
t Lithuanian Daily t n America

HIENOSIns
The Lithuanian Daily Neivs

Published b y the Lithuanian jNeivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telept'.»r^ Roosevelt 8500

'.imas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. X.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as aecond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

undar the Act of March 8, 1879.

Kaina 3c , Chicago, III., Ketvirtadienis; Sausis-January4^7^23 

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS II
The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian News Publishing Co., inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

W __No’3

Premjerai nesusitaiko
Konferencija gali pairti
12,000,000 bedarbių Europoje

Kivirčiai premjeru kon- 
, ferenci jo jo

Konferencijai gręsia paįrimas 
dėl Anglijos ir Francijos susi
kirtimo kontribucijos klausime

PA1RYŽU S, sausio 3. — .San
tarvės preinierų konferencijoj, 
kuri svarsto Vokietijos kontri
bucijos klausimų, Anglija vėl 
susikirto su Francija ir kivir
čiai nuėjo tiek toli, kad kon
ferencijai gręsia paįrimas. 
Šiandie prie pajrimo dar nepri
eita, bet tai tik veikiausia to
dėl, kad pasiskubinta konfe
renciją pertraukti ne tcdel, kad 
butų tik imąsi ryto ar vėliau 
susitaikinti, bet tik kad leidus 
premjerui Bonar Law užbaig
ti aiškinimus Anglijos pieno iš- 
reikalavimui iš Vokietijos kon
tribucijos.

šiandie -premjerai. pGincare 
konferencijoje per dvi valan
das aiškino kodėl Francija 
yra priešinga Anglijos pienui. 
Jis įrodinėjo, kad Anglijos pie
nas pakeičia Versailles sutartį, 
ko esą negalima padaryti be 
parlamento sutikimo. Be to jis 
Vokietiją pastato labai prie- 
lankion padėtin, kuomet tuo 
l>ačiu laiku apsunkina Franci- 
ją>ir padaro taip, kad Franci
ja esą gautų visai mažai kon
tribucijos. Jis, girdi, labai 
stebisi, kad Anglija galėjo pa
siūlyti tokį visai nepriimtiną 
Francijai pieną. Poincare at
metė kiekvieną Anglijos pieno 
punktą.

Anglija siūlėsi sumažinti ar 
visai panaikinti Francijos sko
lą Anglijai, jei Vokietijos kon
tribucija butų sumažinta, bet 
Francija ir to nepriėmė. Girdi, 
ir tada Anglija butų geresnėj 
padėty, nes Francija v ištiek 
pasiliktų skolinga Amerikai 
(pasiliktų skolinga ir Anglija). 
Tada, girdi, Anglijos skolos su
darytų tik 62 nuoš. Francijos 
skolų.

Po Poincare kalbos premje
rams buvo paduota arbata, o 
po arbatos premjeras Bonar 
Law pradėjo aiškinimus Angli
jos pieno ir kartu atsisakinėti 
į Poincare užmetimus. Bet jis 
dar nepabaigė savo kalbos?

Pelnyčio j, Sausio 5 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys kalbės Ivanovo Salėje, 2101 — 137th 
St., Indiana Harbor, Ind. Pradžia 7:00 vai. va
kare. Draugai, ateikite visi į prakalbas.

Nedėlioję, Sausio 7 d. 
t

Drg. K. Bielinis/ Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys kalbės Town of Lake, J. Elias 
Saieje, 4600 So. Wood St. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Jžanga lėšų padengimui — 15c. Draugai 
darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.

Italija ir Belgija deda pas
tangų, kati kaip nors sutaikius 
Angliją su Francija ir neprilei- 
dus konferencijos paįrimo. 
Nors Bonar ILaw ir sakė, kad 
Anglija nori taikintis ir yra 
palinkusi daryti nusileidimų, 
bet vargiai galės įvykti susitai- 
kimas, ii(\ęs ir pati Belgija at
sižada dalies kontribucijos.

Susitaikimą apsunkina tai, 
kad Francijos kabinetas laike 
susirinkimą ir vienbalsiai at
metė Anglijos pieną, kartu ins
truktuodamas Poincare reika
lauti, kad konferencijoje butų 
svarstomas vien Francijos pie
nas, nes tai yra minimum 
Francijos reikalavimai ir mak-‘ 
simum Francijos nusileidimai.

Paryžiuje yra ir Vokietijos 
delegatai, kurie yra pasirengę 
duoti naujus Vokietijos pasiū
lymus, jei bus pašaukti konfe
rencijom Vokiečių rateliai 
pritaria Anglijos pasiūlymams, 
bet nesitiki, kad jie butų Fran- 
cijos priimti. Bet jeigu pre- 
mierų konferencija pairtų, tai 
Vokietija veikiausia savo pa
siūlymų nė neduotų, nes tada 
Francija pati viena veikiausia 
pradėtų pulti Vokietiją ir Vo
kietijoje susidarytų tokia pa
dėtis, kad dabartine valdžia ne 
Teįstengtų ilgiaus laikytis.

Gal prašys Amerikos 
tarpininkavimo

Kad pagelbėjus talkininkams 
išrišti kontribucijos klausimą. 

PARYŽIUS, sausio 3. — Tal
kininkai tikisi Jungtinių Val
stijų tarpininkavimo dabarti
niame susikirtime tarp talki
ninkų dėl Vokietijos kontribu
cijos, kuris apsireiškė tuoj \po 
jrasidėjimo santarvės premie^ 
rų konferencijos. Tai pasaky
ta anglų ir franeuzų rateliuo
se po to, kaip abi pusės išstu
dijavo viena kitos pienus iš
gavimui kontribucijos.

Sprendžiama, kad Anglijos 
atstovai XWashingtone jau ra
gina prezidentą Hardingą ir 
valstybes sekretorių Hughes 
simaišyti ir paduoti savo ple- 
iu kontribucijos klausimui iš
rišti. Prancūzai bijosi Ameri-

kos tarpininkavimo, kadangi 
numano, kad Amerikos pienai 
butų artimesni Anglijos ple- 
nams, negu kad Francijos. 'Pe
čiaus manoma, kad Poincare 
greičiau priimtų Amerikos pa
siūlymus, negu kad Anglijos, 
kad tuo išgelbėjus savo pres
tižų.

12,000,000 bedarbio 
Europoje

Juos turės šelpti valdžios.

LONDONAS, sausio 3. — 
Europoje yra 12,(XX),(MM) be
darbių, kurie turi maitintis 
veik vien iš duonos linijose 
gaunamu maistu ar iš valdžių 
ar kitokių įstaigų gaunama 
pašei pa.

Daugiausia nuo bedarbes 
kenčia Anglija. Darbo minis
terijos oficialiAėmis skaitlinė
mis, Anglijoje yra 1,443,600 
bedarbių, kurie gyvena vien iš 
valdžios pašelpos, Bet pasak 
darbieČio atstovo Lansbury, 
juvusio Labor Herald redak
toriaus, ta skaitline toli nepa
rodo tikrojo bedarbių skai
čiaus Anglijoj. Jis sako, kad 
apie 1,000,000 bedarbių ' visai 
negauna valdžios pašelpos, taip 
tad Anglijoje yra apie 2,500,- 
000 bedarbių.

Tautų sąjungos K internacio
nalinio darbo biuro surink

tos skaitlinės rodo, kad vakari
nėj Europoj, neskaitant Rusi
jos, yra • 3,527,095 bedarbiai. 
Tie žmones patįs išbadėję turi 
dar maitinti be to 7,000,000 
žmonių ar daugiau.

Prie to reikia pridėti milio- 
nus vaikų, kuriuos Ilooveris 
maitina Rusijoje ir bedarbius 
centralinėj Europoje, kurių 
yra (pasak to darbo biuro): 
Italijoje 317,000, Vokietijoje 
113,231, Čecho-Slovaki j oje 106,- 
175, Lenkijoje 87,(MM), Šveica
rijoje 48,218, Austrijoj 38,483, 
Švedijoj 37,300, Belgijoj 27,- 
110 Holandijoj 26,395 ir Fran
ci jo j 13,497.

Vokietijoje skaičius bedar
bių nuolatos didėja, smunkant 
Vokietijos finansams ir daran- 
ties labai netikrai padėčiai.

Lokautas jirieš rubsiuvius
300 vaikų drabužių dirbtuvių 

uždaryta Ney Yorke.

NEW YORK, sausio 3.
Vakar prašalėjo lokautas prieš 
6,(XX) rubsiuvių, Amalgamated 
Clothing Workers of Am. na
rius. Prasidėjo jis uždarymu 
300 vaikų drabužių dirbtuvių, 
kurių savininkai jau pirmiau 
bandė nukapoti darbininkų al
gas. Jis tvirtina, kad prie da
bartinių algų jie negalį atlai
kyti kitų vaikų drabužių mar
kei ų konkurencijos.

10 nuteista nužudymui.

MASKVA, sausio 2.—< Graži 
Rože Vinokurova, Aleksejev 
Kotov ir 8 kiti šaiikos nariai 
tapo revoliucinio tribunalo 
nuteisti nužudymui. Vinokuro- 
va ir Kotov buvo vadovai šai- 
kos, kuri susidėjo iš 6 moterų 
ir 7 vyrų, šaika užsiėmė pie
šiniais, terorizavo Maskvos 
apielinkes ir žudė, žmones. 
Kaip apskaitoma, šaika, plėši
mo tikslais, nužudė 116 žmo
nių.

20 žmonių prigėrė.

KONSTANT1NOPOIJS, sau
sio 2.— 20 žmonių žuvo ant 
turkų laivo Paša Bagčė, kuris 
paskendo Marmoros juroje.

Iš angliakasitj bylos
Dar daugiau liudytojų apie 

mušeikų užpuldinėjimus.

MAiRION, III., sausio 3. — 
šiandie Herrino angliakasių 
byloje kaltinamoji pusė pasta
te dar daugiau liudytojų, dau
giausia ūkininkų, gyvenusių 
prie pat kasyklos ir nuomoju
sių iš kasyklos žemę. Jie liudi
jo, kad Southern Illinois Coal 
Co. mušeikos nuolatos pasto
davo jiems kęlią, juos kraty
davo ir grūmodavo. Vienas liu
dijo, kad jį sulaikius vienas 
mušeika pradėjo šaukti: “Už
muškite juos, užmuškite juos, 
aš noriu karšto kraujo, karšto 
kraujo, karšto krano”. Kiti liu
dijo, kad nors jie buvo nuo
moję žemę iš kompanijos, mu
šeikos uždraudė jiems uogauti 
ant jų pačių žemės. Keli mate 
pradžią puolimo ant kasyklos. 
Jie liudijo, kad angliakasiai į 
kasyklą visai nešaudė ir šaudė 
į angliakasius vieni mušeikos.

Pi r dvi d epas kt* dinamoj; 
pusė pastate 10 liudytojų, jų 
tarpe 4 moteris ir merginas. 
Liudijo ir buvęs šerifo pagelbi- 
ninkas. Jis sakė, kad jam va
žiuojant viešu keliu netoli ka
syklos sugedo automobilius ir 
jis išlipo jį pasitaisyti. Bet pri
ėję mušeikos liepė jam k ne
greičiausia nešdintis toliau. Jis 
tada parode savo šerifo pagel- 
bininko žvaigždę, į ką mušei
ka atsakė: “Aš nepaisau, jei 
tu butum ir Jungt. Valstijų 
prezidentas.”

Leninas „vėl sergąs
Nebesitiki pasveikti.

LONDONAS, sausio 2. — 
Iš Rygos pranešama, kad ten 
gautomis žiniomis, premjeras 
Leninas vėl sunkiai susirgo. Jį 
gydyti pašaukta daktarus iš 
vakarinės Europos, bet pats 
Leninas esąs nusiminęs ir pa
sveikti daugiau nebesitiki.

17 žmonių mirė nuo 
munšaino

CHICAGO. — Koronerio 
chemikui Dr. McNally prane
šta, kad švenčiant Naujų Me
tų šventę 17 žmonių pasimirė 
nuo munšaino. Tai arti tiek 
kiek paprastai į mėnesį žmo
nių nusinuodija munšainu.

7 žmonės nušauti
CHICAGO. — Dieną prieš 

naujus metus ir naujose me
tuose Chicagoje nušauta 7 žmo
nės. Daugiausia nušauta plė
šikų; yra nušautų ir munšai- 
nininkų: tai daugiausia moterų 
nušauti vyrai.

. MANILA, sausio 2. — Gais
ras sunaikino Mainilos prie
miesty ’Novatos 40^1 bakūžėlių 
ir 2,(MM) filipiniečių liko be pa
stogės.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 3 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gals šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 franku ............... 6.70
Danijos 100 frankų ........... $20.52
Finų 100 markių ................... $2.49
Francijos 100 frankų ........... $7.27
Italijos 100 lirų......................  $5.21
Lietuvos 100 Litų ............... $19.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Nori/egijos 100 kronų.............$18.97
Olari'd^ 100 guldenų ...........  $39.40
Šveicarų 100 markių ......  $18.95
Švedijos 100 kronų...............$27.02

Vokietijos 100 markių ........... l^c.

Nauji Metai Maskvoje
Šampanas plaukė, naujieji tur
čiai puotavo, o nuplyšę darbi

ninkai tik elgetavo.

MASKVA, sausio 3 (Rašo 
F. A. MacKenzie). — Maskvos 
šventimas Naujų Metų priminė 
prieškarinius laikus. Tai buvo 
didelis prieštaravimas priim
tam įsivaizdinimui apie padėtį 
Rusjoje. Aš mačiau šventimą 
vienoje didžiausių miesto res
tauracijų., Restauracija buvo 
perpildyta ir šimtai turėjo grį- 
šti nuo jos, neradę vietos. Man 
pačiam lįasisekė. gauti vietą su 
dideliu Vargu.

Daugelis vyrų ir visos mote
rį s buvo pasirėdę vakariniais 
rūbais — frakais ir sukniomis. 
Moterų suknios buvo labai de
koltuotos ir daugelis jų dėvė
jo didelius deimantus, perlų 
karolius ir auskarus tokio di
dumo ir gražumo, kad rodėsi 
negalimu, jog aš tai matau, o 
ne sapnuoju apie tai. Visi sve
čiai buvo rusai, išėmus mane.

Šampanas buvo mėgiamiau
sias gėrimas — po kelis šim
tus milionų rublių už bonką. 
Brangiausi valgiai, nuo kavia- 
ro iki žvėrienos, buvo ant kiek 
vieno stalo. Didelė orkestrą 
frakuose naujus metus pasiti
ko sugrieždama “Internaciona
lą.” Tas skurdo ir revoliucijos 
himnas, kada išpildomas dide
lės orkestrus, skambėjo visai 
kitaip, negu kad yra girdimas 
dainuojant mažų grupių, ne
šant raudoną vėliavą. Čia jis 
pilnai harmonizavo su viešpa
tavusiu perteklium.

Griežimas mžsibaige ir puo
tautojai vėl sugrįžo prie savo 
augštų stiklų auksinio vyno, 
kurie stovėjo prie kiekvieno 
dalyvio. Tada sekė kelios va
landos muzikos, dainų ir pasi
linksminimo.

Kada pokilis užsibaigė, did
žiuma puotavusiųjų turėjo 
prasigrusti gatvėje per būrius 
nuplyšusių ir nuskurusių el- 
gčtų-darbininkų, kurių gailios 
raudo® apie badą skambėjo 
musų ausyse važiuojant iš 
puošnios restauracijos.

Ku Aiux grūmoja 
valdininkams

MAiDISON, Wis., sausio 3.— 
Valstijos probibicijos direkto
rius gavo grūmojantį laišką 
nuo Ku KIux Klano, kad jei 
jis nieko neveiks ir tūlame įro
dytame, bet po direktoriaus 
neskelbiamame, miestelyje ne
sustabdys niekurių valdininkų 

policijos viršininko ir kitų 
valdininkų - nuo pardavinėji
mo munšaino, tai Klanas pra
dėsiąs veikti, kad tai sustab
džius.

Gubernatorius ragina reikalaut 
alaus.

AiLBAiNY, N. Y., sausio 3.
Kalbėdamas New Yorko legis- 
laturojc šiandie gubernatorius 
Smith ragino legislaturą priim 
Ii rezoliuciją, kuri reikalautų 
iš kongreso Washingtone pra
vesti tokius įstatymus, kurie 
leistų padaryti prie konstitu
cijos priedą, leidžiantį išdirbi
nėti pardavinėti alų ir lengvą 
vyną.

Pavogė $14.500

CHICAGO. — Užvakar naktį 
vagįs įėjo į miesto kontrolie
riaus George F. Harding real 
estate ofisą, 3103 Cottage Gro- 
ve, išsprogdino saugiąją šėpą 
ir paėmė $6,500 pinigais ir 
$8,000 bonais. Tai jau antras 
apiplėšimas to ofiso laike pas
tarųjų 4 menesių.

Organizuoja fašistus 
Francijoj

Valdžia tam pritaria.

PARYŽIUS. — L’Humanite 
praneša, kad Italijos fašistų 
vadovo Mussolini organe II 
Pcpolo D’ltalia yra paskelbta, 
jog Francijos fašistų partijos 
kuopos yra organizuojamos vi
suose didesniuose Francijos 
centruose. Organizatoriais 
yra Italijos fašistai ir veda sa
vo darbą su leidimu ir pritari
mu Francijos valdžios.

Francijos fašistų liksiu yra 
veikti kaipo avangardas kovo
je prieš Francijos socialistus ir 
komunistus ir tuo pačiu laiku 
neleisti prem. Poincare pasukt 
linkui kairiųjų bloko. Jeigu gi 
kairiųjų blokas pasidarytų pa
vojingas ir butų pavojaus, kad 
jis gali pasigriebti valdžią, tai 
didieji reakcionieriai pienuoja 
išvaikyti Francijos parlamentą 
pagelba fašistų armijos, kaip 
kad Italijos reakcionieriai pa
dare savo šalyje.

Visa Chiuija suvienyta
Pietinė Chinija pripažino Pe

kino valdžią.

PEKINAS, sausio 3. — Už
sienio reikalų ministerija gavo 
telegramą iš Kantono, paskel
biančią, kad Kantono (Pieti
nės Chini jos) valdžia nutarė 
pripažinti centralinę valdžią 
(Pekino) ir susivienyti su ja,

Belgijos premjeras rezignuo
siąs.

BlRUįSSELIS, sausio 3. •— 
Belgijos premjeras Tbeunis 
nutaręs rezignuoti tuoj po pre- 
mierų konferencijos. Tai jis pa 
darysiąs delei kįhisių ginčų į- 
vedus flamandų kalbą Ghent 
universitete. Jis randąs, kad tie 
ginčai neleidžia parlamentui 
rūpintis Belgijos finansiniu ir 
ekonominiu atsteigimu. r

Nulinčiavo negrą.

GAINESVILLE, Fla., sausio 
3. — Vienas negras, Sam Car- 
ter, tapo minios užmuštas ir 
dar dviejų negrų jieškoma dėl 
užpuolimo ant jaunos mergai
tės uSinmer miestely.

................... ........ ' < ■■■

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujiena^, nes 

t čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Vokietija lenda skolon 
Amerikai

Užlaįikimas Amerikos okupa
cinės armijos Vokietijai at- 

seina $3,000,000 į metus.

WASHINGTON, sausio 3.
Užalikymas kikučių Amerikos 
armijos palei Reiną kasdie di
dina Vokietijos skolas Ameri
kai, kurias ji kada-nors turės 
užmokėti. Užlaikimą okupaci
nių armijų turi apmokėti Vo
kietija, o užlaikimas vien ame
rikiečių atseina $250,(MM) į mė
nesį, arba $3,(MM),(MM) į metus.

Dabar Amerika mažai ten 
turi kareivių ir todėl jų užlai- 
lęimas mažiau kainuoja, negu 
kad kainavo pirmiau. Kaip 
karo departamentas apskaito, 
Vokietija jau yra skolinga 
Amerikai už užlaikimą okupa
cinės armijos apie $256,250,- 
000.

Komunistu byla atidėta. c

BENTON 11ARB(>R, Mich., 
sausio 3. - Bylos nagrinėji
mas 20 komunistų, pereitą va
salą suimtų Michigano miš
kuose, kuris turėjo prasidėti 
sausio 15 d., lapo teisėjo Whi- 
te atidėtas iki vasario 26 d. A- 
tidėjimo pareikalavo kaltina
moji pusė. Juos gins F rauk P. 
Wal«h iš Ncw Yorko ir S. Wes- 
sclius iš Grand Rapids, Mieli.

14 žmonių sužeista.

CEDAR RAPIDS, la., sausio 
2. ' 14 žmonių liko lengvai
'sužeista Milvvaukee traukiniui 
užbėgus ant tavorinio trauki
nio.

BEAIIMONT, Tex., sausio 2.
Mrs. Lillian Knox, milionie- 

rė, tapo areštuota ir apkaltin
ta savo Hiram Knox, milionie- 
riaus tartokų savininko, nužu
dyme. Ji sako, kad jis pats nu
sižudęs.

šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:31 vai. Mėnuo teka 5:36 v. 
vakare.
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Premjerai nesusitaiko
Konferencija gali pairti 

*
12,000,000 bedarbių Europoje

Kivirčiai premienj kon-
1 ferencijoje

Konferencijai gręsia paįrimas 
dėl Anglijos ir Francijos susi
kirtimo kontribucijos klausime

■PARYŽIUS, sausio 3. —- San
tarvės premjerų konferencijoj, 
kuri svarsto Vokieti jos kontri
bucijos klausimų, Anglija vėl 
susikirto su Francija ir kivir- 
eiai nuėjo tiek toli, kad kon
ferencijai gręsia paįrimas. 
Šiandie prie pajrimo dar .nepri
eita, bet tai tik veikiausia to
dėl, kad pasiskubinta konfe
rencijų pertraukti ne tcdel, kad 
butų tik imąsi ryto ar vėliau 
susitaikinti, bet tik kad leidus 
premjerui Bonar Law užbaig
ti aiškinimus Anglijos pieno iš- 
reikalavimui iš Vokietijos kon
tribucijos.

šiandie premjeras Poincare 
konferencijoje per dvi valan
das aiškino kodėl Francija 
yra priešinga Anglijos pienui. 
Jis įrodinėjo, kad Anglijos pie
nas pakeičia Versailles sutartį, 
ko esu negalima padaryti be 
parlamento sutikimo. Be to jis 
Vokietijų pastato labai prie- 
lankion padėtin, kuomet tuo 
l>ačiu laiku apsunkina Franci- 
ją ir padaro taip, kad Franci
ja esą gautų visai mažai kon
tribucijos. Jis, girdi, labai 
stebisi, kad Anglija galėjo pa
siūlyti tokį visai nepriimtinų 
Francijai • pienų. Poincare at
metė kiekvienų Anglijos pieno 
punktų.

Anglija siūlėsi sumažinti ar 
visai panaikinti Francijos sko
lų Anglijai, jei Vokietijos kon
tribucija butų sumažinta, bet 
Francija ir to nepriėmė. Girdi, 
ir tada Anglija butų geresnėj 
padėty, nes Francija v ištiek 
pasiliktų skolinga Amerikai 
(pasiliktų skolinga ir Anglija). 
Tada, girdi, Anglijos skolos su
darytų tik 62 nuoš. Francijos 
skolų. t

Po Poincare kalbos premje
rams buvo paduota arbata, o 
po arbatos premjeras Bonar 
Law pradėjo aiškinimus Angli
jos pieno ir kartu atsisakinėti 
į Poincare užmetimus. Bet jis 
dar nepabaigė savo kalbos?

Petnyčioj, Sausio 5 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys kalbės Ivanovo Salėje, 2101 — 137th 
St., Indiana Harbor, Ind. Pradžia 7:00 vai. va
kare. Draugai, ateikite visi į prakalbas.

Nedėlioję, Sausio 7 d. 
t

Drg. K. Bielinis/ Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys kalbės Town of Lake, J. Elias 
Saieje, 4600 So. Wood St. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga lėšų padengimui -4- 15c. Draugai 
darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.
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Italija ir Belgija deda pas
tangų, kati kaip nors sutaikius 
Angliju su Francija ir neprilei- 
dus konferencijos paįrimo. 
Nors Bonar lLaw ir sakė, kad 
Anglija nori taikintis ir yra 
palinkusi daryti nusileidimų, 
bet vargiai galės įvykti susitai
kintas, nors ir pati Belgija at
sižada dalies kontribucijos.

Susitaikintą apsunkina tai, 
kati Francijos kabinetas laikė 
susirinkimų ir vienbalsiai at
metė Anglijos pienų, kartu ins
truktuodamas Poincare reika
lauti, kad konferencijoje butų 
svarstomas vien Francijos pie
nas, nes tai yra minimum 
Francijos reikalavimai ir mak-‘ 
sintimi Francijos nusileidimai.

Paryžiuje yra ir Vokietijos 
delegatai, kurie yra pasirengę 
duoti naujus Vokietijos pasiū
lymus, jei bus pašaukti konfe
rencijom Vokiečių rateliai 
pritaria Anglijos pasiūlymams, 
bet nesitiki, kad jie butų Fran
cijos priimti. Bet jeigu pre
mjerų konferencija pairtų, tai 
Vokietija veikiausia savo pa
siūlymų nė neduotų, nes tada 
Francija pati viena veikiausia 
pradėtų pulti Vokietijų ir Vo- 
cielijoje susidarytų tokia pa
dėtis, kad dabartinė valdžia ne 
neįstengtų ilgiaus laikytis.

Gal prašys Amerikos 
tarpininkavimo

Kad pagelbėjus talkininkams 
išrišti kontribucijos klausimų.

PARYŽIUS, sausio 3. — Tal
kininkai tikisi Jungtinių Val
stijų tarpininkavimo dabarti- 
liame susikirtime tarp talki
ninkų dėl Vokietijos kontribu
cijos, kuris apsireiškė tuoj pb 
prasidėjimo santarvės premje
rų konferencijos. Tai pasaky
ta anglų ir franeuzų rateliuo
se po to, kaip abi pusės išstu
dijavo viena kitos pienus iš
gavimui kontribucijos.

Sprendžiama, kad Anglijos 
atstovai lWasliingtone jau ra
gina prezidentą Hardingų ir 
valstybes sekretorių Hughes 
simaisyti ir paduoti savo pie

nų kontribucijos 'klausimui iš
rišti. Francuzai bijosi Ameri

*

kos tarpininkavimo, kadangi 
numano, kad Amerikos pienai 
butų artimesni Anglijos pie
nams, negu kad Francijos. Te- 
čiaus manoma, kad Poincare 
gseičiau ' priimtų Amerikos pa
siūlymus, negu kad Anglijos, 
kati tuo išgelbėjus savo pres
tižų.

12,000,000 bedarbiu 
Europoje

Juos turės šelpti valdžios.

LONDONAS, sausio 3. 
Europoje yra 12,000,000 be
darbių, kurie turi maitintis 
veik vien iš duonos linijose 
gaunamu maistu ar iš valdžių 
ar kitokių įstaigų gaunama 
pašei pa.

Daugiausia nuo bedarbei 
kenčia Anglija. Darbo minis
terijos oficialiftėmis skaitlinė
mis, Anglijoje yra 1,443,600 
bedarbių, kurie gyvena vien iš 
valdžios pašelpos. Bet pasak 
darbiečio atstovo Lansbury, 
buvusio Labor Herald redak
toriaus, ta skaitlinė toli nepa
rodo tikrojo bedarbių skai
čiaus Anglijoj. Jis sako, kad 
apie 1,000,000 bedarbių ' visai 
negauna valdžios pašelpos, taip 
kad Anglijoje yra apie 2,500,- 
000 bedarbių.

Tautų sąjungos , internacio
nalinio darbo biuro surink

tos skaitlinės rodo, kad vakari
nėj Europoj, neskaitant Rusi
jos, yra • 3,527,095 bedarbiai. 
Tie žmonės patįs išbadėję turi 
dar maitinti be to 7,000,000 
žmonių ar daugiau.

"Prie to reikia pridėti imlio
mis vaikų, kuriuos Ilooveris 
maitina Rusijoje i rj bedarbius 
centralinėj Europoje, kurių 
yra (pasak to darbo biuro): 
Italijoje 317,000, Vokietijoje 
113,231, Čecho-Slovakijoje 106,- 
175, Lenkijoje 87,000, Šveica
rijoje 48,218, Austrijoj 38,483, 
Švedijoj 37,300, Belgijoj 27,- 
110 Holandijoj 26,395 ir Fran
ci jo j 13,497.

Vokietijoje skaičius bedar
bių nuolatos didėja, smunkant 
Vokietijos finansams ir daran
tiems labai netikrai padėčiai.

Lokautas prieš rubsiuvius *
* ~

300 vaikų drabužių dirbtuvių 
uždaryta Ney Yorke.

NEW YORK, sausio 3.
Vakar .prasidėjo lokautas prieš 
6,000 rubsiuvių, Amalgamated 
Clothing Workers of Am. na
rius. Prasidėjo jis uždarymu 
300 vaikų drabužių dirbtuvių, 
kurių savininkai jau pirmiau 
bandė nukapoti darbininkų al
gas. Jis tvirtina, kad prie da
bartinių algų jie negalį atlai
kyti kitų vaikų drabužių mar- 
ketų konkurencijos.

10 nuteista nužudymui.

MASKVA, sausio 2.—• Graži 
Rožė Vinokurova, Aleksejev 
Kotov ir 8 kiti ša&kos nariai 
tapo revoliucinio tribunalo 
nuteisti nužudymui. Vinokuro- 
va ir Kotov buvo vadovai šai- 
kos, kuri susidėjo iš 6 moterų 
ir 7 vyrų, šaika užsiėmė plė
šimais, terorizavo Maskvos 
apielinkes ir žudė, žmones. 
Kaip apskaitoma, šaika, plėši
mo tikslais, nužudė 116 žmo
nių.

20 žmonių prigėrė.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 2.— 20 žmonių žuvo ant 
burkų laivo Paša Bagčė, kuris 
paskendo Marmoros juroje.

Iš angliakasiy bylos
Dar daugiau liudytojų apie 

mušeikų užpuldinėjimus.

MiARION, 111., sausio 3. — 
šiandie Herrino angliakasių 
byloje kaltinamoji jnisė pasta
tė dar daugiau liudytojų, dau
giausia ūkininkų, gyvenusių 
prie pat kasyklos ir nuomoju
sių iš kasyklos žemę. Jie liudi
jo, kad Southern Illinois Coal 
Co. mušeikos nuolatos pasto
davo jiems l>ęlią, juos kraty
davo ir grūmodavo. Vienas liu
dijo, kad jį sulaikius vienas 
mušeika pradėjo šaukti: “Už
muškite juos, užmuškite juos, 
aš noriu karšto kraujo, karšto 
kraujo, karšto kraudy. Kiti liu
dijo, kad nors jie buvo' nuo
moję žemę iš kompanijos, mu
šeikos uždraudė jiems uogauti 
ant jų pačių žemes. Keli mate 
pradžių puolimo ant kasyklos. 
Jie liudijo, kad angliakasiai į 
kasyklų visai nešaudė ir šaudė 
į angliakasius vieni mušeikos.

PI r dvi d enas kr tiriamoji 
pusė pastate 10 liudytojų, jų 
tarpe 4 moteris ir merginas. 
Liudijo ir buvęs šerifo pagelbi- 
ninkas. Jis sakė, kad jam va
žiuojant viešu keliu netoli ka
syklos sugedo automobilius ir 
jis išlipo jį pasitaisyti. Bet pri
ėję mušeikos liepė jam kuo- 
greičiausia nešdintis toliau. Jis 
tada parodė savo šerifo pagel- 
bininko žvaigždę, į ką mušei
ka atsakė: “Aš nepaisau, jei 
tu butum ir Jungt. Valstijų 
prezidentas.” >

Lemnas vėl sergąs
t ■ ■■ n i . imi

Nebesitiki pasveikti.

LONDONAS, sausio 2.
Iš Rygos pranešama, kad ten 
gautomis žiniomis, ppemieras 
Leninas vėl sunkiai susirgo. Jį 
gydyti pašaukta daktarus iš 
vakarinės Europos, bet pats 
Leninas esąs nusiminęs ir pa
sveikti daugiau nebesitiki.

17 žmoniy mira nuo 
munšaino

CHICAGO. — Koronerio 
chemikui Dr. MoNally prane
šta, kad švenčiant Naujų Me
tų šventę 17 žmonių pasimirė 
nuo munšaino. Tai arti tiek 
kiek paprastai į mėnesį žmo
nių ii ūbi nuodija munšainu.

7 žmonės nušauti• * <
CHICAGO. — Dieną prieš 

naujus metus ir naujose me
tuose Chicagoje nušauta 7 žmo
nės. Daugiausia nušauta plė
šikų; yra nušautų ir^munšai- 
nininkų: tai daugiausia moterų 
nušauti vyrai.

MANiijLA. sausio 2. — Gais
ras sunaikino Mani los prie
miesty 'Novatos 10^ bakūžėlių 
ir 2,000 filipiniečių liko be pa
stogės.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 3 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.65
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 franku ............... 6.70
Danijos 100 frankų ........... $20.52
Finų 100 markių ................... $2.49
Francijos 100 frankų ........... $7.27
Italijos 100 lirų ........    $5.21
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... *6 c
Norvegijos 100 kronų.............$18.97
Olandų 100 guldenų ...........  $39.40
Šveicarų 100 markių ......  $18.95
Švedijos 100 kronų ............... $27.02

Vokietijos 100 markių ........... l^c.

Nauji Metai Maskvoje
šampanas plaukė, naujieji tur
čiai puotavo, o nuplyšę darbi

ninkai tik elgetavo.

MASKVA, sausio 3 (Rašo 
F. A. MacKenzie). — Maskvos 
šventimas Naujų Metų priminė 
prieškarinius laikus." Tai buvo 
d/dclis prieštaravimas priim
tam įsivaizdinimui apie padėtį 
Rusjoje. Aš mačiau šventimą 
vienoje didžiausių miesto res
tauracijų., Restauracija buvo 
peniildyta ir šimtai turėjo grį
ši i nuo jos, neradę vietos. Man 
pačiam pasisekė, gauti vietą su 
dideliu vargu.

Daugelis vyrų ir visos niote- 
rįs buvo pasirėdę vakariniais 
rūbais — frakais ir sukniomis. 
Moterų suknios buvo labai de
koltuotos ir daugelis jų dėvė
jo didelius deimantus, perlų 
karolius ir auskarus tokio di
dumo ir gražumo, kad rodėsi 
negalimu, jog aš tai matau, o 
ne sapnuoju apie tai. Visi sve
čiai buvo rusai, išėmus mane.

Šampanas buvo mėgiamiau
sias gėrimas — po kelis šim
tus milionų rublių už bonką. 
Brangiausi valgiai, nuo kavia- 
ro iki žvėrienos, buvo ant kiek 
vieno stalo. Didelė orkestrą 
frakuose naujus metus pasiti
ko sii'giieždama “Internaciona
lą.” Tas skurdo ir revoliucijos 
himnas, kada išpildomas dide
lės orkestrus, skambėjo visai 
kitaip, negu kad yra girdimas 
dainuojant mažų grupių, ne
šant raudoną vėliavą. Čia jis 
pilnai harmonizavo su viešpa
tavusiu perteklium.

Griežimas užsibaigė ir puo
tautojai vėl sugrįžo prie savo 
augštų stiklų^ auksinio vyno, 
kurie stovėjo prie kiekvieno 
dalyvio. Tada sekė kelios va
landos muzikos, dainų ir pasi
linksminimo.

Kada jiokilis užsibaigė, did
žiuma puotavusiųjų turėjo 
prasigrusti gatvėje per būrius 
nuplyšusių ir nuskurusių el- 
gėtų-darbininkų, kurių gailios 
raudos apie badą skambėjo 
musų ausyse važiuojant iš 
puošnios restauracijos.

Ku imux grūmoja 
valdininkams

MAiDISON, Wis., sausio 3.— 
Valstijos prohibicijos direkto
rius gavo grūmojantį laišką 
nuo Ku Klux Klano, kad jei 
jis nieko neveiks ir tūlame įro
dytame, bet po direktoriaus 
neskelbiamame, miestelyje ne
sustabdys niekurių valdininkų 
— policijos viršininko ir kitų 
valdininkų nuo pardavinėji
mo munšaino, tai Klanas pra
dėsiąs veikti, kad tai sustab
džius.

Gubernatorius ragina reikalaut 
alaus.

ALBANY, N. Y., sausio 3. 
Kalbėdamas Nevv Yorko legis- 
laturoje šiandie gubernatorius 
Smith ragino legislaturą priim 
Ii rezoliuciją, kuri reikalautų 
iš kongreso Washingtone pra
vesti tokius įstatymus, kurie 
leistų padaryti prie konslitu- 
'cijos priedą, leidžiantį išdirbi
nėti pardavinėti alų ir lengvą 
vyną.

Pavogė $14.500

CHICAGO. — Užvakar naktį 
vagįs įėjo į miesto kontrolie
riaus George F. Harding real 
estate ofisą, 3103 Cottage G ro
vė, išsprogdino saugiąją šėpą 
ir paėmė $6,500 pinigais ir 
$8,000 bonais. Tai jau antras 
apiplėšimas to ofiso laike pas
tarųjų 4 mėnesių.

Organizuoja fašistus 
Francijoj

Valdžia tam pritaria.

PARYŽIUS. — L’Humanite 
praneša, kad Italiijos fašistų 
vadovo Mussolini organe 11 
Pcpolo D’Italia yra paskelbta, 
jog Frapcijos fašistų partijos 
kuopos yra organizuojamos vi
suose didesniuose Francijos 
centruose. Organizatoriais 
yra Italijos fašistai ir veda sa
vo darbą su leidimu ir pritari
mu Francijos valdžios.

Francijos fašistų tikslu yra 
veikti kaipo avangardas kovo
je prieš Francijos socialistus ir 
komunistus ir tuo pačiu laiku 
neleisti prem. Poincare pasukt 
linkui kairiųjų bloko. Jeigu gi 
kairiųjų blokas pasidarytų pa
vojingas ir butų pavojaus, kad 
jis gali pasigriebti valdžią, tai 
didieji reakcionieriai pienuoja 
išvaikyti Francijos parlamentą 
pagelba fašistų armijos, kaip 
kad Italijos reakcionieriai pa
darė savo šalyje.

Visa Chinija suvienyta'
Pietinė Chinija pripažino Pe

kino valdžią.

PEKINAS, sausio 3. — Už
sienio reikalų ministerija gavo 
telegramą iš Kantono, paskel
biančią, kad Kantono (Pieti
nės Cbinijos) valdžia nutarė 
pripažinti eentralinę valdžią 
(Pekino) ir susivienyti su ja,

Belgijos premjeras rezignuo-x 
siąs.

BlRUįSSELIS, sausio 3. •— 
Belgijos premieras Theunis 
nutaręs rezignuoti tuoj po pre- 
mierų konferencijos. Tai jis pa 
darysiąs delei kįhisių ginčų į- 
vedus flamandų kalbą Ghent 
(iniversitete. Jis randąs, kad tie 
ginčai neleidžia parlamentui 
rūpintis Belgijos finansiniu ir 
ekonominiu atsteighnu. r

Nulinčiavo negrą.

GAINESVILLE, Fla., sausio 
3. — Vienas negras, Sam Car- 
ter, tapo minios užmuštas ir 
dar dviejų negrų jieškoma dėl 
užpuolimo ant jaunos mergai
tės uSmmer miestely.

Priminimas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St CJhica^b, III.

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

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

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

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

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

No. 3
__________________________________ A,

Vokietija lenta skolon 
Amerikai

Užkeikimas Amerikos okupa
cinės armijos Vokietijai at- 

seina $3,000,000 j metus.

WASH1NiGTON, sausio 3.
Užalik ymas likučių Amerikos 
armijos palei Jtcinų kasdie di
dina Vokietijos skolas Ameri
kai, kurias ji kada-nors turės 
užmokėti. Užteik imą okupaci
nių armijų turi apmokėti Vo
kietija, o užlaikimas vien ame
rikiečių atseina $250,000 į mė
nesį, arba $3,000,000 j metus.

Dabar Amerika mažai ten 
turi kareivių ir todėl jų užlai
kimas mažiau kainuoja, negu 
kad kainavo pirmiau. Kaip 
karo departamentas apskaito, 
Vokietija jau yra skolinga 
Amerikai už užlaikimą okupa
cinės armijos apie $256,250,- 
000.

Komunistu byla atidėta.
—------ X-----

BENTON HARBOR, Mieli., 
sausio 3. - Bylos nagrinėji
mas 20 komunistų, pereitų va
sarų suimtų Michigano miš
kuose, kuris turėjo prasidėti 
sausio 15 d., tapo teisėjo Whi- 
te atidėtas iki vasario 26 d. A- 
tidėjimo pareikalavo kaltina
moji pusė. .Juos gins F rauk P. 
Wplsh iš Ncav Yorko ir S. Wes- 
sclius iš Grand Rapids, Mieli.

14 žmonių sužeista.

GEDAR RAPIDS, la., sausio 
2. —14 žmonių liko lengvai 
sužeista Milvvaukee traukiniui 
užbėgus ant tavorinio trauki
nio.

BEAUMONT, Tex., sausio 2.
Mrs. Lillian Knox, milionie- 

rė, tapo areštuota ir apkaltin
ta savo Kiram Knox, miiionie- 
riaus tartokų savininko, nužu
dyme. Ji sako, kad jis pats nu
sižudęs.

šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:31 vai. Mėnuo teka 5:36 v. 
vakare.
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rezoliucijos
(Lietuviška satyra).

Seku-seku Įrasaką, vilkas ri
jo ašaką, per galinį langą, vil
ks prarijo skrandą!.. Arba... 
Sėdžiu viduryje kambario, o 
tas kambarys viduryje Kauno, 
o tas Kaunas viduryje klerika
lų Lietuvos!.. Arba...- ir 1.1.

Sėdžiu viduryje kambario,
o tas kambaris viduryje na
mo, o tas namas viduryje 
miesto, o tas miestas viduryje 

tas Kaunas viduryje 
. Ak, ir vėl nukly- 
temos.
sėdžiu Kaune ir yar-

dau 
kyt,

ulio Noriu pasa

tau “Naujienų” No. 269-tą ir 
skaitau /‘Detroiliečiu rezoliuci
jas”. Skaitau, galvą linguoju 
ir manau sau: Kaip tai dar yra 
naivių žmonių, kurie su ske- 
jietaite mosuodami, manosi de- 
liesį nuvaryti... Paskaitęs taip 
susijudinau, kad užmiršęs ap
siauti batus ir užsimauti ke
purę, išbėgau iš kambario ir 
už-šokęs ant aukščiausio Kau
no apielinkese kalno, klerika- 
liškai krikščioniškos dvasios 
pagautas šiaip užprotestuoju 
prieš Iletroitieėiy rezoliucijas. 
Pradedu “Ufcetujvos Valstybes 

” žodžiais y
Dievo Visagalio,

Tauta, nedėkingai 
negarbingas savo 

pastangas ir nekilnias 
Tėvynei neišvaduoti pa- 
, griaujanti nepriklau

somą savd valstybę, ir neno
rėdama nutiesti netvirtus ne- 
ctamolkriaitingus jos priklauso
mam apmirimui pagrindus... 
panaikinti nekrikščionių de-

Konslitucijoi
“Vardan 

Lietuvos 
minėdama 
sūnų 
aukas

vę ir gerovę, o įvesti šventąją 
inkviziciją... ir 1.1, ir 1.1.” pra
šau nestatyt Lietuvos valdžiai 
jokių griežtų reikalavimų, nes 
tai bergždžias darbas — visos 

rezoliucijos 
eina

tokios ir panašios 
nė neperskaitytos ištisai, 
be jokių išvadų į Lietuvos są
šlavyną.

a) Nereikalaukit, o ypač dar 
griežtai, kad Lietuvos valdžia 
panaikintų (atšauktų) tą^ re
gistraciją ir tą 10 dol. ir nesi- 
gąsčiokit konfiskavimo turto 
bei atėmimo pilietybės teisių, 
bet įsiregistruokit ir užsimo- 
kėkit kuogreičiau po 10 dole
rių, nes klerikalinės Lietuvos 
stovis ir ateitis tik ant jūsų 
dolerių kybo; juk visa Lietuvos 
valiuta tik ant dolerių parem
ta: neturės (Lietuva dolerių, 
neturės nė litų, ir vėl kaip bla- 

iš i>lyšių išlįs visokį rub- 
keren'kos,’ sovietai, ostai, 

z'lotai ir nebuvėliai 
u skatikais, ir Lietu- 
svetinių valiutų su

skretusių popieriukų kaugėse.

kės 
liai 
marikės

tuva, bus išganyta!
b) Nereikalaukit, o ypač dar 

griežtai (tik juokai iš tokio 
kvailo reikalavimo) karo sto
vio visai Lietuvai panaikini
mo; karo stoviui esant ir ge
ležinkeliui suvalstybintam bū
vant, didis ir garsus, visų Lie
tuvos davatkų pagarbiu tas, net 
užsienių reikalų ministeriu 
pramanytas kunigas Purickis 
Joniškyje su s'ikarinu, miltais 
ir kitais šventais dalykais, ta
po suimtas ir didžiausias am- 
barasas iškeltas, o kad čia ne
būt karo stovio, kuris šmugel-

piliečius engtų, tai nė valdinin
kėliai neišdrįstų dievo duoto 
kyšelio paimti. Reikalavimas 
darbininkų judėjimui laisvės, 
yra bergždžias darbas. Lietu
voj darbininkų nėr. Yra dva
rininkai, ūkininkai, mažaže
miai, (bežemių buvo, bet da
bar dvarus išdalinus, jų nebe
liko), valdininkai, amatninkai. 
kunigai, klebonai, vargoninin
kai, zakristijonai, špitolninkai 
ir govedos davatkų, kurioms 
tik rupi kunigėliams pataikau
ti ir liežuvauti...

c) Kadangi jau jums išaiš
kinau, kad Lietuvoje darbi
ninkų nėr, tai nė jų susirinki-

velniai, 
ten tam-

Lietuvos

mų, nė svarstymų, nė reikalų 
negali būti. Jei koks darbinin
kas atklysta iš Tarybų rojaus, 
tai čia jam tuoj yra 
yra kepla ir tuoj jis 
pa įkeptas...

d) Reikalaujate 
darbininkams savo
darbininkiškų 'laikraščių... Na 
tik skaitykit!.. Dienraščių, 
laikraščių, knygų — pilni Lie
tuvos grioviai! Jei norit 
grynai darbininkiško, ir toks 
yra Darbo federacijos iš
leidžiamas, vardu “Darbinin
kas”. Ten aiškiausiai pamo
kinama, kaip į dangų kaip į 
smuklę įeiti ir šeiminės pilsty- 
luvės dvasiško dangaus skys
timėlio atsisrebti... Viskas 
daroma kuopavyzdinigiausiai!

e) Pal mosuoti ir djjprgi tuo- 
jaus, visus politiškus prasikal
tėlius iš kalėjimų... Ėė! vy
ručiai, perdaug toli siekiate!? 
Čia tai musų asmeninis daly
kas. Juk mes nė vieną iš jūsų 
Amerikos prievarta neparvežė- 
me ir neįkišoune į kalėjimą. 
Jus xtik duokit dolerių, dolerių 
ir vėl dolerių, o apie kalėji
mus - ką ten įkišti, ką ištrauk
ti, — tai musų dalykas, — ne
sirūpinkite, nepasirodyk it iš- 
gaifiiomis! Nė buožėmis nepra
sivardžiuok it, nė Seimų ne
bombarduok it, nes nieko ne- 

gel'bes. Lietuvos valdžia kri
kščionių demokratų tveriama 
ir Amerikos brolių seserų 
dėtais doleriais remiama, 
kių gąsdinimų nebijo!

Neužjauskit kovotojams
limbams, nesveik inkit kalėji
muos sėdinčiųjų, nes jie ir taip 
užtektinai sveiki ir atkaklus — 
tįįi laukia, kaip tilk greičiau 
bausmę pabaigus, kad vėl ga
lėtų prieš demokratinę Lietu
vos valdžią niauroti...

barius, supažindino Naujienų 
pasažierius su laivo patarnau
tojais, taip kad naujieniečiai 
dar prieš laivo išplaukimą jau 
jautėsi 'kaip namie. Prieš iš-) 
ėjimą laivo, imanadžteriaus 
asistentas p. Dunigan atnešė 
man visus reikalingus doku
mentus, supažindino su laivo 
kapitonu, paaiškindamas jam 
apie Naujienų ekskursiją ii* 
prašė, kad laivo kapitonas iš 
savo pusės padarytų viską, kas 
galima, kad Naujienų ekskur
santai butų gerai prižiūrimi 
kelionėje. Mes turėdami šito
kius užtikrinimus 
jautėmės smagiai.

Kaip 12 vai. dienos
pradėjo judintis su muzika ir 
didelėm ovacijom nuo kranto. 
Dabar aštunta diena kaip jū
rių bangų esame liūliuojami, 
’ et visai ne-sapie pavargę. Oras 
gražus, 
kaitina, 
vaikšto
Vilnys palengva šiurena, tary
tum pritardamos griežančiai 
ant laivo muzikai. Laivas dide
lis, švariai užlaikomas. Patar
navimas mandagus. Valgyt 
duoda šešis kartus per dieną, 
kai]> antroj taip ir terčioj kle- 
sose, ir vis skaniai. O muzika 
griežia beveik 'be sustojimo, 
taip kad šokikai atsišoka iki 
sočiai. Ir aplamai visi naujic- 
niiįŽiai jaučiasi ant laivo be
veik kaip Ashland Auditoriu- 
me per Naujienų koncertus.

M. Giraitienės 1 būt. kvepalų 
J. Rakausko 1 būt. kvepalų .... 
O. Juozapaitienės abrusas .......

Skutienčs abrusas ........ .......
O. Green pančiakoms gumai .... 
2. Jonaitienės rytinė kepurė 

.O. Biežienes staltiesėlė ............
P-lės S. Lincertėr prijuostė .... 
S. Žolienės prijuostė ............

Ramašauskaitės prijuostė .. 
Mockienės virtos žemuogės 
Micevičienės vyšnios ............
Petrulienės pyragas ............

Zolpienės pyragas ..............
O. Sardangienės suris ....... ........
M. Lenčauskienės vsuris ............
P. F. Dvylienės saldainiai .......
P. Braidy saldainiai ................

K.

o.

O.
P.
A.
O.
M.

.. 1.25 

.. 3.00 

.. 1.00 

.. 1.50 

.. 1.00 
. 1.60

2.00 
.. 1.50 
. 1.75 
...... 75 
...... 75 
.. 1.75 
.. 1.25 
... .75 
.. 1.10 
.. 1.50 
.. 2.50 
. 1.75

Otto Zimerman ...............
A. Budi'ickis ......................
S. Kuchinskas ..r..............
Kas ulionė ..........................
M. Viščiulienė ......... -.......

Viso aukų
įplaukos:

Už išdirbinius ...................
Aukų ....................................
Už tikietus ......................
Už čipsus .......,................

Viso įplaukų
Išlaidos:

Muzikantams...........................
Svetainė ir baras ........ ........
“Naujienoms” apgarsinimai 
“Žinioms” apgarsinimai ......
Užkandis............................. ............
Popiera, krasos ženkleliai, tele

fonai ...........................................
Smulkmenos ....................................

laivas

šiltas, dieną saulutė 
Žmonės ant denio 

vienais marškiniais.

su- 
jo-

ka-

Profesinės sąjungos nė ne
minėkite, nes ji senai Lietuvoj 
nuo žemės paviršiaus nušluota. 
Prof. sąj., tai bolševikų darbas. 
Juk LiotuvdJ nerasi nė kairiau
sio žmogaus, kuris panorėtų 
Rusijos rojaus paragauti... Ot, 
“moraliai” ir “materialiai”, tai 
tik gelbėkit, tik dėkit, duokit 
ir siųskit dolerių, dolerių, do
lerių ir dolerių!

—Pranės Brolis.

Iš Ekskursijos 
Lietuvon.
Atlantikas, XII. 21. 22.

Gruodžio 10 dieną pusėtinas

susirinko Dearborn Stoty ir 
10:30 vai. vak. apleidome Chi- 
cagą. Apie 7 vai. ryto, gruo-

evvdžio 12 d. pribivome 
Ycrkan.

tiems ne
be t atvažia-

tai čionai 
gana skau-

jo- 
vis-

čionai mus pasitiko stoty 
Continental Ilotelio atstovas, 
kuris, kaip visada, Naujienų 
keliautojams suteikia visokį 
patarnavimą už prieinamą mo
kestį. Pirmiausia nuėjome j 
Custom House patikrinti “in- 
come” taksus. Kurie turi “clca- 
ring” popieras, 
ra jokių keblumų, 
vusiems be jokių 
apie savo uždarbį 
kartais prisieina ir 
džiai nukentėti.

Žinoma, naujieniečiams 
kių keblumų nebuvo, nes 
kas buvo aprūpinta iš Chica
gos. Iš Custom House grįžda
mi atgal ipakediuj užėjome į 
United States Laivų kompani
jos ofis*ą, įsiregistravome savo 
laivokartes ir patraukėme į 
laivų stovykklą pažiūrėti lai
vo. United States Linijos lai
vų bazė randasi tiktai du blo
kai nuo Continental Ilotelio, 
todėl keleiviams yra labai pa
ranku visi reikalai atlikti.

Ant rytojaus apie 9 vai. ry
to atėjo laivų kompanijos ge
neralinis agentas Liutkus, ge
rai
laivą, išvadžiojo po visus kam-

h pavaišinęs •nuvedė į

Išdirbiniai negalint parduoti 
statytomis kainomis išlei

sta licitacija:

J. Pikturniutės kam. užtiesalas 
A. BareviČienes staldanktė .......
P. Mažeikienės abrusas...................
Norkienės abrusas ........................
Rubeževičienės abrusas ................
P-nios J. Boehm abrusas ............
p. J. Boehm' 4 kenukai talcum 

pauderio .............................
M. Andziulienės abrusas .......
A. Baltrukonienės, Cleveland 

abrusas ................................
J. Jozav tienės abrusas ..........
Z. Puniškienčs abrusas ........
A. Miščikaitienės abnjsas ....
M. Olševskienės abrusas .......
P. Mockienės abrusas ............
S.L.A. 208 Mot. kp, staltiesė .... 6.80
O. Propotnick abrusas ir kamodei 

užtiesalas ...............;...................
Rimkienės moteriška skrybėlė ... 
Pilkienės melsta vilnonė kepurė 
S. M’kutienčs prijuostė ................
A. ŠiurmieneS rytinė jakutč .......
O. Lustig rytinis švarkas ........ .
B. Kazlauskienės kamodei užtie

salas ............................................. 1.25
V. Lapinskienės, Melrose Park,

111., siuvinėta staldanktė ........ 1.60
O. Staniulienės kamodei užtiesalas .60 
B. Staniuliutės staltisėlė ................ .10

Zolpio leloi lovute iv lesiu vtts 1.(55
N. Valančauskienės kamodai už-

tiesalas ............. ...................... 1.70
J. Kubiceko moteriškos šukos 2.50 
M. Giraitienės mėgstąs krepšelis .10 
Bridgeport Fumiture krautuvės 

' vii Ievynui nfnlnli'c’

ne-
Be-

O

nu-

1.80
3.25 
. .80 
1.35
1.10 
1.00

20
75

. 2.00

.. 1.00

.. 1 1

.. 2.00

.. 1.00
$11.1

$142.45
... 11.00

129.25 
. 24 ./JO

$306.90

$30.00
.. 37.05
. 12.60
.... 5.0!) i

3.08

4.60
2.20

Viso išlaidų $94?63

Viso įplaukų ............................ $306.90
Viso išlaidų ................................. 94.53

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyyenimn vieta: 
3328 So, Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvla- I 
ną vakarą, išskyrus utaminką i? ’ 
ketvergą. Nedėlpijis nuo 9 iki 12 |

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI

Geriausiy Armonikų
Pasauly že- 
m e 4 nėmis 
kaino m i s 
negu kitur 

kur priefc 
karą,

Gvarantuo- 
jam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga 
pirki kams 
dykai . In
formacijų ir 
katalogo ra 
Syk angliškai.
RUATTA SERENELLI 
ACCORDEON MFG. CO. 

817 Blue Island Avė., Chicago UI. I 
■ . S®’■. O--

Pearl Queen Koncertinos

i -’t

•

laimė du laivo darbininku, 
dirbant ant trečios klesos 

 

nio tetikėtai didele vilnis

.. .60
1.10 

. .30 

. .35 
. .55 
. .55

. .55
.85
.50

1.75
.00

1.80

tėš
kė ant įų dviejų taip smarkiai, 

 

ka)d kritus jiems ant denio 
esančios mašinerijos vienam 
sulaužė du šonkauliu, ir jis už 
pusės valandos pasimirė; ant
rą .gi lengviau 
randasi laivo 
paskelbta, kad 
dos į jūres,

sukrėtė ir jis 
ligoninėj. Buvo ( 

užmuštąjį lai- 
bet užmuštojo

2.70
1.00

.90
1.80 
.60 
.65

rūkymui stalelis ..................
S. Signatienės miltų maišas 
P. Demikio miltų maišas .... 
M. Micevičienės 6 sv. kavos . 
W. J. Yuškos višta ...............
Ed. Stahl 2 bonkos Shampoo 
P-nios W. Beduhme kvepalai ....... 65
V. Aglinskienės skurinis maišelis 1.10 
Gaučo lovadanktė ........................ 1.50
P. Sarpalienės komodai užtiesalas .60 
P. čemauskienės staldanktė .... . .50
Pukeliėnės kamodai užtiesalas ....... 60
Burbos mergaitei vilnonė šlebė .... 1.60 
O. Kačerauskienes staldanktėlė .......15
S. Signatienės 3 kūdikiams šlebės .30

Viso už išdirbinius 
i'UH

Aukavd:

$142.45

draugams paprašims kapitonas P-nia Jankauskienė 
... iii ii x J• Gotautissutiko kad kūnas butų parvež

tas į New Yorką, kur randa- ( 
si jo visa šeimyna. Todėl lai
dotuvių neįvyko Ir kiiną ve
žėmės į Bremeną, o iš ten grą
žins į New Yorką.

Artinantics prie Anglijos pa
kraščio oras atšalo ir vėjas 
pradėjo švilpauti garsiau. Šian
die pribusime į Plymouthą, iš j 
ton (i vai. plauksime į Cher- 
burgą, o šeštadienį, gruodžio 
23 d. busime Bremene.

Apie tolimesnę kelionę para
šysiu iš Lietuvos.

T. Rypkevičia.

Atskaita
Chicagos Komiteto Lietuvos Na 
šlaieiams šelpti ir Susi v. Liet.

Amer. 208 Moterų Kuopos.

Surengto rankdarbių ir namie 
gamintų valgių bazaro, įvykusio 
gruodžio 2 dieną, 1922 m., Mil 
dos svetainėje, Chicago, III.

Įplaukos už išdirbinius:
P-les K. Jučaitės kvepalai .....  $0.75
P-lės K. Jučaitės 1 pora pančiakų 1.00 
Norvidienes 1 pora užvalkalų .... 4.50 
J. Gulbinienės nosines .... ...................75
Mosgerienės kūdikiui šlebutė ...........75
H. Milerienės 2 rankšluoščiai ...........50
A. Ručinskienės kam. užtiesalas 3.00 
M. Olševskienės nosines ..................... 75
Nežinomos siuvinėtas krepšelis.... 1.25 
M. Deltuvienės prijuostė ............
S. Signatienės rytinė kepurė ......
S. Signatienės gaidys ....................
M. Pišnienės mėgstąs kakla- 

raikštis .....................................
M. Žuraitienės rytinė kepurė .... 
P. Balickienės rytinė kepurė.......
P. Balickienės kelinės ................

1.25
. 1.00
. 1.25

1.75
1.75
1.00
2.50

O.:
.... 2.25
....  5.00
pa-
... 12.00

A. Baltrukonienės, Cleveland
2 siuvinėtos prijuostės ....
3 siuvinėtos staltiesėlės ....

K. Katkevičienes siuvinėtas 
veikslas .......... ..................

M. Indrelienės siuvinėta - ap- 
megsta staltiesė .......   16.00

U. Jasevičienės ilgas aprusas .... 4.00 
Dr. A. Zimanto 2 stovylėlės ...........90
M. Zimantienės rytinė jakutė .... 1.25

Gryno p^lno lieka ? $212.37

Chicago/; Komitetas Lietuvos 
Našlaičius šelpti ir S. L. A. 208 
moterų kuopa vardu Lietuvos 
Našlaičių reiškia širdingiausią 
padėką visiems, kurie prisidėjo 
išdirbiniais bei pinigiškomis au
komis taipgi ir atsilankymu, ir 
visiems, kurie šitą prakilnų dar
bą vienokiu ar kitokiu bildu re
mia.

Bazaro rengimo Komisija:
K. Katkevičienė, A. Barevičie- 

nė, S. Signatienė, M. Zolpienė, 
P. Balickienė, N. Valančauskic- 
riė, S. Žolienė, M. Micevičienė ir 
A. Buchinskieiiė.

S. Heikaltis su paveikslu 

“Keistutis” dar neužbaigtas. 
Pranešime vėliau.

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

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

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland Av., Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
' LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Learitt St '
Telephone CaaaJ 2552

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

Veda visokias byla* visuos* 
teismuose. Ekzamirjavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumeo 
rus. perkant* a:ba parduodant Lo- / 
lub, Namus, Fahnas ir Biznius 
Ucohna Pinigus ant pirmo morgo I 

i,v in( lengvų išlygų.

F Tel. RandoIph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmie*tyj.
ASSOC1AT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
t Room 1303

Valančios: 9 ryto iki 5 po pietą:

Narną Tel.: Hyde Park 8395
<*>

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room S8t
Tel.: Central 6390

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

ir

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

■J AJ ĖST irPl-THBAT«e-W
Plunksnos

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. į r šventes.

Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.

Naujas ir Geresnis Pienas

$2.0''
2.00

’t'ik-ką apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu-i 
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supylimą. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. Plunksnas at- 
naujinam.

į Tel. Haymarket 8669
i JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank BldgJ 
Kamp. Mi]waukee ir Ashland Avės' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki» 

9 vakare. 
----rrrn *

S W BANIUS
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. 14.
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicaio. 
Phone Central 2569 

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

Herman P. Haase
• ADVOKATAS

TL610 Chamber of Commerce 
VVashipgton SL, 

tirhone Main 1308
Chicago, III.

■ ' ■ ■■ m ■! . ............................... i*

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

Downtown office
Rm 1104 Chainber of Commerce BĮ d g.

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

Evenings at 3236 Sp. Halsted St., 
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6237

1

mjCTEHgū

Superior Feather & 
Down Company

1833 South Halsted Street, 
Tel. Roosevelt 8430

Pinigai
1S

Brighton Park

LIETUVĄ

DR. A. MONTVID 
Metavin Gydytojas ir Chiraria* 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Ava.

Valandos, nuo 6 iki 8 vakar* 
Keziduncijoa tel Kortzi* H lt

per
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

Bordon's
Soloctod

MUK
Paklausk savo vežėjo, 
ar per telefoną infor
macijų.

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvy* Advokatas

Dienomis :Room 51.1 —
127 N. Dearborn St.,

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabasb An 

Tel.: Pullman 6377

^j^EElBORDENS 
/ LB°rdeno ’ Fdfln ftoducts Cb.of Illinois. 
I Vežimo / franklinJUO

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

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

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

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

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

KA DARYSI, TA/- TIK NEUŽMIRŠK

MASKARADO BALIAUS
Lietuvos Seserų Tautiškos Draugystės 

Subatoj, Sausio 6, 1923 
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET. 
14th St: and 49th Court, Cicero, III.

Bus už $50 0.00 PryzŲ

DAVID Rl TTER & CO., 
AnglL ir Koksai

Pirkite an^ih tiesiai ii /etai) 
menių Visu pastatom.

onti snie ofisas 3301 Normai A* 
Tel. Yards 2296.

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S.
parvažiuoja Decem 
ber 20, 1922 m., i 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern av. 
Tel. Roosevelt 7795

DH. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS!
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare <
Rezidencijos Tel. Fairfax 6574 

Chicago.

I >r. M: T. Sf rikol’i-
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
<601 So. Anhland Are. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7829
Namų Tel.: Lafayette 0263 

-------- i. ■ ........... .............................../

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SAUSIO DRABUŽIŲ PRATUŠTINA- 
MAS IŠPARDAVIMAS 

PLOŠČIAI $10.50 IR AUGŠČIAU. 
KELINĖMIS GARNITURAI $13.50 

IR AUGŠČIAU.
Kiekyienas ploščius krautuvėj turi 

būt parduotas neatsižiurint j nuosto
lius. “Kupenhcimer”, “L.” sistemos ir 
kili plačiai žinomi ploščiai su diržais, 
languotomis išvirkščiomis pusėmis, 
raglan ir kimona mados, visokių spal
vų ir petrinų, pasirinkimui $32.50.

Kiti madingi ir senoviški ploščiai • 
po $10.59, $16.50, $22.50 ir $25.

j Nusipirk sau gamiturą dabar, nes 
artimoj ateity jįe pabrangs.

I Garniturai 2 kelionėmis, visų vė
liausių* kirpimų, Jazz, 1, 2 ir 3 sago
mis viena ir abiem pusėm segami, Vy
rams ir Jaunuoliams nuo $13.50 iki 
$37.50.

Vaikams garniturai 2 kelinėmis po 
$7.50 ir daugiau.

Vaikams ploščiai $12.50 ir daugiau.
Vyrams darbinės ir išeiginės kelinės 

$2.50 ir daugiau.
S. GORDON, 

(Pardavinėtojas smulkmenų prekybai) 
1401 So. Halsted St., 739 W. 14 SL

1 Kasdien atdara iki 9 v. v. šeštadie
niais iki 10, septintadieniais iki 5 v. 
po pietų.

2
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Celei detroitiečiy 
rezoliucijos

(Lietuviška satyra).

Seku-seku pasakų, vilkas ri
jo hšaką, per galinį langą, vil
ks prarijo skrąndą!.. Arba... 
Sėdžiu viduryje kambario, o 
tas kambarys viduryje Kauno, 
o tas Kaunas viduryje klerika
lų Lietuvos!.. Arba... ir 1.1.

Sėdžiu viduryje kambario, 
o tas kambaris viduryje na
mo, o tas namas viduryje 
miesto, o tas miestas viduryje 
Kauno, o tas Kaunas viduryje 
Lietuvos... Ak, ir vėl nukly
dau nuo temos. Noriu pasa
kyt, kad sėdžiu Kaune ir var
tau “Naujienų” No. 269-tą ir 
skaitau “Detroitiečių rezoliuci
jas”. Skaitau, galvą linguoju 
ir manau sau: Kaip tai dar yra 
naivių žmonių, kurie su ske- 
|>etaite mosuodami, manosi de- 
l>esį nuvaryti... Paskaitęs taip 
susijudinau, kad užmiršęs ap
siauti batus ir užsimauti ke
purę, išbėgau iš kambario ir 
užšokęs ant aukščiausio Kau
no apielinkėse kalno, klerika- 
liškai krikščioniškos dvasios 
pagautas šiaip užprotestuoju 
prieš Detroitiečių rezoliucijas. 
Pradedu “Lkituvos Valstybės 
Konstitucijos” žodžiais:'

“Vardan Dievo Visagalio, 
Lietuvos Tauta, nedėkingai 
minėdama negarbingas savo 
sūnų pastangas ir nekilnias 
aukas. Tėvynei neišvaduoti pa
darytas, griaujanti nepriklau
somą savo valstybę, ir neno
rėdama nutiesti netvirtus ne- 
demoiknatingus jos priklauso
mam apmirimui pagrindus... 
panaikinti nekrikščionių de
mokratų piliečių lygybę, lais
vę ir gerovę, o įvesti šventąją 
inkviziciją... ir t.t. ir 1.1.” pra
šau nustatyt Lietuvos valdžiai 
jokių griežtų reikalavimų, nes 
tai bergždžias darbas — visos 
tekios ir panašios rezoliucijos 
nė neperskaitytos ištisai, eina 
be jokių išvadų į Lietuvos są
šlavyną.

a) Nereikalauki t, o ypač dar 
griežtai, kad Lietuvos valdžia 
panaikintų (atšauktų) tą re
gistraciją ir tą 10 dol. ir nesi- 
gąsčiokit konfiskavimo* turto 
bei atėmimo pilietybės teisių, 
bet įsiregistruoki! ir užsimo 
kėkit kuogreičiau po 10 dole
rių, nes klerikalinės Lietuvos 
stovis ir ateitis tik ant jūsų 
dolerių kybo; juk visa Lietuvos 
valiuta tik ant dolerių parem
ta: neturės /Lietuva dolerių, 
neturės nė litų, ir vėl kaip bla- 
kes iš j>lyšių išlįs visoki rnl>- 
titti, kerenkos,’ sovietai, ostai, 
markės, zlotai ir nebuvėliai 
auksinai su skatikais, ir Lietu
va paskęs svetimų valiutų su
skretusių popieriukų kaugėse. 
Dolerių, dolerių duokit, o Lie
tuva, bus Išganyta!

b) Nereikalaukit, o ypač dar 
griežtai (tik juokai iš tokio 
kvailo reikalavimo) karo sto
vio visai Lietuvai panaikini
mo; karo stoviui esant ir ge
ležinkeliui suvalstybintam bū
vant, didis ir garsus, visų Lie
tuvos davatkų pagarbintas, net 
užsienių reikalų ministeriu 
pramanytas kunigas. Purickis 
Joniškyje su sukarinu, miltais 
ir kitais šventais dalykais, ta- 
po suimtas ir didžiausias am- 
barasas iškeltas, o kad čia ne
būt karo stovio, kuris šmugel- 
ninkus globotų, o tiesioginius 
piliečius engtų, tai nė Vuldinin- 
kėliai neišdrįstų dievo unoto 
kyšelio paimti. Reikalavimas 
darbininkų judėjimui laisvės, 
yra bergždžias darbas. Lietu
voj darbininkų nėr. Yra dva
rininkai, ūkininkai, mažaže
miai, (bežemių buvo, bet da
bar dvarus išdalinus, jų nebe
liko), valdi n i nikai, amatninkai, 
kunigai, klebonai, vargoninin
kai, zakristijonai, špitolninkai 
ir govedos davatkų, kurioms 
tik rupi kunigėliams pataikau
ti ir liežuvauti...

c) Kadangi jau jums išaiš
kinau, kad Lietuvoje darbi
ninkų nėr, tai nė jų susirinki

mų, nė svarstymų, nė reikalų 
negali būti. Jei koks darbinin
kas atklysta iš Tarybų rojaus, 
tai čia jam tuoj yra velniai, 
yra kepla ir tuoj jis ten tam
pa įkeptas.. .

d) Reikalaujate Lietuvos 
darbininkams savo spaudos, 
darbininkiškų laikraščių... .Na 
tik skaitykit!.. Dienraščių, 
laikraščių, knygų — pilni Lie
tuvos grioviai! Jei norit 
grynai darbininkiško, ir toks 
yra Darbo federacijos iš
leidžiamas, vardu “Darbinin
kas”. Ten aiškiausiai pamo
kinama, kaip į dangų kaip į 
smuklę. įeiti ir šeiminės pilsty- 
tuvės dvasiško dangaus skys
timėlio atsisrėbti.. . Viskas 
daroma kuopavyzdingiausiai!

e) Paliuosuoti ir dargi tuo- 
jaus, visus politiškus Prasikal
tėlius iš katėjimų... /Ėė! vy
ručiai, perdaug^ toli siekiate!? 
Čia tai musų asmeninis daly- 
kas\ Juk mes nė vieną iš jūsų 
Amerikos prievarta neparvežė- 
me ir neįkišome į kalėjimą. 
Jus Jik duokit dolerių, dolerių 
ir vėl dolerių, o apie kalėji
mus - ką ten įkišti, ką ištrauk
ti, — tai musų dalykas, — ne
sirūpinkite, nepasirodyk it iš
gamomis! Nė buožėmis nepra
ši vardžiuok it, nė Seimą ne
bombarduok it, nes nieko ne
gelbės. Lietuvos valdžia kri
kščionių demokratų tveriama 
ir Amerikos ‘brolių seserų su
dėtais doleriais remiama, jo
kių gąsdinimų nebijo!

Neužjauskit kovotojams ka
liniams, nesveikinkit kalėji
muos sėdinčiųjų, nes jie ir taip 
užtektinai sveiki ir atkaklus — 
tik laukia, kaip tik greičiau 
bausmę pabaigus, kad vėl ga
lėtų prieš demokratinę Lietu
vos valdžią niauroti...

Profesinės sąjungos nė ne
minėkite, nes ji senai Lietuvoj 
nuo žemės paviršiaus nušluota. 
Prof. sąj., tai bolševikų darbas. 
Juk Lietuvoj nerasi nė kairiau
sio žmogaus, kuris panorėtų 
Rusijos rojaus paragauti... Ot, 
“moraliai” ir “materialiai”, tai 
tik gelbėkit, tik dėkit, duokit 
ir siųskit dolerių, dolerių, do
lerių ir dolerių!

Nugirdo ir užrašė.
—Pranės Brolis.

Iš Ekskursijos
Lietuvon.

A. t U, ii tikas, XII. 121. 22.

Gruodžio 10 dieną pusėtinas 
būrelis Naujienų ekspursantų 
susirinko Dearborn Stoty ir 
10:30 vai. vak. apleidome Chi- 
cagą. Apie 7 vai. ryto, gruo
džio 12 d. pribivome Nevv 
Ycrkan.

čionai mus pasitiko stoty 
Continental Hotelio atstovas, 
kuris, kaip visada, Naujienų 
keliautojams suteikia visokį 
patarnavimą už prieinamą mo
kestį. Pirmiausia nuėjome į 
Custom House patikrinti “in- 
cotne” taksus. Kurie turi “clea- 
ring” popieras, tiems nė
ra jokių keblumų, bet atvažia
vusiems be jokių paliudymų 
apie savo uždarbį tai čionai 
kartais prisieina ir gana skau
džiai nukentėti.

Žinoma, naujienieciams jo
kių keblumų nebuvo, nes vis
kas buvo aprūpinta iš Chica- 
gos. Iš Custom House grįžda
mi atgal pakeliuj užėjome į 
United States Laivų kompani
jos ofis'ą, įsiregistravome savo 
laivo kartos ir patraukėme į 
laivų stovykklą pažiūrėti lai
vo. United States Linijos lai
vų bazė randasi tiktai du blo
kai nuo Continental Hotelio, 
todėl keleiviams yra labai pa
ranku visi reikalai atlikti.

Ant rytojaus apie 9 vai. ry
to atėjo laivų kompanijos ge
neralinis agentas Liutkus, ge
rai višiis pavaišinęs •nuvedė į 
laivą,# išvadžiojo po visus kam-

supažindino Naujienų M. Giraitienės t būt. kvepalų .... 
J. Rakausko 1 būt. kvepalų .......

O. Juozapaitienės abrusas ...........
taip kad naujieniečiai K., Skutienės abrusas ...................

O. Green pančiakoms gumai .......
BC). Jonaitienės rytinė kepurė .... 

Jo. Biežienes staltiesėlė ..............
P-les S. Lincertėr prijuoste .......

S. žolienės prijuostė .............. .........
O. Ramašauskaitės prijuostė .......

P. Mockienės virtos žemuogės ...
A. Micevičienės vyšnios ...............
O. Petrulienės pyragas ..............

M. Zolpienės pyragas .................
O. Sardangienės suris ..................

M. Lenčauskienės xsuris ...............
P. F. Dvylienės saldainiai ...........
P. Braidy saldainiai ..................

barius, 
pasažierius su laivo patarnau
tojais,
dar prieš laivo išplaukimą jau 
jautėsi kaip namie. Prieš iš-) 
ėjimą laivo, imanadžieriaus 
asistentas p. Dunigan atnešė 
man visus reikalingus doku
mentus, supažindino su laivo 
kapitonu, paaiškindamas jam 
apie Naujienų ekskursiją if 
prašė, kad laivo kapitonas iš 
savo pusės padarytų viską, kas 
galima, kad Naujienų ekskur- 
saintai butų gerai prižiūrimi 
kelionėje. Mes turėdami šito
kius užtikrinimus ištikrųjų 
jautėmės smagiai.

Kaip 12 vai. dienos 
pradėjo judintis su muzika ir 
didelėm ovacijom nuo kranto. 
Dabar aštunta diena kaip jū
rių bangų esame liūliuojami, 
l ot visai nicsanie pavargę. Oras 
'ražus, 
kaitina, 
vaikšto
Vilnys palengvh“siurena, tary
tum pritardan griežančiai
ant laivo muzi aivas dide
lis, švariai užlaikomas. Patar
navimas mandagus. Valgyt 
duoda šešis kartus per dieną, 
kaip antroj taip ir terčioj kle- 
sose, ir vis skaniai. O muzika 
griežia beveik be sustojimo, 
taip kad šokikai atsisuka iki 
sočiai. Ir aplamai visi naujie- 
niiččiai jaučiasi ant laivo be
veik kaip Ashland Auditoriu- 
me per Naujienų koncertus.

Gruodžio 15 dieną ištiko 
laime du laivo darbininku, 
dirbant ant trečios klesos 
nio netikėtai didelė vilnis 
kė j*iit jų dviejų taip smarkiai, 
ka)d kritus jiems ant denio 
esančios mašinerijos vienam 
sulaužė du šonkauliu, ir jis už 
pusės valandos pasimirė; ant
rą gi lengviau 
randasi laivo 
paskelbta, kad 
dos j jūres,

laivas

dieną saulutė 
Ž’monės ant denio 

viehais mairškin-iais.

1.25 
3.00 
1.00 
1.50 
1.00 
1.60 
2.00 
1.50 
1.75 

. .75
.75 

1.75 
1.25

.75 
1.10 
1.50 
2.50 
1.75

Otto Zimerman
A. Budrickis ....
S. Kuchinskas .
Kas'ulionė ........
M. ViščiUlienė .

Viso aukų
įplaukos:

Už išdirbinius .................
Aukų ...........................................
Už tikietus ..........................
Už čipsus ...... ,...............

2.09
1.00

/ .. 2.00
. 1.00
$11.1

$142.45'
... 11.00

129.25
- 24,20

$ąt)6.90

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI

Geriausiy Armonikų

Išdirbiniai negalint parduoti 
statytomis kainomis išlei

sta licitacija:

nu-

1.80
3.25 
. .80
1.35
1.10 
1.00

J. Piktuaniutės kam. užtiesalas 
A. Barevičienės staldanktė .......
P. Mažeikienės abrusas.................
Norkienės abrusas ......................
Rubeževičienės abrusas .J...........
P-nios J. Boehm abrusa>|B ...........
p. J. Boehm 4 kenukai talcum

pauderio ..................    20
M. Andziulienūs abrusas ..................75
A. Baltrukonienės, Cleveland O., 

abrusas .........      60
J. Jozav tienės abrusas .. ..........  1.10
Z. Puniškienčs’ abrusas ................. 30
A. Miščikaitienės abrusas ..............35
M. Olševskienės abrusas ..................55
P. Mockienės abrusas .....................55
S.L.A. 208 Mot. kp, staltiesė .... 6.80 
O. Propotnick abrusas ir kamodei

užtiesalas ..................:......................55
Rimkienės moteriška skrybėlė .......85
Pilkienės mėgsta vilnone kepurė .50
S. M’kutienės prijuostė ............... 1.75
A. Šiurmienčs rytinė jakutč ...........60
O. Lustig rytinis švarkas .........   1.80
B. Kazlauskienės kamodei užtie

salas ..  1.25
V. Lapinskienės, Melrose Park,

111., siuvinėta staldanktė ....... 1.60
O. Staniulienės kamodei užtiesalas .60 
B. Staniuliutės staltisėlė ................ .10
S» Zolpio lėlei lovutė ir kauras^ 1.55
N. Valaneauskienės kamodai už

tiesalas ...................................... 1.70
J. Kubiceko moteriškos šukos 2.50 
M. Giraitienės mėgstąs krepšelis .10 
Bridgeport Fumiture krautuvės 

’ viilruvn i* i ntnl/ilio

ne-

dė- 
tėš-

sukrėtė ir jis 
ligoninėj. Buvo | 

užmuštąjį lai- 
bet užmuštojo

Viso įplaukų
Išlaidos:

Muzikantams ............................J $30.00
Svetainė ir baras ........     37.05
“Naujienoms“ apgarsinimai .... 12.60 
“žinioms“ apgarsinimai ...........  5.01)
Užkandis........................... ;.............. 3.08
Popiera, krasos ženkleliai, tele

fonai ...........................................  4.60
Smulkmenos .............    2.20

Valandos: nuo 6 J 
ną vakarą, išslĮj 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 Ud 12 | 
ryto. ’ •

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room Hll-IF 
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo <feta: 
3328 So, Halsted Si.

▼. ▼. kiekvlą- Į 
utaminką b ’

Pasauly že- 
m e 8 nčmis 
kaino m i b 
negu kitur 

kur priefc 
karą.

Gvarantuo- 
jam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga 
pirki kaina 
dykai . In
formacijų ir 
katalogo ra 
šyk angliškai.
RUATTA SERENELLI 
ACCORDEON MFG. CO.

817 Blue Islnnd Avė., Chicago IH.

Viso išlaidų
Viso įplaukų ..................
Viso išlaidų ..................

$94*3
$306.90
. 94.53

Pearl Ouesn Koncertinos

Grynoypelno lieka $212.37
Chicagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičius Šelpti ir S. L. A. 208 ■ 
moterų kuopa vardu Lietuvos 
Našlaičių reiškia širdingiausią 
padėką visiems, kurie prisidėjo 
išdirbiniais bei pinigiškomis au
komis taipgi ir atsilankymu, ir 
visiems, kurie šitą prakilnų dar
bą vienokiu ar kitokiu budu re
mia.

Bazaro rengimo Komisija:
K. Katkevičienė, A. Barevičie- 

nė, S. Signatienė, M. Zolpienė, 
P. Balickienė, N. Valančauskic- 
nė, S. Žolienė, M. Micevičienč ir 
A. Buchinskienė.

P. S. Reikalas su paveikslu 
“Keistutis” dar neužbaigtas. 
Pranešime vėliau.

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

Mes taipgi turime gerinusį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland Av., Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leaviti St- ’ 
Telephone Caaal 2552

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

Veda visokias byla* visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen 
rus, perkant* aiba parduodant Lo- i 
tus, Namus, Fafrnas ir Biznius 
ikhhna Pinigus ant pirmo morg* I 

ląngvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAI
Ofisas vidurnueetyj. 

ASSOC1AT1ON BLOG.
19 So. La Šalie St.

Room 1808
Valanjos: 9 ryto iki i po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8396

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room 5M J
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. halsted St. Chicago 
Tel. Yąrds 4681

.. ■ ——i ■■ —Pažastei
Tel. Haymarket 8669

i JOSEPH W. GRIGAL 
Lietuvis Advokatas 

Kambaris 806, Home Bank Blcfei 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Ates 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki į

9 vakare. !,

2.70
1.00
.90

1.80 
.60 
.65

rūkymai stalelis ................
S. Signatienės miltų maišas 
P. Demikio miltų maišas .... 
M. Micevičienės 6 sv.\kavos . 
W. J. Yuškos višta ..) 
Ed. Stahl 2 bonkos Sh 
P-nios W. Beduhme kepalai .......65
V. Aglinskienės skurinisjmaišelis 1.10 
Gaučo lovadanktė
P. Sarpalienės kamoda( užtiesalas .60 
P. čemauskienėk stakkmktė .......... 50
Pukelienės kamodai"Užtiesalas ...... 60
Burbos mergaitei vilnonė šlekė ,v. 1.60 
O. Kačerauskienes staldanktėle ...... 15
S. Signatienės 3 kūdikiams šlebės .30

' { f J i
Viso už išdirbinius

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

poo

1.50

J*

•į-t1

$142.45

MAJESTir
F1.thbathb-w

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
Šventėmis 

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

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

O Dideli komediniai aktai 
V krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Plunksnos
Tik-ką apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supylimą. 
Mes t^pgi parduodam bovelni- 
nes uŽklodes. Plunksnas at- 
naujinam.

(

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 We*t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

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

Naujas iuGeresnis Pienas

Atskaita

$2.0'
2.00

Surengto rankdarbių ir namie 
gamintų valgių bazaro, įvykusio 
gruodžio 2 dieną, 1922 m., Mil 
dos svetainėje, Chicago, III.

1.75
1.75
1.00
2.50

t-
' v
G

šlaičiams še
Amer. 208

Chicagos Komiteto Lietuvos Na 
!ti ir Susi v. Liet, 
doterų Kuopos.

. $0.75 
1.00 
4.50 

. .75 

. .75 

. .50 
3.00 

.75

ą 1.25
.. 1.00
. 1.25

gmimnūūū

Brighton Park
■OD

TIK NEUŽMIRŠKKĄ DARYSI, TA

Superior Feather & 
Down Company

1833 South Halsted Street, 
Tel. Roosevelt 8430

DR. A, MONTVID 
Lietuviu Gydytojau ir Chirarga* 

25 E. Waabington St.
Valandos: nuo ’O iki 12 ryt* 

Telephone Central 8362 
1824 Waban*ia Ava.

Valandos, nuo 6 iki 8 vakaru

Dr. K. P. 
Miczoll,

parvažiuoja Decem 
ber 20, 1922 m., } 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso 
nia, Conn.\ 
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern av. 
Tel. Roosevelt 7795

NAUJAS

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

“Naujienų” Knygyną su verte knygų
5.000

CHICAGO, ILL.

draugams paprašius kapitonas P-nia Jankauskienė ..
I v T dnf

sutiko kad kūnas butų parvež
tas į Nevv Yorką, kur randa- < 
si jo visa šeimyna. TodcL lai- 
doituvių neįvyko ir kūną ve
žėmės į Bremeną, o iš ten grą
žins į New Yorką.

Artinantics prie Anglijos pa
kraščio oras atšalo ir vėjas

die pribusime į Plymoutbą, iš į 
ten 6 vai. plauksime į CJier- ’ 
burgą, o šeštadienį, gruodžio 
23 d. busime Bremene.

Apie tolimesnę kelionę para
šysiu iš Lietuvos.

T. Rypkevičia.
Bordon'g

Soloctod 
MUK

Paklausk savo vežėjo 
ar per telefoną infor- 
maciju.

pušinius IBORDENS 
rdeno • ftodlufyCb.of Illinois.
lmo J Franklin 3110

——————————Ą 
Herman P. Haase į

• ADVOKATAS 
609-610 Chamber of Commerce 
\,J89 ,JV. VVashington St^

’•*Phone Main 1308 
Chicago, III.

” *

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

Downtown office
Rm 1104 Chamber of Commerce Bldg.

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

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

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatą*

Dienomis :Roora 51.1 —
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6098
Vakarais: 10736 S. VVabask An

Tel.: Pullman 6377

DAVID RL T1ER & CO.,
Anglie ir Kpksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai)
Kn-tnų Visu pnstatoin.

..utį suie ofisas 3301 Normai
Tel. Yards 2296.

įplaukos už išdirbinius 
P-lės K. Jučaitės kvepalai ....
P-les K. Jučaitės 1 pora pančiakų 
Norvidienės 1 pora užvalkalų .... 
J. Gulbinienės nosinės .... .............
Mosgerienės kūdikiui šlebutė ......
H. Milerienės 2 rankšluoščiai .....
A. Bučinskienes kam. užtiesalas 
M. Olševskienės nosinės ..............
Nežinomos siuvinėtas krepšelis.... 1.25 
M. Deltuvienės prijuoste ..........
S. Signatienės rytinė kepure......
S. Signatienės gaidys ...... ...........
M. Pišnienės mėgstąs kakla- 

raikštis .................................
M. Žuraitienės rytinė kepurė ... 
P. Balickienės rytine kepurė ......
P. Balickienės kelinės ......... .'....

A. Baltrukonienės, Cleveland, O.:
2 siuvinėtos prijuostės ............ 2.25
3 siuvinėtos staltiesėlės ............ 5.00

K. Katkevičienes siuvinėtas pa
veikslas ......................    12.00

M. IndrelienSfi siuvinėta - ap-
megsta staltiesė ......................  16.00

U. Jasevičienės ilgas aprusas .... 4.00 
Dr. A. Zimanto 2 stovylėlės ..........90
M. Zimantienės rytinė jakutė .... 1.25

KNYGŲ KATALOGAS
Naujas “Aušros Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 

Aušros“ Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių 
Aušros“ Knygynas yra atsipirkęs seka-

dykai.
knygynų pasauly.
mus Knygynus:

10.000

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS>
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 

a

Rezidencijos Tel. Fairfax 6574 
Chicago.
..... .—x-

Or. M. T. Strikol’i- 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ- 
<601 So. Ashland Ava 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narnų Tel. t Lafayette 0269

Tel. Boulevard 0451.

Dr, M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3267 S. Halsted St. k am p. 33 gat.
Ofiso valandos: 9—10; 2-L1 jr 6—9

“Kardo“ Knygyną su verte knygų
Visos geriausios knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra 

Taipgi, reikalingi agentai 
Reikalaudamigalima gauti “Aušros” Knygyne.

platinimui musų knygų — nuošimtis geras.
Aušros“ Knygų Katalogo kreipkitės sekamai antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET,

MASKARADO BALIAUS
Lietuvos Seserų Tautiškos Draugystės

Subatoj, Sausio 6, 1923 
LIETUVIŲ LIUOSYBBS SVET. 
14th Sti and 491 h Court, Cicero, III 

Bus už $50 0.00 PryzŲ
■■

Pinigai
• V
1S

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

SAUSIO DRABUŽIŲ PRATUŠTINA
MAS IŠPARDAVIMAS 

PLOŠČIAI $10.50 IR AUGščIAU. 
KELINĖMIS GARNITURAI $13.50 

IR AUGŠČIAU.
Kiek}Senas ploščius krautuvėj turi 

būt pardu&tajt neatsižiurint j nuosto-
! liūs. “Kupenhcnher”, “L.” sistemos ir 
kili plačiai žinomi ploščiai su diržais, 
languotomis išvirkščiomis pusėmis, 
raglan ir kimona mados, visokių spal
vų ir petrinų, pasirinkimui $32.50.

i Kiti madingi ir senoviški ploščiai • 
po $10.59, $16.50, $22.50 ir $25.

j Nusipirk sau garniturą dabar, nes 
artimoj ateity jįe pabrangs.

I Garniturai 2 kelionėmis, visų vė
liausių* kirpimų, Jazz, 1, 2 ir 3 sago
mis viena ir abiem pusėm segami, Vy
rams ir Jaunuoliams nuo $13.50 iki 
$37.50.

Vaikams garniturai 2 kelinėmis po 
$7.50 ir daugiau. \

Vaikams ploščiai $l'£.5O ir daugiau.

2

Vyrams darbinės ir išeigines kelinės 
$2.50 ir daugiau.

* S. GORDON, 
(Pardavinėtojas smulkmenų prekybai) 
1401 So. Halsted St., 739 W. 14 SL

1 Kasdien atdara iki 9 v. v. Šeštadie
niais iki 10, septintadieniais iki 5 v. 
po pietų.
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somas ir savininkas reikalau
ja, idant drg. Perkūnas išsi
kraustytų.

Bendrosios tarybos delegatai

INDIANA HARBOR, IND.

Laukiamos prakalbos.

Mes, Ind.-harboriečiai, girdė
jome visokių prakalbų nuo lai
ko, kaip Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma respublika, ir 
visos tos prakalbos buvo 
“svarbios” — tiems, kur važia
vo čia tų prakalbų sakyti. Bet 
mums, darbininkams, jos nie
ko gera nedavė ,nks nė vienas 
tų kalbėtojų nesuteikė mums 
teisingų žinių apie Lietuvą. 
Visi tie kalbėtojai buvo ne 
musų, darbininkų, žmonės, o 
todėl kiekvienas jų stengėsi pa
sakyti daugiau savais Reikalais, 
savo partijų reikalais, ne kaip 
teisingai dalykus užšviesti. Kai 
kurie, tų kalbėtojų buvo ir ne 
taip blogi, bet mums vis dar 
yi<a svarbu išgirsti teisingų 
žodžių iš tikrų musų draugų, 
kaip ką-tik is Lietuvos a t važia
vęs draugas K. Bielinis, Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
centro komiteto narys ir bu v. 
Steigiamojo Seimo atstovas.

Drg. K. Bielinis laikys čia, 
Ind. Harbore, prakalbą penkta
dienį sausio 5, 7 v. v. Ivanovo 
svet., 2101 — 137th St. Dėlto 
visi tiek vietos, tiek Kast Chi
cago ir apielinkės lietuviai lai 
susirenka pasiklausyti. Draugas 
Bielinis suteiks mums teisingų 
žinių apie Lietuvą,, apie jos pa
dėtį ir reikalus, ir ypatingai 
kas mums labiausiai rupi, apie 
Lietuvos darbo žmonių gyve
nimą ir vargus, apie jų kpvą 
už geresnę ir laimingesnę atei
tį. O be to reikia žinoti, kad 
drg. Bielinis yra vienas stro
piausių kovotojų už darbiniu-j 
kų reikalus ir puikus kalbėto
jas. Taigi dar kartą raginu: 
susirinkite visi į drgo Bielinio 
prakalbas. €. Harborietis.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

----------------------------------------- » '■■■—

Brooklyno, N. Y. — Gruo
džio įvyko Ainalgamėtų Unijos 
54 skyrius nepaprastas susi
rinkimas. Dienos klausimai 
buvo: 1) apkalbėjimas dele
gato ir sekretoriaus tarnybos 
laiko aprubežiavimo; 2) ku
riam laikui ir kada delegatą ir 
sekretorių rinksime; 3) ar de
legatą ir sekretorių rinksim 
šiandie ar paliksim iki liepos 
mėn.; 4) perkėlimas lokalo 
raštinės į Unijos namą. Buvo 
ir daugiau klausimų, bet men
kesni.

Pirmiausia buvo apkalbama 
viršininkų laiko aprubežiavi- 
mas. Mat pildomasis skyriaus 
komitetas proponavo, kad kaip 
delegatas, taip ir sekretorius iš
buvęs metus laiko negalėtų 
daugiau kandiduoti, tik po me
tų laiko nuo pasitraukimo iš 
vietos jie vėl galėtų kandiduo
ti* ir būti išrinktais, jei pasi
rodytų, kad jie buvo geri uni
jos darbuotojai: šiuo klausi
mu buvo gana karštų disku
sijų. Ir čia labai keistai pa
sirodė komunistai. Jie pir4- 
miaus buvo labai karšti rėmė
jai šio sumanymo, bot dabar 
jie jau buvo grieštai tam prie
šingi. Prieš Unijos konvenci
ją jie rašė rezoliucijas, kad 
konvencija padarytų tokį įsta
tymą, bet dabar turbūt nu
matė, kad toks patvarkymas 
butų komunistams nenaudin
gas, tai jie išėjo priešais. Na, 
čia vargšai komunistėliai ir at
siėmė, net man jų pagailo. Ir 
Rusija ir Trockis ir Bekampis 
ir jų išleisti lokauto laiku la
peliai—visikas jiems buvo pri- 
sinunta. Daugiausia šio suma
nymo^ gynėjai argumentavo, 
kari ilgai būdami viršininkai 
susisuka tokias guštas, kurios 
ištvirkina įjuos pačius, o kuo
met prisieina juos prašalinti 
dėl vienokių ar kitokių prie-

ža'sčįų, tai (kartais ir kėdės 
lūžta. Gi sullig šitokio patvar
kymo jis kitais metais nebega
lės kandiduoti, tai ne tos guš- 
tos negelbės. Buvo nurodoma, 
kiek turėjom bėdos, kol nuver
tom nuo sosto poną Bekampį, 
kadangi jis buvo, per ilgus me
tus, susidaręs stiprią saiką sa
vo rėmėjų.

Po ilgų diskusijų ir po di
delių komunistams smūgių 
tapo, su mažu pasipriešinimu, 
nutarta, kad delegatas ir sekre
torius išbuvę metus laiko ne
gali daugiau kandiduoti, tik 
padirbę metus dirbtuvėje jie 
galės vėl savo kandidatūras 
statyti. i

Kitas klausimas buvo netaip 
svarbus: kaip dažnai mes juos 
perrinksim. Tapo nubarta, 
kad butų renkama du sykiu 
per metus; vadinasi, išbuvę (i 
mėn. jie tampa perrenkami ir 
gali būt išrinkti tiems patiems 
metams.

Po šitokio tarinio iir turėjo 
įvykti perrinkimas abiejų vir
šininkų šį vakarą. Pirmiausia 
buvo rinkimas delegato. Apsi
ėmus dabartiniam delegatui 
draugui Palionim kandiduoti, 
oponentų visai nesirado ir to
kiu budu be opozicijos tapo 
paliktas dar 6 mėnesiams. Po 
to jis kandiduoti nebegalės. Da
bar perrinkimas sekretoriaus. 
Čionai jau atsirado ir oponen
tas: prieš senąjį sekretorių d. 
A. Benulį komunistai išstatė 
saviškį Kriaucevičių. šitoje 
vietoje ir vėl negailestingai 
teriejo komunistiškojo įžyvato 
principus ir visą komunistišką
jį k romelį. Na, ir vargša i ko
munistai tapo taip supliekti, | 
.kad ir vėl pasidarė jų gaila: 
A. Beniulis gavo arti 200 bal
sų, gi konlunistų Kriaucevi- 
čius 90. Beniulis po 6 mėn. 
irgi nebegalės kandiduoti.

Kitas klausimas, tai perkė
limas lokalo raštinės į Unijos 
nuosavą namą, čionai jau 
komunistai visai nepasirodė, 
nežiūrint to, kad prieš susirin
kimą varė didžiausią agitaciją 
visose pakampėse už perkėli
mą. Bet pasirodė štai kas: 
Unija savo namą tiško n t ranta
vo kitam, o pati Unija vturi 
mokėti nuomą savo namo nuo
motojui. Bendroji Taryba ir 
kitos tarybos taip pat savo su
sirinkimus nelaiko savo name, 
bet Forvertso bildinge, nes ten 
atsieina pigiau. Mes persikė
lę į Unijoę/namą taip pat tu
rėtume mokėti daugiau ne 'kad 
mokam dabartinėje vietoje. 
Jeigu mokamoji nuoma eitų 
pačiai Unijai—butų nieko to
kio, bet dabar eitų tik randau- 
ninkui. Gi parankumo visai 
nėra, nes veik visi lietuviai gy
vena gana toli nuo Unijos na
mo, taip kad veik visiems pri
sieitų karais važiuoti į susirin
kimą. Tuomet komunistam 
butų gerai: jų visi “viernieji” 
disciplinuoti suisrinktų, o kiti 
lankytųsi labai mažai; tuomet 
comunistad vėl pasigriebtų vi
są lokalą ir darytų, kas jiems 
jatinka.

Visa tai apkalbėjus, veik 
vienbalsiai persikėlimo pasiūly
mas tapo atmestas. Susirinki
mas pasibaigė pusė po 9 vai. 
Komunistams nusmukus, ir su
sirinkimai būna pa vyzd ilges
ni.—A. P. Serbas.

Iš LOKALO 54 "SUSIRINKIMO 
BROOKLYN, N. Y.

Gruodžio 22 įvyko 54 sky
riaus mėnesinis susirinkimas. 
Po priėmimo pereito susirin
kimo protokolo skaityta Jono 
Perkūno laiškas, kuriame jis 
sveikino rubsiuvius su Kalėdo
mis ir (Naujais Metais. Laiškas 
priimta. Susirinkimas paskyrė 
100 dolerių Perkūnui Kalėdų 
dovanų. Be to tapo išrinkta 
komisija, kuriai pavesta suieš
koti jam gyvenimui kajnibėrį, 
kadangi tas kambarys, kuria
me jis gyveno iki šiol, yra tai-

pranešė, kad kontraktorių aso-
ciacija^ypamačiusi, jog tūli 
unijos k nariai, keldami organi
zacijoje^ suirutę, padedaAjiems 
laužyti darbininkų galią, at
siuntė Bendroj on Tarybon ko
misiją, kuri pareikalavo, idant 
unija leistų savo nariams dirb
ti nuodalų (kavalkų) darbą. 
Kontraktoriai grūmojo paskel
bimu lokauto, jeigu unija ne
sutiktų išpildyti samdytojų 

I reikalavimų. Bet bendroji ta
ryba tą reikalavimą atmetė. 
Organizacija stengsis neleist 
tilgas kapoti. Bendroji taryba, 
|arpe kita ko nutarė, kad tie 
asmenys, kurie darys unijos 
darbuotojams kokius nors už
metimus — kad jie turės pri
duoti ir faktus, o jeigu nepri- 
duos, tai jiems nebus leista be- 
reikalo kurstyti vienus orga
nizacijos narius prieš kitus. 
Delegatų pranešimas iš bendro
sios tarybos darbuotės tapo pri
imtas.

Išduotais taipgi raportas iš 
direktorių tarybos veikimo. Di
rektorių tarybon buvo atsilan
kiusi mokytojų komisija, kuri 
kvietė Amalgameitus prisidėti 
prie kovos prieš mokyklų var
žymą. Be to, į žydų socialistų 
federacijos suvažiavimą buvo 
išrinkti delegatai. Susirinki
mas priėmė ir šį raportą.

Toliau sekė Bendrojo Pildo
mojo Komiteto raportas. Pra
nešta, kad tuilas samdytojas 
apęs nubaustas $100 už su
mišimą vieno darbininko. Pas
kui, pas tūlą kontraktorių bu
vo organizuojama koijpoįraci- 
;a, prie kurios organizavimo 
prisidėjo ir vienas dirbtuvės 
čermanas ( pirmininkas). Už 
tokį elgimąsi čermanas tapo 
paliuosuotas nuo pareigų ėji
mo. Raportas priimta.

Iš raporto, kuriuo duota at
skaita apie socialistų dienraš
čio “The New York Call” kon
ferenciją, paaiškėjo, kad kon
ferencijoje buvo įvairių unijų 
apie 150 delegatų. Konferenci
joje priimta rezoliucijos, kaip 

I vienu balsu užvirusios dien
raščio pakraipą. Raportas pri
imtas.

Paskui įvyko rinkimas vieno 
nario į vietinį pildomąjį ko
mitetą. Išrinkta Stanaitis.

Iš eiles skaitytai ir priimta 
čermanų susirinkimo protoko
las.

Delegatas (biznio agentas) 
savo raporte pareiškė, kad 29 
(lirbtuvėse, kuriose 54 lokalo 
nariai paprastai turi darbą, 
šiuo laiku šiek tiek dirba. Ke
letas dirbtuvių buvo sustoju
sios, bet jau pradėjo dirbti, o 
kai kurios kiltos, laukiama, 
pradės dirbti po švenčių. Baig
damas savo raportą, delegatas 
pareiškė, kad Pildomosis Ko
mitetas įgaliavęs jį pranešti 
susirinkimui, jog viename Pil
domojo Komiteto susirinkime 
B. Mišiunas prašęs padėti jo 
vardą tarpe pirmųjų tame lis- 
te, kur surašoma vardai j ieš
kančių darbo narių. Pildoma
sis Komitetas jo prašymą iš
pildęs. Bet kokis tai asmuo šį 
suteikimą Mišiumįi pirmeny
bės aprašęs laikraštyje “Vie
nybėje” ir tuomi papildęs di
delę “išdavystę,” nes Pildoma
sis Komitetas senai yra nuta
ręs, kad niekas nepraneštų nie
kam jokių Pildomojo Komite
to tarimų. Pildomasis komi
tetas, pasak raporto, išrinkęs 
komisiją patirti, kas rašęs m i-
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DR. F. MATULAITIS,

8709 Jos. Campan Av. 
DETROIT, MICH.
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neitą korespondenciją “Vieny
bėje.” Delegato raportas tapo 
priimtas.

Po to prasidėjo diskusijos, 
ar buvo reikalas suteikti Mi
siūnui pirmenybę darbo gavi
me. Kalba Jokubonis ir Jokū
baitis teisindami Pildomąjį 
Komitetą tuo, kad jis turėjęs 
teisę duoti Mišiunui pirmeny
bę, ha jam yra leista, matant 
reikalą, duoti kai kuriems dar
bininkams darbą pirmiau už 
kitus. O Mišiunas, girdi, kai 
atvyko iš Rusijos, gavęs darbą 
tik laikinai. Išdirbęs savaitę, 
jis sugrįžo, bet rado užsirašiu
sių į listą pirmiau jo žmonių. 
Balsą gauna čermanas los dirb
tuves, kurioje Mišiunas buvo 
gavęs darbą. Tas čermanas 
aiškina, jog yra netiesa, buk 
Mišiunas tik vieną savaitę iš
dirbęs dirbtuvėje. Mišiunas iš
dirbęs šioje dirbtuvėje bent 
penkias savaites, tuo gi tarpu 
tiesos yra tokios, kad asmuo, 
išdirbęs tik <|vi savaiti dirbtik 
vėje, ir tai nebegauna vietos 
pirmose listo eilėse. Kalba kai 
kurie kiti susirinkusių. Jie aiš
kina, kad nebuvę reikalo su
teikti Mišiunui pirmenybės ir 
kad todėl aprašymas, tilpęs 
“Vienybėje” nesantis jokia iš
davystė, kad reikia tik ačiū 
tarti už aprašymą, ba kitaip 
susirinkimas nebūtų nė paty
ręs apie tą įvykį.

Susirinkimas Pildomojo Ko
miteto tarimą pakeitė taip: B. 
Mišiunas gali eiti darban tuo
jau, jei pradės dirbti ta dirb
tuvė, kurioje jis dirbo; jeigu 
jo senoji dirbtuvė neatsidarys, 
jis turės laukti darbo iš eilės, 
kaip ir visi kili nariai kad lau
kia.

Rodosi laikas bintų mesti pa
protį kaltinti tą ypatą, kuri 
praneša, kuri išvelka aikštėn 
tą. arba kitą abejotinos vertės 
pasielgimą. Man rodosi, kad 
kaltas būna tas, kas blogai pa
daro ir dar nori pasislėpti.

J. B., Unijos Koresp.

mo sąlygos, ypač dėl uždarbių, 
rado geresnes, bei pagyvenę 
svetimam krašte ir kaipo žmo
nės jau iš pačios prigimties tu
rėdami prisirišimą prie gimto
jo krašto ir savųjų žmonių pa- 
siigsta ir grįžta savo apieisto- 
jon gimtinėn.

Kaip žinia, musų išeivių iš
keliavusiųjų Amerikon, ^fiors 
ir nedidelis nuošimtis, bet vis 
sugrįždavo kas metai į Lietu
vą dar ir prie rusų valdžios. Gi 
tapus Lietuvai nepriklausomai 
valstybei grįžtančių jų iš Ame
rikos lietuvių skaičius žymiai 
padidėjo ir kaip teko patirti, 
daugelis sugrįžusių jų many
dami, kad dabar Lietuvoj pa
tiems lietuviams valdantis ap
lama šalies padėtis žymiai pa
gerėjo ir manė, savo krašte 
gaus tinkamą sau vietą ir čia 
apsigyvens ant visados. Bet 
deja, toks amerikiečių pasiry
žimas daugeliui pasirodė lik* 
butą saldžios svajonės. Sugrį
žę į savo gimtinę daugelis jų 
visai nerado to, ką tikėjosi ra
sti. Ekonominiai bei kultūri
niai krašto padėtį rado nedaug 
pasikeitusią, kaip kad paliko 
jį apleisdami prieš kelioliką 
metų. Pripratęs * Amerikoje 
prie visokių patogumų bei lai
svių Lietuvoj visur mato daug 
skurdo, nešvarumų, suvaržy
mų politinių lalisvjų ir tt. Pa
galios atatinkama vieta ar už
siėmimas rasti irgi sunku, to
dėl ir nestebėtina, kad dauge
lis jų gerai apsižiūrėję ir pra

leidę nemažai sunkiai uždirbtų, 
centų grįžta atgal iš kur atke-l 
liavę ir nė vienas jų nusjtariai 
daugiau į Lietuvą nebesilanky- 
ti. Lietuvoj pasilieka gyventi 
daugiausia tik toki£, kur turi 
gerą savo ūkį, arba atsivežę 
daug dolerių nusiperka sau že
mes, ar užsideda kokį nors bi
znį. — Lietuvos Pilietis.

White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton
Majestic saus. 6; kovo 10; kovo 31; 

(Pasaulio didŽiausis laivas)
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Hoineric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Rambu r g.
*Motigolia saus. 18 *Manchuria vas. 8
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d. 

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star LinY v
Plymouth-Chcrbourg-Anlwer^*^.

Kroonland saus. 27; Lapland saus. 13;
Zeeland vas. 3; Finland vasario 10;

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

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

RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Broadvay, Nev^tork NY U
SelLIETLIVk

1 ’ PER HAMBURGA,PIUA\a

Delko daugelis lietuviy 
grįžta atgal į Ameriką

Musų broliai, įvairių gyve
nimo aplinkybių verčiami, o 
ypač dėl skurdo Lietuvoje, 
kurs buvo valdant musų šalį 
rusams, daugelis keliavo į toli
mąjį užjūrį, Ameriką, kaipo į 
turtingiausią ir plačių laisvių 
šalį. Nukeliavę tenai gyveni-

Važiuokit visi paranMiu n ueeiu keliu
Lietuviai važiuoja } CUiavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
- lOrt ritbCiA KiuAibdA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. LITUANIA ....................... . Saus. 17-tą
S. S. ESTONIA ............................... Vas. 7-tą

TRECIOS KLASOS KAINOS
^IdAMBURGĄ $103.50 — P1L1AV4 $106.50 

'—-LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Hakted Stn kam>a» 81 gal 
Telefonas Yarda 1119

ir 
merginom*.

Baigas! 
Akuėeri- 

io» koleg* 
; ilga

praktika- 
usi Pen» 
silvanijos 
hospitall* 

Pasek-
ningai p» 
tarnauja 

gins 
lypio. Du*
ia rodą vi
sokiose li
gota ir ki
tokiuose re) 

mo

11 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo aitrais ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus ,

Ofisas ir Labaratorija, 1025 W.
I8th St., netoli Fisk St.

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

f * Dienomis; Cana> 
m ■ 1 •>*» 857Telefoną' J

j N akt Drexel 951
’ Bouievard 418*

<313 So. Haisted St.
valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

Kai li1' III 1 " Iii' ........II ■ ' !!■■■ Il' l III

‘ PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 81.
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedaliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S't„ 

Chicago, III.

ŠVEDIJOS M
AMERIKOS

linija
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepojų

S. S. DROTTNINGHOLM, 
Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
LIEPOJŲ ir MEMELI .......  $107.00

S’u da mokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos, 

kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Roselande '

Musų valgykloj gaminami valgiai pagal lietuvių 
skonį — kaip viralai taip ir mėsos.

Greitas ir mandagus patarnavimas. Žemos 
kainos.. Progai pasitaikius meldžiam užeiti.

MICHIGAN RESTAURANT
J. A. DEMENTIS, Sav.

10822 Michigan Avė.SANDARA
GERIAŲSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

‘‘Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealų. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš višo pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. i “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 ' metams, 
$1,25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

r DR. CHARLES SEGAL ’ 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriiką ir 
Vaik4 litą 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WA1TKIEWICZ 
(Banienė)

Akulerku 
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatiėką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir
noms veltui.

teikiu 
trižiu* 
Duodu 

mo 
margi-

Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi 
k j laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, 111.

5432

Telefonas: Boulevard 7041

Ė OR. C. Z. VEZELIS-
Lietuvi* Dentista*

4712 South Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvių

"bbbbbbbbbbbbbbbbbi

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulixi
Ofisas 2201 W. 22nd SL kampas »

Leavitt St. Tel. Canal 6211 
Residencija 8114 W 42W 81

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHA)

Opt«ai«trtel
Tai. BOU lavai* MV 
iUI B. AaltaaS Ava.

■ '■ . ■■ ' 4. ) . , < r
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j KORESPONDENCIJOS j
INDIANA HARBOR, IND. ža'sčiijj, tai (kautais ir kėdės 

 lūžta. (ii smlig šitokio patvar- 
Laukiamos prakalbos. kymo jis kitais metais nebega- 

----------- lės kandiduoti, tai ne tos guš-
Mes, Ind.-harboriečiai, girdė

jome visokių prakalbų nuo lai
ko, kaip Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma respublika, ir 

fvisos tos prakalbos buvo 
ysvarbios” '— tiems, kur važia
vo čia tų prakalbų sakyti. Bet 
mums, darbininkams, jos nie
ko gera nedavė ,nls nė vienas 
tų kalbėtojų nesuteikė mums 
teisingų žinių apie Lietuvą. 
Visi tie kalbėtojai buvo ne 
musų, darbininkų, žmonės, o 
todėl kiekvienas jų stengėsi pa
sakyti daugiau savais Reikalais, 
savo partijų reikalais, ne kaip 
teisingai dalykus užšviesti. Kai 
kurie, tų .kalbėtojų buvo ir ne 
taip blogi, bet mums vis dar 
yi<a svarbu išgirsti teisingų 
žodžių iš tikrų musų draugų, 
kaip ką-tik is Lietuvos atvažia- 
,vęs draugas K. Bielinis, Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
centro komiteto narys ir buv. 
Steigiamojo Seimo atstovas.

Drg. K. Bielinis laikys čia, 
Ind. Harbore, prakalbą penkta
dienį sausio 5, 7 v. v. Ivanovo 
svet., 2101 —< 137th St. Dėlto 
visi tiek vietos, tiek East Chi
eago ir apielinkės lietuviai lai 
susirenka pasiklausyti. Draugas 
Bielinis suteiks mums teisingų 
žinių apie Lietuvą,, apie jos pa
dėtį ir reikalus, ir ypatingai 
kas mums labiausiai rupi, apie 
Lietuvos darbo žmonių gyve
nimą ir vargus, ajpie jų kpvą 
už geresnę ir laimingesnę atei
tį. O be to reikia žinoti, kac 
drg. Bielinis yra vienas stro
piausių kovotojų už darbinfin- 
kų reikalus ir puikus kalbėto
jas. Taigi dar kartą raginu: 
susirinkite visi į <lrgo Bielinio 
prakalbas. —I. Harborietis.

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Brooklyno, N. Y. — Gruo
džio įvyko AmaJgamėtų Unijos 
54 skyrius nepaprastas susi
rinkimas. Dienos klausimai 
buvo: 1) apkalbėjimas dele
gato ir sekretoriaus tarnybos 
laiko aprubežiavimo; 2) ku
riam laikui ir kada delegatą ir 
sekretorių rinksime; 3) ar de
legatą ir sekretorių rinksim 
šiandie ar pa liksiu i iki liepos 
mėji.; 4) perkėlimas lokalo 
raštinės į Unijos namą. Buvo 
ir daugiau klausimų, bet men
kesni.

Pirmiausia buvo apkalbama 
viršininkų laiko aprubežiavi- 
mas. Mat pildomasis skyriaus 
komitetas proponavo, kad kaip 
delegatas, taip ir sekretorius iš
buvęs metus laiko negalėtų 
daugiau kandiduoti, tik po me
tų laiko nuo pasitraukimo iš 
vietos jie vėl galėtų kandiduo
ti ir būti išrinktais, jei pasi
rodytų,vkad jie buvo geri uni
jos darbuotojai: Šiuo klausi
mu buvo gana karštų disku
sijų. Ir čia labai keistai pa
sirodė komunistai. Jie pilv
ui iaus buvo labai karšti rėmė
jai šio sumanymo, bet dabar 
jie jau buvo grieštai tam prie
šingi. Prieš Unijos konvenci
ją jie rašė rezoliucijas, kad 
konvencija padarytų tokį įsta
tymą, bet dabar įturbut nu
matė, kad toks patvarkymas 
butų komunistams nenaudin
gas, tai jie išėjo priešais. Na, 
čia vargšai komunistėliai ir at
siėmė, net man jų pagailo. Ir 
Rusija ir Trockis ir Bekampis 
ir jų išleisti lokauto laiku la
peliai—viskas jiems buvo pri- 
sinrnta. Daugiausia šio suma
nymo gynėjai argumentavo, 
kad ilgai būdami viršininkai 
susisuka tokias puštas, kurios 
ištvijktna-^įųps/pačius, o kuo- 
ufet prisieina juos prašalinti 
dėl vienokių ar kitokių prie-

tos negelbės. Buvo nurodoma, 
kiek turėjom bėdos, kol nu ver
tėm nuo sosto poną Bekampį, 
kadangi jis buvo, per ilgus me
tus, susidaręs stiprią šaiką sa
vo rėmėjų.

Po ilgų diskusijų ir ipo di
delių komunistams smūgių 
tapo, su mažu pasipriešinimu, 
nutarta, kad delegatas ir sekre
torius išbuvę metus laiko ne
gali daugiau kandiduoti, tik 
padirbę metus (dirbtuvėje jie 
galės vėl savo kandidatūras 
statyti. f

Kitas klausimas buvo netaip 
svarbus: kaip dažnai mes juos 
perrinksiu!. Tapo nutarta, 
kad butų renkama du sykiu 
per metus; vadinasi, išbuvę. 6 
mėn. jie tampa perrenkami ir 
gali būt išrinkti tiems patiems 
metams.

Po šitokio tarimo iir turėjo 
įvykti perrinkimas abiejų vir
šininkų šį vakarą. Pirmiausia 
buvo rinkimas delegato. Apsi
ėmus dabartiniam delegatui 
draugui 'Palionim kandiduoti, 
oponentų visai nesirado ir to
kiu būdu be opozicijos tapo 
paliktas dar 6 mėnesiams. Po 
to jis kandiduoti nebegalės. Da
bar perrinkimas sekretoriaus. 
Čionai jau atsirado ir oponen
tas: prieš senąjį sekretorių d. 
A. Benulį komunistai išstatė 
saviškį Kriaucevičių. šitoje 
vietoje ir vėl negailestingai 
teriejo komunistiškojo žyvato 
principus ir visą komunistišką
jį k romelį. Na, ir vargšai ko
munistai tapo taip supliekti, Į 
kad ir vėl pasidarė jų gaila: 
A. Beniulis gavo arti 200 bal
sų, gi konhmistų Kriaucevi- 
čius 90. Beniulis po 6 men. 
irgi nebegalės kandiduoti.

Kitas klausimas, tai perkė
limas lokalo raštinės į Unijos 
nuosavą *Hamą. čionai jau 
komunistai visai nepasirodė, 
nežiūrint to, kad prieš susirin
kimą varė didžiausią agitaciją 
visose pakampėse už perkėli
mą.* Bet pasirodė štai kas: 
Unija savo namą liškontrakta- 
vo kitam, o pati Unija turi 
mokėti nuomą savo namo nuo
motojui. Bendroji Taryba ir 
kitos tarybos taip pat savo su
sirinkimus nelaiko savo name, 
bet Forvertso bildinge, nes ten 
atsieina pigiau. Mes persikė
lę į Unijos namą taip pat tu
rėtume mokėti daugiau ne kad 
mokam dabartinėje vietoje. 
Jeigu mokamoji nuoma eitų 
pačiai Unijai—butų nieko to
kio, bet dabar eitų tik randau- 
ninkui. Gi parankumo visai 
nėra, nes veik visi lietuviai gy
vena gana toli nuo Unijos na
mo, taip kad veik visiems pri
sieitų karais važiuoji į susirin
kimą. Tuomet komunistam 
butų gerai: jų visi “viernieji” 
disciplinuoti suisrinktų, o kiti 
lankytųsi labai mažai; tuometi 
comunistad vėl pasigriebtų vi
są lokalą ir darytų, kas jiems 
jatinka.

Visa tai apkalbėjus, veik 
vienbalsiai persikėlimo pasiūly
mas tapo atmesitas. Susirinki
mas pasibaigė pusė po 9 vai. 
Komunistams nusmukus, ir su
sirinkimai būna pavyzdinges-j 
ni.—A. P. Serbas.

Iš LOKALO 54 'SUSIRINKIMO 
BROOKLYN, N. Y.

Gruodžio 22 įvyko 54 sky
riaus mėnesinis susirinkimas. 
Po priėmimo pereito susirin
kimo protokolo skaityta Jono 
Perkūno laiškas, kuriame jis 
sveikino rubsiuvius su Kalėdo
mis ir Naujais Metais. Laiškas 
priimta. Susirinkimas paskyrė 
100 dolerių Perkūnui Kalėdų 
dovanų. Be to tapo išrinkta 
komisija, kuriai pavesta sibjieš- 
ikoti jam gyvenimui kambarį, 
kadangi tas kambarys, kuria
me jis gyveno iki šiol, yra tai-

somas ir savininkas reikalau
ja, idant drg. Perkūnas , išsi
kraustytų. C

Bendrosios tarybos delegatai 
pranešę, Jkad kontraktorių aso
ciacija, pamačiusi, jog tūli 
unijos nariai, keldami organi
zacijoje suirutę, padeda jiems 
laužyti darbininkų galių, at-
siuntė Bendrojon Tarybon ko
misiją, kuri pareikalavo, idant 
unija leistų savo nariams dirb
ti nuodalų (kavaJkų) darbą. 
Kontraktoriai grūmojo paskel
bimu lokauto, jeigu unija ne
sutiktų išpildyti samdytojų 
reikalavimų. Bet" bendroj i ta
ryba tą reikalavimą atmetė. 
Organizacija stengsis neleisti 
algas kapoti. Bendroji taryba, 
tarpe kita ko nutarė, kad tie 
asmenys, kurie darys unijos 
darbuotojams kokius nors už
metimus — kad jie turės pri
duoti ir faktus, o jeigu nepri- 
duos, tai jiems nebus leista be- 
reikalo kurstyti vienus orga
nizacijos narius prieš kitus. 
Delegatų pranešimas iš bendro
sios tarybos darbuotės tapo pri
imtas.

Išduotas taipgi raportas iš 
direktorių tarybos veikimo. Di
rektorių tarybon buvo atsilan
kiusi mokytojų komisija, kuri 
kvietė Amalgameitus prisidėti 
prie kovos prieš mokyklų var
žymą. Be to, į žydų socialistų 
federacijos suvažiavimą buvo 
išrinkti delegatai. Susirinki
mas priėmė ir šį raportą.

Toliau sekė Bendrojo Pildo
mojo Komiteto raportas. Pra
nešta, kad tūlas samdytojas 
apęs nubaustas $100 už su
mišimą vieno darbininko. Paš
tui, pas tūlą kontraktorių bu
vo organizuojama koiįpoįraci- 
;a, prie kurios organizavimo 
prisidėjo ir vienas dirbtuvės 
čermanas ( pirmininkas). Už 
tokį elgimąsi čermanas tapo 
paliuosuotas nuo pareigų ėji
mo. Raportas priimta.

Iš raporto, kuriuo duota at
skaita apie socialistų dienraš
čio “The New York Call” kon
ferenciją, paaiškėjo, kad kon
ferencijoje buvo įvairių unijų 
apie 150 delegatų. Konferenci
joje priimta rezoliucijos, kaip 
vienu balsu užvirusios dien
raščio pakraipą. Raportas pri
imtas.

Paskui įvyko rinkimas vieno 
nario į vietinį pildomąjį ko
mitetą. Išrinkta Stanaitis.

Iš eilės skaitytai ir priimta 
čermanų susirinkimo protoko
las.

Delegatas (biznio agentas) 
savo raporte pareiškė, kad 29 
dirbtuvėse, kuriose 54 lokalo 
nariai (paprastai turi darbą, 
šiuo laiku šiek tiek dirba. Ke-1 
lėtas dirbtuvių buvo sustoju
sios, bet jau pradėjo dirbti, o 
kai kurios kiltos, laukiama, 
pradės dirbti po švenčių. Baig
damas >^avo raportą, delegatas 
pareiškė, kad Pildomosis Ko
mitetas įgaĮdavęs jį pranešti 

Į susirinkimui, jog viename Pil
domojo Komiteto susirinkime 
B. Mišiunas prašęs padėti jo 
vardą tarpe pirmųjų tame lįs
te, kur surašoma vardai j ieš
kančių darbo narių. Pildoma
sis Komitetas jo prašymą iš
pildęs. Bet kokis tai asmuo šį 
suteikimą Mišiunuįi pirmeny
bės aprašęs laikraštyje “Vie
nybėje” ir tuomi papildęs di
delę “išdavystę,” nes Pildoma
sis Komitetas senai yra nuta
ręs, kad niekas nepraneštų nie
kam jokių Pildomojo Komite
to tarimų. Pildomasis komi
tetas, pasak raporto, išrinkęs 
komisiją patirti, kas rašęs m i-

OETROIT, MICHIGAN~
/'■ 1 ■■■■■■>■■—......  I
į West 1894 Remi. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkrm 

I (arba asistentas)
j GRABORTUS

1029 — 25th St., • 9509 Gardui 
I Detroit, Mich.V. —/

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 diena 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

nė,tą korespondenciją “Vieny
bėje.” Delegato raportas tapo 
priimtas.

Po to prasidėjo diskusijos, 
ar buvo reikalas suteikti Mi- 
šiunui pirmenybę darbo gavi
me. Kalba Jolkubonis ir Jokū
baitis teisindami Pildomąjį 
Komitetą tuo, kad jis turėjęs 
teisę duoti Mišiunui pirmeny
bę, ha jam yra leista, matant 
reikalą, duoti kai kuriems dar
bininkams darbą pirmiau už 
kitus. O Mišiunas, girdi, kai 
atvyko iš Rusijos, gavęs darbą 
tik laikinai. Išdirbęs savaitę, 
jis sugrįžo, bet rado užsirašiu
sių į Irstą pirmiau jo žmonių. 
Balsą gauna čermanas tos dirb
tuvės, kurioje Mišiunas buvo 
gavęs darbą. Tas čermanas 
aiškina, jog yra netiesa, buk 
Mišiunas tik vieną savaitę iš
dirbęs dirbtuvėje. Mišiunas iš
dirbęs šioje dirbtuvėje bent 
penkias savaites, tuo gi tarpu 
tiesos yra tokios, kad asmuo, 
išdirbęs tik <Įvi savaiti dirbtu
vėje, ir tai nebegauna vietos 
pirmose listo eilėse. Kalba kai 
kurie kiti susirinkusių. Jie aiš
kina, kad nebuvę reikalo su
teikti Mišiunui pirmenybės ir 
kad todėl aprašymas, tilpęs 
“Vienybėje” nesantis jokia iš
davystė, kad reikia tik ačiū 
tarti už aprašymą, ba kitaip 
susirinkimas nebūtų nė paty
ręs apie tą įvykį.

Susirinkimas Pildomojo Ko
miteto tarimą pakeitė taip: B. 
Mišiunas gali eiti darban tuo
jau, jei pradės dirbti ta dirb
tuvė, kurioje jis dirbo; jeigu 
jo senoji dirbtuvė neatsidarys, 
jis turės laukti darbo iš eilės, 
kaip ir visi kili nariai kad lau
kia.

Rodosi laikas bintų mesti pa
protį kaltinti tą ypatą, kuri 
praneša, kuri išvelka aikštėn 
tą. arba kitą abejotinos vertės 
pasielgimą. Man rodosi, kad 
kaltas būna tas, kas blogai pa
daro ir dar nori pasislėpti.

J. B., Unijos Korcsp.

Delko daugelis lietuviy 
grįžta atgal į Ameriką

Musų broliai, įvairių gyve
nimo aplinkybių verčiami, o 
ypač dėl skurdo Lietuvoje, 
kurs buvo valdant musų šalį 
rusams, daugelis keliavo į toli
mąjį užjūrį, Ameriką, kaipo į 
turtingiausią ir plačių laisvių 
šalį. Nukeliavę tenai gyveni-

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie SL 

Chieago, IR.

ŠVEDIJOS M 
AMERIKOS SI

LINIJA
| LIETUVį

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.
S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg- 5 

Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
LIEPOJŲ ir MEMELI .......  $107.00

S'u damokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lęvukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Creipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chieago, III.

mo sąlygos, ypač dėl uždarbių, 
rado geresnes, bet pagyvenę 
svetimam krąštc ir kaipo žmo
nės jau iš pačios prigimties tu
rėdami prisirišimą prie gimto
jo krašto ir savųjų žmonių pa- 
silgstą ir grįžta savo apleisto- 
jon gimtinėn.

Kaip žinia, musų išeivių iš
keliavusiųjų Amerikon, >fiors 
ir nedidelis nuošimtis, bet vis 
sugrįždavo kas metai į Lietu
vą dar ir prie rusų valdžios. Gi 
tapus Lietuvai nepriklausomai 
valstybei grįžtančių jų iš Ame
rikos lietuvių skaičius žymiai 
padidėjo ir kaip teko patirti, 
daugelis sugrįžilsiųjų many
dami, kad dabar Lietuvoj pa
tiems lietuviams valdantis ap
lama šalies padėtis žymiai pa
gerėjo ir manė, savo krašte 
gaus tinkamą sau vietą ir čia 
apsigyvens ant visados. Bet 
deja, toks amerikiečių pasiry
žimas daugeliui pasirodė tik* 
butą saldžios svajonės. Sugrį
žę į savo gimtinę daugelis jų 
visai nerado to, ką tikėjosi ra
sti. Ekonominiai bei kultūri
niai krašto padėtį rado nedaug 
pasikeitusią, kaip kad paliko 
jį apleisdami prieš kelioliką 
metų. Pripratęs Amerikoje 
prie visokių patogumų bei lai
svių Lietuvoj visur mato daug 
skurdo, nešvarumų, suvaržy
mų politinių lalisvjų ir tt. Pa
galios atatinkama vieta ar už
siėmimas rasti irgi sunku, to
dėl ir nestebėtina, kad {lange
lis jų gerai apsižiūrėję ir pra

leidę nemažai sunkiai uždirbtų . MRS. A. MICHNIEVIC2 , 
centų grįžta atgal iš kur atkc-1 AKUŠERKA
liavę ir ne vienas jų nusitaria 
daugiau į Lietuvą nebesilanky-

3101 So. Halsted St., kampu SI f*l 
Telefonas Yards 1119

Ii. Lietuvoj pasilieka gyventi 
daugiausia tik tokie, kur turi 
gerą savo ūkį, arba atsivežę į 
daug dolerių nusiperka sau že
mės, ar užsideda kokį nors bi
znį. — Lietuvos Pilietis.

White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic saus. 6; kovo 10; kovo 31; 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic sausio 20; vasario 10; bal.t7 
Hoincric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

8

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Mongolia saus. 18 *Manchuria vas.
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Li
Plymouth-Cherbourg-Anlvvei 

Kroonland saus. 27; Lapland saus. 13; 
Zeeland vas. 3; Finland vasario 10;

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčies. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

PASAŽIERIV SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St., Chieago, III.

I ei. Lafayette 4228
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* risado* 
patarnauju kuogeriauaiai.

M, Yuška,
<228 W 38tb St., Chieago (II

RALTIJOS-AMERIKOė
Lr LINIJA 9Bi'oadvay, Nev^ork.NY

S&iLIETUVVą
ARbA. LlEPOjų. * 

Važiuokit Vitu puruiiMiu n tiesiu Kelis 
Lietuviai važiuoja į PHiavą 

aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
- 1’R.tiUiA K.uAb*A FALIAIjIN- 
TA i KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. LITUANIA ........................  Saus. 17-tą
S. S. ESTONIA ....................... Vas. 7-tą

TRECIOS KLASOS KAINOS 1:
lt d AM BURGĄ $103.50 — P1L1AVĄ $106.50 
P’ -—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

I

LIETUVIŠKA VALGYKLA

Baigusi 
Akušeri

us koleg* 
ilga 

praktika- 
usl Penu 
silvanijos 
hospitalB- 
e. Pasek 
ningai p» 
tarnaują

lyiąo. Du* 
la rodą 
tokiose 
tose ir

kokiuose

Il
ki-

Laluose m« 
[.erims h 
merginoms.

It RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 11

rurgaa ir akušeri*.
Gydo aitrai* ir chronllkaa ilgas, 

vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Labaratorija* 1028 W 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis. Cana> 
3110 arba 857

N akt Drexel 951
1 Boulevard 418*

8313 8a Halated St
val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefoną)

C’

r PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 8k 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedaliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687 r

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 liboe 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaik4 ligą

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ito 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3Q vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

, ................ . ..... _ , ... .

MRS. M, VVAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akuierka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak 
tikavimo turto 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikimo 
ypatišką 
rijimą, 
patyrimu* 
te rims ir
nomis veltui.

Roselande ■

Tel. Pallman

sų valgykloj gaminami valgiai pagal lietuvių 
skdnį — kaip viralai taip ir mėsos.

Greitas ir mandagus patarnavimas. Žemos 
kainos. Progai'pasitaikius meldžiam užeiti.

MICHIGAN RESTAURANT 
J. A. DEMENTIS, Sav. 

10822 Michigan Avė.SANDARA
GERIAŲSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš višo pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai- “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. f “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1,25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

teikis 
Didžiu- 
Duoda 

mo 
margi-

A, SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 

<rpestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chieago, III.

&■■M H■■■■■anM■■■■■
■ Telefonas: Boulevard 7641

Ė DR. C. Z. VEZELiS
Lietuvį* Dentista*

4712 South Ashland Aro. 
artį 47-tos gatv**

DR. S. BIEžlS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd SU **■>»** B 

Lcavitt Si. Tel. Canal (1222.
Raatdencija 8114 W 42W 88,

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

Jei abejoji akimi*, paaiteiraak
Dr. A. R. BLUMENTHA1

Tai. BOU lavar* MF
•• Aaiąaa* Aaa.

Kaau>aa 4T taa *at
. *-raa M**a



'NAUJIENOS, Chicago, 111.
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ga (Amsterdamo Inter
nacionalas) ir jame dalyva
vo visos centralinės profesi

ne. nių sąjungų organizacijos,

zacijas, kovojančias prieš 
karo pavojų. Bet niekas juk 
negali užginčyti to fakto, 
kad karas yra kenksmingas

Editor P. Grigaitis.
------------------------------ ---------------------

1739 South Halsted Street
Chicago, UI. \

Telephone Roosevelt 8500

00 per year in Canurla.’
00 per year outside of Chicago.
00 per year in Chicago.
te. per cony.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2n<i, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedCIdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosavelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chfcagoje — paštu:

Mėtomis
Pusei metų.........._....................... 4.5C
Iii ims m C-Ti e -. i an 4..2f
Dviem mėnesiam_______ __ - 1-75
Vienam mėnesiui_____-_____  1.00

socialistinės partijos ir paci
fistinės (už taiką kovojan
čios) buržuazinės organiza
cijos. Tarpe profesinių są
jungų atstovų buvo ir 5 Ru
sijos profesinių sąjungų de
legatai (Lozovskij, Radek 
ir k/).

Amerika per paskutinius 
kelis metus laikėsi nuošaliai 
i uo Europos politikos, todėl 
ji beveik neatkreipė domės 
i tą kongresą. Tik vienas, 
antras laikraščių korespon
dentas pranešė apie tai, kad 
jie matėsi Haagoje su gar
siąja Jane Addams. Kon-

ne tiktai proletariatui, o ir 
platiemsiems • buržuazijos 
sluoksniams. Iš karo turi 
naudos tiktai * bankininkai, 
amunicijos fabrikantai, spe* 
kuliantai ir armijų genero
lai, bet šitie elementai suda
ro tiktai dalį buržuazijos. 
Kita; daug skaitlingesnioji 
buržuazijos dalis. geriaus 
tarpsta taikoje, negu karo 
metu; be to,* ir praeitasis 
karas parodė, kad buržuazb 
jos tarpe randasi tvirtų ka
ro priešų, kurie moka savo 
įsitikinimus ginti ne mažes
niu griežtumu, kaip daugelis

armijos: Italijos, Vokietijos, 
Austrijos, Vengrijos, Bulga
rijos, Olandijos, Norvegijos 
Danijos ir Ispanijos. Nežiū
rint to fakto, Poincare ir 
Clemenceau kryžiuojasi, jog 
Francija nėra militaristinė. 
Girdi, jai reikia tos milži
niškos armijos tam, kad ap
sisaugojus nuo Vokietijos, 
kurios armija susideda iš 
100,009 kareivių, apsiginkla
vusių lik šautuvais ir netu
rinčių nė sunkiosios artileri
jos, nė orlaivių.

“Re|ikia nemažai pinigų 
tokios didelės armijos užlai
kymui iv teikimui paramos 
Lenkijai ir Čeclio-Sllovakijai 
palaikyti durtuvų sieną tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Tas

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metama ................—___ ____  $7.00
Pusei pietų ...____  4.00
Trims mėnesiams_____—_ — 2.00
Dviem mėnesiam ..._____    1.50
Vienam menesiui _____  .75

Chicagoje per nešiotojas:
........ 3c

Savaitei ....................... 18c
Mėnesiui .............. .. -------- ___ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams............................. $8.00
Pusei metų..................... ............4.50
Trims menesiarr.’s ___ ____ — 2.25
Pinigus reikia siųsti pa^to Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Numėtė svetimas 
plunksnas.

Nesenai Lietuvoje įvyko 
Valstiečių Sąjungos ir Soci
alistu Liaudininku Demo- v <-•
kratų partijos suvažiavimas, 
kuris nutarė sulieti abi or
ganizacijas į vieną ir pava
dinti ją “Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungai

Tuo budu Socialistų Liau
dininkų Demokratų partija, 
kaipo atskira organizacija, 
išnyko. Susiliedama su 
Valstiečių Sąjunga, ji atsi
žadėjo ir savo socialistinio 
vardo, kuriuo ji puošėsi perZ A -A

koletą metu
‘‘Nau jienos” ne kartą nu- 

rodinėio, kad socialistų var
dą liaudininkai nešioja tik- 
tai dėl mados, patys visai 
netekėdami i socializmo ide-

t.resu nebuvo susiinteresavę 
nei Amerikos darbininkai, 
kadangi Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai 
(Gompersas ir kiti) atsisa
kė siųsti delegatus į Haagą.

Tas kongresas yra svar
bus pirmiausia tuo, kad jisai 
jv^ko pastangomis tos ga
lingos pasaulio darbininkų 
organizacijos, kuri jau senai 
darbuojasi taikos labui. Pro
fesinių sąjungų internacio
nalas tuojaus po karo pasi
stengė užmegsti ankštus ry
šius tarpe visų šalių profesi
nio judėjimo ir griežčiausiu 
budu nusistatė prieš karą. 
Lapkričio mėnesyje 1920 m. 
buvo profesinių sąjungų 
kongresas Londone ir tenai 
tapo nutarta vartot streiką 
ir tarptautinį boikotą, kaipo 
rarikius kovai su karo pavo
jum. Tas nutarimas buvo, 
kaip žinia, įvykintas ir prak
tikoje : profesinių sąj ungų 
internacionalas paskelbė 
boikotą Vengrijai, kuomet 
tenai įsigalėjo kruvinoji 
Horthy valdžia ir ėmė žudy
ti darbininkus (po sovieti
nės valdžios susmukimo); 
vėliaus tasai internaciona
las sulaikė ginklų gabenimą

darbininkų vadų.
Kodėl darbininkai turėtų 

ignoruoti tuos karo priešus 
buržuazijos eilėse? Antra 
vertus, tūkstantį kartų yra 
padoriau tartis su buržuazi
niais pacifistais, negu dary
ti sąjunga su turkų milita- 
ristais, kaip yra padarę Ru
sijos bolševikai.

Apie Haagos kongresą 
smulkiaus pakalbėti mums 
teks kituose straipsniuose. 
Jame dalyvavo 600 delegatų 
iš 24 pasaulio tautų ir jo nu
tarimai pilnai sutinka su tuo 
nusistatymu linkui karo, ku
rį pareiškė savo kongresuo
se profesinėse sąjungose su
siorganizavęs pasaulio pro
letariatas. .Šita milžiniška 
taikos demonstracija pada
rys, be abejonės, nemenkos 
įtakos į Europos valdžias, 
kurios kaip tik dabar laiko 
Paryžiuje savo konferenciją 
ir svarsto, ar eiti toliaus 
Versalės traktatų politikos 
vėžėmis, ar jieškoti kelio į 
pastovią pasaulio taiką.

FRANCIJOS ARMIJA.
*

, • • ♦ 1 • 1 I •rtija, ir Kaipo lOKia,

nalizma.
Pamename, Kuomet Ame

rikoje lankėsi pp. Natkevi
čius ir Žygelis. Juodu reikš
davo didelio nepasitenkini
mo, jeigu socialistai pasaky
davo, kad jų dviejų partija 
vra nesočiai ištinę; viena 
kartą juodu net spaudoje 
protestavo prieš tokį “įžei
dimą”. Bet dabar matome, 
kad tai buvo tiktai “kamu
fliažas”.

Socialistinės plunksnos, 
kuriomis buvo apsikaišiusi 
ta buržuazinė varna, jau se
nai buvo taip nusišėrusios, 
kad jos dauginus gadino jos 
išvaizdą, negu puošė ją. To
dėl’yra gerai, kad ji paga
lios susiprato numesti jas. 
Dabar ją galės lengvinus pa
žinti josios draugai, o prie
šai jau visviena žinojo, kas 
ji per paukštis.

Pasaulio taikos 
kongresas.

Amerikoje buvo labai ma
žai žinių apie pasaulio tai
kos kongresą, kuris susirin
ko Haagoje (Holandijoje) 
gruodžio 10 dieną. Jį 
sušaukė Tarptautinė. Pro-

Sąjun- ^gresą. ir buržuazines organi-

iš Franci jos Lenkijon, kuo
met pastaroji buvo užpuolu-
si Rusiją.

1920 ir 1921 m. įvyko tarp
ti’ itiniai transporto darbi
ninkų, mainierių ir metalo 
darbininkų kongresai, kurie 
pi dėmė tokius pat nutari
mus dėl kovos su karo pa
vojum. Tarptautiniai šitų 
organizacijų sekretariatai 
1921 m. tapo sušaukti į Am
sterdamą specialen konfe- 
rencijon, kur buvo išrinktas 
ta n tikras komitetas sude- 
inimui jų veikimo ir prisi

rengimui prie anti-militari- 
nio darbo. Pagalios, 1922 me
tų balandžio mėnesyje įvyko 
tarptautinis profesinis kon
gresas Ryme, kuriame daly
vavo 107 delegatai; atsto
vaujantys 24 milionams su
organizuotų profesinėse są
jungose narių. Tenai .tapo 
nutarta “priešintis gali
miems ateityje karams viso
mis ctarbininkų galioje esan
čiomis priemonėmis ir sjeng 
tis sulaikyt faktinus karo iš
siveržimus tarptautinio vi
suotino streiko paskelbimu 
ir pravedimu”.

Augščiaus paipinėtasai 
Haagos kongresas yra dar 
vienas žingsnis pirmyn šito
je pasaulio darbininkų kovo
je su karu. 1

Bolševikhojantys elemen
tai gali įžiūrėti “social- 
išdavystę” tame fakte, kad 
Amsterdamo unijų interna
cionalas pakvietė į šį kon-

Kad pasaulinis karas neat
nešė niekam jokios naudos, ta
tai jau dabar visieifljs aišku. 
Buvo skelbiama, jog santarve 
veda karą tuo tikslu, idant su
triuškinus militarizmą, labiau
sia išbujojusį Vokietijoje. Bet 
ar liko atsiektas tas tikslas? 
Anaiptol ne. Tiesa, vokiečių 
militarizmas liko parblokštas. 
Vienok pasaulis nuo utilitariz
mo nepasiliuosavo. Paskelb
tieji karo metu obalsiai —pa
naikinti militarizmą ir apsau
goti pasaulio demokratiją 
buvo tik ta meškerė, ant ku
rios liko pagauti santarvės dar
bininkai. Dabartiniu laiku 
militarizmas Europoje yra taip 
jau stipriai įsitvirtinęs, kaip ir 
pirm karo. Štai ką apie tai 
rašo “The MiUvauikee ILcader”:

“Visai nesenai franeuzų 
valdžia prisipažino Tautų 
Lygai, jog ji turi 38,700 oti- 
cierių ir 090,000 kareivių po 
ginklu. Iš to skaičiaus 205,- 
000 yra sudaryti iš Afrikos 
negrų, o 10,000 priklauso 

* svetimšalių, legionui.
“Be tos milžiniškos armi

jos Francijos iždas padeda 
lenkams užlaikyti 18,377 ofi- 
cierius ir 275,367 kareivius, 
o Čecho-Slovakijai armiją, 
susidedančią iš 11,123 oficie- 
rių ir 138,086 kareivių. Bel
gijos 5,348 oficierių ir 115,- 
000 kareivių armija priklau
so tai sąjungai, kurios pa- 
gelba Francija kontroliuoja 
vakarinę ir ccntralinę Euro
pą. Išviso sąjungai tuo bu
du priklauso 73,548 oficic- 
riai ir 1,218,913 kareiviai.

“Vienos tik Francijos ar- 
\ m i ja yra didesnė, negu seka-

inu saliu4. sudėtos daiktan

Francijai atsieina liek daug, 
jog kasmetinis jos deficitas 
sudaro pusę visų valdžios 
-pajamų. Lenkų deficitas 
viršija valdžios pajamas ant 
tiek, kad jų marke\\ beveik 
jau nebeturi jykios\y^rtės. 
Cecho-SloVakija tuo < žvilgs
niu randasi geresnėje padė
tyje, bet ir jai militarizmas 
brangiai atsieina: ji naikina 
savo industriją, kuri fak ti
na i priklauso nuo 
gerbūvio.

‘‘Nežiūrint į tą 
armiją, Francija
ginkluotos Vokietijos.

Vokietijos

didžiulę 
bijosi nu-

ma, tokiame atvejuje išmin- 
tingiausis dalykas butų su
daryti draugingų ryšių su 
Vokietija. Franeuzų ir vo
kiečių darbininkai neturi jo
kių sunkumų draugiškai su
gyventi. Kodėl franeuzų ir 
vokiečių kapitalistai negali 
taikiai sugyventi? Del tos 
paprastos priežasties, kad jie 
yra kapitalistai. O kapita
listai visuomet yra saumy-
liai ir negali turtu pasida
linti, kaip suuos kaulu.

“Jungtinėse Valstijose net
kapitalistai suprato, jog nė
ra jokios prasmės dalintis į 
atskiras valstybes ir vesti 
tarpusavinę kovą. Ir fede
ralinė valdžia, kontroliuoja
ma net senųjų partijų, laips
niškai suptai©, kad ekono
minis susijungimas' yra ne
išvengiamas ir naudingas. 
Europoje kiekviena maža 
valstybe stengiasi apeiti savo 
kaimynus, viena valdžia 
ginkluojasi prieš kitą ir tuo 
budu slenka int bankruto
bedugnę. Socialistai sako, 
kad tą problemą galima iš
rišti tik sudarius Europoje 
Jungtines Valstybes. Jeigu 
kapitalistai nepadarys to, tai 
tas darbas teks* darbininkams
atlikti.

“Francijos ir jos talkinin
kų milžiniška ' armija bus 
panaudota prieš tokios drau
gingos Europos valstybių fe
deracijos sukūrimą. Franeu
zų džingos nori, vyrauti Eu
ropoje ir pavergti visas kitas 
tautas. Nežiūrint į lai, kaip 
jie nusigintų nuo tokių už
mačių, kiekvienas jų val
džios (žingsnis patvirtina ta
tai. Tik - internacionalizmas 
gali išgelbėti Europą. Fran
euzų džipgos# nori naciona
linio tiroinizmo. Jie nenori 
taikiai gyventi su\kitomis 
tautomis. Jie nori (matuoti.

“Dabar jie ryžasi žygiuoti 
į Ruhro distriktą. Tai le
mia daugiau suirutės, dau
giau neapykantos, daugiau 
pa^il’iuosaviino karų, dau
giau keršto, o taipgi daugiau 
žudynių, bado ir bankrotų. 
Kad tą programą įvykdinti, 
iš Amęrikos žmonių prašo
ma nebereikalauti iš Era įvi
jos karo skolų ir suteikti Vo
kietijai milžiniškos paskolos, 
kuri pagelbės vokiečiams at
mokėti. Franeijai kontribuci
ją”.

VOKIETIJOS EKONOMINĖ 
PADĖTIS.

Reparacija mokesniai, lyg 
koks slogutis vis aršiau ir 
aršiau spaudžia Vokietiją. Jos 
ekonominė padėtis nuolat blo
gėja. štai kokią žinių apie tai 
paduodama “•Lietuvoje”:

“Vokiečių finahsų ministe- 
ris Ilermes gruodžio 7 d. pa
sakęs prakalbą apie Vokieti
jos ekonominę, padėtį. Pasa
kojo, vyriausybės papildo
masis etatas sieksiąs 442 mi
lijardų markių. Vokietijos 
anglių kainos palyginant 
1914 melų kainas, pabran- 
gusios apie 2,000 kartų. Ap
skritai, įvairių prekių kai
nos brangesnės, negu prieš 
karą apie 500 kartų. 1920 m. 
sausio mėn. prekybos urmo 
kainos buvusios vidutiniai 12 
sykių aukštesnės, nbgu tai
kos metu. 1922 sausio mėn. 
100 kartų aukštesnės, o lap
kričio mėn, gale 1230 sykių 
aukštesnės. Tuo budu gali
ma esą laikyti vieną aukso 
markę lygią 1711 popierinių 
markiu.

“Del. nuolatinio vokiečių 
•markės kritinio Vokietijai 
tenka sumokėti reparacijų 
350 miljardų markių dau
giau, negu nustatyta 1921 
metais Londono ultimatu
mu. Vokietijoje pirmiau 
numatytos sumos 210 mili
jardų vok. markių. Versa
lės taikos sutarčiai vykdyti, 
į valstybės etatą dabar įne
šama dar 613.5 milijardų 
vok. markių.

“Sąryšy su nepaprastai di
delėmis valstybės išlaidomis, 
kurios tik dalinai padengtos 
pajamomis, labai pakilusi 
Vokietijos einamoji skola. 
Š. m. kovo mėn. ji siekusi 
272 milijardų vok. markių, 
o gruodžio mėn. 1 d. pakilu
si ligi 880.9 milijardų mar
kių”.

Iš lietuvių emigrantu gy
venimo Kubos saloj

Havana, XI 1.22.
Jau baigiasi dveji metai, 

kaip aš išvažiavau iš Ameri
kos. Ir vis važiuoju, niekur il
gam nesustodamas. Pradžioj 
praeitų metų panūdau važiuoti 
Rusijon, ir išvažiavau. Važia
vau per Latviją į Petrogradą. 
Išbuvęs Petrograde pusantro 
mėnesio bėga u Į Lenkiją; ten 
patekau i žandarų rankas ir 
jie mane išlaikė keturis me
nesius kalėjime; paskui depor
tavo Lietuvon. Lietuva nuo sa
vęs pridėjo, ■■ - penkias savai
tes išlaidė po areštu. Bet kaip 
Lenkų, taip Lietuvos valdžia 
nesuradusios jokios mano kal
tybės, paleido. Palikau Lietu
vą ir išvažiavau per Vokietiją 
vėl į platųjį pasaulį, ir dabar 
esu Kuboj. Tuo budu, kai išva
žiavau iš Amerikos teko pabu
voti. Kanadoj, Latvijoj, Rusi
joj, Lenkijoj, Lietuvoj, Vokie
tijoj, Ispanijoj, iki atsidūriau 
Vakaru Induose — Kubos sa
loj, jos sostinei Havanoj.

• Tarp įvairių tautų ('migran
tų čia, Havanoj, yra ir kelio
lika lietuviu. Jie čia atsirado 
šitaip: kiti nenorėdami laukti 
Amerikos vizos savo krašte, o 
kiti negalėdami jos gauti 
o į Kubą keliauti nereikėjo jo
kios vizos — tai manė, kad, 
atvažiavus į Kubą, iš čia jau 
nesunku bus įsigauti į tą auk
so šalį — Ameriką. Bet kai at
važiavo į Kubos sostinę, Ha
vaną, tai pasirodė, kad Ameri
kos konsulas čia duoda vizas 
tik tokiems, kur yra išbuvę 
Kuboj metus ar daugiau lai
ko...

Čia yra visokių agentų mak
lerių, kurie apsiima pervežti j 
Ameriką šmugelio keliu, bet 
tat tie, kur turi dar pinigų ir 
pakankamai drąsos, leidžiasi 
ton pavojingon kelionėn. Kai 
kuriems pavyksta, bet kuriuos 
Amerikos valdininkai sugauna, 
tai grąžina algai į Kubą, arba 
ten, iš kur jie paeina.

Vienas tokių šmugelio agen
tų šių metų gruodžio pirmai 
dienai buvo surinkęs partiją 
iš kokių trisdešimt penkių 
žmonių tarp jų buvo ir viena 
moteris su dviem vaikais. Vi 
liergabenimą į Ameriką agen
tas reikalavo nuo kiekvieno po 
pusantro šimto dolerių, bet pi

nigus keliauninkai turėsią už
simokėti tik “anoj pusėj” 
Tampoj. Miestas Tampa yra 
Amerikos pajūry, Floridoj -- 
apie šimtą suviršum mylių nuo 
Kubos.

Kadangi pinigų nereikėjo iš- 
anksto mokėt, tai drąsesnieji 
ir pinigų neturėdami susiderė
jo važiuoti, manydami kaip 
nors agentą ir laivo kapitoną 
apgauti. Juk, manė jie < sau, 
atgal vis tik neveš, o išieškoti 
irgi negalės, nes patys agen
tui ir gabentojai bijosi į vald
žios nagus pakliūti.

Ir štai tie keliauninkai išva
žiavo, prižadėję pasilik ilsiems 
greitai pranešti laiškais, kaip 
jiems ta slapia kelionė Ame
rikon bus pavykus.

Praslinko viena diena, ant
ra; praslinko visa savaite — 
jokios žinios nėra. Bet štai 
gruodžio 16 dieną laikraštis 
“‘Havana Post” praneša šitokią 
žinią:

“Netoli Tampos, Floridoj 
tapo areštuota šešiolika žmo
nių, bandžusių nelegaliųjų 
budu įvažiuoti į Jungtines 
Valstijas. Tarp jų viena 
moteris su dvejetu vaikų, 
turinčių gimimo certifika- 
tus, kad jie yra gimę Ame
rikoj. AreŠtublųjų penki pa- 

' bėgo, o likusieji vienuolika, 
išskiriant du vaiku ir jų 
motiną, bus deportuoti.”
Ir štai gruodžio 21 dieną 

Marijona Jokubavičienė gauna 
čia laišką, kurs skamba ši
taip: /

“Aš Adelė Marcinsjcienė 
duodu žinoti, jog esu su vai
kais kalėjime. Mane paga
vo gruodžio 11 dieną, kaip 
tik išėjome iš to prakeikto 
boto. Tas yr netiesa, ką 
agentas sakė (agentas sakė, 
kad Havanoj sės į laivą, ir 
už kokių 30 ar 40 valandų 
nuveš į aną pusę, tiesiog i 
hotclį, kur ir reikės pinigai 
užsimokėti)Jis piane vežė 
keturias valandas automo- 
kiliu iki boto, o botas buvo 
visai mažas žėgliais, ir kaip 
jisai mus suvarė į botą, tai 
nei vienas nemanom gyvi 
išlikti, ba negalėjom nei .sė
dėti nei stovėti ir per vie- 
nuoliką parų turėjom viską 
kfirtu daryti, ba išėjimo 
vielų nebuvo. Kilo smarvė 
didžiausi. O valgyt davė lik 
vieną kartą į dieną —■ turė
jom valgyt ir geležines var
les. Vandenio irgi nedavė, 
tik kaip vaikai ima labai 
verkti, trokšdami gert, tai 
dueda vieną šaukštuką van
denio. Maryte, sesute,/neva
žiuok su šmuklium, kad ir 
tau jie primokėtų po pen
kis šimtus dolerių, ir ki
liems pasakyk, kad neva
žiuotų. Maryte, sesyte, ne
klausiau aš jūsų , kai jus 
man sakėte kad nevažiuo
čiau, verčiau aš buęia bu
vus Kuboj trejus metus ir 
tik po vieną kartą valgius į 
diena, ne kad aš važiavau 
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vienuoliką parų. Kaip gi
miau ir mirsiu, tai tokios 
baimes aš nemačiau ir ne
matysiu. *Ne tik pinigus at
ėmė, ale ir branzalietą, o 
kurie neturėjo pinigų užsi- 
mokėt, lai drabužius atėmė. 
Tai dabar aš esu laiminga 
kalėjime, ba čia duoda du 
kartu į dieną valgyti. Kalė
jime sėdžiu už geležinių 
grylų, kai koks razfbainin- 
f&s, ir nežinau, kol jie ma
ne laikys.

Adelė Marčinskienė 
1308 Jefferson St. 

Tampa, Fla.
Jai matote, kokia istorija 

išėjo su tais nelaimingais ke
liauninkais, kaip biauriai jie 
buvo agentų šmugelninkų ap
gauti.

Darbas Havanoje sunku 
gauti, nes, viena, čia darbų ap
lamai mažai yra, o antrą, čia 
vartojama ispanų kalba, todėl 
jei koks darbelis ir atsiranda, 
tai pakanka ispahų. Del los 
priežasties emigrantai, kurie

Ketvirtadienis, Saus. 4, 1923 

■ čia papuola, jęi dar turi kiek 
pinigų, tai visokiais budais 
stengiasi kaip nors ir kur nors 
išvažiuoti, — vieni patys slap
ta lenda į laivus, kurie eina 
ar į Meksiką, ar į Ameriką, ki
li stųja darbininkais ant lai
vų, treti važiuoja su šmugel- 
ninkais, ir tik maža dalis pa
silieka metus gyventi.

Dabar lietuvių yra čia apie 
kokia dešimtis žmonių; kitų 
tautų, kaip lenkų, ukrainiečių 
yra daugiau, bet daugiausia tai 
žydų — jų randasi čia keli 
šimtai. Nenorėdami bet kaip 
’švažiuoti, bevelydami išgy- 
venti ištisus Anetus, jie verčia
si kaip įmanydami: vieni vaik
ščioja sū kromeliu, kiti gau
dami pašalpos nuo giminių, ir 
lt. Išbuvus metus laiko, Ame
rikos | konsulas duoda vizą, ir 
tada jai^ liuosai važiuoja į 
Jungtines Valstijas.

Lietuvių laikraščių čia pa
reina tik “Naujienos.”

Emigrantas.

Dar dolsi Lietuvos 
cenzūros

Skaitydamas “Naujienas” vis 
dažniau randu P. Klimkos 
straipsnelių. Malonu matyti! 
Neblogas žinelių rašytojas pa
sidaręs ir žymiai sukairėjęs. 
Atmenu prieš karą P. Klimka 
tik klerikaliniuose laikraščiuo
se teberašinėdavo.

“Naujienų” No. 271-me P. 
Klimka pajudino biaurią Lie
tuvos votį —cenzūrą labai rim
tai ir bešališkai. Ir teisybė: 
tik carui valdant išeidavo laik
raščiai su baltomis skiltimis. 
Dabar musų laikraščius skai
tau I prisimena anasai verks
mingąją i Lietuvai laikas, pra
dedant nuo Muravjovo koriko 
ligi Itomlinskio ir Jaroševskio 
bei Volterio laikai (Itonilins- 
kis, Jaraševskis Vilniuje ir Vol
teris Petrapilyje buvo “olbor- 
nais” cenzoriais). Dabar Kau
ne Lietuvos pašto namuose 
tam paskirtuose kambariuose 
sėdi kunigiškų nianierių kariš
kio uniformoje nežinomas, ne- 
malytas, negirdėtas gaivalas ir 
davatkoms a pristatęs, kaip 
koks žvalgybininkas, knaisio
jasi po laiškus, po laikraščius, 
po spaudinamų laikraščių ko
rektūras ir su savo nelemtu 
paišiuku braižo. Kiek teko pa
tirti, tai to cenzoriaus pa var
de Žadeikis. Jis cezuruoda- 
mas, kaip teko girdeli, vaduo
jasi rusų cenzūros įstatymais. 
(Greičiau bus juoduųjų Lietu
vos kunigų įsakymais).

P. Klimka • skundžiasi, jog 
apie karininkus, arba “ant ka

iliukų” cenzorius nieko ne
didžia rašyti, nors būt didžiau

sia teisybė A “Lietuvos Valdy
bes Konstitucijos” 10 § šiaip 
skamba: “Visi Lietuvos pilie
čiai, vyrai ir moters yra lygus 
prieš įstatymus. Negali būti 
teikiama [patingų privilegijų 
nei mažinama teisių piliečiui 
dėl jo kilmės, tikėjimo, tauty
bės”. Taip čia cenzorius teik
damas kariams privilegijas 
prasižengia Konstiiuiijai.

Be to dar, Lietuvos cenzo
rius, nežinia kokiais slaptin
gais įstatymais vadovaudama
sis, viena ranka eina su mies
to viršininku ir komendantu 
ir dar gal su kuom. Cenzo
rius užrėplinęs negeistiną kny
gą ar laikraštį, duoda “dono 
sa” miesto viršininkui, o tas 
jau “konfiskuoja” ir traukia 
autorių, leidėją arba spaustuv- 
ninką—ką tik prigriebia, atsa
komybėn. Daugiausiai nuo 
cenzoriaus prisieina nukenėti 
socialdemoikratams, liaudinin
kams ir tam “vargšui”'' Vol
demarui, kuris kartais labai 
tinkamai Lietuvos valdžios ir 
visuomenes silpnas puses pa
kritikuoja.

Arčiau į Lietuvos gyvenimą 
įsižiūrėjus matosi, kad pas 
mus įsikibus laikomasi viso to 
bjauriausio, kas buvo pas ru
sus, pas lenkus ir pas vokie
čius. Trumpa išvada užbaigsiu: 
Lietuvai cenzorius tiek tereika- 
lingas, kiek šuniui penkta ko
ja...—Pr. brolis.

r
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“Vokiečių finahsų ministe- 
ris Hermes grifodžio 7 d. pa
sakęs prakalbą apie Vokieti-

užsimokėti). Jis piane vežė 
keturias valandas automo
biliu iki boto, o botas buvo

Ir štai tie keliauninkai 
žiavo, prižadėję pasiliko

Tai 
išėjo 
liauninkais, 
buvo agentų šmugelninkų 
gauti.

esu Kuboj. Tuo budu, kai išva
žiavau iš Amerikos teko pabu
voti Kanadoj, Latvijoj, 
joj, Lenkijoj
tijoj, Ispanijoj, 
Vakaru v

diena, ant- 
savaitė — 
Bet štai 

laikraštis

viršininku 
ir gal su

kaimynųs,^ viena valdžia

000 kareivių armija priklau
so tai sąjungai, kurios pa- 
gelba Francija kontroliuoja

kad Havanoj sės i laivą, ir 
už kokių 30 ar 40 valandų 
nuveš į aną pusę, tiesiog i

tęs išlaikė po areštu. Bet kaip 
Lenkų, taip Lietuvos valdžia 
nesuradusios jokios mano kal
tybės, paleido. Palikau Lietu
vą ir išvažiavau per Vokietiją

tik išėjome iš to prakeikto 
boto. Tas yr netiesa, ką

jisai mus suvarė į botą, lai 
nei vienas nemanom gyvi 
išlikti, ba negalėjom nei sė
dėti nei stovėti ir nėr vie

<<

tokios didelės armijos tižiai
•kyinui iv teikimui paramos

Rusi-
Lietuvoj, Vokie- 

atsiduriau 
Induose —Kubos sa-
soslinei Havanoj.

paprastos priežasties, kad jie 
yra kapitalistai. O kapita
listai visuomet yra sau my
liai ir negali turtu pasida
linti, kaip šunes kaulu.

eta papuola 
pinigų, tu 
stengiasi kaip ne 
įšvažiuol i, — vii

|it bankroto 
Socialistai sako, 

kad tą problemą galima iš
rišti tik sudarius Europoje 
Jungtines Valstybes. Jeigu

gresas Ryme, kuriame daly
vavo 107 delegatai,- atsto-

nemažai pinigų

FRANCIJOS ARMIJA.

VOKIETIJOS EKONOMINĖ 
PADĖTIS.

kartu daryti, ba išėjimo 
vietų nebuvo. Kilo smarvė

'akti-
Voki 4ijos

vieną 
spaudoje 
kį “įžei- 

Bet dabar matome,

bjauriausio

Sunda COa

>uth Halsted Street 
Chicago, Iii.

Roosevelt 8500

in Canada.
!o of Chicago, 
cago.

cond Class Matter
1914, at the Fost Office 

of Chicago, 111., undar the act of 
March 2nd, 1879.

nea
ienos eina kasdien, išskiriant 1 
enius. Leidžia Naujienų Ben- 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
telefonas: Roosevelt 8500.

mokėjimo kainai
Chfcafcoje — paštui

Metams $8.00
4.50

1.75
1.00

Pusei metų__ _____ .....
Trims mėnesiams........ .
Dviem mėnesiam____
Vienam mėnesiui____

Chicagoje per ne&iotojus:
Viena kopija ..__ _ ___________ 8c
Savaitei ..___ ____ _ __ ____ _  18c
Mėnesiui ..............  75c

Suvienytose Valstijose no Chicagoje

Lietuyon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

Metams............................. $8.00
Pusei metų....................... .—..... 4.50
Trims menesiams __________ 2.25

paštu:
Metams _ - - ---- $7.00
Pusei metų ____ __ _______ ..... 4.00
Trims menesiams __ ___ _— __ 2.00
Dviem mėnesiam .......... . .... 1.50
Vienam menesiui ........ . ....... ____ 75

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Numetė svetimas 
plunksnas.

Nesenai Lietuvoje įvyko 
Valstiečių Sąjungos ir Soci- 

dininku Demo- 
avimas,

unizacijas į vieną ir pava

ciimnkų Demokratų pa 
kaipo atskira organiz 
išnyko. Susiliedama 
Valstiečių Sąjunga, ji

kuriuo ji put 
metu.

ujienos' 
jo, kad š v 7

iaudininkai

ne 1

SU

tinio

nei
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nkojtv

čius ii 
davo 
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e
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li var
ia tik-

tikiu i u savi

ipo tokia, 
ri-

pp. Natkevi- 
iuodu reikš- 
oasitenkini-

pro 
dimą 
kad tai buvo tiktai “kamu
fliažas”.

Socialistines plunksnos, 
kuriomis buvo apsikaišiusi 
ta buržuazinė varna, jau se
nai buvo taip nusišėrusios, 
kad jos daugiaus gadino jos 
išvaizdą, negu puošė ją. To- 
del yra gerai, kad ji paga-
lios susiprato numesti jas 
Dabar ją galės lengviaus pa 
žinti josios draugai, o prie 
šai jau visviena žinojo, 
ji per paukštis.

Pasaulio taikos 
kongresas.

kas

ma-
tai-

5 susirin-

Amerikoj’e buvo labai 
pasaulio

zacijas, kovojančias prieš 
karo pavojų. Bet niekas juk 
negali užginčyti to fakto, 
kad karas yra kenksmingas 
ne tiktai proletariatui, o ir 
platiemsiems • buržuązijos 
sluoksniams. Iš karo turi 
naudos tiktai1 bankininkai, 
amunicijos fabrikantai, spe
kuliantai ir armijų genero
lai, bet šitie elementai suda
ro tiktai dalį buržuazijos. 
Kita, daug skaitlingesnioji 
buržuazijos dalis geriaus 
tarpsta taikoje, negu karo 
melu; be to,* ir praeitasis 
karas parodė, kad buržuazi
jos tarpe randasi tvirtų ka
ro priešų, kurie moka savo 
įsitikinimus ginti ne mažes
niu griežtumu, kaip daugelis 
darbininkų vadų.

Kodėl darbininkai turėtų 
ignoruoti tuos karo priešus 
buržuazijos eilėse? Antra 
vertus, tūkstantį kartų yra 
padoriau tartis su buržuazi
niais pacifistais, negu dary
ti sąjunga su turkų milita-

(Amsterdamo Inter- 
| nacionalas) ir jame dalyva
vo visos centralinės profesi
nių sąjungų organizacijos, 
socialistinės partijos ir paci
fistinės (už taiką kovojan
čios) buržuazinės organiza
cijos. Tarpe profesinių są
jungų atstovų buvo ir 5 Ru
sijos profesinių sąjungų de
legatai (Lozovskij, Radek 
ir k/).

Amerika per paskutinius 
dis metus laikėsi nuošaliai 
io Europos politikos, todėl 
beveik neatkreipė domės 

i tą kongresą. Tik vienas, 
antras laikraščių korespon
dentas pranešė apie tai, kad 
jie matėsi Haagoje su gar
siąja Jane Addams. Kon- 
i cesu nebuvo susiinteresavę 
nei Amerikos darbininkai, 
kadangi Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai 
(Gompersas ir kiti) atsisa
kė siųsti delegatus į Haagą. 

Tas kongresas yra svar
bus pirmiausia tuo, kad jisai 
įvyko pastangomis tos ga-j ristais, kaip yra padarę Ru- 

r‘ ‘ 1 ' sijos bolševikai.
Apie Haagos kongresą 

smulkiaus pakalbėti mums 
teks kituose straipsniuose. 
Jame dalyvavo 600 delegatų 
iš 24 pasaulio tautų ir jo nu
tarimai pilnai sutinka su tuo 
nusistatymu linkui karo, ku
rį pareiškė savo kongresuo
se profesinėse sąjungose su
siorganizavęs pasaulio pro
letariatas. Šita milžiniška 
taikos demonstracija pada
rys, be abejonės, nemenkos 
įtakos į Europos valdžias, 
kurios kaip tik dabar laiko 
Paryžiuje savo konferenciją 
ir svtirs^o, ar eiti toliaus 
Versalės traktatų politikos 
vėžėmis, ar jieškoji kelio į 
pastovią pasaulio taikžį.

lingos pasaulio darbininkų 
organizacijos, kuri jau senai 
darbuojasi taikos labui. Pro
fesinių sąjungų internacio
nalas tuojaus po karo pasi
stengė užmegsti ankštus ry
šius tarpe visų šalių profesi
nio judėjimo ir griežčiausiu 
budu nusistatė prieš karą. 
Lapkričio mėnesyje 1920 m. 
)uvo profesinių sąjungų 
kongresas Londone ir tenai 
tapo nutarta vartot streiką 
ir tarptautinį boikotą, kaipo 
rankius kovai su karo pavo
jum. Tas nutarimas buvo, 
kaip žinia, įvykintas ir prak
tikoje: profesinių sąjungų 
internacionalas paskelbė 
boikotą Vengrijai, kuomet 
tenai įsigalėjo kruvinoji 
Horthy valdžia ir ėmė žudy
ti darbininkus (po sovieti
nės valdžios susmukimo); 
vėliaus tasai internaciona
lai sulaikė ginklų gabenimą 
iš Francijos Lenkijon, kuo
met pastaroji buvo užpuolu-

Rusiją. j
1920 ir 1921 m. įvyko tarp- 
itiniai transporto darbi- 
ikų, mainierių ir metalo 

darbininkų kongresai, kurie 
priėmė tokius pat nutari
mus dėl kovos su karo pa
vojum. Tarptautiniai šitų 
organizacijų sekretariatai 
1921 m. tapo sušaukti į Am- 
terdamą specialen konfe- 
encijon, kur buvo išrinktas 
a n tikras komitetas sude- 
inimui jų veikimo ir prisi

rengimui prie anti-militari- 
nio darbo. Pagalios, 1922 me
tų balandžio mėnesyje įvyko

organizuotų profesinėse są
jungose narių. Tenai tapo 
nutarta “priešintis gali* 
miems ateityje karams viso
mis darbininkų galioje esan
čiomis priemonėmis ir sįeng 
tis sulaikyt faktinus karo iš
siveržimus tarptautinio vi
suotino streiko paskelbimu 
ir pravedimu”.

Augščiaus paipinėtasai 
Haagos kongresas yra dar 
vienas žingsnis pirmyn šito
je pasaulio darbininkų kovo
je su karu.

Bolševiktiojantį^ elemen
tai gali įžiūrėti “social- 
išdavystę” tame fakte, kad; 
Amsterdamo unijų interna-! 
cionalas pakvietė į šį kon
gresą ir buržuazines organi-

Kad pasaulinis karas neat
nešė niekam jokios naudos, ta
tai jau dabar visiems aišku. 
Buvo skelbiama, jog santarvė 
veda karą tuo liksiu, idant su
triuškinus militarizmą, labiau
sia išbujojusį Vokietijoje. Bet 
ar liko atsiektas tas tikslas? 
Anaiptol ne. Tiesa, vokiečių 
militarizmas liko parblokštas. 
Vienok pasaulis nuo militariz- 
rno nepasiliuosavo. Paskelb
tieji karo metu obalsiai —pa
naikinti militarizmą ir apsau
goti pasaulio demokratiją 
buvo tik ta meškere, ant ku
rios liko pagauti santarvės dar
bininkai. Dabartiniu laiku

pirm karo. Štai ką apie tai 
M i Uvauikee ILeader”:

nesenai francuzų 
prisipažino Tautų 

lig ji turi 38,700 ofi-
cierių ir 690,000 kareivių po 
ginklu. Iš to skaičiaus 205,- 
000 yra sudaryti iš Afrikos 
negrų, o 10,000 pri klauso
svetimšalių, legionui.

“Be tos milžiniškos armi
jos Francijos iždas padeda 
lenkams užlaikyti 18,377 ofi- 
cierius ir 275,367 kareivius, 
o čecho-Slovakijai armiją,

pę. Išviso sąjungai tuo bu
du priklauso 73,548 dficię- 
riai ir 1,218,913 kareiviai.

“Vienos tik Francijos ar
mija yra didesnė, negu seka
mu šalių sudėtos daiktini f

rijos, Olandijos, Norvegijos 
Danijos ir Ispanijos. Nežiū
rint to fakto, Poincare ir 
Clemenceau kryžiuojasi, jog 
Francija nėra militaristinė. 
Girdi, jai reikia tos milži
niškos armijos tam, kad ap
sisaugojus nuo Vokietijos, 
kurios armija susideda iš 
100,000 kareivių, apsiginkla
vusių lik šautuvais ir netu
rinčiu nė sunkiosios arlileri- v

Voikietijos ir Rusijos. Tas 
Francijai atsieina liek daug, 
jog kasmetinis jos deficitas 
sudaro pusę visų valdžios 
pajamų. Lenkų deficitas 
viršija valdžios pajamas ant 
tiek, kad jų marikė, beveik 
jau nebeturi jokios vertės. 
(k'cbo-SloVakija tuo žvilgs
niu randasi geresnėje padė
tyje, bet ir jai militurizmas 
brangiai atsieina: ji naįkina 
savo industriją, kuri 
na i priklauso nuo

ko'jo, vyriausybės papildo
masis etatas sieksiąs 442 mi
lijardų markių. Vokietijos 
anglių kainos palyginant 
1914 melų, kainas, pabran- 
gusios apie 2,000 kartų. Ap
skritai, įvairių prekių kai
nos brangesnės, negu prieš 
karą apie 500 kartų. 1920 m. 
sausio mėn. prekybos urmo 
kainos buvusios vidutiniai 12 
sykių aukštesnės, negu tai
kos metu. 1922 sausio mėn. 
100 kartų aukštesnės,o lap
kričio mėn, gale 1230 sykių 
aukštesnės. Tuo budu gali
ma esą laikyti vieną aukso 
markę lygią 1711 popierinių 
markiu. c

“Del nuolatinio vokiečių 
markės kritimo Vokietijai 
tenka sumokėti reparacijų 
350 miljardų markių dau
giau, negu nustatyta 1921 
metais Londono ultimatu
mu. Vokietijoje pirmiau 
numatytos sumos 210 mili
jardų vok. markių. Versa
lis taikos sutarčiai vykdyti, 
į valstybės etatą dabar įne
šama dar 613.5 milijardų

nigus keliauninkai turėsią už
simokėti tik “anoj pusėj” 
Tampo j. Miestas Tampa yra 
Amerikos pajūry, Floridoj — 
apie šimtą suviršum ntylių nuo 
Kubos.

Kadangi pinigų nereikėjo iš- 
anksto mokėt, tai drąsesnieji 
ir pinigų 'neturėdami susiderė
jo važiuoti, manydami kaip 
nors agentą ir laivo kapitoną 
apgauti. Juk, mane jie sau, 
atgal vis tik neveš, o išieškoti 
irgi negales, nes patys agen
tui ir gabentojai bijosi į vald

jiems ta slapta kelionė Ame 
rjkon bus pavykus.

Praslinko viena
■ a; praslinko visa 
jokios žinios nėra, 
gruodžio 16 dieną
“Havana Post” praneša šitokią 
žinią:

“Netoli Tampos, Floridoj 
tapo areštuota šešiolika žmo-

jpi dar turi 
vi

ir ik
budais

norsr

kurie 
merikiĮ, ki-

eina
ai- į Mel 
t i stqja darbininkais dnt lai
vų, treti važiuoja sU šmugel- 
ninkais, ir tik maža dalis pa
silieka metus gyventi.

Dabar lietuvių yra čia apie 
kokia dešimtis žmonių; kitų 
tautų, kaij) lenkų, ukrainiečių

keližydų — jų raudasi čia 
šimtai. Nenorėdami bet kai]) 
'važiuoti, bevelydami išgy

venti ištisus^metus, jie verčia
si kai]) įmanydami: vieni vaik
ščioja sii kromeliu, kiti gau
dami pašalpos nuo giminių, ir 
lt. Išbuvus metus laiko, Ame
rikos į konsulas duoda vizą, ir 
tada japj liuosai važiuoja į

reina tik “Naujienos.
Emigrantas.

ma, tokiame atvėjuje išmin- 
tingiausis dalykas butų 
daryti draugingų ryšių 
Vokietija. Francuzų ir 
kiečių darbininkai neturi 
kių sunkumų draugiškai
gyventi. Kodėl francuzų ir 

kapitalistai negali

“Sąryšy su nepaprastai di
delėmis valstybės išlaidomis, 
kurios tik dalinai padengtos 
pajamomis, labai pakilusi 
Vokietijos einamoji skola. 
Š. m. kovo mėn. ji siekusi 
272 milijardų vok. markių, 
o gruodžio mėn. 1 d. pakilu
si ligi 839.9 milijardų mar-

Iš listaviy emigrantu gy 
veninio Kubos saloj

buriu įvažiuoti į Jungtines 
Valstijas. Tarp jų viena 
moteris su dvejetu vaikų, 
turinčių gimimo certifika- 
tus, kad jie yra gimę Ame
rikoj. Areštuotųjų penki pa- 

' bėgo, o likusieji vienuolika, 
išskiriant du vaiku ir jų 
moliną, bus deportuoti.”
Ir štai gruodžio 21 dieną 

Marijona Jokubavičienė gauna 
čia laišką, kurs skamba ši
tai]):

“Aš Adelė Marcinskienė 
duodu žinoti, jog esu su vai
kais kalėjime. Mane paga-

.............. .................................. - ..... ■............................

Dar delsi Lietuvos 
cenzūros

VIS 
dažniau** randu P. Klimkos 
straipsnelių. Malonu matyti! 
Neblogas žinelių rašytojas pa
sidaręs ir žymiai 
Almenu prieš karą 
tik klerikaliniuose 
sc teberašinčdavo.

sukairėjęs.
P. Klinika 

laikraščiuo

kapitalistai suprato, jog nė
ra jokios prasmės dalintis į 
atskiras valstybes ir vesti 
tarpusavinę kovą. Ir fede
ralinė valdžia, kontroliuoja
ma net senųjų partijų, laips
niškai su Į) Vato, kad ekono
minis susijungimas yra ne
išvengiamas ir naudingas. 
Europoje kiekviena maža

Tik • internacionalizmas 
išgelbėti Europą. Fran- 
džipgos nori naciona- 
tiroinizmo. Jie lnenori 

'enti su Kitomis 
Jie nori diktnoti.

tas darbas teks-darbininkams 
atlikti.

“Francijos ir jos talkinin
kų milžiniška armija bus 
panaudota prieš tokios drau
gingos Europos valstybių fe
deracijos sukūrimą. Francu- 
zų džiugus nori vyrauti Eu
ropoje ir pavergti visas kitas 
tautas. Nežiūrint į tai, kaip 
jie nesigintų nuo tokių už
mačių, kiekvienas jų val
džios žingsnis patvirtina ta
tai, 
gali 
euzų. 
linio
tailkiai t: 
tautomis.

“Dabar jie ryžasi žygiuoti 
į Bubro distriktą. Tai le
mia daugiau suirutės, dau
giau neapykantos, daugiau 
pasliliuosavimo karų, dau
giau keršto, o taipgi daugiau 
žudynių, bado ir bankrutų. 
Kad tą programą įvykdinti, 
iš Amęrikos žmonių prašo
ma nebfereikalaitti iš Franei- 
jos karo skolų ir suteikti Vo
kietijai milžiniškos ])askolos, 
kuri pagelbės vokiečiaips at
mokėti Francijai 'kontribuci
ją”-

Rcpcracija mokesniai, lyg 
koks slogutis vis aršiau ir 
aršiau spaudžia Vokietiją. Jos 
ekonominė padėtis nuolat blo
gėja. Štai kokių žinių apie tai 
paduodama “Lietuvoje”:

* Havana
Jau baigiasi dveji 

kaip aš išvažiavau i 
kos. Ir vis važiuoju, niekur il
gam nesustodamas. Pradžioj 
praeitų metų panūdau važiuoti 
Rusijon, ir išvažiavau. Važia
vau per Latviją į Petrogradą. 
Išbuvęs Petrograde pusantro 
mėnesio bėga u į Lenkiją; ten 
patekau į žandarų rankas ir 
jie mane išlaikė keturis mė-

tavos votį—cenzūrą labai rim
tai ir bešališkai. Ir teisybė: 
tik carui valdant išeidavo laik
raščiai su baltomis skiltimis. 
Dabar musų laikraščius skai
tau! prisimena anasai verks
iu i ngasa i Lietuvai laikas, pra
dedant nuo Muravjovo koriko 
ligi Itomlinskio ir Jaroševskio 
bei Volterio laikai (Itomlins-

toris Petrapilyje buvo “otbor- 
nais” cenzoriais). Dabar Kau
ne Lietuvos pašto namuose 
tam paskirtuose kambariuose 
sėdi kunigiškų manierių kariš
kio uniformoje nežinomas, ne
matytas, negirdėtas gaivalas ir 
davatkoms apsistatęs, kaip 
koks žvalgybininkas, knaisio
jasi po laiškus, po laikraščius, 
po spaudinamų laikraščių ko
rektūras ir su savo nelemtu 
paišiuku braižo. Kiek teko pa
tirti, lai to cenzoriaus pavar
dė Žadeikis. Jis cezuruoda-

• Tarp įvairių tautų emigran
tų čia, Havanoj, yra ir kelio
lika 'lietuviu. Jie čia atsirado 
šitaip: kiti nenorėdami laukti 
Amerikos vizos savo krašte, o 
kiti negalėdami jos gauti 
o į Kubą keliauti nereikėjo jo
kios vizos — tai manė, kad, 
atvažiavus Į Kubą, iš čia jau 
nesunku bus įsigauti į tą auk
so šalį — Ameriką. Bet kai at
važiavo į Kubos sostinę, Ha
vaną, tai pasirodė, kad Ameri
kos konsulas čia duoda vizas 
tik tokiems, kur yra išbuvę 
Kuboj metus ar daugiau lai
ko...

Čia yra visokių agentų mek

Ameriką šmugelio keliu, bet 
tai tie, kur turi dar pinigų ii’ 
pakankamai drąsos, leidžiasi 
ton pavojingon kelionėn. Kai 
kuriems pavyksta, bet kuriuos 
Amerikos valdininkai sugauna, 
tai grąžina algai į Kubą, arba 
ten, iš kur jie paeina.

Vienas tokių šmugelio agen
tų šių metų gruodžio pirmai 
dienai buvo surinkęs partiją 
iš kokių trisdešimt penkių 
žmonių, tarp jų buvo ir viena 
moteris su dviem vaikais, l'ž 
pergabenimą į Ameriką agen
tas reikalavo nuo kiekvieno po
pusantro šimto dolerių, bet p^prįežasties emigrantai,

jom valgyt ir geležines var
les. Vandenio irgi nedavė, 
tik kaip vaikai ima labai 
verkti, trokšdami gert, tai 
duoda vieną šaukštuką van
denio. Maryte, sesute,/neva
žiuok su smukliam, kad ir 
tau jie primokėtų po pen
kis šimtus dolerių, ir ki
tiems pasakyk, kad neva
žiuotu. Maryte, sesyte, ne-

C v ' v

klausiau aš jūsų 
man sakėte kad 
čiau, verčiau aš 
vus Kuboj trejus
tik po vieną kartą valgius į 
diena, ne kad aš važiavau 

i

miau ir mirsiu, tai tokios 
baimės aš nemačiau ir ne
matysiu. *Ne tik pinigus at
ėmė, ale ir branzalietą, o 
kurie neturėjo pinigų užsi- 
mokėt, lai drabužius atėmė. 
Tai dabar aš esu laiminga 
kalėjime, ba čia duoda du 
kartu į dieną valgyti. Kalė
jime sėdžiu už geležinių 
grotų, kai koks razfbainin- 
kas, ir nežinau, kol jie ma
ne laikys.

Adelė Mareinskienė 
1308 Jefferson St. 

Tampa, Fla.
matote, kokia istorija 

su tais nelaimingais 
kaip bjauriai

Darbas Havanoje sunku 
gauti, nes, viena, čia darbų ap
lamai mažai yra, o antrą, čia 
vartojama ispanu kalba, todėl 
jei koks darbelis ir atsiranda, 
tai pakanka ispanų. Del tos

jusi rusų cenzūros įstatymais. 
(Greičiau bus juoduųjų Lietu
vos kunigų įsakymais).

P. Klimka • skundžiasi, 
apie karininkus, arba “ant 

liukų” cenzorius nieko

jog

ne- 
aidžia rašyti, nors būt didžiau

sia teisybė. * “Lietuvos Valdy
bes Konstitucijos” 10 § šiai]) 
skamba: “Visi Lietuvos pilie
čiai, vyrai ir moters yra lygus 
prieš įstatymus. Negali būti 
teškiama [patingų privilegijų 
nei mažinama teisių piliečiui 
dėl jo kilmės, tikėjimo, tauty
bės”. Tai]) čia cenzorius teik
damas kariams privilegijas 
prasižengia Konstituiijai.

Be to dar, Lietuvos cenzo
rius, nežinia kokiais slaptin
gais įstatymais vadovaudama
sis, viena ranka eina su mies- 

ir komendantu 
kuom. Cekzo-

gą ar laikraštį, duoda “dono- 
są” miesto viršininkui, o tas 
jau “konfiskuoja” ir traukia

ninką—ką tik prigriebia, atsa

cenzoriaus prisieina nukenėti 
socialdemokratams, liaudinin
kams ir tam “vargšui”-' Vol
demarui, kuris l 
tinkamai Lietuvos 
visuomenės

i viso to

čius. Trumpa išvada užbai 
Lietuvai cenzorius tiek tereika- 
lingas, kiek šuniui penkta ko
ja...—Pr. brolis.
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SVARBIOS PRAKALBOS.

Kalbės S. M. Levitas.
Ateinantį sekmadienį, sausio 

7 d., Socialistų Instituto salėj, 
2611 Le-Moyne avė., kampas 
Tai man avė., įvyks labai įdo
mios pralkalbos. Prakalbas 
rengia Rusų Socialdemokratų 
grupės komitetas. Prakalbos 
prasidės trečią valandą po pie
tų. Kalbės drg. S. M. Levitas 
tema “Darbininkų klasės padė
tis Sovietų Rusijoj.”

Drg. įLevitas yra gerai žino
mas veikėjas chicagiečiams. 
Per pastaruosius penkis su vir
šum metus jis pergyveno, So
vietų Rusijoj ir, be abejonės, 
plačiai susipažino su komunis
tine tvarka. Jis nelabai senai 
sugrįžo Amerikon ir dabarti
niu laiku lankosi Chicagoj. Vi
siems bus labai įdomu išgirs
ti, ką drg. Levitas pasakys 
apie Sovietinę Rusiją, o ypa
tingai apie darbininkų klasės 
padėtį tenai. Publika yra kvie
čiama atsilankyti kuoskaitlin- 
giansiai. S. M. Levitas kalbės 
rusiškai. Beabejonės, jo kalba 
ir suteiktomis♦ žiniomis bus 
publika pilnai patenkinta.

— Reporteris.

SVARBIOS PAMOKOS DAI
LĖS INSTITUTE.

Nuo gruodžio 28 d. iki sau- 
sia 13 dienai, Dailės Institu
te tęsiasi svarbios pamokos iš 
gamtos mokslų. Rodoma pa
veikslai Fullerton salėj nuo 12 
iki 5 vai. po pietų. Į pamo
kas įžanga dykai. Paveikslai 
yra judami. Juose rodoma 
laukų gėlės, gyvulių auginimo 
ir Lu prižiūrėjimo budai.

Sekamos pamokos tęsis se
kančiai:

Ketvirtadieny, sausio 4 d., 4 
I vai. po pietų, Fuillerton salėj, 
kalbės p. Jesse Locvve Smith Į 1
temoje “'Laukinių gėlių biogra
fijų”.

šeštadieny, sausio 6 d., 2:30 
v. po pietų, Fullerton salėje, 
kalbės p. Samuel Scoviile, Jr. 
temoje “Laukinių žmonių bu
dai”.

4 vai. pq pietų '.toj pačioj 
salėje, pamokinantis judami 
paveikslai.

Sekmadieny, sausio 7 d., 3 
vai. p. p., galerijose, kalbės p. 
Orphėns (M. Schantz temoje 
“Musų paukščiai”. Bus ir kiti 
kalbėtojai.

Antradieny, sausio 9, 2 v. 
p. p., Fulerton salėje, kalbės 
Dr. Henry C. CovMles, Chica 
gos universiteto prezidentas, 

temoje “Ilinojaus miškai įr jų 
tvarka”.

Ketvirtadieny, sausio 11, 4 
vai. p. p., Fullerton salėj, kal
bės Dr. V. A. Lathan, [Ilino
jaus mikroskopinės draugijos 
narys* temoje: “žolynų gyveni
mas” ir apie kitus mikrosko
pinius dalykus.

šeštadieny, sausio 13 dieną, 
2:30 v. p. p., Fullerton salėj, 
kalbės p. Wm. Bebe, autorius 
daugelio laukinių gyvulių ii' 
apysakų knygų.

Lietuviams, turintiems to
mis valandomis laiko, patarti
na atlankyti tas pamokas.

—M. š.

PRASIDĖJO KASYKLŲ BA
RONŲ IR ANGLIAKASIŲ 

KONFERENCIJA.
Vakar N'ortbfern Hotely pra

sidėjo bituminių anglių kasyk- 
, lų savininkų ir United Minei’ 
Workers* unijos atstovų kon
ferencija. Konferencijoj daly
vauja atstovai nuo keturioli
kos valstijų. Norima susitarti 
dėl naujo kontrakto. Senasis

kontraktas angliakasių su ka
syklų savininkais baigiasi ‘ko
vo 31 d., šiais metais. Anglia
kasiai reikalauja šešių valandų" 
darbo dienos ir penkių dienų 
savaitei.

INVESTIGUOS KLANIEčIUS.
Eina gandai, kad keli Aus- 

tin stoties po! teistai prisirašė 
prie klano ir kad tą patį pa
darė keli ugniagesiai. Tai reiš
kia, kad klaniečiai pradėjo vei
kti policijos ir ugniagesių ei
lėse. Tuo reikalu miesto tary
ba darys nuodugnią investiga- 
ciją. Ateinantį penktadienį nu 
žiūrimų policijų stočių kapito
nai ir ugniagesių viršininkai 
bus pašaukti tardymui.

PIENAS PABRANGS.
Nežiūrint pono Bussell J. 

Pooile darodymų, kad nėra ma
žiausio reikalo pakelti pieno 
kainą, didžiosios pieno distri
bucijos kompanijos pranešė, 
kad ateinančią savaitę pieno 
kvorta paraduosianti vienu 
centu brangiau. Tai reiškia 
pieno kaina pakils nuo 12 iki 
13 centų kvortai.

PAVOGĖ TRIS AUTOMOBI
LIUS.

Vakar Chicagoj banditai pa
vogė tris automobilius, o poli
cija surado penkis pirmiau pa
vogtus automobįlius. Policijai 
po Naujų Metų geriau sekasi 
negu vagiliams.

LietuviuRateliuose
“BIRUTĖS” MASKARADAS.

Sekmadienį, ruodžio 31 d., f- 
vyko viršmtinėlos draugijos 
maskaradas Pulaskip svet.

Ši draugija kartą 'į metus 
surengia pasilinksminimo ba
lių arba vakarą, kurs įvyksta 
kas met gruodžio 31 d.,—<pasi-

likimui Naujų Metų. Kiti jos 
vakarai—tai koncertai bei ko
kių veikalų lošimai.

šis maskardų bailius, kaip ir 
visuomet, buvo sėkmingas. 
Publikos buvo apie 600; bilie
tų parduota 557. Kostiumų bu
vo įvairių; kai kuriems buvo 
duodamos dovanos. Pradedant 
nuo 8 vai. vak. iki 11:30 nak
ties publika šoko—linksminosi. 
Prisiartinus tai valandai pra
dėta maršas griežti, o publika 
apsiinaskavus maršuoti. Komi
tetas .dalino dovanas, 
sprenį 
Dr. K. Kliauga, P. Petraitienč, 
J. Sedrait'is, J. Vitkevičius ir 
B. Digris. Prizus laimėjo gru
pes sekamai:

Grupe I iš 30 merginų, pa
sirodžiusių klanais ir vedamų 
p. Sofijos Krasauckienes, lai
mėjo įpirmą prizą $50 čekį.

Grupe Ii 13 asmenų — 12 
mot. ir vieno vyro,—pasirėdžiu
sių “Bathing Beautįes”, Va
duojamų Juozo Strinnskio, lai
mėjo antrą prizą —$10.00 čę^-jis visai pasveiko.

Atitaisė žvairas akis, Iš
gydė Akiu Ligas, Kurtu
mą, Užimą Galvoj Dau

geliui žmonių.
Čia Trečiadienį ir 

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

Dovanų 
yojais buvo: Adv. A. Olis,

Grupe III—“peteliuškės” (iš 7 
moterų,-— laimėjo čekį $4.00. 
Jai vadovavo p. Ona Cernaus- 
kas.

Toliau sek e pavieniai. Pirmą 
prizą iš pavienių įlaimčjo St. 
Senionis, pasirodęs princu. Jis 
gavo fotografinę kamerą. Iš 
moterų Br. StaniuliutS, egyp- 
tieteš costiume. Jinai gavo 
ivory setą. Ir daugiau pavie
niai gavo dovanas.

Kostiumu, man rodos, kitais 
melais buvo daug įvairesnių. 
Šiame maskarade matėsi ma
žai ir neįvairus kostiumai. Pri
zais maskairidiniai, kaip man 
toko girdeli, nelabai patenkin
ti. Pirma grupe labai paben-

( Tąsa ant 6to pusi.)

"GYDYTOJAINORĖJO

sako galjs atitaisytiDr. Carter 
mažne kiekvienas žvairas akis j kelias 
ininutas be chroformos arba eterio ir 
be skausmo, kada ligonis sėdi ir kal
ba su juo. Ponui R. Allgeier, 1226 
West 97 PI., tapo atitaisyta žvairos 
akys ir jis tą patį vakarą sugrįžo na
mo, jam niekad daugiau neskaudėjo 
akių. P-lė Mary Jackson, 3423 Au- 
burn Avė. turėjo labai žvairas akis; 
kada gydytojas taisė jai akis, ji sėdė
jo ir kalbėjo su juo; nuėjo namo svei
ka. James Henry, 83 metų amžiaus 
turėjo katarą, katarinį kurtumą ir 
galvoj užimą per aštuonelis metus;

. Alex. Glenn tu
rėjo katarą per 35 metus, kurtumą ir 
galvoj užimą per trejis metus, jis pil
nai pasveiko. Thomas Jonės neregė
jo per 23 metus, jis taip nematė, kad 
reikėjo vedžioti. Dr. Carter atitaisė 
jam akis be jokios operacijos. Dr. 
Carter išgydo mažne kiekvieną akių 
/ligą, neregystę, kurtumą, užima gal
voje ir nosies, galvos ir gerklės kata
rą, nesveikus tonsilus ir kaulus savo 
specialiu budu be chirurginės opera
cijos; per 25 metus jis buvo pasišven
tęs šitam darbui ii* išgydė tūkstančius 
ligonių. Jis kviečia visus sergančius 
pasimatyti su juo. Jis ištirs kiekvie
ną ligą šitą mėnesį dykai, pasakis 
kaip yra, ar galima pagelbėti jo nau
ju budu ar ne. Jis yra išleidęs bro
šiūras, kur išaiškinama jo budai ir 
aprašoma tūkstančiai susirgimų. Jis 
suteiks,ar pasiųs jas dykai kiekvienam 
sergančiam*. Parašyk ir pasisakyk 
kokia yra ligą. Neik ant operacijos, 
kol negausi atsakymo nuo jo ir neap
turėsi knygutės. Jis norėtų pasikal
bėti su kiekvienu žvairomis akimis. 
Jo būdas yra tokis prastas, kad nėra 
pasiteisinimo būti žvairu. Jis, šį mė
nesį atskaitis 20% už žvairų akių gy
dymą ir už akinius. Jis yra labai 
prieinamas^—

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galroa skaud«jinu|.
Jei akaiUnt raldU miiilleja,
Jei ii raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų, 
Jei skaitant ar siuvant akis skav 

<14, tuomet reikalaukit akiai*.

John J. Smetana
Akini* aeceialistaa 

1881 So. Ashland Ave^ * 
Kampas 18-os gatvBr

Ant trečio augšto viri Platt’e ap 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedėldieniais: 9 rytd iki 12 dienai. 
------- -- ---------- - ■■ ...................../

JUS AKYS

Valandos 8—.12 kruj-bomj ir 6—-8 
vakaro išskiriant nedeldi. rnu -

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ
4631 So. Ashland Avt» 

Tel.i Yards 994
Ofiso vai. j 8 iki 10 v. fyto, 1 IM | t 
ir 7 iki 9 v. nedėldienldu nuo U « 
iki 1 vai. po pietų.

Canal #257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

NadSliomis nuo 9 iki 12 ryt# 
1821 So. Halated St,, 

Kampai 18 ir ,Halated St.

i,

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas.

------------- -----—..............

1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.
< ___________♦________

(APYSKAITA)
1. Nepriklausomybės pavojui užėjus.
\ *

1920 metais, Želigovskiui Lietuvą puolant, 
buvo susidariusi labai pavojinga mus nepriklau
somybei padėtis: kariuomenė kovose buvo 
smarkiai nukentėjusi, žymiai apsilpusi, mažai 
tinkanti krašto gynimui, visoj valstybėj jautė
si suirutes žymių, pačioj įgi visuomenėj buvo 
dvasios bei ūpo nupuolimas: buvo laukiama 
katastrofa. \

Išeičiai iš to didelio pavojaus surasti/rug- 
sėjo 26 d. buvo sušauktas Steigiamajame Sei- 
jne kai kurių Ministcrių bei kai kurių Steig. 
Seimo Komisijų pirmininkų pusiau privatus su
sirinkimas, St. Seimui Pirmininkui pirminin
kaujant. Susirinkime’ greit paaiškėjo, kad atė
jo Lietuvai momentas, kada pati visuomenė 
turi stoti kovon dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
parodydama, kad ji ištikrųjų nori būti neprik
lausoma. Tik su taip nusistačiusią bei pasiry
žusią visuomene tegalima buvo laimėti.

2. Organizavimasis. '
Kad visuomenė galėtų tikrai nevaržoma, 

visai laisvai savo nusistatymą bei pasiryžimą 
išreikšti, buvo nutarta, nesinaudojant nei val
džios, nei St. Seimo autoritetu (vardu), nuro
dyti visuomenei organizavimosi bei kovos dėl 
nepriklausomybės būdą. Tai minčiai išreikšti 
ir buvo sudarytas, iš žymesniųjų Steig. Seimo 
narių (soc. deni, atsisakė} Lietuvos Gynimo 
Komitetas, paskui pasivadinęs Vyriausiuoju 
Lietuvos Gynimo Komitetu. į Komitetu įėjo dar 
Krašto Apsaugos Ministerijos ir L. Šaulių Są
jungos atstovai, šitokiam Komiteto organiza
vimui St. Seimo Seniūnų Sueiga pritarė ir ją 
moralei parėmė, lėčiau, kad Vyr. Liet. Gyni
mo Komitetas dar labiau įgytų visuomenės reik( 
šniės, rugsėjo 28 d. buvo sušauktas St. Seimo' 
frakcijų ir visuomenes organizacijų atstovų 
susirinkimas, dalyvaujant Krašto Aps. Min. įga- 
liotiniui. larp kitko dalyvavo atstovai nuo L. 
Krikščionių Demokratų, L. Socialistų Liaudi
ninkų demokratų, Lietuvos Vokiečių partijų, 
žydų Tautos Tarybos, Socialistinės Jaunuome
nės Organizalijos, L. Šaulių Sąjungos, Pavasa
rio, L. Valstiečių Sąjungos, “Santaros,” “Pa
žangos,” L. Ūkininkų Sąjungos, Aukštųjų Kur- 
s/i, Blaivybės Dr. ir t. t. Susirinkimas be ginčų 
pritarė pačiai L. G. Komiteto idėjai ir išrinko 
lį (»yn. Komiteto tarybą, ločiau ši praktiškos 
r Ūksmės neturėjo.

3 Pirmieji darbai.
V. L. G. K. tuojau kreipėsi į visuomenę at

sišaukimu, pabrėždamas pavojų Lietuvos ne
priklausomybei, šaukdamas visuomenę gintis 
ir sykiu nurodydamas organizavimosi būdą. 
Komitetas nepasiuntė savo organizatorių į pro
vinciją, norėdamas, kad pati visuomene nuro
dytu budu susiorganizuotų, nes tokia, savaime 
susidariusi organizacija, butų tvirčiausia.

Komiteto atsišaukime buvo nurodoma, kad 
kiekviename valsčiuje privalo susidaryti Lietu
vos Gynimo Komitetas: valsčių komitetai jun
giasi į apskričių komitetus, orgaiųzacijos gi gal
va yra Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas. 
Kad kova turėtų tikros reikšmės, buvo nurody
ta, kad besiorganizuojant dar reikia: pasitikėti 
St. Seimui, remti visais budais valdžią — sto
jant savanoriais į kariuomenę, besiorganizuo
jant į šaulių bei partizanų barius, renkant ka
reiviams bei šauliams ar partizanams aukų: 
maistu, drabužiais, aukojant brangenybių (auk
so, sidabro ir t. t.) Lietuvos aukso fondui su
daryti.

Į šį V. L. G. K. atsišaukimą visuomenė at
siliepė. didžiausiu dvasios pakėlimu bei pasiry
žimu. Atsišaukimui pasirodžius, tuojau pradė
jo plaukti įvairiausios aukos, iš visur ėjo į ka
riuomenę bei šaulius savanorių, valsčiuose, ap- 
ikričiuose per visuotinus susirinkimus ėmė or
ganizuotis vietos Lietuvos Gynimo Komitetai. 
Ir nesukakus mėnesiui nuo darbo pradžios, nuo 
pirmo V. L. 'G. K. žodžio jau visa Lietuva buvo 
susiorganizavusi į vieną didelę* organizaciją — 
Lietuvos Gynimo Komitetus.

V. L. G. K. netikėtai didelio darbo užklup
tas turėjo samdyti bei šiaip kviesti daug dar
bininkų, užimti, St. Seimo Prezidiumui leidus, 
net 5 didelius kambarinis darbams ir rūsį sande
liui. Vien aukas priimant kartais per kiaurą 
dieną darb^yftsi 2—4 žmonės (daugiausia St. 
Seimo nariai —< moterys). Pats Komitetas -pra^. 
džioj ilgą laiką posėdžiavo kasdien, o kartais 
net du kartu į dieną, visados turėdamas daug 
reikalų išspręsti, gi kai kurie K-to nariai dir
bo K-te be paliovos. Komitetas staiga, nuo pat 
savo užsimezgimo dienos, vpsidarū autoritetpiga 
visuomenės įstaiga. Į jį kreipėsi atskiri asme
nys, organizacijos, — visi, kam tik buvo bran
di Lietuvos neprikišiu.soniybū ir kas tik jaute 
valandos rimtumų; kaipo pavyzdys galima pri
minti, ka kuone visa Kauno moksleivija dide
liu dvasios pakėlimu, metus mokslą, rugsėjo 
29 d. dideliu organizilotu buriu atėjo Komite- 
tan, kad per jį ir jo žinioj esant,, Tėvynei tar
nautų. ' ! į

Komiteto padėjėju pasidarė beveik visa 
Lietuvos visuomenė. Jis atsistojo jos pryšaky.

------------------L- ■

^Bus daugiau)

Mrs. Quillon papasakoja, 
kaip Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound išgelbėjo 
jų nuo operacijos.

Muskegon, Michigan. — “Išvaikš
čiojus pas įvairius gydytojus aštuone-

lis ar devynelis 
metus be mažiau
sios pagalbos, ant 
galo jie man pasa
kė, kad vaistas ne
pasieks mano ligos 
ir kad aš turiu eiti 
ant operacijos. Aš 
buvau girdėjusi a- 
pie Lydia E. Pink- 
hanv’s Vegetable 
Compound ir daž
nai mačiau apgar
sinimus įvairiuose 
buvo sakoma, kadlaikraščiuose, kur 

moteris sirgusi taip kaip aš, pasvei
kusi ir sustiprėjusi nuo Vegetable 
Compoundo. Nusprendžiau pažiūrė
ti, kiek jis pagelbės man ir nepabai
gus ketvirtos bonkeles, aš buvau ge
resnė, silpnumas perėjo ir dideli 
skausmai iš mano šonų pranyko. Aš 
dabar esu stipresnė, padirbu savo 
darbą namie ir dar dirbu dirbtuvėj. 
Aš dar tebeima Vegetable Compoun- 
dą ir neatsigiriu jo.” — Mrs. Nellie 
Quillon, 17 Morris St., Muskegon, 
Mieli.

Moters turėtų pasisaugoti tokių 
prasergėjaneių simptomų kaip trau
kią žemyn skausmai ir silpnumas, nes 
jie pasako apie kokią moterų kliūtį ir 
nuolatinis ištikimas vartojimas Lydia 
E. Pinkliam-’s Vegetable Compound 
mažne visuomet pagelbsti.

Frahklin O. Carter, M. I).
120 So. State St.,

z Valandos: 9 iki 5. Septintadieniais 
10 iki 12.

YraŲmns brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jrf turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarim&i suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

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

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

/■■■ 1 ■ !■ .
Office Hours: 10 iki 12 piet* 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuską
1 PHYSIC1AN AND NURGlJoN 

1900 So. Halated St.
Gyvenimo vietai

4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų 

Tel. Lafayette 0098 z
L __ __  _____ /

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8281 Se. Raleted St., Ckliago, IU.

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

943 VV. 33rd Place
Phone Boulevard 8318 

Patarimai 'dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

V .......-- . i

l arpufynas prašalina

Prašalink tą šaltį TUOJAUS! Ne- 
■čiaudėk — nevaikščiok spaudžiama 
kiūtinę ar kosėdamas ir ardydamas 
visą savo kūną. Turpo, Tarputyninis 
Tepalas, pravaro Šaltį, kaip nužadėji- 
mu. Persisėda giliai ir tuojaus išva
ro šaltį.

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jasis išradimas, Turpo sujungia visą 
slėpiningą tarputyno persisėdaifą jie- 
gą su kitais nuostabiai gydančiais 
veiksniais. Turpo veikią tokiu nuo
stabiu greitumu ir nuoseklumu, kad 
įtrynus į krutinę ar kaklą mažne tuo
jaus pajauti tarputyno kvapsnį kvape.

Susibraukyk su Turpo vakarą — 
ant rytojaus šaltis bus praėjęs. Tur
po taipgi greitai sustabdo bronchitą, 
plaučių plėves uždegimą, dieglį klube, 
reumatinius skausmus, katarą ir neu
ralgiją. Palengvina krupą ir gerkles 
skaudėjimą mažne* tuojaus. Turpo 
netraukia pūslių, nedegina, netepa.

PRAVARYK ŠALTI TUOJAUS su 
Turpo, Tarputyno Tepuklu, turinčiu 
kitus senus ištikimus vaistus Mentolį 
ir Kamparą . Parsinešk Turpo iš ap- 
tiekos šiandien — 30c. ir 60c. sloji-

j keliui.

$6.95

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
I UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

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

MEYER’S BIRI) COMPANY,
Importuotojai ir Exportuotojai. I>idm<enomi« ir Hititilkinerioiiiis. 

Pai'davos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street Chicago, III.

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

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

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- Į 
POS gydymo bi

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

ir
Privatinių
Lig«
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

i nuo

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyta tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

L— —— ------------—...........  J

[pinigai
. iš
Town of LakeLIETUVON

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

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago. IH.

Lietuvi® Gydytik. u Chirurgai į 
‘Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, I

6 iki D vaka/ e
3259 So. Halslcd St„ < hicajr»

DR. A. J. BERTAšiUS i
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 11 ryto
Tel. Boulevard 59j 3

Rezidencija, 8159 So Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA j 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IIL | 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 va V.!! 
Phone Canal 0237

Dr. Anelė KaushiBas D. C
< CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 

'ligas: nervų, reumatizmą, pavaly
siu, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimą! dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

'Telefonas Hoosevelt 3135
JV^L: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

/' IT, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
' a. m.

Gydytojas, Chirurgas
3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5652

Vai. 10—12 A. M.T—3 ir 6-9 P. M. i
Ned. 10—12 A. M. . t

Itesidence Canal 2118
_________________



NAUJIENOS, Chicago, 111.

C111 GAGOS i
Sekamos pamokos tęsis se

kančiai:

ŽINIOS
sausio 4 d., 4 

vai. po pietų, Fuillerton salėj, 
kalbės p. Jesse Lovve Smitb

kontraktas angliakasių su ka
syklų savininkais baigiasi ko
vo 31 d., šiais metais. Anglia
kasiai reikalauja šešių valandų 
darbo dienos ir penkių dienų 
savaitei. /

f i ja ”
šeštadieny, sausio 6 d., 2:30 

v. po pietų, Fullerton saloje, 
kalbės p. Samuel Scoville, Jr. 
temoje “Laukinių žmonių bu
dai”.

4 vai. pq pietų toj pačioj 
pamokinantis judami

SVARBIOS PRAKALBOS.
Kalbės'S. M. Levitas.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
7 d„ Socialistų Instituto salėj, 
26 11 Le-Moyne avė., kampas 
Talinan avė., įvyks labai įdo salėje, 
mios prakalbos. Prakalbas paveikslai, 
rengia Rusų Socialdemokratų ! Sekmadieny, sausio 7 d. 
grupės komitetas. Prakalbos 
prasidės tračią valandą po pie- Orphdns M. Schantz 
tų. Kalbės drg. S. M. Levitas 
tonui “Darbininkų klases padė
tis sovietų Rusijoj.”

vai. p. i>., galerijose, kalbės p. 
temoje 

“Musų paukščiai”. Bus ir kiti 
kalbėtojai.

I Antradieny, sausio 9, 2 v.
Drg. Levilas yra gerai žino- p. p., Fulerton salėje, kalbės 

mas veikėjas chicagiečiams. Dr. Henry C. Gosvlles, Chica 
Per pastaruosius penkis su vir- gos universiteto prezidentas, 
šunį metus jis pergyveno So- temoje “Ilinojaus miškai įr jų 
vietų Rusijoj ir, be abejones, tvarka”.
plačiai susipažino su komunis-- Ketvirtadieny, sausio 11, 4 
line tvarka. Jis nelabai senai vai. p. p., Fullerton salėj, kal- 
sugrįžo Amerikon ir dabarti- bes Dr. V. A. Latlian, Illino- 
niu laiku lankosi Chicagoj. Vi- jaus mikroskopinės draugijos 
siems bus* labui įdomu išgirs- narys» temoje: “žolynų gyvem- 

“ t pasakys mas” ir apie kitus niikrosko- 
o ypa- pinius dalykus.

1 '- "i šeštadieny, sausio 13 dieną, 
Fullerton salėj.

INVESTIGUOS KLANIEČIUS.
Eina gandai, kad keli Aus

tin stoties pbl teistai prisirašė 
prie klano ir kad tą patį pa
darė keli ugniagesiai. Tai reiš
kia, kad klaniečiai pradėjo vei
kti policijos ir ugniagesių ei
lėse. Tuo reikalu miesto tary
ba darys nuodugnią investiga- 
ciją. Ateinantį penktadienį nu 
žiūrimų policijų stočių kapito
nai ir ugniagesių viršininkai 
bus pašaukti tardymui.

PIENAS PABRANGS.
(Nežiūrint pono Bussell J. 

Puode darodymų, kad nėra ma
žiausio reikalo pakelti pieno 
kainą, didžiosios pieno distri
bucijos kompanijos 
kad. ateinančią savaitę 
kvorta parsiduosianti 
centu brangiau. Tai
pieno kaina pakils nuo 
13 centų kvortai.ti, ką drg. Levitas 

apie Sovietinę Rusiją, 
tingai apie «darbininkų klasės 
padėtį tenai. Hiblika yra kvie- 2:30 v. p. p 
čiama atsilankyti kuoskaitlin- kalbės p. Wni. Bebe, autorius 
ginusiai. S. M. Levitas kalbės 
rusiškai. Beabejonės, jo kalba 
ir suteiktomis* žiniomis bus 
publika pilnai patenkinta.

— Reporteris.

PAMOKOS DAI-

daugelio laukinių gyvulių ir

Lietuviams, turintiems to- 
mis valandomis laiko, patarti
na atlankyti tas pamokas.

—M. š.

pranešė, 
pieno 
vienu 

reiškia 
12 iki

PAVOGĖ TRIS AUTOMOBI
LIUS.

Vakar Chicagoj banditai pa
vogė tris automobilius, o poli
cija surado penkis pirmiau pa
vogtus automobilius. Policijai 
po Naujų Metų, geriau sekasi 
negu vagiliams.

SVARBIOS
LĖS INSTITUTE.

Nuo gruodžio 28 d. iki sau
sių 13 dienai,. Dailės Institu
te tęsiasi svarbios pamokos iš 
gamtos mokslų. Rodoma pa
veikslai Fuilerton salėj nuo 12 
iki 5 vai. po pietų. Į pamo
kas įžanga dykai. Paveikslai
yra judami. Juose rodoma va uja atstovai nuo 
laukų gėlės, gyvulių auginimo kos valstijų, 
ir iu prižiūrėjimo budai.

PRASIDĖJO KASYKLŲ BA
RONŲ IR ANGLIAKASIŲ 

KONFERENCIJA.
Vakar Northėrn Hotoly pra

sidėjo bituminių anglių kasyk
lų savininkų ir United Minei’ 
VVorkers* unijos atstovų kon
ferencija. Konferencijoj daly- 

kėiturioli- 
Norima susitarti 

dėl naujo kontrakto. Senasis

Lietuviu Rateliuose
“BIRUTĖS” MASKARADAS.

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas.

-------------1---------
1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.

(APYSKAITA)

1. Nepriklausomybes pavojui užėjus.
1(120 metais, Želigovskiui Lietuvą puolant, 

buvo susidariusi labai pavojinga mus nepriklau
somybei padėtis: kariuomenė kovose buvo 
smarkiai nukentėjusi, žymiai apsilpusi, mažai 
tinkanti krašto gynimui, visoj valstybėj jautė
si suirutės žymių, pačioj įgi visuomenėj buvo 
dvasios bei ūpo nupuolimas: buvo laukiama

Išeičiai iš to didelio pavojaus surasti rug- 
( sėjo 26 d. buvo sušauktas Steigiamajame Sei

me kai kurių Ministerių bei kai kurių Steig. 
Seimo Komisijų pirmininkų pusiau privatus su
sirinkimas, St. Seimui Pirmininkui pirminin
kaujant. Susirinkime* greit paaiškėjo, kad atė
jo Lietuyai momentas, kada pati visuomenė 
turi stoti kovon dėl Lietuvos nepriklausomybes, 
parodydama, kad ji išlikrųjų nori būti neprik
lausoma. Tik su taip nusistačiusiu bei pasiry
žusią visuomene tegalima buvo laimėti.

2. Organizavimasis.

Kad visuomenė galėtų tikrai nevaržoma, 
visai laisvai savo nusistatymą bei pasiryžimą 
išreikšti, buvo nutarta, nesinaudojant nei val
džios, nei St. Seimo autoritetu (vardu), nuro
dyti visuomenei organizavimosi bei kovos dėl 
nopriklaitsoinybės būdą. Tai minčiai išreikšti 
ir buvo sudarytas, iš žymesniųjų Steig.. Seimo 
narių (soc 
Komitetas, 
Lietuvos Gynimo 
Krašto Apsaugos 
jungos atstovai.
vimui St. Seinrfo 
moralei parėmė.
mo Komitetas dar labiau įgytų visuomenės reik
šmės, rugsėjo 28 d. buvo sušauktas St. Seimo 
frakcijų ir visuomenės organizacijų atstovų 
susirinkimas, dalyvaujant Krašto Aps. Min. įga
liotiniui. 1 arp kitko dalyvavo atstovai nuo L. 
Krikščionių Demokratų, Lv Socialistų Liaudi
ninkų demokratų, Lietuvos Vokiečių partijų, 
žydų tautos darybos, Socialistinės Jaunuome
nės Organizalijos, L. šaulių Sąjungos, Pavasa
rio, L. Valstiečių Sąjungos, “Santaros,” “Pa
žangos,” L. t kininkų Sąjungos, Aukštųjų Kur- 
8)1, Blaivybės Dr. ir t. t. Susirinkimas be ginčų 
pritarė pačiai L. G. Komiteto idėjai ir išrinko 
ll (iyn. Komiteto Tarybą, tečiau ši praktiškos 
reikšmės neturėjo.

deni, atsisakė} Lietuvos Gynimo 
paskui pasivadinęs Vyriausiuoju

Komitetu. Į Komitetą įėjo dar

šitokiam Komiteto 'organiza-

Tečiau, kad Vyr. Liet. Gyni-

Sekmadienį, ruodžio 31 d., į- 
vyko viršmtinetos draugijos 
maskaradas Pulaskio svet.

Ši draugija kartą 'į metus 
surengia pasilinksminimo ba
lių arba vakarą, kurs įvyksta 
kas mot gruodžio 31 di,—pasi-

likimui Naujų Metų. Kiti jos 
vakarai tai koncertai bei ko
kių veikalų lošimai.

Šis maskardų bailius, kaip ir 
visuomet, buvo sėkmingas. 
Publikos buvo apie 600; bilie
tų parduota 557. Kostiumų bu
vo įvairių; kai kuriems buvo 
duodamos dovanos. Pradedant 
nuo 8 vai. vak. iki 11:30 nak
ties publika šoko—linksminosi. 
Prisiartinus tai valandai pra
dėta maršas griežti, o publika 
apsimaskavus maršuoti. Komi
tetas dalino dovanas. Dovanų 
sprendėjais buvo: Adv. A. Olis, 
Dr. K. Kliauga, P. Petraiticnč, 
J. Sedraitus, J. Vitkevičius ir 
R. Digris. Prizus laimėjo gru
pes sekamai:

Grupė I iš 30 merginų, pa
sirėdžiusių klanais ir vedamų 
p. Sofijos Krasauckienes, lai
mėjo pirmą prizą- -$50 čekį.

Grupė 11 13 asmenų — 12 
mot. ir vieno vyro, pasirėdžiu
sių “Bathing Beauties”, Va
duojamų Juozo Striunskio, lai
mėjo antrą prizą —$10.00 čej 
kį. /

Grupė III—“iJeteliuškės” (iš 7 
moterų,— laimėjo čekį $4.00. 
Jai vadovavo p. Ona Gernaus- 
kas.

Toliau sekė pavieniai. Pirmą 
■prizą iš pavienių laimėjo S t. 
Senionis, pasirėdęs princu. Jis 
gavo fotografinę kamerą. Iš 
moterų Br. Staniuliutė, egyp- 
tietės cosliume. Jinai gavo 
ivory setą. Ir daugiau pavie
niai gJĮvp dovanas.

Kostiumu, man rodos, kitais 
melais buvo daug įvairesnių, 
šiame maskarade matėsi ma
žai ir neįvairus kostiumai. Pri
zais maskaridiniai, - kaip man 
toko girdėti, nelabai patenkin
ti. Pirma grupė labai paben-

Atitaisė žvairas akis, Iš
gydė Akiu Ligas, Kurtu
mą, Užimą Galvoj Dau

geliui žmonią.
Čia Trečiadienį ir 

Ketvirtadienį.

sako galįs atitaisyti

( Tąsa ant 6to,pusl.)

GYDYTOJAI NORĖJO

Dr. Carter
mažne kiekvienas žvairas akis j kelias 
minutas be chroformos arba eterio ir 
be skausmo, kada ligonis sėdi ir kal
ba su juo. Ponui Ii. Allgeier, 1226 
West 97 PI., tapo atitaisyta žvairos 
akys ir jis tą patį vakarą sugrįžo na
mo, jam niekad daugiau neskaudėjo 
akių. P-lė Mary Jackson, 3423 Au- 
burn Avė. turėjo labai žvairas akis; 
kada gydytojas taisė jai akis, ji sėdė
jo ir kalbėjo su juo; nuėjo namo svei
ka. James Henry, 83 metų amžiaus 
turėjo katarą, katarinį kurtumą ir 
galvoj užimą per aštuonelis metus; 
jis visai pasveiko. Alex. Glenn tu
rėjo katarą per 35 metus, kurtumą ir 
galvoj užimą per trejis metusk jis pil
nai pasveiko. Thomas Jonės beregė
jo per 23 metus, jis taip neimųS, kad 
reikėjo vedžioti. Dr. Carter atitaisė 
jam akis be jokios operacijos. Dr. 
Carter išgydo mažne kiekvieną akių 
/ligą, neregystę, kurtumą, užima gal
voje ir nosies, galvos ir gerklės kata
rą, nesveikus tonsilus ir kaulus savo 
specialiu budu be chirurginės opera
cijos; per 25 metus jis buvo pasišven
tęs šitam darbui ir išgydė tūkstančius 
ligonių. Jis kviečia visus sergančius 
pasimatyti su juo. Jis ištirs kiekvie
ną ligą šitą mėnesį dykai, pasakis 
kaip yra, ar galima pagelbėti jo nau
ju budu ar ne. Jis yra išleidęs bro
šiūras, kur išaiškinama jo budai ir 
aprašoma tūkstančiai susirgimų. Jis 
suteiks,ar pasiųs jas dykai kiekvienam 
sergančiam*. Parašyk ir pasisakyk 
kokia yra liga. Neik ant operacijos, 
kol negausi atsakymo nuo jo ir neap
turėsi knygutės. Jis norėtų pasikal
bėti su kiekvienu žvairomis akimis. 
Jo būdas yra tokis prastas, kad nėra 
pasiteisinimo būti žvairu. Jis šį mė
nesį atskaitis 20% už žvairų akių gy
dymą ir už akinius. Jis yra labai 
prieinamas.

Kad 
jums'

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

Peter A. Miller
' 2128 W. 22nd St. 

Tel. Canal 5838

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos f nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuc 

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

Tol. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet. /

Reikalingiakiniai.
Jei kenti galvon akaudSjim*.
Jei akailAnt raidla susilieja,
Jei II raldls darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei ukaltant ar siuvant akis akae 

tuomet reikalaukit akinių.

John J.Smetans
Akinių atecialietai

1861 So. Ashland Ave^ *
Kampas 18-os gatvia. / 

Ant trečio augSto viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai 
Nedėldieniais: 9 ryto1 iki 12 dienai.

Rezidencijos tel. Van Buren
Ofiso tel. Boulevard 969

Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moterišką, Vyriški, 

Vaikų ir visti chroniškų, iigų.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos-: 10—11 ryf<»; 2—3 po piet. ' 
7—8 vak' Nedėliotais 10—12 dieną 
Res. 1t“.9 Indenendence Rlvd Chicag*

Tai. Austin

DR. MARYA
D0WIATT -SAI

6208 W. HarrfS' S5t.

Valandom 8—12 kai ir (j_ 8
vakaro Išskiriant <.edel<ii..rnu.-

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ/ 

4631 So, Ashland Avė
Tel. a Yards 994

Ofiso vai. j 8 iki 10 V. y to, 1 Rd t 
ir 7 iki 9 v, ■ nedėl dieniai* nuo II 
iki 1 Tai. Wo nietu.

Canal 1267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR
GYDYTOJ

Valand

NadJli.

. Z. ŽALA TORIS 
ir CHIRURGAS

: 11 iki 4 po piet, 
iki 9 vakare,

nuo 9 iki 12 rvt*
J-C21 So. Halated St,, 
m pa h 18 ir Halated Si

3 Pirmieji darbai.
V. L. G. K. tuojau kreipėsi į visuomenę at

sišaukimu, pabrėždamas pavojų Lietuvos ne
priklausomybei, šaukdamas visuomenę gintis 
ir sykiu nurodydamas organizavimosi būdą. 
Komitetas nepasiuntė savo organizatorių į pro
vinciją, norėdamas, kad pati visuomenė nuro
dytu budu susiorganizuotų, nes tokia, savaime 
susidariusi organizacija, butų tvirčiausia.

Komiteto atsišaukime buvo nurodoma, kad 
kiekviename valsčiuje privalo susidaryti Lietu
vos Gynimo Komitetas: valsčių komitetai jun
giasi į apskričių komitetus, organizacijos gi gal
va yra Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas. 
Kad kova turėtų tikros reikšmės, buvo nurody
ta, kad besiorganizuojant dar reikia: pasitikėti 
St. Seimui, remti visais budais valdžią — sto
jant savanoriais į kariuomenę, besiorganizuo
jant į šaulių bei partizanų burius, renkant ka
reiviams bei šauliams ar partizanams aukų: 
maistu, drabužiais, aukojant brangenybių (auk
so, sidabro ir t. t.) Lietuvos aukso fondui su-

Mrs. Quillon papasakoja, 
kaip Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound išgelbėjo 
jų nuo operacijos.

Muskegon, Michigan. — “Išvaikš
čiojus pas įvairius gydytojus aštuone- 

_______ _____________ 1 ♦ I 1 «

J

1

i

lis ar devynelis 
metus be mažiau
sios pagalbos, ant 
galo jie man pasa
kė, kad vaistas ne
pasieks mano ligos 
ir kad aš turiu eiti 
ant operacijos. Aš 
buvau girdėjusi a- 
pie Lydia E. Pink- 
harr/s Vegetable 
Compound ir daž
nai mačiau apgar
sinimus įvairiuose 
buvo sakoma, kad

Frahklin O. Carter, M. D.
120 So. State St.,

• Valandos: 9 iki 5. Septintadieniais 
10 iki 12.

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

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

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

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

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICLAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta j 
4193 Archer Avė, 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

hrpurynas prašalina

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted St., Chifago, IH.

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

943 VV. 33rd Place
Phone Boulevard 9313 

Patarimai -dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakariu

Į šį V. L. G. K. atsišaukimą visuomenė at
siliepė didžiausiu dvasios pakėlimu bei pasiry
žimu. Atsišaukimui pasirodžius, tuojau pradė
jo plaukti įvairiausios aukos, iš visur ėjo į ka
riuomenę bei šaulius savanorių, valsčiuose, ap- 
ikričiuose per visuotinus susirinkimus cine or
ganizuotis vietos Lietuvos Gynimo Komitetai. 
Ir nesukakus menesiui nuo darbo pradžios, nuo 
pirmo V. L. G. K. žodžio jau visa Lietuva buvo 
susiorganizavusi į vieną didelę organizaciją — 
Lietuvos Gynimo Komitetus.

V. L. G. K. netikėtai didelio darbo užklup
tas turėjo samdyti bei šiaip kviesti daug dar-* 
bininkų, užimti, St, Seimo Prezidiumui leidus, 
net 5 didelius kambarius darbams ir rūsį sandė
liui. Vien aukas 
dieną darjiąvosi 
Seimo nariai —. 
džioj ilgą laiką
net du kartu į dieną, visados turėdamas daug 
•eikalų išspręsti, gi kai kurie K-to nariai dir

bo K-te be paliovos. Komitetas staiga, nuo pat 
savo užsimezgimo dienos, vpsidarė autoritetinga 
visuomenes įstaiga. Į jį kreipėsi atskiri asme
nys, organizacijos, — visi, kam tik buvo bran
gi Lietuvos nepriklausomybė ir kas tik jautė 
valandos rimtumą; kaipo pavyzdys galima pri
minti, ka kuone visa Kauno moksleivija dide
liu dvasios pakėlimu, metus mokslą, rugsėjo 
29 d. dideliu organizilotu buriu atėjo Komitc- 
tan, kad per jį ir jo žinioj esant,. Tėvynei tar
nautų. i ■

laikraščiuose, kur 
moteris sirgusi taip kaip aš, pasvei
kusi ir sustiprėjusi nuo Vegetable 
Compoundo. Nusprendžiau pažiūrė
ti, kiek jis pagelbės man ir nepabai
gus ketvirtos bonkelės, aš buvau ge
resnė, silpnumas perėjo ir dideli 
skausmai iš mano šonų pranyko. Aš 
dabar esu stipresnė, padirbu savo 
darbą namie ir dar dirbu dirbtuvėj. 
A.š dar tebeima Vegetable Compoun- 
dą ir neatsigiriu jo.” — Mrs. Nellie 
Ųuillon, 17 Morris St., Muskegon, 
Mieli.

Moters turėtų pasisaugoti tokių 
prasergėjančių simptomų kaip trau
kią žemyn skausmai ir silpnumas, nes 
jie pasako apie kokią moterų kliūtį ir 
nuolatinis ištikimas vartojimas Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound 
mažne visuomet pagelbsti.

s Prašalink tą šaltį TUOJAUS'l Ne- 
eiaudėk — nevaikščiok spaudžiama 
kiūtinę ar kosėdamas ir ardydamas 
visą savo kūną. Turpo, Tarputyninis 
Tepalas, pravaro Šaltį, kaip nužadėji- 
mu. Persisėda giliai ir tuojaus išva
ro šaltį.

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jasis išradimas, Turpo sujungia visą 
slėpiningą tarputyno persisedanvą jie- 
gą su kitais nuostabiai gydančiais 
veiksniais. Turpo veikią tokiu nuo
stabiu greitumu ir nuoseklumu, kad 
įtrynus į krutinę ar kaklą mažne tuo- 
jaus pajauti tarputyno kvapsnį kvape.

Susibraukyk su Turpo vakarą — 
ant rytojaus šaltis bus praėjęs. Tur
po taipgi greitai sustabdo bronchitą, 
plaučių plėvės uždegimą, dieglį klube, 
reumatinius skausmus, katarą ir neu
ralgiją. Palengvina krupą ir gerklės 
skaudėjimą mažne tuojaus. Turpo 
netraukia pūslių, nedegina, netepa.

PRAVARYK ŠALTI TUOJAUS su 
Turpo, Tarputyno Tepuklu, turinčiu 
kitus senus ištikimus vaistus Mentolį 
ir Kamparą . Parsinešk Turpo iš ap- 
tiekos šiandien — 30c. ir 60c. sloji- 
keliui.

priimant kartais per kiaurą 
2 4 žmonės (daugiausia St. 
moterys). Pats Komitetas pra- 
posėdžiavo kasdien, o kartais

Komiteto padėjėju pasidarė beveik visa 
Lietuvos visuomenė. Jis atsistojo jos pryšaky.

(Bus daugiau)

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 Aftfi) GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR 
IUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

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

MEYER’S BIRI) COMPANY, 
Importuotojai ir,Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir is toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborr^ St.) 
Imkite ei e vai torių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydytu tai geriausia vilta 
ligojiių atsilankymui.

$6.95
Andreasburgo

įjus nanvus, taipgi
dirbtuves. Cash arba- ant išmokėjimo.

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

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

K

PINIGAI
. iš
Town of Lake
LIETUVON

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

Tlephonai Yards 6082

! DR. H. SliiraiCti
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
•VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisu jrra 

uždarytu

elephon* < 6834

Oib I i
Hritmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

Telephone Y artis 1632

UHI Ji L lUUlV 
Lietuvis Gydyt<> u Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 Iki 9 vakare 

3259 So. Hal' ted St~ Chicage

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSIC1AN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard ' 3 

Rezidencija, 8159 So; Union Avė.
Tel. Y arda 1699

DR. C. K. KLIAUGA*?
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. Į
> kampa* 18tb St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak,|‘ 
Phono Caifhl 0257

Dr. Anelė Kailshillas D. C.
< CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroni&kas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly- 

•žių, naktinį susiŠlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 

' vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S't., kampas Leavitt St.

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

5, nuo G iki 9 p.
x a. m.

a. Ned. 9 iki 12

Gydytojas, Chirurgas ir Akužeras 
3261 S. Halsted St.

. Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A. M.T—3 ir 6-9 P. M.

Ned. 10—12 A. M.
Ttegjįtence Canal 2118

Z -



(Seka nuo 5-to pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Saus. 4,

Kimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 
imai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

L

Severais
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO. < 
k CEDAR RAPIDS, IOWA ■

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimąr—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai PaiisE^pelIeris turi
INKARO vaisbaženklį. .

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CO.

Lietu-

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

vos Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pa<ekmingiausiai siunčiame pinigus

BIZNIERIAI!
Apkapokite Inventorių 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės mokėti 15tą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota VVashingtone, D. C. 
“Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams. * i

J. P. VARKALA
PUBLIC ACCOUNTANT 

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą ant Bridgeporto

3241 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 5066
Ofisas vldurmiestyje

203 So. Dearborn Str.,
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystes. Revizuoia knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.

NURSE
Telefonas

Yards
3135

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

GENOVAITE NORKAITE 
3% metų amžiaus pasimirė po 
sunkios ligos 2 vai. rytą, sausio 
3 d., palikdama nubudime savo 
tėvelius Viktorą ir Oną, ir se
sutę Oną. Išlydėjimas iš namų 
2140 S. Wabansia Avė. 2 vai. po 
pietų ketvirtadienį sausio 4 d., į 
Tautiškas kapines. Meldžiame 
visus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę tėvai:
Ona ir Viktoras Norkai 
ir sesutė Ona Norkaitė

kinta sų $50.00. Man rodos, 
kad klanams toks prizas per- 
didelis. Antra grupė labai ne
patenkinta su $10.00. Mat 
moterims permažai. Visgi, jei
gu reikalauti daugiau, tai bent 
reiktų ir į save atsižvelgti. Iš 
moterų virš 30 m. amžiaus ir 
sverenčių 200 svarų su viršum 
nevisuomet “Bathing Beautics” 
išeina geriausios. Trečioji gru
pe irgi skundėsi, kad $4.00 per
mala. Nors kostiumai dailus 
ir daugiau verti negu kurie ki
ti, bet ką padarysi su tokia 
tvarka, kati priimta duoti pri
zą pagal daugumą, ne koky
bę. Gaila.

Visgi komitetas prizus galėjo 
kitaip sutvarkyti’: maždaug 
propotrcuon£i|ia|{— Reporteris.

ševikams, kurie nuolat taikosi 
prie draugijos iždo, labai ne
patiko ir jie tam bandė prie
šintis, bet jų pastangos buvo 
vdltui.

Naujų Metų vakaro rengimo 
komitetas pranešė, kad viskas 
jau suruošta ir vakaras įvyks 
(jau įvyko 1 <1. sausio, 1923 
m.) Po pranešimų buvo ren
kami darbininkai vakarui ir 
valdyba 1923 m. Valdybon iš
rinkta: pirm. V. Bašinskas, 
pirm. pag. J. Gelgaudas, nut. 
rašt. J. Bluožis, fin. rast. J. 
Kaulakis, ižd. A. Zalatorius, 
kasos glob. p. Runkelaitč ir 
Tėtutis, maršalka Apšeiga.

Kiek laiko atgal šioj draugi
joj buvo bepradedą įsivyrauti 
komunistėliai, bet dabar, kaip 
visur, taip ir čia, jie visai su
smuko ir jau nebeturi jokios į- 
takos draugijoje. (Nors ši drau
gija nariais nėra labai skait
linga, bet už tai finansiškai 
tvirta.— Ex-Komunistas.

s i rodė kokiais paukščiais esą.”
Žinoma, komunistams tai 

dar labiau nepatiko ir pradėjo 
kelti didesnį triukšmą. Naba
gui ex-Trockio garbintojui, Vi
kšriui, 
dos ir •] 
Vikšriui paaiškinus 
zius, Trockio vaikai nusirami
no. Kalbėtojas ir toliau Mas
kvos lyderius garbino žulike- 
liais ir Židikais, bet komunis
tai tylėjo ir ramiai klausėsi.

Kalbėtojas pasakė publikai, 
kad pasauly nėra nė 
darbininkiško 
kvietė publiką 
leidimui tokio

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
J1EŠKAU gavo dėdės Vincento 

Stankaičio, Kauno rėd., Šiaulių mies
to, 1905 m. gyveno Chicagoj. Turiu 

.... I prie jo svarbų reikalą; Jis pats ar
prisiėjo lipti imt ėst ra- Į<as apie jį Žino, praneškite adresu: 
paaiškinti Lenino lėzius. Lithuania, Marcelė Stankaičiutč, Mar- 
1 _ timškenų kaimo Panemunėlio vals.,

tuos te- Rokiškio aptįkr. Busiu labai dėkinga.

JIEŠKAU Felikso Bielskio, 1914 m. 
jo adresas buvo: F. Gorny, 261 Driggs 

( Avė., Brooklyn, N. Y. Jis pats ar 
kas žino apie jį malonės pranšeti adre- 

|su: Lithuania Šiauliai, Žemoji g-vė, 
Nr. 111, Adomui Janulevičiui.

REIKIA DARBININKŲ 
23^ “ yyrv

LIETUVIŲ PARDAVINĖTOJŲ 
Reikalaujama musų Nelaimės ir Svei
katos Polisams pardavinėti. Geras 
mokesnis, malonus darbas.

Kreiptis 8 lubos 20 East Jackson 
Blvd. National Casualty Co.

R. F. Morenus, vedėjas.

HEIKiALAUJAMiAS VI/RĖ- 
jas Peoples Restaurant

1628 W. 47-th St.
Boulevard 2385.

RAKANDAI
BARGENAS.

tTuri parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
dsa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

MARIJONOS RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS.

Nelabai senai Chicagos pub
lika turėjo progos išgirsti ta
lentus atvažiavusių iš Lietuvos 
Operos artistų. Tie trys artis
tai kaipo reprezentantai Lietu
vos meno sutraukė skaitlingą 
publiką į savo gražų koncertą 
dideliame teatre vidurmiesty- 
je.

Dabar bus taipjau interesin
ga žinutė, 'kati kiti tl’ys lietu
viai artistai reprezen tuoj antys 
Chicagos lietuvių meną dai
nuos čionai koncerte. Viena iš 
tų trijų artistų^-yra Marijona 
Rakauskaitė, kurios vardu tas 
koncertas yra rengiamas. Įdo
mu žinoti ir apie anuos du ši
to koncerto artistus, bet ' iš 
“'Mariutės” galima tik tiek iš
gauti, kad jie yra savo sryty- 
je taipjau pirmaeiliai Chicagos 
artistai.

Po koncerto publika galės 
pasiviešėti ir gražiai pasišokti, 
nes koncertas rengiamas Fine 
Arts Recital Hali ant 10 lubų 
Fine Arts Buiildinge, 410 S. 
M ic b i gan Avė., tarp Congress

sau-ir Vau Buren, nedėlioję, 
šio 14, 8 v. v.

WEST SIDE.

D-ro V. Kudirkos D-jos 
susirinkimas.

Pereitą šeštadienį, gruodžio 
30 <1., M. įMeldažio salėj, D-ro 
V. Kudirkos D-ja laikė savo

skaičius ir priėmus pereito susi
rinkimo nutarimus, buvo duo
dami komisijų bei delegatų 
raportai. 'VVestsidės Viešojo 
Knygyno delegatai išdavė ra
portą, pareikšdami, kad susi
rinkimo knygyno reikalu ne
buvo, bet jie tiki, kad po Nau
jų Metų susirinkimas Tupėsiąs 
įvykti. (Viršminimas knygynas, 
kiek laiko atgal užsidarė dėl 
lėšų stokos ir iki šioil dar west- 
skl'iečiai neįstengia jo atgai
vinti). Po to, išdavė raportą 
“frentai” iš “Friends of Soviet 
Russia” Lietuvių skyriaus. 
'Pečiaus manoma šaukti to sky 
^iaus delegatų konferenciją, 
kad likvidavus tą skyrių, nes 
jau, girdi, Rusijoj viskas esą 
gerai ir jai aukų nereikią. Kai 
kurie draugijos nariai pareiškė, 
kad, jeigu jau darbas užbaig
tas, tai reikia atšaukti delega
tai iš to skyriaus. “Frontai 
patarė palikti delegatus iki “ga
lui”, nes, girdi, mokėti už tai 
nieko nerikią. Draugija suti
ko juos palikti.

Kadangi pereitais metais bu
vo aukota daug pinigų iš drau
gijos iždo kai kuriems bolševi
kiškiems tikslams, todėl, kad 
užkirtus kelią tiems bolševikų 
kaulinimams iš draugijos pini
gų, liko nutarta toliau nebeau
koti pinigų partiniams tiks
lams, bet geriau žiūrėti, kad 
išmokėjus pašalpą bei pomirti
nę nariams. Aukaujant patar
ta prisilaikyti konstitucijos, t. 
y. aukoti apšvietos 
moksleiviams ir t.t. 
sakant, numušimas

reikalams, 
Toks, taip 
nagų bol-

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Pramoniečių prakalbos.

Gruodžio 29 d., Mildos sve
tainėj, įvyko pramoniečių (ai- 
doblistų), lietuviipgrupės, pra
kalbos. Nors buvo garsinta, 
kad prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakaro, bet tai įvyko tik 
apie 9:30 valandą.

Nagi, žiūriu, pirmininkauja 
J. Vikšris. Tai tas'ipats Vikšris, 
kurs pirmiau buvo katalikas, 
iš kataliko išsivysitė į socialis
tą, ^vėliau persivertė į komuni
stą, o dabar jau patapo “ščy- 
ru” aidoblistu. Matote, nors 
Vikšris nepripažįsta evoliuci
jos, bet, nežiūrint to, jam pri
siėjo pamatyti šaltas ir karš
tas, kitaip sakant pergyventi 
“evoliucijos laipsnius” iki iš- 
sirutulojo į aidoblistą.

Vikšris, užlipęs ant estrados, 
atidarė susirinkimą ir pareiš
kė, kokių paradų delei jis per
sivertė į aidoblistą. ”Matote, 
gerbiamieji, tarė į publikų Vikš 
ris — aš jau šiandie aidoblis- 
tas. Man labai smagu būti ai- 
doblistų, kad jų tarpe nėra ly- 
delių ir ačiū tam niekur nega
lės manęs nuvesti. Visi dirbsi
me ir veiksime ant vietos”. Jei 
taip, tai Vikšris gaili būti pa
tenkintas — nebreikės grum
tis su “evoliucija”.

Pirmiausiai kalbėjo anglas 
temoje “aidoblizinas —^geriau
sia unija”. Kalbėtojas laibai 
piktas ant Fosterio, kad jis ne
gerai organizuojąs darbinin
kus. Jis labai išgyrė aidobliz- 
mą, ir ypatingai todėl, kad šis 
neužsiima politika, kuri esan
ti labai painus dalykas.

Toliau kalbėjo lietuvis Ši
diškis. Pradėdamas kalbą, jis 
pasakė ir itemą, kuri buvo 
“Klesų kova ir jos organizaci
ja”. Kalbėdamas apie kapitali
stu^, jis tarė: “(Darbininkai, 
kapitalistai yra susiorganizavę 
indu'stnirliaji, vaUstybfmaįi, ge
ografiniai ir internacionaliniai. 
Su jais reikia aštriai kovoti”.

Kalbėtojas toliau pradėjo 
pilti kailį Trečiojo Internacio
nalo lyderiams, kam šie mul
kina darbininkus. Pasak kal-

tų bintų nuplėšti Trečio Inter
nacionalo tėziai, tai ant jų ka
ktų pasirodytų kitoki tėziai — 
Trečio Internacionalo žulikai 
ir žulikai.”

Svetainėj buvo keli Trockio 
ir Lenino vaikai. Tai jiems 
baisiai nepatiko ir jie pradėjo 
kelti “revoliuciją”. Jie parei
kalavo prirodyti, kur yra “ge
resnės sąlygos negu Rusijoj?” 

Kalbėtojas tuo pačiu įkaiti
mu jiems drožia 
komplimentų: “Jeigu 
iš jūsų pavagia ir jus 
vagies, užtenka jums
‘vagie, vagie, tavo kepurė de
ga’, tai vagis tuoj stversis už 
kepurės ir tuomet jus galėsite 
jam paimti už kalnieriaus. Pa
našiai elgiasi iČ\ tie žmonės (ro 
do į komunistus, keliančius 
triukšmą.) Taip greit, kaip aš|MeWažio sveįajnSJ, 224'2 w. 23 p,., 
įrodžiau jų prasikaltimus, jie kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra- 
tuoj stvėrėsi už kepurių ir pa-

sekamų 
kas ką 
nežinote 
sušukti

vieno
irlaikraščio 

paaukauti
laikraščio. Ka
bu vo šešiasde

šimts su keliais, tai ir sumetė 
dešimts dolerių su centais. 
Prakalbų rengimo išlakios sie
kiančios penkioliką dolerių. 
Kaip matote, darbininkiškam 
laikraščiui pinigų neliko.

Baigdamas kalbą Šidiškis 
pareiškė, ką aidoblistai nuvei
kę per dešimts metų, to ko
munistai nenuveiksią per šim
tą motų. — Vulkanas.

BIRUTIEČIŲ DVYNUKAI.

j). Viktoro Sakalausko (Sa
kalo) šeimyną aplankė garnys 
prieš pat naujus metus. Jiems 
belaukiant naujų metų garnys 
atgabeno dvynukus — dvi gra
žias mergaites. Tai gera dovana 
šventiems. Mat garnys neigno
ravo nė tėvo nė motinos —įda
vė kiekvienam po vieną. Sa
koma, kad jos sdks tėvų/pėdo- 
mis, bus artistėmis. P-aš\Saka- 
lausikas ir jo žmona yra gana 
veiklus birutiečiai. — Rep.

BURYS Iš 20 LIETUVIŲ ANT 
ATPLAUKI ANCIO LAIVO 

. “BERENGARIA”

Einant sutartimi tarp 
nard Linijos ir Lietuvos 
žios, būrys iš 20 lietuvių, 
ginusia jauni žmonės, 
žiuoja atplaukiančiu 
“Berengaria”. 
kiančio laivo 
žiuoja penki.

1 Cu- 
vald- 
dau- 
atva- 
laivu

Ant atplau- 
Albania“ atva-

ISRENDAVOJIMUI
GARAŽAS ANT RANDOS

8 automobiliams arba trdkanvs gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir 
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J, S. 
Czaikauską į Central Manufacturing 
District Banką, 1112 W. 35th St., Chi
cago. Tol. Baulevard 6310 Vaka- 
rais: Republic 4066.

SIŪLYMAI KAMBARIU
UŽ DYKĄ duodu gyventi 

ruimą moteriai ar merginai už 
pridabojimą 3 metų vaiko va
karais nuo 6 valandų iki 8.

Kreipkitės Naujienų Skyriui! 
3210 So. Halsted St. No 16

REIKIA tuoj gero ir prityru
sio bučerio, kuris moka anglų 
kalbą. Gera alga ir geros sąly
gos.

219 E. 115 St.

RiEIKALlN'GAS senas žmo
gus už pagelbininką prie <lže- 
nitoriaus. Valgis ir guolis dar
bas ant visados. Kreipkitės.

P. A. Mažeika,
1377 E. 57-th St. 2-nd fl.

PARDAVIMUI rakandai 
(furnitune) 4 kambariams. At
sišaukite 6 vai. vakare.

2026 S. Union Avė.,
1 fl. rear Brone CanaI 5301

NAMAI-ŽEME

REIKALINGAS apysenis žmogus 
prie namų darbo pečiui apšildomam 
prižiūrėti, darbas nuolatinis ge
ram1 žmogui; turi būt nevedęs; mo
kesnis pagal žmogaus darbštumą. At
sišaukti prisirengus prie darbo. Chas 
Prast, 735 W. 73rd St. iš užpakalio.

PARANDAVOJU kambarį dviem 
vaikinam arba vienam, arba mergi
nom ar vedusiai porai, arba pakelei
viams žmonėms; kambarys didelis ir 
šviesus, apšildomas; su valgiu, ar be 
valgio. Mes gyvename ant 3 lubų iš 
priekio. J. K. 703 W. 21 Place, Chi
cago, Illinois.

JIESKO PARTNERĖ
REIKALINGAS partneris prie di

delio Ruming House biznio nešančio 
$2,000 pelno į mėnesį. Turi būti ge
ras gaspadorius ir turi dasidėti su 
dviem tūkstančiais dol. prie biznio. 
Kreipkitės ypatiškai, jeigu galit, ar- 
ba laišku.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 Mahogėno 

Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

---------------------------------- --------------
PARDAVIMUI saliunds, sęna iš

dirbta vieta. Parduosiu u z pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo turiu 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd.

Tel. Pullman 2600

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirki. Bučernes, 
grosemes, automobilius, lotus mainau 
ant'namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų morgičlų 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St., 

Chicago, IH.
Telephone Boulevard 1550

Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va
karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

PARSIDUODA namas Brighton 
Parke 2 aukštų, 4 ir 5 kambariai, na
mas stovi ant cimentinių blaksų, ran- 
dos neša $80 į mėnesį, bet gali nešti 
ir daugiau; parduosiu pigiai uz 
$2,400. Įnešti reikia $1,600, o kitus 
palieka ant nrorgičio. Kreiptis i 
Joseph Bružas 2 lubos.

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 S. Halsted St.

J. AMBROSE, 
114 N. Sheldon St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI čevbrykų taisymo 
dirbtuve lietuvių ir lenMų apgyventoj 
kolonijoj. Priežastį padavimo suži
nosite ant vietos.

M. Z.,
1501 W. 47th St.

(Iš užpakalio)

PARDAVIMUI 80 akrų farma Wis- 
consino valstijoje. Visi nauji bu- 
dinkai, sodas su daug vaisinių medžių. 
Arti prie miesto ir gelžkelių ir visų 
Įstaigų farmeriams reikalingų. Ūkis 
visas labai gražus. Parduos i! arba 
mainysiu ant Chicagos prapertčs. 
Kreipkitės pas savininką nuo 6 vai. 
vakarais; visą dieną šventadieniais, 2 
lubos.

3418 So. Wallace St., 
Chicago, III.

REIKIA merginos nesenesnės kaip 30 
metų dirbti prie namų darbo Nerei
kia virti nė skalbti; kambarys, val
gis ir 10 doleriu j savaitę. Pašau? 
kit per telefoną Boulevard 2489 tarpe 
G ir 7 vai. vak.

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

4502 So. Honore St.

RHKIA DARBININKU
■ VYRŲ

J •.Pėtnyčioj, sausio, 5, Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos at
stovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo ‘ 
Seimo narys kalbės Ivanovo Salėje, . . _. XT . 
2101 — I37th St., Indiana Harbor, surinkėjų. Nuolatinis dalbas pei 
Ind. Pradžia 7:00 vai. vakare. Drau- askritus metus. Atsišaukit: 
- .......... ■ ■■ų. " ' ~ KINNEY-R0ME CO.,

Cicero, III.

RElkALINGA VYRŲ 
Reikalauja lovoms springsu

PARDAVIMUI saldainių vežioto 
su troku ir kostumeriais. Biznis iš
dirbtas per 3 metus; parduosiu pigiai; 
pardavimo priežastis; važiuoju į Lie
tuvą. Kreiptis —

4459 So. Richm-ond St.
Baker shop vakarais tarpe 6 — 8 vai.

gai, ateikite visi Į prakalbas

Nedčlioj, sausio 7 d. Drg. K. Bie- 1313 So. t)5 Ct 
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par- J 
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Stei- ' 
giamojo Seimo narys kalbės Town of 
Lake, J. Elias salėje, 4600 So. VVood 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga 
lėšų padengimui — 15c. Draugai 
darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.

REIKALAUJAMA padėjėjų į 
liejyklą; 43c. j valandą; nuola
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Crane Co., So. Ked
zie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI saliiinds su 
svetaine. Gera vieta.

Kreipkitės
8428 Vincennes Avc.

NE VISADOS tOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas mūrinis 
namas 2jų pagyvenimų 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos ^102 
menesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu 
lotą, arba automobilių kaipo dalį Įmo- 
kėjimo.

F. J. SZEMET & CO. 
4180 Archer Avė., 

. Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI Namas 9 rui
mų 4 metų senumo ant 2 lo
tų 133x135. Medinis garažas 
tiktai $5,200. Kreipkitės

Fournier and Snūth, 
2600 W. 59-th St.

Tel. Republic 5781

Svarbios prakalbos sekmadienį, sau
sio 7 d., 3 vai. po pietų, Socialistų In
stitute, 2644 LeMoyno Avė. Kalbės 
S. M. Levitas, nesenai sugrįžęs iš So
vietų Rusijos, temoje “Darbininkų pa
dėtis Sovietų Rus:joj”. Prakalbas ren
gia Rusų Socialdemokratų grupės ko
mitetas. —, Komitetas.

Klaipėdos Klausimu Komiteto ir 
veikėjų susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 4, 1923 m. 8 vai. vakare Eltos 
kambar., 3251 So. Halsted St. Visi 
Chicagos veikėjai kaip ir Komiteto 
nariai maloniai yra prašomi atsilan
kyti šin susirinkiman. Įleikalas labai 
svarbus; ^reikalinga bendrai pasitarti.

F. P. Brachulis, pirm.
S. V. Valančius, rašt.

REIKALAUJU kriaučių prie naujų 
ir senų siuvimų; taipgi prosytojo ant 
Hoffman prisinamos mašinos, darbas 
ant visados žmogui, norinčiam geros 
ir stedavos vietos ir gyventi ant švie
žio oro. Malonėkit atsišaukti per 
laišką. Paul Kriksciun, New Milford, 
Conn.

REIKALAUJAMA darbinin
ku; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 W. 48 St.

REIKALINGAS atsakantis 
barberys; turi mokėt savo dar- 

4400 4So.’ | bą- Darbas ant visados. Atsi- 
Visi draugai ex-ka- šaukti L. Striupas, 1823 W. 

North Avė. Tel. Humboldt 0194.

Susivienijimo Lietuvių Ex-kareivių 
metinis susirinkimas įvyks sausio 4 d., ; 
8 vai. vakare, po numeriu ‘ ‘
Hermitagc Avė. 
reiviai yra kviečiami atsilankyti susi
rinkiman, nes yra svarbių reikalų 
svarstyti. Bus renkama nauja valdy
ba. — J. Matulis, pirm....

L. K. Mindaugio Draugijos met nis 
susirinkimas įvyks penktadienį sausio 
5 d., 7:30 vai. vakarą, D. Shemaičio 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Drau
gai susirinkit laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. A. Varnelis, sekr.

REIKALAUJAMA bušelmanų 
(pritaisytojų) ir prosytojų; nuo 
latinis darbas. Kreiptis

Oglesby Cleaners and Dyers 
2334 E. 71 St.

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

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją statp pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 nv., Mickevičiąus svetainėje.

—t Komitetas.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 

' m-askinj balių, šeštadienj saus. 13 d. 
i Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 P1.,

Idžia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

PARDAVIMUI saliunas senas biz
nis ir visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Kas 
pirmas tas laimės. Galit pirkti visą 
arba pusę. ,

Kreipkitės
3512 So. Lowe Avė.

EXTRA BARGENAS.
Parduodama apšildomas na

mas su kriaučių bizniu, arba 
atskirai, geroj vietoj, priešais 
liet u v i ų ba žn y čią.—6 a v minkąs 

4425 S. Fairfield Avė.

REIKALAUJA langų plovė
jų- 
Chicago Window Clcaning

62 W. Washington St.
Room 21.

Co

REIKALAUJA darbininkų į 
pirtį.

Kreiptis
1115 S. Paulina St.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
gerai darbą ir turi mokėti angliškai 
ir lenkiškai. » »

Kreipkitės
Į Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St. 

Nb. 15.

PARSIDUODA pigiai aukštos rū
šies pilno tono Player Pianas, varto
tas tiktai 2 savaiti, vertas $700.00, 
parduosim1 už $365.00 su 24 voleliais, 
gera proga įgyti geras pianas už pu
sę kainos. Price & Teeple Co. darbo, 
garantuotas 10 metų. 3343 So. Hal- 
tsed Street

I

UŽ PUSĘ KAINOS parsiduoda 
Gramafonas vertas $150.00, gražaus 
mahogėno medžio, 4 springsu motoru 
ir su 15 rekordų parsiduoda už $75.00. 
Atsišaukite tuojaus:

3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI griaus mūrinis na
mas su Storu ir^aml^ariais gyveni
mui, elektros š/ies&,' augštas skiepas 
ir garažas dviefh automobiliams. Par
duodu, kadangi turiu dū namus.

PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI bučeriškas aisbak- 
sis, Kaladė mėsai kapoti, 2 piul^lai, 
2 kliveriai, viskas kas tik reik’a prie 
bučernes. Parduosiu pigiai, nes ma»i 
nereikalinga . Ateikit ir gausite bar- 
geną.

A. RANGELIS, 
3587 Wallace St.

PARDUODAMA saŲunas tu
ri būt parduotas į trumpą lai
ką dėl partnerių nesutikimo; 
geras biznis, išdirbtas per 20 
metų. Galima pirkti visą ar 
pusę. Kreiptis—3934 W. 16 St.

PlARSIlDUlODA saliunas, se
na, išdirbta vieta. Parduosiu 
pigia kaina pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. Kreipki
tės: 2711 St. Charles Rd.,

Bellwood, Hl.

PAiRlDAVIMUI saliunas gra
žioj apielinkėj apgyventoj vi
sokių tautų, bizinis senas ir ge
ras, ilgas lysas, bet esu priver
stas parduoti, nes likau vienas, 
dauginus patirsite ant vietos. 
Atsišaukit: 2649 W. 47-th St.

VALENTINAS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, piradininkė.

AIDŽIAUSIA MOKYKLA
T CHICAGOJ

Dėsi gn i n g, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, m-ieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai Įrengtų sąlygų. 
Išmokinama Į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING . 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų
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■Ketvirtadienis, Saus. 4, 1923

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Užkimimas
’r kosulys turi būti sustabdyti • 
ūmai, kad prašalinti svarbus < 
susikrovimus lifiTU- Imti <

U

Severa’s I
Cough Balsam <

dėl atliuosavimo skreplių. Užtai* 
kykite po ranka ypatingai žiemą.

I
Kaina 25c ir 50c. Į

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- • ; 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO. < 
CEDAR RAPIDS, IOW/V į

t

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleri(j 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą:—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai PaiisExpeIIens turi 
INKARO vaisbaženklį.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S.LFABIONASCO.

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

vos Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pa^ekmingiausiąi siunčiame pinigus

BIZNIERIAI!
Apkainuokite Inventorių 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės mokėti 15tą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota Washingtone, D. C. 

■“Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams. - ■

J. P. VARKALA
PUBLIC ACC0UNTANT 

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą ant Bridgeporto

3241 So. Hąlsted Str.
Tel. Boulevard 5066
Ofisas v^durmiestyje

203 So. Dearborn Str., 
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.

4B

GENOVAITE NORKAITĖ 
3^ metų amžiaus pasimirė po 
sunkios ligos 2 vai. rytą, sausio 
3 d., palikdama nubudime savo 
tėvelius Viktorą ir Oną, ir se
sutę Oną. Išlydėjimas iš namų 
2140 S. Wabansia Avė. 2 vai. po 
pietų ketvirtadienį sausio 4 d., j 
Tautiškas kapines. Meldžiame 
visus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nubudę tėvai:
Ona ir Viktoras Norkai 
ir sesutė Ona Norkaitė

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

kinta su $50.00. Man rodos, 
kad klanams toks prizas per- 
dideltis. Antra grupė labai ne- 
pa lenk i n ta su $10.00. Mat 
moterims permanai. Visgi, jei
gu reikaflauti daugiau, tai bent 
reiktų ir į save atsižvelgti. Iš 
moterų virš 30 m. amžiaus ir 
sverenčių 2(X) svarų su viršum 
nevisuomet “Bathing Beauties” 
išeina geriausios. Trečioji gru
pė irgi skundėsi, kad $4.00 per- 
maža. Nors kostiumai dailus 
ir daugiau verti negu kurie ki
ti, bet ką padarysi su tokia 
tvarka, kad priimta duoti pri
zų pagal daugumą, ne koky
bę. Gaila. <

Visgi komitetas prizus galėjo 
kitaip sutvarkyti*: maždaug 
pr oporedo n ai, ia Reporteris.

MARIJONOS RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS.

Nelabai senai Chicagos pub
lika turėjo progos išgirsti ta
lentus atvažiavusių iš Lietuvos 
Operos artistų. Tie trys artis
tai kaipo reprezentantai Lietu
vos meno sutraukė skaitlingą 
publiką į savo gražų koncertą 
dideliame teatre vklurmiesty- 
je.

Dabar bus taipjau interesin
ga žinutė, kad kiti trys lietu
viai artistai reprezentuojantys 
Chicagos lietuvių meną dai
nuos čionai koncerte. Viena iš 
tų trijų artistų^-yra Marijona 
Rakauskaitė, kurios vardu tas 
koncertas yra rengiamas. Įdo
mu žinoti ir apie anuos du ši
to koncerto artistus, bet iš 
“Mariutės” galima tik tiek iš
gauti, kad jie yra savo sryfy- 
je taipjau pirmaeiliai Chicagos 
artistai.

Po koncerto publika galės 
pasiviešėti ir gražiai pasišokti, 
nes koncertas rengiamas Fine 
Arts Beeitai Hali ant 10 lubų 
Fine Arts Buiklinge, 410 S. 
Michigan Avė., tarp Congress 
ir Van Buren, nedėlioję, sau
sio 14, 8 v. v. —X.

WEST SIDE.

D-ro V. Kudirkos D-jos 
susirinkimas.

Pereitą šeštadienį, gruodžio 
30 d., M. įMeldažio salėj, D-ro 
V. Kudirkos D-ja laikė savo 
priešmetinį susirinkiną. Per
skaičius ir priėmus pereito susi
rinkimo nutarimus, buvo duo-
darni komisijų bei delegatų 
raportai. ■ 'Westsidės Viešojo 
Knygyno delegatai išdavė ra^ 

’ųlbiįą, pareikšdami, kad susi
rinkimo knygyno reikalu ne
buvo, bet jie tiki, kad po Nau
jų Metų susirinkimas turėsiąs 
įvykti. (Viršminimas knygynas, 
kiek laiko atgal užsidarė dėl 
lėšų stokos ir iki šioil dar west- 
sidiečiai neįstengia jo atgai
vinti). Po to, išdavė raportą 
“frontai” iš “Friends of Soviet
Russia” Lietuvių skyriaus. 
Teciaus manoma šaukti to sky 
paus delegatų konferenciją, 
kad likvidavus tą skyrių, nes 
jau, girdi, Rusijoj viskas esą 
gerai ir jai aukų nereikią. Kai 
kurie draugijos nariai pareiškė, 
kad, jeigu jau darbas užbaig
tas, tai reikia atšaukti delega
tai iš to skyriaus. “Frontai 
patarė palikti delegatus iki “ga
lui”, nes, girdi, mokėti už tai 
nieko nerikią. Draugija suti
ko juos palikti.

Kadangi pereitais metais bu
vo aukota daug pinigų iš drau
gijos iždo kai kuriems bolševi
kiškiems tikslams, todėl, kad 
užkirtus kelią tiems bolševikų 
kaulinimams iš draugijos pini
gų, liko nutarta toliau nebeau
koti pinigų partiniams tiks
lams, bet geriau žiūrėti, kad 
išmokėjus pašalpą bei pomirti
nę nariams. Aukaujant patar
ta prisilaikyti konstitucijos, t. 
y. aukoti apšvietus reikalams, 
moksleiviams ir t.t. Toks, taip 
sakant, numušimas nagų bol

ševikams, kurie nuolat taikosi 
prie draugijos iždo, labai ne
patiko ir jie tam bandė, prie
šintis, bet jų pastangos buvo 
vdltui.

Naujų Metų vakaro rengimo 
komitetas pranešė, kad viskas 
jau suruošta ir vakaras įvyks 
(jau įvy.lco 1 <1. sausio, 1,4)23
m.) Po pranešimų buvo ren
kami darbininkai vakarui ir 
valdyba 1923 m. Valdybon iš
rinkta: pirm. V. Rušinskas, 
pirm. pag. J. Gelgaudas, nut. 
rašt. J. Bluožis, fin. rast. J. 
KaulakisK ižd. A. Zalatorius, 
kasos glob. p. Runkelaitė ir 
Tekutis, maršalka Apšeiga.

Kiek laiko atgal šioj draugi
joj buvo bepradedą įsivyrauti 
komunistėliai, bet dabar, kaip 
visur, taip ir čia, jie visai su
smuko ir jau nebeturi jokios į- 
takos draugijoje. 'Nors ši drau
gija nariais nėra labai skait
linga, bet už tai finansiškai 
tvirta. — Ex-Komunistas.

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Pramoniečiy prakalbos.

Gruodžio 29 d., Mildos sve
tainėj, įvyko -pramoniečių (ai- 
doblistų), lietuvių grupės, pra
kalbos. Nors buvo garsinta, 
kad prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakaro, bet tai įvyko tik 
apie 9:30 valandą. '

Nagi, žiūriu, pirųiininkauja 
J. Vikšris. Tai tas pats Vikšris, 
kurs pirmiau buvo katalikas, 
iš kataliko išsivysite į socialis
tą, vėliau persivertė į komuni
stą, o dabar jau patapo “ščy- 
ru” aidoblislu. Matote, nors 
Vikšris nepripažįsta evoliuci
jos, bet, nežiūrint to, jam pri
siėjo .pamatyti šaltas ir karš
tas, kitaip sakant pergyventi 
“evoliucijos laipsnius” iki iš- 
sirutulojo į aidoblistą.

Vikšris, užlipęs ant estrados, 
atidarė susirinkimą ir pareiš
kė, kokių paralių delei jis per
sivertė į aidoblistą. ”.Matote, 
gerbiamieji, tarė į publikų Vikš 
ris — aš jau šiandie aidoblis- 
tas. Man labai smagu būti ai- 
doblistų, kad jų tarpe nėra ly- 
delių ir ačiū tam niekur nega
lės manęs nuvesti. Visi dirbsi
me ir veiksime ant vietos”. Jei 
taip, tai Vikšris gaili būti pa
tenkintas — nebreikės grum
tis su “evoliucija”.

Pirmiausiai kalbėjo anglas 
temoje “aidoblizmas —'geriau
sia unija”.' Kalbėtojas labai 
piktas ant Fosterio, kad jis ne
gerai organizuojąs darbinin
kus. Jis labai išgyrė aidobliz- 
mą, ir ypatingai todėl, kad šis 
neužsiima politika, kuri esan
ti labai painus dalykas.

Toliau kalbėjo lietuvis Ši
diškis. Pradėdamas kalbą, jis 
pasakė ir itcmą, kuri buvo 
“Klesų kova ir jos organizaci
ja”. Kalbėdamas apie kapitali- 
stuą, jis tarė: “'Darbininkai, 
kapitalistai yra susiorganizavę 
induštriilia/i, vaUstybfniaji, ge
ografiniai ir internacionaliniai. 
Su jais reikia aštriai kovoti”.

Kalbėtojas toliau pradėjo 
pilti kailį Trečiojo Internacio
nalo lyderiams, kam šie mul
kina darbininkus. Pasak kal
bėtojo, jei nuo tų lyderių kak
tų b ui tų nuplėšti Trečio Inter
nacionalo tėziai, tai ant jų ka
ktų pasirodytų kitoki tėziai — 
Trečio Internacionalo žulikai 
ir žulikai.”

Svetainėj buvo keli Trockio 
ir Lenino vaikai. Tai jiems 
baisiai nepatiko ir jie pradėjo 
kelti “revoliuciją”. Jie parei
kalavo prirodyti, kur yra “ge
resnės sąlygos negu Rusijoj?”

Kalbėtojas tuo pačiu įkaiti
mu jiems drožia sekamų 
komplimentų: “Jeigu kas ką 
iš jūsų pavagia ir jus nežinote 
vagies, užtenka jums sušukti 
‘vagie, vagie, tavo kepurė de
ga’, tai vagis tuoj stversis už 
kepurės ir tuomet jus galėsite 
jam paimti už kalnicriaus. Pa
našiai elgiasi if\ tie žmonės (ro 
do į komunistus, keliančius 
triukšmą.) Taip greit, kaip aš 
įrodžiau jų prasikaltimus, jie 
tuoj stvėrėsi už kepurių ir pa-

sirodė kokiais paukščiais esą.”
Žinoma, komunistams tai 

dar labiau nepatiko įr pradėjo 
kelti didesnį triukšmą. Naba
gui ex-Trockio garbintojui, Vi
kšriui, prisiėjo lipti ant estra
dos ir paaiškinti Lenino lūžius. 
Vikšriui paaiškinus tuos tė- 
zius, 'l'roek i<> vaikai ntisira ui 1- 
no. Kalbėtojas ir toliau Mas
kvos lyderius garbino žulike- 
liais ir Židikais, bet komunis
tai tylėjo ir ramiai klausėsi.

Kalbėtojas pasakė publikai, 
kad pasauly nėra nė vieno 
darbininkiško laikraščio ir 
kvietė publiką paaukauti iš
leidimui tokio laikraščio. Ka
dangi publikos buvo šešiasde
šimts su keliais, tai ir sumetė 
dešimts dolerių su centais. 
Prakalbų rengimo išlaidos sie
kiančios penkioliką dolerių. 
Kaip matote, darbininkiškam 
laikraščiui pinigų neliko.

Baigdamas kalbą Šidiškis
pareiškė, ką aidoblistai nuvei
kę per dešimts metų, to ko
munistai nenuveiksią ų>er šim
tą metų. — Vulkanas.

BIRUTIEČIŲ DVYNUKAI.

p. Viktoro Sakalausko (Sa
kalo) šeimyną aplankė garnys 
prieš pat naujus metus. Jiems 
belaukiant naujų metų garnys 
atgabeno dvynukus — dvi gra
žias mergaites. Tai gera dovana 
šventėms. Mat garnys neigno
ravo nė tėvo nė motinos —įda
vė kiekvienam po vieną. Sa
koma, kad jos sdks tėvų pėdo
mis, bus artistėmis. P-as Saka
lauskas ir jo žmona yra( gana 
veiklus birutiečiai. -A Rep.

burVs iš 20I lietuvių ant 
ATPLAUKIANČIO LAIVO

. “BERENGARIA”

Einant sutartimi tarp Cu- 
nand Linijos ir Lietuvos vald
žios, būrys iš 20 lietuvių, dau
giausia’ jauni žmonės, atva
žiuoja atplaukiančiu laivu 
“Bercngaria”. Ant atplau
kiančio laivo “Albania’“ atva
žiuoja penki.

IPranešimal
Petnyčioj, sausio, 5\Qrg. K. Bielinis, 

Lietuvos SocialdemokratųJPartijos at
stovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys kalbės Ivanovo Salėje, 
2101 — 137th St.; 1 Indiana Harbor, 
Ind. Pradžia 7:00 vai. vakare. Drau
gai, ateikite visi j prakalbas

Nedėlioj, sausio 7 d. Drg. K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par- J 
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Stei- į 
giamojo Seimo narys kalbės Town of 
Lake, J. Elias salėje, 4600 So. Wood 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 
lėšų padengimui — 15c. Draugai 
darbininkai, ateikite visi j prakalbas.

Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.

Svarbios prakalbos sekmadienį, sau
sio 7 d., 3 vai. po pietų, Socialistų In
stitute, 2644 LeMoyno Avė. Kalbės 
S. M. Levitas, nesenai sugrįžęs iš So
vietų Rusijos, temoje “Darbininkų pa
dėtis Sovietų Rus’joj”. Prakalbas ren
gia Rusų Socialdemokratų grupės ko
mitetas. — Komitetas.

Klaipėdos Klausimu Komiteto ir 
veikėjų susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 4, 1923 m. 8 vai. vakare Eltos 
kambar., 3251 So. Halsted St. Visi 
Chicagos veikėjai kaip ir Komiteto 
nariai maloniai yra prašomi atsilan
kyti šin susirinkimam Reikalas labai 
svarbus; reikalinga bendrai pasitarti.

F. P. Brachulis, pirm.
S. V. Valančius, rašt.

Susivienijimo Lietuvių Ex-kareivių 
metinis susirinkimas įvyks sausio 4 d., 
8 vai. vakare, po numeriu 4400 So. j 
Hermitage Avė. Visi draugai ex-ka- 
reiviai yra kviečiami atsilankyti susi- 
rinkiman, nes yra svarbių reikalų 
svarstyti. Bus renkama nauja valdy- i 
ba. — J. Matulis, pirm.... |

L. K. Mindaugio Draugijos met nis 
susirinkimas įvyks penktadienį sausio 
5 d., 7:30 vai. vakarą, D. Shemaičio 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Drau
gai susirinkit laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. A. Varnelis, sekr.

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

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

—- Komitetas.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 

I m-askinį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
I M'eldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra- 

I džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

ASMENŲ JIESK0J1MAI
.TIESK AU gavo dėdės Vincento 

Stankaičio, Kauno rėd., Šiaulių mies
to, 1905 m. gyveno Chįcagoj. Turiu 
prie jo svarbų reikalą; Jis pats ar 
kas apie jį žino, praneškite adresu: 
Lithuania, Marcelė Stankaičiutė, Mar- 
tiniškenų kaimo Panemunėlio vals., 
Rokiškio apąkr. Busiu labai dėkinga.

JIESKAU Felikso Bielskio, 1914 m. 
jo adresas buvo: F. Gorny, 261 Driggs 

, Avė., Brooklyn, N. Y. Jis pats ar 
kas žino apie jį malones pranšeti adre- 

|su: Lithuania Šiauliai, Žemoji g-ve, 
Nr. 111, Adomro^Janulevičiui.

ISREN DIVOJIMUI ~
GARAŽAS ANT RANDOS

8 automobiliams arba trakams gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir 
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J, S. 
Czaikauską į Central Manufacturing 
District Banką, 1112 W. 35th St., Chi- 

I cago. Tel. Baulevard 6310 Vaka- 
! raisuRepublic 4066.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
j UŽ DYKĄ duodu gyventi 
1 ruimą moteriai ar merginai už 
pridabojimą 3 metų vaiko va
karais nuo 6 valandų iki 8.

Kreipkitės Naujienų Skyriun 
3210 So. Halsted St. No 16

PARANDAVOJU kambarį dviem 
vaikinam arba vienam, arba mergi
nom ar vedusiai porai, arba pakelei
viams žmonėms; kambarys d’delis ir 
šviesus, apšildomas; su valgiu, ar be 
valgio. Mes gyvename ant 3 lubu iš 
priekio. J. K. 703 W. 21 Place, Chi
cago, Illinois.

ĮIEŠKO PARTNER
REIKALINGAS partneris prid di

delio Rum-ing House biznio nešančio 
$2,000 pelno į mėnesį. Turi būti ge
ras gaspadorius ir turi dasidėti su 
dviem tūkstančiais dol. prie biznio. 
Kreipkitės ypatiškai, jeigu galit, ar
ba laišku.

J. AMBROSE, 
114 N. Sheldon St.

1EIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos nesenesnės kaip 30 
metų dirbti prie namų darbo Nereiš
kia virti ne skalbti; kambarys, val- 
eris ir 10 dolerių j savaitę. Pašau? 
kit per telefoną Boulevard 2489 tarpe 
G ir 7 vai. vak.

REIKIAOARBININKy
______VYRŲ______

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atslšaukit:

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

REIKALAUJAMA padėjėjų į 
liejyklą; 43c. į valandą; nuola
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Crane Co., So. Ked- 
zie Avė. & 40th SL

REIKALAUJU kriaučių prie naujų 
ir senų siuvimų; taipgi prosytojo ant 
Hoffman prisinamos mašinos, darbas 
ant visados žmogui, norinčiam geros 
ir stedavos vietos ir gyventi ant švie
žio oro. Malonėkit atsišaukti per 
laišką. Paul Kriksciun, New Milford, 
Conn.

REIKALAUJAMA darbinin
ku; darbas nuolatinis.

ClįlCAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 W. 48 St.

REIKALINGAS atsakantis 
barberys; turi mokėt savo dar
bą. Darbas ant visados. Atsi
šaukti L. Striupas, 1823 W. 
North Avė. Tel. Humboldt 0194.

REIKALAUJAMA bušelmanų 
(pritaisytojų) ir prosytojų; nuo 
latinis darbas. Kreiptis

Oglesby Cleaners and Dyers 
2334 E. 71 St.

REIKALAUJA langų plovė
ją
Chicago Windo\v Clcaning Co., 

62 W. Washington St.
Room 21.

REIKALAUJA darbininkų į 
pirtį.

Kreiptis
1115 S. Paulina St.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
gerai darbą ir turi mokėti angliškai 
ir lenkiškai. *

Kreipkitės i
Į Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St. 

Nb. 15.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ 

LIETUVIŲ PARDAVINĖTOJŲ 
Reikalaujama musų Nelaimės ir Svei
katos Polisams pardavinėti. Geras 
mokesnis, malonus darbas.

Kreiptis 8 lubos 20 East Jack.son 
Blvd. National Casualty Co.

R. F. Morenus, vedėjas.
HISIKALAUJAMiAS VliBB- 

jas Peoples Restaurant v 
1628 W. 47-th St. 
Boulevard 2385.

REIKIA tuoj gero ir prityru
sio bučerio, kuris moka anglų 
kalbą. Gera alga ir geros sąly
gos.

219 E. 115 St.

REIKALINGAS senas žmo
gus už pagelbinin'ką prie dže- 
nitoriaus. Valgis ir guolis dar
bas ant visados. Kreipkitės.

P. A. Mažeika,
1377 E. 57-th St. 2-nd fl.

REIKALINGAS apysenis žmogus 
prie namų darbo pečiui apšildomam 
prižiūrėti, darbas nuolatinis ge
ram- žmogui; turi būt nevedęs; mo
kesnis pagal žmogaus darbštumą. Ąt- 
sišaukti prisirengus prie darbo. Chas 
Prast, 735 W. 73rd St. iš užpakalio.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 Mahogėno 

Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

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

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd.

Tel. Pullman 2600 '

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė lietuvių ir lenkų apgyventoj 
kolonijoj. Priežastp^ardavimo suži
nosite ant vietos.

M. Z.,
1501 W. 47th|St.

(Iš užpakalio)

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

4502 So. Honore St.

PARDAVIMUI saldainių vežiote 
su troku ir kostumeriais. Biznis iš
dirbtas per 3 metus; parduosiu pigiai; 
pardavimo priežastis; važiuoju į Lie
tuvą. Kreiptis —

4459 So. Richm-ond St.
Baker shop vakarais tarpe 6 — 8 vai.

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine. Gera vieta.

Kreipkitės
8428 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI saliunas senas biz
nis ir visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Kas 
pirmas tas laimės. 'Galit pirkti visą 
arba pusę. ,

Kreipkitės
3§12 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA pigiai aukštos rū
šies pilno tono Player Pianas, varto
tas tiktai 2 savaiti, vertas $700.00, 
parduosim- už $365.00 su 24 voleliais, 
gera proga įgyti geras pianas už pu
sę kainos. Price & Teeple Co. darbo, 
garantuotas 10 metų. 3343 So. Hal- 
tsed Street t

UŽ PUSĘ KAINOS parsiduodaį 
Gramafonas vertas $150.00, gražaus 
mahogėno medžio, 4 springsų^ motoru 
ir su 15 rekordų parsiduoda už $75.00. 
Atsišaukite tuojaus:

3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučeriškąs aisbak- 
sis, Kaladė mėsai kapoti, 2 pįutylai, 
2 kliveriai, viskas kas tik reik'a prie 
bučernės. Parduosiu pigiai, nes ma»i 
nereikalinga . Ateikit ir gausite bar- 
geną. /

A. RANGELIS, /
3537 Wallace St.

PARDUODAMA saŲunas tu
ri bųt parduotas į trumpą lai
ką dėl partnerių nesutikimo; 
geras biznis, išdirbtas per 20 
metų. Galima pirlcti visą ar 
pusę. Kreiptis—3934 W. 16 St.

. . .................-  —•

I’lARSIlDUODA saliunas, se
na, išdirbta vieta. Parduosiu 
pigia kaina pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. Kreipki
tės: 2711 St. Charles Rd.,

Bellwood, III.

PARDAVIMUI saliunas gra
žioj apielinkėj apgyventoj vi
sokių tautų, biznis senas ir ge
ras, ilgas lysas, bet esu priver
stas parduoti, nes likau vienąs, 
daugiaus patirsite ant vietos. 
Atsišaukit: 2649 W. 47-th St.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsų fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
ūsą sykiu ar atskirai už pirmą pasiu- 
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- no.

1926 S. Kedzie Avė.

PARĮ JA VIM UI raka ridai
(furnitune) 4 kambariams. At
sišaukite 6 vai. vakare.

2026 S. Union Avė.,
1 fl. rear Prone Canal 5301

NAMAI-ŽEME
KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirkt. Bučeipes, 
grosemes, automobilius, lotus mainau 
ant namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų m-orgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St., 

Chicago, Iii.
Telephone Boulevard 1550

Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va
karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

PARSIDUODA namas Brighton 
Parke 2 aukštų, 4 ir 5 kambariai, na
mas stovi ant cimentinių blaksų, ran- 
dos neša $80 į mėnesį, bet gali nešti 
ir daugiau; parduosiu pigiai už 
$2,400. Įnešti reikia $1,600, o kitus 
palieka ant nvorgičio. Kreiptis į 
Joseph Bružas 2 lubos.

IDE AL RE AL ESTATE CO., 
32Į4 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 akrų farma Wis- 
consino valstijoje. Visi nauji bu- 
dinkai, sodas su daug vaisinių medžių. 
Arti prie miesto ir gelžkelių ir visų 
įstaigų fartneriams reikalingų. Ūkis 
visas labai gražus. Parduos u arba 
mainysiu ant Chicagos prapertės. 
Kreipkitės pas savininką nuo 6 vai. 
vakarais; visą dieną šventadieniais, 2 
lubos.

3418 So. Wallace St., 
Chicago, III.

NE VISADOS tOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas mnirinis 
namas 2jų pagyvenimų 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos $102 
menesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu 
lota, arba automobilių kaipo dalį jmo- 
kejimo.

F. J. SZEMET & CO.
4180 Archer Avė.,

. Tel. Lafayette 6824_______

PARDAVIMUI Namas 9 rui
mų 4 metų senumo ant 2 lo
tų 133x135. Medinis garažas 
tiktai $5,200. Kreipkitės

Fournier and Smith, 
2600 W. 59-th St.

Tel. Republic 5781

EXTRA BARGENAS.
Parduodama apšildomas na

mas su kriaučių bizniu, arba 
atskirai, geroj vietoj, priešais 
lietuvių bažn yči ą..—Savin i nk a s 

4425 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI gražus mūrinis na
mas su Storu ir kambariais gyveni
mui, elektros šviesa, augštas skiepas 
ir garažas dviem automobiliams. Par
duodu, kadangi turiu dti namus.

PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.t-

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pimiininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHĮCAGOJ

. .■■f. II. I III | || ■■■ I |,||MW——M—— ■ ,! , 
Designing, kirpimo, fitavimo ir siu

vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTE R SYSTEM DESIGNING . 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų


