kurie savo kraują ir gyvastį aukodami, padės 
musų krašto jaunai kareivijai grumties su priešais. Bet musų 
kovai reikalingi ginklai, drabužiai ir maistas, o tam reikalin
gi pinigai, šitos tai paramos mes tikimės gauti iš jūsų.

“Valio, musų visų kova už krašto laisvę!
“Valio, tos kovos galas — suvienyta Lietuva!
“Vyriausia Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas.’’

----------------------- ........ -------------------------------------- -

Šita radįograma atėjo per j kybos ir Pramonės Bankui, 
Lietuvos Atstovybę Washing- Kaune, yra sekama:
tone, iš ko matyt, kad klaipė
diečiai ligi šiol dar neturi tie
sioginių ryšių su Amerikos lie
tuvių visuomene ir organizaci
jomis. Amerikiečiai pirma ir
gi buvo mažai painformuoti 
apie Klaipėdos žmones. Bet da
bar mes žinome, kad jie jau 
turi centralinę įstaigą, kuri va- 
dauja visam judėjimui, — Ma
nosios Lietuvos Vyriausį Gel
bėjimo Komitetą (Liepojos g. 
5, Klaipėda); ir tai organizaci
jai turėtų būt siunčiamos visos 
aukos, kol patys klaipėdiečiai 
neduos kitokio nurodymo.

Chicagos lietuvių pagalba 
Klaipėdai

$2,000 vakar pasiųsta Klaipė
da n kablegrama.

Vakar per Univcrsal State 
Bank kablegrama tapo pasiųs
ta Vyriausiam Mažosios Leitu- 
vos Gelbėjimo Komitetui $2,- 
(XX). Kablegrama Lietuvos Pre-

Pinigais (aukomis ir už 
biletus) ....... ,. $2437.23

= 1

Koncertas ir Prakalbos 
PAGERBIMUI DRG. K. BIELINIO

Rengia Jaunuolių Orkestras.
Dalyvauja Jaunuolių Choras, solistai ir orkes

tras. Kalbės d. K. Bielinis.
SEREDOJ, SAUSIO 24,1923. 

MILDOS SALĖJ
3142 So. Halsted St., Bridgeporte

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga — 25c.
Širdingai kviečia visus Rengėjai.
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Ketverge, Sausio 25
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Malinausko Salėj, 19 ir South 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga lė- - 
šų padengimui — 10c. Kviečiame visus į prakal-

• » bas.
Rengia LSS. 22 kuopa.

■
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“Lietbank, Kaunas,
“Išmokėkit du tūkstančius 

dolerių Vyriausiam Klaipėdos 
Gelbėjimo Komitetui Klaipėdo
je. — Unversbank.”

Kartu tapo pasiųsta sekama 
kablegrama ir Mažosios lietu- 
vos Gelbėjimo Kmitetui:

“Martynas Yankus,
“Vyriausiam Gelbėjimo Ko

mitetui,
“Libauer 5, Memel
“šiandie kablegramavom

Lietbankui Kaune išmokėti
Klaipėdos Vyriausiam Komite
tui doleriais du lakstančius 
Klaipėdoje.

“Chicagos Klaipėdos Ko- 
mitetas.”

----------------------■ —

Aukščiau paminėta suma 
$2000 pasiųsta Klaipėdos Gel
bėjimo Komitetui iš pajamų 
surinktų Chicagos lietuvių ma
siniame mitinge praeitą sek
madienį, sausio 21, First Regi- 
ment Armory salėj. Pajamos 
buto tokios:

čekiais ............
Lietuvos bonais

125.—
107.50

$2669.73
Ant rytojaus Chicagos Klai

pėdos Komitetui dar buvo pri
duota $183.20 aukų. Be abejo, 
kad aukos nepaliaus ir tolinus 
gausiai plaukti Klaipėdos lietu
vių kovai už išsiliuosavimą iš 
svetimų nagų ir susijungimą 
su saviškiais, su Lietuva.

Lenkija stengiasi pasi
griebti Klaipėdą

Kova už Klaipėdą, yra kova su 
Lenkija. Lenkai apie Klaipė
dos sukilimą.

PARYŽIUS, sausio 23.— Pa
sak Paryžiaus gautų iš Varša- 
vos žinių, lietuvių sukilimas 
Klaipėdoje buvo suplcnuotas 

ir suorganizuotas Vokietijoje, 
susitarus su Rusija. Tas pie
nas buvo išpildytas po koman
da buvusio reichstago nario 
Gaigalaičio, protestonų kunigo, 
priklausančio junkerių parti
jai. Lenkai tvirtina, kad eks
pedicija lietuvių valstiečių ta
po pilnai apginkluota Tilžėje, 
Rytų Prūsijoje. Nedidelis bū
rys Lietuvos pėstininkų ir ka
valerijos dalyvavo tame žygy
je, tvirtina Varšuva.

Klaipėdos lenkų žinia sako, 
kad lietuvių ekspedicinis kor
pusas pasitraukė iŠ krašto, pa-; 
likdamas lik 900 žmonių, ge
rai apginkluotų ir aprūpintų 
vokiečių šautuvais.

Varšuvos žinios taipjau tvir
tina, kad lietuviai koncentruo 
ja savo kariuomenę Kretingos 
apielinkėje ir kad Lietuvos val
džia rengiasi pastatyti prieš 
talkininkus jau įvykusį faktą.

Du sykiu ambasadorių tary
ba jau svarstė Klaipėdos klau
sima, dalyvaujant Lenkijos ir 
Lietuvos delegatams. Kiekvie
ną sykį Klaipėdos delegacija 
reikalavo įsteigimo laisvo per
to po talkininkų komisionie- 
riaus kontrole mažiausia de
šimčiai ''fcjetų, su galimybe pri
sidėti pri^ Lenkijos (To jokios 
Klaipėdos delegacijos nereika
lauja, išėmus lenkus ir len
kams bernaujantį Augštuolai- 
tį). Tokiam sumanymui lietu
viai griežtai pasipriešino, taip 
kad Klaipėdos konferencija 
buvo tik kova tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, nes einasi tik apie 
tai, kuri tų dviejų šalių kont
roliuos Klaipėdos miestą ir 
portą.

Lenkija, pastik jos premie- 
ro Sikorskio, yra nusistačiusi 
tuo reikalu ramiai laukti pa
niškoji mo padėties. Tą patį da
rys ir Santarvė.

Kasyklą savininkai susitai
kė su angliakasias.

Angliakasių streiko šiemet ne
bus.

NEW YORK, sausio 23. — 
Minkštųjų anglių kasyklų sa
vininkų subkomitetas ir ang
liakasių unijos viršininkai, ku
rie derasi dėl naujos sutarties, 
kuri turės užimti vietą dabar
tinės sutarties, užsibaigiančios 
kovo 31 d. š. m., šiandie jau 
susitaikė tarp savęs.

Naujoji sutartis bus paduota 
trečiadieny pilnai konferenci
jai, kad ją galutinai ratifika
vus. Tuo būdų angliakasių 

streiko šiemet tapo išvengta.
Rasyklų savininkai atsisako 

skelbti' sutarties smulkmenas; 
bet jie salto, kad naujoji sutar
tis mažai kuo-j&iriasi nuo se
nosios sutarties ir jokių svar
besnių ]>ermainų joje nėra. ,

Anglija grūmoja Turkijai 
naujukam

LAUSANNEj sausio 23. — 
Turkijos delegatai artimųjų ry
tų taikos konferencijoj atmetė 
Anglijos pasiūlymą pavesti 
Mosul aliejaus laukų klausimą 
rišti tautų sąjungai. Turkai rei
kalauja plebiscito, kuris nu
spręstų to distrikto ateitį. Bet 
Anglija nesutiko plebiscito pri
imti.

Tada Anglijos užsienio rei
kalų m misteris lordas Curzon 
pareiškė, kad Turkijos atsisa
kymas priimti Anglijos pasiū
lymą pagimdo labai ruščią pa
dėtį. Padėtis pasidaranti tokia 
rusti, kad gali iškilti naujas 
karas.

165,000 darbininku strei
kuoja Ruhr distrikte

Streikuojama protestui prieš 
franeuzų okupaciją.

BERL1NAS, sausio 23. — 
Gautomis žiniomis, šįryt su
streikavo 65,000 darbininkų 
Stinnes dirbtuvėse ir 100,000 
darbininkų Thyssen dirbtuvėse 
ir kasyklose Ruhr distrikte.

Bavarijos valdžia paskelbė, 
kad ji nebegalinti ilgiau gva- 
rantuoti saugumo Francuos 
ambasadoriui Muniche Emil 
Bank Apie tai Berlino Valdžia 
pranešė Francijos valdžiai.

Visi vokiečių muitinių May- 
ence ir Gustavsburge valdinin
kai sustreikavo delei areštavi
mo muitinių direktoriaus ir ki
tų valdininkų.

65,000 streikuoja Hambora.
HAMiBORN, sausio 23. — 

65,000 darbininkų Thyssen 
dirbtuvėse čia ir Muelredme su
streikavo delei franeuzų atsisa
kymo paliuosuoti Fritz Thys
sen, kuris laukia karo teismo 
už atsisakymą kooperuoti su 
okupacijos valdžia. Jokių sumi
šimų streike nėra, bet francu- 
zai dūlina čia savo kariuome
nę.

Okupacijos armijos koman
dų otojas gen. Degoutte atsisa
kė matytis su darbininkų dele
gacija.

Grūmoja izoliacija.
PARYŽIUS, sausio 23. — 0- 

ficialiniuose rateliuose kalba
ma, kad jei Vokietija priešinsis 
ir toliau, tai sekamu Francijos 
žingsniu bus visiškas izoliavi
mas Ruhr klonio ir pilnas at
kirtimas Ruhr susisiekimo su 
Vokietija.

PINIGŲ KURSAS
•

Vakar, sausio 23 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikon pini*
jais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą.......  $4.66
Austrijoj 100 kroną............... %<

Belgijos '100 f rančų _____ ... .*5.75
Danijos 100 frankų ............... $19.38
Finų 100 markių........................ $2.50
Francijos 100 frankų.................$6.48
Italijos 100 lirų z...............  $4.78
Lietuvos 100 Litų\............... $10.00
Lenkų 100 markių \................. %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.67

Olandų 100 guldenų .................$89.54
Šveicarų 100 markių ............. $1&68
Švedijos 100 kronų ..............   $26.85
Vokietijos 10Q markių ......... ..

Neužilgo Ruhr klony bus į- 
vesti nauji pinigai, delei vo
kiečių baudimo suparaližuoti 
Ruhr bankų veikimą.

Francija paimsianti pilnon 
kontrolėn kasyklas, geležinke
lius, bendruomenės aptarnavi- 
nlo įstaigas ir viską, .kas rei
kalinga yra užtikrinimui dirb
tuvių veikimo ir kasyklų pri- 
statimo anglių talkininkams.

Francuzai tvirtina, kad gene
ralinis streikas Ruhr distrikte 
nepavykęs.

Francija siūlo moratoriumą
Bet stato kitas sunkias sąly

gas; taipjau pasilaikytų ir 
Ruhr.

PARYŽIUS, sausio 23. — 0- 
ficiaiiniai paskelbta, kad Fran
cija sutinka suteikti Vokietijai 
dviejų metų moratoriumą, jei 
ji dabar užmokės $600,000,Oo 
auksu ir prekėmis, taipjau už- 
statys visą šalies turtų. Tas 
pasiūlymas turėjo būti vakar 
paduotas kontribucijos komisi
jai, bet dar nebuvo galutinai 
apdirbtas. . A

Kad gavus tą moratoriumą, 
Vokietija turi netik sumokėti 
dabar .nustatytąją sumą auk
su ir prekėmis, bet taipjau d 
ti 25 nuoš. morgičių ant viso 
Vokietijos nekilnojamo turto, 
taipjau ketvirtdalį visų korpo
racijų šėrų. Kontribucijos ko
misija be to turėtų teisę ati
duoti nuomon geležinkelius, 
parduoti tabako, druskos ir ki
tus monopolius ir pinigus pasi
laikyti shu. Vokietija taipjau 
turėtų sukelti vidurinę 3,000,- 
000,000 auks. markių paskolą, 
kuomet Francija gi pasilaikytų 
turtingiausį Vokietijos indus
trinį ir kasyklų distriktą»Ruhr 
iki moratoriumo pabaigai. 
Taipjau butų paskirta talkinin
kų komisija kontroliuoti Vo
kietijos finansus. Ji galėtų ne
pripažinti niekurių vaflstybės 
išlaidų, taipjau uždėti ant gy
ventojų didesnius mokesčius. 
Be to Vokietija turėtų mokėti 
5 nuoš. palūkanų ant atidėto 
mokėjimo' kontribucijos.

Amerikiečiai apleidžia 
Pareinį

COiBLENZ, sausio 23. — A- 
merikos vėliava, kuri per 4 
Inetus buvo iškelta virš vokie
čių Ehivnbrietstein kalnų tvir
toves, bus ryto nuleista ir ne
užilgo po to Amerikos okupa
cinė armija išvažiuos į Ant- 
werp sesti į laivą ir plaukti na
mo. Amerikiečius palydės 
francuzai.

42 žmonės mirė nuo 
munšaino

CHICAGO. — Nuo naujų me
tų iki vakar dienai tiesioginiai 
nuo užsinuoldiijiimo inunšainu 
pasimirė 42 žmonės. Vakar i 
užvakar mirė penki žmonės. 
Daug žmonių guli ligonbu- 
čiuose. Be to yra daug tokių, 
kurie mirė nuo munšaino ne
tiesioginiai, t. y. užsinuodijo 
munšainu pamaži, arba • mirė 
nuo per munšainą įgytų ligų.

Plėšikai užperedtą naktį iš 
sandėlio prie 215 W. Randolph 
St. išvogė degtinės už $67,000. 
Jie prasilaužė per dvi siena 
ir dirbo visą naktį.

Rusija įspėja Lenkiją
Prigrūmojusi karu, jeigu Len

kija mobilizuosis.

PARYŽIUS, sausio 23. — 
Presos žibios iš Maskvos sako, 
kad Rusija oficialiniai įspėjo 
Lenkiją prieš mobilizaciją. 
Rusijos v valdžia savo notoje 
Lenkijai • pareiškia, kad Lenki
ja turi sustoti mobilizavusi ka
reivius, nes kitaip Rusija pa
skelbs karą. Oficialiniuoąe ra
teliuose nėra patvirtinimo tai 
žiniai. Taipjau nėra patvirtin
tos žinios ir apie Lenkijos mo- 
bilizavimąsi. Bet yra Franci- 
jos-Leiikijos sutartis, sulig 
kurios Lenkija turi eiti pagel- 
bon Franci jai, jei iškiltų karas 
su Vokietija.

Žuvo 500 žmonių
MANILA, sausio 23. — Prisi- 

bijoma, kad 7 rusų pabėgėlių 
laivai su 500 pabėgėlių iš Vla
divostoko, kurie plauke iš 
Shanghai į Filipinus, žuvo Chi- 
nijos juroje. Penki laivai jau 
atplaukė į čia, bet likusiųjų ne
sulaukiama.

Tie laivai išplaukė bolševi
kams paėmus Vladivostoką, 
bet niekas nenori priimti pa
bėgėlių. Juos išvaryta iš Ko
rėjos, paskui iš Chinijos ir da
bar rado Filipinuose tik laikinę 
prieglaudą, nes vėliau turės 
plaukti kuč kitur.

Tyrinės gubernatorią
----------- •

yASUINGTON, sausio 22.
Patirta, kati Amerikos Darbo 
Federacija galbūt pradės judė
jimą už apkaltinimą irį pašali
nimą Arkansas gubernatoriaus 
MjcRae. Federacija daro tyri
nėjimus padėties Harrison, 
Ark., kur “piliečiai” puola ir 
linčiuoja streikierius, ir jeigu 
pasirodys, kad valstija nedavė 
tinkamos apsaugos puola
miems piliečiams, bus parei
kalauta apkaltinti gubernato
rių.

Priminimas
Jųš, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

• -r - •

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

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.

NAUJIE MOS
Chicago, UI1739 So. Halsted St

Vokietija vėl protestuoja
LONDONAS, sausio 23. — 

Vokietija padarė trečių forma
linį Anglijai protestą prieš 
Frantijos okupavimą Ruhr. 
Vokietijos ambasadorius įteikė 
užsienio reikalų ministerijai 
dvi notas, kuriose tvirtinama, 
kad Francijos karinis žygis 
yra nelegaliais.

Iš Sofijos pranešama, kad 
Rusijos kariuomene yra kon
centruojama palei Rumunijos 
rubežių.

37 žmonės užmušti
CHICAGO. — Automobiliai < 

šiemet užmušė jau 37 žmones. 
Ir 17 atsitikimų automobilistai 
pabėgo užmušę žmones. Koro
neris nickuriuose atsitikimuose 
paskelbė dovanas tam, kas iš
duos tokius automobilistus, 
kurie suvažineję žmogų sku
biai' pabėgo, nėsuteikdanK 
jam pagelbos, vien tik saugo
damies, kad patys nepakliūtų 
į policijos nagus.

Mussolini uždraudė nuominin
kų susirinkimą.

RYMAS, sausio 21. — Pre
mjeras Mussolini formaliniai 
uždraudė nuomininkams laiky
ti savo konvenciją Ryme, sau
sio 28 d., apsvarstymui pa
tvarkymų reguliavimui nuomų. 
Nuomininkai norėjo užprotes
tuoti prieš namų savininkus 
delei pakėlimo nuomos.

Max Nordau mirė.
PARYŽIUS, sausio 23. -- 

Vakar pasimirė žydų sionistų 
vadovas Max Simon Nordau. 
Jis be to buvo vienas žymiau
sių žydų Rytojų ir filožofų. 
Jis buvo 74 ni. amžiaus.
I

Šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 7?:12 v., leidžiasi 
4:54 v. Mėnuo leidžiasi 10:36 
valandą vakare.
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Klaipėdos Seimas sveikina amerikiečius
Angliakasiai susitaikė su 

kasyklų savininkais
Čekiais ......../.
Lietuvos bonais

125.—
107.50

Anglija grūmoja karu

$2669.73
Ant rytojaus Chieagos Klai

pėdos Komitetui dar buvo pri
duota $183.20 aukų. Be abejo, 
kad aukos nepaliaus ir tolinus 
gausiai plaukti Klaipėdos lietu
vių kovai už išsiliuosaviiną iš 
svetimų nagų ir susijungimą 
su saviškiais, su Lietuva.

165,000 streikuoja Ruhr distrikte
Klaipėdiečiu Seimas sveikina Amerikos lietuvius

Lenkija stengiasi pasi
griebti Klaipėdą

Lietuvos Šaulių atstovas A. Žmuidzinavičius gavo iš Klai
pėdos šitokią radiogramą:

“Perduokit broliams amerikiečiams:
„Įvykęs šių metų sausio 19-tą dieną krašto Seimas sveiki

na tolimo užjūrio brolius lietuvius ir tikisi, kad jie yra kartu 
su mumis sunkioje musų kovoje už laisvę.

“Broliai amerikiečiai! Iš Lietuvos šaulių mes tikimės nar
sių savanorių, kurie savo kraują ir gyvastį aukodami, padės 
musų krašto jaunai kareivijai grumties su priešais. Bet musų 
kovai reikalingi ginklai, drabužiai ir maistas, o tam reikalin
gi pinigai, šitos tai paramos mes tikimės gauti iš jūsų.

“Valio, musų visų kova už krašto laisvę!
“Valio, tos kovos galas — suvienyta Lietuva!
“Vyriausia Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas.”

Kova už Klaipėdą yra kova su 
Lenkija. Lenkai apie Klaipė
dos sukilimą.

PARYŽIUS, sausio 23.— Pa
sak Paryžiaus gautų iš Varšu
vos žinių, lietuvių sukilimas 
Klaipėdpje buvo suplenuotas 

ir suorganizuotas Vokietijoje,) 
susitarus su Rusija. Tas pie
nas buvo išpildytas po koman
da buvusio reichstago nario 
Gaigalaičio, protestonų kunigo, 
priklausančio junkerių parti
jai. Lenkai tvirtina, kad eks-

Šita radiograma dtėjo per 
Lietuvos Atstovybę Washing- 
tone, iš ko matyt, kad klaipė
diečiai ligi šiol dar neturi tie
sioginių ryšių su Amerikos lie
tuvių visuomene ir organizaci
jomis. Amerikiečiai pirma ir
gi buvo mažai painformuoti 
apie Klaipėdos žmones. Bet da
bar mes žinome, kad jie jau 
turi centralinę įstaigą, kuri va- 
dauja visam judėjimui, — Ma
žosios Lietuvos Vyriausį Gel
bėjimo Komitetą (Liepojos g. 
5, Klaipėda); ir tai organizaci
jai turėtų būt siunčiamos visos 
aukos, kol patys klaipėdiečiai 
neduos kitokio nurodymo.

kybos ir Pramonės Balkui, 
Kaune, yra sekama:

’Lietbank, Kaunas,
“Išmokėkit du tūkstančius 

dolerių Vyriausiam Klaipėdos 
Gelbėjimo Komitetui Klaipėdo
je. — Unversbank.”

Kartu tapo pasiųsta sekama 
kablegram^P ir Mažosios lietu- 
vos Gelbėjimo Kmitetui:

‘"Martynas Yankus,
‘‘Vyriausiam Gelbėjimo 

initetui,
“Libauer 5,
“Šiandie

Lietbankui
Klaipėdos Vyriausiam Komite
tui doleriais du

Ko-

Memel 
kablegramavom 
Kaune išmokėti

tukstančius i

Chieagos lietuvių pagalba 
Klaipėdai

Chieagos Klaipėdos 
mitetas.”

Ko-

suma
Gel-

$2,000 vakar pasiųsta 
don kablegrama.

Klaipė-

Aukščiau paminėta1
$2000 pasiųsta Klaipėdos 
bėjimo Komitetui iš pajamų

Vakar per Universal State 
Bank kablegrama tapo pasiųs
ta Vyriausiam Mažosios Leitu- 
vos Gelbėjimo Komitetui $2,- 
000. Kablegrama Lietuvos Pre-

siniame mitinge praeitą sek
madienį, sausio 21, First Regi- 
ment Armory saloj. Pajamos 
buto tokios:

biletus) $2437.23

Koncertas ir Prakalbos
PAGERBIMUI DRG. K. BIELINIO 

Rengia Jaunuolių Orkestras.
Dalyvauja Jaunuolių Choras, solistai ir orkes

tras. Kalbės d. K. Bielinis.
SEREDOJ, SAUSIO 24,1923. 

MILDOS SALeJ 
3142 So. Halsted St., Bridgeporte

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga — 25c.
Širdingai kviečia visus Rengėjai.

Rytų Prūsijoje. Nedidelis bli- 
|rys Lietuvos pėstininkų ir ka
valerijos dalyvavo tame žygy
je, tvirtina Varšuva.

Klaipėdos lenkų žinia sako, 
kad lietuvių ekspedicinis kor
pusas pasitraukė iŠ krašto, pa? 
likdamas tik 900 žmonių,1 ge
rai apginkluotų ir aprūpintų 
vokiečių šautuvais.

Varšavos žinios taipjau tvir
tina, kad lietuviai koncentruo 
ja savo kariuomenę Kretingos 
apielinkėje ir kad Lietuvos val
džia rengiasi pastatyti prieš 
talkininkus jau įvykusį faktą.

Du sykiu ambasadorių tary
ba jau svarstė Klaipėdos klau
simą, dalyvaujant Lenkijos ir 
Lietuvos delegatams. Kiekvie
ną sykį Klaipėdos delegacija 
reikalavo įsteigimo laisvo pur
to po talkininkų komisionie- 
riaus kontrole mažiausia de
šimčiai metų, su galimybe pri
sidėti lXįįe Lenkijos (To jokios 
Klaipėdos^ delegacijos neredka- 
lauja, išėmus lenkus ir len
kams bernaujantį Augštuolai- 
tį). Tokiam sumanymui lietu
viai griežtai pasipriešino, taip 
kad Klaipėdos konferencija 
buvo tik kova tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, nes einasi tik apie 
tai, kuri tų dviejų šalių kont
roliuos Klaipėdos 
portą.

Lenkija, pasak 
ro Sikorskio, yra

miestą ir

jos premie- 
nusistačiusi 

tuo reikalu ramiai laukti 
aiškėjimo padėties. Tą patį 
rys ir Santarvė.

pa- 
da-

Kasyklų savininkai susitai
kė su angliaKasias.

Angliakasių streiko šiemet ne
bus.

Ketverge, Sausio 25
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Malinausko Salėj, 19 ir South 
Halsted St. Pradžia 7:30 yaL vakare. Įžanga lė- * 
šų padengimui — 10c. Kviečiame visus į prakal
bas.

Rengia LSS. 22 kuopa.

NEW YORK, sausio 23. — 
Minkštųjų anglių kasyklų sa
vininkų subkomitetas ir ang
liakasių unijos viršininkai, ku
rie derasi dėl naujos sutarties, 
kuri turės užimti vietą dabar
tinės sutarties, užsibaigiančios 
kovo 31 d. š. m., šiandie 
susitaikė tarp savęs.

Naujoji sutartis bus paduota 
trečiadieny pilnai konferenci
jai, kad ją galutinai ratifika
vus. Tuo būdų angliakasių

streiko šiemet tapo išvengta.
•Kasyklų savininkai atsisako 

skelbti' sutarties smulkmenas; 
bet jie sako, kad naujoji sutar
tis mažai kuą skiriasi nuo se
nosios sutartie? ir jokių svar
besnių permainų joje nėra.

Anglija grūmoja Turkijai 
nauju karu

L^A.V.SAJ'JJ'JEji sausio 183. ----
Turkijos delegatai artimųjų ry- 
tų taikos konferencijoj atmetė 
Anglijos pasiūlymą pavesti 
Mosul aliejaus laukų klausimą 
rišti tautų sąjungai. Turkai rei
kalauja plebiscito, kuris nu
spręstų to distrikto ateitį. Bet 
Anglija nesutiko plebiscito pri
imti.

Tada Anglijos užsienio rei
kalų ministeris lordas Curzon 
pareiškė, kad Turkijos atsisa
kymas priimti Anglijos pasiū
lymą pagimdo labai ruščią pa
dėtį. Padėtis pasidaranti tokia 
rusti, kad gali iškilti naujas 
karas. 

—-----------

165,000 darbininkų strei
kuoja Ruhr distrikte

Streikuojama protestui prieš 
franeuzų okupaciją. 1

BERL1NAS, sausio 23. — 
Gautomis žiniomis, šįryt su
streikavo 65,000 darbininkų 
Stiųnes dirbtuvėse ir 100,000 
darbhijnkų Thyssen dirbtuvėse 
ir kasyklose Ruhr distrikte.

Bavaruos valdžia paskelbė, 
kad ji nebegalinti ilgiau gva- 
rantuoti \ saugumo Francijos 
ambasadoriui Muniche Emil 
Bard. Apie tai Bėrimo valdžia 
pranešė Francijos valdžiai.

Visi vokiečių muitinių May- 
ence ir Gustavsburge valdinin
kai sustreikavo delei areštavi
mo muitinių direktoriaus ir ki
tų valdininkų. z

65,000 streikuoja Hamborn.

HAMBORN, sausio 23. — 
65,000 darbininkų Thyssen 
dirbtuvėse čia ir Muelredme su- 
streikavo delei franeuzų atsisa
kymo pati uos uoli Fritz Thys
sen, kuris laukia karo teismo 
už atsisakymą kooperuoti su 
okupacijas valdžia. Jokių sumi
šimų streike nėra, bet francu- 
zai didina čia savo kariuome
nę.

Okupacijos armijos koman
dų otojas gen. Degoutte atsisa
kė matytis su darbininkų dele
gacija.

(Grūmoja izoliacija.

ARYŽIUS, sausio 23. — 0- 
ficialiniuose rateliuose kalba
ma, kad jei Vokietija priešinsis 
ir toliau, tai sekamu Francijos 
žingsniu bus visiškas izoliavi
mas Ruhr klonio ir pilnas at
kirtimas Ruhr susisiekimo su 
Vokietija. \

PINIGŲ KURSAS į
Vakar, sausio 23 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kfaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini

Neužilgo Ruhr kjony bus į- 
vesti nauji pinigai, delei vo
kiečių baudimo suparaližuoti 
Ruhr bankų veikimą.

Francija paimsianti pilnon 
kontrolei! kasyklas, geležinke
lius, bendruomenės aptarnavi
mo įstaigas ir viską, kas rei
kalinga yra užtikrinimui dirb
tuvių veikimo ir kasyklų pri- 
statimo anglių talkininkams.

Francuzai tvirtina, kad gene
ralinis streikas Ruhr distrikte 
nep ii vy'lcę-st.

Francija siūlo moratoriumą
Bet stato kitas sunkias sąly

gas; taipjau pasilaikytų ir 
Ruhr.

PARYŽIUS, sausio 23. — ()- 
ficialiniai paskelbta, kad Fran
cija sutinka suteikti Vokietijai 
dviejų metų moratoriumą, jei 
ji dabar užmokės $600,000,Oo 
auksu ir prekėmis, taipjau už- 
statys visą šalies turtą. Tas 
pasiūlymas turėjo būti vakar 
paduotas kontribucijos komisi
jai, bet dar nebuvo galutinai 
apdirbtas. ... '

Kad gavus tą moratoriumą, 
Vokietija turi netik sumokėti 
dabar nustatytąją sumą auk
su ir /prekėmis, bet taipjau d 
ti 25 nuoš. morgičių ant viso 
Vokietijos nekilnojamo turto, 
taipjau ketvirtdalį visų korpo
racijų Šerų. Kontribucijos ko
misija be to turėtų teisę ati
duoti nuomon geležinkelius, 
parduoti tabako, druskos ir ki
tus monopolius ir pinigus pasi
laikyti sau. Vokietija taipjau 
turėtų sukelti vidurinę 3,000,- 
000,000 auka, markių jiaskolą, 
kuomet Francija gi pasilaikytų 
turtingiausj Vokietijos indus
trinį ir kasyklų distriktą»Rnhr 
iki moratoriumo pabaigai. 
Taipjau butų paskirta talkinin
kų komisija kontroliuoti Vo
kietijos finansus. Ji galėtų ne
pripažinti nidkurių! vaflstybės 
išlaidų, taipjau uždėti ant gy
ventojų didesnius mokesčius. 
Be to Vokietija turėtų mokėti 
5 nuoš, palūkanų ant atidėto 
mokėjimo kontribucijos.

j.-------------------------------—

Amerikiečiai apleidžia 
1 Pareinį

COBLENZ, sausio 23. — A- 
merikos vėliava, kuri per 4 
metus buvo iškelta virš vokie
čių Ehrenbrietstein kalnų tvir
tovės, bus ryto nuleista ir ne
užilgo po to Amerikos okupa
cinė armija išvažiuos į Ant- 
werp sėsti į laivą ir plaukti na
mo. Amerikiečius palydės 
francuzai.

Rusija įspėja Lenkiją Vokietija vėl protestuoja

gais Šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingą....... $4.66
Austrijos 100 kroną............... H<

Belgijos 100 frankų ------- ... .*5.75
Danijos 100 frankų ............... $19.38
Finų 100 markių........................ $2.50
Francijos 100 frankų................ $6.48
Italijos 100 lirų .................  $4.78
Lietuvos 100 Litų ..............• $10.01'
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų .......  $18.67

Olandų 100 guldenų...............$89.54
šveicarų 100 markių ........ ;.. $18.68
Švedijos. 100 kronų............. .. §26.^5
Vokietijos 10Q markių ......... ..

42 žmonės mirė nuo 
munšaino

CHICAGO. — Nuo naujų me
tų iki vakar dienai tiesioginiai 
nuo užsinuodiji mo inunšainu 
pasimirė) 42 žmonės. Vakar i 
užvakar mirė penki žmonės. 
Daug žmonių guli ligonbu- 
čiuose. Be to yra daug tokių, 
kurie\mirė nuo munšaino ne
tiesioginiai, t. y. užsinuodijo 
munšainu pamaži, arba • mirė 
nuo per munšainą įgytų ligų.

Plėšikai užpereitą naktį iš 
sandėlio prie 215 W. Randolph 
St. išvogė degtinės už $67,000. 
Jie prasilaužė jper dvi siena 
ir dirbo visą naktį.

Prigrūmojusi karu, jeigu Len
kija mobilizuosis.

PARYŽIUS, sausio 23. — 
Presus žibios iš Maskvos sako, 
kad Rusija oficialiniai įspėjo 
Lenkiją prieš mobilizaciją. 
Rusijos valdžia savo notoje 
Lenkijai pareiškia, kad Lenki
ja turi sustoti mobilizavusi ka- 
relvius, nes Icitaip Rusiju pa
skelbs karą. Oficialiniuoąe ra
teliuose nėra patvirtinimo tai 
žiniai. Taipjau nėra patvirtin
tos žinios ir apie (Lenkijos mo
bilizavimai. Bet yra Franci- 
jos-Lcnkijos sutartis, sulig 
kurios Lenkija turi eiti pfigel- 
bon Francijai, jei iškiltųriiaras 
su Vokietija.

-----------------------j---------

Žuvo 500 žmoniy
MANILA, sausio 23. — Prisi- 

bijoma, kad 7 rusų pabėgėlių 
laivai su 500 pabėgėlių iš Vla
divostoko, kurie plaukė iš 
Shanghai į Filipinus, žuvo Chi- 
nijos juroje. Penki laivai jau 
atplaukė į čia, bet likusiųjų ne
sulaukiama.

Tie laivai išplaukė bolševi
kams paėmus Vladivostoką, 
bet niekas nenori priimti pa
bėgėlių. Juos išvaryta iš Ko
rėjos, paskui iš Chinijos ir da
bar rado Filipinuose tik laikinę 
prieglaudą, nes vėliau turės 
plaukti km1 kitur.

Tyrinės gubernatorig
X 

----------------- <;
WASHINGTON, sausio 22.- 

Patirta, kad Amerikos Darbo 
Federacija galbūt pradės judė
jimą už apkaltinimą ir pašali
nimą Arkansas gubernatoriaus 
MjcRae. Federacija daro tyri
nėjimus padėties Harrison, 
Ark., kur ‘"piliečiai” puola ir 
linčiuoja streikicrius, ir jeigu 
pasirodys, kad valstija nedavė 
tinkamos apsaugos puola
miems piliečiams,. bus parei
kalauta apkaltinti gubernato
rių.

Z" ........... '"i1' 1 ,l7~i.............

LONDONAS, sausio 23.
Vokietija padarė trečią forma
linį Anglijai protestą prieš 
Francijos okupavimą Ruhr. 
Vokietijos ambasadorius įteikė 
užsienio reikalų ministerijai 
dvi notas, kuriose tvirtinama, 
kad Francijos karinis žygis 
yra nelegalinis.

Iš Sofijos pranešama, kad 
Rusijos kariuomene yra kon
centruojama palei Rumunijos 

rubežių.

37 žmonės užmušti ,
CHICAGO. — Automobiliai. 

šiemet užmušė jau 37 žmones. 
Ir 17 atsitikimų automobilistai 
pabėgo užmušę žmones. Koro
neris nickuriuose atsitikimuose 
paskelbė dovanas tam, kas iš
duos tokius automobiliais, 
kurie suvažinėję žmogų sku
biai' pabėgo, nesuteikdami 
jam pagelbos, vien tik saugo
damies, kad patys nepakliūtų 
į policijos nagus.

Mussolini uždraudė nuominin
kų susirinkimą. /

RYMAS, sausio 21. — Pre- 
mieras Mussolini formaliniai 
uždraudė nuomininkams laiky
ti savo konvenciją Ryme, sau
sio 26 d., apsvarstymui pa
tvarkymų reguliavimui nuomų. 
Nuomininkai norėjo užprotes
tuoti prieš 'namų savininkus 
delei pakėlimo nuomos.

Max Nordau mirė.
PARYŽIUS, sausio 23. — 

Vakar pasimirė žydų sionistų 
vadovas M9>f Simon Nordau. 
Jis be 4o buvo vienas žymiau
sių žydą rašytojų ir filožaįų. 
Jis buvo 74 m. amžiaus. 
Į

Šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saule teka 7:12 v., leidžiasi 
4:54 v. Mėnuo leidžiasi 10:36 
valandą vakare.

<«?■'JĮU.".. J'LĮJ . J——______ ■t!.!!'l!L-.'  Lli

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tųkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigūs 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. Isties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

K ’ 1

Chicago, UI
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Kl. Jurgelonis
Pirmas

ADVOKATAS

Ar Justi Vaikai Tel. Rflndolph 4758

Išaugs Pilną Augštį?

vie

Pavarde

Adresas
Lithuanian

DETROIT, MICHIGAN

LUCKY

Pinigai
Brighton Park

Tel. Yards 1138

LIETUVĄ
1739 So. Halsted St

Ofiso Telefonas 
Central 4104

Geriausi 
Cig'aretai

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Jaunystes Spėka Nau 
jausiame Išradime

NAUJIENAS.
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674,

ir kibirkštys 
mažas žaibas

nori
Kūdikių 
Knyga

Beveik tuo pat laiku ir ang
las, gydytojas Wells, pastebė
jo, kad trinant gintarą į milą 
šoka kibirkštys. Tą savo ban
dymą Wells~štai kaip aprašo: 
'Klreit patrynęs7 milu gintaro

jau numanė.

Eagie Pienas yra pirmos eiles kūdikių maistas. Jį 
gydytojai rekomenduoja visur delei jo kokybės ir

^oduiųo. Jei jūsų kūdikis' neina «varyn, o nori 
sto, kuris padarytų jį stipriu ir sveiku, duokit 
l Eagie Pieną. Jei nežinot kaip jį vartoti, išpil- 

dykit kuponą, pasiuskit jį ir gausit flykai pamoki
nimą jūsų kalboje.

žemes, kad

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

Weet Monroe Street, Chicafo.
Phone Central 2569 

Rez. 3203 So. Halsted St" 
Yards 1015. Val.t 6 iki 9 vai.

Borden’s Eagie Pienas yra moksliškas suderinimas 
pieno ir cukraus. Jame yra kiekvienas maistingumo 
veiksnis reikalingas kelti vikrią sveikatą. Duokite 
savo vaikams daug Eagie Pieno visokiais galimais 
budais. /

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. Washington StM 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeitaiU Sskraad. 
j šventomis 

45/ ir 22c (ir taksai), 
na. rateliams 

10c (išskiriant šoStad., 
aekmad. ir šventes.

B Dideli kemediniai aktai ir 
P hrat> paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

KUPONAS
Pažymėk kryželiu ko

Penėjime
Instrukcijos

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room KM
Tęl.: Central 6390

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

GRABORIUS IR
Balsamaotojas

ų.; 1

Turiu automo
bilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn
Aver, Chicago.

Netik ūgio klausimas, bet ir visas vaikų kūno ir pro
to išsivystymas yra rimta kiekvieno tėvo ir motinos 
rūpestis. Ištikro jie nori, kad jų vaikai butų sveiki, 
stiprus ir pilno suaugimo.
Maištas, kurį kūdikiai valgo, turi nustatytą įtekmę į 
jų augimu Mokslas įrodė, kad valgiai turi intekmės 
į augimą ir gyvenimo ilgumą. Rekordai rodo, kad 
tautos mintančios pienu, yra stiprios ir vikrios, o tos, 
kurių valgiuose pieno maža, arba visai nėra, netaip 
stiprios ir smulkesnio ūgio.

TANLEY 
MAŽEIKA

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

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus ramius, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

darė. Bet, patrynęs vamzdelį, 
jis pamate, kad rutuliukas pū
kų jau netraukia, lyg, \rodos, 
elektra pakeliui kažin kur bu
tų užkliuvus. Bet kur įn ko
kiu bud n?.. Negalėdamas pats 
sau į tuos klausimus atsakyti, 
Gray kreipėsi į savo draugą Wi- 
lerį, gerą fizikos žinovą ir elek
tros tyrinėtoją. Juodu abu 
darė tuos pačius bandymus. Kai 
virvė nuo balkono kabodavo, 
bandymai sekdavosi, bet kai, 
nors ir trumpesnę virvę paka
bindavo ant vinių, tai nieko ne
išeidavo. Kartą, jau nustoję 
vilties, juodu paėmė 121 pėdų 
ilgio virvę ir VVileris, manyda
mas, kad paprastos virvutės ją 
neišlaikys pririšo tą virvę šil-

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pašažieriams naudotis. 
I Aivai: “Mount Clay”, 
“Hanse”, “Bayem”, Moent 
Carrvll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos.

■ Nauji laivai trim i šriu- 
bais “Reeolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballln” veža 
1, 2 ir 3 kleaos pasažierius 
United American

Line*
154 W. Randolph St., 

Chicago, Iii.
arba įgaliotieji, agenai.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leaviti SL 
Telephone Canal 2553 

Valandos! 4 iki 6 po piet, ir »»e 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylu vlfUDM 
teismuose. Eluaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Formas ir Bizniui. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
nai>« ant lengvu išlygų.

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 49c-39c (ir taksai).

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

Chbmber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagie Mukic Co.)
Telef. Boulevard 6737

RYMAS ir LIETUVA 
Paveiksluose.

, Ketverge, Sausio-January 25 dieną,
K. GRAMONTO SALĖJ,

4535 S. Rockwell St.
Pėtnyčioj, Sausio-J anuary 26 dieną 

C. STANČIKO SALĖJ, 
205 E. 115 St., Kensington, Iii.

Pradžia 7:30 valandą vakare.
šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 

dclgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškas, matys visus šventu^ ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tobanuoitija laehivos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę ir iširsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šiose apiolinkeso. 
Todelgi visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę i šitas pavedkluotas prakal
bas. Visi marš į šias svetaines!

Įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

DR. H. A. BROAD » 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos,. 

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

(Tęsiny s)
šo tą rutuliuką, prie kanapinės 
virvutės, o kitu virvutę pritaisė 
prie kamščio ir, užlipęs ant bal
kono, nuleido rutuliuką že
myn, maždaug, 26 pėdas. Po 
to, jau vamzdelį milu patrynus,

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIAT1ON BLDQ.
19 So. La Salia SI. 

Room 1308 
Valandos] 9 ryto iki 5 po platų
Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura.’. 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $82.50 ir S37.50. •

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
septinta dieniai s.

PRAKALBOS
* Tema: r

Ir/DHS ženklai ant saulės ir mėnulio ir Žvaigždžiu, 
ir žmonėms ant žemės baugu bus, ir jie kuone nu* 
simins ūžiant jūrėms ir jūrių vilnims;
ir žmonės apalps iš baimės ir laukimo tų daiktų 
ateinančiųjų ant žemės, nes ir tvirtybės dangaus 
pasijudins’", Luk 21, 25, 26. /

Kalbės A. M. Beneckas sausio 25a. 1923 m. 
MELDAŽIO Svet., 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vak. Chicago, III.
įžanga liuosa Nėra kolektos

Rangia ir kviečia T. Bt S. S.

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

Žaltvykslė. Tu — 
Mergaitė. Gre- 

Piovčjo daina. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Padangėse. Toj 
O tavo. Pasaulis vi- 

Tankos. Rubajatai.

Akiu, Austi, Nosies Gerkles
KLIŪTIS 

visokios rųšies gydžiau 
V61- 25 metus prie Sta- £ 1 te gatvės.

1 Žvairas akis atitaf- 
sau snuR'aė tikrai, ir 

i • greitai savo specialiu
Utį budu ; tonsilus ifeimu

prieblandos miego pa- 
Raiba; akinius pritai- 
sau dauSteu.

Parašyk dykos kny- HK gėlės.
FRANKLIN O. CARTER 

120 S’o. State St.
Valandom : 0 iki 5 Septintad. 10 iki 12

kelių, bet toji jų netraukė. Ta
da /jis sumanė vaiką atskirti 

izoliuota) nuo
eleątra negalėtų išeiti į žemę, 
Tuo tikslu jis pastatė vaiką 
ant \ elektrą nepraleidžiančio 
daikto ir tada palytėjo įelek
trintu vamzdeliu vieną vaiko 
ranką puikiausiai traukė pūke
lius lygiai taip, kaip ir ^ats 
vamzdelis. Taigi pasirodo, kad 
žmogaus kūnas—elektros lai
dininkas.

Iš čia aišku, kad norėdami į- 
elektuinti kurį nors elektrbs 
praleidėją, pav. geležies gaba
lą, turime jį vienaip ar kitaip 
izoliuoti nuo žemės, nes iš elek*

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 111141
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
z M28 So. Halsted 81.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ų. kiekvie
nų vakarą, išskyrus utaminka b 
ketvergų. Nedaliomis nuo 9 iki U 
ryto.

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURiGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į 

visas dalis

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnj 
ir už tą kuris gydo gilės (glands)

— tai magiška spėka iš Af. 
rikos medžių šaknų.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pop?” Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesjiupinkite. Mokslas iš
rado naują Vitalizerj dar geresnį ir 
už taip valinamą ‘‘ožkos gilę” ir “bez„ 
džionęs gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali įeitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduole yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduole yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Dauęumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti liet j 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šj 
Vitalizerj, kuris yra vadinamas Re- 
Bild-Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo .naujiems kos- 
tumeriams didelę apštj už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir garan
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti.jei
gu gyduolė nepagelbčtų j sąvaitčs lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas, gali paban
dyti šj naują išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir adresą j Re-Bild Laborato
ries, 279, Gatevvay Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild_Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie
ko neabejokite’ apie ši gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo-

Tel. Lafayetto 4223
Phvnbing, Hoating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju feno geriausiai.

M. Yriška,
8228 W. 88th St„ Chicago. Jlt.

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. Žuvusiom. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Prometėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios knygutes tuojau.

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

trinamojo daikto elektra i>er 
žmogaus kūną išeina į žemę ir 
ten išsiskirsto.

(Bus daugiau)
■m1 1 i1
Lietuvis |

Žemes Liepsna
Nauja darbininkų eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam 
127 puslapiai. Kaina —

TURINYS: 
naktį. 
Arėjui, 
mergelė, 
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius 
bėja. 
dies dąina, 
ty? 
mano 
sas.

kinčmis, kaipo stipresnėmis, 
virvutėmis. Kaip juodu nuste
bo, pamatę, kad dalbar rutu
lys traukia zuikelius! Jiems 
bandymus dafant viena šilkine 
virvele nutruko. Wileris, ne
turėdamas šilko, pririšo virvę 
geležine viela. Bet dabar ru
tuliukas ir vėl netraukė pilkus. 
Tik ilgai galvoję juodu supra
to kad vieni kūnai elektrą pra
leidžia1, kiti - m Taigi jeli 
virvę pakabinti ant elektros ne- 
leidėjų (inelaidininkų) tai elek
tra negali prtmykti ir rutuliu
kas pukus traukia. O jei virvę 
pakabinti ant elektros leidėjo 
(laidininko) tai elektra tais lai
dininkais išeis į žemę ir rutu
liukas pūkų netrauks.

Pirmiau buvo manoma, kad 
įelektrinti kurį nors kūną ga
lima tik jį į milą trinant, bet, 
kai]) matom, Gray parodė, kad 
kūnai įsielektrina ne tik nuo 
trynimo, bet ir susisiekdami 
viens kitą.

Wileris su Gray’ju darė ban
dymus norėdami sužinoti, ar 
daug kūnų elektros nepralei
džia ir sužinojo, kad visi me
talai elektrą praleidžia, o stik
las, siera ir k t. nepraleidžia. 
Taigi jie suskirstė kimus į elek
tros laidininkus ir nelaidinin
kus. Be to Gray’ui rūpėjo, ar 
žmogaus kūnas elektrą leidžia 
ar ne. Tuo tikslu jis įelektri
nta. savo vamzdelį ir palytėjo 
ji J vieną vaiko ranką, o kitą 
ranką 'liepė prikišti prie pu-

ir pirma. Pridūręs virvutės 
galą, Gray užsilipo ant kito, 
augščiau esančio balkono, bet 
ir ten traukinio pajėga nesu
mažėjo. Kadangi aukščiau jau 
nebuvo balkono, tai čia dabar 
atsirado Gray’ui kliūti: ]>ridiirt 
virvutę nesunku, bet kur gi 
pačiam įsilipti? Jis norėjo, tu
rėti, kaip ir Galilėjus kad tu- 
lėjo, palinkusį bokštą, iš ku
rio butų galima taip nukarti 
virvę, kad ji nesiektų sienos. 
Bet čia jau atėjo klausimas ir 
vėl: o jeigu rh^uliukas trauks 
pirkus ir tada, tai kur paskui 
lipti? Ar ne geriau kambary 
prikalinėti ir prie tų vinių vir
vutėmis priraišioti visaip iš-

West 1394 Honal. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchlunas pagelbininfcf o 
(arba asistentas) 

, GRABORIUS
6 029 —. 25th St., 9509 Ccrdaai 
\ Detroit, Mich.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

Telefonai: 
Boulevard 5066 
Harrison 6872

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Martai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—19; 2—4 ir 6—9

dau/gtdį mažų kibrikštėlių. O 
jeigu kas nors pirštų arti prie 
gintaro prikibdavo, tai buvo 
matyti aiški, gana didelė ki
birkštis ir buvo girdimas gana 
stiprus spraksėjimas. Bet svar
biausia tai, kad tas, kurs pirš
tą pne gintaro prikjša, jaučia 
lyg vėjo pūtimą ir gana skau
dų smilktelėjimą. f Siprakseji- 
mas būna tokio didumo, kaip 
anglies spraksėjimas kakaly. 
Vieno pątrynimo užtenka, kad 
gavus keletą spraktelejiinų ir 
kibirkščių, žiūrint kaip greit 
pirštas prie gintaro artinamas. 
Šis spraksėjimas 
man atrodo, lyg 
»u griausmu.”

Taigi Wells 
kad žaibas ir griausmas yra ne 
kas kita, kaip labai didelės ki
birkštys ir labai garsus sprak- 
telėjimas, nors aiškių išrodymų 
tam neturėjo. Kadangi sieros 
rutulys mažiau elektros duoda, 
kai]) toks ]>at stiklinis rutulys, 
tai anglas Hoxbey XVII šimtme
čio pabaigoje pasidarė elektros 
mašiną su stikliniu rutuliu. 
Nuo to laiko stiklas labiau už 
sierą pradėta vartoti elektros 
bandymams.

Maž daug 1729 melais ang
las Gray darė bandymo stik
liniu 3(4 pėdos ilgio vamzdžiu, 
kurių čion ir trumpą aprašy
mą paduodu.

Kartą milu vamzdelį patry
nęs, Gray pastebėjo, kad pū
kai, prie kurių prikišo jis vie
ną vamzdžio galą, limpa ir prie 
kamščio, kurio buvo užkimštas 
vamzdis, nors jis tą kimštę ir 
nelietė milu. Iš to jis sprendė, 
kad kamštis nuo stiklo įsielek- 
trino, t. y. kad stiklas, susisiek
damas su kamščiu, perdavė da
lį savo elektros ir jam. Gray’ui 
parupo sužinoti, ar tik kamštis 
galima tekiu budu įelekrtinti, 
ar ir kas daugiau; ar ir kiti 
daiktai, kaip pavyzdžiui me
džio šakutė, tokiu pat budu 
galima įelektrinti. Tuo tikslu 
Gray paėmė kelių colių ilgio 
cądes šakutę ir prie vieno galo 
pritaisęs dramblio kaulo rutu
liuką, kitu galu ją įsmeigė į 
vamzdžio kamštį. Patrynęs 
vamzdelį Gray prikišo rft t niū
kų prie pūkų, kuriuos jis tuo- 
jaus pritraukė. Po to imda- i 
vo ilgesnę ir ilgesiu šakutę, 
tai kad galų gale buvo pasi
ėmęs net 3—1 metrų ilgio ša
ką, b(‘t traukiamoji pajėga vis 
tik nemažėjo. Tada jis priri-
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Iš Mokslo Srities
Elektros istorijos bruožai

(Tęsinys)
šo tų rutuliuką, prie kanapines 
virvutes, o kitu virvutę pritaisė

Beveik tuo pat laiku ir ang
las, gydytojas Wclls, pastebč- 
jo kad trinant gintarą į milą ‘^io‘in ^li^ant bS 
šoka kibirkštys, lą savo ban- . ... , ., . Xzx, ___ * ... v kono, nuleido rutuliuką ze-
gfcZ * *1 I »1 • niyn, maždaug, 26 pėdas. Po

<rei pa rytnęs imu giri aro jau vamzdelį milu patrynus, 
gaiMtla ir suspaudęs ii rankoje, .. 1 : . J rutuliukas pakus trauke kaip
aš girdėjau spraksint ir mačiau 
daugelį mažų kibrikštėlių. O 
jeigu kas nors pirštą arti prie 
gintaro prikišdavo, tai buvo 
matyti aiški, gana didelė ki
birkštis ir buvo girdimas gana 
stiprus spraksėjimas. Bet svar
biausia tai, kad tas, kurs pirš
tą prie gintaro prikiša, jaučia 
lyg vėjo pūtimą ir gana skau
dų smilkleJėjimą. Spraksėji- 
mas būna tokio didumo, kaip 
anglies spraksūjimas kakaly. 
Vieno pątrynimo užtenka, kad 
gavus keletą spraktelejimų ir 
kibirkščių, žiūrint kaip greit 
pirštas prie gintaro artinamas. 
Šis spraksčjimas 
man atrodo, lyg 
•u griausmu.”

Taigi VVells
kad žaibas ir griausmas yra ne 
kas kita, kaip labai didelės ki
birkštys ir labai garsus sprak- 
telėjimas, nors aiškių išrodymų 
tam neturėjo. Kadangi sieros 
rutulys mažiau elektros duoda, 
kaip toks pat stiklinis rutulys, 
tai anglas IIoxbey XVII šimtme
čio pabaigoje pasidarė elektros 
mašiną su stikliniu rutuliu. 
Nuo to laiko stiklas labiau už 
sierą pradėta vartoti elektros 
bandymams.

Maž daug 1729 melais ang
las Gray danė bandymo stik-

ir kibirkštys 
mažas žaibas

jau numanė,

kurių čion i 
iną paduodu.

nęs, Gray pastebėjo, kad pū
kai, prie kurių prikišo jis vie
ną vamzdžio galą, limpa ir prie 
kamščio, kurio buvo užkimštas 
vamzdis, nors jis tą kimŠtę ir 
nelieto milu. Iš to jis sprendė, 
kad kamštis nuo stiklo įsielek- 
trino, t. y. kad stiklas, susisiek
damas su kamščiu, perdavė da
lį savo elektros ir jam. Gray’ui 
parupo sužinoti, ar tik kamštis 
galima tokiu bij^du įelekrtinti, 
ar ir kas daugiau; ar ir kiti 
daiktai, kaip pavyzdžiui me
džio šakutė, tokiu pat budu 
galima įelektrinti.
Gray paėmė kelių colių ilgio 
eglės šakutę ir prie vieno galo 
pritaisęs dramblio kaulo rutu
liuką, kitu galu ją įsmeigė į 
vamzdžio kamštį. Patrynęs 
vamzdelį Gray prikišo rfitulu- 
ką prie pūkų, kuriuos jis tuo- 
jaus pritraukė. Po to imda
vo ilgesnę ir ilgesnę, šakutę, 
tai kad galų gale buvo pasi
ėmęs net 3—4 metrų ilgio ša 
ką, bet traukiamoji pajėga vis 
tik nemažėjo. Tada jis priri-

ir pirma. Pridūręs virvutes 
galų, Gray užsilipo ant kito, 
augščiau esančio balkono, bet 
ir ten traukimo pajėga nesu
mažėjo. Kadangi aukščiau jau 
nebuvo balkono, tai čia dabar 
atsirado Gray’ui kliūti: priduri 
virvutę nesunku, bet kur gi 
pačiam įsilipti? Jis norėjo, Tfi- 
rėti, kaip ir Galilcjirs-<£ad tū
lojo, palinkusį bokštą, iš ku
rio butų galima taip nukarti 
virvę, kad ji nesiektų sienos. 
Bet čia jau atėjo klausimas ir 
vėl: o jeigu rutuliukas trauks 
pirkus ir tada, tai kur paskui 
lipti? Ar ne geriau kambary 
prikalinėti ir prie tų vinių vir
vutėmis priraišioti visaip iš
vedžiotų virvę? Taip jis ir pa
dare. Bet, patrynęs vamzdelį, 
jis pamate, kad rutuliukas pū
kų jau netraukia, lyg, rodos, 
elektra pakeliui kažin k^ur bu
tų užkliuvus. Bet kur ir ko
kiu budu?.. Negalėdamas pats 
sau į tuos klausimus atsakyti, 
Gray kreipėsi i savo dranga Wi- 
lerį, gerų fizikos žinovų ir elek
tros tyrinėtoją. Juodu abu 
darė tuos pačius bandymus. Kai 
virve nuo balkono kabodavo, 
bandymai sekdavosi, bet kai, 
nors ir trumpesnę virvę paka
bindavo ant vinių, tai nieko ne
išeidavo. Kartą, jau nustoję 
vilties, juodu paėmė 121 pėdų 
ilgio virvę ir Wileris, manyda
mas, kad parprastos virvutes ją 
neišlaikys pririšo tų virvę šil-

kiliomis, kaipo stipresnėmis, 
virvutėmis. Kaip juodu nuste
bo, pamatę, kad dabar rutu
lys traukia pūkelius! Jiems 
bandymus darant viena šilkine 
virvele nutruko. VVileris, ne
turėdamas šilko, pririšo virvę 
geležine viela. Bet dabar ru
tuliukas ir vėl netraukė pilkus. 
Tik ilgiai galvoję juodu supra
to kad vieni kūnai elektrą pra
leidžia1, kiti - m Taigi jdi 
virvę pakabinti ant elektros ne- 
leidojų (nelaidininkų) tai elek
tra negali pranykti ir rutuliu
kas puĮkns traukia1. O jei virvę 
pakabinti ant elektros leidėjo 
(laidininko) tai elektra tais lai
dininkais išeis į žemę ir ryšu
liukas pūkų netrauks. S

Pirmiau buvo manoi/a, kad 
įelektrinti kurį nors Miną ga
lima tik jį į milą trinant, bet, 
kaip matom, Gray parodė, kad 
kūnai įsiėlektrina ne tik nuo 
trynimo, bet ir susisiekdami 
viens kitą.

Wileris su Gray’ju darė ban
dymus norėdami
daug kimų elektros 
džia ir sužinojo, •] 
ta lai elektrą pral< 
las, siera ir kt.
Taigi jie suskirstė

kelių, bet toji jų netraukė. Ta
da jis sumanė vaiką atskirti 
^izoliuota) nuo žemės, kad 
elektra negalėtų išeiti į žemę, 
Tuo tikslu jis pastatė vaiką 
ant elektrą nepraleidžiančio 
daikto ir tada palytėjo įelek
trintu vamzdeliu vieną vaiko 
ranką puikiausiai traukė pūke
lius lygiai taip, kaip ir ipats 
vamzdelis. Taigi pasirodo, kad 
žmogaus kūnas—-elektros lai- 
d įninkąs.

Iš čia aišku, kad norėdami į- 
elek trinti kurį nors elektros 
pralėktąją, pa v. geležies gaba
lų, turime jį vienaip ar kitaip 
izoliuoti nuo žemės, nes iš dek-

trinamojo daikto elektra per 
žmogaus kūnų išeina į žemę ir 
ten išsiskirsto.

(Bus daugiau)

Tuo tikslu

Geriausi 
Cig'aretai

3319 Auburn
Iver, Chicago.

3RABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina

Tel.^ards 1138

STANEEY P.
MAŽEIKA

sužinoti, ar 
neprailei- 
visi me- 

i, o stik- 
•raleidžia. 

uniuTj elek
tros laidininkus ir nelaidinin
kus. Be to Gray’ui rūpėjo, ar 
žmogaus kūnas elektrą leidžia 
ar ne. Tuo tikslu jis įelektri
no savo vamzdelį ir palytėjo 
juo vieną vaiko ranką, o kitą 
ranką liepė prikišti prie pu-

Dieną 86c-«7c (ir taksai).
Vakarais 46c-8«c (ir taksai).

MAJESTIf’
FlTHFATRCV

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Šeitad., Sekmad. 
Šventinis 

45 ir 22c (ir taksai), 
rateliams 

10c (liakiriant ieštad., 
selųnad. ir iventefih

•
 Dideli kemediuiai aktai ir 

tarat. paveikalai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

Ketverge, Sausio-January 25 dienų, y
K. GRAMONTO SALĖJ, 1

4535 S. Rockwell St. 
Pėtnyčioj, Sausio-January 26 dienų 

C. STANČIKO SALĖJ, 
205 E. 115 St., Kensington, III.

Pradžia 7:30 valandą vakare.
Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 

delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kuaigus ir miniškas, matys visus šventu^ ir prakeiktus zababonus, ku
rio nuodijo ir dabar dar tobenuorija laetnvos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi Šiose apiedinkesc. 
Todelgi visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveikluotas prakal
bas. Visi marš į šias svetaines!

Įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

rakalbos
Tema:

Įp&us ženklai ant saulės ir mėnulio ir žvaigždžių, 
ir žmonėms ant žemės baugu bus, ir jie kuone nu
simins ūžiant jūrėms ir juriu vilnims;
ir žmonės Apalps iš baimės ir laukimo tu daiktų 
ateinančiųjų ant žemės, nes ir tvirtybės dangaus 
pasijudins’", Luk 21, 25, 26.

Kalbės A. M. Beneckas sausio 25 d. 1923 m. 
MELDAŽIO Svet., 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vak. Chicago, III.
įžanga liuosa Nėra kolektos

Rangia ir kviečia T. B. S. S.

Ofiso Telefonas 
Central 4104

Bi/to Telefonas Y
DR. H. A. BROAD Armitage 3209 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS \ 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat. 
c;On vninrwln«* Nūn 3 iki 5 no nietu ir Dairai arimą

namus, taipgiŠviesą ir pajiegą suvedame f 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Išaugs

Pirnrns Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT
AUDITOR-ius /

Ofisai:
3241 So. Halsted Str.,

203 Dearbom St.
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat.
UNITED AMERICAN LINES 

JOINT SERVICE WITH 
HAMBURGAMERICAN LINE 

Trumpiausias kelias j 
visas dalis

Kl. Jurgelonisj
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMUS

Ar JusirViilai 
Pilną Asgitį?

Netik ūgio klausimas, bet ir visas vaiky kūno ir pro
to išsivystymas yra rimta kiekvieno tėvo ir motinos 
rūpestis. Ištikro jie nori, kad jų vaikai butų sveiki, 
stiprus ir pilno suaugimo.

Maistas, kurį kūdikiai valgo, turi nustatytą įtekmę į 
jų augini^. Mokslas įrodė, kad valgiai turi intekmės 
į augimą ir gyvenimo ilgumą. Rekordai rodo, kad 
tautos mintančios pienu, yra stiprios ir vikrios, o tos, 
kurių valgiuose pieno maža, arba visai nėra, netaip 
stiprios ir smulkesnio ūgio.

' • " i-i ■ ihię.v i •.

Borden’s Eagle Pienas yra moksliškas suderinimas 
pieno ir cukraus. Jame yra kiekvienas maistingumo 
veiksnis reikalingas kelti vikrią sveikatą. Duokite 
savo vaikams daug Eagle Pieno visokiais galimais 
budais.

Eagle Pienas yra pirmos eiles kūdikių maistas. Jį 
gydytojai rekomenduoja visur delei jo kokybės ir 
vienodumo. Jei jūsų kūdikis * neina ’svaryn, o nori 
maisto, kuris pradarytų jį stipriu ir sveiku, duokit 
jalm Eagle Pieną. Jei nežinot kaip jį vartoti, išpil- 
dykit kuponą, pasiuskit jį ir gausit flykai pamoki
nimą jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

Pavardė

Adresas
Lithuanian

Kūdikių 
Knyga

KUPONAS
Pažymėk kryželiu ko nori

Penėjimo1
Instrukcijos

Marko!

BOROEN COMP
YORK. u. •• *

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos

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

TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė, 
pavargęs, 
į karstą.
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaite. Grė
bėja, 
dięs dąina. 
ty; Aš. 
manot 
sas. Tankos. Rubajatai.

Reikalaukite šios knygutes tuojau. •

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St

Dangaus svečias. Ar tai 
rylas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių- Žuvusiom. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

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

Mergaite. Gre- 
Piovėjo daina. Liau- 

žvaigždžių nak- 
Padangčse. Toj 

O tavo. Pasaulis vi-

Chicago, III.

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North Rfver, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutes su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pašažieriams naudotis. 
I/uivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos. 
. Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Rslian- 
ce” ir “Alhert Bailių” veša 
1, 2 ir 3 klesos pasaiierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, iii.
arba įgaliotieji, ugenai.

Jaunystes Spėka Nau 
jauslume Išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesni 
ir už tą kuris gydo gilės (glands)

— tai magiška spėka iš Af. 
rikos medžių šaknų.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep?” Ar neišrado, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesjrupinkite. Mokslas iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už taip valinamą “ožkos gilę” ir “bez„ 
džionęs gilę” gydime. -Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumų ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net j 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai- 
luj. stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį, kuris yra vadinamas Re- 
Bild-Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelę apštį už $2.00, .bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir garan
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti .jei
gu gyduole nepagelbėtų j sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojasz gali paban
dyti šj naują išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir adresą į Re-Bild Laborato
ries, 279, Gateway Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertes gyduolių va
dinamų Re-Bild-Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1,00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie
ko neabejokite apie ši gerą patarna
vimą, nos jis yra pilnai gvarantuo- 
tas.

.. m.

Phunbing, Hoatin# 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuo geriausiai.
M. Yriška,

3228 W. 88th St

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Hemi. 6673f WM. J. STOLL CO., 
y J. Balchiunas pagelbininfcr o 

(arba asistentes) 
GRABORIUS

1025 — 25th St., 9509 Ccrdsal 
Detroit, Mich.

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS.
4138 Archer Avė., 

-Tel. Lafayettę 7674.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto oflaai

127 N. De&rborn St., Roon 111141
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo viata: 
3828 So. Balsted SI.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvte- 
ną Vakarą, išskyrus utaminką b 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki lt 
ryto. (

V-

JOHN KUCHINSKAS | 
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt SU į 
Teiephona Canal 2562

Valandos: 4 iki 6 po piet, ii n«a
7 iki 9 vakaro.

j Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Eksaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmae ir Bisnius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvą iilygą.
h ..... —

V, W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room BM
Tęl.: Central 6390 į

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago]
Tel. Yarda 4681 j

Tol. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldgą 
Ramp. Milwaukee ir Ashland Am* 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki i 

9 vakare.Vmn.IWS.iiUi -r...... r........r ir -- Y
_1______________________

8. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. ]
Phone Central 2566

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

............... . /

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI

* ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chtmber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
3236 SoA Halsted Street.

(Eaglė Mukic Co.) .
Telef. Boulevard 6737

L........... ......     x

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokios rųSies gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus ižimu 

i prieblandos tniego pa
galba ; akinius pritpi- 

g sau už $5 ir daugiau.
Paražyk dykos kny

gelės.
FRANKLIN O. CARTER 

120 So. State St.
Valandom: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $82.50 ir $37.50. •

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.
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B i z n i c > A p ±. a
PASTABOS APIE BIZNIO Liberty Land Kompanijos 

DALYKUS
kompanija jiems esanti skolin-

Taupymas. — Draugai soci- 
listai dažnai žiuri kreivai į 
taupymą. Sako, už taupymą 
agituoja bankieriai ir kapitali
stai savo naudai. Gal būt taip. 
Bet tai'nereiškia, kad darbinin
kui nereikia taupyti, kas savai
tę, ar kas “peidę” atidedant po 
paskirtą savo uždarbio nuošim
tį. Taip-jau reikia taupyti ir 
biznieriui, nežiūrint, kokį biz
nį jis vestų.

I taupymą reikia žiūrėti, 
kaip į kokį nurašymą “nusidė
vėjimo” nuo knygų ir tuo bil
du sudedamą atsargos fondą 
tam laikui, kada žmogus busi 
laikinai ar visiškai ‘musidėvė- 
jęs”.

Taupymas taipgi 
vien pinigų dėjimo 
nors taupant pinigai 
banką dėti pirmiausia.

Kas taupo-čėdija pinigus, tu
ri juos paskirstyti į keletą vie
tų. štai, musų nuomone, kur 
reikia pirmiausia dėti sutau
pomus pinigus iš mažos algos: 
(1) mokėti apdraudę savo gy
vasties, (2) dėti į gerą banką 
ant 3$> (3% dėti į valdžios bo
nus ant 4 nuoš. ♦

Žmogus, nedaug ar daug už
dirbdamas, turi atidėti iš savo 
algos tarp 10 iki 15 nuošimčių. 
Pavyzdžiui, žmogus, su nedide
le šeimyna, uždirbdamas po $38 
į savaitę turėtų atidėti apie 12 
procentų, 5 kas per metus suda
rys sumą $237.

šituos pinigus taupytojas tu
rėtų turėti padalinęs šitaip:

Gyvasties apdraudai ..$40.00 
Banke ant 3%.......... 117.00
Valdžios bonuose .... 50.00 
Žmogui su šeimyna gyvas

ties apsidraudimas yra 
iriausioji ir pirmiausioji taupy
mo forma, nes apsaugo nelai
mės valandoj tą tikslą, kokiam 
žmogus šeimyną sukuria. To
dėl gyvasties apdrauda mes 
esame pastatę pirmoj vietoje, 
ir tuo reikalu patariame vi
siems įsirašyti į Susivienijimą

Buk tai kompanijos direkto
riai tyčia norėję paduoti kompa
niją į bankrutų teismą.

Į tą skifyidą Liberty Land 
Kompanija ir jos direktoriai at
sako, kad kiekvienas skundo 
punktas yra neteisingas ir paro
do pilnai kur ir kaip kompani
jos pinigai buvo ir yra padėti. 
Atsakymas parodo, ka^ Liberty 
Land Kompanijos direktoriai 
yra nupirkę apie 7,500 akrų že
mės Wisconsin’o valstijoj, už

nereiškia 
į banką, 

tenka

būti-

tukstančio, o antro tūkstančio 
į kokią nors didžiąją apdrau- 
dos kompaniją.

Kada banke priaugs didesnė 
suma pinigų, ją galima paver
sti laipsniškai į valdžios bo
nus, kad gavus didesnį nuo
šimtį. Kas daugiaus uždirba ir 
atideda pinigų, gali nusipirkti 
ir kitokių saugių geni bonu 
kurie neša didesnį nuošimtį. 
Dėjimas pinigų į namų buda- 
vojimo spulką taip-jau yra ge 
ra taupymo forma, ypač jeigu 
taupytojas mano su laiku įsi
gyti savo namus.

* ♦

1923 metais bus progų. — 
Mes nelaukiame, kad šiais 1923 
metais butų koks didelis biznio 
pasitaisymas ir išbujojimas. 
Tas betgi nereiškia, kad atidus 
žmonės negalėtų rasti šiais me
tais puikių progų užsidirbti 
daugiau pinigų. Didesniam už
darbiui gauti, žinoma, reikia 
didesnės drąsos ir geresnio1 
perina tymo.

Tarp įvairių šaltinių, kur ga
lima šiais metais j ieškoti pro
gų pelno padarymui, mes ma
tome sekančius:

(1) Atpirkimas s* i,m__£

Jau yra Chicagiečiams žino- 
, ma, jog tūlas Jonas J. Bagdo

nas yra užvedęs bylą prieš Li- 
. berty Land and Investment 

Kompaniją ir, jog teismas ant 
paduotų jo skundų be jokio per
sergėjimo paskyręs receiverį kol 

, išsiaiškins, ar buvo teisingas 
skundas.

Kaip matyt, šita byla prieš Li
berty Land Kompaniją yra už- 

’ vesta iš jausmo keršto ir be jo
kio atžvilgio į kompanijos gero
vę ir jos šėrininkų sudėtų pini
gų 'likimą. {

Jau vien reciveiro paskyri
mas, nors ir laikinas, daro dide
lę bledį kompanijai, nes gadina 
jos vardą ir kreditą, o apart to 
receiverio užlaikymas kožną die
ną kaštuoja didelių pinigų.

Kompanija nebūvu subankru- 
tijus ir nėra subankrutijus, 
anaiptol kompanija buvo ir dar 
tebėra gerame stovyje. Tą gerai 
žinojo ir J. J. Bagdonas, nes net 
ir savo skunde jis nedrįso tvir
tinti ir netvirtino, kad kompa
nija esanti subankrutijus.

Iš paduotų iki šiol teisme raš
tų patiriama, kame kaltina J. J. 
Bagdonas Liberty Land Kompa
niją ir jos direktorius, ir ką į 
tuos kaltinimus atsako Liberty 
Land Kampanijos dabartiniai ir 
buvusieji direktoriai. Apart J. J. 
Bagdono po skundu dar yra pa
sirašę šie žmonės, kuriuos J. J. 
Bagdonas prikalbino, kad ji kar
tu su juo skųstų kompaniją, bū
tent, Stanley Bagonas, George 
Paukštis, George BendikysJoseph 
Mįsevich ir Vladas Naffti^. Jie 
skundžia Liberty I^and and In
vestment Kompaniją, taipgi da
bartinius ir buvusius direkto
rius, Mike Roženski, Zigmunt 
Mickevvicz, Joseph Zacker, John 
Sinkus, John Skinder, Anton 
Visbaras ir John Lipski. Vienok, 
š šių direktorių dabar yra di

rektoriais tiktai Roženski ir Sin
kus. ’ \

J. J. Bagdonas ir kiti skundė-’ 
j ai savo skunde paduoda seka
mus dalykus:

Buk tai Liberty Land Kompa
nijos direktoriai padai-ę suokal
bį ir iš surinktų $85,000 pasiė- ( 
mę $70,000 kompanijos pinigų; 
"Buk tai kompilnijos direkto

riai vedę neteisingai knygas ir 
neteisingai prirašę į knygas, kad jjUV0 susikvietęs Liberty Land

Kompanijos šėrininkų mitingą į 
Mildos Svetainę \ir ten visaip iš
plūdo kompanij
Sako, kad jo tikslas buvo pasi- 
kolektuoti pinigų ant bylos ve
dimo. šėrininkai, nežinodami 
dalyko, iš pradžių buvo palinkę 
klausyt jo garsių kalbų. Vienok 
kada Liberty Land Kompanijos 
prezidentas atsistojęs paaiškino 
dalyką, tai visi šėrininkai vien
balsiai nutarė reikalauti iš Bag
dono ir kitų skundikų, kad jie 
pasirašyti] po raštu atšaukian
čiu uždėtą ant kompanijas recei- 
verį.

J. J. Bagdonas tada pradėjo 
dairytis kur durys.

Šėrininkai buvo pastoję ir dū
lis, bet po kelių bandymų J. J.

direktorius

kurią užmokėjo viri $31,000.00; j Bagdonui pasisekę pasprukti iš
to mitingo sveikam.

Sakoma, kad J. J. Bagdonas 
pradėjęs pykti ant Liberty Land 
Kompanijos direktorių jau koki 
treji metai atgal. Nes tada mat 
jis buvęs “iškikytas” iš kompa
nijos ofiso už tai, kad teru gaiši
nęs ofiso darbįniBkus im darbi
ninkes ir vartojęs kompanijos 
telefoną ilgai kalbėdamas per 
telefoną visokius niekus. J. J. 
Bagdono pyktis per trejetą me
tų išsiliedąvęs tame, kad jis da
rydavęs daug triukšmų šerinin- 
kų susirinkimuose. Bet pasku
tiniuoju 'laiku jis ėmęs ir pak
lausęs įvairių “loyerių runerių,” 

sin’e”žem6s ploto Liberty Land .ku?l?hiz!lisAra.e5zi"_Įi žm.°.n.es.’ 
Kompanija yra pardavus apie 
2800 akrų žemės ant lengvų iš
mokėjimų ant ilgo laiko ir,

io 19, 1919 buvo

Kad direktoriai išmokėjo ant 
morgičio apie $11,000.00;

Kad direktoriai išmokėjo tak
sy už virš paminėtą žemę apie 
$10,000.00;

. Kad direktoriai išmokėjo už 
įtaisymą pavyzdingų farmų su
virs $12,000.00;

Kad Gru
išmokėta 10%. dividendo šėri- 
ninkams, kas išnešė $5,556.05;

Kad už Šerų pardavinėjimą 
buvo mokama tam tikras nuo
šimtis, o taipgi ir ui žemės par
davinėjimą.

Atsakyme toliaus yra nuro
doma, kad iš nupirktos Wiscon-

kad jie kuodaugiausia provų 
vestų, nes už užvestas provas jie 

mokėjimų ant ilgo laiko ir, kad £auna savo kojnteiną.
žmonės už tą žemę vis tebemo-1 v> bešališki advokatai, kiek yia 
ka pinigus ir, kad iš nupirktos 
VVisconsin’e žemės pasilieka dar 
apie 4,740 akrų neparduotųjų 
kad tos žemės vertė yra £arp 
$18.00 ir $20.00 už akrą. Paga
lios atsakymas nurodo, jog kom
panijos turtas siekia apie $145,- 
000.00, o skolos tik $50,000.00.

Liberty Land Kompanijos ad
vokatai padavė raštą į teismą 
reikalaujantį, kad laikinasai re- 
ceiveris butų išmestas. Savo 
raštu jie nurodo, kad sulig tei
sių panašiuose atsitikimuose jo
kiu būdu neturi būti paskiria-

žinoma, buvo patarę J. J. Bagdo
nui nesiprovoti, nes tas gali pa
kenkti kompanijai, o jeigu jis 
turu kokius nužiūrėjimus, tai 
viską ką tik žino pranešti kom
panijos šėrininkams artimiausia
me šėrininkų susirinkime. J. J. 
Bagdonas to teisingo patarimo 
nepaklausė. Kad savo byla jis 
gali kartais sugriauti daugelio 
žmonių darbą ir naudą, — tas 
jam negalvoj.

Yra labai apgailėtinas dalykas, 
kad tokių bergždžių, nenaudin
gų bylų apsireiškimai įvyksta

mas receiveris, ypatingai kada itetuvių gyvenime. 
toks receiveris čia buvo paskir
tas be persergėjimo ir neduo
dant progos kompanijai parody
ti, kad skundas buvo visai ne
teisingas. '

Iš paduoto čia skundėjų skun
do ir Liberty Land Kompanijos 
atsakymo gtUima aiškiai matyt, 
kad skundas visiškai neturi pa
mato ir yra paduotas ne iš noro 
daryti gerų bendrovei.

Tą jau gerai suprato Liberty 
Land Kompanijos šėrininkai. |

Štai aną dien J. J. Bagdonas

(1) Atpirkimas šubankruti- 
jusių biznių. Tarp subankru- 
tijusiu biznių daugumas esti 
gerų biznių, tik jie gal subank- 
rutijo dėl kokios nors kliūties, 
kurią reikia atrasti ir prašalin
ti.

(2) Farmos netoli didesnių 
miestų, kurios verčiasi 
vėmis.

(3) Žemė ir namai 
miestų priemiesčiuose 
gardose.

(4) Spekuliacijoj — 
rių kompanijų serai, ypač tų, 
kurios pergyveno per pavojaus 
laiką, arba po bankruto persi
organizavo. Kl. Jurgelionis.

daržo-didelių ir apy-kaiku-

A Situation Saved
Chicagos verslininkas besi

rengiąs važiuoti į Springfiel- 
dą verslo reikalais, paslydo ir 
išsisuko koją.

Nugabentas namon jis pa
šaukė Springfieldo žmogų per 
Didžiojo Tolio telefoną, išaiš
kino keblumą ir užbaigė rei
kalą per telefoną.

Kuomet nelaimė ar liga pa
kenkia planams, Bello Didžio
jo Tolio tarnyba dažnai pa
taiso padėtį.

ILLINOIS BELL TELEPHONE /O»^i ■ 
COMPANY

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas. >

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

i i ii r   .......imi imi .i     ii m i«M ——«

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. I. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. F. MATULAITIS
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 d eną, 7—8 vak.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
ryto ir nuo 7 iki 9 „vai. vak.

iš

Tel. Market 6234, Market 4526 3325 So. Halsted St., Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVICZ» 
AKUSERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Varde 1119

tarnaują

li
ki

me 
ii

Baigusi 
Akuieri- 
» kolog4

toae ir 
otriuose

praktika* 
»sl Pens- 
silvanijn* 
hospltali- 
e Pasek

erim* 
merginom*

10. Dus 
rodą vi-

^-OR.HEilZMAN^ It RUSIJOS
Gerai lietuviam* iinoma* per Ii 

metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aitrai* ir chroniika* Ilga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Labaratorijai 1121 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Makt Drexel 954
Boulevard 4136

8313 So. Balated St
val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai
r

DR. CHARLES SEGAL
Praktik«oja 15 metai

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos ’

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaiki ligą

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nbo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai.

ryt© Iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

* ----------------- i • - —«

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akelerke
3113 S.Halsted et
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak
tikavime turi* 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdyme 
Kiekviename at
sitikime

rėjimą.
patarimu* 

ir 
nnms veltui

teiki* 
trižiu- 
Doode 

mo 
margi

TAUTINIO EKONOMIN 
GUMO SAVAH’Ė

Sausio 17-24 .
Pirk atsargiai ir iėmintingai, 
išmintingas pirkimas yra tau
pymu ; taupymas yra ekono- 
mingumu; muzika prisidedu 
prie ekonomingumo suteikda
ma pasitenkinimą, kultūrą ir 
apšvietą.

Pas’dek Brunswicko 
Tausos Bankam!

—Jei žvalgais naujo fono
grafo, tai turi teisės prie 
Brunsvvicko Tausos Ban
ko.

AČIŪ!

Gerbiamasis:— . . , ...AS žiurinėju naujo fonografo: malonėki
te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brunsvvicko Tausos Bankų ir jusu taupymo 
planą Brunsvvicko Fonografui. /

Vardas
Adresas
Miestas
Valstija

y Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

DR. S. BIEŽIŠ'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

,DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZELIS
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės

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

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

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

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

i ■ i .............................  i m.......

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257v 4

Telephone Yards H532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 50321
DR. M. STUPNIGKI

3107 So. Morgan St 
CHIGAG4

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canąl 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Tel. Pallman 6432

A.SHDSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai priiiu 
riu ligonę ir kudl 
kj laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Tel. AustinyA)737

DR. MARYA 
D0WIA7—SASS

5208 W. Harrison St.

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

...... Į ■ .................. 
«—•—•»*         —»■ IMU-  » !■! ■!■■■ IMI     ...... ■■■ .iy—

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava 
' Tal.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki I 
Ir 7 iki 9 v. nedlldianlaia nu* tl 
iki 1 vai, po pietų.

Rezidencijos tel. Vari Bures 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisasi 3335 So. Halsted St., Chicage 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Re*. 1189 Indenendence Blvd Chlcag*

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

Optometrlat 
Tel. BOU levard 6487 

4619 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos *at. 

2-ros lubos.
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Biznio Apžvalga
PASTABOS APIE BIZNIO Liberty Land Kompanijos

DALYKUS byla
Taupymas. — Draugai soci- 

listai dažnai žiuri kreivai į 
taupymą. Sako, už taupymą 
agituoja bankieriai ir kapitali
stai savo naudai. Gal būt taip. 
Bet tai’nereiškia, kad darbinin
kui nereikia taupyti, kas savai
tę, ar kas “peidę” atidedant po 
paskirtą savo uždarbio nuošim
tį. Taip-jau reikia taupyti ir 
biznieriui, nežiūrint, kokį biz
nį jis vestų.

Į taupymą reikia žiūrėti, 
kaip į kokį nurašymą “nusidė
vėjimo” nuo knygų ir tuo bū
du sudedamą atsargos fondą 
tam laikui, kada žmogus busi 
laikinai ar visiškai “nusidėvė-

žino-

nereiškia 
į banką, 

tenka į

Taupymas taipgi 
vien pinigų dėjimo 
nors taupant pinigai 
banką dėti pirmiausia.

Kas taupo-čėdija pinigus, tu
ri juos paskirstyti į keletą vie
tų. Štai, musų nuomone, kur 
reikia pirmiausia dėti sutau
pomus pinigus iš mažos algos: 
(1) mokėti apdraudę savo gy
vasties, (2) dėti į gerą banką 
ant 3% (3) dėti į valdžios bo
nus ant 4 nuoš.

Žmogus, nedaug ar daug už
dirbdamas, turi atidėti iš savo 
algos tarp 10 iki 15 nuošimčių. 
Pavyzdžiui, žmogus, su nedide
le šeirhyna, uždirbdamas po $38 
į savaitę turėtų Atidėti apie 12 
procentų, ’ kas per metus suda
rys sumą $237.

šituos pinigus taupytojas tu
rėtų turėti padalinęs šitaip:

Gyvasties apdraudai ..$-10.00 
Banke ant 3%............ 147.00
Valdžios bonuose .... 50.00 
Žmogui su šeimyna gyvas- | 

ties apsidraudimas yra
iriausioji ir pirmiausioji taupy
mo forma, nes apsaugo nelai-

būti-

žmogus šeimyną sukuria. To
dėl gyvasties apdrauda mes 
esame pastatę pirmoj vietoje, 
ir tuo reikalu patariame vi
siems įsirašyti į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje ant vieno 
tūkstančio, o antro tūkstančio 
į kokią nors didžiąją a pd ra Li
dos kompaniją.

Kada banke priaugs didesnė 
suma pinigų, ją galima paver
sti laipsniškai į valdžios bo
nus, kad gavus didesnį nuo
šimtį. Kas dauginus uždirba ir 
atideda pinigų, gali nusipirkti 
ir kitokių saugiij geni bonu 
kurie neša didesnį nuošimtį. 
Dėjimas pinigų į namų buda- 
vojimo spulką taip-jau yra ge 
ra taupymo forma, ypač jeigu 
taupytojas mano su laiku įsi
gyti savo namus.

Jau yra Chicagiečiams 
ma, jog tūlas Jonas J. Bagdo
nas yra užvedęs bylą prieš Li
berty Land and Investment 
Kompaniją ir, jog teismas ant 
paduotų jo skundų be jokio per
sergėjimo paskyręs receiverį kol 
išsiaiškins, ar buvo teisingas 
skundas.

Kaip matyt, šita byla prieš Li
berty Land Kompaniją yra už- 

[ vesta iš jausmo keršto ir be jo
kio atžvilgio į kompanijos gero
vę ir jos šėrininkų sudėtų pini
gų 'likimą. i

Jau vien reciveiro • paskyri
mas, nors ir laikinas, daro dide
lę blėdį kompanijai, nes gadina^ 
jos vardą ir kreditą, o ąpart to 
receiverio užlaikymas kožną die
ną kaštuoja didelių pinigų.

Kompanija nebuvo subankru- 
tijus ir nėra subankrutijus, 
anaiptol kompanija buvo ir dar 
tebėra gerame stovyje. Tą gerai 
žinojo ir J. J. Bagdonas, nes net 
ir savo skunde jis nedrįso tvir
tinti ir netvirtino, kad kompa
nija esanti subankrutijus.

Iš paduoti} iki šiol teisme raš
tų patiriama, kame kaltina J. J. 
Bagdonas Liberty Land Kompa- 

I niją ir jos direktorius, ir ką į 
tuos kaltinimus atsako Liberty 
Land Kompanijos dabartiniai ir 
buvusieji direktoriai. Apart J. J. 
Bagdono po skundu dar yra pa
sirašę šie žmonės, kuriuos J. J. 
Bagdonas prikalbino, kad ji kar
tu su juo skųstų kompaniją, bū
tent, Stanley Bagonas, George 

I Paukštis, George Bendi&Joseph 
Misevich ir Vladas Naffap. Jie 

Į skundžia Liberty I^and and In
vestment Kompaniją, taipgi da
bartinius ir buvusius direkto
rius, Mike Roženski, Zigmunt 
Mickewicz, Joseph Zacker, John 
Sinkus, John Skinder, Anton 
Visbaras ir John Lipski. Vienok, 
iš šių direktorių dabar yra di
rektoriais tiktai Roženski ir Sin
kus.

J. J. Bagdonas ir kiti skundė
jai savo skunde paduoda seka
mus dalykus:

Buk tai Liberty Land Kompa
nijos direktoriai padai'ę suokal
bį ir iš surinktų $85,000 pasiė
mę $70,000 kompanijos pinigų;

kompanija jiems esanti skolin
ga;

Buk tai kompanijos direkto
riai tyčia norėję paduoti kompa
niją į bankrotų teismą.

Į tą skundą Liberty Land 
Kompanija ir jos direktoriai at
sako, kad kiekvienas skundo 
punktas yra neteisingas ir paro
do pilnai kur ir kaip kompani
jos pinigai buvo ir yra padėti. 
Atsakymas parodo, kad Liberty 
Land Kompanijos direktoriai 
yra nupirkę apie 7,500 vakrų že
mės Wisconsin’o valstijoj, už

Kompanijos šerininkų mitingą į 
Mildos Svetainę ir ten visaip iš
plūdo kompanijos direktorius. 
Sako, kad jo tikslas buvo pasi- 
kolektuoti pinigų ant bylos ve
dimo. šerininkai, nežinodami 
dalyko, iš pradžių buvo palinkę 
klausyt jo garsių kalbų. Vienok 
kada Liberty Land Kompanijos 
prezidentas atsistojęs paaiškino 
dalyką, tai visi šerininkai vien
balsiai nutarė reikalauti iš Bag
dono ir kitų skundikų, kad jie 
pasirašytų po raštu atšaukian
čiu uždėtą ant kompanijos recei- 
verį.

J. J. Bagdonas tada pradėjo 
dairytis kur durys.

Šerininkai buvo pastoję ir du
ris, bet po kelių bandymų J. J.

MBS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUSERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 gal

kurią užmokėjo virš $81,000.00; PBagdonui pasisekę pasprukti iš

šeri-

A Situation Saved
Chicagos verslininkas besi

rengiąs važiuoti į Springfiel- 
dą verslo reikalais, paslydo ir 
išsisuko koją.

'jfelefonas Yarda 1119

1923 metais bus progų. — 
Mes nelaukiame, kad šiais 1923 
metais butų koks didelis biznio 
pasitaisymas ir išbujojimas. 
Tas betgi nereiškia, kad atidus 
žmonės negalėtų rasti šiais me
tais puikių progtj užsidirbti 
daugiau pinigų. Didesniam už
darbiui gauti, žinoma, reikia 
didesnės drąsos ir geresnio

Tarp įvairių šaltinių, kur ga
rima šiais metais j ieškoti pro
gų pelno padarymui, mes ma
tome sekančius: \

(1) Atpirkimas pubankruti- 
jusių biznių. Tarp sufcankru- 
tijusių biznių daugumas esti 
gerų biznių, tik jie gal subank- 
rutijo dėl kokios nors kliūties, 
kurią reikia atrasti ir prašalin
ti.

(^) Farmos netoli 
miestų, kurios verčiasi 
vėmis.

(3) Žemė ir namai 
miestų priemiesčiuose 
gardose.

(4) Spekuliacijoj —

didesnių 
daržo-

dideliij 
ir apy-

kaiku-

kurios perji 
laiką, arba' 
organizavo.

-eno per pavojaus 
o bankroto pers i-

Kl. Jurgelionis.

ra? Baigusi 
Akuieri- 

^ioa kolegl 
>; ilga 
oraktik*-

Pe»B* 
silvanijna 
hospitalF

Pasek 
ningai p* 

tarnauja 
prie glm 
lymo Du* 
da rodą 
iokloM 
koaa ir 
okiuoM 

Laluose 
perims
merginome

Nugabentas namon jis pa
šaukė Springfieldo žmogų per 
Didžiojo Tolio telefoną, išaiš
kino keblumą ir užbaigė rei
kalą per telefoną.

U> 
ki

m,
ii

to mitingo sveikam.
Sakoma, kad J. J. Bagdonas 

pradėjęs pykti ant Liberty Land 
Kompanijos direktorių jau koki 
treji metai atgal. Nes didajnat 
jis buvęs “iškikytas” iš kompa
nijos ofiso už tai, kad ten gaiši
nęs ofiso darbininkus ir darbi
ninkes ir vartojęs kompanijos 
telefoną ilgai kalbėdamas per 
telefoną visokius niekus. J. J. 
Bagdono pyktis per trejetą me
tų išsiliedavęs tame, kad jis da
rydavęs daug triukšmų šėrinin
kų susirinkimuose. Bet pasku
tiniuoju laiku jis ėmęs ir pak
lausęs įvairių “loyerių runerių,”

Kuomet nelaimė ar liga pa
kenkia planams, Bello Didžio
jo Tolio tarnyba dažnai pa
taiso padėtį.

Kad direktoriai išmokėjo ant 
morgičio apie $11,000.00;

Kad direktoriai išmokėjo tak
sų už virš paminėtą žemę apie 
$10,000.00;

Kad direktoriai išmokėjo už 
įtaisymą pavyzdingi} farmų su- 
Wš $12,000.00;

Kad Gruodžio 19, 1919 buvo 
išmokėta 10
ninkama, kas išnešė $5,556.05;

Kad už šėrų pardavinėjimą 
buvo mokama tam tikras nuo
šimtis, o 1 
davinėjimą

Atsakyme tolinus yra nuro
doma, kad iš nupirktos Wiscon- . . . Y
sin’e žemės ploto Lnberty Land kurių bmus yra ramti žmones, 
Kompanija yra pardavus apie 
2800 akių žemės ant lengvų iš
mokėjimų ant ilgo laiko ir, kad ^aun^ sav<J komisiną.
žmonės už tą žemę vis tebemo-1 v. Bešališki advokatai, kiek yia 
ka pinigus ir, kad iš nupirktos 
Wisconsin’e žemės pasilieka dar 
apie 4,740 akrų neparduotų ir, 
kad tos žemės vertė yra tarp 
$18.00 ir $20.00 už akrą. Paga
lios atsakymas nurodo, jog kom
panijos turtas siekia apie $145,- 
000.00, o skolos tik $50,000.00.

Liberty Land Kompanijos ad
vokatai padavė raštą į teismą 
reikalaujantį, kad laikinasai re
ceiveris butų išmestas. Savo 
raštu jie nurodo, kad sulig tei- 
sių panašiuose atsitikimuose jo-

taipgi ir u^ žemės par- 
lą. i

kad jie kuodaugiausia provų 
vestų, nes už užvestas provas jie

žinoma, buvo patarę J. J. Bagdo
nui nesiprovoti, nes tas gali pa
kenkti kompanijai, o jeigu jis 
turi kokius nužiūrėjimus, tai 
viską ką tik žino pranešti kom
panijos šerininkams artimiausia
me šėrininkų susirinkime. J. J. 
Bagdonas to teisingo patarimo 
nepaklausė. Kad savo byla jis 
gali kartais sugriauti daugelio 
žmonių darbą ir naudą, — tas 
jam negalvoj.

Yra labai apgailėtinas dalykas, 
kad tokių bergždžių, nenaudin-

Buk tai kompimijos direkto- Ljin(j Kompanijos šerininkai. 
riai vedę neteisingai knygas ir i štai dien j j 
neteisingai prirašę į knygas, kad buv0 8Usikvietęs Liberty Land

oilį pciiicloi iivou ei 101 lirų m uuoc jv- i v • •

kiu buriu neturi būti paskiria- i bylų apsireiškimai įvyksta 
mas receiveris, ypatingai kada lietuvių gyvenimu. J. S. 
toks receiveris čia buvo paskir
tas be persergėjimo ir neduo
dant progos kompanijai parody-, 
ti, kad skundas buvo visai ne
teisingas. '

Iš paduoto čia skundėjų skai
do ir Liberty Land Kompanijos 
atsakymo galima aiškiai matyt, 
kad skundas visiškai neturi pa
mato ir yra paduotas nėyiš noro 
daryti genį bendrovei.

Tą jau gerai suprato Alberty

ILLINOIS BELL TELEPHONE FA 
COMPANY

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio menesį 1921 m.?

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
41fi2 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEO(k

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

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

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

u

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

z

DR. F. MATULAITIS
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, M1CH.

Ofiso vai.: 1—3 d'eną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

✓

Telephone Yards 5032 j

DR. M. STUPNIGKI s
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
. Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9„vai. vak.

iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. I. VEŽELIS
Lietuviu Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canal 2118

DR. A. 1. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. / 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Aye.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

» Chicago

^OR.iiERZMAN^l
H RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrai) ir chroniškas Ilgas, 
▼yru, moterų ir vaiki pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisui.

Ofisas ir Labaratorijai 1121 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piatg, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Makt Drexel 961 
Boulevard 4136

Telefonai

8318 So. lalsted St.
val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikj ligą 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreael 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akulerlui
| 3113 S.Halsted at 

Tel. Blvd. 8188
Per 15 metų pa 

nO sėkmingo prak 
wStikavime turi® 

patyrimo. Pasek 
Jmingai patamau- 

« ju prie gimdymo 
Kiekviename at- 

■/v v sitikimv teikia 
p- lypatiškų trižiu

Duoda 
mo

K rėjimą.
; 'pntarimvs

X- ; 'terimB ir margi 
^MannTng veltui

Tel. Pullman 6432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pešti ngai priiiu 
rfu ligonę ir kudl 
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Rozidencijos tel. Van Buren 0294 
n Ofiso tai. Boulevard 9691

Dr. A. A. Roth
Raaaa Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų.

Ofisas! 3335 So. Halsted SL Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Re*. 1189 Indenendence Blvd Chicag*
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. —- Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams________ ___________$8.00
Pusei metų______ 4.50
Trims mėnesiams ---------2.25
Dviem mėnesiam _____ -___ __ 1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Chicagoje per neiiotojue:
Viena kopija........ .........  8c
Savaitei....... ..............   18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijoee na Chicagoje 
paštu:

Metams.................................... $7.00
Pusei metų ____ , ,.... , - - 4.00
Trims mėnesiams „ ......  2.10
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 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Kiti spaudos 
balsai.

Rytinių valstijų laikraš
čiai rodo, kad tenai žmonės 
irgi yra susiinteresavę Klai
pėdos krašto įvykiais. 
Brooklyne “Vienybė”, pav. 
praneša, kad taute mieste 
jau buvusios prakalbos apie 
Klaipėdą ir busią jų dar 
daugiaus. Pirmose prakal
bose, kurias, matyt, ant grei
tųjų surengė bendrai tauti
ninkai su katalikais, buvę 
apie 200 žmonių ii- esjį svi- 

rinkta $60 aukų Lietuvos 
Šauliams.

Palyginant su tuo, ką yra 
nuveikę Cbicagos lietuviai, 
tas brooklyniečių parengi
mas išrodo labai nedidelis, 
bet judėjimas tenai visviena 
yra.

Išrodo, kad rytinių kolo
nijų lietuvius pradžioje 
trukdė tos pačios abejonės 
apie sukilimo pobūdį Klaipė
doje, kaip ir chicagiečius. 
Skaitydami pirmutines tele
gramas iš Europos apie tą 
sukilimą, jie irgi negalėjo 
aiškiai suprasti, ar jį yra pa
darę patys Klaipėdos krašto 
žmonės, ar kokie nors gink
luoti būriai, įsiveržę iš Lie
tuvos (tur-but daugiaus 
linkdami prie antrosios min
ties, brooklyniečiai paskyrė 
savo auką Lietuvos šau
liams).

Bet vėliaus, kai atėjo dau
giaus žinių iš Lietuvos ir lai
kraščiai iš Klaipėdos, tai da
lykas paaiškėjo, ir štai jau 
po augščiaus minėtųjų pra
kalbų Brooklyno laikraščiai 
rašo:

Lietuvos jokios organi
zuotos pajėgos sukilime 
nedalyvavo. Jeigu ir bu
vo pavienių asmenų ar kū- 
rių-nekurių liuosnorių pri
sidėjimas, tai šitas visur 
parubežiuose karo metu 
įvyksta. Juk būna net už 
pinigus parsisamdančių 
liuosnorių, kurie vieną 
dieną gali vienai, o kitą 
dieną kitai pusei tarnauti, 
— taip sakant, iš amato 
‘kareiviai’. Vienas daly
kas aiškus kaip diena, kac 
visi Klaipėdos gyventojai 
prie šio sukilimo ruošėsi ir 
jį pervedė. Jokis sukili
mas nebūtų pavykęs be pa
čių šalies gyventojų visuo
tino pritarimo.”
Kalbant apie “visuotiną” 

Klaipėdos krašto žmonių su
kilimą, reikia, žinoma, neuž
miršti, kad tenai visgi yra 
nemenkų nuomonių skirtu
mų. Kolkas nėra abejonės, 
kad už krašto prisidėjimą 
prie Lietuvos griežtai stoja 
didelė dauguma "laukinin
kų”, t. y. valstiečių, bet mie
sto gyventojų dauguma vei
kiausia arba nepritaria tam, 
arba dar neturi aiškaus nu
sistatymo. Ir tai dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
Klaipėdos miestas buvo per 
šimtus metų vokiečių kultū
ros centras.

Kaltinti tuos žmones delei 
to butų neišmanymas. Bet 
jų palinkimas ton arba kiton 
pusėn turi be galo didelės 
svarbos kaip pačiam kraštui, 
taip ir Lietuvai. Todėl nau
jieji Klaipėdos krašto šeimi
ninkai privalo dėti visas pa
stangas, kad miesto žmonių 
(ypač pramonės darbinin
kų) simpatijas pakreipus 

prie savęs. To gi jie gali pa- 
siekti ne prievarta, ne re
presijomis, bet naudingomis 
miesto gyventojams refor
momis ir jų teisių pagerbi
mu. i

Mes linkime, kad Klaipė
dos krašto valdžia iš pat 
pradžių stotų į tikros demo- 
kratybės kelią ir tvirtai lai
kytųsi jo.

eivių Amerikos idėjų. Jeigu 
šnipų organizacijos kūrimo 
planas butų visai panaikin
tas ir viąi pinigai paskirta 
Amerikos idėjų propagandai, 

io progreso 
nebus padaryta. Penki ar de
šimts dolerių nuo galvos yra 
labai menkas mokesnis fi
nansavimui tokio svarbaus 
kurso, kaip Amerikos reikš
mė. Reikėjo keturių metų 
ministerio algos, kad išmoki
nus sekretorių Davis supras
ti tą reikšmę, bet, beje, mes 
ir dabar nesame dar įsitiki
nę, kad p. Davis ta reikšmė 
butų tikrai aiški”.

PROHIBICJA NORVEGIJOJ.

Prohibicijos klausimu Ame
rikos žmonės yra labai susiin
teresavę. Reiškiama įvairiau
sių nuomonų. Žmonės, rimtai 
išstudijavę tą klausimą, laikosi 
tos nuomonės, jog dabartinis 
prohibiejos įstatymas yra ne
vykęs. “The Freeman” sako, 
jog Amerikai reikėtų ’ blaivybę 
vykinti tokiu budu, kaip tai 
daroma Norvegijoje. Jis sako:

“Norvegija įkūrė svaigalų 
monopolių, ir pavedė jį savi- 
valdyboms ir specialiniems 
komitetams, kurie dirba be 
atlyginimo. Tie komitetai 
sugalvojo labai įdomų planą, 
kuriuo einat bandoma at
pratinti žmones nuo girty
bės. Pirkti svaiginamų gė
rimų Norvegijoje galima, bet 
tai yra surišta su dideliais 
nepatogumais. Tuo patim 
laiku visur galima gauti la
bai gero alaus 3% stiprumo. 
Nuo mokesnio (akeižės) alus 
paliuosuojama, todėl jis yra 
labai pigus.

“Tas planas štai kaip vy
kinama gyvenimai!: jeigu

Nejaugi žmogus, galįs kito
kiu budu pragyventi, tyčia 
užsidėtų sau tokią ‘pakiltą’...

“Bet, matyti, musų* šalyj 
esama ir tokių piliečių, ku
rie ir tą pragyvenimo būdą 
—išmaldą, norėtų nuo pavar
gėlių atimti ir nuvaryti juos 
nuo gatvių, kad savo šaltose 
drėgnose, tamsiose landyne 
se niekam nematomi jie mir
tų iš bado ir šalčio, kad jų 
tų kančių niemalytų sotus 
piliečiai, ir kad jiems nega
dintų įspūdžio, nelystų į akis, 
nejudintų jų širdies, 
sius savo norus 
čiai kai kada 
parodo kultūros priedangoje 
ir laikraščiuose. Iš pastarų
jų tokių, randame ‘Lietuvos’

' 208 nr., kur koks tai p. Kau
nietis Kauno kronikoje klau
sia: ‘Ar mato tai milicija?’ 
kad lenda jam į akis pavar
gėliai, graudina, prašo išmal
dos ir t.t. Ir galop p. K. pa
sipiktinęs pastebi, kad tokį 
pavargėlių demonstravimą 
galima matyti tik demokra
tiniame Kaune, ir kodėl į tą 
dalyką neįsikiša į milicija ir 
kuriems gulamas loji milici
ja gatvėse vaikščioja, kad 
neapgiųjfi p. K. nuo pavargė
lių, neprašalina jų iš gat
vių, kad panašiems ponams 
nereikėtų kęsti gėdos, jog 
'Lietuvoje nėra kam rūpintis 
pavargėliais.”
Toliau sakoma, kad varymas 

pavargėlio nuo gatvės reiškia 
tą patį, ką varyti jį į kapus. To 
nenormalaus reiškinio pašali
nimui reikia stvorties ne komš-

Pana- 
tokie pilie- 
pasipiktinę

ties, bet tinkamo pavargėlių 
globos tvarkymo. O to Lietu
voje kai ptik nesą. Kur-nekur 
esą sukurti elgetynai, kurie 
užlaiko kelioliką, pavargėlių. 
Tie elgėtynai paprastai randasi 
klebonų ar kokių klerikalinių 
įstaigų žinioje. Tankiai pa
vargėlių gyvenimas ten yra ne-r 
įmanoma. S. B. rašo:

“Girdėjau vieną atsilikimą, 
kad iš panašaus elgetyno 
vienas pavargėlis rinkimuose 
dar į St. Seimą, atidavęs bal
są už socialdemokratus ir ne
sijausdamas prasižengusiu, 
su tuo nesislėpė. Sužinojęs 
apie tai klebonas užpyko ir 
norėjo išmesti iš elgetnamio, 
tik maršalkos perkalbėjo, 
kad žmogus pasielgęs f per 
‘nesusipratimą’ ”.
Pašalinimui pavargėlių nuo 

gatvių yra tik. vienas būdas. 
S. B. sako: t

“Tad pašalinti nuo gatvių 
pavargėlius vienintelis bū
das, pavargėlių globojimą pa
imti į rankas valdžiai, ar 
savivaldybėms. Tinkama pa
vargėlių globa galėtų pada
ryti tuos suvargusius žmo
nes dalinai naudingais tai 
pačiai visuomenei, kadangi 
rastųsi iš tokių pavargėlių 
tarpo, npmaža tokių, kurie ga 
lėtų dar šį tą dirbti, o tie, 
kurie jau visai'nebegali, lai 
mingai baigtų savo senatvę, 
nelysdami į akis ponams K

“Tuomet butų žmoniška i 
kultūringa, ir nereikėtų šauk
tis m iiicj os kovai su pavar
gėliais gatvėse”.

Socialdemokratų frakcijos darbai 
Lietuvos Seime. /.

Rašo K. BIELINIS.

r*
voti už visus tuos sumanymus, 
kad juos įgyvendinus Lietuvoje. 
Šitas trumpas vaizdelis duoda 
supratimo, kas ir kaip s.-d. 
frakcijos daroma. Neužmirš
kite, kad be to dar eina platus 
darbas už Seimo sienų: profe
sinėse sąjungose, partijose, jau
nime ir kitose srityse, kur tik 
yra liečiami darbininkų klasės 
reikalai.

Yra žmonių, kurie mano, 
kad “kumštimis mosuodami” 
jie atlieka didelį darbą. Dide
lį darbą atlieka tik tas, kas 
brandina darbininkų klasės są
monę, organizuoja ją TrJ kiek
vienoje gyvenimo progoje pa
rodo darbininkams dabartinės 
kapitalistų visuomenės priešin
gumus.
, i .............  ................ —

L.D.L.D.Reikalai
L. D. L. D. 19 KUOPOS NE
PAPRASTAS SUSIRINKIMAS.

draugijos aukotos 
ocialdemo-

Trečiadienis, Sausis 24,192!

iš-

vi-
su-

Apžvalga
Iffl

ATEIVIŲ REGISTRACIJA.

Lietuvos 
lOS su- 

nors 
ė insi- 
bs per

“Didžiosios 
kariuomenė Klaipė 
kįlime nedalyvavo 
laikraščiai pasisku1 
nuoti, buk iš Lietui
sieną įsiveržė tai Lietuvos 
Šauliai, tai "Geležinis Vil
kas’, tai kitos kokįos pa- 
šmėklos, bet šitiems pas- 
kaimas dar negalima tikė
ti. (Gaila, kad net ir mu
sų tūli laikraščiai, — pav. 
Chicagos ' “Draugas” su 
Lietuvos nedraugais visa 
burna išrėkė apie tuos 
šaulių ir ""vilkų” įsigriovi- 
musj. Lietuvos valdžia 
aiškiai pareiškė, kad iš

Kaip žinia, Amerikos valdžios 
rateliuose kilo sumanymas re
gistruoti ateivius. Kuriems ti
kslams narima įvesti tą regis
traciją? Štai kaip į tą klausi
ma atsako “The New Repub- 
lic”: \

“Darbo sekretorius Davis 
pripažįsta, Ipd ateivių regis
tracijai priešinasi beveik vi
sas tūkstantis laikraščių, ku- r 
riuos leidžia šioje šalyje at
eiviui. Registracijai griežtai 
priešinsis dauguma, ateivių, 
kurių yra šioje šalyje apie 
astuoni milionai. Įr kodėl 
jiems nesipriešinti? Regis
tracijos sumanytojaL nori 
antdėti $5 ar net $10 lupkes- 
nį kiekvienam ateiviui Due
tams. Ateivio ekonominė 
padėtis ir taip yra sunki. Tai 
kuriems tikslams jų padėtį 
sunkinti tuo mokesniu. Tik 
tam, kad gavus pinigų su
kūrimui šnipų organizacijos, 
kuri stengsis išgaudyti ne
geistinus ateivius, kurių, pa
sak Daviso esą 80,000, o W. 
J. Burnso apskaičiavimu, 
150,000. Tų negeistinų atei
vių politiniai įsitikinimai esą 
pavojingi musų biurokra
tams. Sekretorius Davis 
ko, kad dalis pinigų bus 
naudota skleidimui tarpe

sa- 
su- 
ut-

nori gauti degtinės, 
Ii gauti jos, ir tai 
rųšies. Bet jis turi eiti į la
bai nepatogią vietą, neparan- 

klikų ir
labai nenoriai parduoda jam 
svaigalų.* Štai kodėl taip 
yra—INorvcgijos karžemntu
ko algos didumas pareiną, 
nuo to, kiek jis parduoda 
svaigalų; juo nlažiau jis par
duoda svaigalų, tuo didesnę 
algą jis gauna. O tai reiš
kia, kad Norvegijos karčema 
yra visai nesvetinga viela, ir 
gavimas ‘išsigerti’ yra suriš
tas ,su labai dideliais nepa- 
rankumaiš. Dėka tam dau
guma žmonių nustoja visai 
gėrę.

“Gi tuo patim laiku kiek
viename restorane, kiekvie
noje maisto krautuvėje gali
ma gauti stebėtinai gero 
alaus ir už labai pigią kainą. 
Nuo to alaus galima tik 
šiek tiek ‘palinksmėli’, bet 
ne pasigerti.

“Jungtinėms Valstijoms 
pravartu priimti toks planąs, 
o ne vykinti dabartinį be
prasmį prohibicijos įstaty
mą”.
Toliau nurodoma į tą faktą? 

pg Norvegijoje “nlunšaino” 
darymas beveik nėra žinomas 
ir blaivybė gyvuoja ne blo
giau, kaip Amerikoje. / 

----- ,----------- /
PAVARGĖLIŲ PADĖTIS 

LIETUVOJE.

- jir ga
irinusios

kur

Lietuvoje ir pirma pavargė
lių netruko, o karas ir ekono
minė suirutė jų skaičių dar la
biau padidino. “Socialdemo
krate” S. B. rašo:

“Lietuvos miestuose, mies
teliuose, kur tik viešesnė vie
ta, žiūrėk, sėdi pavargėlis. 
Ar tai vasaros saulė kaitina, 
ar žiemą šaltis spigina, pa- 
vargėliui tartum vienodu 
Žiema! šalta! O pavargė
lis?. .. 
nukas 
kokią tvorą, 
namo 
pamėlynavęs iš šalčio dreba 
ir pažvelgus į jo suvargusį 
veidą skverbiasi galvon min
tis, kas jį verstų čia sėdėti.

tartum
Šalta!

Kokia senutė ar sc- 
sėdi susitraukęs palei

kampą, poteriauja,

Lietuvos socialdemokratų, 
kaipo politines darbininkų kla
sės partijos, tikslas ir siekimas 
yra įgyvendinimas socialisti
nes tvarkos Lietuvoje. Suku- 

rinmi socialistinės Lietuvos, t. 
y. tokios Lietuvos, kurioje ne
būtų darbo naudojimo,
visas krašto ūkis ir gyvenimas 
butų tvarkomas visuomeniniais 
pagrindais, bojant tik dirban
čiųjų ir visuomenės naudos,— 
štai Lietuvos soc.-dem. galuti- 
nasai tikslas.

Kad pasiekus šito tikslo, vi
sa domė turi būti kreipiama į 
Lietuvos darbininkų klasinės 
sąmones įšvystymą ir į sukū
rimą klasinių darbininkų or
ganizacijų, nes tik darbininkų 
organizacijose gali toji sąmo
nė išsikristalizuoti ir paaiškėti 
tie klausimai ,kurie šiaip atski
ram darbininkui yra nesupran
tami. Klasinė darbininkų są
monė gali išsivystyti kasdieni
nėje kovoje už savo reikalus. 
Kova už savo reikalus, klasi
nė kova, tai yra toji mokykla, 
iš kurios išeina sąmoningi ko
votojai darbininkai. Todėl Lie
tuvos Socialdemokratams visas 
darbas tenka taikyti į profesi
nes darbininkų sąjungas, į po
litinės soc.-dem. partijos 'kūri
mą, į darbininkų jaunimo or
ganizmą, į sudarymą įyajirių 
kitų ekonominių darbininkų 
klasės organizacijų.

Seimas, savyvaldybių įstai
gos, j kurias s.-d. partija siun
čia savo žmones, tokiu budu, 
yra tik viena priemonių galu
tinam tikslui pasiekti. Seiiųą 
$.-d. partija naudoja tam, kad 
darbininkų klasės reikalus dar 
aiškiau pabrėžąs, k^d vaizdžiąu 
parodžius darbininkams visus 
dabartinės tvarkos priešingu
mus. Seime s.-d. partijos na
rtai kovoja už tai, kad patik
rinus darbininkams tuos lai
mėjimus, kurie yra reikalingi 
šiuo momentu.

1) Amnestijos įstatymas po- 
litinicms kaliniams Soc.-dem. 
frakcija St. Seime iškovojo to
kią amnestijų tiems, kurie bu
vo pateku. į kalėjimus it' sto- 
vyklas už darbininkų reikalus. 
Frakcijos griežtu nusistaty
mu buvo tuomet sustabdyta 
mirties bausmė. Dabąr, nau
jame Seime s.-d. frakcija pra
dėjo nuo amnestijos įstaymo; 
ji pirmoji reikalauja) paliuosa- 
vimo politinių kalinių. Del 
amnestijos eina dabar kova Sei
mo komisijoje su krikščioni
mis ir liaudininkais deniokra> 
tais, kurie sutartinai amnesti
jos nenori duoti.

2) Įneštas karo stovio panai
kinimo įstatymas. Karo stovis 
Lietuvoje varžo darbininkų or
ganizacijas, spaudą ir sush'iiR 
kimus. Frakcija, įnešdama ši-

kovoja už darbi- 
organizacijų lais-ninku klasės

ue be jokios išimties,
* Tlirnvn rlnrninin

mo soc.-d^m. frakcija tuojau 
ir šitoje srityje ėmėsi darbų. 
Susirinkus Seimui, tuojaus bu
vo įnešta sekantys įstatymai 
Lietuvos darbininkams apgin-

V 3) Dvarų darbininkų sajn- 
ąymo įstatymo pataisymąs. 
Soc.-dem. frakcija deda į šitą 
įstatymą 8 vai. darbo dienos 
reikalavimą žemės ūkio darbi
ninkams. Ji kovoja už ap
rūpinimą likusiųjų dyaruose 
našlių ir našlaičių, šis įstaty
mas turi apdrausti darbinin- 
kąms didesnę" algą, turi sustab
dyti dvarininkų sauvalių, šali- 
nąnt darbininkus iš jų užima
mų vietų.

4) Pasiūlyta svarstyti ligo
nių kasų įstatymas. Šituo įsta
tymu visi Lietuvos darbininkai 
privalo būt apdrausti nuo ligos 
valstybės ir darbdavių lėšo
mis.

5) Pasiūlyta valstybės darbi
ninkams ir valdininkams pakel
ti algas. Šitas mysų draugų 
sumanymas jau dalinai įvykin
tas. y

b) Apdraudimas 
nyo nelaimingų 
Projektas turės apimti 
mes ūkio darbininkus, 
įstaymo sumanymas ir 
mas ligonių kasų įveda 
kavą už visų rųšių darbininkų 
draudimą valstybės ir darbda
vių lėšomis.

Tai tiek yra soc.-dem. frak
cijos Seime 
1 */i> mėnesio

Chicago. — Sausio 21 d. 
“Naujienų” name įvyko Lie
tuvių * Darbininkų Literatųros 
Draugijos 19 kuopo; Susirinki
mas. Jį atidarė d. J. Vainaus
kas, kuopos pirmininkas. NTut. 
raštininkui neatsilankius pro
tokolas iš pereito sus i rinki m o 
nebuvo skaitytas. Susinešimo 
laiškai su draugijos centru bu
vo atidėti prie neužbaigtu rei
kalų. Finansų raštininkas pra
nešė, kad
knygos Lįetuvos 
kratų steigiamiems^. Lietuvoj 
darbininkų knygynams jau 
pasiųstos. Knygų buvo viso 
45 svarai; už persiuntimą iš 
Amerikos iki Hamburgui trans
porto kompanija paėmė už 
kiekvieną svarą po 8 centus, o 
iš Hamburgo pristatymą į Kau
ną turės užsimokėti patys Lie
tuvos draugai. Viso L.S.S. pa
siuntė 490 svarų suaukotų kny
gų. Toliau sekė Centro virši
ninkų rinkimai. Draugijos 
Centro Komitetą daugiausiai 
balsų gavo šie draugai: į pir
mininkus B. Songaila, Bing- 
hnmton KT. Y.; pirm, padėjėjas 
M. Baltuškiene, N. Y. Sekreto
rius K. Matuliauskas, Balti- 
iflore, Md.; iždininkas K. "Liut
kus, Baltimore, Md.; knygius 
P. Raškinis,, Brooklyn, N. Y. 
Literatūros Komitetas; St. Mich- 
elsonas, So. Boston, Mass.; Kl- 
Jurkelionis, Chicago, III.; V. B. 
Ambrazaitis, So. Boston, Mass.

Kuopos organai — “Naujie-' 
uos” ir “Keleivis”.

Neužbaigtuose reikaluose nu
tarta palikti senąją komisiją, 
kad išreikalautų iš buvusio raš
tininko A. F. Kazlausko pas jį 
buvusias L.D.L.D. 19 kuopos 
knygas—28 ekzempliorius “Is
torijos Socializmo Suvienytose 
Valstijose”, nes tas knygas 
kuopa yra senai nutarusi pa
siųsti , Lietuvos knygynams. 
Taipgi nutarta iš Chicagoj ir 
apylinkėse esančių kuopų su
organizuoti L D.L.D. Apskričio 
Komitetą. Kad paspartinus 
veikimą nutarta sušaukti visų 
Draugijos kuopų narių visuo
tiną susirinkimą.

Lietuvos Socialdemokratų at
stovas drg. K. Biėilnis, kuris 
dalyvavo susirinkime davė ge
rų nurodymų. Būtent, kad 
šios Draugijos konstitucijoj be 
nužymėto tikslo leisti kultūros 
ir socialistinio turinio knygas 
dar yra konstitucijoj pažymėta 
ir. kitas tikslas — šelpti netur
tingus aukštuosius mokslus ei
nančius socialistinės januome- 
nės. Lietuvoj yra tokių moks
leivių, kurie išėję aukštesnius 
mokslus darbuosis darbo žmo
nių klasei. ♦

ko, kuriame kuopa raginama 
daugiau veikti Draugijos au
ginimui, prirašant daugiaus 
naujų- narių, susirinkimas 
nešė sekamą rezoliuciją:

t

Rezoliucija
L.D.L.D. 19-tps kuopos 

suotinas nepaprastas nąyių
sirinkimas sausio 21 d., ‘ 1923 
metų, apsvarstęs Centro Sek
retoriaus laišką raginantį atsta
tyti L.D.L.D. darbą, išklausęs 
atatinkamų pranešimų ir ap
svarstęs padėtį randa:

1) Kad ypatingai dabartiniu 
metu reikalinga būtinai skleisti 
darbininkų miniose klasinę są
monę, auklėjant juose sociąlis- 
tiškąjį sus i partinių;

2) Kad ’ to tikslo siekiant, 
reikalinga turėti pakankamai 
spausdintų raštų skleidžiančių 
mokslinio socializmo dėsnius, 
aiškinančius einamuosius dar
bininkų judėjimo uždavinius ir 
socializmo praktikos klausi
mus;

3) Kad minėtąjį uždavinį— 
leidimą socialistinių raštų, pla
tinimą ir t.t. gali įvykinti tik 
patys darbininkai ir jų organi
zacijos; sudedant tam reika
lui reikalingų lėšų ir organi
zuojant darbininkų klasės švie
timo darbą; pagalbus

4) Kad darbininkų klasė ap
skritai turi laikyti omenyje 
socialistinės proletarų kulturds 
darbą, auklėjimą savosios so
cialistinės jaunuomenės, jos 
rėmimą, švietimą ir t.t.

Imant viršišdėstytą domonė, 
visuotinas L.D.L.D. 19-los kuo
pos narių susirinkimas nutaria:

1) Skatinti draugus L.D.L.D. 
narius imties organizacijas 
dabrd, atstatant tos organiza
cijos kuopas čionai, vietoje, ir 
visoje Amerikoje.

2) Tuo tikslu paveda savo
valdybai: sušaukti Chicagoje 
L.DL.D. vietos ir apylinkės 
kuopų narių susirinkimus ap
tarimui iškeltųjų klausimu ir 
Įsteigimui Chicagoje L.D.L.D. 
rajoninės organizacijos ir kvies
ti prie panašaus darbo Amerikos 
miestij kuopus.

—L.DtL.D. 19 Kp. Valdyba.

S^ltytoju Balsai
E—i......... .

[Ut tirvtkitao it ame a kortu ja 
nuomonea Redakcija neateaka.}

PEL VOKIEČIŲ KONTRIBU
CIJOS PRANCŪZAMS.

darbininkų 
atsitikimų.

ir že- 
Šitas 

įstąty- 
mus į

padaryta trumpu 
laiku.? Teks ko-

Be to drg. K. Biehnia nuro
dė, kad leidžiant knygas, visokį 
vertimai raštų iš svetinių kalbų 
daug lengvinų parašyti Lietu
voj, negu čią Amerikoj, todėl 
Lietuvos moksleivių yra gana 
daug ir gęriau vartojančių nau
jesnę, taisyklingesnę* lietuvių 
kalbą. Nutarta, Amerikoj iš
leisti raštai, pagal Amerikos 
pinigų valiutą, Lietuvoj ųeįper- 
kami.

Priėjus prie svarstymo Cent
ro sekretoriaus prisiųsto laiš-

[Laiškelis atsiųstas mums 
anglų kalba rašytas.—^Red.]

Gerbiamus Redaktoriau:
Visų pirma pasisakysiu, kad 

aš esu vokiečių kilmės, nors 
gimęs Didžiojoj Lietuvoj. Aš 
nemanau, kad Franciją priva»- 
lėtų spausti taip Vokietiją ir 
verstf ją mokėti nepakeliamą 
karo kontribuciją. Geriau bu
tų, kad tuodu abudu kraštu 
savo ginčus išrištų taikos de
rybomis.

Aš simpatizuoju Rusams, 
kurie stengiasi atgauti savo 
iegas ir nusikratyti sunkios sa
vo naštos, ir tikiu, kąd jie to 
galų gale atsieks ir pataps to
kia šalis, kuri bus pavyzdys vi
soms kitoms valstybėms.

Dalykų padėtis šioje šaly, 
Amerikoj, labai neaiški. Kal
bama vėl apie didį anglių ka
syklų streiką. x Aš manau, kad 
streikas tik dar labiau pasun
kintų musų, darbininkų, padė
lį, nes atsirastų daugybė žmo
nių be darbo.

l^alėdomis aš buvau Chica
goj, bet nė joks “SantaClaus” 
manęs ten nepas 
žau atgal j Idaho
švino ir sidabro kasyklose.

Čia dabar daug sniego.
'Beje, inunšaininkų Čia V 

ruošė tai netrūksta. T 
Bet aš manau, ka 
būdas tam piktui 
butų toks, jei pati 
din tų alų ir vyną ir kontrolių 
tų jų pardavi

tiko. Sugrį- 
ir vėl dirbu

Vaka- 
bloga 

goriausias 
>anaikint

įėjimą
—Kristophas S 

Klockmann, Idaho
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Kiti spaudos 
balsai.

Rytinių valstijų laikraš
čiai rodo, kad tenai žmonės 

- irgi yra susiinteresavę Klai
pėdos krašto įvykiais. 
Brooklyne “Vienybė”, pav. 
praneša, kad tarife mieste 
jau buvusios prakalbos apie 
Klaipėdą ir busią jų dar 
daugiaus. Pirmose prakal
bose, kurias, matyt, ant grei- 

- tųjų surengė bendrai tauti
ninkai su katalikais, buvę 
apie 200 žmonių ir esą su
rinkta $60 aukų Lietuvos 
Šauliams.

Palyginant su tuo, ką yra 
nuveikę Cįicagos lietuviai, 
tas brooklyniečių parengi
mas išrodo labai nedidelis, 
bet judėjimas tenai visviena 
yra.

Išrodo, kad rytinių kolo
nijų lietuvius pradžioje 
trukdė tos pačios abejonės 
apie sukilimo pobūdį Klaipė
doje, kaip ir chicagiečius. 
Skaitydami pirmutines tele
gramas iš Europos7 apie tą 
sukilimą, jie irgi negalėjo 
aiškiai suprasti, ar jį yra pa
darę patys Klaipėdos krašto 
žmonės, ar kokie nors gink
luoti būriai, įsiveržę iš Lie
tuvos (tur-but daugiaus 
linkdami prie antrosios min
ties, brooklyniečiai paskyrė 
savo auką Lietuvos šau
liams).

Bet vėliaus, kai atėjo dau
giaus žinių iš Lietuvos ir lai
kraščiai iš Klaipėdos, tai da
lykas paaiškėjo, ir štai jau 
po augščiaus minėtųjų pra
kalbų Brooklyno laikraščiai 
rašo:

“Didžiosios Lietuvos 
kariuomenė Klaipėdos su
kilime nedalyvavo; nors 
laikraščiai pasiskube insi- 

C Dubti, buk iš Lietuvos per 
sieną įsiveržė tai Lietuvos 

• Šauliai, tai ‘Geležinis Vil
kas’, tai kitos kokios pa- 
šmėklos, bet šitiems pas- 
kalmas dar negalima tikė
ti. (Gaila, kad net ir mu
sų tūli laikraščiai, — pav. 
Chicagos “Draugas” su 
Liefuvos nedraugais visa 
burna išrėkė apie tuos 
šaulių ir “vilkų” įsigriovi- 
mus). Lietuvos valdžia 
aiškiai pareiškė, kad iš

Lietuvos jokios organi
zuotos pajėgos sukilime 
nedalyvavo. Jeigu ir bu
vo pavienių asmenų ar ku- 
rių-nekurių liuosnorių pri
sidėjimas, tai šitas visur 
parubežiuose karo metu 
įvyksta. Juk būna net už 
pinigus parsisamdančių 
liuosnorių, kurie vienų 
dieną gali vienai, o kitą 
dieną kitai pusei tarnauti, 
—-'taip sakant, iš amato 
‘kareiviai’. Vienas daly
kas aiškus kaip diena, kad 
visi Klaipėdos gyventojai 
prie šio sukilimo ruošėsi ir 
jį pervedė. Jokis sukili
mas nebūtų pavykęs be pa
čių šalies gyventojų visuo
tino pritarimo.”
Kalbant apie “visuotiną” 

Klaipėdos krašto žmonių su
kilimą, reikia, žinoma, neuž
miršti, kad tenai visgi yra 
nemenkų nuomonių skirtu
mų. Kolkas nėra abejonės, 
kad už krašto prisidėjimą 
prie Lietuvos griežtai stoja 
didelė dauguma “laukinin
kų”, t. y. valstiečių, bet mie
sto gyventojų dauguma vei
kiausia arba nepritaria tam, 
arba dar neturi aiškaus nu
sistatymo. Ir tai dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
Klaipėdos miestas buvo per 
šimtus metų vokiečių kultū
ros centras.

Kaltinti tuos žmones delei 
to butų neišmanymas. Bet 
jų palinkimas ton arba kiton 
pusėn turi be galo didelės 
svarbos kaip pačiąm kraštui, 
taip ir Lietuvai. Todėl nau
jieji Klaipėdos krašto šeimi
ninkai privalo dėti visas pa
stangas, kad miesto žmonių 
(ypač pramonės darbinin
kų) simpatijas pakreipus 
prie savęs. To gi jie gali pa
siekti ne prievarta, ne re
presijomis, bet naudingomis 
miesto gyventojams refor
momis ir jų teisių pagerbi
mu.

Mes linkime, kad Klaipė
dos krašto valdžia iš pat 
pradžių stotų į tikros demo- 
kratybės kelią ir tvirtai lai
kytųsi jo.

eivių Amerikos idėjų. Jeigu 
šnipų organizacijos kūrimo 
planas butų visai panaikin
tas ir viąi pinigai paskirta 
Amerikos idėjų propagandai, 
tai ir tąsyk didelio progreso 
nebus padaryta. Penki ar de
šimts dolerių nuo galvos yra 
labai menkas mokesnis fi
nansavimui tokio svarbaus 
kurso, kaip Amerikos reikš
mė. Reikėjo keturių metų 
ministerio algos, kad išmoki
nus sekretorių Davis supras
ti tų reikšmę, bet, beje, mes 
ir dabar nesame dar įsitiki
nę, kad p. Davis ta reikšmė 
butų tikrai aiški”.

PROHIBICJA NORVEGIJOJ.

Prohibicijos klausimu Ame
rikos žmonės yra labai susiin- 
teresavę. Reiškiama įvairiau
sių nuomonų. žmonės, rimtai 
išstudijavę tų klausimų, laikosi 
tos nuomonės, jog dabartinis 
prohibiejos įstatymas yra ne
vykęs. “The Freeman” sako, 
jog Amerikai reikėtų blaivybę 
vykinti tokiu budu, kaip tai 
daroma Norvegijoje. Jis sako:

“Norvegija įkūrė svaigalų 
monopolių, ir pavedė jį savi- 
valdyboms ir specialiniems 
komitetams, kurie dirba be 
atlyginimo. Tie komitetai 
sugalvojo labai įdomų planų, 
kuriuo einat bandoma at
pratinti žmones nuo girty
bės. Pirkti svaiginamų gė
rimų Norvegijoje galima, bet 
tai yra surišta su dideliais 
nepatogumais. Tuo patim 
laiku visur galima gauti la
bai gero alaus 3% stiprumo. 
Nuo mokesnio (akcižės) alus 
paliuosuojama, todėl jis yra 
labai pigus.

‘Tas planas štai kaip vy
kinama gyvenimai!: jeigu

Nejaugi žmoghs, galįs 'kito
kiu budu pragyventi, tyčia 
užsidėtų sau tokią ‘pakiltą’...

“Bet, matyti, musų“ šalyj 
esama ir tokių piliečių, ku
rie ir tą pragyvenimo būdą 
—išmaldą, norėtų nuo pavar
gėlių atimti ir nuvaryti juos 
nuo gatvių, kad savo šaltose 
drėgnose, tamsiose landynė 
se niekam nematomi jie mir
tų iš bado ir šalčio, kad jų 
tų kančių niematytų sotus 
piliečiai, ir kad jiems nega
dintų įspūdžio, nelystų į akis, 
nejudintų jų širdies, 
šius savo norus 
čiaii kai kada 
parodo kultūros priedangoje 
ir laikraščiuose. Iš pastarų
jų tokių, randame ‘Lietuvos’ 

' 208 nr., kur koks lai p. Kau
nietis Kauno kronikoje klau
sia: ‘Ar mato tai milicija?’ 
kad lenda jam į akis pavar
gėliai, graudina, prašo išmal
dos ir t.t. Ir galop p. K. pa
sipiktinęs pastebi, kad tokį 
pavargėlių demonstravimą 
galima matyti tik demokra
tiniame Kaune, ir kodėl į tą 
dalyką neįsikiša milicija ir 
kuriems gulamas toji milici
ja gatvėse vaikščioja, kad 
neapgina p. K. nuo pavargė
lių, neprašalina jų iš gat
vių, kad panašiems ponams 
nereikėtų kęsti gėdos, jog 
Lietuvoje nėra kam rūpintis 
pavargėliais.”
Toliau sakoma, kad varymas 

pavargėlio nuo gatvės reiškia 
tą patį, ką varyti jį į kapus. To 
nenormalaus reiškinio pašali
nimui reikia stvorties ne koniš-

Pana- 
tokie pilie- 
pa'sipiktinę

ties, bet tinkamo pavargėlių 
globos tvarkymo. O to Lietu
voje kai ptik nesą. Kur-nekur 
esą sukurti elgetynai, kurie 
užlaiko kelioliką, pavargėlių. 
Tie elgetynai paprastai randasi 
klebonų ar kokių klerikalinių 
įstaigų žinioje. Tankiai pa
vargėlių gyvenimas ten yra ne
įmanoma. S. B. rašo:

“Girdėjau vieną atsilikimą, 
kad iš panašaus elgetyno 
vienas pavargėlis rinkimuose 
dar į St. Seimą, atidavęs bal
są už socialdemokratus ir ne
sijausdamas prasižengusiu, 
su tuo nesislėpė. Sužinojęs' 
apie tai klebonas užpyko ir 
norėjo išmesti iš clgetnamio, 
tik maršalkos perkalbėjo, 
kad žmogus pasielgęs per 
‘nesusipratimą’”.
Pašalinimui pavargėlių nuo 

gatvių yra tik vienas būdas. 
S. B. sako:

“Tad pašalinti nuo gatvių 
pavargėlius vienintelis bū
das, pavargėlių globojimą pa
imti į rankas valdžiai, ar 
savivaldybėms. Tinkama pa
vargėlių globa galėtų pada
ryti tuos suvargusius žmo
nes dalinai naudingais tai 
pačiai visuomenei, kadangi 
rastųsi iš tokių pavargėlių 
tarpo, nemaža tokių, kurie ga 
lėtų dar šį tą dirbti, o tie, 
kurie jau visaTnebegali, lai 
mingai baigtų savo senatvę, 
nelysdami į akis ponams K

“Tuomet butų žmoniška i 
kultūringa, ir nereikėtų šauk
tis miliejos kovai su pavar
gėliais gatvėse”.

*

voti už visus tuos sumanymus, 
kad juos įgyvendinus Lietuvoje. 
Šitas trumpas vaizdelis duoda 
supratimo, kas ir kaip s.-d. 
frakcijos daroma. Neužmirš
kite, kad be to dar eina platus 
darbas už Seimo sienų: profe
sinėse sąjungose, partijose, jau
nime ir kitose srityse, kur tik 
yra liečiami darbininkų klasės 
reikalai.

Yra žmonių, kurie mano, 
kad “kumštimis mosuodami” 
jie atlieka didelį darbą. Dide
lį darbą atlieka lik tas, kas 
brendina darbininkų klasės są
monę, organizuoja ją ir kiek
vienoje gyveninio progoje pa
rodo darbininkams dabartinės 
kapitalistų visuomenės priešin
gumus.

L.D.L.D. Reikalai.
' ■ ■ • ■ ■ r ’ -r T* ». ’ ..r

U D. L. D. 19 KUOPOS NE
PAPRASTAS SUSIRINKIMAS.

Chicago. — Sausio 21 d. 
“Naujienų” name įvyko Lie
tuvių Darbininkų Literatipos

Socialdemokratų frakcijos darbai 
Lietuvos Seime. /

Raįo K. BIELINIS.

ū»‘ »l iiin H ><m n

Apžvalga
ATEIVIŲ REGISTRACIJA.

Kaip žinia, Amerikos valdžios 
rateliuose kilo sumanymas re
gistruoti ateivius. Kuriems ti
kslams narima įvesti tą regis
traciją? Štai kaip į tą klausi
mą atsako 
lic”:

“Darbo 
pripažįsta,

“The New Repub-

sekretorius Davis 
kad ateivių regis

tracijai priešinasi beveik vi
sas tūkstantis laikraščių, ku
riuos leidžia šioje šalyje at
eiviai. Registracijai griežtai 
priešinsis dauguma > ateivių, 
kurių yra šioje šalyje apie 
astuoni milionai. Ir kodėl

tracijos sumanytojai nori 
antdėti $5 ar net $10 mokes
nį kiekvienam iitoiviui 
tams. Ateivio ekonomine 
padėtis ir' taip yra sunki, lai 
kuriems tikslams jų padėtį 
sunkinti tuo mokesniu. Tik 
tam, kad gavus pinigų su- 
kririmui šnipų organizacijos, 
kuri stengsis išgaudyti ne
geistinus ateivius, kurių, pa
sak, Daviso esą 80,000, o W. 
J. Burnso apskaičiavimu, 
150,000. Tų negeistinų atei
vių politiniai įsitikinimai esą 
pavojingi musų biurokra
tams. Sekretorius Davis sa
ko, kad dalis pinigų bus su
naudota skleidimui tarpe at-

Trečiadienis, Sausis 24,1923 

ko, kuriame kuopa raginama 
daugiau veikti Draugijos au
ginimui, prirašant daugiaus 
naujų1 narių, susirinkimas iš
nešė sekamą rezoliuciją:

nori gauti degtinėš. — jir ga
li gauti jos, ir tai \geriausios 
rųšies. Bet jis turi eiti į la
bai nepatogią vietą, neparan
kių laiku ir karčemninkas 
labai nenoriai parduoda jam 
svaigalų. Štai kodėl taip 
yra—1N orvegi j os k a rže miliu
ko algos didumas pareina 
nuo to, kiek jis parduoda 
svaigalų; juo mažiau jis par
duoda svaigalų, tuo didesnę 
algą jis gauna. O tai reiš
kia, kad Norvegijos karčema 
yra visai nesvetinga viela, ir 
gavimas ‘išsigerti’ yra suriš
tas ,su labai dideliais nepa
rankumais. Dėka tam 
guma žmonių nustoja 
gėrę.

dau- 
visai

“Gi tuo patim laiku kiek
viename restorane, kiekvie
noje maisto krautuvėje gali
ma gauti stebėtinai gero 
alaus ir už labai pigią kainą. 
Nuo to alaus galima tik 
šiek tiek ‘palinksmėti’, bet 
ne pasigerti.

“Jungtinėms Valstijoms 
pravartu priimti toks planąs, 
o ne vykinti dabartinį be
prasmį prohibicijos įstaty
mą”.
Toliau nurodoma į tą faktą, 

jpg Norvegijoje “nlunšaino” 
darymas beveik nėra žinomas 
ir blaivybė gyvuoja ne blo
giau, kaip Amerikoje.

PAVARGĖLIŲ PA 
LIETUVOJE.

Lietuvoje ir pirma pavargė
lių netruko, o karas ir ekono
minė suirutė jų skaičių dar la
biau padidino. “Socialdemo- 
krate’* S. 13. rašo:

“Lietuvos miestuose, mies
teliuose, kur tik viešesnč vie
ta,
Ar tai vasaros saulė kaitina, 
ar žiemą šaltis spigina, pa
vargėliui 
Žiema1 šalta 1 
lis?... 
nukas 
kokią 
namo
pamėlynavęs iš šalčio dreba 
ir pažvelgus į jo suvargusį 
veidą skverbiasi galvon min- Lietuvos darbininkams apgin- 
tis,

sedi pavargėlis

tartum vienoda.
O pavargė- 

Kokia senutė ar sc- 
sėdi susitraukęs palei 
tvorų, bažnyčios, ar 

kampų, poteriauja,

Lietuvos socialdemokratų, 
kaip^^olitinės darbininkų kla
sės partijos, tikslas ir siekimas 
yra įgyvendinimas socialisti
nės tvarkos Lietuvoje. Sukū
rimui socialistinės Lietuvos, t. 
y. tokios Lietuvos, kurioje ne- 
jutų darbo naudojimo, kur 
visas krašto ūkis ir gyvenimas 
nitų tvarkomas visuomeniniais 
pagrindais, bojant tik dirban
čiųjų ir visuomenės naudos,— 
štai Lietuvos soc.-dem. galuli- 
nasai tikslas.

Kad pasiekus šito tikslo, vi
sa domė turi būti kreipiama į 
Lietuvos darbininkų . klasinės 
sąmonės įšvystymą h* į sukū
rimą klasinių darbininkų or
ganizacijų, nes lik darbininkų 
organizacijose gali toji sąmo
nė išsikristalizuoti ir paaiškėti 
tie klausimai ,kurie šiaip atski
ram darbininkui yra nesupran
tami. Klasinė darbininkų są
monė gali išsivystyti kasdieni
nėje kovoje už savo reikalus. 
Kova už savo reikalus, klasi
ne kova, lai yra toji mokykla, 
iš kurios išeina sąmoningi ko
votojai darbininkai. Todėl Lie
tuvos Socialdemokratams vįsas 
darbas tenka taikyti į procesi
nes darbininkų sąjungas, į po
litinės soc.-dem. partijos įkūri
mą, į darbininkų jaunimo or
ganizmą, į sudarymą įyaįirių 
kitų ekonominių darbininkų 
klasės organizacijų.

Seimas, savyvaldybių įstai
gos, į kurias s.-d. partija siun
čia savo žmones, tokiu budu, 
yra tik viena riemonių galu
tinam tikslui asiekti. Seimą 

ūdo j a tam, kad 
„ sčs re ilcalus <lnr 

aiškiai), pabrčžus, ktid. yąizdžiąu 
parodžius darbininkams visus 
dabartinės tva/kos priešingu

 

mus. Sfime%.-d. partijos na

 

riai kovoja /iž tai, kad patik
rinus darbininkams tuos lai

 

mėjimus, klįrie yra reikalingi 
šiuo momentu.

Turint visą šilą domėję, Sei
mo soc.-dem. frakcija tuojau 
ir šitoje srityje ėuhėsi darbo. 
Susirinkus Seimui, tuojaus bu
vo įnešta sekantys įstatymai

1) Amnestijos įstatymas po
litiniams kaliniams Soc.-dem. 
frakcija St. Seime iškovojo to
kią amnestiją tiems, kurie bu
vo patekę į kalėjimus ir sto
vyklas už darbininkų reikalus. 
Frakcijos griežtu nusistaty
mu buvo tuomet sustabdyta 
mirties bausmė. Dabąr, nau
jame Seime s.-d. frakcija pra
dėjo nuo amnestijos įstaymo; 
ji pirmoji reikalauja paliuosa- 
vinio politinių kalinių. Del 
amnestijos eina dabar kova Sei
mo komisijoje su krikščioni
mis ir liaudininkais demokra
tais, kurie sutartinai amnesti
jos nenori duoti.

2) Įneštas karo stovio panai
kinimo įstatymas. Karo stovis

ganizacijas, spaudą ir susifin; 
kimus. Frakcija, įnešdama ši
tą įstatymą, kovoja už darbi
ninkų klasės organizacijų lais
vę be jokios išimties,

3) Dvarų darbininkų sam
dymo įstatymo pataisymas. 
Soc.-dem. frakcija deda į ^itą 
įstatymą 8 vai. darbo dienos 
reikalavimą žemės ūkio darbi
ninkams. Ji kovoja už ap
rūpinimą likusiųjų dvaruose 
našlių ir našlaičių. Šis įstaty
mas turi apdrausti darbinin- 
kąms didesnę’ algą, turi sustab
dyti dvarininkų sauvalią, šali

ns iš jų užima-

S.-d. partija

kas jįfverstų čia sėdėti, ti:

nąnt darįpi 
nių vietų.

4) Pasiūlyta svarstyti Iigo« 

 

nių kasų įstatymas, šituo įsta
tymu visi Lietuvos darbininkai 
privalo būt apdrausti nuo ligos 
valstybės ir darbdavių 
mis.

5) Pasiūlyta valstybės 
ninkams 

U algas.
sumanymas jau dalinai įvykin
tas. "

b) Apdraudimas darbininkų
nuo
Projektas turės apimti ir že
mės ūkio darbininkus.
įstaymo sumanymas ir įstąty- 
mas ligonių kasų įvedą mus į 
kavą už visų rųšių darbininkų 
draudimą valstybės ir darbda
vių lėšomis.

Tai tiek yra soc.-dem. frak
cijos Seime 
1 mėnesio

lešo-

darbi- 
pakel- 

Šitas musų draugų

inas. Jį atidarė d. J. Vainaus
kas, kuopos pirmininkas. N’d. 
raštininkui neatsilankius pro
tokolas iš pereito susirinkimo 
nebuvo skaitytas. Susinešimo 
laiškai su draugijos centru bu
vo atidėti prie neužbaigtų rei
kalų. Finansų raštininkas pra
nešę, kad draugijos aukotos 
knygos Lįetuvos Socialdemo
kratų steigiamiems Lietuvoj 
darbininkų knygynams jau 
pasiųstos. Knygų buvo viso 
45 svarai; už persiuntimą iš 
Amerikos iki Hamburgui trans
porto kompanija paėmė už 
kiekvieną svarą po 8 centus, o 
iš Hamburgo pristatymą į Kau
ną turės užsimokėti patys Lie
tuvos draugai. Viso L.S.S. pa
siuntė 490 svarų suaukotų kny
gų. Toliau sekė Centro virši
ninkų rinkimai. Draugijos 
Centro Komitetą daugiausiai 
halsų gavo šie draugai: į pir
mininkus B. Songaila, Bing- 
hamton N. Y.; pirm, padėjėjas 
M. Baltuškienė, N. Y. Sekreto
rius K. Matuliauskas, Balti- 
more, Md.; iždininkas K. Liut
kus, Ballimorc, Md.; knygius 
P. Raškinis, Brooklyn, N. Y. 
Literatūros Komitetas; St. Mich- 
elsonas, So. Boston, Mass.; Kl- 
Jurkelionis, Chicago, Ilk; V. B. 
Ambrazaitis, So. Boston, Mass.

Kuopos organai — “Naujie
nos” ir “Keleivis”.

Neužbaigtuose reikaluose nu
tarta palikti senąją komisiją, 
kad išreikalautų iš buvusio raš
tininko A. F. Kazlausko pas jį 
buvusias L.D.L.D. 19 kuopos 
knygas—28 e'kzempliorius “Is
torijos Socializmo Suvienytose 
Valstijose”, nes tas knygas 
kuopa yra senai nutarusi pa
siųsti t Lietuvos knygynais. 
Taipgi nutaria iš Chicagoj ir 
apylinkėse esančių kuopų su
organizuoti LD.L.D. Apskričio 
Komitetą. Kad paspartinus 
veikimą nutarta sušaukti visų 
Draugijos kuopų narių visuo
tiną susirinkimą.

Lietuvos Socialdemokratų at
stovas drg. K. Biėilnis, kuris 
dalyvavo susirinkime davė ge
rų nurodymų. Būtent, kad 
šios Draugijos konstitucijoj be 
nužymėto tikslo leisti kultūros 
ir socialistinio turinio knygas 
dar yra konstitucijoj pažymėta 
ir kitas tiksiąs — šelpti netur
tingus aukštuosius mokslus ei

 

nančius soęialistinės januome- 
nės. Li oj yra tokių moks

line išėję aukštesnius

Rezoliucija
L.D.L.D. 19-tos kuopos vi

suotinas nepaprastas narių su
sirinkimas sausio 21 d., ’ 1923 
metų, apsvarstęs Centro Sek
retoriaus laišką raginantį atsta
tyti L.D.L.D. darbą, išklausęs 
atatinkamų pranešimų ir ap- » 
svarstęs padėtį randa:

1) Kad ypatingai dabartiniu 
metu reikalinga būtinai skleisti 
darbininkų miniose klasinę są
monę, auklėjant juose socialis- 
tiškąjį susiparlimą;

2) Kad to tikslo siekiant, 
reikalinga turėti pakankamai 
spausdintų raštų skleidžiančių 
mokslinio socializmo dėsnius, 
aiškinančius einamuosius dar
bininkų judėjimo uždavinius ir 
socializmo praktikos klausi
mus;

3) Kad minėtąjį uždavinį— 
leidimą socialistinių raštų, pla
tinimą ir t.t. gali įvykinti tik 
patys darbininkai ir jų organi
zacijos; sudedant tam reika
lui reikalingų lėšų ir organi
zuojant darbininkų klasės švie
timo darbą; pagalinus

4) Kad darbininkų klasė ap
skritai turi laikyti omenyje 
socialistinės proletarų kulturds 
darbą, auklėjimą savosios so
cialistinės jaunuomenės, jos 
rėmimą, švietimą ir t.t.

Imant viršišdėstytą domene, 
visuotinasJ^ĮD.L.D. 19-tos kuo
pos narių susirinkimas nutaria:

1) Skatinti draugus L.DL.D. 
narius imties organizacijas 
dabro, atstatant tos organiza
cijos kuopas čionai, vietoje, ir 
visoje Amerikoje.

2) Tuo tikslu paveda savo 
valdybai: sušaukti Chicagoje 
L.DL.D. vietos ir apylinkės 
kuopų narių susirinkimus ap- 
(arimui iškeltųjų kkiusimu ir 
įsteigimui Chicagoje \ L.D.L.D. 
rajoninės organizacijas ir-kvies
ti prie panašaus darbo Amerikos 
miestų L.D.L.D. kuopas.

—.L.D.L.D. 19 Kp. Valdyba.

Skaitytoju Balsai
fi—

■ Kili.... ...........

[Ui tirvtkitaa itame akprtufa
nuonton^a Redakcija noatoako.]

•" .. j

IT.ok Ssl 
nių klasei.

Be to drg. K. Bielinis nuro
dė, kad leidžiant knygas, visokį 
vertimai raštų iš svetimų kalbų 

nelaimingų atsitikimų, [daug lengviau parašyti Lietu
voj, negu čią Amerikoj, todėl 
Lietuvos moksleiyfiįį yra gana 
daug ir gęriau vartojančių nau
jesnę, tąjsyklingesnę " lietuvių 
kalbą. Nutarta, Amerikoj iš
leisti raštai, pagal Amerikos 
pinigų valiutą, Lietuvoj neįper
kami.

Priėjus prie svarstymo Cent
ro sekretoriaus prisiųsto laiš-

Šitas

padaryta trumpu 
laikn. Teks ko-

DEL VOKIEČIŲ KONTRIBU
CIJOS PRANCŪZAMS.

[Laiškelis atsiųstas mums 
anglų kalba rašytas.—Red.]

Gerbiamus Redaktoriau:
Visų pirma pasisakysiu, kad 

aš esu vokiečių kilmės, nors 
gimęs Didžiojoj Lietuvoj. Aš 
nemanau, kad Franciją priva
lėtų spausti taip Vokietiją ir 
versti ją mokėti nepakeliamą 
karo kontribuciją. Geriau bu
tų, kad tuodu abudu kraštu 
savo ginčus išrištų taikos de
rybomis.

Aš simpatizuoju Rusams, 
kurie stengiasi atgauti savo 
iegas ir nusikratyti sunkios sa
vo naštos, ir tikiu, kiųl jie to 
galų gale atsieks ir pataps to
kia ša$s, kuri bus pavy/dys vi
soms kitoms valstybėms.

Dalykų padėtis šioje šaly, 
Amerikoj, labai neaiški. Kal
bama vėl apie didį anglių ka
syklų streiką. Aš manau, kad 
streikas tik dar labiau pasun
kintų musų, darbininkų, padė
tį, nes atsirastų daugybė žmo
nių be <larho.

liaičdoiuis aš buvau Ghiča- 

goj, bet ne joks “SantaClaus” 
manęs ten nepasitiko. Sugrį
žau atgal į Idahoir vėl dirbu 
švino ir sidabro kasyklose.

Čia dabar daug sniego.
<Bęje, munšaininkų čia Vaka

ruose tai netrūksta. Tai bloga. 
Bet aš manau, kad geriausias 
būdas tam pikiui panaikinti 
butų toks, jei pati valdžia dirb- 
dintų alųųr vyną ir kontroliuo
tų jų pardavinėjimą.

—Kristophas Spelveris.
Klockmann, Idaho.

j :
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Vadovautos Žinovais
CHICAGOS
:: ŽINIOS

mirė nuo munšaino Ghicagoj 
šiais metais. Sulig ekspertų 
tyrimu, svarbiausi nuodai ran
dami munšaine yra šie: medi
nis alkoholis, fosiliniai aliejai, 
karbolius rūgštis/} kreozotą ir 
kiti.

Kada perki deimantą, tai eini prie tos fir
mos, kurią remia atsargus pirkėjai — žmo
nės, kurie nusimano.

Didžiausios ir geriausios firmos šiame 
distrikte padeda pinigus čia. Jos žino, kad 
jų pinigai yra absoliučiai saugus šitame 
stipriame Valstijiniame Banke. Taip daryk 
ir pats sveikas. Pasidėk pinigus ten, kur ge
riausi apylinkės žmonės pasideda.

Influenza siaučia Lietuviu Rateliuos

Veikalas verstas P. Bukšnaičio.
Prie “Birutės” pristojo p-le 

Julia Širvaite, naują soliste iš 
kurios galima daug ko laukti.

Valio * “Birutė!” — Report.

Bielinio prakalbos Melrose 
parke

Kasdien miršta apie šešiolikę 
žmonių.

Nepamiršk atsinešti savo bonų aplikaciją 
šitan bankan — mes pagelbėsim tamstai iš
pildyti ją ir prižiūrėsime visų smulkmenų.

Dar galima prisirašyti prie musų^Kalėdi- 
nio Taupymo Kliubo. Atidaryk savo sąskai
tą šį vakarą. — Bankas atdaras nuo 6 iki 8 
vai. vak. ✓

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

........................—• i

Sulig sveikatos komisionie- 
riaus pranešimu influenza pra
siėjo išnaujo siausti Chicagoj. 
Ta liga miršta kasdien apie 
šešiolika žmonių^ Ligoninėse 
esą influenza sergančių apie tris 
kartus daugiau negu pereitais 
metais tuo pačiu laiku. Vienoj 
Cook pavieto ligoninėj influen- 
zos pacientų esą apie 150. Dr. 
11. N. Bundfesenas tariasi su 
kitais daktarais apie pradėjimą 
sveikatos naudai kampanijos. 
Vėliau bus ^pranešta apie žy
gius toj linkmėj.
Kaip apsisaugot nuo influenzos

Apsisaugojimui nuo influen- 
zos sveikatos komisionierius 
Dr. Herman N. Bundcsenas pa
taria prisilaikyti sekamų nuro-

Labai {domus koncertas
Rengia Jaunuolių Orkestrą Mil

dos salėj šiandie vakare.

Darbininkų Atstovas kalbėjo 
temose: “Dabininkų padėtis 
Lietuvoj” ir “Klaipėdos krašto 

padėtis.

TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

SAVAITE VAŽINĖTI
UŽ $1.25 SU SAVO
SAVAITINIU "L" PASU. ✓
VAŽIUOK KUR KORĮ
MIESTE TIEK KARTĮ)
KIEK NORI, TIK PARODYDAMAS
SAVO PASį. VARTOK JĮ
NUEIDAMAS Į DARBį IR

PAREIDAMAS - PASKOLINK JĮ

SAVO PAČIAI, KADA JI

EINA PIRKINĖTI.

Reikia miegoti aštuonias va
landas paroj. '

Kasdien išgaruodinkite vieną 
galioną vandens dėl kiekvieno 
kambario jūsų name.

Kas rytas nueik pėkščias vie
ną mylią pųicš eisiant darban.

Pagavę šaltf^ nesikclkite iš 
lovos mažiausiai vieną dieną.

Kvėpuokite giliai. j
Išsimaudykite kasdien karš

tame vandenyje.
Laikykite langus atvirus jū

sų miegamajame kambaryje.
Nešiokite pakankamai šiltas 

drapanas.
Valgykite gerai sutaisytą 

tinkamai pagamintą valgį.
ir

PEREITAIS METAIS CHICA
GOJ BUVO DAUGIAU 

RIMŲ.
Mi

Bridgeportiečiams dievulis 
"nesigaili nieko: čia pilna dak- 
tai*ų? advokatų, kitokių profe
sionali), biznierių, dailės mylė
tojų ir veiklių darbuotojų. 
Bridgeportiečiams dievulis ne
sigaili nė prakalbų, nė paskai
tų, ne balių, nė kitokių pra
mogų—nė koncertų. Kitų ko
lonijų lietuviai yra priversti va
žiuoti garsiojon Bridgeporto 
kolonijon paklausyti kalbėtojų, 
pasitarti su advokatais ir biz
nieriais, atlankyti vakarus, ba
lius ir koncertus.
^Tąs gerasai dievulis susimy
lėjo ant bridgoportiečių ir šian
die. Nagi, nagi! Ką jus mano
te bridgeportiečiai šiandie tu
rės? r

Broliukai ir sesutės, bridge
portiečiai šiandie vakare turės 
labai šaunią pramogą: koncer
tą, Jaunuolių Orkestros kon
certą, koncertą su pakralbo- 
mis—su drg. Kipro Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo prakalbomis!

Tai bus šauniausi pramoga 
pas bridgeportiečius šią žie
mą. Jaunuolių Orkestrą ne
juokais nenori pasiduoti suau- 

'gusinics. Orkestro] randasi 
gabių berniukų ir mergaičių: 
choristų, pianistų, solistų ir ki
tokių mužikų, kurie yra gerai 
prasilavinę savo srityje.

Jaunuolių Orkestrą 
tą savo, puotą-koncertą 
kalbomis, pagerbimui 
Bielinio, kurs nesenai
iš Lietuvos. Jaunuoliai 
susidomėję ne tik dainavimu, 
muzika, bet ir Lietuva,—dėlto 
jie ir kviečia drg. Biėlinį savo 
praniogon, dėlto jie jam ir ren 
gia tokį puikų koncertą. Chi- 
cagiečiai lietuviai privalo
apsigauti—privalo surinkti Jau
nuolių Orkestros koncertai!.

'Nereikia pamiršti, kad Jau
nuolių Orkestros koncertas į- 
vyks šiandie vakare, apie 7:30 
valandą, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted gatvės. Privažiuoti 
galima visokiais gatvekariais 
iš visų dalių miesto. Važiuoki
te ir eikite visi Jaunuolių Or
kestros koncerta-n.—Balandėlis.

Chicago Eievate^ Railroads.

PARDAVIMUI N AM AK
Nauji tik baigiami budavoti, 2 f lėtų 6 ir 6 kambamis; vi&s įtaisymas 

naujausios mados, labai gražioj vietoj, netpli-vienuolyno ir parko 64 ir Wash- 
tenavv Avė., taipgi tik-ką pradėti namai budavoti Brighton Parke.

Muro namas tik peilaisytas, išžiūri kaip naujas. Storas ir 3 pagyveni
mai; beizm. po visu namu, geriausioj vietoj Bridgeporte, 3302 S. Union Avė.

4 pagyvenimų medinis namas po 4 kambarius, garažas 2 mašinom; ran
dės, $70 mėnesiui. Emerald Avė., netoli 31st St.

Naujas 2 pagyvenimų mūrinis namas 4 ir 4 kambarius. Beizmentas auk
štas ir visi parankamai, tik $8,300.00, Brighton Parke.

Naujas kampinis namas, štoras, 2 pagyvenimai po 6 kambarius ir beįz- 
menlas. Gždima pirkti su bizniu ir be biznio, Brighton Parke.

Beveik naujas namas; štoras ir 4 ruimai pagyvenimui iš užpakalio; mau
dynės, elektra ir visi parankumai; labai tinkama vieta kraučiui ar barbe- 
riui. 40th ir Rockwell St.

šiuos visus namus parduosime pigiai ar mainysime ant lotų Chicagbj.
Taipgi, jeigu manote budavoti namą, neturit pienų, mes parūpinsime ge- 

liausį architektorių. Jeigu turit pienus duokit mums perrokuoti, dabar ge- 
riausis laikas prisirengti prie budavojimo, nes pavasarį visi bus labai užimti.

PasirandavGja štoras ant Archer Avė.; tinkamas visokiam bizniui; pasi- 
skubinkit ir bukit pirmutinis. \ t

JOKANTAS BROS.
Contractors and Real Estate 

4138 Archer Avė., Chicago, III.
Telephone Lafayette 7674

Garsinkities “Naujienose”

gimė
1921

dau-

Suljg Sveikatos Departamen
to paduotor^įs statistikomis, 
pereitais metais Cihcagoj butą 
daugiau mirimų, negu užperei- 
tais. Taip 1922 metais užre
gistruota 31,640 mirimų, o 1921 
m.—30,870. Tai reiškia 1922 
metais įniro 770 žmonių dau
giau negu 1921 m.

Iš antros gi pusės pereitais 
metais gimimų butą daugiau 
negu užpereitais: 1922 metais 
užregistruota 56,724 gimimai, 
gi 1921 m. — 56,543 gimimai. 
Taigi 1922 m. Ghicagoj 
181 kūdikiu daugiau negu 
m.

Nuo širdies ligos mirė
giausiai žmonių: 5,095 aukos; 
nuo vėžio — 2,779; ir nuo plau
čių uždegimo—2,657; nuo džio
vos—-2,212; nuo inkstų uždegi
mo—2,156; ir nuo kitų ligų bei 
nelaimių—2,306.

Mirimų norma 1922 metais 
buvo 11.17 nuo kiekvieno tūks
tančio, gi 1921 m. — 11.10.

Sveikatos departamentąs 
svarbiausiai persergsti publiką 
vengti gorimą iš vieno puodu
ko ar stiklo, r^uo Itcliu pavo
jingiausios ligos yra perduoda
mos nuo vienų kitiems. Visa
me kame švarumas turi būti 
užlaikomas.

—♦-—.----------
TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 

AUTOMOBILIAIS.

Vakar Ghicagoj automobiliai 
užmušo tris žmones: John W. 
Clanson, 62 m.; Endger J. 
Cahrset, 40 m.; Auna Olson, 
79 m. Viso nuo sausio pirmos 
dienos trysdešimts astuoni 
žmonės užmušti automobiliais 
Chicago j.

TRYS ŽMONAS PASIMIRS?
NUO MUNŠAINO.

• Vakar Chicagoj pasimirp/frys 
žmonės nuo munšainyr Jais 
yra: Andrey Hanson, /t metų 
amžiaus; Martin SCully, 48 
metų; ir Pat Zarbley. Tai jau 
keturiasdešimfs žmonių pasi-

rengia 
su pra- 
drg. K.
atvyko 

yra

ne-

Pereitą sekmadienį, sausio 21 ( 
d., N. Vaičiulio salėj, Melrose 
Parke, įvyko drg. K. Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo, labai įdomios 
prakalbos, kurių paklausyti 
susirinko virš šimtas žmonių.

Drg. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais: pirmiausiai tema 
“Darbininkų klasės padėtis 
Lietuvoje”, paskiausiai—“Klai
pėdos krašto padėtis”.

Kalbėdamas apie darbininkų 
padėtį Lietuvoj, drg. Bielinis 
nuodugniai išdėstė svarbiausius 
dalykus, kurie rišasi su darbi
ninkų padėtimi. Svarbiausiai 
jis paliete darbininkų padėtį— 
ekonominę, kultūrinę ir politi
nę—prieš pasaulinį karą, karo 
metu, vokiečiams užėmus Lie
tuvą, bermontininkų ir bolše
vikų šeimininkavimo laikais, 
besitveriant ir susitvėrus ne
priklausomai Lietuvai. Visuose 
perioduose darbininkai skurdo, 
kentė didžiausį vargą, buvo 
prispausti valdančios klases 
jyiigo. Plačiai apie prakalbas 
nemanau rašyti, nes jau apie 
tai “Naujienose” buvo plačiai 
rašyta pirmiau.

Turiu pastebėti tiek tiek, kad 
prakalba buvo labai įdomi ir 
publika jos klausė su didžiausia 
atida.

Antru atveju drg. Bielinis 
kalbėjo apie Klaipėdos kraštą. 
Kalbėtojas pirmiausiai smulk
meniškai apibudino patį kraš
tą, jo plotą, gyventojų skaičių 
ir klasinius santikius; papasa
kojo kaip Klaipėdos kraštas li
ko atspara vokiečių reakcijos 
prieš karą, apie pradžią tauti
nio kilimo, nesugebėjimą Lie
tu vos valdžios tinkamai pa
statyti klausimo ir visišką jos 
nenusistatymą.

Po to drg. Bielinis apbudino ■ 
franeuzų šeimininkavimą Klai- i 
pėdos krašte, vietos valdžios 
nesirūpinimą gyventojų reika
lais, visišką krašto sugriuvimą, 
kas privedė prie Klaipėdos gy
ventojų sukilimo.

Toliau kalbėtojas nušvietė 
franeuzų ir lenkų šunybes, 
Klaipėdos krašte ir ko tuo jie

( Tąsa ant 6 to pusi.)

Laisvamanių prakalbos
Šiandie vakare, sausio 24 die

ną, Meldažio svetainėj, įvyksta 
trečios iš eilės laisvamanių pra
kalbos. Kalbės Juozas Uktve- 
ris temoje “Klerikalai Lietu
voje”. Kai kurie sako, kad 
Uktveris kalbąs geriau negu 
kun. M. X. Mockus. Prakalbas 
rengia Laisvamanių Federaci-

Suprantama, kad vvestsai- 
diečiai, lygiai kaip ir kitų ko
lonijų lietuviai, įdomauja atgi
jusiu laisvamanių judėjimu ir 
labai nori išgirsti jų prakalbų. 
Be abejonės, Meldažio salė bus 
pilna publikos. Prakalbos pra
sidės 8 vai. vakaro.—Report.

Iš “Birutės”
Antanas P. Kvedaras “Birutės” 

vedėjas.

šiomis dienomis “Birutėj 
įvyko permainų: “Birutės cho
rą paėmė vadovauti p. Antanas 
P. Kvedaras. Tikimasi, kad 
“Birutė“ vėl gyvuos, kaip gyva
vo St. Šimkaus laikais.

Nuo pereito ketvirtadienio 
vakaro “Birutė“ pradėjo mo
kintis naują veikalą — operą 
“Daktaras” dviejuose akluose.

Drg. K. BIELINIO Jei reikalauji vaisto, tai 
privalai vartoti geriausią - 
Oro Kilmero Swamp-Rootą

Ar kuomet sustojai pagalvoti, ko
dėl yra tiekis gaminių, kurie brangiai 
garsinama, ir visi staiga pranyksta iš 
akių ir staiga užmitstama? Prie
žastis yra aiški — daiktas nepadarė 
to, ką jo išdirbėjęs žadėjo. Tas ypa
tingai tiesa apie vaistus. Vaistinis 
preparatas, turįs tikrą gydomąją ver
tę beveik pats save parduoda, kadangi 
panašiai begalinei grandinio sistemai, 
vaistą rekomenduoja tie, kuriems pa
gelbsti, tiems, kurie jo reikalauja.

Įžymus aptiekiriinkas sako: “Paim
kim pavyzdžiui Dr. Kilmero Swamp- , 
liootą, preparatą, kurį aš pardavinė
jau per daugelį metų ir piekuomet ne
bijau rekomenduoti, ne| beveik kiek- , 
vieną kartą jis duoda puikių rezulta
tų, ką paliudija daugybė mano kostu- 
merių. Jokis kitas vaistas nuo inkstų 
ligos nėra taip plačiai parduodamas.” 

Prisaikintais pareiškimais ir patik
rintais liudymais tūkstančių, kurie 
vartojo tą preparatą, Dro Kilmero 
Swam'p-Rooto klotis pareina nuo to, 
kad tiekas žmonių sako jį išpildžiusiu 
mažne kiekvieną pageidimą inkstų^ 
kepenų ir pūslės ligoms išgydyti, šla- 
pininėms kliūtims atitaisyti ir sune- 
itrąlinti šlapiminę rukštį, kuri suke
lia reun\atizmą. (

Galite 1 gauti pavyzdinę bdnką 
* Svvamp-Rooto ^pakiniu paštu. Adre

sas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
N. Y. įdėkite dešimts centų; taipgi 
paminėkite Šitą laikraštį. Didelės ir 
vidutinio dydžio bonkos gaunamos vi
sose aptiekose.

Lietuvos Socialdemokratų
Partijos atstovo

PRAKALBŲ MARŠRUTAS 
Kalbės sekamose dienose 

ir vietose:
24 d. Sausio, seredoj,

Mildos Salėj, Bridgeporte, 
3142 So. Halsted St.

25 d. Sausio, ketverge, 
Malinausko Salėj, 19 St. ir 
So. Halsted St.

26 d. Sausio, pėtnyčioj,
J. Zerolio Salėj, Engle- 
wood, 8134 So. Vinsennes 
Avė.

27 d. Sausio, subatoj,
J. Engels Salėj, Garfield 
Park, 3720 W. Harrison

28 d. Sausio, nedėlioj,
J. Karoso Salėj, 15 ir 
Grand St., Toleston-Gary, 
Ind., 2 v. p. p,

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E.
Mąin St., St. Charles, III.

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica-, 
go, III.

1 d. Vasario, ketverge,
Aušros Salėj, 3001 South
Halsted St.

2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Roselande.

4 d, Vasario, nedėlioj,
Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai.
P- P-

5 d. Vasario, panedėlyj,
Naujienų namė, LSS. VIII; 

Rajono susirinkime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tusiai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis Lžeiniau pa
sirašiusį. ttA* žymont, 
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.—-J--- ----- I ................ ■■■-
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Pareiškimas
šiuomi pareiškiu savo draugams," kad. aš, 

Louis H. Wisbrod, Amerikos Lietuvių Komer
cijos Skyriaus organizuotojas ir vedėjas šian
dien rezignavau ir nuo šio laiko neturiu jokių 
ryšių su juo.

Louis H. Wisbrod.

1955 West 111 St,

NAUJŲ METU NUTARIMAS
Pradek Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

B514-16 RooMveli K£ 
Arti Bt.Loiii

CMICAtO, UJU

Rusiškos ir Turkiškos Vapos
12th STREET 

K«L Kedria im J$

■■■■■■■■■■■■■I

Akinių pritaisomo mene

Simptomai pareiškiu 
akių lig'as

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ? j
Degina ar niežti? J
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
A-r matote kaip ir plukančius taš

kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?
JOHN J. SMETANA

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei tuxi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas ftiane 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 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

DR. VAITUSH, O.
Lietuvis akių specialistas

O. D

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudan/ą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

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

943 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarą

Dr. Anelė 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. Patarimai dykai.
2159 W. 21 SV kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

/ ........ . 1
Telefonas Yards 0392

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

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

V.................. i ■■ ............ i /
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Vadovaukis Žinovais
CHICA60S 
:: ŽINIOS ::

mirė nuo munšaino Chicagoj 
šiais metais. Sulig ekspertų 
tyrimu, svarbiausi nuodai ran
dami munšaine yra šie: medi
nis alkoholis, fosiliniai aliejai; 
karboli nė rūgštis, kreozotą ir 
kiti.

Veikalas verstas P. Bukšnaičio.
Prie “Birutės” pristojo p-le 

Julia Širvaitė, naują solistė iš 
kurios galima daug ko laukti.

Valio “Birutė!” — Report.

Drg. K, BIELINIO Jei reikalat|ii *ais,°'tai 
’ih™liMlai Wi geriausi? - 

Dki Kilmero Swamp-RoDtą

Kada perki deimantą, tai eini prie tos fir
mos, kurią remia atsargus pirkėjai — žmo
nės, kurie nusimano.

Didžiausios ir geriausios firmos šiame 
distrikte padeda pinigus čia. Jos žino, kad 
jų pinigai yra absoliučiai saugus šitame 
stipriame Valstijiniame Banke. Taip daryk 
ir pats sveikas. Pasidėk pinigus ten, kur ge
riausi apylinkės žmonės pasideda.

Influenza siaučia
Kasdien miršta apie šešiolika 

žmonių.

Lietuviu Rateliuose
Bielinio prakalbos Melrose 

parke

Nepamiršk atsinešti savo bonų aplikaciją 
šitan bankan — mes pagelbėsim tamstai iš
pildyti ją ir prižiūrėsime visų smulkmenų.

Dąr galima prisirašyti prie musų-Kalėdi- 
nio Taupymo Kliubo. Atidaryk savo sąskai
tą šį vąkarą. — Bankas atdaras nuo 6 iki 8 
vai. vak. ' <

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street
•*** 1 » ’ Va '"i"'

TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

Sulig sveikatos komisionie- 
riaus pranešimu influenza pra
liejo išnaujo siausti Chicagoj. 
Ta liga miršta kasdien apie 
šešiolika žmonių. Ligoninėse 
esą influenza sergančių apie tris 
kartus daugiau negu pereitais 
metais tuo pačiu laiku. Vienoj 
Cook pavieto ligoninėj influeit\ 
zos pacientų esą apie 150. Dr. 
H. N. Bundesenas tariasi su 
kitais daktarais apie pradėjimą 
sveikatos naudai kampanijos. 
Vėliau bus pranešta apie žy
gius toj linkmėj.
Kaip apsisaugot nuo influenzos

Apsisaugojimui nuo influen- 
zos sveikatos komisionierius 
Dr. Ilcrman N. Bundesenas pa
taria prisilaikyti sekamų nuro-

Labai įdomus koncertas
Rengia Jaunuolių Orkestrą Mil

dos salėj šiandie vakare.

Darbininkų Atstovas
temose: “Dabininkų
Lietuvoj” ir “Klaipėdos krašto

padėtis.

kalbėjo 
padėtis

Partijos atstovo
prakalbųmar^rutas

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
24 d. Sausio, seredoj,

Mildos Salėj, Bridgeporte, tingai tiesa apie vaistus.

dėl kiekvieno 
ame.

SAVAITE VAŽINĖTI 
UŽ $1.25 SU SAVO 

SAVAITINIU “L” PASU. :
£

VAŽIUOK KUI) NORI

MIESTE TIEK KARTŲ
<>

KIEK NORI, TIK PARODYDAMAS

SAVO PASį. VARTOK JĮ 

NUEIDAMAS Į DARBĄ IR 

PAREIDAMAS - PASKOLINK JĮ 

SAVO PAČIAI, KADA JI 
EINA PIRKINĖTI.

Chicago Eievated Railroads.

Reikia miegoti aštuonias va
landas paroj. /

Kasdien išgaruoti inkile vieną 
galioną vandens 
kambario jūsų

Kas rytas nueik pėkščias vie
ną mylią prieš eisiant darban.

Pagavę šaltį ncsikelkite iš 
lovos mažiausiai vieną dieną. 

) . Kvėpuokite giliai.
Išsimaudykite kasdien karš

iame vandenyje.
Laikykite langus atvirus jū

sų miegamajame kambaryje.
Nešiokite pakankamai šiltas 

drapanas.
Valgyk i te gerai sutaisytą 

tinkamai pagamintą valgį.
ir

PEREITAIS METAIS CHICA
GOJ BUVO DAUGIAU 

RIMŲ.
MI-

gimė
1921

dau-

PARDAVIMUI NAMAI.
Nauji tik baigiamu budavoti, 2 f lėtų 6 ir 6 kambariais; visas įtaisymas 

naujausios mados, labai gražioj vietoj, netpli-vienuolyno ir parko 64 ir Wash- 
tenavv Avė., taipgi tik-ką pradėti namai budavoti Brighton Parke.

Muro namas tik pertaisytas, išžiūri kaip naujas. Storas ir 3 pagyveni
mai; beizm. po visu namu, geriausioj vietoj Bridgeporte, 3302 S. Union Avė.

4 pagyvenimų medinis namas po 4 kambarius, garažas 2 mašinom; ran
dės. $70 mėnesiui. Emerakl Avė., netoli 31st St.

Naujas 2 pagyvenimų mūrinis namas 4 ir 4 kambarius. Beizmentas auk
štas ir visi parankamai, tik $8,300.00, Brighton Parke. s

Naujas kampinis namas, štoras, 2 pagyvenimai po 6 kambarius ir beiz- 
menlas. Galima pirkti su bizniu ir be biznio, Brighton Parke.

Beveik naujas namas; štoras ir 4 ruimai pagyvenimui iš užpakalio; mau
dynės, elektra ir visi parankumai; labai tinkama vieta kraučiui ar barbe- 
riui. 40th ir Rockwell St. .

šiuos visus namus parduosime pigiai ar mainysime ant lotų Chicagdj.
Taipgi, jeigu manote budavoti namą, neturit pienų, mes parūpinsime ge

riausi architektorių. Jeigu turit pienus duokit mums perrokuoti, dabar ge- 
riausis laikas prisirengti prie budavojimo, nes pavasarį visi bus labai užimti.

Pasirandavoja štoras ant Archer Avė.; tinkamas visokiam bizniui; pasi
skubinki! ir bukit pirmutinis. \

Sulig Sveikatos Departamen
to iMiduotomlis statistikomis, 
pereitais metais Cihcagoj butą 
daugiau mirimų, negu užperei- 
tais. Taip 1922 metais užre
gistruota 31,640 mirimų, o 1921 
m.—30,870. Tai reiškia 1922 
metais mirė 770 žmonių dau
giau negu 1921 m.

Iš antros gi pusės pereitais 
metais gimimų butą daugiau 
negu užpereitais: 1922 metais 
užregistruota 56,724 gimimai, 
gi 1921 m. —' 56,543 giminiai. 
Taigi 1922 m. Chicagoj 
181 kūdikiu daugiau negu 
m.

<Nuo širdies ligos mirė
giausiai žmonių: 5,095 aukos; 
nuo vėžio — 2,779; ir nuogian
čių uždegimo—-2,657; nuo džio
vos—<2,212; nuo inkstų uždegi
mo— 2,156; ir nuo kitų ligų bei 
nelaimių—2,306. *"”■

Mirimų norma 1922 metais 
buvo 11.17 nuo kiekvieno tūks
tančio, gi 1921 m. — 11.10.

Sveikatos departamentas 
svarbiausiai persergsti publiką 
veikti gėrimą iš vieno puodu
ko ar stiklo. Tuo keliu pavo
jingiausios ligos yra perduoda
mos nuo vienų kitiems. Visa
me kame švarumas turi būti 
užlaikomas. 

—i---------------
TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 

AUTOMOBILIAIS.

Vakar Chicagoj automobiliai 
užmušo tris žmones: John W. 
Clanson, 62 m.; Endger J. 
Cahrset, 40 m.;. Auna Olson, 
79 m. Viso nuo sausio pirmos 
dienos trysdešimts astuoni 
žmonės užmušti automobiliais 
Chicagoj.

JOKANTAS BROS.
Contractors and Real Estate 

4138 Archer Avė., Chicago, III.
Telephone Lafayette 7674

TRYS ŽMONES PASIMIRĖ 
NUO MUNŠAINO.

Garsinkities “Naujienose

• Vakar Chicagoj pasimirė trys 
žmonės nuo munšaino. Jais 
yra: Andrey Hanson, 44 metų 
amžiau^; Martin Scully, 48 
metų; ir Pat Zarbley. Tai jau 
keturiasdešim,ts žmonių pasi-

Bridgeportiečiams dievulis 
nesigaili nieko: čia pilna dak
tarų, advokatų, kitokių profe
sionalų, biznierių, dailės mylė
tojų ir veiklių darbuotojų/ 

<Bridgepoii‘tiečiams dievulis ne
sigaili nė prakalbų, nė paskai
tų, ne balių, ne kitokių pra
mogų—nė koncertų. Kitų ko
lonijų lietuviai yra priversti va
žiuoti garsiojon Bridgeporto 
kolonijon paklausyti kalbėtojų, 
pasitarti su advokatais ir biz
nieriais, atlankyti vakarus, ba
lius ir koncertus.

Tas gerasai dievulis susimy
lėjo ant bridgoportiečių ir šian
die. Nagi, nagi! Ką jus mano
te ’bridgeportiečiai šiandie tu
rės? <

Broliukai ir sesutės, bridge- 
portiečiai šiandie vakare turės 
labai šaunią pramogą: koncer
tą, Jaunuolių Orkestros kon
certą, koncertą su pakralbo- 
mis—su drg. Kipro Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo prakalbomis!

Tai bus šauniausi pramoga 
pas oridgeportiečius šią žie
mą. Jaunuolių Orkestrą ne
juokais nenori pasiduoti suau- 
'gufiimes. Orkestro j randasi 
gabių berniuku ir mergaičių: 
choristų, pianistų, solistų ir ki
tokių mužikų, kurie yra gęraf 
prasilavinę savo srityje.

Jaunudlių Orkestrą 
tą savo puotą-koncertą 
kalbomįs, pagerbimui 
Bielinio, kurs nesenai
iš Lietuvos. Jaunuoliai 
susidomėję ne tik dainavimu, 
muzika, bet ir Lietuva,—dėlto 
jie ir kviečia drg. Biėlinį savo 
pramogon, dėlto jie jam ir ren
gia tokį puikų koncertą. Cbi- 
cagiečiai lietuviai privalo ne- 
apsigauli—-privalo surinkti Jau
nuoliu Orkestros koncertai].

Nereikia pamiršti, kad Jau
nuolių Orkestros koncertas į- 
vyks šiandie vakare, apie 7:30 
valandą, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted gatvės. Privažiuoti 
galima visokiais gatvekariais 
iš visų dalių miesto. Važiuoki
te ir eikite visi Jaunuolių Or
kestros koncertam—Balandėlis.

rengia 
su pra- 

drg. K.
atvyko 

yra

Pereitą sekmadienį, sausio 21 
d., N. Vaičiulio salėj, Melrose 
Parke, įvyko drg. K. Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo, labai įdomios 
prakalbos, kurių paklausyti 
susirinko virš šimtas žmonių.

Drg. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais: pirmiausiai . tema
“Darbininkų klasės padėtis 
Lietuvoje”, paskiausiai—“Klai
pėdos krašto padėtis”.

Kalbėdamas apie darbininkų 
padėtį Lietuvoj, drg. Bielinis 
nuodugniai išdėstė svarbiausius 
dalykus, kurie rišasi su darbi
ninkų padėtimi. Svarbiausiai 
jis palietė darbininkų padėtį— 
ekonominę, kultūrinę ir politi
nę—prieš pasaulinį karą, karo 
metu, vokiečiams užėmus Lie
tuvą, bermontininkų ir bolše
vikų šeimininkavimo laikais, 
besitveriant ir susitvėrus ne
priklausomai Lietuvai. Visuose 
perioduose darbi įlinkai skurdo, 
kentė didžiausį vargą, buvo 
prispausti valdančios klasės 
jungo. Plačiai apie prakalbas 
nemanau rašyti, nes jau apie 
tai “Naujienose” buvo plačiai 
rašyta pirmiau.

Turiu pastebėti tiek tiek, kad 
prakalba buvo lobai įdomi ir 
publika jos klausė su didžiausia 
atida.

Antru atveju drg. Bielinis 
kalbėjo apie Klaipėdos kraštą. 
Kalbėtojas pirmiausiai smulk
meniškai apibudino patį kraš
tų, jo plotų, gyventojų skaičių 
ir klasinius santikius; papasa
kojo kaip Klaipėdos prašias li
ko atspara vokiečių reakcijos 
prieš karų, apie pradžią tauii- 
nio kilimo, nesugebėjimą Lią- 
lu vos valdžios tinkamai pa
statyti klausimo ir visišką jos 
nenusistatymą.

Po to drg. Bielinis apbudino 
Gancuzų šeimininkavimą Klai
pėdos krašte, vietos valdžios 
nesirūpinimą gyventojų reika
lais, visišką krašto sugriuvimą, 
kas privedė prie Klaipėdos gy
ventojų sukilimo.

Toliau kalbėtojas nušvietė 
franeuzų ir lenkų šunybes; 
Klaipėdos krašte ir ko tuo jie

Ar kuomet sustojai pagalvoti, ko^ 
dėl yra tiekis gaminių, kurie brangiai 
garsinama, ir visi staiga pranyksta iš 
akių ir staiga užmirštama ? Prie
žastis yra aiški — daiktas nepadarė 
to, ką jo išdirbėjus žadėjo. Tas ypa- 

Vaistinis 
preparatas, turįs tikrų gydomąją ver
tę beveik pats save parduoda, kadangi 
panašiai begalinei grandinio sistemai, 
vaistą rekomenduoja tie, kuriems pa
gelbsti, tiems, kurie jo reikalauja.

Įžymus aptiekininkas sako: “Paim
kim pavyzdžiui Dr. Kilmero Swamp- z 
Rodfcą, prepayatą, kurį aš pardavinė
jau per daugelį metų ir niekuomet ne- 

, vieną karią jis duoda puikių rezulta-
merių. Jokis kitas vaistas nuo inkstų 
ligos nėra taip plačiai parduodamas.” 

Prisaikintais pareiškimais ir patik-

25 d. Sausio, ketverge,
Malinausko Salėj, 19 St. ir
So. Halsted St.

26 d. Sausio, pėtnyčioj,
J. Zerolio Salėj, Engle- b?juu rekomenduoti; nei beveik kiek- 

° . vlAnlL kurtu lis dundu Yiiiikm m'znitu-
wood, 8134 So. Vmsennes tų, Jką paliudija daugybė mano kostu- 
Ave.

27 d. Sausio, subatojCii u. oausiu, auuavuj, rintais liudymais tūkstančių, kurie
J. Engels Salėj, Garfield vartojo tą prej/aratą, Dro Kilmero 
_ . xtr tt . Swam<p-Rooto klotis pareina nuo to,Park, 3720 W. Harnson kad tiekas žmonių sako jį išpildžiusiu

/A28 d. Sausio, nedėlioj,
J. Karoso Salėj, 15 ir 
Grand St., Toleston-Gary, 
Ind., 2 v. p. p.

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E.
Mąin St., St. Charles, III.

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756* 
Houston Avė., So. Chica-;
go, III.

1 d. Vasario, ketvėrge,
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St.

2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Roselande.

4 d. Vasario, nedėlioj,
Liberty Salėj, %dr Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai. 
p. p.

5 d. Vasario, panedelyj,
Naujienų name, LSS. VIII 

Rajono susirinkime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont,
17^9 S. Halsted st., Chicago, III.

mažne kiekvieną pageidimą inkstų, 
kepenų ir pūslės ligoms išgydyti, šla- 
pininėms kliūtims atitaisyti ir sune- 
itrąlinti šlapiminę rukštį, kuri suke
lia reumatizmą.

Galite gauti pavyzdinę bonką 
Swamp-Rooto pakiniu paštu. Adre
sas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
N. Y. įdėkite dešimts centų; taipgi 
paminėkite šitą laikraštį. Didelės ir 
vidutinio dydžio bonkos gaunamos vi
sose aptiekose.

f________ __________________________

pareišKią 
akių lig'as

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

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

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė.

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

( Tąsa ant 6to pusi.)

BB .'.i.1.w
f1 .....................-

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

ANT NAUDOS.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau- 

• dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas inane'pasitarti.

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

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

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

Laisvamaniy prakalbos
šiandie vakare, sausio 24 die

ną, Meldažio svetainėj, įvyksta 
trečios iš eiles laisvamanių pra
kalbos. Kalbės Juozas Uktve- 
ris temoje “Klerikalai Lietu
voje”.
Uktveris kalbąs 
kun. M. X. Mockus, 
rengia Laisvamanių 
jos 1 kuopa.

Suprantama, kaų
diečiai, lygiai kaip ir kilų ko
lonijų lietuviai, įdomauja atgi
jusiu laisvamanių judėjimu ir 
labai nori išgirsti jų prakalbų. 
Be abejonės, Meldažio salė bus 
pilna publikos. Prakalbos pra
sidės

Kai kurie sako, kati 
geriau negu 

Prakalbas 
Federaci-

westsai-

8 vai. vakaro.—Report.

Iš “Birutės”
Antanas P. Kvedaras “Birutės” 

vedėjas.

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes,

Pareiškimas
šiuomi pareiškiu savo draugams, kad. aš, 

Louis H. Wisbrod, Amerikos Lietuvių Komer
cijos Skyriaus organizuotojas ir vedėjas šian
dien rezignavau ir nuo šio laiko neturiu jokių 
ryšių su juo.

Louis H. Wisbrod.

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. I visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.

DR.
Lietuvis

VAITUSH O. D
akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589
. . .. . 3

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

943 W. 33rd Piace
Phone Boulevard S818 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 3 iki 8 vai. vakara

šiomis dienomis “Birutėj 
įvyko permainų: “Birutės cho
rą paėmė vadovauti p. Antanas 
P. Kvedaras. Tikimasi, 
“Birulė“ vėl gyvuos, kaip gyva
vo St. Šimkaus laikais.

Nuo pereito ketvirtadienio 
vakaro “Birutė“ pradėjo mo- ■ 
kintis nauja veikalą 
“Daktaras” dviejuose

!■■■■■■■■

kad
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
KeL ledrie BM2

Dr. Anelė 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. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

1S14-16 Rooeeveii

— operą J CBICA1O, UJU. 
akluose. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

/ .......... /
Telefonas Yar/s 0392

Valandos: fd ryto iki 8 vakare.
Ketvirta/, ir septintad. 9 iki 1

Dr. Fęlix A. Manelis 
NAPRAPATHAS 

Diagneza pagal sutarimą.
3247 Enrerald Avė., Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

—■ i ’■ ' '■" ■■ .................. ■

nori atsiekti. Pasak kalbėtojo, 
kaip vieni taip ir antri sic- 
kiasi įsitvirtinti Klaipėdos kraš-

Klaipėdos

likviduoti Rytprūsius. Tokiu 
budu franeuzai galėtų sudaryti 
tvirtą Lenkiją, kuri butų rams
tis Francijos imperialistinės 
politikos prieš rusus ir vokie
čius.

Bielinis tarė, jo;
krašto gyventojams teks iško
voti savo siekius ir susidėti su 
Lietuva, tai darbininkų klasei 
atsiranda dar vienas didelis už
davinys: kovoti už tikros darbo 
demokrtijos siekius Lietuvoj ir 
Klaipėdoj. ,

Susirinkusieji buvo labai 
patenkinti Bielinio prakalba ir 
kai kurie pageidavo, kad tokių 
prakalbų butų surengta ir dau
giau. įtaikė pertraukos buvo 
renkamos aukos Lietuvos So
cialdemokratams. Aukų sąrašas 
yra paskelbtas kitoj vietoj.

LietuviŲ veikimas 
North Sidėj.

ap-
neperdaugiausiai,

Šioje kolonijoje lietuvių 
sugyvenusiu

nes. Beveik kiekvienas pri
klauso kokiai nors draugijai, 
kurių čia keletas gyvuoja.

Pirmiausiai turiu minty Lie-

selpinį ir Politinį kliubą, kurs 
čia gyvuoja jau nuo kelių me
tų. Kliubas yra stipras finan
siškai ir susideda iš veikliu na

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras drangas patars 
naudoti

Jįuff/es 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savogal- 
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
KaiAa C5g. aptiekoRO, arba prisiųs- 
kite TSę. tiesiai į labarAtoriją.

F. A D. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

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.

rių, kurių veik kiekvienas pri
klauso ir kokiai nors kitai or
ganizacijai.

liškis; po 50 centų aukavo: J. 
Virbikaitis, J. Nocis, P. Poške- 
vičius, Ant. Tikis, A. Penkaus- 
kas, P. Viskantas, R. šnekutis, 
J. Martinaitis, A. Martinaitis, 
J. Žilinskas ir B. Grigaitis.

Stambių aukų surinkta $61.- 
50. Viso su smulkiomis auko
mis ir įžanga $84.85. Aukavu
siems tariama širdinga ačiū.

—Komitetas.

JIEŠKO PARTNERIU REIKIA DARBININKŲ
JIEŠKAU partnerio prie automobi

lių biznio. Gali padalyti didelius pini
gus. Patyrimas nereikalingas. Tiktai 
turi turėti $300.00. Atsišaukit.

3338 So. Emerald Avė.
, 1 lubos iš užpakalio 

nuo 6 iki 9 vakarais. ___

JiESKO DARBO

MOTERŲ
REIKALAUJAME geros vei- 

terkos; geras mokesnis; nuolati
nis darbas.

National Restaurant
1841 S. Halsted St.

_ _ _ PARDAVIMUI __
PARSIDUODA SALIUNAS, 

pusė arba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

NAMAI-ZEME.
PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 

kampinis namas (2 Storai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Štarų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Randos $155.00 j 
mėnesį; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

Musų kolonijoj yra labai 
daug dailės mylėtojų, kurie 
veik visi išimtinai yra susispie
tę Pirmyn Mišriam Chore.

Viršminetasai kliubas, kai
po pašelpinė organizacija, tei- 
kai didelės užuojautos susirgu- 
siems savo nariams. Tasai 
kliubas laiks nuo laiko suruo
šia įvairių pasilinksminimo va-1 AUKOS SURINKTOS BIELI- 
karų, kuriuosna susirenka vi- NIO PRAKALBOSE MELROSE 
suomet daug publikos. Patarti- Į v PARKE. i 
na jauniems vyrams, gyvenan
tiems North sidėj, neatidėlioti 
prisirašyti prie to kliubo. Kliu- 
ba antrašas: 1822 Wabansia 
avė., Chicago, III. —R. Lapenis.

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Susidūrė automobiliai.

poSausio 20 d., apie 1:30 
pietų, ant Halsted gat., prie 33 
gatvės, automobilius bėgdamas 
pietų linkui įbėgo į didelį tre
ką prikrautą mėsos. Troko 
šoferis buvo p. Wm. Nanis, 
554 W. 33 gatvės.

Automobilius labai susikūlė. 
Jame važiavo dvi poreles. Vie
nai merginai perkirto stiklu 
akis. Daugiai; niekas nenu
kentėjo. Jaunieji atsisakė duo
ti savo pavardę.

Barbora Geležinienė patraukta“ 
teisman.

Pereitą sekmadienį, sausio 21 
d., Bielinio prakalbose, N. Vai
čiulio saloj, Melrose Parke, bu
vo renkamos aukos Lietuvos 
socialdemokratams.

Aukavo sekamai:: W. Mila- 
šas ir J. Vaičiulis po $2; po $1: 
aukavo: C. Ceplikas, M. Festa- 
kas, A. Jasinskas, J. Zavaskis, 
F. Ro-y linas, J. Dvariškis, L. Si
lkinas, A. Leskauskas, S. Vein- 
bris; po 50 centų aukavo: K. 
Rastenis, J. Žičkus, F. Petravi- 
čia, K. Jankauskas, F. Lapins
kas, P. Snarskis, J. Petraitis 
ir M. Kelinauskas; W. 
aukavo 55 centus.

Viso aukų suplikta 
Aukavusiems tariama 
ačiū.—Komitetas.

Maukus

$20.85.

PASARGA.
BEStGAftSlNANTIEMS

turi

PAJIEŠKAU darbo į pefcarnę 
už antrarankį. Tufiu 2 metų pa
tyrimą. Malonėkite pranešt per 
laišką.

Aušros Knygynas
1614 W. 46 St., Box 1

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Darbas lengvas, mokesnis: 
kambarys, valgis ir $12.00 savaitei. 
Vieta randasi gražioje apielinkėje. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku: 
“Naujienos”, Town of Lake Skyrius 

1614 W. 46 St., Box No. 2.

IeiCdarbiST
MOTERŲ

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Prie Union Spėcial ir Wilcox 
& Gibbs pajiega varomų siuva
mų mašinų. Mes duosim jums 
mokesnį nuo dienų j ums besimo
kinant darbo.
THE MOSES ROSENTHAL CO. 

913 W. Van Buren St.
6 lubos

VYRU_____
KARINIŲ KARPENDEIRIŲ 

prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Car and Foundry Co., 2310 Š. 
Paulina Street.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatve.

720 W. 120 St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Dauginus patirsite ant vietos.

2114 Šo. Ha'lsted Str.
Chicago, III.

ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ,
2 fletų naujas mūrinis namas su 

visais įtaisymais, Storas tinkamas sa- 
liunui. Randasi South Sidėj prie 69- 
tos, netoli Ashland Avė.

Atsišaukit greitai pas:
C. P. SUROMSKTS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

Sausio 20 d. policijos teisme 
prie 47 ir Halsted gatvių bu
vo teiesmaš p. Barboros Gcle- 
žinienes su mokyklų Taryba 
(Roard of Education). Teisė
ju buvo D. W. Sullivan. P-ia 
B. Geležinienė man pasakojo 
šitaip: Jos duktė Adelina lan
ko viešąją mokyklą prie 35 ir 
Wafllace gatvių!* Jau kelintu 
kartu mergaitė pareinanti su 
ženklais mušimo ant kūno. Mo
tina p. B. G. netekus kantry
bės nuėjusi į mokyklą ir ap- 
kulusi mokytoją p-ią Noonan. 
Tai įvyko sausio 18 dieną. Vi- 
sas< dalykas atsidūrė teisme.

Nors teisinas turėjo įvykti 
sausio 19, bet dėl kai kurių 
priežasčių likos atidėtas sau
sio 20 dienai.

P-ia Geležinienė prašė, kad 
jai butų <wota “jury Iriai”. Iš] 
pradžių teisėjas nesutiko. B. Į 
G. pradėjo garsiai verkti, ir ant j 
galo teisėjas sutiko išpildyti 

jos reikalavimą, pastatydamas 
ją po $100.00 kaucijos. Kaucijų 
užstatė p. Shliakis (tėvas ad
vokato).

Teismas turės įvykti šešta
dienį sausio 27 d., rodos prie 
teisėjo Olson.

Frank F. Trunk man pasa
kojo, kad p-ios B. G. mergaite 
esanti geriausia mokykloj. Vai
kai laike lekcijų apsimainę 
kokias tai korteles. Mokytoja 
už tai subarus ir mergaitė 
verkdama išėjusi namon. Mer
gaitės motina atėjusi mokyk
lon ir kirtusi mokytojai per vei
dų. Po to Geležinienė jsipra 
siusi mokytoją i kitą kambarį, 
kur ja ir sumušusi. F. F. 
l'rurk pareiškė, kad mokyklų 
taryba šioj byloj nenusileisian- 
ti. Pamatysime kės iš to vis 
ko išeis. Reporteris.

AUKOS/ SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE NORTH 

' SIDĖJ.

Pereitą penktadienį, sausio 
19 d., Wicker Park salėj, 2046 
W. North avė., įvyko drg, K. 
Bielinio prakalbos. Prakalbo
se buvo renkamos aukos Lie
tuvos Socialdemokratams.

Aukauta sekamai: L.S.S. 81 
kuopa aukavo $25; A. Vilis — 
$3; po $1 aukavo: F. Dalun- 
gauskis, F. Prusis, A. Krizus, 
A. čepukiene, V. Sruoga, A. 
Žebaitis, J. Čepaitis, M. Valū
nas, P. Žalncraitis. V. Jašmon- 
tas, A. Užd rėvai te, J. Gečiu- 
nas, St. Sutkus, P. Čereška, P. 
Skurkis, J. Gabrys, P. Skožius, 
M. Grakauskas, J. F. Vilis, J. 
Geno tas, K. Šatas, J. šliauteris, 
P. Kupelis, J. Laužikas, T. 
Lungevičius, R. Kupelis, R. 
Černauskis, D. Jocius ir Dusa-

■■

Klaidos padarytos paskelbime, 
out atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
ų draugai prašpmi pranešti Naujie- 

iu ofisan apie einąnčius streikus, 
!ant Naujienų darbininkai geriau? 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
mis apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto- 

nobilių, rakandų, kambarių jieškoji
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
*ai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka

mi.

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik* prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

IIJJNOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION 

2243 W. Harrison St.

Darbininkų 
reikalauja 
trokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

JFTanesimaU
Koncertas ir Prakalbos. Pagerbi

mui Drg. K. Bielinio. Rengia Jaunuo
lių Orkestras. Dalyvauja Jaunuolių 
Choras,‘solistai ir orkestras. Kalbės 
d. K. Bielinis Seredoj, Sausio 24, 1923, 
Mildos Salėj, 3142 S. Halsted St., 
BridgepoVte. Pradžia 7:$0 vai. vakare. 
Įžanga — 25c. Širdingai kviečia visus.

Rengėjai.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 1 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grėbei’s.

West Side. — Sausio 24 d. įvyksta“ 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais M. Meldažio svetainėj, 23 pi. ii 
So. Oaklcy Avė. Pradžia 7:80 vai. va
kare. Tema prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje”. Visi kviečiami atsilankyti j 
šias prakalbas, laį ne vieno nėstokuo- 
ja. —Kviečia L. L. F. 1 Kp.

“Birutės” rcguliariska repeticija, Vi
siems nariams dalyvaujant, įvyks ket- 
’ijfadieny, sausio 25, 8 vai. vak., 
Mari White Sųuare Svetainėje — 
prie 30-os ir Halsted gt. kadangi cho
ras bus padidintas, naujam veikalui 
pastatyti, “Birute” kvieč i naujus na- 
•iii prisirašyti tuojau.'’. Vėliau įstoja 

nariai negales dalyvauti šiame veika- 
’e. —“Birute.”

Brighton Park.— Sausio 25 d. įvyks
ta laisvamaniškos prakalbos su pa
veikslais K. Gramonto svetainėj, 4535 
S. Rockell St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tema prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje.” Visi kviečiami atsilankyti į 
šias prakalbas, lai ne vieno nestokuo- 
ja. Kviečia L. L. F. 1 Kp.»-

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų dėl palaikymo viešojo knygyno 
susirinkimas bus sausio 25 d., knygy
no svet., 1822 Wabansia Avė., 8 vai. 
vak. Visi delegatai meldžiame susi
rinkti laiku, nes turime daug svarbių 
veikalų. —Sekr. R. Shaikus.

Nartai Lietuvių Politinio ir PašeL 
ninio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
\ve., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Jono 

Shemboro, pirmiau gyveno Rockdale, 
III., o potam išvažiavo j MinersvvilTe, 
Pa. ir dirbo anglių kasyklose. Jau il
gas laikas kaip apie jį nieko nežinau. 
Meldžiu atsiliepti pats arba kas jį ži
note, pranešti, nes yra svarbių reika
lų iš Lietuves nuo jo motinos.

Jurgis Endrulaitis,
514 Moen Avė., Rockdale Joliet, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui augusios mer
ginos ar našlės nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš pats efeu 45 metų am
žiaus, turiu 2 namus, vieną išranduo- 
iu, kitam pats gyvenu. Našlė turi būt 
be vaikų, aš taipgi be vaikų, esu ne
vedęs, dirbu kasyklose. Man reikia 
gaspadinčs; turiu perdaug darbų, vie
nas negaliu apeiti: turiu daug daržų 
sodinti. Kuri myli daržus sodin* 
prašau atsišaukt adresu: A. Mitchell, 
603 N. Madison St., West Frankford, 
III.

REIKALAUJA merginų prie 
lengvo darbo dirbtuvėj.

Kreiptis
Englander Spring Bed Co.

j

. 3910 Lowe Avė.

REIKALĄUJA
Dviejų Metų Senumo biznis su 
1700 ikostumerių suteiks di
džiausią jūsų gyvenimo progą, 
jei kalbat angliškai. *

Asmeniškai pasimatyti su 
pardavimų vedėju nuo 1 iki 4 
vai. po pietų, 155 N. Clark St., 
Room, 605.

PARDAVIMUI Įjučemė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbtas. Turi 
būti parduota į trumpą laiką, arba 
mainysiu ant bile ko. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

1003 W. 32-nd St.
1

PARSIDUODA grosernė arba mai
nysiu ant saliuno ar kitokio biznio. 
Senas biznis ir išdirbtas; turi būti 
parduotas greitai. Kreipkitės

1 8049 Vįncennes Avė.
Tel. Vincenhes 7940

PARDUODAMA geras saliu
nas geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos.

2463 ,W. Roosevelt Rd.
Tel. West 6630

BARGENAS.
Pardavimui lotas su ofisu, geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto 33-čia ir 
Halsted gatvės, arti Universal State 
banko.

Pardavimui mūrinis namas, kąip 
naujas, 2-jų lubų aukščio, 2 blokai nuo 
31-os ir 35-os arba Halsted gatveka- 
rių. Ant pirmų lubų krautuvė ir 6 
kambariai, vanos ir elektra. Ant ant
rų lubų 3 pagyveninlai po 4 kamba
rius. Lotai 28Va pėdų platumo. Švie
sa labai gera iš abiejų pusių. $4000. 
reik įmokėti — Įeitus lengvais išmokė
jimais. Savininką A. Jablonskį gali- 
ųia matyti kasdien. 3234LSo. Morgan 
St., ant pirmų lubų.

3 blokai nuo Ilalsted gt.

RE1KALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ 

s.
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti.

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildavę-Avė. .

REIKALAUJAMA kriaučių 
prie siuvimo moteriškų drabužių 

M, Z. Palonis
2300 S. Leavitt St.

AMERICAN GAN COMPANY 
3951 South failai St. 
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Mes išmokinsimi kiekvieną 
merginą siuvamomis .mašinomis 
Union Special ar Wilęox & Gibbs 
siūti ir duosim joms nuolatinį, 
lengvą, švarų darbą per apskri
tus metus atletams drabužius 
siūti, 
džios.

Geras mokesnis nuo pra-

JOHN R. MASON, 
411 S. Sangamon St. 

6 lubos.

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas^ ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotfcgriifas
W. i. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 154C

REIKALAUJAMA mergi
nų prie lengvo darbo dirbtu
vėj.

Hamilton Glass Co.
4801 S. Maplewood Avė

PAJIEŠKAU senos moters na
mų pridaboti. Atsišaukite tuo
jaus. Galima matytis tik vaka
rai^ po 5 vai.

1819 S. Union Avė.
1 lubos.

REIKALAUJAMA merginų alyvoms, 
rukštiema agurkams, mustardai, žim- 
riešučiiy.sviestui pakuoti ii’ agurkams 
sortuoų. Geras mokesnis prityrusioms 
darbinpikėms. /

The Kondit Co.
Kinzie & La Šalie Sts.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarinės sąlygos. 
Pusė dienos šeštadieniais.

Kreiptis: Mr. Rosenberg x 
GUMBINSKY BROS. CO.
2261 So. Union A Ve.

_____ __ .__ 1

REIKALAUJAMA
50 VYRŲ

Chfcagoj ir Cooko Kauntęj supažin- 
’dinimui visuomenes su galinga Ame
rikos Ūkininkų skolinimo ir apdraudos 
organizacija. Mes dabar kuriame nau
ją klasę savo naujiems pardavineto- 
jajns. Jei nori atsižinoti apfl? pelnin
gą finansinio pardavėjo profesiją at
eik pats į kambarį 408, 5 North La 
Salio gat. antradienį, ketvirtadienį ar 
šeštadienį pusiau septintą valandą va
karą. Prityrimas nereikalingas. Mes 
pamokinsime jus ir pagelbėsime jums. 
Jus darysite pinigus iš pat pirmos 
dienos. Jūsų uždarbiai pamažu didės 
jums verslo pramokus. Jums yra ne
paprasta proga surišti ryšius su di
dele ir stipria Amerikos kompanija ir 
patapti finansiniai nepriklausomi. Ne
praleisk šitos progos. Ateik pas mus 
ir susipažink su mumis. Niekuomet to 
nesigailėsi.

REIKIA darbininkų sen- 
geležių kieme.

Kreiptis
Warshawsky & Co.,

1915 S. State St.

BUČERIŲ
Meitėlių kapojimo skyriuj

Arnold Bros.
660 W. Randolph St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ge

riausioj vietoj visokių tautų ap
gyventoj ; geras pelnas; gali pa
daryt pinigo. Esu priverstas par
duoti.

5101 S. Union Avė.

PARDUODAMA galiūnas ge
roj vietoj apgyventoj visokių 
tautų; parduodu, nes turiu reu
matizmų ir negaliu saliune sto
vėti.

5343 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
^M^'15 S. Halsted St.
^Tel. Boul. 0181

PARDUODAMA bučernė ir 
grosernė; geras ir senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At
sišaukit greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemč, 
'geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai ISūčemė ir gro

bėme pusė, arba visa. Tirštai apgy
ventoj visokių tautų vietoj. Biznis iš
dirbtas; nepraleiskit gerossprogos; 
mes norim važiuoti į Lietuvą. — 10236 
S. Michigan Avė., Roseland, 111.

PjAflIDAVIMUI geras nedide
lis užkandžių kambarys Lunch 
Room arti Rock Island šapų.

4639 Wentworth Avė.

DIDELIS bargenas, parduosiu arba 
mainysiu bučemę ir grosemę ant ma
žo namuko. Tas pardavimas tęsis tik 
tris dienas, taigi nepraleiskit progos. 
Nemokantį to amato išnv&kysim. Krei
pkitės prie savininko.

3500 So. Union Avė 
Tel. Boulevard 4341

PARDUODU vieną geriausių bučer- 
nių ant Bridgeporto už 'prieinamą 
kainą. Senas biznis ir išdirbtas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietok. 
Kreipkitės

3562 So. Halsted St.

PARDAVIMUJ viena geriausių elek
trinių, čeverykų’"taisymo dirbtuvių 
(Shoe repairing), 4 ruimai gyveni
mui, lysas. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvažiuoti Ųfarmas. Kreipkitės 

459 W. 31 St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott,sedan 1922 metų, me
chaniškai geriaiisiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai> nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
lės ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, Šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setas, aslinė lempa, grojiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamo.jb kambario se
tas. Ruę parduota pigiai, perkant tuo-1 
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St

PARDAVIMUI 2-jų aukštų' biznia
vus mūrinis namas, gana pigia kai
na, nes mane vyras pasimirė; aš ne
galiu užlaikyti biznio. Kreipkitės pas 
savininkę:

948 W. 31 PI.

MORTCEtlAI-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir- 

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis
MAKEK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbume lietuviškai.

MOKYKLOS ~
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 audeklą, su
kirpti, pritaikyti Dr-pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augStesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to ild 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:M. 
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PK1VATES AUTOMOBIUŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
Visokio išdirbimo automobilius. Lals- 
niuš ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Amerikos LietuviŲ Mokykla
3106 S. Halsted St^ 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Khygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomu 
jos, Pilietybe; Dailrašystės, G<:>f 
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

> Klesos dienomis ir vakarais.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

—............... . ■ ■ ... ........................... ■■■■»
nori atsiekttf. Pasak kalbėtojo, 
kaip vieni taip ir antri sie- 
kiasi įsitvirtinti Klaipėdos kraš
te, apsupti Lietuvą ir galutinai 
likviduoti Rytprūsius. Tokiu 
budu franeuzai galėtų sudaryti 
tvirtą Lenkiją, kuri butų rams
tis Francijos imperialistinės 
politikos prieš rusus* ir vokie
čius.

Bielinis tarė, jog Klaipėdos 
krašto gyventojams teks iško
voti savo siekius ir susidėti su 
Lietuva, tai darbininkų klasei 
atsiranda dar vienas didelis už
davinys: kovoti už tikros darbo 
demokrtijos siekius Lietuvoj ir 
Klaipėdoj.

Susirinkusieji buvo labai 
patenkinti Bielinio prakalba ir 
kai kurie pageidavo, kad tokių 
prakalbų butų surengta ir dau
giau. įtaikė pertraukos buvo 
renkamos aukos Lietuvos So
cialdemokratams. Aukų sąrašas 
yra paskelbtas kitoj vietoj.

rių, kurių veik kiekvienas pri
klauso ir kokiai nors kitai or
ganizacijai.

Musų kolonijoj yra labai 
daug dailės mylėtojų, kurie 
veik visi išimtinai yra susispie
tę Pirmyn Mišriam Chore.

Viršminėtasai kliubas, kai
po pašelpinė organizacija, tei- 
kai didelės užuojautos susirgu- 
siems savo nariams. Tasai 
kliubas laiks nuo laiko suruo
šia įvairių pasilinksminimo va-1 AUKOS SURINKTOS BIELI- 
karų, kuriuosna susirenka vi- NIO PRAKALBOSE MELROSE 
suomet daug publikos. Patarti-1 PARKE,
na jauniems vyrams, gyvenan
tiems North sidėj, neatidėlioti 
prisirašyti prie to kliubo. Kliu- 
ba antrašas: 1822 Wabansia 
avė., Chięago, III. —R. Lapenis.

tiškis; po 50 centų aukavo: J. 
Virbikaitis, J. Nocis, P. Poškc- 
vičius, Ant. Tilas, A. Penkaus- 
kas, P. Viskiui tas, R. šnekutis, 
J. Martinaitis, A. Martinaitis, 
J. Žilinskas ir l^Grigaitis.

Stambių aiiKųisurinkta $61.- 
50. Viso su smulkiomis auko
mis ir įžanga $84.85. Aukavu
siems tariama širdinga ačiu.

—Komitetas.

JIESKO PARTNERiy REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.

Lietuvių veikimas 
North Sidėj.

ap

JIEŠKAU partnerio prie automobi
lių biznio. Gali padalyti didelius pini
gus. Patyrimas nereikalingas. Tiktai 
turi turėti $300.00. Atsišaukit.

3338 So. Emerald Avė. )
, 1 lubos iš užpakalio 

nuo 6 iki 9 vakarais. 

JIESKO DARR

MOTERŲ
REIKALAUJAME geros vei- 

terkos;'geras mokesnis; nuolati
nis darbas.

National Restaurant 
1841 S. Halsted St.

PARSIDUODA SALI UN AS, 
puse arba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 
kampinis namas (2 Storai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie štorų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Rando.s $155.00 j 
mėnesį; parduosiu tik už $12,0001Q(l 
2100 W. 24-th St. Savininkjw*--yffTHine.

Šioje kolonijoje lietuvių 
sigyvenusiu neperdaugiausiai, 
bet veik visi yra veiklus žmo
nės. Beveik kiekvienas pri
klauso kokiai nors draugijai, 
kurių čia keletas gyvuoja.

Pirmiausiai turiu minty Lie-

šelpi n į ir Politinį kliubą, kurs 
čia gyvuoja jau nuo kelių me
tų. Kliubas yra stipras finan
siškai ir susideda iš veikliu na- v

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ryffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą, 
Suvilginkite Rufiles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rufiles nuobatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
KaiAa 65c. aptickoRo, arha prisiųs- 
kite <^ę. tiesiai į labarfttorijiĮu

F. A D. RiCHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Ųentral Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virs $7,000,000.00.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
. rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

pa-

dešim- 
metų 

žemesnė
kaino- 
negu 

armo-
dirb- 

Jung.

■ puauly.
■ rantuoja- 
H moH
■ čiai
■ ir 
3 tnia
■ mis
■ kitų
■ nikų 

tuvių
3 Valstijose ir
■ Italijoj.
■ DYKAI pir-
■ kėjams armonikinė mokykla ar
■ mokinimų knyga. Mes garantuo-
■ jame, kad visi mokiniai mokės groti
■ musų didžiąja Armonika iž Kaidų už 
H 4 tneaesių laiko. Informacijų raSy-
J kitę angliukai. Katalogas, papra-
■ Sius, duodama dykai.
H Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co.
■ 817 Blue Island Avė., Chieago, III.

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Susidūrė automobiliai

Sausio 20 d., apie 1:30 po 
pi^tų, ant Halsted gat., prie 33 
gatvės, automobilius bėgdamas 
pietų linkui įbė,go į didelį tro- 
ką prikrautą mėsos. Troko 

šoferis buvo p. Win. Nanis, 
554 W. 33 gatvės.

Automobilius labai susikūlė. 
Jame važiavo dvi poreles. Vie
nai merginai perkirto stiklu 
akis. Daugiau niekas nenu
kentėjo. Jaunieji atsisakė duo
ti savo pavardę.
Barbora Geležinienė patraukta 

teisman.

Pereitą sekmadienį, sausio 21 
d., Bielinio prakalbose, N. Vai
čiulio salėj, Mclrosc Parke, bu
vo renkamos aukos Lietuvos 
socialdemokratams.

Aukavo sekamai:: W. Mila- 
šas ir J. Vaičiulis po $2; po $1: 
aukavo: C. Geplrkas, M. Fcsta- 
kas, A. Jasinskas, J. Zavaskis, 
F. Royunas, J. Dvariškis, L. Si
lkinas, A. Leskauskas, S. Vem- 
bris; po 50 centų aukavo: K. 
Rastenis, J. Žičkus, F. Petravi- 
čia, K. Jankauskas, F. Lapins
kas, P. Snarskis, J. Petraitis 
ir M. Kelinauskas; W. 
aukavo 55 centus.

Viso aukų sulinkta 
Aukavusiems tariama 
ačiū.—Komitetas.

Maukus

$20.85. 
širdingr

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

turi

PAJIEŠKAU darbo į pefcarnę 
už antrarankį. Turiu 2 metų pa
tyrimą. Malonėkite pranešt per 
laišką. *

Aušros Knygynas
1614 W. 46 St., Box 1

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Darbas lengvas, r mokesnis: 
kambarys, valgis ir $12.00 savaitei. 
Vieta randasi gražioje apielinkėje. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku: 
“Naujienos”, Town of Lake Skyrius 

1614 W. 46 St., Box No. 2.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatve.

720 W. 120 St.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Prie Union Special ir Wilcox 
& Gibbs pajiega Varomų siuva
mų- mašinų. Mes duosim jums 
mokesnį nuo dienų j ums besimo
kinant darbo.
THE MOSES ROSENTHAL CO. 

913 W. Van Buren St.
6 lubos

_________ VYRŲ_________
KARINIŲ KARPENDEIRIŲ 

prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Car and Foundry Co., 2310 S. 
Paulina Street.

EXTRA BARGENAS
Phrsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
tųj’i būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 W. 32nd St.

---------- ----------- s--------------—
ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ,

2 fletu naujas mūrinis namas su 
visais -įtaisymais, Storas tinkamas 
liunui. Randasi South Sidėj prie 
tos, netoli Ashland Avė.

Atsišaukit greitai pas:
C. P. SUROMSKIS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

sa-
69-

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų, 
langiaus patirsite ant vietos.

2114 Šo. Halsted Str.
Chicago, III.

Sausio 20 d. policijos teisine 
prie 47 ir Halsted gatvių bu
vo teiesmaš p. Barboros Gele
ži n ien ės su mokyklų Taryba 
(Board of Education). Teisė
ju buvo D. W. Sullivan. P-ia 
B. Geležinienė man pasakojo 
šitaip: Jos duktė Adelina lan
ko viešąją mokyklą prie 35 ir 
Wa!llace gatvių. Jau kelintu 
kartu mergaitė pareinanti su 
ženklais mušimo ant kūno. Mo
tina p. B. G. netekus kantry
bės nuėjusi į mokyklą ir ap
kūlus i mokytoją p-ią Noonan. 
Tai įvyko sausio 18 dieną. Vi
sas dalykas atsidūrė teisme.

Nors teismas tufėjO įvykti 
sausio 19, bet dėl kai kurių 
priežasčių likos atidėtas sau
sio 20 dienai.

P-ia Geležinienė prašė, kad 
jai buti^hfota “jury Iriai”. Iš 
pradžių teisėjas nesutiko. B. | 
G. pradėjo garsiai verkti, ir ant I 
galo teisėjas suliko išpildyti 

jos reikalavimą, pastatydamas 
ją po $100.00 kaucijos. Kauciją 
užstatė p. Shliakis (tėvas ad
vokato).

Teismas turės įvykti šešta
dienį sausio 27 d., rodos prie 
teisėjo Olson.

Frank F. Trunk man pasa
kojo, kad p-ios B. G. mergaitė 
esanti geriausia mokykloj. Vai
kai laike lekcijų apsimainę 
kokias tai kvorteles. Mokytoja 
už tai subrfhis ir mergaitė 
verkdama išėjusi namon. Mer
gaitės motina atėjusi mokyk
lon ir kirtusi mokytojai per vciJ 
dą. Po to Geležinienė įsiprą-H 
siusi mokytoją i kitą kambarį, 
kur ja ir sumušusi. F. F. 
l'rurk pareiškė, kad mokyklų 
taryba šioj byloj nenusileisian- 
li. Pamatysime kas iš to vis 
ko išeis.— Reporteris.

AUKOS A SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE NORTH 

' SIDĖJ.

Pereitą penktadienį, sausio 
19 d., Wicker Park salėj, 2046 
W. North avė., įvyko drg, K. 
Bielinio prakalbos. Prakalbo
se buvo renkamos aukos Lie
tuvos Socialdemokratams.

Aukauta sekamai: L.S.S. 81 
kuopa aukavo $25; A. Vilis — 
$3; po $1 aukavo: F. Dąlun- 
gauskis, F. Prusis, A. Krizus, 
A. čepukienė, V. Sruoga, A. 
Žehaitis, J. Čepaitis, M. Valū
nas, P. Žalncraitis. V. Jašmon- 
tas, A. Uždrevaitė, J. Gečiu- 
mis, St. Sutkus, P. čereška, P. 
Skurkis, J. Gabrys, P. Skožius, 
M. Grakauskas, J. F. Vilis,/J. 
Geno tas, K. Šatas, J. šliautetfis, 

užik^s, \T. 
lupelis, R.

P. Kapelis, J.
Lungevičius, R.
Černauskis, D. Jocius\ir Dusa-

Klaidos padarytos paskelbime, 
out atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
ų draugai prašpmi pranešti Naujie- 

iu ofisan apie einančius streikus, 
lant Naujienų darbininkai geriau? 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto- 

nobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asrpehų jieškoji- 
žai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka

mi.

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik’ prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE LAMP
< DIVISION

2243 W. Harrison St.

Darbininkų 
reikalauja 
t rokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

PARDAVIMUI bučernė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbtas. Turi 
būti parduota į trumpą laiką, arba 
mąifiysiu ant bile ko. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

1003 W. 32-nd St.

BARGENAS.
Pardavimui lotas su ofisu, geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto 33-čia ir 
Halsted gatvės, arti Universal State 
banko.

Pardavimui mūrinis namas, kaip 
naujas, 2-jų lubų aukščio, 2 blokai nuo 
31-08 ir 35-os arba Halsted gatveka- 
rių. Ant pirmų lubų krautuvė ir 6 
kambariai, vanos ir elektra. Ant ant
rų lubų 3 pagyveniniai po 4 kamba
rius. Lotai 28 Ve pėdų platumo, švie
sa labai gera iš abiejų pusių. $4000. 
reik įmokėti — kitus lengvais išmokė
jimais. Savininką A. Jablonskį gali
ma matyti kasdien. 3236čSo. J^organ 
St., ant pirmų lubų.

Franešiimi
Koncertas ir Prakalbos. Pagerbi

mui Drg. K. Bielinio. Rengia Jaunuo
lių Orkestras. Dalyvauja Jaunuohų 
Choras,'solistai ir orkestras. Kąlbės 
d. K. Bielinis Seredoj, Sausio 24, 19Ž3, 
Mildos Salėj, 3142 S. Halsted St., 
Bridgeporto. Pradžia 7:39 vai. vakare. 
Įžanga — 25’c. širdingai kviečia visus.

Rengėjai.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario L d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. , —Sekr. A. GrebeLs.

West Side. — Sausio 24 d. įvyksta 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais M. Meldažio svetainėj, 23 pi. ii 
So. Oakley Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tema prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje”. Visi kviečiami atsilankyti į 
šias prakalbas, laį nė vieno nestokuo- 
įa. —Kviečia L. L. F. 1 Kp.

“Birutės” reguliariška repeticija, vi
siems nariams dalyvaujant, įvyks ket- 
’iitadieny, sausio 25, 8 vai. vak., 
Mari* White Sųuare Svetainėje — 
prie SO-os ir Halsted gt. kadangi cho
ras bus padidintas, naujam veikalui 
pastatyti, “Birutė” kvieč x naujus na- 
•iii prisirašyti tuojau.":. Vėliau įstoja 

nariai negalės dalyvauti šiame veika- 
’e. --“Birutė.’’

Brighton Park.— Sausio 25 d. inks
tą laisvamaniškos prakalbos su pa
veikslais K. Gramonto svetainėj, 4535 
S. Rockell St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tema prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje.” Visi kviečiami atsilankyti į 
šias prakalbas, lai ne vieno nestokuo- 
ja. Kviečia L. L. F. 1 Kp.

North Sidėa Draugijų Sąryšio de
legatų dėl palaikymo viešojo, knygyno 
susirinkimai bus sausio 25 11., knygy
no svet., 1^22 Wabansia Aye., 8 vai. 
vak. Visi delegatai nveldžiarhe susi
rinkti laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų. —Sekr. R. Shaikus.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
oinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
»*ašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Vve., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rast.

ASMENŲ JIERKOJIMAI
PAJ1EŠKAU savo draugo Jono 

Shemboro, pirmiau gyveno Rockdale, 
Iii., o potam išvažiavo j Minerswille, 
Pa. ir dirbo anglių kasyklose. Jau il
gas laikas kaip apie jį nieko nežinau. 
Meldžiu atsiliepti pats arba kas jį ži
note, pranešti, nes yra svarbių reika
lų iš Lietuves nuo jo motinos.

Jurgis Endrulaitis,
514 Moen Avė., Rockdale Joliet, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui augrisios mer
ginos ar našlės nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš pats ešu 45 metų am
žiaus, turiu 2 namus, vieną išranduo- 
iu, kitam pats gyvenu. Našlė turi būt 
be vaikų, aš taipgi be vaikų, esu ne
vedęs, dirbu kasyklose. Man reikia 
gaspadinės; turiu perdaug darbų, vie
nas negaliu apeiti: turiu daug daržų 
sodinti. Kuri myli daržus sodini 
prašau atsišaukt adresu: A. Mitchell, 
603 N. Madison St., West Frąnkford, 
III.

REIKALAUJA merginų prie 
lengvo darbo dirbtuvėj.

Kreiptis
Englander Spring Bed Co.

REIKALAUJA
Dviejų Metų Senumo biznis su 
1700 kostumerių suteiks di
džiausią jūsų gyvenimo progą, 
jei kalbat angliškai.

Asmeniškai pasimatyti su 
pardavimų vedėju nuo T iki 4 
Vai. po pietų, 155 N. Clark St., 
Rooin 605.

3910 Lowe Avė.
3 blokai į rytus nuo Halsted gt.

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti.

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildar&'Ave.

j REIKALAUJAMA kriaučių 
prie siuvimo moteriškų drabužių

2300 S. Lcavitt St.

PARSIDUODA grosemė arba mai
nysiu ant saliuno ar kitokio biznio. 
Senas biznis ii; išdirbtas; turi būti 
parduotas greitai. Kreipkitės

1 8049 Vįncennes Avė.
Tel. Vincennes 7940

PARDUODAMA geras saliu
nas geroj vietoj, visdkių tautų 
apgyventoj. , Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos.

2463 iW. Roosevelt Rdf
Tel. West 6630

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St.

Tel. Boul. 0181

PARDUODAMA bučernė ir 
grosemė; geras ir senasJiiznis, 
išdirbtas per daug metų/ viso
kių tautų apgyventa vieta. At
sišaukit greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė, 
'geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.

AMERICAN CAN COMPANY 
3951 Soutty. Joanai St.
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Mes išmokinsim kiekvieną 
merginą siuvamomis mašinomis 
Union Special aj^Wilcox & Gibbs 
siūti ir duosim joms nuolatinį, 
lengyą, švarų darbą per apskri
tus metus atletams drabužius 
siūti. Geras mokesnis nuo 
džios.

JOHN R. MASON, 
111 Si.|Sangamon St. 

lubos.

pra-

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie narni} darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKALAUJAMA mergi
nų prie lengvo darbo dirbtu
vėj.

Hamilton Glass Co. '
4801 S. Maplewood Avė

PAJIEŠKAU senos moters na
mų pridaboti. Atsišaukite tuo
jaus. Galima matytis tik vaka
rais po 5 vai.

1819 S. Union Avė.
1 lubos.

REIKALAUJAMA merginų alyvoms, 
rukštiemsv agurkams, mustardai, žim- 
riešučių sviestui pakuot* ir agurkams 
sortuoti. Geras mokesnis prityrusioms 
darbininkėms. /

The Kondit Co.
Kinzie & La Šalie Sts.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarines sąlygos. 
Pusė dienos šeštadieninis.

Kreiptis: Mr. Rosenberg 
GUMBTNSKY BROS. CO. 
2261 So. Union Avė.

REIKALAUJAMA
50 VYRŲ

Chicagoj ir Cooko Kauntėj supažin- 
’dinimui visuomenės su galinga Ame
rikos Ūkininkų skolinimo ir apdraudos 
organizacija. Mes dabar kuriame nau
ją klasę savo naujiems pardavinėto
jams. Jei nori atsižinoti apfc pelnin
gą finansinio pardavėjo profesiją at
eik pats į kambarį 408, 5 North La 
šalie gat. antradienį, ketvirtadienį ar 
šeštadienį pusiau septintą valandą va
karą. Prityrimas nereikalingas. Mes 
pamokinsime jus ir pagelbėsime jums. 
Jus darysite pinigus iš pat pirmos 
dienos. Jūsų uždarbiai pamažu didės 
jums verslo pramokus. Jums yra ne
paprasta proga surišti ryšius su di
delę ir stipria Amerikos kompanija ir 
patapti finansiniai nepriklausomu. Ne
praleisk šitos progos. Ateik pas mus 
ir susipažink su mumis. Niekuomet to 
nesigailėsi.

REIKIA darbininkų sen- 
geležių kieme.

Kreiptis \
Warshawsky & Co.,

1915 S. State St.

BUČERIŲ
Meitėlių kapojimo skyriuj

Arnold Bros.
660 W. Randolph St. ,

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ge

riausioj vietoj visokių tautų ap
gyventoj ; geras pelnas; gali pa
daryt pinigo. Esu priverstas par
duoti.

5101 S. Union Avė.
_______ i--------- -— ---------------

PARDUODAMA saliunas ge
roj vietoj apgyventoj visokių 
tautų; parduodu, nes turiu reu
matizmų ir nėgaliu saliune sto
vėti.

5343 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

PARDAVIMUI 2-jų aukštų biznia
vus mūrinis namas, gana pigia kai
na, nes mane vyras pasimirė; aš ne
galiu užlaikyti biznio. Kreipkitęs pas 
savininkę:

948 W. 31 PI.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinant pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 

MAJREK KRAUS 
1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VAL’ENTINfiS DRESSMAK1NG 

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 audeklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė ir gro- 

ęernė pusė, arba visa. Tirštai apgy
ventoj visokių tautų vietoj. Biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros progos; 
mes norim važiuoti į Lietuvą. — 1023(5 
S. Michigan Avė., Roseland, IU.

PARDAVIMUI geras nedide
lis užkandžių kambarys Lunch 
Room arti Rock Island šapų.

4639 Wentworth Avė.

DIDELIS bargenas, parduosiu arba 
mainysiu buČernę ir grosemę ant ma
žo namuko. Tas pardavimas tęsis tik 
tris dienas, taigi nepraleiskit progos. 
Nemokantį to amato išmokysim. Krei
pkitės prie savininko.

3500 So. Union Avė 
Tel. Boulevard 4341

PARDUODU vieną geriausių bučer- 
nių ant Bridgeporto už prieinamą 
kainą. Senas biznis ir išdirbtas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės „

3562 So. Halsted St.

PARDAVIMUI viena geriausiu elek
trinių, čeverykų taisymo dirbtuvių 
(Shoe repairing), 4 ruimai gyveni
mui, lysas. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvažiuoti į farmas. Kreipkitės 

459 W. 31 St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virs $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegtuimių ei
lės ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setas, aslinė lempa, grojiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario sc- 
tas. Bu g parduota pigiai, perkant tuo- 
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
y) 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.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė / 

Mokina Lietuvių ir Angld kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia pne 
kvotimų į visas augesniąsias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės. .

PR1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarai#.
V ■ - - T"/


