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Fraozu komisaras išva
rytas iš Klaipėdos

■ Nauja valdžia Klaipėdoje
Santarvė susirupinus Lietuvos nu

sistatymu dėl Vilniaus
' /

Privatinis šnipas liudija apie šnipus komunistą eilėse,

Didelis lietuviy laimėjimas 
Klaipėdoje

Petisnė išvaromas. Lietuviai 
diktavo susitaikimo sąlygas.
Santarvės komisija vyksta 
Kaunan Vilniaus reikalais.

KLAIPĖDA^ vasario 12 (Ra
šo Donald Day). — Lietuva, 
Baltijos Angora, šiandie turi 
galios sukelti pasaulinį karų. 
Nors ambasadorių tarybos ne
paprasta komisija padare pre- 
li minavę sutartį su Lietuva ir 
Mažųja Lietuva apie Klaipėdos 
krašto aneksavimą, nauju lie
tuvių karo obalsiu yra “Į Vil
niui” Lietuva oficialiniai įkai
to, kad Klaipėdos klausimas 
yra išrištas, manydama, kad 
talkininkai patvirtins aneksa- 
vimą.

Petisnė turi išsinešdinti.
Oficialiniai šiandie pasaky

ta, kad preliminarinė sutartis, 
kurioj talkininkai pripažįsta 
Mažosios Uetuvos valdžių, bus 
pasirašyta ryto. Ta sutartis tu
rėjo būti pasirašyta šeštadieny, 
bet lietuviai priešino paši-

rašymui franeuzų vyriausiojo 
komisionieriaus gen. Petisnė, 
kuris pirmiau kontroliavo Klai 
pėdos kraštą. Lietuviai sakė, 
kad jie ne kariavo prieš talki
ninkus, bet sukįlo prieš gen. 
Petisnė administracijų.

Ilgos derybos užsibaigė va
kar vakare, lietuviams sutikus 
pripažinti gen. Petisnė parašų 
tąja sąlyga, kad jis išvažiuos į 
Franciją tų pačių diena kada 
sutartis bus pasirašyta.

Neutrali iii ai diplomatiniai
dabotojai šėko, kad laikė visų 
derybų lietuviai diktavo sąly
gas talkininkams, kurie darė 
didelių - nusileidimų, kad tuo 
išvengus karo.

Lietuvos laimėjimas.
Buvęs Lietuvos f prezidentas 

ir dabar nepaprastas Lietuvos 
atstovas Klaipėdoje Antanas 
Smetona' šiandie pasakė Tabū
ne (ChicagoJ, kad Lietuva lai
mėjo didelę diplomatinę perga
lę ir taipjau paskelbė, kad 
pirm negu . grįžus į Paryžių, 
franeuzai ir italai apsilankys 
Kaune, o Anglijos delegatas pa
siliks Klaipėdoje raportuota 
apie komisijos nuveiktus dar
bus ambasadorių konferenci- 
j*ir

M ' 
Kivirčiki su lenkais.

Ambasadorių konferencija, 
kaip išrodo, nori patirti ką Lie
tuva mana daryti kada (Lenki
ja užims dal| neutraliuos zdnos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, ku
rios. užėmimą užgyrČ tautų są
junga. Žinios iš Varšavos šal
tinių sako, kad Lenkijos divi

zijos yra koncentruojamos 
Kauno kripty, o gen. Pilsuds
kis rengimai įeiti į ncutralinę 
zonų vasario 15 d.

Erd. Simonaitis rezignavo
Klaipėdą valdys 3 lietuviai ir 2 

vokiečiai. Prezidentu išrink
tas Gailius.
BERL1NAS, vasario 13. — 

Pasak Rytų ekonominių ir po
litinių žinių agentūros, Erdma- 
nas Simonaitis, kuris atėmė 
Klaipėdą iš franeuzų ir vokie
čių spėkų, laikiusių jų varde 
talkininkų, ir pasiskelbė save 
gubernatoritnn, vakar rezigna
vo ir pavedė valdžių maišytai 
komisijai iš trijų lietuvių ir 
dviejų vokiečių. (Dailius (Gai
lius?), buvęs Lietuvos atsto
vas Vokietijoje, tajH) paskirtas 
prezidentu, laikinės valdžios.

Ambasadorių tarybos paskir
toji nepaprasta komisija vakar 
išvažiavo iš Klaipėdos į Bcrlinų 
• v • '
ir Paryžių.

(Iš šios žinios išrodo, kad 
klaipėdiečiai tikrai priėmė kom 
premisą, apie kurio pasiūlymų 
buvo pranešta užvakar. Talki- 
nin*lc£ti reikalavo, Ica-cl K l-ciii 
valdytų maišyta komisija iš 3 
lietuvių ir 2 vokiečių ir kad ųiė 
Simonaitis, nė Jankus naujon 
valdžion nebeįeitų., Simonaičio 
rezignacija ir sudarymas mai
šytos komisijos, kurios pirmi
ninku išrinkta Veikiausia Gaili, 
dabartinį Lietuvos atstovų Es- 
tonijoj, tų žinią -patvirtina).

Lietuva gausianti tik Klai
pėdos kraštą

KLAIPĖDA, Vasario 12 (Phi- 
ladelphia Public. Ledger kable- 
grama). — Ambasadorių tary
bos duotas Lietuvai „septynių 
dienų laikas apleisti reguliari- 
nėms ir nereguliarinėms spė
koms' Klaipėdoj kraštų, Lietu
vai prašant tapo prailgintas 
trims dienoms. Tame, laike 
Lietuva sutiko nesimaišyti į 
Klaipėdos krašto reikalus, iš
traukti savo kariuomenę ir pri
pažinti talkininkų kontrolę. Už 
tą tapo prižadėta, kad tas kraš
tas bus atiduotas Lietuvai. Su
tartis tapo pasirašyta abiejų 
pusių šiandie, vienok ji neliečia 
Klaipėdos miesto ir uosto, apie 
kurių likimą talkininkai spręs 
vėliau. Kauno valdžia taipjau 
apsiėmė padaryti spaudimą į 
sukilėlių komitetą Klaipėdoje, 
kad jis pavestų valdžią į ran
kas naujos vyriausybės, kokią 
nustatys tame krašte patys tal
kininkai. Abi pusės tuo susita
rimu esančios užganėdintos, 
nes lietuviai pasitiki, kad jie 
gaus ir Klaipėdą, jei tame daly
ke prieis prie susitarimo su 
Lenkija.

Advokato Wni. A. Cunnea raštinėje privatinis šnipas Al bert Baidin-Balanov daro savo 
prisipažinimus apie šnipų veikimų komunistų organizacijose. Iš kairės į dešinę: advoka

tai Frank P. VValsli (sėdi), William A. Cunnea ir Dan Vretz (stovi), o gale stalo sėdi pats
. šnipas A. Bailin-Balanov:

..................  . . i i - .i ............................................................................................................. .. -   ■ _______ ....................... _ __________________________

Privatiniai šnipai komunistų organizacijose
Privatinių šnipų agentūros ve

da komunistinę, propagandą. 
Visas I.W.W. propagandos 

^ komitetas susidėjo iš šnipų.
Privatiniai šnipai taipjau su
rengė medžioklę ant komu
nistų.

CHICAGO. — Kad. niekurios 
privatinės šnipų agentūros 
kurstė streikus, naikinimų 
turto, prievartų, taipjau vedė 
slaptų revoliucinę propagandą, 
kad ftio tikslu įgąsdinus fabri
kantus ir bankierius ir tuo iš
traukus iš jų daugiau pinigų 
nevį* “apsaugai,” tapo paroely— 

ta liudijimuose vieno buvusio 
privatinio šnipo. Tuo šnipu 
yra jaunas rusas Albert Bai
liu, kitaip Balanov, 28 m. sū
nus rusų anarchisto, kurį ca
ras buvo ištrėmus Siberijon. 

Savo liudijimus jis davė socia
listo advokato Wm. A. Cun
nea (socialistų kandidato į 
mayorūs) raštinėj prieš Frank 
P. VValsh ir kitus Michigane 
suimtų komunistų advokatus, 
taipjau prieš Michigano valsti
jos prokurorus, kurie ves’ by
lų prieš tuos komunistus. Tų 
komunistų bylos nagrinėjimas 
prasideda vasario 26 d., St. 
Joseph, Mieli.

* Balanov liudijo, kad jis tar
navo justicijos departamentui, 
taipjau Būrus,- Thiel ir kitoms 
privatinių šnipų agentūroms.*

Jis pradėjęs tarnauti 1917 
m. Thiel agentūrai ir pirmiau
sia gavo įsakymą prisidėti prie 
cigarų darbininkų ’ unijos, o 
paskui kurstyti streikierius prie 
prievartos ir daužyti sankrovų 
langus. Jam pasisekę prikal
binti unijos biznio agentų dau
žyti langus ir tuo bud u tapę 
išdaužyta . iki 300 langų. Vė
liaus jis patyręs, kad ir tas 
unijos biznio agentas irgi bu
vo privatinis šnipas ir tarnavo 
Thiel agentūrai.

Vėliau jam įsakyta prisidėti 
prie I, W. Wkir įvairių komu-, 
nistinių organUacijų, kurstyti 
jas prie griežto veikimo ir ves
ti propagandą. Kolnunistinę li
teratūrą parūpindavo pačios 
šnipų agentūros.. Jam įsakyta 
veikli ir socialistų partijoje,

bet ten nudegė nagus — nieko 
nepelnė.

Privatiniai šnipai labai pla? 
čiai veikė komunistinėse ir pa
našiose organizacijose. Jis sa-^ 
ko, kad visas I. W. W. propa
gandos komitetas susidėjo vien 
iš tokių šnipų — 7 Thiel, o 2 
Burns agentūros. Ir tos dvi 
šnipų agentūros nustatinėjo I. 
W. W. politiką ir vedė visų 
propagandos darbų.

Balanov darnavo ir Burns 
šnipų agentūrai. Ten jam bu
vo įsakyta padirbti bombų, 
duota tam medžiagos, o pas
kui įsakyta metyti' tas bonvbas,! 

kad tuo suvertus visą bedą ant 
stred'kierių ir tuo išgavus dau
giai! pinigų iš kapitalistų palai
kymui šnipų agentūrų, 

t '
\ Pasak Balanovo, garsiųjų 
luttT^pklę ant komunistų sau
sio 1 d.,* 1920. surengė ne kas 
kitas, kaip l'fjiel šnipų agen
tūra. Pagalba savo šnipų ko
munistinėse (Organizacijose bu
vo sušaukti komunistų susirin
kimai, kad tuo lengviau butų 
komunistus sugaudyti. Paskui 
daugelis tų komunistų tapę pa- 
liuosuoti, kad tuo daugiau iš
gavus iš valdžios pinigų nau
jam paliuosuotų komunistų su- 
gaudymui.

šnipų agentūros taipjau 
siuntinėjo grūmojančius (laiš
kus įvairiems valdininkams ir 
po tais laiškais padėdavo su- 
klastuotą parašų vieno besis
lapstančio komunistų vadovo. 
Tų laiškų ypač daug išsiųsta 
Chicago j e, ir tai vienatiniu tik
slu — ^auti nuo kapitalistų 
daugiai! pinigų.

PINIGŲ KURSAS

. Vakar vasario 13 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 100 kronų................... Mk
Belgijos 100 frankų ............... $5.42
Danijos 100 frankų ............... $18.92
Finų 100 markių ................... $2.63
Frahcijos 100 frankų ..... .....  $6.12
Italijos 100 litų ...........  $4.83
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100\markių....................... Mc
Norvegijos 100 kronų ...........  $18.66
Olandų 100 guldenų ........... $89.49
šveicarų 100 markių ............. $18.79
Švedijos 100 kronų ....... $26.53
Vokietijos 100 markių Kc

i

Balanovo perk lausinėj imas 
tęsis viso apie trejetų dienų, po 
ko jis bus tardomas Michigano 
valstijos prokurorų. Jis sako, 
kad tarp privatinių šnipų ir 
justicijos departamento yra la
bai artimi ryšiai, duip kad ka- 
,da ji<s tarnaudamas justicijos 
departamentui pdsiųsdavo pra
nešimus apie privatines šnipų' 
agentūras, tai tie pranešimai 
visados atsidurdavo tose agen
tūrose. Burns jam gyrėsi, kad 
kas nė laimėtų rinkinius, tai 
vistiek jo agentūros viršinin
kai pataps justicijos departa- 
niento -virTsimijiiJciiis. Jei Hax~<lin- 

gas , bus išrinktas, tai pats 
Burtis gaus tą vietą (taip ir 
yriu - Burns dabar yra jus
ticijos departamento viršinin
kas), o jei Cox, tai Burns pa- 
gelbin inkus Meyers.

Michigano prokurorai prieši
nosi Balanovo liudijimams, 
kaipo neturintiems nieko beiyl- 
ra su Michigano komunistų 
byla. Bet Frank P. Walsh at
sakė, jog jis tikisi įrodyti, kad 
visų nelegalę propagandų pas 
komuilistus vedė privatiniai 
šnipai ir kad Meyers iš Burns 
aigenturos sušaukė komunistų 
susirinkimų Michigano miš
kuose ir paskui padare ant to 
susirinkimo puolimą.

Pats Balanov sako: “Bolše
vikai Jungt. Valstijose yra 
kvaili. Jie nežinotų ką veikti, 
jei jie nebūtų vadovaujami 
žmonių, kurie supranta biznį. 
Daugely atsitikimų pavartotos 
bombos buvo padirbtos ir pa
dėtos agentu provokatorių.”

Klausinėjant Bala novų išti
ko maža nelaimė. Vienam 
laikraščio fotografui imant fo
tografijų ne laiku sprogo para
kas, kuris nutraukė jam ran
kos riešą ir sužeidė stenogra- 
fę ir Cunnea \ sūnų. Taipjau 
sprogimas sukėlė didelį triukš
mą visame dideliame triobėsy- 
je.

ORAS.
Šiandie — giedra, bet labai 

šalta.
Saulė teka 6:48 v., leidžiasi 

5:20 valandą. Mėnuo teka 5:55 
v. ryto.

Nauja valdžia Klaipėdoje
KARALIAUČIUS, vas. 12.

Nauja Klaipėdos valdžia, susi
dedanti iš 3 lietuvių ir 2 vo
kiečių šiandie užėmė savo vie
ta. JĮ perėmė gen. Simonaičio 
valdžių, kuri veikė nuo suki
lėlių užėmimo .miesto. Talki
ninkų misija jau apleido Klai
pėda.

( *............

Essenas boikotuoja 
franeuzus

Prancūzai nagaikomis malšina 
gyventojus.

LONDONAS, vasario 13. — 
Iš Dortmund pranjbšama, kad 
boikotas prieš franeuzus ir 
belgus prasidėjo ir Essene. Visi 
koteliai atsisakė teikti patarna
vimų franeuzams, po ko/visi 
Ilandelshof hotelio gyventojai 
tai)0 išvaryti į aikštę. Greitai 
susirinko didelė minia žmonių. 
Franeuzų patrolius ėmė/ žmo
nes vaikyti durtuvais ir na^ai- 
komis, o galiaus atsigabeno ir 
kulkasvaidį.

Po piel Kaiserhof hotelio 
darbininkams, kurie atsisakė 
tarnauti franeuzams, tapo įsa
kyta tuojaus apleisti hotelį ir 
jie visi kartu iš hotelio išėjo. 
Buvo ir šaudymosi, bet niekaš 
nesužeistas.

Ant langų, durų ir kitose vie
tose pasirodė mažos kortelės, 
kuriose kviečiama gyventojus 
klausyti tik Vokietijos valdžios 
įsakymų.

Plieno produktų blokada pil
nai veikia ir vokiečiai pripažįr 
sta, kad jie negali jai pasiprie
šinti. I

ŠALTIS ATEINA.
CHICAGO. — šiandie ateina 

į Chicagą didelio šalčio vilnis. 
Spėjama, kad šiandie tempera
tūra nupuls iki 5 laipsnių že
miau O (zero). Bėt ryto bus 
dar šalčiau ir šaltis tada pa
sieks 10 laipsnių, žemiau O. 
Šaltis tęsis iki pabaigos savai
tės.

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, i/siųsda-. 
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 

l čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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

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 žmon^M ir taip pataria Lietuvos 
bankai. v ’

1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Apvaikščiojiman besi
rengiant

Bendro Komiteto pirminin
kas praneša, kad apvaikščioji- 
me penkių metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės ap
siėmė dalyvauti Lietuvių Aud
ros Benas, kuris išpildys kon
certinę programo dalį. Vadi
nasi programe dalyvaus: du 
chorai, Mažiukų Orkestras, 
Audros Benas ir keturi kalbė
tojai.

3 žmonės mirė dėl 
munšaino

CIIICA(i(). — Vakar du 
žmonės pasimirė nuo munšai
no. Vienas jų, dar jaunas vy
ras, John Mueller, 3905 N. 
Francisco Avė., parėjo iš dar
bo ir sukrito. Pasimirė beve
žant į ligonini t į.

Trečias, Joseph Costa, 901 
Oakley Blvd., pagalios supra
to, kad saliunai ir munšainhs 
nėra jo draugai, bet dideli prie
šai. Bet jau buvo pervėlu gel
bėtis — jie stipriai laikė jį sa
vo naguose, užnuodidami visų 
jo kūnų ir patremdaiųi dvasių. 
Ir jis nematydamas kitokios iš
eities, susipiauste sau rankas, 
dar išgėrė nuodų ir galinus pa
sikorė savo namų rūsy, palik
damas raštelį, kad prie to jį 
privedė “neteisingas draugas - 
saliunas.”

Lietuviy biznierių mitingas
šiandie, 8 vai. vak., Mildos 

svetainėj jvyks svarbus visu 
ČtaicaKos lietuvivr biz.nieriu bu- 

sirinkimas, šaukiamas Chica- 
gos Lietuvių Klaipėdos Komi
teto pasitarimui Klaipėdos rei
kalu, taipjau ir kitais patiems 
biznieriams svarbiais reikalais. 
Visi biznieriai yra kviečiami 
atsilankyti • | šį jiems patiems 
labai svarbų susirinkimą.
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Trečiadienis, Vas. 14, 1923

Klaipėdosžinios.
Kaip sukilėliai paėmė 

Klaipėdą

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

ANT NAUDOS.

S. L FABION&S CO.
“P. L. Balsas” rašo:
Didei daug yra atsitikę Klai

pėdoje ir musų krašte šias pa
skutines 24 valandas. Cenzūra 
pašalinta. Vėl “Balsas” atgavo 
balsą, vėl jis gal nuo širdies savo 
nuomonę reikšti. Ui kaip tai 
yra baisu, kad esi statytas po 
“aštria cenzūra”. Neveli jam nei 
kitiems laikraščiams tos cenzū
ros. Lai gyvuoja laisvė! Valny-

Ir susisiekimas vėl bus atitai
sytas, vėl galės musų balsas nu- 
siekti į visus Klaipėdos krašto 
kampelius lietuviškojo 
Klaipėdos krašto!

Nes vakar, 15 šio mėn. musų 
kariuomenė užėmė Klaipėdos 
miestą. Naktį pirm to užėmė 
apie trečią valandą sendvarį, 
kur buvo keletas negyvų ir su
žeistų. Ryte apie 10-tą valandų 
prasidėjo tikroji kova miesto 
gatvėse ir tęsėsi lig po 12-tos 
valandos, lig 14 ant pirmos. 
Daugiausiai buvo kovojama 
Smeltėje ir miesto centre aplink 
Prefektūrą, Griovių gatvėj. Prie 
visų kampų prancūzai buvo pa
statę kulkosvaidžius ir savo šau
lius. Bet lietuviai drąsiai pul
dami, užėmė vieną klintį po ki
tos, žinoma elgdamiesi ir visu 
reikalinguoju apsukrumu. Drą
siausiu atvožnumu užėmė patį 
Prefektūros namą, kur vienas 

\ Lietuvių kuopos (kompilnijos) 
vadas, šokdamas pirmyn kaip 
pirmasis, taip 10 kulkų ištiktas 
krito.

Paskui greit bėgo kiti, vienas 
įmetė rankinę granatą pro langą, 
kur viduje truko ii’, kaip sako
ma, kelis sužeidusi, bet neužmu
šė. Apačioj prancūzų su kulko 
svaidžiu bet keli žuvę arba ta
po sunkiai sužeisti. Tuoj tai iš ' 
Prefektūros iškišo baltąją pasi
davimo vėliavą, ir tuomi visos 
kovos pasibaigė.

Ant Turgaus gatvės ties Priš- 
kaus Wiliaus gatve, kulkos iš
tiktas, žuvo vienas lietuvių ka- ' 
reivis. Iš viso visam Klaipėdos 
krafšte šių dienų kovose lietuviai'1

turėjo 10 negyvų, kurie už at
vadavimą musų krašto padėjo 
paaukavo savo gyvastį ir tūlus 
sužeistųjų. Mes dėkavojam 
jums širdingai, mieli brangus 
broliai, kad parodėte meilę į sa
vo tautą ligi smerties! Jums 
garbės paminklas turės buti sta
tomas Klaipėdoje, žymiausioje 
vietoje — tėvynės atvadavimo 
'ir Tautos nuo žūties išgelbėjimo 
didis grasys paminklas. Tą tik
rai pastatys Prūsų Lietuviai!—

Dabar Klaipėdos miestas Lie
tuvių rankose. Valio Lietuva! 
Lietuviai valdo. Dar tariasi su 
Santarvės atstovais. Miesto ko- 
nandantu paskirtas tūlas kari
ninkas p. Bruzdeilins iš musų 

j............. ......... ***-

VYRIAUSI VIRŠININKAI DRAUGIJOS

Tarnauja be užmokesnio
Jei randas kokia kita brolinė organizacija, kuri'nori pasirodyti visuomenei 
tokia nesutepta, kokia pasirodo Order of Owls, tai tegul pareiškia tą viešoj 
spaudoj, tegul tą pasiunčia per Jungtinių Valstijų paštą. Tąsyk tas bus tie
sa, arba paštas pasiųs juos Į kalėjimą, ten kur jie priklauso už apgaudinėjimą 
ir viliojimą mėnesinių duoklių iš žmonių.
Order of Owls su pasididžiavimu pareiškia, kad jos vyriausi viršininkai tar
nauja be piniginio atlyginimo. Be algų. Be bonų. Be kyšių. Tas paro
do, kad šitos didžiosios pasaulines plotmės organizacijos ūpas yra pašvenčia
ma DRAUGINGUMO darbams ir žodžiams.
Vyriausieji Order of Owls viršininkai tarnauja tam kad padarius gera savo 
draugams Apuokams — savo brolijos broliams. ’ ‘

• nuoširdžiausios rūšies 
per petį tekšenti savo 
Ve delko Order of Ov 
mėnesiui — ir ve de 
Apuokams nariams i 
plačiam gyvenimui, 
mynų labui.
Jus, kurie norite įstoti j Šiitą brolinę organizaciją, norite žinoti, kas yra da
roma su jūsų įmokamais pinigais. < Apuokai pasako jums ir pasako jums 
laikraščiuose, kurie siunčiama Jungtinių Vastijų paštu tatai galite žinoti, kad 
jie; pasako tiesą.
Be to Order of Owls draugijoje nėra rinkliavų, NETIKĖTŲ MOKESČIŲ. 
Jums nepareina manyti, kad jums atseis tiek, o paskui surandama, kad at- 
seinama daug daugiau. Jus žinote, kiek atseina ir jus žinote, kad jus gausite 
viską nemokėję NEI CENTO DAUGIAU.

Jų zdraugingumas yra kuo 
- pas juda nėra to, kad viena ranka pinigus imti, kita 
rolįiĮybalsų prašyti.
draugijos duoklės yra tokios mažos — tik 75 centai 

> šitos mažos duokles gali tiek daug gero padalyti 
rų šeimynoms. Nei centas nenueina paparkams ar 
.ekvienas centas išleidžiama Apuokų narių ir jų šei-

World’o Almanakas 1923 metams 
puslapy 395 sako: ’

Order of Owis, įkurta 1904 m., 
Narių 643,748

Specialė čarterinė įstojamoji mokestis $10.
Šitas draugiškas pasiūlymas (specialia numažinimas) yra tik Lizdams, kol jų 
čarteriai yra išimami. Kuomet čarteris yra išimtas įstojamoji mokestis turi 
būti pakelta. — Tokia yra taisyklė. Daugelis čarterių jau uždaryta. — Išsto- 
janroji mokestis pakelta. Kiti lizdai tuojau seka. (Kas savaitė išduodama 
naujas čarteris). ’Pasiskubinkit kol tavo apylinkės Lizdas dar nėya uždaręs 
čarterio.

Pasiusk šitą Kuponą 
ORDER OF OWLS

Elmer J. Geis, 3221 <S. Morgan St., Chicago, III.
AŠ norėčiau sužinoti daugiau apie Apuoką Ordeną be jokios prievoles 
man prisirašyti.

Vardas .....................  ,......................................
Adresas ................................................................................. -..... *....

' ' Geriausias laikas mane matyti yra .... ...>.............. .........

kiašto, Klaipėdos apskričio dva
rininko sūnūs.

“Meni. Dainpsboot” ir “Volks- 
stimme” paskiausis numeris ne
išėjo. Vakar per tą kovų tranks- 
uią nbgalčjome išleisti nei mu
sų “Balsą”, nes visi darbininkai 
išbėgiojo.
KLAIPĖDOS z KRAŠTO URĖD- 
NINKAMS IR PRISTATYTIE

SIEMS.
. i . A •yC ’ i 1 4 & a .

Įvyko politinių, peiinainų. Si- 
tos bet netur įtekmės į urėd- 
ninkus.

Visi urėdni-nkai yra todėl už
prašomi, savo vietoscz pasilikti ir 
lavo pareigas kaip ligšiol pildy- 
i.

Kožnas urėdninkas ir prista- 
ytasis, ar lietuvis ar vdkietis, 
jus saugojamas. Taipjau jo į- 
rytosios teisės bus musų gva- 
•antuojamos.

Naujoji valdžia pasistengs 
irėdninkus ir pristatytuosius 
Apmokėti atsižvelgiant į šian
dieninę brangenybę.

Kiekvienas urėdninkas ir pri
statytasis todėl tepasirašo pa

ku risdžadėjimo pareiškimą,
jus iš jo reikalaujamas.

Laikinai Priekulėj
10 Janaarį 1923.

Klaipėdos Krašto Valdžia.

į Klaipėdos krašto darbo 
žmones

Darbininkai Vyrai ir, Moters! 
Senoji valdžia yra nuversta. 

Naujai Valdžiai turėjo ji vietos 
daryti. Tuomi prašvinta naujas 
rytmetis darbininkams. Ikšio- 
liškieji gvoltos ponavotojai 
Kiauše, Stepputaitis, Orlovskis 
’r Ko., kurie pasistengė, mus iš
duoti lenkiškam imperializmui, 
yra podraug su savo planais į 
grabą nunešti.

L

Milžiniškas Jubilėjus
PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Rėpsią Visos Chicagos Progresyvių Dr-ją Bendras Komitetas
Šiame jnbilejiimme ap vaikščiojame apsiėmė 

dalyvauti: “Birutės! choras, Pirmyn Mišrus Cho
ras ir Jaunuolių Orkestras.
Kalbėtojai: T

K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas, Dr. A. L. Graičunas, Pi Grigaitis, Nau
jienų Redaktorius ir Dr. C. Kasputis. x

Ashland Boulevard Auditorium
Van Buren gat. ir Ashland Boulevard

Darbininkar!
Musų bankrote stovinčiam^ šom e: 

Klaipėdos kraštui, į kurį mus se
noji dvarionių Valdžia įgabeno, 
tegalima tik su priglaudimu prie 
Lietuvos pagelbėti. Dabar, ka
da ekonomiški pasilaikymai Lie*- 
tuvoj sudavadyti ir ji viso Pa
saulio kaip nepriklausoma Vals
tybe, pripažiifta, nebėra jokio 
pavojaus, kad męs prie Lietu
vos prisiglausidai^i tokio ekono
miško nusmukime sulauktume.

Lietuva su savo dolerio va
liuta yra pamatas, ant kurios 
mes iš ,,v|sų vokiškojo markio 
vargų ir iš bėdos, bado vargin- 
gystės išeiti galime.

Per prisiglaudimą prie Lietu
vos^ prieina Klaipėdos kraštas 
prie užžemės (hinterland) ir 
nieks nebužstoja kelio pražydė- 
jimui jojo industrijos ir kupčys- 
tės.

Darbininkai I Draugai!
Neleiskitė%per šitą apvertimą 

susiklaįdinti, bet palikite kiek
vienas savo vietoj. Naujoji val
džia pasistengs musų teisingų 
velijimų atboti. *

Mes savo valdžia pilnai ištiki
me ir visų savo klasės susipra-

lUCKYy 
STRIKE/ 
NCIGARETTEZJ

Geriausi
Cig'aretai

Sfikmadiehyj, Vasario-18,1923 m.
x Pradžia 2-rą vai. po pietų

Jau penki metai, kai Lietuva tvarkosi savarankiai. Daug kovų' 
I daug vargo Lietuvos liaudžiai toko pergyventi, šiandien Lietuva yra 
nepriklausoma., Bet nepriklausomybė dar nėra vislias—Lietuva turi 
būti ne tik nepriklausoma, bet taipgi laisva, demokratinga.

Šiame apvaikšČiojime bus pažymėta ne tik praėjusių penkių me
tų Lietuvos žmonių kovos etapai, bet ir dabartine jų kova už laisvę ir 

• demokratybę.
Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis ar lietuvė, kuriems tie dalykai 

rupi, nepraleis progos dalyvauti apvaikščiojime.
BENDRAS KOMITETAS.

timą turinčiųjų darbininkų pra-

1 Laikykit disciplinos h neduo
kit apsisukti galvoms, neduoki
tės išsidarkyti nuo reakcionie
rių.

Dabar einasi dėl musų atei
ties! Buti ar žūti, badas ar duo- 
na,akaras ir pakajus, valnybė ai* 
vergystė: tai parolės!

Darbininkai! Subruskit! Da
bar ar niekada! Tegyvuoja val- 
na, suvienyta, demokratišką Lie
tuva! Tegyvuoja proletariatas!

Vardan darbininkų, mažųjų 
žemininkų ir mažųjų žvejų.

Pas. Deivelaitis, Lyliškis, Ne- 
laimiškis, Tolle, Grosmann. 
hiU.ih.MUW1 U.'JL
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PRAKALBOS
Milionai dabar gyvenančių daugiau nebemirs
Wergeland Hali, 807 State St., lįacine, Wis.

Kalbėtojas F. BURCH, iš Brooklyn, N. Y.
Ketvergo vakare. Vasario 15-tą, 8-tą vai. vak.

/

Kalbėtojas tikrai darodis iš Biblijos, kad milįo- 
nai dabar gyvenančių daugiau nebemirs, kad šėtono 
karalystė • griūna, kad Mesi jos karalystė yra stei
giama čionai ant žemės ir visos karės, ligos ir mirtis 
bus panaikintos.

Visus kviečiame. Įžanga liuosa. Nėra kolektų 
»

RUSŲ DIDŽIOJI OPERA
Auditorium Teatre. Keturias savaites, Prasidės Vasario 19 d. Pirma savaitė 
Panedėly, vasario 19: Čaikovskio “PIKOVAJA DAMA”, su Mashir Bourskaya, 
Valentinova, Osipova, Daniloff. Panteleeff, Radeeff; Konduktorius Fuerst. 
Utaminke, Moussorgskio “BORIS GOUNOFF”. su CHAPLIN, Panteleeff, 
Dnąproff, Svetloff, Tulchinoff. Pasvolskaya, Mirovitch; Konduktorius Fiveis- 
ky/Seredoje. Dargomyszko “RUS ALK A”, su Mashir, Valentinova, Busanov- 
sky, Karlish, Hrjanovsky: Konduktorius Vasilieff. Ketverge, Moussorgskio 
“BORIS GODUNOFF” su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artistai. Petnyčioj, 
“CARMEN”. Bourskaya, Mashir, Daniloff, Tulchinoff: Konduktorius Vasileff. 
Subatoj dieną, “BORIS GODUNOFF”, su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artis
tai. Subatos vakaro, Rimsky-Korsakoff “CZARS BRIDE”, su Kazanskaya, 
Pasvolskaya. Panteleeff, Busanovsky, Karlash: Konduktorius Fiveisky. Nedė
lios vakare “THE JEWESS” su Gusieva, Ivanovu. Busanowsky, Svetloff, 
Ilrjanovvsky, Tulchinoff: Konduktorius Vasilieff.
Kuomet Chąliapinas dalyvaus kainos sekamos: žemutinis floras $6.60. Balko
nas, $4.40, $3.30, $2.75 ir $2.£0. Pirma galerija, $2.20 ir $1.65: Antra 
galerija, $1.65. ir $1.10.
Kiti perstatymai: žemutinis floras' $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10. Pirma gale
rija, $1.10. Antra galerija 85c.

Dar prie to reikia pridėti 10 nuošimčių kares taksų.

/..................- ........ J

Pinigus Liatuvsn
Siunčiame

i ,
Doleriais ir Litais.

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

I

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

kll ! II ■■ . H..

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

. 1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto'dfisai
127 N. Dearborn St), Room 1111-13 

Tel. Central 441£ Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

iki 12 ryto.

............................................................. .......................... ...................................... ... .............................................

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius D«kum<entus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 1 

lengvomis išlygomis.
— I_______________________________

Tel. Randolph 4758

A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG..

19 So. La Šalie St.
Rcom 1803

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. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
/Phone Central 2560

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

z—...... ........... .......... ... ....... ■■■—”
Herman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chambcr of Commeroe

133 W. Washington SL, 
Phone Main 1308 

Chicago, 111.

ADOLPH e.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes, k 

OFISAS DIDMIESTY
Į KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS •
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

k—------------------ -------------------- *

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing. Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam- visada 
patarnauju kuogeriafilriaf.

M. Ytiška/ \
3228 W. 38th St. t ,> , u

.----------------- -----------—/
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PASTABOS APIE BIZNIO

? DALYKUS "
Gal pabrangs namai. — Yra 

laukiama, kad šį pavasarį bus 
daug namų ir lotų pirkimo ir 
pardavimo. Yra taip-jau laukia
ma, kad bus pastatyta labai 
daug naujų namų.

Perdidelis naujų namų pri
statymas žinoma, turėtų sutver 
t i rendų perteklių ir prisidėti 
prie namų atpiginimo. Vienok 
klausimas ar namai atpigs? 
Jų kaina priklauso ne tik nuo 
jų skaičiaus, bet ir nuo bran
gumo materiolo namams sta-

Cukrus,
Kviečiai,
Švinas, i

Laukiamas čia paminėtų dai
ktų pabrangimas rodo, kad far- 
meriai daug kame turės dides
nio pelno, šiek tiek palaukę su 
pardavimu.

— Kl. Jurgelionis.
labai

Lietuvių 
Bendrovės

Taigi ar atpigs namų staty
mo materiolas?

Veikiausia kad ne.
Anaiptol, visi dalykai kalba 

už tai, kad kaip namų statymo 
materiolas taip darbininkas 
pavasarį pabrangs.

Plytos — yra patariama jas 
pirkti dabar, nelaukiant gegu
žės mėnesio.

Lumberis — pirktina dabar, 
vėliaus bus brangiaus.

Geležis — eina augštyn.
Stiklas — vėliaus bus 

gesnis.
Cementas 

pabrangti.
Turint tai visą omenyje, ga

lima sakyti, kad žmones, kurie 
pirks dabar namus, nepadarys 
klaidos. Jeigu kitą rudenį na- 
mai kiek ir atpigtų, tai jie at
pigs tik po pabrangimo. O tas 
dar nereiškia, kad jie bus pi
gesni negu dabar. Ypatingai 
nėra klaidos šiandien pirkti že
mę ir namus toliaus nuo susi
grūdimo, gražiuose Cliicagos 
pašaliuose ir priemiesčiuose. 
Ten žemė ir namai su laiku be 
abejo bus brangesni negu šian
dien.

brau-

Linų derlius. — Kaip pa
rodo statistika, pereitais metais 

• linai gerai užderėjo visame svie 
te. Suvienytose Valstijose 1922 
metais linų užderėjo 53 nuoš. 
daugiau negu 1921 m., Argenti
noj gi užderėjo beveik dvigubai 
dauginus. . Sėmenų aliejaus 
19(22 m. atgabenta Amerikon 
daugiau negu kokiais kitais 
metais, ir sėmenų aliejus ne>- 
atpigo o pabrango, tik toclel, 
kad to aliejaus Amerika dabar 
suvartoja baisių daugybę. A- 
liejaus betgi netrūksta. Todėl 
negalima laukti, kad 
ir sėmenų aliejus dar 
pabrangtų. Rudeniop 
veikiausia atpigs.

šerti enįs 
daugiau 
semenįs

Kas pirktina? — Kainos dau
gelio dalykų šiais metais, kaip 
matyt, laikysis ant lygios. Vie
nok kaikurie dalykai ketina 
pabrangti — tai daugiau tai 
maliau, tai ilgesniam laikui 
tai trumpesniam.

Yra laukiama, kad bent ku
riam laikui dabar pabrangsią 
sekami dalykai:

Antrinonija, 
Miežiai, 
Pupos, 
Misingis, 
Plytos, 
Cementas, 
Kakao, 
Komai, 
Gazolinas, 
Stiklas, 
šienas, * ...
AvĮs ir aviena, 
Kiaulės, kiauliena, Lašiniai,

kumpiai, Taukai,
Geležis, 
Virvės, 
Kalkės, 
Medžias, 
Molasai, 
Nikelis. \
Avižos, 
Ruguti, 
Avįs,

Ne sykį buvo pastebėta, kad 
lietuvių bendrovėms Amerikoj 
dažnai nekaip sekasi biznyje 
dėl vienos svarbiausios priežas
ties, kad bendrovės neturi vie
no tvirto gaspadoriaus, ir jų 
nariai pešasi tarp savęs iš pa
vydo iv aido bendrovės biznį 
Kiekvienam greit metasi Į ak/s 
tas faktas, kad kur bendrove 
kontroliuoja vienas asmuo ar
ba keli artymi draugai, ten ben 
drovė nežlunga, bet plėtojasi ir 
turi vilties išlikti ir savo biznį 
pastatyti augštai.

Įdomu yra palyginti tuo žvil
gsniu dvi Amerikos lietuvių di
deles bendroves, Lietuvos At
statymo Bendrovę ir Lietuvių 
Prekybos Bendrovę. Ir viena 
ir antra bendrovė yra sukūlu
sios kone po {Aisę miMono do
lerių.. Vienok, kadangi kiek
viena šių bendrovių buvo orga
nizuotos kitoniškais pamatais, 
mes matome tokį skirtumą 
tarp jų:

Lietuvių Prekybos Bendro
vę kontroliuoja vienap asmuo, 
turėdamas didžiumą tos bend
rovės Šerų.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vėj jokio vieno asmens su 
daugeliu Šerų nėra; nėra net 
nei keleto žmonių, kurie su
jungtomis spėkomis galėtų 
kontroliuoti bendrovę.

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
būdama kontrolėje vieno as
mens, niekad neturi keblumų 
su visuotinais šėrininkų susi
rinkimais. Visuomet lengvai 
gali pakeisti net savo imi mati
nius įstatus, būtent, čarterį, ir 
niekad neturi baimes, kad ko- 
kie-nors žmonės susitarę ap
verstų jų biznį viršun kojom.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė pėr keletą metų dabar nega
li sušaukti teisėto šėrininkų 
susirinkimo, nes suvažiavę še-, 
rininkai niekad nesudaro rei
kalingo ųuorum’o, būtent, pil
ės Šerų. Dar blogiaus, Atsta

tymo Bendro\res konstitucija 
turi taip aprubežiavus direkto
rių galę, kad jie nei savo kon
stitucijos negali pataisyti.

•Lietuvių Prekybos Bendrovė 
buvo tveriama grynai pasipel- 
nimo tikslais.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė buvo tveriama idealiais tik
slais, nors turint pelną ome- 
nėje.

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
yra praktiška ir yra geru įran
kiu didesnio biznio vediniui.

Lietuvos Atstatymo Bendro
ve yra nepraktiška ir, kol jos 
įstatai nepataisyta, yra gana 
nepatogus įrankis bizniui vesti.

Abidvi liendrovčs šioj valan
doj yra gana kebliame finansi
niame padėjime. Prieš jas abi
dvi yra didelis uždavinys, kaip 
vėl atsistoti ant kojų. Taigi tu
rint omenyje jų nevienodą or- 
ganizacijinį pamatą, bus vi
siems labai žingeidu sekti ir 
patirti su laiku kuriai iš šitų 
dviejų bendrovių pasiseks leng
vinus ir greičiaus atgyti ir tap
ti pasekmingomis biznyje.

Soda,

Lietuvos Atstatymo ben 
drovės biznio stovis.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė, kaip žinoma, Saukė savo 
metinį šėrininkų susirinkimą 
Sausio 9, 1923. Tas susirinki
mas įvyko, bet jame vėl nesi
rado cpiurum’o ir todėl jis liko 
neteisėtas ir be galės padaryti

atmainas bendrovėje.
Prieš įvyksiant šiam susirin

kimui Bendrovės Sekretorius, 
A. B. Strimaitis, išsiuntinėjo 
visiems šėriniukams biuletiną, 
kuriame išdėsto Bendrovės pa
dėtį: nurodo priežastis, dėl ku
rių neišmokami dividendai; 
nurodo kaip sekasi biznis Lie
tuvoj įvairių įstaigų, kur ben
drovė turi indėjus pinigų; kaip 
sekasi biznis Amerikoj su Ben
drovės namu; ką veikia Bend
rovės valdyba ir jos sekreto
rius. Biulelino arba raporto pa
baigoj L. A. Bendrovės Sekre
torius duoda pasiūlymą šėri- 
ninkams, kad jie apmainytų 
savo Šerus ant kitų bendrovių 
serų, būtent, ant Importo ir 
Exporto Bendrovės “Dubysos”, 
Lietuvos Kredito Banko, Alie
jaus Akcinės Bendrovės “Rin- 
guva” ir Bendrovės “'Nemu
nas.” Gali būti, kad šitaip 
apų^ainant Šerus dabartinei 
Bendrovės valdybai su laiku pa 
si sek tu sutraukti užtektinai Se
rų į vienas rankas, idant pa- 
ėmus Bendrovės kontrolę. Tas, 
žinoma, butų labai naudinga 
Bendrovei, ' .

Apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės skyrių biznį, Bend
rovės Sekretorius paduoda 
kainas svarbiausias žinias 
kainais žodžiais:

“Lietuvoje Prekybos 
Pramonės Akcinė Bendrovė 
“Nemunas” praeitais metais 
padarė gryno pelno 813,- 
322.30; Savo akcininkams iš
mokėjo 20 nuoš. dividendo. 
Akcinė Aliejaus fabriko Ben
drovė “Ringu va” turėjo
gryno pelno 345,052.56; ak
cininkams išmokėta 103/^% 
dividendo. “Lietuvos Kredi
to” Bankus gryųo ]>elno tu
rėjo 370,796.4?r išmokėta 
akcininkams 20% dividendo. 
Kiek “Dubysa” turėjo gryno 
pelno, negalime pasakyti, 
nes neturime po ranka ofi- 
dialio tos organizacijos fi
nansinio statemento, bet mu
sų atstovas Dr. B. K. Ven
cius, mums pranešė, kad 
“Dubysa” turėjo gražaus ]>el 
no ir dividendai bus akcinin
kams išmokėti.

1

Iš šio pareiškimo- musų šė- 
rininkai gali padaryti sau 
išvadą kaip dalykai vyksta 
Lietuvoje ir užklausti mus* 
jeigu taip puikiai sekasi vi/ 
somš įstaigoms Lietuvoje ir 
gaunami dividendai iš pelno, 
tai kode! mums B-vė divi
dendo neišmoka? Tūli gal 
padaryti išvadą kad tuomi 
pelnu dalinasi tik tie, kurie 
arčiau B-vės reikalų stovi, 
kas pas mumis yra suvis 
nenaujiena išgirsti. Į tai 
štai ką turime pasakyti: Lie
tuvoje užsisakant tų ketu
rių finansinių ^organizacijų 
akcijas, L. A. B-vės veik vi
sose įmokėjo tik 50%; kita 
puse reikėjo išmokėti vėliau. 
Maža dar to. “Nemunas”, 
“Ringuva” ir “Kredito” Ban
kas padidino savo kapitali- 
zaciją; mums prisiėjo paim
ti proporciją naujai išleistų 
akcijų ir dalis pinigų tuo- 
jaus įmokėti, thd manome 
kad bus gana aišku visiems, 
jog tas kas gauta dividendo 
iš tenai egzistupjančių Ben
drovių, toli gražu nepadengė 
visų tų reikalavimų. Dar 
mes čion Amerikoje turėjom 
pasirūpinti surasti pinigų, 
padengimui musų obligacijų 
Lietuvoje ir dar užtraukti 
paskolą priešais musų ten 
esantį turtą, ir dėlto negali- 

' me šėrininkams dividendų 
išmokėti tol kol visur visi 
reikalai nebus pilnai ištaisy
ti.'

Dabar Amerikoje, čion 
tiesa mes neturėjome daug 
pinigų įdėję kurie neša gerą , 
pelną, vienintelė įstaiga tai 
“Baltic States” Bankas. Pra 
eitus metus ąi įstaiga mokė
jo 5% savo šėrininkams, iš-

mokėjo $10,000; mes savo 
proporciją gavome. Rosor- 
cin Mfg. ir Resorcin Chemi
cal Co. dar 1920 m. subank- 
rutino, padare mums nema
žai nuostolių. Progress 
Shoe Mfg. Co. subankruti- 
no; ant laimės žuvo vos tik 
$1,000.00; tai kad iš vienos 
įstaigos ir gauta dividendas, 
tai nuostolių kokius turėjo 
B-ve, nei dešihitos dalies ne- 
atpildo.'

jo 5% savo šėrininkams,

sc-
se-

Bendro\1ės nejudinamas 
turtas, — namas;*kiek yra į 
šį namą pinigų įdėta, tai 
pelno niekuomet negalima ti 
kūlis. Namas buvo būdavo- 
tas tokiame brangiame lai
ke, kada visokia medžiaga ir 
darbininkų algos buvo dvi
gubai pakiįlę. Namas kaina
vo $110,000.00. Kad iš jo. tu
rėjus pelno, reikėtų gauti 
bent $15,000.00 metinių jei
gu. Taksos, vanduo, šiluma, 
šviesa, prižAurėtojo-darbi- 
ninko alga, insurens ir kili 
prie namo palaikymo eks- 
pensai, nuošimtis už įdėtus 
pUpigus, nurašymas kas me
tai tam tikros sumos nuo 
vertybes, budinkui senstant, 
pataisymai, mažiausiai 1 apsi
eina $10,000.00 metams, o 
tuom tarpu rendų vos tik 
tiek te gaunama kuomet visi 
kambariai yra visą laiką iš- 
nomuojami. Taigi čion už 
šituos įdėtus pinigus pelno 
negreit tegalima tikėtis. O 
kaip augšČiau buvome parei
škę kol pelno nėra, tol divi
dendų negalima tikėtis.”

matyt, kad kompanija pereitais 
įlietais'turėjo gana didelių nuo
stolių, kad kompanijos biznis di
džiai nupuolė ir kad finansinis 
kompanijos stovis yra labai ne- 
kokis.. Sulig atskaitos, 1922 
metais kompanija turėjusi: 
Viso įplaukų........... $61,236.86
Viso išlaidų ............... 89,037.28
Nuostolio................. 18,800.42

Iš finansinės apiskaitos matyt, 
jog kompanija gyvais pinigais 
bankuose turėjo tiktai $10.64. 
Taip kompanijos turto (assets) 
straipsnių yra tokių neaiškių 
kaip šie:
A. Algminovicz short

Truit Account.... ;...........50.00
Cook County Department 96.83 
Notės receivable..... . 2080.00

Iš kompanijos perviršio, ku
rio buvo sumokėta $100.000 yra 
palikę liktai $19,817.92, ir tai 
įskaitant čia taipjau premijų re
zervą.

Gaila butų, jeigu ši kompani
ja nueitų niekais. Jos biznis 
turėtų' būti geras ir pelningas, 
jeigu tik kompanija butų vedar

ma gerai, su atsidėjimu ir suži
nojimu. šitai kompanijai rodos, 
prie gero vedimo, galima butų'3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
išaugti į tikrą didelę ir pasek
mingą kompaniją, kuria lietuviai 
galėtų didžiuotis.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

Pioneer Fire Insurance 
Kompanijos p'ųdėtis

Pioneer Fire Insurance Com- 
pany of America tai yra vienuti- 
nė ugnies apsaugos kompanija, 
kurią lietuviai paėmė į sa<o ran
kas ir iki šiol tebeturi. Liūdna, 
vienok, kad lietuviams vedėjams 
šios kompanijos teko pakelti 
daug nepasisekimų ir sulaukti 
didelio kompanijos nupuolimo. 
Iš paskelbtos Pioneer Kompani
jos atskaitos UŽ 1922 metus,

Colorado Consolidated 
Minės and Power Co.

Colorado Consolidated Minės 
and Power Co., į kurią lietuviai 
yra indėj ę didžiumą kapitalo, 
kaip matyt, bus jyiena iš tų re
tų kompanijų kur lietuvių in
dėli pinigai nebus žuvę. Mes 
gavome žurnalą “The Mountain 
States Mineral Age”„ kuriame 
yra ilgokas straipsnis apie Co
lorado Consolidated Minės and 
Power Kompanijos veiklumą, su 
paveikslais, kurie parodo nu
tiestą per kainus milžinišką pai- 
pą i man j ai pabudavotą kompa
nijos elektros gaminimo stotį 
ties Sherman, Colo. Straipsnyj 
yra nurodoma kaip kompaniją 
rengiasi kasti auksinę orą iš 
Black Wonder ir Monster aukso 
sluogsnių. Kl. J.

Telefonas Yards 1119

Baigus! 
Akušeri- 

os kolegi- 
ią; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
silvanijoa 
hospitalė- 

ie. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

»rie gim- 
lymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

PRANEŠIMAS
Šiuo-mi pranefiu, jog afi perkaliau savo miestavų teisių ofisą j RUIMUS 
514 ir 516 (ant 5-to floro) po numeriu 127 NORTH DEARBORN 
STREET, Chicago. III.; TELEFONAS RANDOLPH 5584. Mieslavo 
ofiso valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų, čia, kaip ir pirmiaus, aš ve
siu visokius sudus visuose kortuose, specializuodamas egzaminavime 
abrftraktu ir parengime visokių dokumentų perkant ir parduodant 
namus, lotus, faunas ir tt. Mano namų ofisas pasilieka tas pats, tai 
yra: 10736 WABASH AVENUE, ROSELAND, ILL. TELEFONAS 
PULLMAJJ 6377. Namij ofiso valandos kas vakarą nuo 7 iki 10.

ADVOKATAS JULIUS P. WAITCHES.

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

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

NAUJU METŲ NUTARIMAS

1955

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47tb Sįt., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago

Morgan P
Kokybės ir 

Tel. Beverly 0397 ir 1279,

Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. I visu^ užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

irk Lumber Co
Patarnavimo Kiemas

Lietuviai Daktarai
v.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAS
DHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

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

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

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kėnwo6d 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S'o. Halsted St Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. F. MATULAITIS
Telephone Yards 5834

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

DETROIT, MICH. Prienrimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

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

DR. A. m*
Liet avis Gydyiejae ir

25 E. Washingt«n Bt.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 4
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

* Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSIGIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 S«. Maacan St^ 

CHICAGO, DLL.
VALANDOS: Nue IMI! ryte fr 

nuo 5 iki 8 vikare 
Nedaliomis ofisai yra 

uždaryta*

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR, V. 1. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Aknioria

3201 Seath Halstod St.
Tel. Boulevard 8682

Ned. 10—12 A. M.
RešidėnC© Ganai 2118

D8. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3248 South Halated St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

jfcjr DR. HERZMAN
—Iš K U SIJ O S—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
, ) 3110 arba 0375

Telefonai: < .. , ,. „ . nKANaktį Drexel 950 
’ Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

M. WAITHIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka

H13 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138 
’er 15 metų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
mtyrime. Pasek- 
lingąi patarnau- 
u prie gimdymo 

Kiekviename at- 
dtik’me 
patišką 
ėjimą.

patarimus 
erims ir 

noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

• Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR.MARYA
DOVVIAT—SASS

5208 W. Harrfeon St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurges 

Specialistas Moterišką, Vynškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

T«L BOU Lrrar* • W 
4C4* S. Aahlsad 
Kampu 47-tu rat. 

2-roa Inbca.

. ,1 ■. ■ * j
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šalintų. Vietoje p. Petisnė, 
Klaipėdoje pasiliks laikinai 
anglų delegatas.

Prižadėjimas sujungti 
Mažąją Lietuvą su Didžiąja 
yra dar, žinoma, ne galuti
nas klausimo išsprendimas. 
Bet yra labai svarbu, kad 
Santarvės komisija pripaži
no naująją Klaipėdos kraš
to vyriausybę ir sutiko pra
šalinti francuzų komisarą. 
Tai yra labai stambus lai- 
mėjipiai. Jie be galo susti
prina lietuvių poziciją Klai
pėdos krašte ir daro beveik

vės komisija vadavosi ne tą- 
dvasia, kurį reiškiasi bai

liose Kauno valdžios notose, 
bet tuo kovos pasiryžimu, 
kuris yra Lietuvos ir Klai
pėdos krašto žmonėse, žmo
nės turi daugiaus drąsos sa
vo teises ginti, negu valdžia. 
Ji buvo juk ir nelemtąjį Hy- 
manso projektą priėmusi, 
kuomet visuomenė nenorėjo 
apie jį nei girdėti.

KadiKaiai ir 
provokatoriai.

Užsimokijinao
Chicagoje — paltui
Metams$8.00
Pusei meta_____----------------- 4.50
Trims minesiams..........................2.25
Dviem minesiam ------- , 1.75
Vienam minėsiu!  1.00

Chicagoje per nelietojo*:
Viena kopija________ :______ 8c
Savaitei... . .......   . 18c
Mėnesiui _ __ - - 75c

8> vienyto s a Valstijose ne Chicagoje 
pastų:
Metams$7.00
Pusei meti.............. ...... . ....... 4JK)
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mlneaiam...............  1.50
Vienam mėnesiui _...... .....__ .75

Lietuvon ir kitur užsietiiaosei 
(Atpiginta) v

Metams-------- -------  $8.00
Pusei metų____4.50
Trims menesiams.... ................. 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, Kartu su užsakymu.

nebegalimu daiktu paskui' Advokatai komunistų, ku- 
kitaip išspręsti krašto likijrie pereitą vasarą buvo su
mą, kaip tiktai leidžiant jam imti Michigano valstijos

Žmones laimi.

susidėti su Lietuva.
pasisekė sukilė

liams, pirmiausia, dėlto, kad 
jų tikslams yra palankios 
dabartinės tarptautinės są
lygos Europoje. Santarvės 
valdžios, turėdamos daugy
bę keblumų — Ruhro srity
je, Turkijoje ir kitur — ne
drįso perdaug aštriai apsiei
ti su Klaipėdos žmonėmis ir 
su Lietuva, kadangi iš to bu
tų galėję kilti labai pavojin
gų joms komplikacijų.

Antra priežastis, delko 
Santarvės atstovai buvo pri
versti nusileisti, yra, mato
ma, griežtas Klaipėdos kraš
to lietuvių ir Didžiosios Lie
tuvos visuomenės nusistaty
mas. Apie klaipėdiečių 
griežtumą liudija jų užsispy 
rimas būtinai išvyti lauk 
francuzų komisarą; o Lietu-

Vakar šioje vietoje mes 
nurodėme, koks silpnas bu
vo Lietuvos valdžios atsaky- 
kymas į Santarvės ultima
tumą dėl Klaipėdos krašto 
sukilimo. Nežiūrint to silp
numo tečiaus, ateina žinių, 
kad Mažosios Lietuvos rei- vos visuomenės ūpą rodo 
kalai laimi.

Chicagos “Tribune’os” ko- 
' respondentas praneša iš 

Klaipėdos, jogei nepaprasto
ji Santarvės ambasadorių 
tarybos komisija padariusi 
sutartį su Klaipėdos krašto 
lietuviais ir Lietuvos atsto
vu. Ta sutartis prižada su-1 . -
jungti Klaipėdos kraštą sureikalavimą, kad iš M.ažo- 
Lietuva ir pripažinti Mažo- Lietuvos išsinešdintų 
sios Lietuvos valdžią. Be to, įkyrėjusia klaipėdiečiams

tvirtas p. A. Smetonos laiky
mąsi derybose su Santarvės 
komisija. Jisai ne apgailes
tavo, kad Klaipėdos krašte 
tapo “nuskriaustas” Santar
vės autoritetas, ir nesisiulė 
jai paclėt įvykint “legalę 
tvarką”, bet parėmė jų rei- 

i kalavimus — tarp kitko ir tą

ji tapo lietuvių priimta tik
i klaipėdiečiams 

“augštosios Antantės’’ mek-
tai tąja sąlyga, kad buvusia leris Petisnė.
Klaipėdoje francuzų komi Gerai, kad Lietuvos at-

miškuose, kuomet jie tenai 
laikė savo slaptą konvenciją, 
ir kurių byla prasidės vasa
rio 26 dieną, iškėlė aikš
tėn nepaprastai sensacin
gų dalykų iš šnipų 
veikimo redikalinėse organi
zacijose. Prirengiamam liu
dininkų tardyme jie išgavo 
iš vieno buvusiojo detektivo 
prisipažinimą, kad jisai ir 
kiti privatinių agentūrų ir 
valdžios detektivai ėję į ra- 
dįkalinės organizacijas, kur
stę jų narius daryt priešin
gus įstatymams darbus, pas
kui gaudę juos už tuos dar
bus ir tuo budu gaminę sau 
iš to pragyvenimą.

Pasak to liudininko, visi 
triukšmingieji radikalų 
“darbai’’, kurie per paskuti
nius keletą metų buvo tiek 
daug baimės įvarę publikai 
ir valdžiai, — bombų mėty
mas, grasinančių laiškų ra
šinėjimas, revoliucinių suki
limų propaganda ir tt. — bu
vę pačių šnipų atlikti, su
kurstyti arba suplanuoti. 
Padariusiojo šitą išpažintį 
detektivo vardas yra Bala- 
nov arba Bailin; jisai esąs 
rusas, vieno rusų anarchisto 
sūnūs, f gyvenęs ištrėmime 
Sibire. Kaipo detektivą, jį 
samdžiusios Burnso ir Thie- 

4

lo agentūros. v
Tos agentūros įsakiusios 

jam įstoti į I. W. W. organi-

Lygą, į Komunistų Partiją, į 
Komunistinę 'Darbininkų 
Partiją, į Tarptautinę Indu
strinę Darbininkų Uniją ir 
kitas radikalines organizaci
jas. Tarp kitko jisai pasa
koja, kad 1920 ir 1921 me- 
taisyvisas “aidoblistų” pro
pagandos komitetas susidė
jęs iš detektivų, kurie dikta
vę visą organizacijos politi
ką: penki nariai buvę iš 
Thiel detėktivų agentūros, o 
du iš Burns detektivų agen
tūros.

Kaip ankštus ryšius buvo 
užmezgę detektivai su ko- 
munistais, -j«odo tas faktas, 
kad, pashk Baianovo, gar
sieji masiniai komunistų 
areštai Chicagoje 1920 m. 
buvo detektivų iš anksto su-< 
planuoti. Detektivai, norė
dami vienu užsimojimu su
gauti burius “revoliucionie
rių”, pasakė savo “drau
gams” komunistams, kada ir 
kur jie turi susirinkti, o pas
kirtoje valandoje atėjo vald
žios agentai ir suėmė juos. 
Daugelis suimtųjų tečiaus 
paskui buvo tyčia paleista, 
kad detektivai turėtų darbo, 
vėl gaudydami juos.

Įdomi yra dar štai kokia 
vieta Baianovo pasakojime:

“Kartą”, sako jisai, 
“Fannigan (Thiel agentū
ros manadžeris Chicago
je) davė man mašinėlė pa
rašytą prakalbą, kurią yš 
pasakiau Jaunųjų Sociali
stų Lygos susirinkime, ra
gindamas ją atsimesti nuo 

• Socialistų partijos ir įsto
ti į Komunstų partiją. Tai 
buvo gruodžio mėnesyje 
1919 m., neužilgio prieš 
masinius raudonųjų areš
tus Chicagoje. Buvo su
sirinkime kokie dvylika ar • 
penkiolika jaunų vaikinų ! 
ir merginų tarp 15 ir 19, 
metų amžiaus. Bet vienas• 
jų pasakė kalbą, pasiprie- ■ 
šindamas man, ir Lyga at- ■ 
metė mano patarimą.” j 
Taigi, kaip matome, šni- .' 

pai stengėsi ne tiktai sukur-'

♦

darbų, už kuriuos butų gali- 
majuos paskui areštuoti, 
bet ir dėjo pastangų suardy
ki Socialistų Partiją, trauk
dami jos narius prie komu
nistų. Ir nėra jokios abejo
nės, kad komunistų partija 
šioje šalyje yra žymiam laip
snyje šnipų bei provokatorių 
padaras.

Jeigu kai kurio* žiopliai 
dar vis nenusimano, jogei, 
dėdamiesi prie komunistų, 
jie patarnauja tiktai šni
pams ir kitiems darbininkų 
judėjimo ardytojams, tai te
gu jie pagalvoja apie to de- 
tektivo atidengtas paslaptis.

įįfiĮĮ'įįį.'fflfrjįį

LIETUVOS DARBININKŲ 
^PADĖTIS KAPITALUI 

’ BESIPLĖTOJANT.

‘ ‘Soči aldemokra te’ ’ Nuskr i au
stasis rašo:

“Labai tankiai tenka ar 
tai laikraščiuose skaityti, ar 
tai iš atskirų asmenų lupų 
išgirsti, kad krašto įvairios 
rūšies produkcija auganti, 
šalies turtai didėja ir* eko 
nominė krašto Jpadėtis gerė
janti. Tieji Lietuvos gery- 
neigos apaštalai kartais iš- 
netyčių pasako ir apie save 
grynų teisybę. Savo laikraš
čiuose jie, pavyzdžiui, skel
bia, kad mes, girdi, už kai
mynus esame geriau apsi
rėdę ir sočiau pavalgę. Čia 
jau kiekvienam aišku, kad 
tie ‘mes’, kuriems sotu ir 
šilta Lietuvoj. Įvairaus plau
ko spekuliantams be abejo
jimo nieko netrūksta. Da
bartine Lietuva tai ‘jie’; jų 
gerovė lai Lietuvos gerovė. 
Viso ko pertekusi Lietuvos 
buržuazija nenori matyti 
nemato darbininkų 
nes Lietuva tai ji.

“Tiesa, kad ūkio 
4ų gamyba žymiai
jo palyginamai su tuo, 
buvo 
melu, bet darbininkai tebe- 
badmiriauja, kaip badmi- 
riavo tuomet. Lietuvos pto-

buvo kaltinama ost-markė, 
nes ji puolanti, už tai vis
kas brangsta, bet kasgi šian
dien kaltas, kuomet litas 
nepuola, o dėlto viskas bran
gsta, jei ne tie Lietuvos ge- 
ryneigos\ apaštalai — nie
kieno nevaržomi spekulian
tai. Viena visuomenės dalis 
nebežino, kur pinigų dėti, 
kita gi — dejuoja skurdo 
ir vargo prispausta. Jaunu
tė Lietuvos buržuazija greit 
sušpėjo apsiplunksnuoli ir 
nutukti iš darbininkų pra
kaito. Jos reikajų gynėja 
- - valdžia sugebėjo sugriau
ti darbininkų organizacijas 
ir dabar kartu su burjtua- 
zija gieda himną bei/ugan- 
čiai Lietuvos geryneigai. 
Tuo tarpu į įvairios rųšies 
įmonių, žemes ūkio darbi
ninkų ir valdžios įstaigų 
tarnautojų padėtį nekreipia
ma reikiamo domesio. Šiuo 
momentu darbininkų ir val
džios įstaigų žemesnių tar
nautojų darbo iižmokesnis 
keturis sykius mažesnis, ne
gu buvo prieš karų, o kai- 
kurie maisto produktai net 
keturis sykius brangesni. 
Darbininkas tik tuomet ga
lėtų būti sotus, jei visus gy
venimo produktus galėtų 
5lis astuonias sykius pi- 

y
u, kad kapitalizmui be

siplėtojant, proletarų padėtis 
negerėja. Atpenč, naujai besi
kuriantis kapitalizmas yra plė
šrus: jis mąžiau tesiskaito su 
darbininkų reikalais, negu la
biau įsigyvenęs kapitalizmas, 
rodei Lietuvos darbininkams 
toks dar daug sunkių kovų 
pakelti, kol jie galės tinkamai 
savo naudotojus atremti. O 
tfi, žinoma, bus galima pa
daryti tik susiorganizavus.

1913 m. 2,785 žmogų. 
19Į14 m. 2,454 žmogų.
1915 m. 2,269 žmogų.
1916 m. 2,226 žmęgu.
1917 m. 2,696 žmogų.
1918 ,m. 2,580 žmogų.
1919 m. 2,307 žmogų.
1920 m. 2,260 žmogų.

Viso 34,802”
'Vadinasi, į keturioliką metų 

beveik trys dešimtys penki 
tūkstančiai darbmipkų liko 
užmušti anglių kasyklose. Tai 
ištikrųjų brangi kaina.

LIGUISTAS PATRIOTIZMAS.

Lietuvos laikraščiuose nuo
lat telpa žinių apie įvairius 
skandalus, kuriuos surengia 
ura-patriotai. Didesniuose mie
stuose tokių skandalų jau įvy
ko nemažai. Musų bendradar
bis Andrius Margelis tų reiš
kinį aprašo straipsnyje vardu 
“Ura-patriotizmas Lietuvoj,” 
Ten tarp kitko sakoma:

“Liguistas patriotizmas 
ima musų gyvenime gana 
simptomatingai reikštis: jis 
mums žada ne kų kitų, kaip 
tik pražutitigų tautinę ko
vų. Tų kovų rūpinasi sukel
ti kaip tik tie, kurie dedasi 
esu ramybės ir taikos skel
bėjais — klerikalai. Jiems 
rupi sukelti minios^ ne tik 
tikybinį, bet ir patriotinį 
fanatizmų, kad apsvaiginus 
tais jausmais darbininkų kla
sės išsiliuosavimo reikalus 
ir pavertus jų aklu įrankiu 
buržuazijos ir jos interesų 
.reiškėjo®, dvasiškijos, reika
lams ginti.”

Redakcijos Atsakymai
----------- ;-------,----- ..,....... -----------------,,

saras Petisnė tuojaus prasi- stovas deryboms su Sanitar- zaciją, į Jaunųjų Socialistų styti radikalus prie tokių

MARK T^YAIN Vertė A. L—is
\ N - J ( f

Kapitoliaus Venera
I SKIKSNYS

[Scena — Dailininko studija Romoj]

ži-' —Dieve mano, Marint, juk aš tai 
nau> — nežinau tik, ko tavo tėvas toks už
sispyrėlis.

/jurguti, jis geras žmogus, tik mat 
į nxmų jis žiuri kai į kokį visai paiką daik- 

■lųf Jis žino ir supranta tik sankrovėlės 
prekes. Jam rodos, kad tu mane tik badu 
numarintum.

—-Prakeiktas jo nusimanymas! Vietoj 
būt dievinai talentingam skulptoriui ir ne
turėti ko pavalgyt, kodėl aš nesu koks nors 
besmegenis sankrovininkas, Ijiet su Vupi* 
nom kišenėm pinigų?

—Nesisielok, mielas Jųrguti, — išnyks 
visi jo prietarai kai tik tu\ųžsidirbsi bent 
penkiasdešimt tūkstančių dolerių...

—Penkiasdešimt tūkstančių velnių! 
Mieloji, aš savo šeimininkei už stalų dar 
nesu pasimokėjęs!

II SKIRSNYS
[Scena —’GyVenamieji namai Romoj]

—Tamstele,' čia visai bergždžia kal
ba. Aš linkiu tamstai viso gera, bet nega
liu leisti savo dukteriai tekėti už kaž-ko- 
kio meilės, dailės ir bado šiupinio, o juk 
regis, tamsta nieko kita parodyt nei ne
turi.

—Pone, aš beturtis esu, prisipažįstu. 
Bet nejaugi garsumas, garbė — nieko ne
sverta? Antai ponas Bellamy Fudel iš Ar-

kanso sako, kad manoji Amerikos statule 
esanti puikiausias skulptūros darbas, ir jis 
tikrina, kad kurių dienų aš busiąs labai 
garsus žmogus.

—;Et! Kų tasai Arkanso asilas apie 
tai nusimano! Garsumas >— tuščias daik
tas. Svarbu, kiek kaV duotų už tamstos tų 
marmuro baidyklę. Tamsta vos per šešis 
mėnesius ją nutašei, o neparduos! nei riž 
šimtų dolerių. Nq, ser! Parodyk man pen
kiasdešimt tūkstančių dolerių ir tamsta 
galėsi turėti mano dukterį, — kitaip, ji 
teks, Jaunam Simperiui. Duodu tamstai 
šešis menesius laiko susfpinigauti. Sudiev, 
tamstele!

—Ak varge, varge!

tuščias daik-

III SKIRSNYS
[Scena — Dailininko studija]

—O, Jonai, mažų mano dienų draugu-
— nelaimingiausias aš žmogus!
—Tu pailtšas!
—Nebeliko man niekas daugiau my

lėti, kaip tik nelaimingoji mano Ameri
kos statule — o regėk, dagi ji savo šaltu 
marmuro veidu neturi man užuojautos 
tokia graži, o tokia beširdė!

—Tu mulkis!
—Ak, Jonai!
—Nezirsk! Pats sakai, kad turi dar 

šešis mėnesius laiko susipinigauti.
—Jonai, nesijuok iš mano kentėjimų! 

Jei ir šešis šimtus metų turėčiau, kas iš 
to? Kų tatai padėtų tokiam vargšui, kaip 
aš, kur neturi nei vardo, nei kapitalo, nei 
draugų?

—Idiotas! šiųudadušis! Kūdikis! šeši 
kad tam

ZJ

mėnesiai laiko pinigams gauti, 
nereikia nei penkių!

l'u proto netekęs!

ir 
skurdo,

protįuk- 
pagšrė- 

kas' 
vokiečių okupacijos ■

būvio nei kiek negerina: iš 
jo pelnosi vien tik speku
liantai. Pereitaisiais metais

ANGLIŲ KAINA.

Anglių vartotojams neatei
na į galvų, kaip brangiai at
sieina anglių iškasimas. Bran
gumas šiame atvejyje įkainuo
jama ne pinigais, o žmonių 
gyvastimis. “The Chicųgo So- 
cialist” paduoda lentelę, kuri 
parodo, kiek angliakasių žuvo 
laikotarpiu nuo 1907 m. iki 
1920 m.:

“1907 m. 2,242 žmogų.
1908 m. x2,445 žmogų.
1909 m. 2,642 žmogų.
1910 m. 2,821 žmogų.
1911 m. 2,656 žmogų.
1912 m. 2,419 žmogų.

C. Malachowski, Peoria. — 
Eilėraštis “Nevalninkas” ne* 
spausdintinas.

Dieną 36c-37ę (ir taksai). 
Vakarais 40c-3©c (ir taksą!)

Monroe ųat. arti State 
Beperstogmis Vodevilius 

šeltadw Sekmad. 
Šventėmis

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

10c (jSškiriant šeltad., 
sekmad. ir šventes.

5 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilna pinigų vertę.”

T K
tiek nei nereikia.

mane. Turėsi visus pinigus, kiek
—šeši mėnesiai, 

Atsidėk į 
tik reiki

tu čia kalbi,' Jonai? Kokiu ste
ndu tu galėtum sumedžioti manbuklingu

atokių milžiniškų sumų?

Ar tįi visų tų reikalų pavedi man ir 
nosies nekišti? Ar pavedi 
nkas? Ar prisieki pildyti

turėjau vakarienes, šiandie pusryčių ne
valgęs. Valgykloj pasirodyt nebegaliu. Al
kanas? — kų čia kalbeli! Kurpius mane 
gainiojas — siuvėjas ramumo neduoda — 
buto šeimininkas smaugia. Tai gyvenimas! 
O Jono nemačiau dar nuo pat tos nelai
mingos dienos. Ji vis dar meiliai šypsos į 
mane kai kariais susitinkame didžiosiose 
miesto gatvėse, bet jos titnagas tėvas luo-

Šauksmas
(Versta iš K. Balmonto).

prisižadi sa 
viską į mano 
visa, kų aš sakyšių. Ar pasižadi niekur ir jau liepia jai nusisukti į kitų pusę. Na, kas 
niekuo nekliudyti man, ką tik aš veiksiu?

—Aš kvaišta — mah\galva sukasi — 
bet — prisiekiu!

Jonas pasiėmė plaktukų iT'tykšt! -j- 
nuskėle Amerikai nosį. Pasimojo antrų 
kartų, ir du jos pirštu nusirito ant grindų; 
— dar kartų, ir pusė ausies atkrito; — dar 
kartą, ir nubiro keletas sutriuškihtų ko
jos pirštų; daripasimojo, ir visa kairioji 
koja žemiau kelio skeveldromis nubarbėjo 
aslon!

Jonas užsidėjo kepurę ir išėjo.
Jurgis be žado žiurėjo į apdaužytų, 

sudarkytą, sukaneveiktų prieš jį statulę,— 
žiurėjo gal per kokias trisdešimt sekundų, 
paskui sudribo asloj konvulsingai raity
damos. t

Tuo tarpu Jonas sugrįžo su vežimu,
daili- 
kaip 
sau, 

vieš- 
Qui-

gi čia dabar barškina duris? Kas dar atei
na mane‘kankinti? Tikrai, ne kas kitas, 
kaip tas prakeiktas kurpius... — Prašom!

—Ak, dovanokite, jūsų didenybė — 
Viešpąįts teapipila jus savo gausiom malo
nėm! Pone, atnešiau jums naujutėlius ba
tus — ne, ne, dėl mokesnio nesirūpinkit, 
su tilo nėra kę skubintis — visai nėra 
skubintis." ‘ Man ir taip bus didelės garbėk 
jei ]X)nas ir toliau teiksis man savo užsa^ 
kynnis duoti

Aš kvėpavimais apdvelktas jurų plačių,
Aš žvalgiausi nuo kalnų Skardžių, 

Aš meldžiausi audroms: “o greičiau gi, 
greičiau!”

Visame aš erdvumo geidžiau.

Nežinau aš vergijos, kalbų nežinau
Kad kų draust nuo svajonių saldžių, 

Net pikčiausių j į priešų pasmerkt nemanau, 
Šypsenos aš gegužio geidžiu.

Nežinau aš gėlos, nepažįstu, skausmų, 
Ka būtis svaigioj puotoje neš.

Aš kvėpavimais apdvelktas jurų laisvų, 
Bukit laisvi gi broliai, kaip aš.

Meva.

įverto į jį vos gyvų iš susisielojimo 
ninku ir sukaneveiktų jo statulę ir, 
nieko dėjęs, ramiai švilpaudamas 
nuvažiavo. Dailininkų jis paliko savo 
buty, o pats su slatule pasuko į Via 
rinalis ir kažin kur nudardėjo.

IV SKIRSNYS . •
[Scena — Ta pati dailininko studija]

—Šiandie antrą valandą sukanka šeši 
mėnesiai! .0, Viešpatie! Nebėra man kam 
gyvent’įL'Jr ko aš dar gyvas? Vakar nebe-

— Sudiev, mano pone! >
—Patsai batus atnešė! Ir nespiria mo

kesnio! Žemiausiai nusilenkia ir su tokia 
pagarba, kai kokiam ištiktųjų viešpačiui! 
Nori ir toliau gauti mano užsakymų! Ar ne 
pasaulio galas ateina? Iš visi) tų... — Pra
šom! į

—^Atsiprašau, labai atsiprašau, bet aš 
čia atnešiau ponui naujus rubus...

—-Prašom!!
—Tūkstantį kartų atsiprašau, malo

niausias pone, kad drįsau neprašytas atei
ti... bet, matote, aš priTuošiau ponui pui
kiausių eilę kambarių Čia-ipat žemai, nes 
šita lindyne visai netinka gyventi tokiam...

—Prašom!!!

Lig pabaigai amžio
(Versta iš K. Balmonto).

■

■ ■■■---i ■ - -

Gal būti1 atskirta likimo bangos
- Atšalsi prie manęs jauna,
Bet visą šį aijfžį lig jo pabaigos, 

Drauguže, tu busi lųfena.

Žinau aš: naujieji geidimai ateis,
Į juos pasinersi urnai,

Bet skaiščių vaizdų atmintis neapleis, 
Kur gruzda senieji jausmai.

(Bus daugiau)

Ir bus mirksena, kad kentėsi saldžiai: 
Dienos atspindžių žaidime

Gyvybes šaltiniu pažvelgus naujai 
Pabūgus atminsi mane.

Meva.

--- .c
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TANLEY 1 
MAŽEIKA

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Puikios -Tu r 
tingu Balsu

THE HOtlŠE o/ 
jSREATER VALUEff

MIRIMAI NUO FLIUMO 
NIOS SUMAŽĖJO.

3319 Ąuburn 
Avė., Chicago,

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDJTOR-ius 

i Ofisai * 
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St.
Chicago, III.

Telefonai : 
Boulevard 5066 
Harrison 6872

dešim

Ženiejme 
kaino 
negu 

armo 
dirb

ti ung.

LAUKINĖS ŽĄSYS GRĮŽTA 
Į PIETUS.

MIRIMŲ ĮKAIČIUS PADI 
DĖJO.

Šiandien ukrainiečįy 
koncertas

Skausmas, ar* tylus sopėjimas strė
nose dažnai būva inkstų ligos ženklu 
Tai yra gamtos prasergejiinas iš ank
sto, kad sveikatos takas yra užank- 
ktas.

Tikiety dar galima gauti “Nau
jienose.”* Pasiskubinkite, kad 
nepritruktų. Prie salės dury 
reikėt s mokėti brangiau. Ne 
vienas yepraleiskite šios nepa

prastos progos — išgirsti 
gerinusį pasauly chorą.

IRABORIUS IR 
Balsainuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
Prieinama.

Šiandien, apie 7:30 vai. va
kare, Ashland Boulevard Au- 
ditoriume, Ashland bulvaro ir 
Van Buren gatvės, muzikos 
mylėtojai turės geriausią pro
gą išgirsti geriausį ir garsiau
si pasauly chorą — Ukrainą 
Nacionalį Chorą. Tai yra ne
paprastai ir žodžiais neapra
šomai stebėtinai sumokintas 
choras, kurs savo balsais, me
lodija ir tempu sudaro žmo
gišką vargonų — žmogišką 
balsą orkestrą. Choras savo 
dainavimu užžavėjo kiekvieną 
ir kiekvieno sieloj palieka ne- 
išdilstantį įspūdį. Pasistengki- 
te išgirsti jį dainuojant.

Jei turi Reumatizmą, Inkstų ar Kepenų Kliūtį, tai tau rei 
kia Baių-šaknies. Swamp-Root.

^eal Estais - Paskolos - Apdrauda 
PINIGŲ SIUNTIMAS • 

Laivakortės — Kontraktai

KETVERGE
Vasario 15-tą Dieną

Trečiadienis, Vas. 14, 1923

Laukinės žąsys, kurios pe
reitą savaitę pasirodė Chica- 
gos apylinkėse, . kaž-kodel jos 
vėl nutarė grįžti ątgal į pie
tus. Kai kurie manė, kad jau 
pavasaris nebetoli. Bet dabar, 
kai žąsys pradėjo' apleisti Chi- 
cagą ir apielinkės, tos viltys 
pradeda nykti. A

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SRRVICE WITH 

HAMBLMG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis N 
Lietuvos

Tjaivai išplaukia kas sa- j 
vaite nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, perlietus.*

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vq. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thnryniya” I 
taipgi specialu kajatos.

Nauji laivai trim! Siau
bais “Resolute”, “Rslian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randelsh St., 

Chicago, III.
arba {galiotieji agenai.

Šiais metais mirimą skai
čius Chicugoj žymiai padidėjo 
Pereitą menesį viso mirimą 
butą 3,179 nuo įvairią pčiėž-as- 
čią. Pereitais metafs tuo pa
čiu laiku mirimą užregistruota

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare 

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

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą. 

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

Profesorius Henry J. Cox, 
Lhicagos oro spėji kas, perspė
ja chicagiečius apie besiarti
nantį nepaprastą šaltį, kokio 
dar nebuvo šiame sezone. Pa
sak jo,- dideli vėjai ir au
dra artinasi prie Chicagos nuo 
Uolinių kaliną. , Šaltis pasiek
siąs Chicagą šiandien ar ry
to. Temperatūra nnpulsianti 
labai daug žemiau zero. Tai 
busiąs didžiausias speigas šią 
žiemą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
. - I

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

DR. H. A. BROAD ArmiUg.%209 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moter 

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 j>o pietų ir pagal sutarimą

Sulig sveikatos konfisionie- 
riaus Bimdeseno, mirimai nuo 
fliumonijos kiek sumažėjo. Lai 
ku pastarąją 48 valandą bu
tą 27 mirimai ir 117 susirgi
mai nuo plaučių uždegimo, 
12 mirimų ir 71 susirgimai 
nuo influenzos.

Viešo Notaro Patarnavimas
Praneša, kad

P-NAS FRANK JOGMINAS
Tapo priimtas firmon partneriu.

Mes taipgi pardavinėjame akcijas Major Engineering korporacijos 
(Ine.), fabrikuojančios pagarsėjusį

GERESNI METALĄ, DIDELI PINIGU DARYTOJĄ 
viena ketvirta dalis svorio plieno, tečiaus tokio jau tvirtumo, neiudy- 
ja ir nepajuosta, visai nebijo aikščių ir jau dabar turi plačią nnką. 
šitos akcijos yra skaitomos labai saugiu investmontu. ir turėtų būti 
pelningiausiomis.

P-NAS FRANK JOGMINAS
pats dalininkas yra įgaliotas pardavinėti akcijas. Jo greitas iškilimas 
j augštybę ir turtus kuotikriausiai rodo, kad jis visuomet žino, ką jis 
daro ir jis padaro kaip reikiant. Jis turėjo pasisekimo gyvenime ir 
kuomet jis prašo jus įvestinti pas jį ir per musų firmą, tai jis gei
džia tik, kad ir

TAMSTA BUTUM SĖKMINGAS. x \ 
šią savaitę mes siūlom: ' x
Namelį 5 kambariais, 11607 Princeton Avė. Cimento pamatasj^elektros 
šviesa, gatvė išgręsta ir apmokėta. Kaina šitą mėnesį $4700 — {mo
kėt $1000 — likusius kaip randą , '
Bizniavus lotas prie Michigan Avė. 99 pėdų per 125 — geras aparta
mentui ir krautuvė reikalinga šitoj apylinkėj. Kaina $300 pryšaki- 
nei pėdai. v • .
Būstinis lotas 125 per 125, gera vieta, arti West Pullnvano Parko, 2 
blokai nuo I. C. stoties. ’ Bargenas po $21 pryšakinei pėdai.
6% Pirmas Morgičius parduodamo nuo $500 — augštyn. Garantuotas 
ant Roselando nuosavybės.

NOVAK AND GOMPANY i 
10805 Michigan Avė. Tel. Pullman 0019

Padaryk Einamą ją 
Pradžią

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

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

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

Ir, dar geriau, daugiau smagume turėsi gruodyje, 1923 tų., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.’ z ' * '

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

3’he South Sidės ’ 
epartment Store

Lyon črHealy
Wabash prie Jackson Blvd.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOTL CO., 

J. Balchiuųas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mieli.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausią 

pasauly, 
rantuoja- IrG— 
moa 
čiai 
(r 
mia 

■ ,oi’ | kitų 
nikų 

E' tuvių ___
Valstijose ir t -i J

5. Italijdj. 
fe DYKAI pir- 
n kėjama armonikinė mokykla ar pa- 
M mokinimų knyga. Mes garantuos 
M jame, kad visi mokiniai mokės groti

musų didžiąja Armonika ii gaidų už 
Dj 4 mėnesių laiko. Informacijų raSy- 
H kitę angliškai. Katalogas, papra- 
■8 Sius, duodama dykai.
fejį Ruatta Serenclli Accordeon M f g. Co. 
E8 817 Hluc Įsiauti A'Vu Chlw<o. ĮĮI-

Čia bus daug žmonių — 
ateikite ir pamatykite tas puikias prekes — pirkite ir sutaupykite daug

x x , Pavojingi ženklai .
Jei šlžuos pavojingus ženklus 

dėsi nieKui?i, tai sunkesnių sėkmių 
tikrai sulauk Jį; inkstij kliūtis gali už> 
eiti savo pasaliausioj formoj. ’

Tūkstančiai žmonių yra paliudiję, 
kad tuojau patiriama lengvu ir greita 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės Balų- 
Šaknies Swamp-Root veikm-e, kuri la
biausiai pasižymi savo nuostabum gy- 
domumu sunkiausiuose atsitikimuose. 
Jei reikalauji vaisto, tai naudokis ge
riausiu.

Skaudamos Strėnos.
Skaudamos strėnos yra vienas dau

gelio inkstų kliūties apsireiškimų. Ki
ti simptomai, parodantieji, kad Swap- vienos bonkos.

Specialė Pastaba. — < „
centų Dr. Kilmer & Co., Binghanvton, N. _ _
ii nepaprastą šito vaislh gerumą. Jie taipgi prisius jums knygą su svarbio
mis informacijomis, kur yra daugelis tūkstančių dčkingiį ląiškų, apturėtų 
nuo vyrų ir moterų, kurie sako atradę Swamp-Rootą kaip tik tuo vaistu, 
kuris reikalingas nuo inkstų, kepenų ir pūslės kliūčių. Swamp-Rooto vertė 
ir klotis yra taip gerai žinomos, kad mes savo skaitytojams patariam pa
siųsti pavyzdinės bonkelės. Adresas: Dr. Kilrner & Co., Binghamton, N. Y. 
Rašydamas paminėk šitą laikraštį

štai yra instrumentas 
dėl kurio gali Hilti en- VL J* 
tuziazmas. Puiki Ma- 
jestik armonika, Vie- • , 
nos modelio. Žvilgančiai juodi rė
mai ir gražiais pamarginimais. 
Trjs eilės kleviši| su perliniais gu- 
zikais. šeši setai plieninių balsų 
(16 basų). Yra puikus instrumen
tas su dideliu ir puikiu balsu. Jus 
busite užganėdintas juomi.

LENGVA PIRKTI ČIONAI
Musų kainos netik yra žemiausios, bet mu- 

- sų lengvi išmokėjimai suteikia progos nu- 
f sipirkti sau tinkamą instrumentą, ši armo- 

nflca gali būti jūsų tik $7.00 įmokėjus, ir 
$5.00 mėnesiniais išmokėjimais. Ateikite, 
o jei ne. tai atsiųskite kuponą dėl daugiau 
informacijų. Kitos armonikos nuo $4.50 
iki $600.

Koncertinos $10.00 iki $250.00.

Kalbame lietuviškai

Root tau gali būti reikalinag, yra Pu
rios ir dažnos pūslės kliūtys, jaučia
mos dieną ir nhktį, iritavimas, nuosė
dos ir tt.'

Negalėjimas kontroliuoti, peršėji
mas, šlapiminc rukštis, reumatizmas, 
papurtimas, gali būti kūno nykimas, 
veido blyškumas.

• z > 
Inkstų Ligos Dažnumas.

Daugiausia žmonės nenumano apie 
inkstų ligos baisią didyneigą ir didelį 
dažnumą. Nors inkstų suirimai būva 
vieni dažniausių ligų, tečiaus ligoniai 
dažnai tik ant pabaigos jas pastebi, 
pasitenkindami gydymu sėkmių, kuo- 
lųet pradinė liga tolydžio griauja 
sveikatą.

Paprasto didumo ir didelės bonkos 
visose aptiekose.

Nepadaryk klaidos, atmink vardą 
Dr. Kilmer’s Swamp-Root ir adresą, 
Binghamton, N. Y., kurį rasi ant kiek-

Gali gauti pavyzdinio dydžio bonkelę, pasiuntęs* 10 
Binghamton, N. Y. Tas suteiks jums progą patir- 

’ “ i- 
yra daugelis tųkstanČhį dėkingij ląiš'kų, apturėtų
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O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
RuIIles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. .
Kaina, Goc. aptiokose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai j labaratoriją.

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

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

Patarimai suteikiami dovamd. Vie-. 
nintėlis lietuvis akių^ daktarai (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

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

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

20 metų prityrimo
‘ Akinių prituisymo mene

Simptomai pareis*.ių 
akių ligas

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

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are. 
kampas 18 gatvės

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

k__________ /

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susiŠlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 a. m.
*— —■ i

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaiki]. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

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

---------------------- - ■ <

Aklu, Au&u, Nosies Gerkles
KLIŪTIS 

visokios rtj&ies gydžiau 
per 25 metus prje Sta
te gatvda.

Žvairas akis atitai- 
s<u_ saugiai, tikrai, ir 
greitai t savo specialiu 
budu; tonailua išimu 
prieblandos miego pa
galba; akinius pritai
sau už ?5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.

FRANKIĄN O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos i: 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas plMčius 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 garniturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais. .
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Chicagos Žinios
(Tijss nuo 5-to pusi.)

tik 2,809. Mirimų pasidaugi
nimas priskaitomas veik išim
tinai influenzai ir plaučių už
degimui. Šiais metais, sausio 
mėnesy, nuo influenzos mirė 
531 asmuo, gi pereitais metais 
tame mėnesy — 256. Sveika
tos departamentas tuo labai 
susirūpinęs.

Areštavo virš 200 vyru.

Per pereitą šeštadienį ir sr 
ina<licny policija areštavo virš 
dviejų šimtų vyrų dėl įvairių 
prasikaltimų. Daugj’bė saliunų, 
kaparetų geinblerinių ir tvirki
nimo urvų tapo užpulta ir de
šimtimis žmonių sugrusta į po 
lieijos vežimus ir nugabenta 
šaltojon.

PAAISKINIMAS.

vie- 
buk

Naujienų 34 numeryje 
tinėse žiniose, pastebėjau, 

ir p. Audickiene, pagrįžu- 
aiotf iš darbo 5 d. vasario, ra
dom Alexą Audicką pritrošku- 
&į gesu Ir vos vos atgaivinom.

Turiu pasakyti, kad nieko 
panašaus nebuvo, ir nė aš nė 
niekas kitas jo negaivinom, nes 
nebuvo reikalo.

A. Z. Kukutienė.

.Pranešimai
MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS

Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 
Nepriklausomybės

. i Rengia visos Chicagos Progresyvių 
Draugijų Bendras Komitetas.

Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren S't. ir Ashland Boulevard 
Pradžia 2 vai. po pietų.

šiame jubilėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Oikestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujiem] Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkės Lietuviai:—
Jau penki metai, kai Lietuva tvar

kosi savarankiai . Daug kovų daug 
vargo Lietuvos liaudžiai teko pergy
venti. šiandien Lietuva yra nepri
klausoma. Bet nepriklausomybė dar 
nč^a viskas- Lietuva turi būti ne tik 
nepriklausoma, bet taipgi laisva, demo- 
kratinga.

Šiame apvaikščiojime bus pažymėta 
ne tik pynėjusių penkhi metų Lietu
vos žmonių kovos etapai, bet ir da
bartinė jų kova už laisvę, ir denvokra 
tybę.

Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis 
ar lietuvė, kuriems tie dalykai rupi, 
nepraleis progos dalyvauti apva:kščio- 
jime. Bendras Komitetas.

Bridgeport. — Lietuvių kalbos pa
mokos vaikams vra duodamos utar- 
ninkai? ir pėtnyčiomis. nuo 4 iki 6 v. 
vak., Rayinond Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yra leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

Birut‘ečių dontei:—Reneticįos Cho
ro įvyksta sekamai: antradienį, va
sario 18. visas choras; trečiadienį, va
sario 14, vyrų balsai ketvirtadieni, va
sario 15. visas choras. Visas choras 
ir visi choristai privalo būti Šiose re
peticijas?. nes turime nepamiršti, kad 
dalyvausime programe 18 dieną vasa
rio Ashland Blvd. Auditorium. Re
peticijų pradžia nunktualiai kaip 8 v. 
vakare. Mark White Sųuare Parko 
svetainėje, prie 30 ir Halsted gatvių. 
Meldžiame visų birutiečių domės.

— Valdyba.

Brighton Park. — D.L.K.K. Dramos 
skyrius statys scenoj trijų veiksmų 
žainh “Jurgis Žiburys” kovo 10 dieną 
McKinley salšj, 39-ta ir Westem 

e visuomenę bilietus 
gauti iš e, nes prie svetainės du
rių nebus rdavinšjami. Bilietai gali
am gauti pas Dramei skyriaus narius/ 

Komitetas.

JUOZAPAS JANUS A
Mirė vasario 11 dieną, 9 vai. 

iš ryto sulaukęs 19 metų am
žiaus ištardamas šiuos žodžius j 
žuvo mylimą mamą; neverk aš 
eisiu pas tėvelį, jie mane sutikę 
tenai. ‘Ištaręs tuos žodžius per- 
HstryrS su šiuo pasauliu palik- 
dainas verkiančią motiną, brolį 
Ir saeute- Jo tėvelis mirė gegu
ži* 28 dieną 1919 metais. Lai 
būna jam lengva šios šalies že
meli pasilieku dideliom<e nuliū
dime jo mylima motina, brolis, 
sesutė ir visi giminės.

Laidotuves atsibus vasario 14 
dieną, 9 vai. ii ryto, is namų 
HM So. 48th St.. Cicero, III. į 
iv. Antano bažnyčią, bus la:do- 
(aavM bu bažnytinėms apeigoms, 
S ten J 9v. Kazimiero kapines.

PRANEŠIMAI.
Liet. Ryt. žvaig. Pašei, ir Pasil. 

Kliubas rengia balių Užgavėnių vaka
re, vasahio 13 d.. 7:30 vai. vak.,
Wicker Parko svet., 2040-46 W. North 
Avė. — Komitetas.

Ukraiiniečiu Choro Koncertas. Ukra- 
jiniečių Choro dainas kiekvienam ver
ta išgirsti. Tas choras pasižymi di
dele savo hannonija. Jų koncertas 
bus sėredoj, vasario 14, Ashand Bou- 
lėvard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Avė. Pradžia 8 vai. vakare, 
[žanga $1.00. Pirkite tikietus tuojaus 
“Naujienų” ofise.

Roseland. III. — S.L.A. 139 kp. 
draugiškas vakarėlis su lietuviškais 
šokiais bus 18 d. vasario, K. Strumi
los svet. Prašom visiems jsitėmyti ir 
nieko nerengti tą dieną. Komisija.

Reikalu “Užburti Turtai”. Drarr?a- 
tiškas Ratelis nuoširdžiai prašo kas 
turi to veikalo knygučių paskolinti ar
ba bus gerai už jas užmokėta. Pra
šome kreiptis ar siųsti Ratelio sekręt. 
adresu: J. Jusas, 4106 S. Albany Avė., 
Chicago. III.

Town of Lake. — Paveiksluotos Pa
mokos Vyrams apie lytį — atsibus 
ketverge, vasario 15 d., Žalandausko 
svetainėje, 4501 So. Hermitage Avė. 
Pradžia 7:30 v. v. Vyrai nejaunesni 
18 metų kviečiami nepraleisti šitų 
pamokų — ateiti kuoskaitlingiausia. 
Įžymiausi Chicagos lietuviai daktarai 
aiškins ir sykiu paveikslus rodys iš 
lyties mokslo.

Kviečiami tiktai vyrai. * 
“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

Cicero Lietuviams 
Pranešimas

Šiuomi pranešame visiems 
Naujieną skaitytojams, drau
gams, rėmėjams ir visiems lietu
viams, Cicero, III., jog čia Nau
jienų platinimas ir prižiūrėji
mas perėjo į kito žmogaus ran
kas. Pirmiau buvęs Naujienų 
prižiūrėtojas K. Kairis, tą dar
bą perdavė K. NAUBARUI.

Naujienų Administracija ma
loniai prašo visų Naujienų drau
gų ir skaitytojų, kiek galima 
kooperuoti su juomi ir pradėti 
platinti dienraštį ir duoti viso
kius spaudos darbus tik Nau
jienoms.

Norėdami paduoti apgarsini
mą, spaudos darbą ar užsirašyti 
Nau j ienas, kreipkitės:

1405 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
PAJIEŠKAU savo .pusbrolio Stanis

lovo Andriuškos, Raseinių ap.. Kra
žių vaisė. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats arba kas jį pažįsta, meldžiu 
duoti man žinią

ST A NIS LOVAS O LEKNAVIČIU S 
2314 W. 21 PI. I Chicago, UI.

JIEŠKAU švogerio Kostanto Dra
gūno, paeina iš Anykščių vai. Gujaus 
kaimo, Utenos apskričio. Girdė>au, 
kad gyvena Siox City fovva. Jei kas 
žinote praneškit arba anas, pats tegul 
atsišaukia, nes turiu labai svarbų rei
kalą. Povylas Paštys, 3888 Pennsylva- 
nia Avė., Indiana Harbor, Indd.

PAJIEŠKAU savo mielos moteries 
Barboros Gražinskienės. Tamstos pra
sišalinote nuo manęs. Prašau grįžti 
atgal. namirŠkte viską kas buvo ir 
mes vėl gyvensime atgal linksmai ir 
laimingai. Jeigu manęs nesigailite, 
tai bent pasigailėkite mažo sūnelio 
Petruko, kuris kasdien šaukia mamos. 
Nežinome nei ką daryti su fomičiais. 
Jeigu nemanote grįžti, tąi prašome 
pranešti, bet mes laukiame jumis 
grįžtant namo. t

Petras Gražinskas vyras ir 
Petras Gražinskas sūnūs

709 W. 34th St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugo, 
Antano Tamošiūno, paeina iš 
Ukmergės ap. kartu esame drau
gavę Petrograde, prašau atsiliep
ti. Ant. Žilinskas, 406 E. 115 St. 
Roscland, III:

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl I REIKIA DARBININKŲ
JIEŠKAU Vincento Strazdo, Storių 

kaimo, Anykščių vai., Utenos apskr. 
Prašau jo paties ar kas kitas praneš
ti, nes yra laiškas.

J. RAČIŪNAS.
261 N. Newell St., Kenosha, Wis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTfeRŲ

REIKIA merginų senesnių ne
gu 16 metų amžiaus prie dirbtu
vės darbo. Armour Soap Works, 
Employmcnt Office, 1351 West 
31 s t Street.

Reikia *
Merginų mokintis prie opera- 

vimo spėka siuvamų mašinų. 
Nuolat darbas. Galima uždirbti 
kuomet mokinatės.

A. STEIN & CO., 
1151 W. Congress St.

Kampas Nacine Avė.

REIKALINGA moteria arba mergi
na dėl padabojimo dviejų vaikų. Per 
tą laiką kol mano moteris bus ligon- 
butyj. Darbo labai mažai ir užmokeg- 
nis geras.

Atsišąukit:
FRANK MITCHULL.

922 W. 33 r d St., Chicago, UI.

Reikia
patyrusiųReikia patynisių moterų 

pardavėjų. Ar jus esate patyru
si pardavėja, jei taip, tai mes 
turime labai gerą vietą jums. 
Nuoki t darbas ii’ gera mokes
tis. Jei jus'norite geresnio 
bo, atsišau'kite tuojau.

Lutftig’s Dept. Store, 
3410-3412 S. Halsted

Reikia

dar-

St.

Merginų 16 metų amžiaus ir 
senesnių lengvam dirbtuvės dar
bui. Gera alga. Dalbas nuo 
štukų.

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Caual St.

4 blokai W. of Wėntorth Avė.

REIKIA moterų arba merginų 
tarpe 18 ir 35 metų amžiaus į 
dratų išdirbystę. Geros darbo 
apystovos. Albert Dickenson Co. 
35 St. & Califomia Avė.

Reikia
Operaitorkų prie spėka siuva

mų mašinų siūti mažus ir leng
vus dalykus. Nuolat darbas.

A. STEIN k CO.
1151 W. Congress St., 
Kampas Racine Avė.

REIKALINGOS trįi moterį# 
dėl sortavimo ekudurių ir 2 
patyrę vyrai dėl 
(Baling). Gera 
ateikite pasirengę dirbti. Smith 
and Oguss 2633-35 Reesevelt

pakavimo 
užmokestis,

J Road.

MOTERŲ

Reikia
MERGINŲ
NUO Ifr METŲ
AMŽIAUS IR SENESNIŲ.
DARBAS BRESINĖJE 
DIRBTUVĖJE.
ŠVIESI DIRBTUVĖ.
GEROS DARBO
SĄLYGOS.
KREIPKITĖS: —
W. D. ALLEN MFG. CO.
5650 W. Roosėvelt Road

Reikia -
Merginų lengvam dirbtuvės 

darbui. Puikios darbo sąlygos. 
Atsišaukite.

ENGLANDER SPRING 
BED CO. 

39th St, & Lowe Avė.
(3 blokai į rytds Halsted St.)

MAYWOOD
pasiūlo jums pelningą, darbą su puikiomis 

aplinkybėmis. i
REIKIA MERGINŲ

nuo 16 metų amžiaus ir senesnių
Darbai yra sekami:

Sortavimo
Peržiūrėjimo
Pakavimo
Assemblerių
Preso darbininkų
Automatiškos mašinos darbininkių «

Darbas nuolat. Nuvažiavimui imkite geltonus 
gatvekarius, fėyas 10c. Atsišaukite

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš

važinėtoj ų, mašinistų pagalbi
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nerei
kalingas.

Darbas dieną ir naktį.
AGME STEEL GOODS CO.

735-th and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

BEIKAiLINGAS kepėjas prie 
kepimo juodos duonos, 
mokėtų gerai kepti.

Atsišaukite
9(M) W. 31 Str.

REIKIA VYRŲ PRIE 
čiaus ir floro molderių.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.

255.5 Fillmore St.

ris 
tą. *

kuris

BEN-

REIKALINGAS Virėjas, ku- 
yra gerai patyręs savo ama- 

Kreipkitės laišku: 
1739 So. Halsted St.

Box 206
REIKIA moterų ir merginų 

abelnam, lengvam dirbtuvės 
darbui. Patyrimo nereikia. Ge
ra mokestis pradžiai kuomet mo
kinasi. Nuolat darHas. Gali 
uždirbti nuo $20 iki $26 į savai-1 daug visokių darbų: 

tę, kuomet turi patyrhn
Atsišaukite

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.

. PASIDĖKAVOJANT musų produk
cijos. pasidauginimui mes turime

Molderių
Corų dirbėjų

ir šiaip darbininkų į musų geležies 
faundrę. Jei jus galite dirbti šį dar
bą, atsišaukite į samdymo departa
mentą.
INTERNATIONAL HARVESTER Co.

' Traktorių išdirbystę
2600 W. 31st Blvd.REIKIA lietuvės moteries kaipo 

partnerkos, vidutinio amžius, nerei
kia skalbti ir labai mažai namų dar
bo dirbti, nuo 7:30 ryto iki 5:30 va-1 nmvTA i -i ■ ip „ . kare, $10.00 į eavait, ir valp... Atsi- ’į?tKIA berniuko apie 16 metų 
šauk te po 6 vai. vakare. J. Miller, ?m|ia“8 .. I?arl?as1 pne valymo krau- 

tuves ir š aip darbo Gera ateitis iš- 1029 CoaKrcs» St-___________ mokiniui biznio Pradžiai .$12.00 j sa-
“ vaitę. Turi but teisingas ir manda-

--------- ---- gus. Oglesby Cleaners and Dyers,
REIKIA 12834 E. 71 St.

diYiejų moterų indų plovimui 
dienomis. •

4161 S. Halsted St 
---- -—ų---'

REIKIA berniukų tarpe 15 ir 16 
metų amžiaus ir moterų. Darbas 
prie dirbimo lovoms springsų. Paty
rimas nereikalingas.

Kreipkitės:
1421 S. Racinc Avė.

REIKIA patyrusių merginų.
Darbas prie maleVos kianų. Taip-1 reikia
gi merginų mokinimuisi. Turi DARBININKŲ.
mokėti skaityti angliškai. Atsi- STANDABD MATERIAL CO.
šaukite Dirbtuvės manageris. gg

CHICAGO WH1TE LEAD‘  
k OIL CO. v -

1454 S. Westem Avė. 

REIKALINGA moteris prie 
skalbimo drabužių vieną dieną į 
savaitę. Mrs. A. Juozaitis, 4601 
So. Richmond St. Phoue Lafar 
yette 7475.
—.................. ..—. I 11 , „. ---------

REIKIA merginų operaitor
kų prie siuvimo žiurstų. Turi 
būt patyrusios tame darbe. Ge
ros darbo sąlygos. Gera alga. 
1466 W. Madison St. 3rd fl.

111,1 »Į—I ■ III ......................

REMIA OARBININKĮJ

COR DIRBĖJŲ
Reikia patyrusių darbininkų į 
brass fandrę. Trumpos valan
dos, gera alga. Aleikitę pasiren
gę dirbti. )

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

VYKŲ
VYRŲ REIKIA DEL

ABELNO DARBO.
DARBAS NUOLATINIS 

Atsišauikit: Great Northern
Chair Co. 2500 Ogden Avė

...... . ...................-.... . .
REIKIA VYRŲ pardavinėtojų Real 

Estete. Gere proga inteligentiš
kiems vyrams. Turi mokėti vokiškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Reikia turėti 
pirmos klesos rekomendaciją.

BOERSMA & DE YOUNG, 
11030 So. Michigan Avė.

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

Reikia -
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš- 

važinėtojų, mašinistų pagelbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika-

AMERICAN CAN CO.
St. Charles Rd. & 7th Avė., Maywood III

j®

Ątfltkita ftsir^Mgę darbai.
AGME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

Reikia —
VYRŲ PRIE
LANGŲ PLOVIMO

Chffcagn Wipddw Cleaning Čo.
62 W. Washington st., Room 21

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė su 

groserne, geriausioj vietoj ant

kų ir visokių tautų apgyventa. 
Gera jiroga dėl lietuvio grąžą 
gyvenimą ir pinigų padaryti. 
Parduosiu pigiai £104 S. Cam
pbell Avenue.

PARDUOSIU 2 kampinį lotų 
ar mainysih ant namo ar biz
nio. J. Raščiukas,

1526 Madison St.
Tel. Ilayimirket 6612

ŠITO TAI NEPRALEISK. — Viena? 
iš retų bargenų ant Bridgeporto. Pui
kus namas trijų flatų po 6 kamba
rius. maudynės, elektra, cementuota? 
beizniantas. Rendos neša $80 į mėne
sį. šiandien tik už $7500. Atsinešk 
depozitą. Ateik į Naujienų ofisą ii 
klausk K. Jurgelioniu.

PARDAVIMUI arba mainymui far
ma 170 akrų, pietų šalyj, gera žemė 
budinkai. gyvuliai pašaras ir įrankiai. 
Gera vieta dėl resorto pagal Vv Tsconsin 
upę, kaina $12,000.

G. B. JA CK & CO.
2808 Van Buren St.

TIKRAS BARGENAS
1 Netoli Vienuolyno 2 flatų naujas 

mūrinis namas, 6 ir 6 kambariai su 
visais įtaisymais, lotas 37 ir 125, ga- 
džius dėl 2 automobilių, vertas $15,000 
parsiduoda už $12,000. Kreipkitės pas 

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

-i----------------------------------------------------- —
PARSIDUODA mairinis biznevas 

namas 2 aukštų. Rendos neša į me
nesį $80.00. Taip pat parduodu barus 
ir cash regi'sterj. Viską parduodu už 
prieinama kainą.

Kreipkitės:
3253 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI valgykla iš
dirbtas biznis ir turi būti par
duotas į greitą ‘kliką. Priežastis 
pardavimo, savininkas turi du 
bizniu. 2325 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine. SVetimtaueių apgy
venta ir geroj biznio vietoj.

641 E. 93rd St.

1 PARSIDUODA VALGYKLA, 
savininkui tenka apleisti mies
tas.

Kreiptis:
6853 So. State St.

AR NORI būti biznierių, tai 
skubėk nelauk nė vienos valan
dos, čia yra bargenas. Parduosiu 
arba mainysiu krautuvę, cigarų, 
cigaretų ir aprėdalų. Atsišauki
te: 3318 So. Halsted St.

PARDAVl’MUI groserne z ir 
bučernė, tikras bargenas. Turiu 
tuoj parduoti ir todėl leisiu pi
giai. • 1257 N. Crawford Avė., 
Tek Belmont 9464.

NAMAI-ŽEME
Vaisių farmą pardavimui 

Michigano valst.
Prie puikios St. Joe upės. Elek
trinis^ traukinys sustoja prie pat 
farmos budinkų. Yra elektros 
Šviesa, telefonas ir tt. Ta yra ge
riausia vaisių farma valstijoje. 
Vieta yra puikiausia, žiūrėkite 
sekamos subatos “Naujienas” 
ten rasite musų didesnį paskel
bimą.
J. J. Bachunas, savininkas, 

Sodus, Mich.

EXTRA BARGENAS BRIGHTON 
PARKE.

Pardavimui biznis su namu. Pir
mos klesos bučernė ir groserne; gra
ži ir nauja apielinkė. augštesnės kle
sos žmonių apgyventa. Priežastis 

važiuoju Lietuvon.
žmonių apgyventa, 

oarddavimo
Parduosiu ir fomišius už prieinamą 
kainą. 2462 W. 46 Place.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į seną tėvynę. Kaina 
$2,500.

1913 S. Morgan St.

PARDAVIMUI namas, 4 flą- 
tų, ant 2 lotų. Du fiatai van
deniu apšildomi, o du pečiais.

Kreipkitės:
8451 S.'Sangamoh St.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 VVest Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS

REIKIA darbininkų ir chipe- 
rių į fandrę. Nuolat darbas. 
Atsišaukite į samdymo dept.

LINK BELT CO, 
329 W. 39th St.

PARDAVIMUI vienas eskimo 
spite šunukas, baltas kaip snie
gas, 8 nedėlių, vienas 2 metų, pi
giai; geriausis sargas namų ir 
automobilių, 1748 W. 45 St.

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

(1 blokas į vakarus1 nuo 
Wentworth Avė.)

PARDAVIMUI saliunas, su 
namu arba be namo. Dabarti
nis savininkas gyvena jau 20 
metų. ,

6106 S. Stkte St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS. Gražus fo

nografas su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai 4 kambariams, seklyčios ei
lė, valgomojo kambario eilė. 2 mie
gamųjų kambarių eiles ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi parduos at
skirai . Nepraleisk šito bargeno. Bus
tas 1026 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI». restauranas 
arba nors pusė jo, nes mes esa
me du savininkai. Randasi ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 
11 metų. 1940 W. North Avė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PARDAVIMUI

ČEVERYKŲ taisymo šapa 
parsiduoda, mašinos pirmos kle- 
sos visos naujos, darbo užtekti
nai, Pardavimo priežastis svar
bi. 3303 So. Aubum Avė.

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
pasimatyk su mumis. Mokiname 

važiuot ir taisyt praktiškiausiu budo, 
risokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos. ~) 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI graži krautuvė, gro- 
$ernė ir bučernė, ir visi įrengimai, 
lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai, 

re ik s •
PEOPLĖS GROCERY and MARKET 

1901 W. ‘ZŽnd St

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne. Biznis senas ir gerai 
per daugelį metų išdirbtas. 
Priežastis patirsite ant vietos. 
Atsišaukit: 1949 Canalport Av.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne Roselando lietuvių 
centre, biznis senas ir gerai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greitai išvažiuoti. Atsi
šaukit Telefonu Pullman 7658

NAMAI-ŽEME
BARGENŲ NUPIRKTI NAMĄ NĖ
RA KASDIENA. NEJAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

2 lubų augščio mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra, 
mabdynės cimentuotas skiepas, dra
bužiams plovykla. Kaina tik $8,500. 
$1500 įmokėti, likusiems paskola savi
ninkas padaris bo jokio komišino. Na
rna^ randas Bridgeporto kolonijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

2 lubų augščio naujas mūrinis na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambarius ,su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $13,500. 
įmokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

LEVESKIO MOKYKLA
Persikai*

Mokina Lietuvių ir Augią kalbą; 
Grammar School, Hlgh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augžtesniasias 
mokyklas. Hienomis: nuo ry
to iki 4:00 PT- Vak.t 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikom.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvė®.

PRIVATINĖS PAMOKOS anglų 
kalbos; mokina skaityta, rašyti ir kal
bėtis .lietuvius mokančius ir nemokan
čius anglų kalbos. Mokesnis jrrieina- 
mas.

MISS DONNELTY,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132 

Ateikit dienomis ar vakarais.

IMPERFECT IN ORIGINAL
. ■ 1 -■ MM||


