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Klaipėdiečiai tik juokiasi iš ultimatumo
Turkija atmeta sutarti 

Lietuva atmesultimatumą 
Lausannos konferencija pairo

Rusijos-Lenkijos santikiai blogėja

Klaipėdiečiai tik juokiasi iš 
ambasadoriŲ ultimatumo

Lietuva nenusileidžia, Smeto
na grįsta Kaunan. Klaipėdie
čiai neduoda franeuzams 
maisto.

KLAIPĖDA, vasario 4 (Rašo 
Donald Day). — Klaipėdos dar
bininkai šiandie sulaikė būrį 
Fra nei jos kareivių nuo Fran
cuos laivyno uoste ir privertė 
juos sugrųžinti maistą, kurį jie 
buvo nusipirkę turgavietėje, 
taip kad jie turėjo sugrįsti na
šavo laivų tuščiomis.

Klaipėdos laikraštis šiandie 
išėjo su didele tuščia vieta vi
duryje priekinio puslapio. Toj 
vietoj buvo tik vardai trijų 
talkininkų komisionierių, kurie 
pasirašė cenzūruotą prokla
maciją, kad talkininkai via 
dar tebevaldo šį kraštą. Pro
klamacijoj taipjau buvo paduo
tas tekstas talkininkų ultima
tumo Lietuvąi, iš kurio visi čia 
tyčiojasi;

Ką Lietuva atsakys.
Buvęs Uetuvos prezidentas 

Antanas Smetona, kuris yra 
nepaprastu Lietuvos atstovu čia 
pasakė Tribūne (Chicago), 
kad dabartinė talkininkų po
litika verčia Lietuvą j ieškoti 8 
sau draugų rytuose. Ji* sake, 
kad Kaunas atsakys į talkinin
kų ultimatumą nurodymu į 
tai, jog Lietuva neturi kontro
lės Klaipėdos krašte ir todėl 
negali nė atsteigti, no sunai
kinti talkininkų prestižo.

“Nepaprastoji komisija atvy
ko iš Paryžiaus j ieškodama ki- 
virčių ir juos rado“, sakė Sme
tona.

Smetona ryto sugrįš į Kauną 
ir rekomenduos savo valdžiai 
remti Mažosios Lietuvos vald
žią Klaipėdoje, nežiūrint tų pa
sekmių, kuriomis grūmoja tal
kininkai.
Reikalauja suvaldyti komisiją.

Mažosios Lietuvos premieras 
Erdmanas Simonaitis šiandie

telegrafavo ambasadorių tary- 
b i Paryti’oe, prašydamas ją 
instruktuoti talkininku komisi
jai susiiaiky’i nuo bandymų 
kurstančiomis proklamacijo
mis kurstyti gyvento jus prieš 
įsteigtąją naująją valdžią.

Mažosios Lietuvos armijos 
komanduotojas Jonas Budrys 
pasakė Tribūne, kad jis turi 
kozirą, nes talkininkams reikia 
turėti 15,000 kareivių, kad ga
lėjus įvykinti savo įsakymus.

Turkai atsisakė pasirašyti 
taikos sutartį

Lausannos konferencija išsiski
rstė nepasiekusi tikslo. Bet 
busią vengiama karo.

LAUSAiNNE, vasario 5.
Vėliausi pranešimai iš oficiali- 
nių šaltinių skelbia, kad arti
mųjų rytų taikos konferencija 
nėra galutinai paįrusi, bet tik 
tapo suspenduota, uždaryta. 
Tai delei naujų pastangų susi
taikinti.

Buvusis Graikijos premieras 
Veiuzelos paskelbė:

“Jeigu Turkija prieis prie 
kokio nepriklausomo susitari
mo su Graikija apie bendras 
reparacijas, arba sutiks tai pa
duoti kokios nors formos ar- 
bjtracijai, tai Graikija skaitys 
karą užsibaigusį.“

Turkijos delegatai vakarykš
čiame ,posėdyje atsisakė pasi
rašyti' po talkininkų pasiūlytą
ja sutartimi. Jie sutiko primti 
apie 80 uuoš. sutarties ir reika
lavo kad likusi dalis, liečianti 
daugiausia Turkijos ekonominį 
gyvenimą butų palikta tolime
sniam laikui, bet talkininkai 
tokį 'Turkijos reikalavimą at
metė.

Konferencija tada užsidarė. 
Ji užsidarė 7:40 v. v., o už po
ros valandų Lausanną apleido 
Anglijos delegacijos galva lor
das Curzon (Anglijos užsienio 
reikalų ministeris). Jo trauki
nis buvo sulaikytas pusei va
landos, amerikiečiams dedant 
pastangų prikalbinti Turkijos

delegatus pasirašyti sutarti. 
Prieš išvažiuojant Curzonas te
legrafavo premierui Bo-nar 
Law, kad karo ir laivyno mi
nisterijos padarytų, visus rei
kiamus prisirengimus artimuo
se rytuose.

Dabar, pairus konferencijai 
vaigšto įvairiausių gandų ir 
spėliojimų kodėl Turki ja atme
tė sutartį. Vėl daug kalbama 
apie Rusijos-Turkijos karinę 
sąjungą.

Turkijos delegatai sako, kad 
jie todėl nesi rašė sutarties, ka
dangi ji pasmaugia Turkiją 
ekonominiai. Ypač turkai atsi
sakė priimti kapituliacijos ir 
ekonomines sąlygas, kadangi 
jie negali priimti kontraktų ir 
koncesijų buvusių Turkijos 
valdžių. Ismet Paša sako, kad 
kol jis nėra gavęs oficialiuio 
pranešimo apie konferencijos 
užsibaigimą, tol Skaitys ją te
besitęsiančią. DiHei šio nurodo
ma, kad Mudanijos mušiu pa
liauba tik tada bus paliesta, Į 
kada konferencija skaitysis už-

Ona Marcinkevičienė, kurią vasario 2 d. rado nu trošku
sią nuo gaso kartu su dviem jos vaikais — dūk tore ir šu
nimi/ šiandie bus jų laidotuves. Šalę jos slovi jos vyras And
rius.

Peštynės prie bažnyčios Policija nušovė lietuvį

Šiandien, V asario 6 d.
Buvusis St. Steimo atstovas, drg. K. Biotini*, 
kalbės Meje (8142 S. Chi-

tena
LIETUVOS EKONOMINĖ :
1) Lietuvos ūkis, pranfOM* ir fiaaasai,
2) Ekonomiai valdžios politika,
3) Krašto atstatymas,
4) žemės reforma.
h* P. Grigaitis, ^Naujienų’* redaktorius. 

Pradžia —. lygiai 7:30 vai. vakaro.
Rengia LSS. Pild. Kom. ir LMA). 19 Kp.

baigta.
“Aš atsisakau priimti savo 

šalies ekonominę vergiją“, sa
kė Ismet Paša koresponden
tams, “kadangi talkininkų rei
kalavimai panaikina visą gali
mybę ekonominio šalies atsi- 
slcigimo ir nužudo visas musų 
viltis“.

Ismet Paša sakė, kad Turki
ja neturi nori pradėti kariavi
mą nū su Graikija, nė su Ang
lija, bet jis pabrėžė, kad Ang
lijos ir Turkijos armijos vis 
dar stovi viena prieš kitą Ma
žojoj Azijoj.

Jis lodei paklausius valsty
bių ar derybos yra oficialinini 
užsibaigusios. Manoma, kad 
nebus pranešta Turkijai ofi- 
cialiniai apie užbaigimą 
derybų, kadangi visi nori ir 
toliau tęsti Mudanijos musių 
paliaubą.

Daugelis kaltina už konfe
rencijos paįrimą Angliją, kuri 
neparodė didelio noro taikintis. 
Francija todėl ir atsiskirusi 
nuo Anglijos, nes Francijos in
teresuose yra taikus sugyveni
mas su Turkija, iš kurios ji 
tikisi gauti didelių koncesijų. 
Anglai ,gi tvirtina, kad taiką 
suardžius! Francija, nes skili
mas tarp talkininkų padrąsinęs 
turkus atmesti jiems nepriim
tiną sutartį, kuri yra padiktuo
ta Anglijos ir priešinga yra 
Turkijos interesams.

Amerikiečiai vis dar deda 
pastangų sutaikinti besiginči
jančias šalis; konferencijos sek
retorius pasilieka Lausannoje, 
kad tuo neparodžius oficialinio 
jos uždarymo.

Rusijos-Lenkijos santykiai 
blogėja

Diplomatiniai ryšiai gali kas 
valandą nutrukti.

BERL1NAS, vasario 3 (For- 
vertso kablegrama). — Iš už- 
tikirnų šaltinių gauta žinių, 
kad santikiai Rusijos su Len
kija labai paaštrėjo. Rusų so
vietų valdžios atstovas Berline 
nebeduoda vizų keliaujantiems 
į Rusiją per Varšavą. Ir Lenki
ja ir Rusija mobilizuoja daug 
kariuomenės į pasienį. Diplo
matiniai ryšiai tarp lenkų ir 
rusų gali trukti kiekvieną va
landą.

CHICAGO. Standard Oil 
Coz of Indiana savo teritorijoj 
pakėlė gasolino kainą po 1c. 
ant galidho.

Pasmerktieji socialrevoliu- 
cionieriai paskelbė bado 

streiką - - - - i—.
BERLINAS, vasario 3< (For- 

vertso kablegrama). — Rusų 
socialdemokratai Berlyne gavo 
iš Maskvos telegramą, kurioj 
pranešama, kad mirčiai pas
merktieji socialistai revoliucio
nieriai paskelbę bado streiką. 
Jie reikalauja, kad su jais bu
tų elgiamos žmoniškai, kad 
jiems butų kišta priimti pri
vačių žmonių atsiunčiamą mai
stą ir kad jų giminėms butų 
leista su jais matylis. Keletas 
pasmerktųjų pasiuntė centrali- 
niam pildomajam kimitetui 
prašymą, kad teismo išduotas 
mirties nuosprendis butų tuo
jau įvykintas, idant tuo butu 
butų padarytas galas jų kentė
jimams.

9 vokiečiai užmušti?'
LONDONAS, vas. 5. — Iš 

Berlino pranešama, kad 9 
žmonės liko užmušti Ingelheim. 
Traukinis, kurį operavo | fran- 
cnzai, nušoko nuo bėgių. .Jį 
greit apsupę būrys vokiečių, į 
kurį frančuzai šovė.

(Paryžius sako, kad jie ne
turi jokių žinių, kurios pa
tvirtintų tą pranešimą).

Kėsinosi nužudyti premjerą
SAFIJA, vasario 5. Bom

ba tapo mesta į Bulgarijos pre
mjerą Stambu'liski kada tasis 
sėdėjo ložoje kartu su kitais 
trimis ministeriais tautiniame 
teatre. Nė vienas neliko sužei
stas. Bombos metėjas pabėgo, 
bet policija jį žinanti.

Saar angliakasiy streikas
—1---------------------

Frančuzai laikysis geležinkelių 
centrus.

PARYČIUS, vasario 5. — Sa
ar klonio angliakasiai, kurie 
iškasa 9,000,000 tonų anglių į 
metus, sustreikavo šiandie. Val
džiai lapo pranešta, kad ang
liakasiai atsisakė priimti siūlo
mą kompromisą vieton jų rei
kalavimo padvigubinti algą. 
Angliakasiai gi dabar reikalau
ja algos, kuri turėtų tokią per
kamąją vertę, kokią angliaka
sių alga turėjo prieš karą. Ka
syklas tame klonyje yra paė
musi Francijos valdžia Ver
sali lės sutariim atlyginimui už 
vokiečių sunaikinimą laike ka
ro kasyklų šiaurinėje Franci- 
joje.

Francijos okupacija už Kehl 
tvirtumų, priešais Strasbourg, 
kaip pusiau ofięialiniai skelbia 
valdžios rateliai, veikiausia bus 
palaikoma net ir tada, jei vo
kiečiai pradėtų kooperuoti per
leidime Paryžiaus-Pragos trau
kiniu.

Offenburg ir Appenvveler, 
naujoj okuipuotoj zonoj tapę pa» 
'tmti^iabaudai netik už vokie
čių trukdymų traukinių vaig- 
Sčiojimui, bet ir už abelną ne
pildymą Irancuzų įsakymų.

Daugiau miestų okupavimo 
bent šiuo tarpu nebanoma da
ryti. Okupuojant tuos mies
tus nepasitikta jokio pasiprie
šinimo ir žinios iš Berlino apie 
pašto ir telegrafo darbininkų 
streiką Offenburge nėra pa
tvirtintos.

Francijos okupacines spėkos 
ėjo dviejomis kolumnomis po 
500 kareivių kiekviena. Jos tu
rėjo artilerijos ir kulkasvaid- 
žių.

Kun. Lapelio parapijonys susi
pešė su davatkomis.

CjlIlCAG’O. r Pereitą seplin- 
tadienį, vas. 1 d., Boselandc, 
prie Visų Šventų bažnyčios iš
tiko mažos peštynės. Ten para
pijonys stengiasi pašalinti kle
boną kun. Lapelį ir tuo tikslu 
norėjo laikyti susirinkimą pa
rapijinėj svetainėj. Parapijos 
komitetas buvo nuvykęs pas 
vyskupą ir norėjo pranešti ką 
ten girdėjo. Bet kun. Lapelis 
svetaines susirinkimui laikyti 
nedavė, l’ada parapijonys ma
nydami, kad lai yra jų svetai
nė ir jiems priklausanti norė
jo būtinai į ją įeiti, čia jiems 
kelią pastojo būrys kun. Lape
lio šalininkių davatka, ku
rios apniko susirinkusius sa
vo rožančiais pliekti ir pipirais 
j akis berŲy. I'uo laiku kun. La
pelis pašaukė policiją ir liepė 
areštuoti parapijos komitetą, 
bet policija atsisakė lai padary
ti. Tada parapijonys dar labiau 
užpykę ant Lepelio ir jo da
vatkų nuėjo į Strumilo svetai
nę ir ten atlaikė savo susirin
kimą.

Nors parapijos komitetas ir 
buvo nuvfkęs pas vyskupą, bet 
nieko nepelnė. Vyskupas atsi
sakė Lapelį pašalinti, nes, girdi, 
jis, o ne parapija valdo bažny
čią ir ką jis skiria kunigu, tą 
parapijonys be jokio pasiprie
šinimo airi priimti. Bet para
pijonys ketina nenusileisti.

— Parapijonas.

Cecilija mobilizuojasi
SĄLZBTlRG,, Austrijoj, vas. 

5. Gautomis žiniomis, Čecho 
Slovakijos karine valdžia at
šaukia čecho-slovakus iš Austi- 
rijos. Del(‘i to spėjama, kad 
Čeebo Slovakija padare sutar
tį su Francija apie karipį vei
kimą Bavarijoj.

MASKVA, vas. 5. Kad pa
didinus valdžios įplaukas, ko
misarų taryba nutarė leisti iš
dirbinėti degtinę su 20 nuoš. 
alkoholio. Degtinė bus išdirbi- 
nčjama tiktai valdžios dirbtu
vėse.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 5 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,008 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pink 
K*is šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 100 kronų ...... ............ 14 c
Belgijos 100 frankų................ $5.55
Danijos 100 frankų .................$18.92
Fieų 100 markių......................
Francijos 100 frankų ........... $6.29
Italijos 100 lirų ....................... $4.86
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markiij...... .......  U c
Norvegijos 100 kronų .........   $18.70
Olandų 100 guldenų ....,...... $39.42
Šveicarų 100 markių ........... $18.82
Švedijos 100 kronų ...............  $26.65
Vokietijos 100 markių............... %c

Išradimai — privatinė nuosa
vybė.

MASKVA, vasario 5. — Nau
ji ir nepolitiniai darbai tapo 
surasti Wni. D. Haywoodui ir 
L'udvvig Martensui, buvusiam 
Rusijos atstovui Amerikoje.

Rezignavęs iš Kuzbas koloni
jos Haywoodas stvėrėsi skatin
ti amerikiečius apsigyventi ant 
ūkės ir geriau ją sutvarkyti. 
Martens dabar yra galva pa
tentų departamento ir nesenai 
įteikė pieną leisti išradėjams 
daryti asmeninį ploną. Sovietų 
įstatymais visi išradimai pri
klauso valdžiai.

WAl KEGAN, III., vas 5. 
\Vaukeganas išrodo kaip gink
luota stovykla ir visur, ypač 
apie kalėjimą stovi ginkluotos 
sargybos. lai dėl detektivo 
Ira Blackwell nušovimo Juo
zo Bielskio iš North Chicago. 
Tuo nušovimu gyventojai yra 
taip pasipiktinę, kad buvo pri- 
grūmojimų deteiktivą nubu
čiuoti.

Detektyvai jau kelintą kartą 
užpuolė Bielskio namą jieško- 
dami munšaino. Bejicškodami, 
jie pridarė didelių nuostolių, 
nes viską ardė kur negalėjo 
prieiti. Ir kada ir dabar jie bu
vo bepradedą ardyti vandens 
pervadas, tarp jų ir Bielskio 
įvyko susikirtimas, laike kurio 
Blackwell griebėsi už revolve
rio ir Bielski a,d vietos nušo
vė. Du kili dete’ktivai irgi tapo 
apkaltinti žmogžudystėje, bet 
tapo už kauciją paliuosuoti, 
bet Black\vell yra laikomas 
kalėjime.

Du žmonės sudegė
CHICIGO. Daugely gais

rų, kurie kįlo vakar ir užvakar 
sudegė turtinga našlė Elizabeth 
Jordan Wilson, 84 m., 3003 
Ellis Avė., ir 1 melų vaikas 
Ed\vard Hoesslef, 7012 S. Pau
lina St. Pastarojo motina ir ki
tas vaikas labai apdegė ir irgi 
galbūt mirs. Našlė Wilson gy
veno viena labai skurdžiai, ne
turėjo nė rakandų ir miegoda
vo tarp skudurų kertėj po laip
tais; per 20 melų ji niekam ne
leido įeiti į namą, jo netaisė ir 
net langų neplovė, nors turtas 
jos buvo gana didelis ir turė
jo daug kitų nuosavybių. Ji su
degė apvirtus kerosininiam pe
čiukui, kuriuo ji šildydavo sa
vo kertę.

Šiandie — apsiniaukę, gal 
sniegas; maža permaina tem- 
peraturoje.

Saulė teka 6:59 v., leidžiasi 
5:10 v. Mėnuo teka 10:13 v. v.

Priminimas
Jus, 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 pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.f

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

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, Chicago, HL



NAUJIENOS, ChicagO, UI

Klaipėdos Žinios.
Čia 7000 spekuliantų atima 

700 gyvenimų darbininkams ir 
už tiek suėda darbininkų duoną 
bereikalo.

Randelis viską gerai žino ir 
kad Rubežius Lietuvos gerai yra 
uždarytas prieš Klaipėdos malki
nį spiritą (Holzsprit). Speku
liantas dar vis vietos suras, kur 
jis prasibraus su savo nuodų 
kontrabandą į Lietuvą ir Latvi
ją. Dėlto spekuliantų kasdien 
šičion plusta. Žmonėms, kurie

KLAIPĖOS DARBININKŲ , 
REIKALAI.

“Prūsų Liet. Balsui” rašo: 
Jau vieną sykį “Volksstimmes” i 

gromatnyčioj vienas darbinin-' 
kas oktoberio mėn. prašė, kad 
darbininkams algas pagal dolerį 
išmokėtų. “Volksstimmes” re
daktorius tąsyk atsiliepė, kad tai 
neeina, kadangi tai musų indu
strija konkuruoti su užsienio in
dustrija negalėtų, ir tai pas mus
didi darbo stoka atsirastų. Šian- i Klaipėdos krašte gimę ir užau- 
dien vėl darbininkai tą pat. per gę yra, be to, kad jie darbinin- 
skleidžiamą laišką (Flugblatt) kai yra, labai sunkiai, arba vi-

Volksstimme” sai negalima gauti ‘leidimo čio
nai apsigyventi. 7000 “Ost-

prašo, kadangi “ 
daugiau neištiki.

Darbininkai pradeda nujausti, schmuggler” ir tiek jau paslėp- 
kad jų dabartiniai vadai ar didei 
kvaili arba išdavikai yra. Mums 
ale išveizd, kad jie abejom ligom 
serga.

Kapitalo interesas neklausia, 
kas pralošto karo kaštas užmo
kėti tur ir neklausia ar darbi
ninkai su jiems duotoms al
goms viską tą nusipirkti gal, ko 
jiems dėl kūno ir dūšios išlaiky
mo trūksta. “Volksstimmes” re
daktorius ale kapitalo interesą 
daugiau priima, kaip darbininkų 
interesų — jis sako algos neeina 
pagal dolerį mokėti, kadangi tai 
musų fabrikantams kenksmin
gai butų.

rabrikantai dar daugiau mo
kesnių gali uždėti, ji viską nu
verčia ant savo produktų ir galų 
gale vargdienis suvartotojas jo 
produktų tur fabrikanto mokes
nius užmokėti . Fabrikantas pa
silieka vis nupilvęs ir su pilna 
kišene pinigų. Juo daugiai! jam 
mokesnių uždeda, juo daugiau 
jis dar ir iš tų mokesnių pelno, 
kadangi jis mokesnius visais 
metais vėliaus užmoka. Tada va
liuta dar daug blogesne pastoju
si yra . Dėlto jie ir yra didžiau
si kaltininkai, kad markės taip 
giliai pragrimzdo. Darbinin
kams kas savaitę mokesnį nuo 
algos atplūs. Jie negili taip il
gai Jaukti su mokesnių apmokė
jimu, kod. valiuta daugiau pablo
gėjusi bus, kaip fabrikantas. 
Kas varė propagandą, kad darbi
ninkams ir visiems tarnautojams 
Klaipėdos krašte mokesnius nuo 
algos nutraukė? Mes tik priva
lome Klaipėdos “Volksstimme”, 
iš šios vasaros paimti ir peržiū
rėti, kaČkjai ji buvo ir jos re- 
daktorius Stahl, kurs vis raši
nėjo. kad darbininkui per sunku 
pačiam užmokėti mokesnį ir jam 
nuo algos nutraukti reikia.

Praėjusią vasarą buvo jam 
perdaug kad darbininkai po 
1200 — 2400 mk. patys užmokė
jo mokesnių per metus, o dabar 
nėra persunku, kad beveik kiek
vienas jau 100 mk. i savaitę už
mokėti tur. Freištatininkai ne
turėdami pinigų ir nežinodami, 
kur jų gauti dėl algų atmokėji- 
mo savo samdininkams, gavo 
mat patarimą iš “Volksstimmes” 
ir dabar jie yra iš didžiosios bė
dos išgelbėti.

“Volksstimme” čia darbininkų 
interesus su kojoms trypia. Būt; 
geriau padariusi, kaipo “Darbi- j 
ninku reikalų gynėja”, kad butų 
padėjusi darbininkams išreika
lauti iki 200000 mk. meto algos, 
paliuosuojant darbininkus nuo 
mokesnių.

Bandelis, “žymus socialistų 
vadas”, per revoliucijų Klaipėdoj 
iš kažin kur atsiradęs beturtis, 
yra čionai pralobęs ir butų ap- 
turėtojas pastojęs, šneka žmo
nes, kad milioneris esąs dabar. 
Jis yra Klaipėdos Wohnungslns- 
pektor, reiškia valdytoj is butų 
savininkų Klaipėdos mieste. Jis 
yra nevieną sykį išsitaręs, kad 
reikia iš Klaipėdos visus išvyti, 
kurie čionai bereikalo duona su- j 
ėda ir jkirbininkams namus pa
griebia. Bet mes klausiame, ką 
Randelis su tuo išvijimu misli- 
ja? ___

KaiD Klaipėdos “Dainpfootas” dytis tik $1.00. * * . ' vinnln vici OTrP

1 tų krautuvių, von Randel, yra 
Klaipėdoj. Nes kožnas jų yra 
supirkęs, kiek jis tik pakavoti 
gali aprėdalų, batų, skurų, mui
lų, cukraus, kavos, arbatos, ta
bako ir daugybę kitokių daiktų. 
Ar nedelto kainos pas mus nepi- 
gėja? Patariu persitikrinti, kol 
dar ne vėlu. Fabrikų tarnauto
jai darbininkų reikalams ligšiol 
daug laiko n 
laiko “freijįĮ
Jie iš daliesW!etuviai ir socialis
tai yra, savo letuvystės ale gūdis 
ir apie socializmą menkai ką te
išmano. Jie berods gerai žino, 
kad Klaipėdos krašte apie 70% 
visų gyventojų lietuvių kilmės 
yra. Būdami socialistai jie pa
gal Kautskio programą tūrėtų 
pavergtųjų lietuvių pusėje būti 
ir atvirai pareikšti, kad jie prieš 
kožną pavergimą yra, ar tai bu
tų prieš tautą, ar stoną. Bet jie 
remia “freištato” politiką iš vi
sų pajiegų. Neatbojanti lenkų 
priegados, kurie daug jau tautų 
pavergę yra ir su darbininkais 
didei žiauriai apsieina.

Tuomtarpu čionai darbininkų 
pasilaikymas vislab blogėja. 
Malką kuri šildymui ir mirimui 
reikalinga yra, jau pats miestas 
svarais parduoda (kelmus). 
Daugel darbininkų netur namų 
ir bjauriose landynėse savo die
nas praleidžia. Aprėdalas toks 
brangus yra, kad jau daugel pra
deda nuoginėti ir marškinių jau 
retasis betur.

Tokia nwų padėtis, mieloji 
“A’olksstimine”! Pervėlai tesn- 
sioratai, lyg višta kukčioti, bė
giodama aplink prūdą, kur nu
plaukė antyčiai “Arbeiter, die 
Augen auf!” Musų akys senai 
jau yra “auf” ir jų nebeužmerks 
nekkokie tavo kvakčiojimai. Mes 
Klaipėdos darbininkai žinom pa
tys kelią ir patys plauksim savo 
vandenimis į laimingesnę darbo 
klasei ateitį. Merkurius.

rėjo, ale turėjo

DARBININKŲ STREIKAS.

Pradžioje decemberio darbi-

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

3RABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

>ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
•rieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Jis buvo kaip numiręs. 
Dabar jis sakosi jaučiasi kaip še

šiolikos metų esąs irz 
dirba sunkiai.

Ponas Ylios. McSpUden iš iSc Soto, 
Mo., rašo: “Jūsų ^Juga-Tone’ą patar
siu visiems, aš buvau sunykęs, be jie- 
gų ir gyvumo, mane kankino umusis 
nevirškinimas ir visokis noras buvo 
dingęs. Tokiu aš buvau per dvejis 
metus ir keturis mėnesius. Nuga- 
Tone mane išgelbėjo. Aš buvau kaip 
negyvas; d^bar aš jaučiuosi kaip 16 
metų vaikas. Galiu sunkiai dirbti vi
sa dieną ir bėgioti ir žaisti ka;p vai
kas.” Nuga-Tone suteikia gerą ape
titą, pagelbsti virškinimui, priduoda 
tvirtų sveikų mėsų ir padaro sveikus 
vyrus ir moteris. Sugi’ąžina spalvą 
išblyškusiems be kraujo veidams ir ži
bėsi akims. Pamėgink jį pats ir įsi
tikink. Vienam’ pilnam mėnesiui gy- 

.... .r..K. Nuga-Tone’ą parda- 
v_ inon vineja visi geresnieji aptiekininkai po-

pirm trumpo rase, yra nuo 1921) zitingai garantuodami, kad suteiks 
mptn iki dabar dauffiau kaip pilną patenkinimą, arba pinigai bus meto Iki uaoar aaugirtU v .sugrąžinti (garantiją rasi prie kięk- 
7000 “Ostjudams leidimai lS-iVjenog bonkelės), arba pasiųs tiesiog

Ičlninndnci krašte ant visa- apmokėtu naštu National Laboratory duoti Klaipėdos kiaste am w. g Wabash Ave Chicago, pttsi„n- 
dos pasilikti. tus jiems $1.00. v

niriKij organizacijos prisiuntė 
darbdavėj tj susivienijimui nž- 
prašymų dėl algos padidinimo, 
ant ko darbdavėjų susivieniji
mas atsiliepė, kad fesąs gatavas 
su darbininkais kaip visados taip 
dabar <lel algų padidinimo derė- 
ties. Susiėjo abiejų atstovai ir 
bandė derėties. Darbininkai 
statė reikalavimą pagal Index- 
ziffer algą padidinti, kas apie 
65% pasidarė. Darbdavėj ai at
sakė, kad jie ikišioliškajį modus 
pagal Indexziffer .darbininkams 
apmokėti toliau nebegalintis, ka
dangi prekios per greit į aukštį 
einančios ir tavorų pagamini
mas negalįs šiam kilimui prisi
taikinti. Darbdavėjai pasiūlė 
35%. Darbininkai nusileido ant 
40%, kuomet darbdavėj ai dau
giau nebešildė ir darbininkai ne
benusileido, tapė šitas dalykas 
tamtyčia Sudarytam sutaikini
mo teismui ' (Schlichtungsaus- 
schuss) paduotas, kuris šitaipo 
atsvėrė. Darbdavėjai moka nuo 
užprašymo dienos iki 20. 12. 
1.922 — 85%, o po 20. 12 ir to
liau 40%. Darbininkai su tokiu 
atsvėrimu sutiko, bet darbdavė
jai šito atsvėrimo nepriėmė. 
Darbininkams neliko nieko dau
giau, kaip darbą padėti, kadangi 
jiems pagal Indexziffer jau ir 
kaip 25% prie algos trūksta, o 
darbdavėjų norams pasidavus 
butų jau 30% trukę. Marališkai 
taipjau nebebuvo galima nusi
leisti, nes darbininkai jau buvo 
žinomąjį atsvėrimą (Schieds- 
spruch) priėmė. Tokiu budu ta
pė streikas sutartas ir? įvykdili
tas. i

Antrą Januario tapė darbinin
kų vadovai dėl susitaikymo pa
kviesti, kur ponas Josef Kraus 
taikinti bandė ir darbininkams 
šitaipo pasakė: Darbdavėjai esą 
nusikaltę, kam jie minėtąjį, at
svėrimą nepriėmė. Todėl tūrį jie 
dabar, kaip veik darbas prasidės I 
40% ir dar 5 mk. ant valandos 
kaip koravončs mokėti. šitas 
pasiūlymas darbininkams nepa
kako, kadangi tarpas nuo 29. 12. 
1922 iki streiko visai dar nesu
tvarkytas. O ant to vyriausiai'

pareina, nes dėlto ir darbas pa
dėtas. Bet darbdavėj ai rodos 
eina kaip katinai aplitifc karstą 
tyre ir nenori šita darbininkųtyrę ir nenori 
prašymą visai nei paminėti. Dar
bininkų organizačijij vadovai ro
dos linkstantis šitą darbdavėjų 
pasiūlymą priimti, bet patys dar
bininkai sutarė savo susiėjimuo
se prie savo prašymo-tvirtai lai
kytis ir todelei darbo nepradėti, 
kolei jų prašymas, kursai yra 
teisingas, taps priimtas.

[“P. L. Balsas”]

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose (Anot žmonių surašymo 
1920 m.) du lietuviai vyrai pa
reina ant vienos lietuvės moters, 
kas gal dalinai išaiškina, kodėl 
lietuviai taip daug ruko? Ar 
žinai, kad turkiškasis tabakas 
yra geriausias cigaretams, o Hel- 
marai yra padirbti iš 100% gry
no turkiško tabako?

!L|AJESTI/» jl^l THEATnC W
Monroe gat. arti Stąto 

Beperrtoglnia Vodevilius
Šeitad., Sekai a d.

šventimai
45 ir 22c (ir taksai).

ratalfanas
l»c (Olriant Mted., 

rekmed. ir švontoo.

•
 Dideli komediniai aktai i

krnt. pnveikelai.
“Kur gauni pilną pinigų vertą.

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

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakorte*.

Kiekvienas Procesas

per kurį 
pereina Bordeno Pa- 
rinktinis Pienas sutei
kia jums kokybės ir šva
rumo pieną. Kaina nė
ra peraukšta — jis ver
tas daugiau.

Pirk Svietą 
ir Kiauiiniue 
iš Bordeno

įmo

BORDENS
Farm RoductsCo.of Illinois.

frctnklin 3110

Šviesą ir pajlegą suvedame į senui ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iftmohajimo.

Pirmutinė Lietuvių Riekt r ęa Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n ei

A. BARTKUS, Prw.
1619 47th St, Tel. Benlevard 7111,1832. Chieage.

V'
/ 

Ofiao Telefonai w A T\ Bnaio Tefofenaa
Central 4104 i1A. A. Armitaga 3T99

VIDUKMIESČIO SPlCIAUiTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Eigos.

7 Įvest Madison St., kamb. 1202. Kampas fltate gat. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

. .. ...................   ■ ■ .-..i. i. .........................      ,

MOTINOS!
Ve Naujas Dalykas 
Nuo Krupo ir Slogų 

Pas Vaikus

NEPILK I GERKLĘ-TIK PATRINK
šimtai motinų, Naujienų skaitytojų pasinaudo

ja nauju lauktinai budu peršalimams gydyti pas 
vaikus. Kiekviena motina, kuri nėra mėginusi 
Vicks Vapo Rūbo, gali pamėginti be jokių išlaidų, 
pasiųsdama žemiau įdėtą kupono. Jau 100,000 iš
mėginamųjų pakelių, yra išsiuntinėta po Jungti
nes Valstijas ir užsienių šalis.

GARAIS KVĖPUOJA PER NAKTJ.
'Motinos! Pamėginkit šito gydymo. Kada jū

sų vaikas pareina sušlapęs, sušalęs, ir Čiaudėda
mas, patrink jatn Vickso Vapo Rūbo į kaklą ir 
krutinę. Uždėk ^iltu vilnoniu skuduru. Pagul
dyk vaikutį į lovą, liuosai apklodama aplink ka
klą, kad vaistuotus garus, jis galėtų kvėpuoti per 
naktį, šitaip jus beveik tikrai apš'aaugosite nuo 
krupo ir užeinančios slogos paprastai pranyks 
lig rytojaus.

B'EJIEŠKA^T NAUJO BUDO.
Vicks Vapo Rūbą išrado aptiekininkas mažame 

šiaurinės Karolinos miestely, kuris bejieškojo bu
do suteikti vaistą nuo krupo ir slogų išvengiant 
tolydinio ėmimo vaisto j vidurius ir tuomi vidu
rius sugadinant.

PERSĖDA IR GARUOJA.
Jis atrado būdą tepuklui padaryti iš geriausių 

senųjų vaistų —Kamparo, Mentolio, Eukalipto, 
Čiobrelių, Kedro Lapų ir Tarputyno. Tepukias 
yra padarytas taip kad jis persisėda kaip linimen- 

ir podraug su kūno šilumos įtaka išduodatas

Virš 17

Pcarl Qyeen1 Koncertinos

Yra geriausios; patariamos ii 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muskalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4339 S. Ashland A v., Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafavette 7674.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22n«l St., kerti Leavitt Si.
Telephone {Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose teta- 
muese. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentui, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

A. A. R’. A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie SU 
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Wa«kmiton S t., 

Phona Majų 1308 
Chicago, III.

tvaiką kaip lempinį garą, šitas dvigubas veiki
mas nuramina sutenčjimą ir uždegimą, atleidžia 
skaudSjimą ir spaudimą krutinėję, atliuosuoja 
skreplius ir išvalo oro takus.

VAISTAS 100 VARTONIŲ
Persėdamoji ir kaitinamoji tų pačių sudėtinių 

veikmė padaro Vieką Vapo Rūbą tiek pat naudin
gu nuo odos paviršiaus uždegimų, kaip ve įsipjo
vus, nudegus nusibraukus, nusišutinus, perštint, 
mažiems vabzdžiams įgytus, niežėjimui užėjup, 
raumenims skaudant, saule nudegus.

KAIP VICKS VAPO BUBĄ VARTOTI.
Nuo tuešlunginio krupo, vaikų peršaldymo. — 

Trink Vicks Vapo Rūbą į kaklą ir krutinę kol 
sunkumas kvėpuoti pereis, paskui užtepk storai ir 
uždek karštu vilnoniu skuduru. Jei kosulys įky
rus, duok vaikui nuryti mažą šmotelį apie žirnio 
didumo,

Nuo didelio peršalimo krutinės. Skaudamos Ger
kles, Tonsilito, Bronchito, Kosulio. — Vicks Vapo 
Kubu reikia braukyti kaklas ir krūtinė. Nuo la
bai didelio peršalimo ir užeinančios pneumonijos, 
pirma dėk karštus šlapius skudurus apie kaklą ir 
ant krutinės, kad atidaryti odos skylutes pirma 
negu įtrinant Vicks Vapo Rūbą. Trink gerai kol 
oda paraudonuos — paskui užtepk storai ir uždėk 
vienlinku ar dvilinkų vilnoniu skuduru. Jei ko
sulys kankina, nuryk mažą šmočiuką apie žirnio 
didumo kas kelios valandos.

Nnn šalčio galvoj, Dtišulio, Kataro, Dulklnio

tnilionų slojikėlių išvartoįaina kas metai

IS
KafščiO. — Vicks
šaukšto ir traukti garus j nosį, arba galima Tru
putį įdčti ’į nosis ir traukti vidun, arba, jei pato
gu, Įdėti šaukštelį Vietas Vapo Rūbo į'puspilnį 
katilėlį verdančio vandens ir kvėpuoti kylančius 
garus ir šiltą vandens garą; tai yra geriausis gy
dymo būdas.

Nuo Pneumonijos. — Jei pneumonija yra, ar yra 
laukiama, tuoiaus šauk gydytoją. Paskui pradėk 
gydyti su Vicks Vapo Rubu, kuris, būdamas lau
kutinis vaistas, nepakenkia vidun imamam gydy
tojo prirašytam vaistui veikti.

Dek karštus Šlapius šluostus penkias mihutafc 
prie krutinės, ant žemutinės kaklo dalies ir pečių 
tarp menčių ir prie šono, ar šonų kur skauda, pra
dedant nuo pažastės iki trumpųjų šonkaulių. 
Trink Vicks Vapo Rūbą gerai, užtepk storai ir ap
dėk vienlinku ar dvilinkų vilnoniu skuduru, tokiu 
karštu, kokis yra pakenčiamas. Palik naktinių 
drabužių apikaklę liuosą. Sutaisyk apklodus taip, 
kad pasidarytų kaip ir leika, kuria tvaikas eitų į 
nosį. Pakartok tą kas keturios valandos iki karš
tis pereis paskui kas keturios iki aštuonių va
landų.

Vicks Vapę Rub dabar galima gauti visolse ap- 
tiekose. Bet jei jus norėtumėte išmėginti Vapo 
Rūbą prieš pirkimą, tai panaudokite šitą kuponą 
žemiau. __

Nuo visų Peršalimo Kliūčių
Pasiųsk šitą kuponą nemokanmany 

išmėginamam pavyzdžiui:

VIRŠAUS
VapG' Rub reikia ištarpinti

Parašyk savo pavardę ir adresą, iškirpk šitą kuponą ir pasiųsk jį Vick 
Chemical Co., Spring Garden St., Greensboro, N. C.

Pavarde ...............
Gatve ir numeris
Miestas................

ADOLPH E. 
STASULANI 
ADVOKATAS<

Peržiūri abstraktus ir skolina pini- I 
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

Chamber of Commerce Bldg.
138 W. Washington Street
Tolef. Franklin 1176—4945

. VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvy n Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St^

Tnlophone Dearborn 609f r 
Vakarais: 10786 S. VVabasb Avė. 

Tel.: Pūtimai: <1377

“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 
kiti gerai žinomi PLOSČIAI

Jūsų Pasirinkimui 
$27.50

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

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

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai L 
1401 S. Halsted St., 739 W. II 

Atdara kasdien, vakarais it 
fieptintadieniais.
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Montello, Mass.
Sausio 28, soptintadienį, bu

vo čia prakalbos, surengtos 
||rogreswių draugijų sąryšio. 
Kalbėtojas buvo drg. Michel- 
sonas, “Keleivio“ redaktorius, 
ir Komunistu Miniška Petri- 
kienė. Draugas Michelsonas sa
vo kalboj pagyrė draugijas, 
kad jos kuria savo Sųryšį, ir 
linkėjo, kad ir kitos kolonijos 
pasektų Montelliečius. Paskui 
tie sąryšiai galėtų sudaryti ben 
drą sųryšį, tuo budu butų len
gviau kovot su juoduoju in
ternacionalu. Smerkė Lietuvos 
valdžių už jos atžagareivišku- 
mų, taipgi ir tų registracijų, 
kad noa’i apkraut 
čius mokesčiais.
kritikavo Rusijos bolševikus 
ir ragino vėl organizuotis iš 
naujo ir liautis vedus tuos be
reikalingus ginčus, nes tik tai 
vienybėj yra galybė.

Žmonės užsilaikė gana ra
miai. Maniau, kad jau mon- 
telliečiai persirgo bolševizmo 
ligų. Bet apsirikau. l)-gui Mi- 
chelsonui pabaigus, pristatyta 
kalbėt Petrikienė. Na ir kal
bėjo. Kad rėkė tai rėkė. Tur
būt “‘Laisvės’’ žodyne mažai 
kas paliko nepavartota šmeiž
tų ir koliojimų taškomų į so
cialistus ir socialdemokratus. 
Ko ji norėjo tuo savo burno
jimu atsiekti, tai aš nežinau. 
Matyt, ji bijo, kad žmonės tik 
nesusiprastų ir kad tik nq)ra- 
dėtų vienytis. Bent man taip 
atrodo. Nes tuomet tokiai kal
bėtojai nebūtų vietos. Ji tai 
nujaučia labai gerai, o todėl 
ir demoralizuoja žmouei.

Po jos kalbai da buvo lei
sta dešimt minučių Michelso- 
nui atsakyti į Petrikienės prie- 
kaištiis. Žinoma, Michelsonas 
užtektinai patais, jis tuos jos 

užmetimus atmuša labai leng
vai, bet j>er dešimtį minučių 
kažin ką neatsakysi. Tai Čia 
ir pasirodė komunistiškos da
vatkos taktika •— nenorėjo 
MiC|h(|lsonui duot pabaigti ne 
tą dešimtį minučių: ėmė šaukt, 
‘‘meluoji!’’ ir rankoms pliauš
kint, ir jeigu Michelsonas ne
būtų da užbaigęs, tai gal bu
tų turėjęs prievarta apleist pa
grindas, — taip jau atrodė, 
kad prie to einama, nes jau 
buvo pradėję rodyt visų savo 
“susipratimų“, kokį įgijo per 
tuos kelis kovos metus. Po to 
da Petrikienė stengėsi atsaky
ti į Michelsono užmetimus. Ji, 
žinoma, nieko negalėjo atsa
kyt, tik teisinosi. Pavyzdžiui, 
Michelsonas buvo pašiepęs Či- 
čerinų, kad tas bolševikų “dar
bininkų“ atstovas su fraku ir 
šilkiniu cilindcriu lankėsi pas 
Italijos karalių, tai Petrikienė 
aiškino taip, kad čičerinas bu
vęs nepripratęs dėvėti cilinde- 
riu, tai užmiršęs ar traukiny 
ar kur, ir tarnai turėję eiti 
jieškot. Tai mat atsakymas! 
Iš to išeina, kad čičerinas tur
būt buvo stipriai ragavęs ita
lų vyno, jei jau nū nesijautė 
ar turi ką ant galvos, ar ne.

A. Jelin.

Aamerikie-
Truputį pa-

Lietuviu Motery Globos 
Komiteto atstoviu 

maršrutas
{L. M. Globos Komiteto Cen

tro Valdybos Narės, D. Šleže
vičiene ir V. Vencienė, atvy
kusios Amerikon Lietuvos našr- 
Laičių . reikalais, lankysis su 
prakalbomis sekančiose kolo-
lijcae:

3

y

d., Patersea, N. J.
d., Nevvark, N. J.
d., Maspetty N. Y.
d., Central Brooklyl^ N. Y.
ir 11 d., Brooktyn, 
Williamsburgh.

13 d., Now Britąin, Conn.
15 d-, New Haven, Co-nn.
17 d., Waterbury, Conn.

19 d., Ansonia, Conn.
21 d., Hartford, Conn.
23 d., Amsterdam, N. Y
25 d., Utica, N. Y.
27 d., Rochester, N. Y.

Kovo:
1 <1., Worcester, Mass.

d., •Lawi’ence, Mass.
lygi 15 d., Boston, Mass. 
ir apielinkė.

d., Niagara Falls, N. Y.
1 d., Detroit, Mich.

<1., Grand Rapids, Mich. 
kovo lygi 15 d. Bal., Chi

cago, III. ir apielinke.
Balandžio:

17
19

D

19
21
23

27
29 

Gegužės:
1

d., Cleveland, Ohio. 
lygi 23 d., Pittsburgh, 
<1., Binghamton, N. Y. 
d., Scranton, Pa. 
d., Wilkes Barre, Pa.

Pa.

d., Plymouth, Pa.
d., Pittston, Pa.
d., Shenandoah, Pa.
d., Mahanoy City, Pa.

9 d., Taiuaųua, Pa.
11 d., Philadelphia, Pa.
13 d., Baltiinore, Md.
Prakalbų reikale L. M. G. 

K-to Atstoves laiškais kreipia
si į viršuj suminėtų kolonijų 
veikėjus. Prašoma yra, kad to
se kolonijose butų surengtos 
prakalbos ir butų suorganizuo
ti vietos darbuotojų, moterų ir 
vyrų komitetai.

Visais prakalbų reikalais ir 
siunčiant aukas, prašome ad
resuoti šitaip:

Lietuviu Moterų Globos 
Komitetas,

294 Eighth Avė., 
New.« York, N. Y,

5

Miško ir kuro klausimas 
Lietuvoje

(Laiškas iš Lietuvos)
“Ūžė, braškėjo medžiai 

nuo vėjo
“ton, kur Lietuviai gyve

no.“
nežino iištisria dešimtis

dainų, dainuojančių musų se
novės girias! Dainuodamas jas 
taip ir girdi tų šimtamečių pu
sių ošimų, taip ir matai tų 
paslaptingų jų tamsų, kurios 
bijo saulės spindulys. Tokios 
buvo anų laikų musų girios, 
o šių laikų, tai

‘Verk, lietuvi, didžiagirių, — 
baisus kirviai jas išskynė.“ 
Šiandien Lietuvos miškuo

se, anot to čigono, be galvos 
pusmylį bėk, ir tai akių 
išsibadysi.

Praretėjo musų giružės, 
retojo! Visokių nelaimių
gyveno jos laike didžiojo ka
ro. Keno tik ranka nelietė jų! 
fir vokiečio, ir bermontininko, 
ir bolševiko, ir lenko. Šian
dien irgi jas kerta, tik šį kar
tų savo žmonės, — “tikri pi-

ne-

pra- 
per-

[iečiai, patrijotai.”
Užtenka pagyventi keletu 

dienų prie gelžkelio arti Vo
kiečių sienos, o pamatai, ko
kia nebaigiama virtine plau
kia musų siūbuonėlės į “svie
tų.0 Lankydamas Klaipėdos 
kraštų, pats mačiau skaitlin-

......K

gus poperio fabrikus, apkrau
tus begaline daugybe iJetuvos 
miško. Miškas nyksta — žvė
rys ’ nyksta, paukščiai nyksta, 
klimatas sausėja, vadinasi, der
lius mažėja, lekiančioj i smiltis 
užkariauna sau naujus plotus!

Kadangi miško prekyba už
siima

NAUJIENOS, Chicago, UI.

ine valsčiuje šiek tiek perka
ma kuro “biednioms”, ir tam 
tikra komisija dalina tiems 
“biednioms.” Žinau ir aš vie
na tokia komisiją, kuri pri
skyrė prie biednųjų skaičiaus:

ratyvo vedėjų ir t. p.
Rymiečių laikais gladiato

riai cirke mirdami sveikino 
cezari, o Lietuvos varguoliai 
sveikina jus, broliai amerikie
čiai, stipdami nuo šalčio. - -

Bartkevičius

vien tik žydai, tai dvi- 
i skausmas užgauna be

širdį. Tie '‘patrijotai,” 
juokiasi iš musų lais- 

iš visko, kas mums yra 
papirkimais tvirkinda- 

valdininkus, alina
kraštą, naikina musų

tuvio 
kurie 
vės, 
brangu, 
m i musų 
musu
turtų, groži.

Brangus lietuvi — išeivi! Jei 
ilgesnį laiką Amerikoje gyve
ni ir kuomet nors grįši, tai 
suskaus tavo širdis išvydusi

“kalnus kelmuotus, 
pakalnes nuplikusias.” 
Išnykus miškams, ir kuro 

klausimas paaštrėjo. Jau įsi- 
gaiminti malkų ir turtingam 
šis tas reiškia, o varguoliui -- 
tam lieka lik svajoti ar vog
ti. Neveltui sakoma pas mus, 
kad ta pana ištaka, kuri turi 
savo butų ir sieksnį sausų ber
žinių malkų.

Valdžia pardavinėja žmo
nėms miškų iš varžytinių; pa
daro porą šimtų šmotelių ko
kiam nors rajonui, o žmonių 
į varžytines suvažiuoja virš 
1900, tai ir įvaro, šalčio bijo
dami, kas neverta.

Kas nors gal man pasakys, 
kad kuru varguolius šelpia val
džia. Taip, šelpia. Kiekviena-

I LIETUVA
; ' White Star Line

Now York j Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas) 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line
JNTevv York j Plymouth, Cherbourgr, 

*Mongolia vas. 22; *Manchuria kov. 15
*Naujos 3 klesos kajutos 

Minnekahda (3 klesos) ............. kov. 1
Anapus susijungimui su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp 

Samland vas. 17 Kroonland kovo 3 
Lapland vas. 24 Zeeland kovo 22 

New York — Hamburg — Danai# 
Gothland (3 klesa) ............... kovo 28

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jSisų draugams 
važiuojantiems j Amerika.

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

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tol. Yards 1699 1

I 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

NORTM
GERMAM

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

j Garlaiviai išplaukia ka* 
antri} aeredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klegoa parankumai.

Pakankarvai valgio — pui 
i kųs uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų. 
’ Dėlei platesnių informaei 
; jų kreipkitės prie vietų- 

agentų
North Gerinai) t.loyd 
Geo. W. (3ausseniuH 
100 N. La Salk S’t„

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

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

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

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir >araudoauf>ja, bet daug pagelbės, kuomet

; Savaraa Antiaepaolis

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

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

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa

Duoda Šimet Dovany 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams
Lietuvon

— Adresuokite —

193 Grand St

$3.50

VIENYBE
Brooklyn, N. Y

Nauja ciliij knyga iš Lietuvos 
Parašė Adomas Jakštas. 
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. * Kelione. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau- 

Saulė. Gyvenimo kal- 
Žmonijos idealas. Sup
is VI. Solovjovo. 
Iš VI. Solovjovo. 

Pasauliui.

Tvu-
Ne- 

Šalti-

gus. 
nas. 
n a s. 
nas. 
prietelis.
nią. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. IŠ A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Pie
voje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėle. Ką mes 
mokam-? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagore 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonu ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so, 
nas 
m a. 
mis 
koja 
gaidžiu.

Pranašas. Pasaka. Jua
niams. Auka. Anat*- 
Valkolaikio daina. Kur- 
ir sliekas. Batukas ir 

Varlės politikės. Du 
Kiaulė ir asilas. 

Dievas ir žvaigždės.
tuojau.

NAU.HENU KNYGYNAS, 
1739 So, Halsted St., Chicago, III.

FREIMCH įį 3?—Ne w York BįįįĮj Plymouth 
“"" Havre—Paris

Jūrėmis visa kelionė j Lietu
vi) Ir iš jos, garlaiviais: 
La Eourdonnais ...... vas. 8 f
Roch ambonų ........... vas. 15
La Savoie .................. bal. 7

Pu’kinusls sutvarkymas 
kambarini dviem, keturiems 
ir šeš eras žmonėms. Valdo
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė,atdaras paden- 
artas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 

'teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu, 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kroip 
kitės prie vietos Prench Li
ne agento, arba | kompani
jos ofisų, 19 State St., New 
York, City.

Chicairos ofisas: 
133 N. Dearborn St.

Tel Lafayette 4223
Plivnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuogerlaų*ial

M. Yužka,
( 4228 W »8th St., Chicago. TU.

i.i.'jl'ji murai 
MR>«c3B3!arnK

DETROIT, MICHIDAN

[ MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi
I?• Akušeri

us kolegi- 
•k-; ilgai 

' ' ' praktika-
į' ■ vusi Ponn-
U-iV./ ūlvanijos

hospitalė-
į U? v; '■ i Pasek-

uingai pa-
7 si 1 1» , ; tftiSSįa tarnauja

prie gim- 
joMtlymc. Duo- 

^jNj^Hda rodą vi-
Myf > £ šokiose li-

JM^HHlgose ir kl-
1 tokiuose

reikaluose
moterims ir 
merginoms.

.    , I .1^ 

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

J. Balebiunaa pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

G RA KORIUS
1029 — 25th St., 9569 Cardoni 

Detroit, Mich.V- ----

PINIGAI
• v
1S

Town of Lake
LIETUVON

Towū of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaifa pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

O#- DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomai per 16 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ii’ akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1S26 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Caaal 
. i 3110 arba 0376 

Telefonai: ■ lT , r% ,i Naktj Drexel 950 
’ Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas dž’ ‘vos

Moteriškų, Vyrii ,r 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullman 5432

A. SilUSHO

^tuviai Dautarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

4613 So. JMichigan A Ve.
Tel. Kefnvood 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
DANTISTAS

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

. OBJ. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

-

10929 S. State St 
Chicago, III.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu- 
r'u ligonę ir 1 u-

Dn. F. MATULAITIS
f1-*"

Telephone Yards 5834

8709 Jos. Campau Avo.
DETROIT, Ml«.

DR. P. G. WIEGNE*

Tel. Markot 6284, Markei 4526

GH. A. MTVil
25 E. VVaahington Mt.

Valandos: nuo 10 iki 12
Telephone^Central 3862 

1824 Vntbansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedaie 7715

Telefonas Boulevajfd 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės .

Priėmdmo valandos nu* S iki 12 iš

3825 Se. Halnted St., Chieage, Hl.

(Banienė)
Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 mietų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at- 
sitik’me 
ypatiiką 
rėjimą. 
patarimu* 
lerims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
m*rg<-

Dil. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4G01 So. Ashland Avo.

Vai. G iki 8 vak.

Ofiso Tek: Bculevard 7820
Namų Tel.: I^Lfciyett*

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 vietai 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

j

Dr. Mdurice Kairi
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
............... UI ■■ II

i
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

H. P. Z. ZAUTORIS
GYBVFGJAS IR CHIRURGAS

VaknuiM: 11 iki 4 po piet, 
t iki 8 vakare 

TTedSFiomis »no 3 iki 12 ryto 
1821 Sa. Halsted St., 

Kampas 1S ir Halsted St.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.
k

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

Telephone Yard* 5032

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Moiira® Si., 

CHICAGp, MA.
VALANDOS: Nu* t iki 11 ^t* ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuševt*

3261 South Halstėd St.
. Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

DR. P. ŽILVITIS
Ardytojai ir Chirurgas
3243 Sauth Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

■Ūla.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Specialistas Moteriškų, Vyrilbų, 
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Grobikų lyga.
Kažin ar Lietuvos atsto

vas Sidzikauskas pasielgė 
gerai, grasindamas Tautų 
Sąjungos tarybai, kad Lietu
va pulsianti lenkus ginklais, 
jeigu jie mėginsią užimti tą 
pusę neitralinės juostos, ku
rią jiems atidavė Tautų Są
junga. Ginkluotas puolimas 
iššauktų karą su lenkais, ir 
lenkus tame kare remtų di-i 
džiosios valstybės. O kas 
padėtų Lietuvai ? Negut ru
sai. Bet patyrimas rodo, 
kad • bolševikiškoji Rusija 
yra stipri tiktai vidujiniuo
se, civiliniuose karuose; o 
tarptautinį karą vesti jai ne
siseka (pav. karas su Lenki
ja).

Ažuot grūmojus ginklais, 
p. Sidzikauskas butų gal ge
naus padaręs, jeigu butų pa
reiškęs, jogei Lietuva atsisa
ko priimti tą Tautų Lygos 
nuosprendį; ir po to lietuvių

delegacijai vertėjo tuojaus 
atsišaukti į viešąją viso pa
saulio opiniją, išdėstant Lie
tuvos ir Lenkijos ginčus dėl 
sienų ir nurodant, kodėl 
Tautų Sąjungos nutarimas 
yra neteisingas.

Tas nutarimas, ištiesų, vi
siškai prasilenkia su teisin
gumu. Neitralinė zona eina 
per Lietuvos teritoriją; ji 
skiria lietuvių-lenkų frontą, 
kuris atsirado rezultate len
kų įsiveržimo į Lietuvą. Pa
dalinti neitralinę zoną pu
siau tarp Lietuvos ir Lenki-
jos, reiškia — pripažinti len-1 tiktai nuolatinėmis pašalpo- 
kams tą Lietuvos teritorijos mis iš valstybės iždo, todėl 
dalį, kurią yra užgrobęs Že- | jau dabar patys bolševikai
ligovskis. Tuo nutarimu 
Tautų Sąjunga rengia dirvą 
galutinam Vilniaus krašto 
atskyrimui nuo Lietuvos.

Ir šitaip elgdamasi, ji pati 
save paniekina, kadangi Že
ligovskio įsiveržimą Lietu
von ji yra pasmerkusi, kaip 
neteisėtą darbą. Dabar gi jį 
legalizuoja jį — parodyda
ma tuo, kad jos simpatijos 
yra grobikų pusėje. Tai yra 
ne tautų, bet grobikų lyga.

“Valstybinis 
kapitalizmas ’

Rusijos ekonominę tvarką 
bolševikai vadina “valstybi
niu kapitalismu”. Pasak Le
nino, ta tvarka esanti Rusi
jai tinkamiausia, kadangi 
komunizmą ten esą dar ne
galima įvykinti, o privatinio 
kapitalo vešpatavimas reik
štų išnaudojimą darbinin
kams.

Bet butų klaida manyti, 
kad dabar Rusijoje visą ka
pitalą turi savo rankose val
stybė. Pati bolševikų val
džia pripažįsta, kad valsty
binėse įmonėse dirba tiktai 
apie pusantro miliono žmo
nių — kuomet visos šalies 
gyventojų skaičius yra pu
santro šimto milionų! Taigi 
“valstybiniam kapitalizme” 
Rusijoje gyvena tiktai 1% 
žmonių.

O 99% žmonių gyvena že
mes ukiu, prekyba, smul-

kiuoju amatu ir 1.1. Nuo to 
laiko, kai Rusijoje tapo įve
sta prekybos laisvė, šitie už
siėmimai nebėra valdžios 
kontroliuojami. Su “valsty
biniu kapitalizmu” jie netu
ri nieko bendra.

Valdžia Rusijoje kontro
liuoja tiktai geležinkelius, 
paštą ir telegrafą (kurie pri
klausė valstybei ir caro lai
kais!), prekybą su užsieniu 
ir dalį stambiosios pramo
nės. Bet valdžios kontro
liuojamoji pramonė neša di
delių nuostolių ir pasilaiko 

ketina įvesti joje kitokią 
tvarką. Šioje vietoje jau bu-
vo rašyta, kad sovietų val
džia gruodžio mėnesio 6 d. 
išleido dekretą apie valstybi
nių įmonių pardavimą priva- 
tiniems asmenims ir kompa
nijoms. Be to, dalį įmonių 
ketinama pavesti akcinėmis 
bendrovėmis, kuriose dalis 
akcijų (širųj priklauaya val
stybei, o kita dalis privati- 
niems asmenims. Pagalios, 
ateina į Rusijos pramonę ir 

< kapitalas iš užsienių, gauda
mas koncesijų iš bolševikų 
valdžios.

Taigi ir tas palyginant 
menkas valstybinis ūkis, ku- 
ps yra Rusijoje, tolyn vis la- 

jbiaus jra ir jo vietą užima 
| privatinis kapitalas. Ji da
romi tuo budu visai panaši į 
paprastas buržuazines šalis, 
kuriose viešpatauja privati1 
nė nuosavybė, — tik bado ir 
žmonių skurdo joje yra dau
ginus, negu kitur.

Apžvalga
GALI PASILEISTI NAUJO
SIOS ZELANDIJOS PAR

LAMENTAS.

Naujosios Zelandijos Darbo 
Partijos vadas, Harry E. Hol
land, sako, kad naujai išrink
tasis parlamentas turės pasi
leisti. Praeitų įmeti) parbaigto
je įvyko parlamento rinkimai.

1 NAUJIENOS, CMeags, EI.
tas programas bus vykini- 
mas gyvenimam niekam ne
ateis į galvų pateisinti mi- 
litarinę; okupacija neša ne
įsakomos žalos.

“Bet kas pasilieka iš to 
programo? Internacionalinės 
paskolos sukėlimas yra ne
galimas daiktas. Francijos 
nacionalistai beprotingai prie
šinasi reparacijų mokesnių 
sumažinimui. Anglija sutin
ka ncbereikalauti iš Francijos 
skolų tik tani tikromis išly
gomis. Del tų išlygų pairo 

z Paryžiaus konferencija. Jun
gtinės Valstijos visai nieko 
nedaro.

“Atsakomybė puola ne 
vien tik ant Francijos. Vi
sos valdžios yra kaltos.

“Vokietijos valdžia atsisa
kė apkrauti mokesniais ka
pitalistus. Visų mokesnių na
štų! ji vertė ant darbiniu- 
ių.

“Anglijos valdžia, kuri pa
sigrobė vokiečių laivynų ir 
geriausias Vokietijos kolo
nijas, šiandien sutinka dary
ti koncesijų. Bet ir ji savo 
reparacijų dalį nenori pas
kirti Belgijos ir Francijos 
nuo karo nukentėjusių teri
torijų atbudavojimui.

“Francijos valdžia stoja 
už jėgos naudojimų. Belgi
jos Socialistų Partijos var
du aš protestuoju prieš tą 
žygį. Dveji metai atgal, ka
da Belgijos ministerių, tary
ba stojo už- jėgos naudoji
mų, aš balsavau prieš.
r “Francijos valdžia ir, man 

nesmagu sakyti, Belgija rei
kalauja iš Vokietijos tokių 
mokesnių, kurie nieku bu
du negali būti atmokėti.

“šiandien aš pakartoju: 
Belgijos ir Francijos socialis
tų partijos priešinasi okupa- 

. cijos žygiui.
“Aš darau tą pareiškimų 

todėl, kad kiekvieną dienų 
matau, jog Europos padėtis 
darosi sunkesnė.“

s Vandervelde užbaigė savo 
kalbų pareiškimu, jog jis sa
vo akimis matęs neįmanomų 
vargų Rusijoje, Vengrijoje, ka
ro sunaikintose srityse ir tarp 
Anglijos bedarbių. ,

Kiekvienas žmogus turi dirb
ti pasaulio taikos įgyvendini
mui. Jis deda daug vilčių į 
busimų internacionalinį socia
listų vienybės kongresų, kuris 
įvyks Hamburge gegužės 21 
dienų.

Rinkimų daviniai tokie: refor- 
mininkų (valdžios partija) iš
rinkta 38, liberalų— 20, Dar
bo Partijos - - 17, nepriklau
somų liberalų — ‘4 ir vienas 
bepartyvis.

Iki šiol reformininkai turė
davo parlamente didžiumų. 
Bet šiuose rinkimuose, jie di
džiumos nelaimėjo ir lodei ne
gali sudaryti valdžių. Susipra
sti su liberalais jie irgi nega
li: liberalai griežtai pareiškė, 
jog jie jokio bloko su refor- 
mihinkais nedarys. Taip daly
kams esant, sako Holland, par
lamentui lieka tik viena išei
tis — pasileisti ir paskelbti 
naujus rinkimus, remiantis 
proporcinių rinkimų dėsniais.

Reikia pažymėli, jog Zelan
dijos Darbo Partija auga ne
paprastu spartumu. Paskuti-, 
niais rinkimais ji pravedė dvi
gubai daugiau narių, negu ji 
pirma turėjo. Holland sako, 
jog įvedus proporcinę rinkimų 
sistemų Darbo Partijos atsto
vybe parlamente dar labiau su
stiprės.

E. VANDERVELDE SMERKIA 
PRANCŪZŲ POLITIKĄ.

Cologn* |vyk* Soeialittų vie
nybės komiteto susirinkimas. 
Tarp kitų dalykų, buvo svar
stomas Ruhr srities okupavi
mo klausimas. Emile Vander- 
velde, belgų socialistų vadas 
Belgijos ir Francijos socialis
tų partijų vardu padarė tokį 
pareiškimų:

“Nutrūkimas ryšių tarp 
Anglijos ir Francijos yra 
didelis smūgis Francijai, An
glijai, Vokietijai ir viso pa
saulio taikai. Francijos im
perialistinė politika sulig Vo
kietijos neberanda pritari
mo angluose, o Anglijos im
perialistinė politika sulig 
Mažosios Azijos neberanda 
pritarimo franeuzuose.

“Reparacijų klausimu so
cialistai priėmė prak tingų 
programų Frankforte ir Ila- 
agoje.

“Mes laikėnjės tos nuomo
nės, jog reparacijos yra rei
kalingos. Atmokėti repara
cijų mokesnius tegalima tik 
sukėlus internacionalinę pa
skolų. O tai galima padary
ti tik tada, kai Vokietijai 
bus sumažinta mokesniai. 
Reparacijų mokesnių dydis 
.privalo būti tokis, kad Vo
kietija galėtų tatai pakelti.

“Mes taipgi reikalavome 
karo skolų panaikinimo. Kai

L.D.L.D. Reikalai.
CHICAGO, ILL.

Visuotinas L. D. L. D. na
rių susirinkimas vasario 1 d., 
Aušros svet., 3001 S. Halsted 
gatvės, priėmė sekamas rezo
liucijas:

LITERATŪROS ^LEIDIMAS.
Chicagos Rajono L. D. iL. 

D. konferencija, vasario 1 d., 
1923 m., randa:

1) kad socialistinės 'literatū
ros leidimas ir jos gaminimas 
yra opiausiu dienos uždaviniu. 
Pažymėtina štoko knygų so
cializmo teorijos ir istorijos 
klausimais, neturime raštų, 
gvildančių socializmo prakti
kos, darbininkų judėjimo die
nos ir kitus klausimus, nemi
nint apie tuos raštus, kurie pri
valėtų kelti aikštėn socialisti
nės kultūros ^problemas ir vi
sus kitus darbininkų judėjimo 
reikalus;

2) minėtais raštais negali 
darbininkų aprūpinti atskiri 
žmones, jų leidimas ir gami
nimas yra pačių darbininkų 
reikalas ir uždavinys L. D. L. 
D., kuri tuo tikslu yra «usi- 
kurusi;

3) leidžitni •ecialiamė ir 
darbininkų judėjimo klausi
mais raštus neprivalome už
miršti, kad panašios literatū
ros stokuoja -Lietuvos darbi
ninkai, darbininkų jaunimas ir 
mokslus einančioji jaunuome
ne, — todėl einant prie to dar
bo privalome dirbti kontakte 
su musų draugais, s.-d. par
tija Lietuvoje.

Šitų pažymėjus konferencija 
nutarė:

1) pavesti Rajono org. Ko
mitetui imtis priemonių, kad 
sukėlus didesnes pinigų sumas 
socialistinių raštų leidimui;

2) priminti L. D. L. D. kuo
poms ir atskiriems nariams 
šilo reikalo svarbumų ir ne- 
atidėtinumų;

3) prašyti L. D. L. D. Cen
tro Komiteto ir Literatūros 
Komiteto, kad visais literatū
ros gaminimo ir leidimo rei
kalais buĮu susižinota su Lie
tuvos s.-d. partijos vadauj a li
čio mis įstaigomis;

4) pavesti R. Kom. organi
zuoti esamos literatūros pla
tini mos, jos skaitymas ir kvie
sti prie to darbo visus L. D. 
L. D. narius.

MOKSLEIVIŲ FONDO 
KLAUSIMU.

Aptarus prie L. D. L. D. 
įsteigto Moksleivių Fondo rei-

Antradienis* Vasaris 6, 1923 

kalus, Chicagqs Rajono visuo
tinas narių susirinkimas, va
sario 1 d., 1923 m., pažymi;

1) kad darbininkai kaipo vi
suomenės klasė, jeį^ ji yra pa
siryžusi visų gyvenimų — eko
nominį, politinį ir kulturinį 
— sutvarkyti naujais pagrin
dais, privalo visam tų sričių 
darbui turėti pakankamai fi
zinių ir intelektualių pajėgų;

2) dabartinė buržuazija lai
kosi lik todėl, kad jos ranko
se, nors ir nėra minėtos fizi
nės jįegos, bet ji yra apžio
jusi ir paėmusi savo žinion ir 
kontrolei! visus švietimo ir la
vinimosi šaltinius;

3) to paties tikslo siekia ir 
Lietuvos buržuazija; jos agen
tūros veikia tam, kad pasiga
minus užtektinai savos jos sie
kiniams ištikimas intelektua^ 
lės pajėgos. Tuo tikslu Lietu
voje veikia krikščioniškos or
ganizacijos, kdrios rūpina lė
šų busimiems esamos tvarkos 
ramščiams, dalis tų lėšų plau
kia ir iš Amerikos lietuvių dar
bininkų rankų;

4) yra didelio reikalo ir dar
bininkams tuojaus stvertis mi
nėto darbo, atgaivinant Mok
sleivių Fondą, nes patys dar
bininkai |r pasidarbavusioji 
darbininkų klasei mokslus ei
nančioji darbininkų jaunuo
menė yra reikalinga neatidė
tinos medžiaginės paramos;

5) Moksleivių Fondas, šelp
damas besimokinančių, pasi
reiškusių socialistiniame judė
jime jaunuomenę, pagamins 
reikalingų darbininkų judėji
mui žmonių, kurių dabar sto- 
kuojame.

Pažymėjusi viršminėtą, kon
ferencija nutarė:

1) atgaivinti L. D. L. D. 
Moksleivių Fondų ir

2) raginti draugus: a) rink
ti minėtam fondui aukų, b) 
ruošti jo naudai paskaitų, va
karų ir koncertų ir c) kvie
sti draugus apsidėti Moks. 
Fondo reikalams tam tikrų 
mokesčių ir remti Fondų vi
sais galimais budais.

LITTLE ROCK, Ark., vasario 
2. — Arkansas kalėjime šian
die elektros kėdėje tapo nužu
dyti 4 žmonės, kaltinami žmog
žudystėse.

Osdakcijos Atsakymai,
v..... ■ ....-įjįi

K. Gavėnui, Roseland. — Jū
sų pranešimas atėjo, kai laik
raštis jau buvo atspausdintas.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis.
Užžėlusių Takų Dainius

I. Antanas Vienuolis.

šiuo kart apie vienų liūdniausių Lie
tuvos dainių — apie A n t a n ų Vienuo
lį. Kada jis gimė ir kur nežinau; žinau tik 
jo visuomet susirūpinusį veidų, gyveninio 
vargo pražildintų galvų, aukštų,/ tiesių iš
didžių figūrų ir amžinai besiblaškančias, 
kaž ko be ieškančias akis. Jisai visas — ta
rytum visas tėra piktai gyvas įkūnytas 
vaikščiojantis nerimastis. Atsimenu jį 
susilenkusį viename Kauno laikraš
čių redakcijos suole, dar tais sun
kiausiais laikais, kada iš visų pu
sių Lietuva priešininkų apsupta vaitojo 
karo kančiose. Maža kokia žinia, telefono 
varpelis, netyčia koks į redakcijų užėjęs 
nuo fronto, nuo karo lauko žmogus, — ir 
Vienuolis visas suvirpa, pašoksta nuo su
lūžusios redakcines kėdės ir skubiais žings
niais ima bėgiot po kambarį. Tuomet visi 
redakcijos bendradarbiai jau žino, kad at
sitiko kas lietuviams negero. Bet jeigu jo 
skubus žingsniai kartais perlenkdavo ir 
pasigirsdavo neramus pirštais stalo barš
kinimas — mes jau žinojome, kad lietu
viai kur nors laimėjo ir kad rytojaus die
ną laikraštis turės puikų feljetonų, ar 
graudinantį straipsnį, ar džiaugsmingų lai
mėjimo aprašymų, kad rytojaus dieną mes 
pradžiuginsim visų pavargusių, kenčiančių 
Lietuvą.

Redakcijoj tuomet Vienuolis ėjo spe
cifines pareigas—jis buvo karo korespon- 
Jas. Sąmoningai jis tą darbų pasirinko, ir 

atliko jį tokiu pasišventimu, kokiu ir visi 
musų palšieji bevardžiai karžygiai ėjo į 
kovos laukų, grūmės su keleriopai galin
gesniu priešininku ir iš kovos lauko namo 
dainuodami grįžo — laimėtojais!

Ištikus kovai, Vienuolis jau skuba į 
karo laukų, kur drauge su sužeistaisiais, 
drauge su kariais po pirmąsias pozicijas 
rizikuodamas nuolatos savo gyvybę rašo 
karžygių vardus, renka medžiagų aprašy
ti jų drąsai, jų žygiams, patsai kartu su 
jais gyvena jų laime, jų pasisekimais ir 
pavojumi, su jais druska ir duona dalinas. 
Ir mažne visos kariuomenės dalys jį pažino 
ir laukė jo atsilankant, nors jis lankydavo 
tiktai tuos, kurie pavojuj, kurie didelius 
žygius žygiuoja. Ir Vienuolio surinktoji 
paskelbtoji ir dar nepaskelbtoji medžiaga 
apie karo žygius, berods, ir tėra tiktai vie
nintele surinkta medžiaga. Joks kitas iš 
žymesniųjų Lietuvos rašytojų iki šiol dar 
nepanaudojo heroines Lietuvos gyvenimo 
gadynės literatūrai, o Vienuolis jau su
skubo sukurti keletą gražiausių, jausmin
giausių apysakų.

Bet šiandie aš norėdamas rašyti tik
tai apie Vienuolio kurinius, dar daugumoj 
prieš karų sukurtus, šių dienų įvykių vi
sai neliečiančius, pilsi mindamas Vienuolį, 
koks jis buvo karo metu, maniau tiktai 
pabrėšiąs jo asmens pagrindinę savybę. 
Nes Vienuolis, pats būdamas užsidaręs, 
pats būdamas ištiktųjų vienas pasauly, 
visuomet kuogyviausiai jautė gyvenimo 
pulsi), visuomet kuofcknbjiausiai reagavo 

į gyvenimo ^reiškinius. Ir ne tiek į šiokia
dienio gyvenimo, kuris težino tiktai vieną 
laimę, — valgyti, gerti, turėti vaikų ir 
kaikada už pinigus meilės nusisamdyti, — 
jis eina, jis skelbia tų gyvenimų, kuris sie
kia aukštesnių tikslų, kuris kelias, kuris 
svajoja, kuris iš visų iegų irias pasiekti 
kitokios, aukštesnės prasmės, kad žmo

gaus gyvenimas butų kitoks, negu drėg
no kiimiuo, apie kurį nei dainų kas sudės, 
nei pasakų kas pasakys... Ir jeigu jo dai
nuo j amasai gyvenimas nėra toks, kokį jis 
trokšta, kokį jis svajoja, — jeigu jo visi 
karžygiai — nenusisekėliai, palaužti, pa
liegę žmonės ir patys save ir kilus apvy
lę, nei patys ką pasiekę, nei kitiems pa
gelbėję, jei jo visi aprašomieji asmens — 
ieško gyvenimo ir neranda, nuskriausti ir 
apleisti, — Vienuolis nieko nekaltina, nie
ko nepeikia, /lieko nemokina ir nenori nei 
mokinti nei pajuokti, — jisai tik užmirš
tiesiems ir apleistiesiems padeda verkti, 
patsai jų darbus ir dienas apverkdamas... 
Ir lodei sakau, kad nežiūrint į visų idea
lizmų, Vienuolis yra vienas liūdniausių jų 
musų dainių.

Jeigu jo karžygiai ir yra nepatenkinti 
givenimu nenusisekėliai, jeigu iš jo kuri
nių dvelkia neapsakomas liūdnumas, tai 
liūdnumas toli gražu nėra toksai, kuris 
užmuša žmogaus valių, kuris išsemia jo 
paskutinęs iegas, kuris sukelia žmoguje 
pesimizmų ir tokį surambėjimų, tarytum 
žmogus atsisėstų į dvokiančių balų ir iš 
jos pasikelti nenorėtų, šitokios rųšies liūd
numą mes gausiai matome pas musų kai
mynus slavus, rusus, lenkus, ukrainiečihs. 
Šitos rųšies pesimizmas yra taip vadina
moji rusų nytika, lietuviškai visų tiksliau
sia butų pasakyti — “stenėjimas.“ Ir Vie
nuolis nėapsistoja ties lokiuo stenėjimu, 
nesitenkina juo. Vienuolis visuomet suras 
jame gilesnę prasmę, kiekvienam žmogui 
suras jo gyvenimo uždavinį, ir jeigu tas 
žmogus to uždavinio išspręsti neištesėjo, 
tai čia jau kaltė to, kuris sutverdamas 
žmones, juos tokius silpnus tesutvėrė... 
“Aš netikiu kad žmogus butų patsai savo 
laimės kalvis“ —- aimanuoja vienas palie
gusių gyventi Vienuolio karžygių. Ir įro

dymas tam — visas jo gyvenimas. Ką 
prieš tai begali žmogus pasakyti. Nereikia 
būti aklam fatalistui, kad šito žmogaus 
nepasmerkti, ne tik nepasmerkti, bet ir 
jo žodžiams pateisinimo surasti!

Šių savybę sustiprina dar viena ypa
tinga Vienuolio talento savybė: Vienuo
lis —- nuoširdžiausias Lietuvos dainius. 
Pas jį nėra nei vienos eilutės, kuri butų 
dirbtina, jo nepergyvenla, neiškentėtą, ne
išraudota! Pas jį nėra nei vieno karžygio, 
aprašomo asmens, kuris butų pramanytas, 
butų negyvas, būti) pretensionalinis. Vie
nuolis nėra joks genijus, naujų pasaulių 
jis neatidengia, bet jis genijaus laimės ir 
neieško; jis nerašo taip, kad į save domės 
atkreipti, nei kad triukšmų sukelti, nei 
dėlto, by tik rašyti, by tik rašytoju būti. 
Jis rašo todėl, kad jam skauda, kad jis ne
gali nerašyti, kad jis turi savo skausmų iš
lieti. Jis rašo todėl, kad jis myli savo apra
šomuosius žmones, kad jis negali nekentė
ti, matydamas, kaip jie kenčia! Ir šiuo 
žvilgsniu Vienuolis drauge su Vaižgantu 
yra vieninteliai musų literatūroje!

II. Lietuvos laukų liūdesio daina.
Kai matutė nustojo liūliuoti, 
Tai gegutė pradėjo kukuoti...

(A. Vienuolis: “Raštai”, t. I).
Mes turime daug (Lietuvos laukų dai

nių.
Žemaitė. Pati iš sodžiaus kilusi, pati 

gryna sodietė, krauju ir siela, jausmais ir 
įsitikinimais. Jos raštuose net nerasime 
kilų veikėjų, kitų asmenų, kaip tiktai pil
ki sodžiaus vargo žmoneliai. Ir gal' nie
kur kitur nerasime tiek daug teisybės pa- 
sakyta, apie Lietuvos sodžių, kaip nepaly
ginamuose Žemaitės raštuose. Ir gal nie
kur nerasime tiek motiniškos grynos, ty
ros meilės tam nuskarusiam Lietuvos so

džiui, kiek tos įstabios senelės širdyje. 
Bet jos teisybė tokia rustL tokia tėviška. 
Ji nieko nepraleis nepastebėjus, nieko ne
aplenks savo gero, bet rusmus žodžio ne
tarusi. Niekas nepasislėps nuo jos akylaus 
domesio, niekas neištrūks iš jos paklusnios 
plunksnos. Ir skaitant žemaitės įstabius 
rašius taip baisu daros, taip neišbrenda
mai liūdna. Žemaitė, mylinti senelė, bet ji 
ir be pasigailėjimo. Ji jokio vaizdo neidea
lizuos, jokio reiškinio nepateisins. Grynai, 
sausai, kietai, rūpestingai, bet drauge ir 
žiauriai ji piešia savo karžyų.us. Čia* Že
maites galia, čia jos ir silpnybe. Savo at
virumu, teisybe ji viską paims, savo ne
gailestingąja teisybe ji pusę paimtųjų nuo 
savęs atstums.

Kitas Lietuvos laukų dainius — Vaiž
gantas — kunigas Juozas Tumas. Jisai 
visai kitoks, kaip Žemaitė. Jis irgi žiau
riai teisingas. Bet jeigu Žemaitė savo tei
singume daktaras, tai Tumas - gailestin
goji seselė. Jeigu Žemaitė — mokina, mo
tiniškai ugdo, tai jis —. supa, liūliuoja.

Tumas nieko neskelbia, nieko nemo
kina (žiur. jo “Pragiedruliai“). Jis patei
sins kiekvieną reiškinį, kiekvienų nuodė
mę. Jeigu žmogaus prigimtis dėl papras
tų gamtos dėsnių ko reikalauja, jis didele 
meile tų reikalavimų pateisins. Ir Tumo 
raštuose neskamba paradoksu, kai jis jau
nų, gražių, kietomis krūtimis, nekaltų 
mergaitę palygina kumelaitei, eržilo pasti
gusiai (žr. jo “Pragiedruliai“), kuri, pilna 
jaunos sveikatos, žvengia. Tumas priima 
visų gyveninių, kokis jis yraį by tiktai jis 
eina prigimties palaimintais keliais. Ir jis 
neklausia, ar tai gerai, ar tai blogai. Jis 
tiktai pasiklausia, ar tai sveika žmogui, 
visuomenei, ar ne. Jis literatūroj medikas, 
ne- apaštalas.

(Bus daugiau)
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x Didelė nelaimė su 
automobiliu

Nelaimė ištiko du jaunu lietu
viu, Kazimierą. Balčaitį ir Jo
ną Šimkų.

Sausio 23 d. Kaz. Balčaitis 
su savo draugu Jonu Šimkum, 
savininku automobilio, sutarė 
važiuoti iš Chicagos j Racine, 
Wis., pas savo brolį Juozą BaL 
čaitį, su kokiu tai svarbiu rei
kalu. Racinan juodu atvyko 
sausio 26 d., 4 vai. po pietų, ir 
ten užtruko iki 12 vai. nakties. 
Atlikę savo reikalus draugai 
sutarė grįžti tą pačią naktį, 
12:15 vai. Chicagon. Kazio 
brolis Juozas Balčaitis, prašė 
juos pernakvoti pas save, bau
gindamas juos prastu oru — 
didele sniego dargana. Bet 
draugai nepaklausė perspėjimų 
ir išvažiavo Chicagon kaip 
12:15 vai. nakties, sausio 27 d., 
atsakydami, jogei neturį lai
ko nakvoti. r
Grįždami namon, vidury She- 

ridan kelio, apie 3 mylios nuo- 
Zion City ir Waukcgano, suti
ko didelį t roką atvažiuojant 
nuo Waukegano. Lenkdamiesi 
troko pertoli pasuko į šalį ir 
nuvirto griovin ir apsivožė 
amalu. Tai įvyko ačiū sniego 
audrai. Troku važiuojantis 
žmogus nepastebėjo ir nuva
žiavo.

Virsdamas automobilius K. 
Balčaičiui skaudžiai užgavo 
galvą, dėl ko, matytis, ir apsvai 
go. Nebegalėdamas gelbėtis 
pritroško. Kazio draugo J. 
damas prispaudė abi kojas 
žemiau kelių. Negalė
dama viens antro gelbėti,šau
kėsi pagelbos pro šalį važiuo
jančių žmonių, bet niekas jų 
nepastebėjo ir nenugirdo iš 
priežasties sniego audros.

Nelaimingieji išbuvo apsi- 
vožę nuo 1 vai. iki 5:30 vai. J. 
Šimkus, turėdamas kiek Kuo
sas rankas, išsiėmęs peilį ban
dė pasiliuosuoti supiaustyda- 
mas sėdynes ir duris, bet be 
pasekmių. Apie 5:30 vai., pra
švitus, važiuojantys su troku 
darbininkai Waukeganan dar
ban pamatė apsivožusį karą 
griovy; sustoję priėjo apžiū
rėti ir rado nelaiminguosius 

po karu pritroškusius. Išėmę 
juodu iš po karo, nuvežė grei
čiausiai Victory Memprial li
goninėn, Waukegane. Uiž pen 
kių minučių Kazys Balčaitis 
pasimirė nesulaukęs daktaro 
pagalbos. Joną Šimkų pasisekė 
atgaivinti. Jis papasakojo nuo- 
tikį. Tuoj duota žinia Kazio 
velionio broliams iš Kenosha 
Jie pribuvo į VVaukeganą, pa 
samdė vietinį graborių, kuris 
parvežė velionį į brolio Jurgk 
Balčaičio namus, 12 South 
Netvell St., Kenosha, Wįs.

Broliai davė žinią apift ne
laimingojo mirtį savo gimi 
niems, draugams ir pažįsta 
miems, kurie atvyko į šerme
nis. J. Šimkus po poros dienų 
pats atvažiavo iš Chicagos į 
laidotuves savo mylimo drau
go- /

Kazimieras Balčaitis gimė 
Lietuvoj gruodžio 16 d., 1891; 
m., iš tėvų Jono ir Marijonoj 
Balčaičių, Kauno rėdybos, Ra
seinių apskr., Vohmdiškės kai 
mo. Amerikon atvažiavo 2 d. 
liepos, 1910 m. pas brolius . 
Kenoshą. Pirmiau dirbo fabri
kuose. Dirbdamas per 4 me 
tus sunkų darbą stengėsi pra
mokti anglų kalbos. Apie po 
rą melų atgal baigė vakarinę J 
Y. M. C. A. mokyklą Keno- Į 
shoj. Susitaupęs tylėk pinigų 
jis, patariamas savo draugų 
išvažiavo į Ettingham, Ilk, pa
simokinti photo engraving 
kolegijom [ apie metus laiko 
baigė mokyklą ir gavo diplo

mą. Po to išvažiavo į Rock 
Island, III, kur Y. M. C. A. pa
rūpino jam jo profesijoj dar
bą.

Jaunas Kazys, nepatenkin
tas tuo savo amatu, atvažiavo 
Chicagon 1914 m. ir pradėjo 
mokintis piešimo Tyler Art 
Institute. >

Pasimokinęs porą metų įs
tojo į Suv. Valstijų kariuome
nę 1917 m. Išbuvęs porą metų 
kariuomenėj, gavęs antro laip
snio leitenanto urėdą, sugrįžo 
Chicagon 1919 metais ir vėl 
įstojo mokintis piešimo ton 
pačion mokyklon, gaudamas 
didelės paramos iš S. V. val- 
Ižios už savo tarnystę pasau- 
’inio karo metu.

Jis trumpu laiku pralenkė 
kai kuriuos savo draugus stu
dentus piešime.

Velionis Kazys sakėsi užbaig
siąs mokyklą apie rugpiučio 
mėnesį, 1923 m., bet neleinto- 
;i mirtis jį pribaigė ankščiau: 
Srovė ką tik pražydusį jauną 
vyrą iš musų tarpo.

Velionis nuo pat savo atkę- 
liavimo Amerikon puikiai su
gyveno su broliais. Prigulėjo 
prie laisvesniųjų pašaipiųjų 

! raugi jų, buvo rimto budo ir 
visų draugų mylimas, kaipo 
daug veikiantis tarpe lietuvių 
Kenoshoj. Kazys Balčaitis bu
vo vienas iš jauniausių savo 
devynių brolių, kūrins paliko 
didžiausiame nuliūdime: Joną 
ir Vincą Lietuvoje; Jurgį, Sta- 
lį, Martyną ir Juozą Ameriko- 
e. Kili jo broliai buvo mirę 
cniau Lietuvoj ir Amerikoj. 
Taipgi paliko daug giminių, 
draugų ir savo mylimą mer
giną, kurią neužilgo butų ve
lys. Dasižinoję. giminės, drau
gai, studentai ir pažįstami iš 
hieagos, Waukegano, Rock 

’sland, Racine ir Kenosha at- 
/ažiavo į laidotuves su daugy
be žalių gėlių vainikų ir ati- 
’avė jam paskutinį patarna
vimą.

Laidotuvės buvo antradienį, 
mūšio 30 d., 2 vai. po pietų. 
Švežant velionį iš namų, drau
gas Prihodckis, aptiekorius iš 
hieagos, pasakė trumpą at- 

* sveikinimo prakalbą, kuri 
isus sugraudino. Velionis ta- 

io palaidotas miesto kapinėse 
Green Bidge Cemetery). Lai- 
lotuvėse dalyvavo porą šimtų 
monių. Simanauskas, vietos 

’otografistas, nuėmė paveika
us prie velionio duobės.

Draugai iš Chicagos, Pri- 
lodskis ir Bagdonas, pasakė 
>o draugingą prakalbą, nu
nešdami velionio biografiją, 
’o prakalbų velionis tapo peis
as duobėn ir užkastas. Lai il
gisi jaunas artistas, Ka- 
imieras Balčaitis, amžinai šioj 
aisvoj šaly.

—Velionio Draugas.

APKALTINO TRIS DEi 
TEKTYVUS.

Grand jury apkaltino tris 
letektyvus, kurio brutališkai 
mišo Edmund Fitch, teatro 
argonistą, norėdami iš jo iš
laidi prisipažinimą apie pa- 
ogtus automobilius. Policijos 

’opartamentas praneša, kad 
įčiu tam automobilių vagiliai 
>radėję labai smarkiai veikti: 
•likę pastarųjų 24 valandų pa- 
ogę net dešimts automobilių.

59 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MUNŠAINO.

Šiais metais nuo munšaino 
• ui pasimirė 59 žmones Chi- 
agoj. žinoma, panagių m^iri
tu reikia laukti ir daugiau.

ĮVYKO 145 GAISRAI.

Užėjus nepaprastam šalčiui 
'hieagoj įvyko 115 gaisrai , 
4 valandas. Sako, gaisrai įvy- 
ę ačiū sprogimui gazo dūdų 
lamuose. Pridaryta labai daug 
mostolių.

63 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Užmušimai automobiliais nti- 
dien didėja. Šiais metais Chi- 

cagoj nelaimėse su automobi
liais jau žuvo 63 žmonės. Pe
reitą sekmadienį tapo užmuš
tas Thomas Philbin, specialis 
policistas Illinois Central gelž- 
kelio kompanijos. Jį užniušo 
automobilius Joseph T. Del- 
fossc, studento Wisconsino 
Universiteto. Nelaimė įvyko 
ant Michigan bulvaro, prie 
Van Buren gatvės. Delfosse, sū
nūs turtingo aptiekų savinin
ko Chicagoj, buvo areštuotas, 
o vėliau paliuosuotas.

ATVAŽIUOJA GARSUS 
GYDYTOJAS.

Šiandien Chicagon atvažiuo
ja Emile Coue, paskilbęs Fran- 
cijos gydytojas, apaštalas au
tosugestijos. Tai reiškia, kad 
jis apsiima išgydyti daugybę 
įvairių ligų su pagelba įkal
binėjimo. Pirmiausiai jis ma
no aplankyti skerdyklas. Emile 
Coue apsigyvens Blackstone 
Hotedy ir žada duoti keturias 
lekcijas Orchestra Hali salėj. 
Vieną lekciją duos šiandie iš 
ryto ir antrą po pietų. Kitas 
dvi lekcijas duos ryto — ry
tą ir vakare.

Lietuviu Rateliuose
Lietuvių Socialistų Jau

nuomenės Lyga agije j
Penktadienio, vasario 2 d., 

vakarą, pas drg. A. Puidą, 822 
W. 35 St., įvyko antras L. S. 
J. Lygos susirinkimas, sušau
ktas tikslu atgaivinti tą orga
nizaciją. |

Pirmininkavo J. Čeponis. 
Valdyba išdavė raportą, iš ku
rio pasirėdė, kad organizacija 
gerai stovi. Ižde esama virš 
dvidešimts du doleriai pinigų 
apart čarterių, knygų, ant
spaudų, muzikalių Instrumen
tų ię t. t., kuriuos organizaci
ja turėjo įsigijusi.
. Išrinkta pastovi valdyba iš 
tekančių narių: K. Misius, or
ganizatorius; Marijona Jaki- 
niutė, užrašų sekretorė; K., Ja

nuškevičių, iždininkas ir J. 
Auryla, korespondentas.

Tarp kitko tapo nutarta su
rengti draugišką vakarėlį su 
įvairiais pamarginimais duoti 
progos pro-grcsyyci jaunuome
nei susipažidti arčiau su drau
gijos tikslais ir linksmai lai
ką praleisti patiems nariams, 
šrinktas vakarėlio komitetas 

iš dd. K. Masinus, K. Januš
kevičiaus ir St. Zovės, Kuriems 
pavesta surasti visasy rengimo 
reikalas.

Nutarta sekantį susirinkimą 
sušaukti ateinantį penktadienį, 
vasario 9 d., 7:30 vai. vaka
rą, pas drg. A. Puidą, 822 W. 
35th St. Norima geriau su
tvarkyti ir suplanuoti tolimes
nį veikimą.

Pora melų atgal L. S. J. L. 
buvo viena iš aktyviausių or
ganizacijų. Ji turėjo keletą 
šimtų energingų narių ir ga
bių darbuotojų iki užėjo ko
munizmo audra, kuri sudenio- 
ralizavo organizacijos veiki-

Nemo L lenu ui los num.883, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutini sijonų. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy .h 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ii • P
$3. Mes pasiųsime.

Netoo Hygienic-Fashion Institute E 
120 E. lotli $t., New York (Dept. S.) H

. . .,-a.

mą. Bet šiandien pasirodė, kad 
komunizmas, apie kurį tiek 
daug svajota, pradeda nuslug- 
ti ir nykti. Pagalios, būrys 
draugų ir veikėjų iš Chicagos 
ir apylinkės, nutarė atgaivin
ti L. S. J. Lygą ir praktiš
kiau sutvarkyti jos programą, 
kaipo vieninteles progresyVės 
laisvos jaunuomenės organi
zacijos, kurios svarbiausiu tik
slu bus šviesti ir lavinti jau
nuomenę. 'socialistinėj dietoj. 
Ji taipgi stengsis jaunuomenę 
lavinti dailėj — dramoj, mu
zikoj ir t. p., rengdama drau
giškus bei šeimyniškus vaka
rėlius, išvažiavimus, ir viso
kius įvairini pasilinksminimus 
savo nariam*.

Atkiivelgiant į U S. J. Ly
gos programą ir narių ūpą 
reikia tiketieą, kad ši organi
zacija greituTaiku pasistos ant 
tvirtos papėdes, nes viena, or
ganizacija gerai stovi finansi
niai ir antra, praeitame susi
rinkime pas draugus ir drau
ges pa«ir«iiki nepaprastas pa
sišventimas ir noras dirbti ir 
veikti šio# organizacijos labui 
ir idėjoms. Visi draugai raš
tiškai pasižadėjo ateinantį su
sirinkimą po keletą dolerių 
aukaati •rganiaaaijos bėgan
tiems reikalams. Apart sugrį
šimo eėnųjų narių, dar kele
tas naujų draugų prisidėję, ir 
sekantį susirinkimą kur kas 
daugiau draugų ir draugių pri
sidės.

BOXRS

kas

Turkiškas tabakas yra švelniausias ir 
labiausia tinka Cigaretėms. Pirkda
mas HELMAR Cigaretus gauni geriv

PASIRINK 
HELMAR

RŪKYTOJAI, kurie supranta 
gera pasirenka HELMAR Čiga 

retus, nes HELMAR patenkina it la
biausia nepatenkinamus vyrus.

mą. Pirkdamas paprrėetae Cigaretes
gauni tik skaidą.

HELMAR CiEM-etai yra rapakuoU 
kietose skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo sušilaužymo ir sumankymo.

\ . -

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ • V
1S

INIGAI

Svarbiausiai ši organizadųa 
buvo ir yra reikalinga laisvai 
protaujančiai Amerikos pro
gresyviai jaunuomenei, kuri 
turės progos prisidėti, sutver
dama kuopas įvairiuose mies
tuose ir miesteliuose. Visi su
jungę spėkas paj'ėgsihne nu
veikti milžinišką visuomenėje 
darbą. Pagalins laikui bėgant 
ir aplinkybėms kelčianties dėl j 
sekmingesmio veikimo, noriilt 
ar pageidaujant didžiumai, L. 
S. J. Lyga galės sujungti sa
vo spėkas ir veikimą su vei
kimu Lietuvos socialistinės jau
nuomenės, kurios, kaip ir Ly- 
giečių, idėjiniai tikslai yra vie
nodi. s
— L. S. J. L. Korespondentas.

Labai svarbios prakalbos
Bridtfeportiečiai, pasinaudokite 
nepaprasta proga. Drg. Bieli
nis kalbės Šiandien Mildos sve
tainėj temoje “Lietuvos eko
nomine padėtis”. Visi atsilan

kykite | prakalbas.

Šiandie, 7:30 vai. vakare, 
Mildos svetainėj, įvyks labai 
svarbios ir pamokinančios pra
kalbos drg. K. Bielinio, Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
atstove ir buvusio Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nario. Drg. 
Bielinis kalbės apie ekononū-

( Tąsa aat Cte pwL)

ŠIANDIEN AŠ
TIKRAI SVEIKA

Taip rašo moteris ėmusi 
Lydia E. Pinkham’s Vege* 
table Compoundą.

Jamestown, N. Y. — “Aš buvau 
nervuota, lengvai susierzindavau ir 

nusimindavau ir ne 
turėjau ambicijos. 
Kartais aš negalė
davau pasėdėti, ka
dangi turėjau skau 
smus strėnose ir 
buvau silpna. Aš 
paėmiau Lydia E. 
Pinkham’s Vega- 
table Compound 
skystoj ir tablotų 
formoj ir vartojau 
Lydia E. Pink
ham’s Sveikatinį 

plovalą nuo uždegimo. šiandien aš 
eau tikrai sveika, laikau įnamius ir 
dirbu. Ai rekomenduoju jūsų vaistus 
kiekvienai moteriai, kuriai nesveikuo
ju ir jus galite panaudoti šitą mano 
laišką kiekvienai kitai pagelbėti. Da
bar aš pergyvenu Gyvenimo Permai
ną ir laikau namie Vegetable Compaun 
dą, kad galėčiau paimti kuomet man 
prireikia”.—Mrs. Alico D. Davis, 203 
W. Second St., Jamestovvn, N. Y.

Dažnai kokia nors menka kliūtis 
suard© viso kūno stovi; ją parodo to
ki© simptomai, kaip nervuotumas, 
strėnų skaudėjimas, ambicijos stygis 
ir abalnas silpnumas.

Lydia Pinkham’s Vagatabla Com
pound ©sti puikum vaistu nuo tokių 
kliūčių. Daug kartų jis praialina 
kliūties priežastj.

PAIN-EFEIIERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kasai• t Šaukiamasi Pahi-ExĮS©Ileri© 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

pirmu iayptelėjimu 
r©«M atlėk© skaas- 
aa©, a©rvus krataa- 
ėios n© aralgijoa, kan
kinančio ir risian
čio į kravp atrėaą 
ditglio, tuojaaa nu- 
sipirkit© iito galin
go ir patikėtino čoi-

myninio linimanto ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
P a i n Exp©ll©ris turi musą INKARO 
vaisbaž©nklį. Visi kiti yra pa/ 
megzdziojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose ai'ba iŠ

F. AD. RlCHTEJl & CO., 
1M-1J4 Sonth 4tr St., Broohljra, N. Y.

6822 mirtys nuo kokliušo

Kokliušas yra labiausiai apleisti- 
vaikų liga ir pavojingiausia. Vienai; 
metais Jungtinėse Valstijose numirš 
ta nuo šitos ligos 6,822. Nuo kokliu 
šo nėra vaisto, jis paprastai išlaikt 
savo laiką, bet galima palengvinti ii 
jox ilgj sutrumpinti. Keli lašai Dro 
Drake’o Glesco atleidžia didžiausį ko
sulį o duodant nuolatai, jis sumažina 
smarkumą ir paskubina pasveikimą. 
Jį pataria gydytojai ir aptiekininkai, 
garantuodami pilną patenkinimą.

GYVENK ILGAI. 
Jauskis 10 iki 30 metų 

jaunesniu.
Nuo vidurių užkietėjimo, pilvo suru- 

gimo, kepenų nesveikumo ir kraujui 
pagerinti Bulgariškoji Žolinė Arbata 
yra didžiausia naminis vaistas. Geri 
ją karštą eidamas gulti nuo peršalimo. 
Pąrdavinėja ją visi aptiekininkai, a« 
ba apdraustu pašto siuntiniu viena di
delė šeiminė dėžutė $1.25, ar 3 dėžu 
tęs $3.15, ar 6 dėžutes $5.25. Adresas: 
Marvel Products Company, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa. .

ROCKFORDO
Lietuvon

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

Roėkford Real E statė 
and Loih Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus'geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per

Roėkford Rėal Estate
> and Loan Co.

809 So. Main St.,

Roėkford, III.____________ ’________ i

Ar žinai kad -
Paskutiniame Tautų Lygos 

Plenumo posėdyje (nuo rugsėjo 
5 iki spalio 5, 1921 m.) nežiū
rint griežto pasipriešinimo iš len
kų puses, Lietuva tapo priimta 
Lygos nariu ir tokiu budu ji įėjo 
į tautų suverenumo ir nepri
klausomybes šeimą? Ar žinai, 
kad Helmar turkiški cigaretai 
yra dirbami dirbėjų apgščiausios 
pasaulyje turkiškų cigarctų rū
šies?

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 mane pasitarti.

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

DB. SERNĖR, ŽERNAS
*315 8©. Halsted St. Chicago, Iii.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. N©diliomis nuo 10 iki 1.

20 metų prityrimo

Simptomai pareišKią 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
l)©fina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukaniiuz tai

kus T
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios' šviesai ?
Ar jaučiate krip ir smiltis akyse?
Ar yra balte dėmė ant vokų?
\r turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

JOH.N J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

<________________________ J
------- ,

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross,

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo bodai nuo

Chronižko 
Nervingumo 
Kraujo 
tlapumo 

ii
Privatinių 
Ligą .
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nemuši minkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
linkite elevaitorių iki 5-to augftto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Ned81- 
dleaiais 10-1 po piet. PaaesMyj, 
8ered©j ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRI8DVAIMTS MBTŲ TOJ® 
PAČIOJE VIŠTOJE.

Vieta kurioj tūkstantiai žmeirfą 
likę Išgydyti, tai goriausia vhrta 
ligonių atsilankymui.

V-.------- ------------- ------------------------/

Dr. Anelė Kaushillas D. C.CH1ROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių 

visokias staigias ir kroniškąs ligas: 
narvų, reumasiemą, paralyžių, naktin} 
susiilapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrą, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 8t., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 a. m.
■' ' ... '.  ............ —

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 mergįnų ligų.

943 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

V---... ........ ....... . " - . ■

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki .8 vakare.

Ketvirtad! ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis

* NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą, v 

3247 Emerald Avė., Chicago, III*.--- - ------------ .... . >

DAVID Rl TFER & COJ
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iii retai!'
1 kiemų. Visur pristatom.
įi South Side ofisas 8801 Normai Av Į 

Tel. Yards 2296.
5 - ! - '........■■■■/
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

liaus baigs ir Mikas Rugis La ne
Technical High School.

— Northsidietis. PRANEŠIMAI.

nę padėtį Lietuvoj. Tai labai 
svarbu išgirsti kiekvienam lie
tuviui, nes tema apima pama
tinius Lietuvos klausimus: 
Lietuvos ūkis, pramonė ir fi
nansai; ekonominė valdžios 
politika; krašto atstatymas; 
žemės reforma ir kiti svarbus 
dalykai.

Iš visko aišku, kad prakal
ba bus labai įdomi, nes ji pa
lies reikalus visų piliečių; dar
bininkų, biznierių, profesiona
lų ir tam panašių. Visi be 
skirtumo turi būti prakalbose, 
jei nori tinkamai susipažinti 
su padėtimi Lietuvoje ir vė
liau orientuotis svarbiuose 
klausimuose. Lai ne vienas ne
praleidžia progos išgirsti drg. 
Sielinį.

Apart Bielinio kalbės ir drg. 
P Grigaitis, “Naujienų” redak
torius. Jis jau mums visiems 
yra gerai ižinomas kalbėtojas 
ir bu abejo šiuo sykiu turi 
daug ko naujo ir svarbaus pa
sakyti. Todėl visi eikime į pra
kalbas, Brldgeportietis.

Bridgeportas.
Iš Susivienijimo Draugi 

jų veikimo.

Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa
mokos vaikams yra duodamos utar- 
ninkais iv pėtnyčiomis, nuo 4 iki 6 v. 
vok., Raymond Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yra leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

North Side.
Praeitų savaitę ponole Aldo

na Rūginte užbaigė Robert A. 
Waller High School, ir ren
giasi stoti kolegijom Jinai tu
ri palinkimo tapti gimnastikos 
mokytoja. Nors p-lė Aldona 
Rugiutė yra tiktai 16 metų am
žiaus, bet pasekmingai užbai
gė aukštesnę mokyklų, kas aiš
kiai rodo nepaprastus josios 
gabumus, kaip moksle, taip ir 
muzikoj. Ne tik kad ji gra
žiai skambina pianų, bet tu
ri ir pusėtinų lietuvių jauni
mo būrelį prai nokinu si skam
binti pianų. Todėl linkiu p-lei 
Aldonai Rūgi u te i pasekmingai 
užbaigti aukštesnį mokslų ir 
todiauM darbuotis lietuvių vi- 
suomenės labui. Iki šiol, kiek 
tik jai laikas leido, darbavosi 
jaunuolių “Bijūnėlio” draugi
jos labui. Lai būna garbė tė
vams Rugiams, nors jie yra 
neturtingi, kaip ir daugelis ki
tų danbo žmonės, bet moka 
tinkamai įvertinti mokslų. Jie 
suranda priemonių leisti savo 
abudu vaiku į aukštesnes mo
kyklas. Keliais mėnesiais vė-

čia norėčiau trumpai pami
nėti apie Susivienijimų Drau
gijų ir jo veikimų. Metinis su
sirinkimas įvyko sausio 30 d. 
Išduota komisijų ir komitetų 
raportai ir išrinkta nauja val
dyba. Vakaro renginio komi
tetas pranešė, kad vakaras įvy- 
ksiųs kovo 11 d., šv. Jurgio 
svet. Busiu sulošta “Užburti 
turtai.”

Susivienijimų sudaro vietos 
draugijos, kliubai ir kuopos. 
Susivienijimas yra sutvertas, 
kad šioj kolonijoj pastatyti 
nuosavų lietuvių namų arba 
svetainę. Draugijos įstodamos 
i Susivienijimų moka po $5, 
o paskui po vienų centų nuo 
kiekvieno savo nario metams. 
Tais pinigais yra padengiamos 
visos susivienijimo išlaidas.

Taipgi susivienijimas kas
met rengia piknikus, balius, 
vakarus, nuo kurių pelnas ski
riamas pirkimui Šerų svetai
nės statymui. Susivienijimas 
jau turi pirkęs serų už $2140. 
Kasoj laikoma tiek pinigų kiek 
esti reikalinga Nudengti bėga
mas išlaidas. Susivienijimas de
da didžiausių pastangų pasta
tymui nuosavos lietuvių sve
tainės, kur butų galima reng
ti visokias pramogas: vaka
rai; koncertai, baliai, šokiai ir 
t. t. — K. J. D.

Aukos Lietuvos Socialde
mokratams

Drg. K. Bielinio prakalbose, 
vasario 2 d., Stančiko salėj, 
Rosolande, buvo renkamos au
kos Lietuvos Socialdemokra
tams.

Aukavo po $1: J. Kuitdro- 
tavičius, R. Dobravalskis ir 
B. Barkauskas; po 50 centų 
aukavo: A. Žilevičia, J. Mila
šius ir A. Grebelis. Smulkių 
aukų surinkta $1.35. Viso au
kų surinkta $5.85. Aukavu
siems tariama širdingų ačiū.

— Komitetas.

Fraaešimafi

Indiana Harbor. —Prakalbos su pa
veikslais įvyks antradienį vasario 6 d. 
7:30 v. v. Catherine Ilouse svetainėj 
138 Deador St. šitos prakalbos yra 
rengiamos Lietuviu švietimo Draugi
jos iš Chicagos. Meldžiam visus lie
tuvius atsilankyti. įžanga liuosa.

Komitetas.

Lietuvių Socialistų Jaunuomenes 
Lygos senosios ir naujosios valdybos 
susirinkimas įvyks antradieny, vasa
rio 6 d., 7:30 vai. vak. pas drg. A. 
Puida, 822 W. 35th St. Draugai malo
nėkite laiku susirinkti. Valdyba.

Roseland. Liet. Scen. Mylėtojų 
Ratelio mėnesinis susirinkimas bus 
antradienį vas. 6 d. 7:30 vai. Vak. 
Strumilo svetainėj. Visi nariai ir no
rintieji prisirašyti teiksis atsilankyti.

Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Draugija 
“Rūta” No. 1 laikys susirinkimą vasa
rio 7 d. 8 vai. vakare, Č&Tnausko svet. 
1900 S. Union Avė. Valdyba.

Bendro Komiteto Susirinkimas.
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės apvaikščiojimo, 
Bendras Komitetas turės savo posėdį- 
pč-tnyčioj, vasario 9 d. Malinausko sa
lėj, 19th ir So. Halsted St., pradžia 
7:30 vai. vakare. Malonės visi Bend
ro Komiteto nariai dalyvauti posėdy, 
nes yra daug dalykų apkalbėjimui.

A. žymontas, pirmininkas.:

$100.00 dovanų biblistams, jeigu jie 
prjrodys savo teorijos teisingumą. 
Diskusijos įvyks trečiadienio vakarą, 
7:30 vai., M. Meldažio salėje, 2244 W. 
23rd PI., Chicago. Teigiamąją pusę 
gins Jonas Rodinas. IŽŠų padengi
mui bus imama 15c. įžangos. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. Komitetas.

A. L. T. Sandaros 75 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadienį 8 
v. v. vasario 7 d., 1923 m. J. H. Ra- 
šinskio svet., 729 W. 18th St. arti So. 
Halsted St. Visi būtinai atsilankyk't 
Į susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui Išgirsite sei
mo delegatų raportą ir pasiimsite 
“Sandaros” kalendorius, 1923 m.

Valdyba.

A. L. T. S'andaros 75 kuopos susi
rinkimas vyks trečiadienyj, 731 W. 18 
St. Draugai malonėkite kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes turime kele- 
tą svarbių reikalų aptarti, tarp kur u 
bus ir seimo delegatų raportas išduo
tas. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. Užrašų rašt.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 7 d., 7:30 vai. v. 
Mildos svet., 3142 So. Hasted St. Vi- 

i nariai malonėkite laiku susirinkti, 
•ics randas daug svarbių dalykų ap
tarti. Norintys įstoti kviečiame atsi
lankyti. Nariais priimami-visi namų 
savininkai Chicagoj.

Nut. rašt. A. Bugailiškis.

I

LSS. VIII Rajono konferencija bu-> 
vasario Ii d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. GrebeLs.

ALBINAS’ BUDKIKAS
Musų numylėtas sūnūs persi

skyrė su šiuomi pasauliu vasa
rio 5toj dienoj, 1923 met., 5toj I 
valandoj ryto, po ligos plaučių 
uždegimo, kuria sirgo tik 8 die- Į 
nas.

Velionis turėjo 21 metus ir 9 į 
mėnesius amžiaus. Paliko dide | 
liame nuiudime tėvus, Jonų ir Į 
Barborą Budrikus ir tris brolius’, į 
Bronislavą, 16 mietų amžiaus, i 
Benediktą 13 metų ir Alfonsą 8 H 
metų amžiaus.

Laidotuvės įvyks Ketverge, S 
vasario 8 d. 1923 m 8:30 vai. ry- 9 
to iš namų po numeriu 3254 So. 
Morgan st. į Šv. Jurgio bažny
čią. Po pamaldų bus palaidotas a 
Šv. Kazimiero Kapinėse.

Keistume visus gimines ir pa I 
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę tėvai,
Jonas ir Barbora Budrikai.

Bronislovas, Benediktas ir j 
Alfonsas.

MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS
Lenkių metų sukaktuv.ų Lietus os 

Nepriklausomybės
Rengia visos Chicagos Progresyvių 

Draugijų Bendras Komitetas.
Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren St. ir Ashland Boulevard 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Šiame jubilėjiniame apvaiksčiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Orkestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Dar
ijos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkės Lietuviai:—
Prašome visų iš anksto pradėti 

rengtis j šį milžinišką apvaikščiojimą. 
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietu
vis ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
baus apvaikščiojimo jubilėjaus.

Bendras „Komitetas.

Utarninke, vasario 6 d. Drg. K. Bie
linis, IJetuvos Sočiai demokratų Parti
jos atstovas kalbės Bridgeporte, Mil
dos salėj, 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai lite
ratūros mylėtojai, ateikite visi į pra
kalbas.

Rengia LDLD. 19 Kuopa.

Draugija šv. Onos rengia iškilmin
gą vakarienę su programų ir lietuviš
komis dainomis, trečiadienį vasario 7 
d. 1923 m. šv. Jurgio parap. svetainėj; 
pradžia 7 valandų vakarą. Bus vienas 
iš gražiausių vakarų ir atsilankiusieji 
bus pilnai užganėdinti.

Kviečia visus Komitetas.

Lietuviškos Teatrališkos Draugijas 
Rūtos No. 1 mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį vasario 7 dieną, 1923 
m. 7:30 valandą vakarą Geo. čemaus- 
ko svetainėj, 1900 Si. Union Avė. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti į susi
rinkimą minėtu laiku.

K. Balčiūnas, rašt.

Pirmyn Mišraus choro dainų repeti
cija įvyks antradienio vakarą vasario 
6 d. Liuosybės svet. 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 8 vai. Visi dainininką' 
privalote būti ant praktikos taip pat 
ir nauji dainininkai norintis dainuoti 
galite patapti choru nariais.

Valdyba.

ASMENįl JiESKOJiMAI
PAJIEŠKAU 2-jų draugių: Zofijos 

ir Valerijos Lukinska’čių. Jos tūlą 
laiką yra gyvenusios Rygoje ir atva
žiavusios Amerikon apie 12 metų at
galios gyveno Brooklyne, N. Y. Pas
kutinį laišką esu gavusi 1914 metais 
iš Lawrence, Mas*. Todelgi, meldžia
me jų pačių atsišaukti arba pažįsta
mi man pranešti. Zofija Kazlauskai- 
tė-Rukuiza, 4558 So. Paulina St., Chi 
eago, III.

JIEŠKAU savo moters Barboros 
Gražinskienės, kuri prasišalino nuo 
manęs vasario 2 d., 1923 m. su Jonu 
MikelaiČių, pasiėmė mano pinigų 
M,860, paliko mane su mažu kūdikiu. 
Vyras aukštumo apie 5 pėdų 10 colių, 
neturi kairios rankos pirmutinio pir
što. Moteris aukštumo apie 5 pėdų 
truputį žemaičiuoja kada kalba. Mie
la mano moteris, rodosi musų gyveni
mo dienose tarpe mudviejų buvo ge
riausi santykiai, kamgi mane ir tą 
mažą kūdikį taip nuskriaudei, ir da
veis tam pijokui galvą susukti? Jei 
su manim nebenori gyventi, tai kaip 
pati išmanai, bet ką tas mažas vai
kelis yra kaltas? Jei kas tokią po
relę patėmysit. praneškit; pirmutinis 
gausit $50.00 dovąnų arba ana pati 
tesugrįžta.

PETRAS GRAŽINSKTS 
709 W. 34th St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo kaimynų Jono ir 
Juozapo Keparučių, paeina iš Šimkai
čių vai., Serbentų kaimo, Raseinių ap, 
12 metų atgal gyveno Pittsburghe, Pa. 
Bukit malonus kas žinote apie tokias 
ypatas pranešti, arba patys atsišaukit, 
nes turiu svarbų reikalą. Jonas Bas
tin, 3632 So. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU sesers Paulinos Kazuny- 
čios po vyru Sinkevičienės, 11 metų 
atgal gyveno Farmingtone, III. Tu
riu prie jos labai svarbų reikalą. Ji 
pati ar kai žinote prašau pranešti 
adresu:

JOS. KAZUNAS
R. 5, White Cloud, Mich.

JIEŠKAU Motiejaus Baltrukonlo, 
oirmiau gyveno Bostone, Mass. Jis 
paeina iš Lietuvos iš Kazlų kaimo. 
Turiu prie jo svarbi] reikalą. Jis pMs 
?r kas apie jį žino te’ksis pranešti 
šituo adresu: (

ANTANAS AMBRAZAS
R. 2. Mame, Mich

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRAPUOLĖ šuniukas baltas gari>i- 

niuotas, mažas. Buvo nukirptas gra
žiai sprandas, o galva nekirpta. Kas 
turite malonėkite sugrąžinti, arba kas 
palėmysit toki šuniuką, malonėkite 
pranešti .

V. ZEMECKIS, 
3223 Auburn Avė., Chicago III.

~ įSRENPAVŪJIMUi""'
LABAI GEBA proga dakta

rui, dentistui ir kitokiam biz
niui išduodama randon kampi
nis namas, 5 ruimu flclas, ka
dangi arti nėra tokių profesijų 
tai čia yra gera proga. Ątsišau- 
kit 3150 S. Halsted St.

Tol. Boulevard 3305

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario pas lais

vus žmones. Kad butų apšildo
mas kambarys Northsideje.

J. Z. KUNDRA,' 
Naujienos Box 203

• 1739 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMĄ randon kam

barys galu apšildomas. Galima 
gyventi dviem.

2914 W. 43-ixl St.
2 lubos.

REIKIA DARBININKŲ
_ VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALAUJAMA prityrusių 

siūlių siuvėjų prie kelinių; taip
gi prityrusių operatorių ir vyrų 
bei moterų mokytis siūles siūti.

HART SCHAFFNER A 
MARK

1922 S. Halsted St.

VYRŲ
Sargo $25.00 į savaitę, 3 mechani

kų i malūną po 721{>c. j valandą; veži
mu plovėjų $25.00, dailydžių, 65c. į 
valandą, dailydžių padėjėju $25.00, 
ugnakurių 50c. j valandą, džianitorių 
$25, 2 pakuotoji], 5Qe, valandai, tarnų 
l“60 mėnesiui kambarys ir valgis, dar
bininkų 45—50c. valandai.

MOTERŲ
Džianitorių tumpoms valandoms, 

naktimis $14—$1.8 Į savaitę, indų plo- 
•’čjų dienom's ir naktimis $14—$16 į 
savaitę, merginų i .dirbtuvę. $12 -r- 
$16 į savaitę; skalbėjų $60, kambarys 
ir valgis.

South P.-uk EmMoyment Agency 
4193 So. Halsted St.

2 lubos.

REIKIA DAMInkT
MOTERŲ_______

RJlJKALAUJAMA mi» 
nos arba moters prie narni} dar 
bo. Nuolatinis darbas ir geri 
namai. 3641 Douglas Blvd.

Lavvndale 0321

MERGINŲ
IR JAUNŲ MOTERŲ

PRIE DURKŠLINIŲ 
SPAUSTŲ IR 
LENGVO DARBO 
DIRBTUVĖJE.

ŠVĄRIOS DARBO 
SĄLYGOS IR 
PRADEDAMOJI AILlGA 
IR PAKĖLIMAS 
IŠMOKUS. ;

CONTINENTAL CAN CO Ine. 
2221 So. Halsted St.

merginųTrmoterų
16 metų ir senesnių prie len

gvo danbo dirbtuvėje.
Pakelta alga.

Ateikite pasirengusios 
prie darbo.

AMERICAN CAN CO.

3961.Canal Street, 
4 blokai į vakarus aue 

Wentworth Avė.

MERGINŲ prie lengvo darbo dirb
tuvėj. Smagios darbo sąlygos. Nuo
latinis darbas ir geras užmokesnis. 
Naujovinė dirbtuvė. Ateikit prisiren
gusios dirbti.

REGENSTEIN-VEEDER CO. 
3440 N. Kim-ball Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_________

REIKALAU J A pr i t y rusi ų
operatorių prie pajiega varo
mų nlašinų. Darbas nuolatinis, 
geras užmokesnis. Fashion 
Garmcnt Co., 716 W. Madison

St. Room 306

REIKALAUJA merginų, merginų, 
merginų, kurios yra 16 iki 25 meti 
amžiaus — nevedusių. Lengvas dar
bas dirbtuvėj, prityrimas nerekalin- 
gas, išmokus pakeliama mokesnis, 
ateikit tik tą dieną, kada prisirengę 
stoti prie darbo. Turi mokėti angliš
kai kalbėti ir rašyti. Illinois Miniature 
Lamp Division, 2243 W. Hanison St.

MOTERŲ operatorių reikia 
prie apatinių sijonų ir moteriškų 
kelinių. Kreiptis

WESTERN GARMENT CO.
900 W. Van Buren St.

MOTERŲ
Operatorių, pripratusių Union 

Special mašinomis sinti. Nuola
tinis darbas per apskritus me
tus. Geras mokesnis.

Kreiptis
WESTERN GARMENT CO., 

900 W. Van Buren St.

PRITYRUSIŲ užlaidų dirbė
jų; idealūs stjlygos, geriausias 
mokesnis. Nuolatinis darbas; 
ateikite pasirengusios prie dar
bo. Kaplan, Ine.

1213 So. Wabash Avė.

REIKALINGA sena moteris 
ar senas vyras prie stubos pa- 
dabojimo dienomis. Valgis ir 
guolis. Kreipkitės:
903 W. 35 St. iš fronto 1 lubos

REUCALINGA MERGINA
PRIE NAMŲ 

DARBO.
KLAUSTI

• 1157 E. 55-th St.

REIKALAUJA operatorių prie 
siuvami} mašinų, kurios yra 
pratę paiega varomoms maši
nomis sinti. Nuolatinis darbas. 
Ateikit pasirengusios dirbti.

Rcgenstcin- Veeder Co. , 
3440 N. KimbalbAve.

■i

REIKIA DARBIH»ay~
'- VYRŲ

REIKIA VYRŲ
NUOLATINIS DARBAS Vi

dui; 45c. į valandų. Kreiptis.
E. F. Houghlon and Co.

3534 Shields

DAILYDŽIŲ PRIE KARŲ
Prityrusių dailydžių prie naujų 

prekinių vagonų; darbas vidui už 
gerą apięokėjimą.

American Car and I’oundry Co. 
2310 So. Paulina St.

- _• - - - ' ...... .:    i  -    
REIKALAUJA PRITYRUSIO 

jauno žmogaus geležinėje krau
tuvėje; gera vieta.

Abner H. Cohen. 
2202 W. 22 St.

REIKALAUJAME ŽIRKLI- 
ninko sengeležių kieme; taipgi 
darbininkų. Geras mokesnis, 
nuolatinis darbas. —

1632 W. Kinzie St.

OPERATORIŲ VYRŲ PRIE 
pajiega varomų siuvamų maši
nų; darbas naktimis. Genis mo 
kesnis. Kreiptis. Regenstein— 
Veeder Co. 3440 N. Kimball 
Avenue.

GEI.ŽKELIO DARBININKŲ

REIKALAUJAMA;

PAGEIDAUJAMA
PRITYRUSIEJI,

BET PRITYRIMAS
NĖRA BŪTINAS.

KREIPTIS -
ACME STEEL GOODS CO.

135 St. ir I. C Tracks
Riverdale, III.

REIKALINGA^ pirmarankis 
kepėjas, kuris moka kepti duo
nų ir keksus.

Atsišaukite:
906 W. 31-s t S t.

PARDAVIMUI
PARUAVIMUI GROSERNfi IR 

SKANSKONIŲ KRAUTUVĖ. 
GERA VIETA. PIGI 
RANDA.

4535 Wallace St. k

PARDAVIMUI_ _
PARDAVIMUI groseme. Biz

nis gerai išdirbtas lysas ilgas. 
Randa tik $15.00. Kambariai 
gyvenimui. Priežastis pardavi- 

i mo liga. Atsišaukite 3726 So.
\Vallace St. Tel. Bld 3787

PARDAVIMUI saliunas. Se
nas ir išdirbtas biznis arti prie 
didelių dirbtuvių. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės 319 Root St.

PARDUODAMA SALIUNO 
DAIKTAI PIGIAI. 
KREIPTIS PAS:

JACOB HOLANIK,
1800 So. Morgan St.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė su namu lietuvių apgyVen
toj apylinkėj priešais lietuvių 
bažnyčių. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S. 
Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, labai geroj vietoj.

St. Ivanik,
1407 So. Morgan St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.

$100 įmokėti, likusius po $10 
kas mėnesį už % akro vietų ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

STORAS ir šeši pagyvenimai prie 
Morgan gat. arti 12-tos. Didelis bar- 
genas.

6 pagyvenimai prie 14 PI. arti Hal
sted gat. Bargenas.

ROOSEVELT REAL ESTATE 
EXCHANGE, 

802 Roosevcdt Rd., 2 lubos

PARDAVIMUI GROSERNfi IR 
bučernė, verta $2000, parduosiu už 
$700, greitai perkant. Turiu par
duoti arba mainysiu ant automobi
lio, ar garo loto. Atsišaukite.

4Š54 So. Rockvveli St.

PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 
ir lenkų kolonijoj. Biznis labai 
geroj biznio vietoj. Namas naujai 
įrengtas. Pigiai parduosiu, kas greit 
atsišauks.

8911 Commercial Avė.
So. Chicago, III.

Phonc Boulevard 2892

PARDAVIMUI labai geras 
šuo. Geras prie biznio arba prie 
namų dabojimo. Kreipkitės:

1130 Canal St.
Phone Wabash 5550

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Labai gera vie
la . Biznis senas. Parduodu, 
nes išvažiuoju į New Yorką. Kas 
pirks, tas laimės. 635 W. 26 St. 
Phone Victory 6630.

PARSIDUODA saliunas lietu
vių kolonijoj, biznis senas iš
dirbtas, gali pirkti visų ar pusę, 
Piteris Parskaudas, 1410 S. 49th 
Avė., Cicero, 1'11.

PARDAVIMUI keptuvė, ke
pama visokios rūšies duona ir 
keksai. Sena vieta ir išdirbtas 
biznis, kur galima daryti gerus 
pinigus. 2924 W. 25th St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
laliunas su barais ir visais įtaisy
mais. Saliunas randasi prie gat- 
vekarių ir netoli biznių, visokių 
Jautu apgyventa vieta. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos; par
duosiu maža kaina. “Lysas” 3 me
lams. 2048 W. 22 St. 

- ■- ■ — -■ — ------------------------------------------

GROSERNĖ pardavimui prie mo
kyklos, biznis gerai eina, randa ne 
brangi ir yra vietos bučernei, nes arti 
kitos nėra. Parduosiu pigiai; prie
žastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
3656 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 3,7>87

PARDAVIMUI didelė bučernė ge
riausioj vietoj ant Bridgeporto. Par
duosiu labai pigiai. Visą arba pusę. 
Priežastis pardavimo, partnerių nesu
tikimas.

Kreipkitės
1003 W. 32nd St.

PARSIDUODA barbemė labai pi
giai, visokių tautų apgyvento vieta, 
riznis išdirbtas per 12 metų. Prie
žastis pardavimo — einu j kitą biznį. 
Atsišaukite greitai į “Naujienų” ofisą 
1739 So. Halsted St., No. 204.

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografas su rekordais parduodama 
abąi pigiai, taipgi vėliausios mados 
’akandai 4 kambariams, sveklyčinč ei- 
ė, valgomojo kambario eilė, 2 mie

gamųjų kambarių eilės ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi parduos at
skirai. Nepraleisk šito bargeno. Bus
tas 1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 
saliunas; biznis gerai išdirbtas 
per daug metų; beizmente pul
ti pirtis maudytis. Noriu par
duoti į trumpų laikų.

153 E. 107 3t.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ.

KREIPKITĖS - 
3233 So. Halsted St.

PARDUODAMA SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas per daugelį metų. Par- 
davįmo priežastį patirsite unL 
vietos. 1910 Š. Halsted St.

PARDAVIMUI namas su bučeme. 
Namas mūrinis, dviejų augštų su baiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $18,2Qt. 
Parduodama dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

PARSIDUODA namas, bučernė ir 
grosernė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenimui 6 kambariai, 
plektrą, gazas, vana, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą namą, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savininkas 
eina į kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI farma 253 akrų su 
nuostoliu, 160 dirbamos, 80 užsėta ru
giais, dobilais ir alfalfa 40 akrų pie
vų likusi dalis po mišku, per gamyklą 
teka upelis ,namas 8 kambariu, cimen- 
tuota rusis ir visos kitos triobos su 
aikliais karvėmis, vištomis ir mašino
mis, visa kaip reikia pŲe didžiojo ke
lio. 3’6 mylios nuo kauntės sostinės, 
200 mylių nuo Chicagos, viduriniame 
Wisconsine. Kaina $7.500. Morgi- 
čius $3,500. J. Kass. 1338 Otto St. 
Chicago, III.

DIDŽIAUSIS bargenas ant Bridge- 
porto. Beveik naujas mūrinis namas 
2 pagyvenimais, po 6 kambarius; ran
dasi geriausioj Bridgeporto anyiinkei. 
Parduosiu už $6,300: įmokėti tik 
$4,000, kitus ant morgičių. AtsiŠau- 
kit tuojaus.

4922 So. Ashland Avė.
..... ........  . U .

MORTGECIAI-PASICOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.V
MOKYKLOS.

VALENTINĖS 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- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinešk!! audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuoklt klausdamos In
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodama 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankovos 
siūti elektrinėmis siuvamomis mari
nomis.

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

Specialė taksa bus suteikia jui a 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą afakalHmą 
su savim).

THE MASTE* CUTTTNG AN» 
TAILORING SCHOOL

180 N. State St, Kampu Lak* St., 
4 lubos, Chicags.

A»s. F. Kasnicka. vedėjas.

PRIVATINES PAMOKOS anglą 
kalbos; mokina skaityti, rašyti ir kai 
hėtis lietuvius mokanč’us ir nemokan
čius anglų kalbos. Mokesnis prieina
mas.

MTSS DOKNELLY
421 Belden Avc., Tel. Div< r < y‘#l3? 

Ateikit dienomis ar vakanais.

IMPERFECT IN ORIGINAL


