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Talkininkai nori nuversti 
Klaipėdos valdžią
Ruhr jau izoliuotas
Francija gina savo grobį 
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Klaipėdos lietuviai atmeta 
talkininky pasiūlymus

KIMI III. II !!»■———O

Santarvės ambasadorių tary
bos misija jau atvyko Klai- 
pėdon. Bando nuversti lietu
vi y valdžią.

KLAIPĖDA, sausio 27 (Ba
so Donai Day)- — Santarvės 
ambasadorių tarybos Paryžiuje 
paskirtoji liepa praista komisi
ja, vadovaujama Glanchant, 
pereitą naktį atvyko į Klaipė
dą ir šiandie atlaikė savo pir
mą susirinkimą franeuzų vy
riausio komisionieriaus gen. 

Petisne Raštinėj.
Komisija tuojaus išleido pro

klamaciją, kviečiančią knisto 
gyventojus kooperuoti atstei- 
gime tvarkos ir įkūrime nau
jos valdžios, pareiškiant, kad 
išklausius įvairių elementų 
tarp gyventojų ko niksi j a ra
portuos Paryžiui.
Siūlo amnestiją; lietuviai |os 

nepriims.
Kada lietuvių atstovai, buvu

sia Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona, naujasis Mažo
sios Lietuvos premjeras Ed- 
manas Simonaitis ir Klaipėdos 
komendantas Martynas Lacai- 
tis apsilankė talkininkų komi
sijoje, jie gavo porklamaciją, 
kuri praktiškai praneša, kad 
Mažoji Lietuva ištrauktų savo 
kareivius ir panaikintų savo 
valdžią Klaipėdos krašte.

Mažosios (Lietuvos armijos 
komanduotojas Jonas Budrys 
pranešė Tribūne (Ghicago), 
kad gen. Petisnė pasiūlė suki
lėliams amnestiją, į ką lietu
viai atsakė: ■ “Mes turime ar
miją ir mes valdome kraštą. 
Mes nenorime amnestijos.”

Prancūzai laužo sutartį.
Šįryt buvo surengta demon

stracija prieš franeuzus. Kal
tinama, kad franeuzai nepaiso 
mūšių paliaubos ir vis dar ka
sasi tranšėjas.

Deportuoja valdininkus
COBILENZ, sausio 28. — Pa

reini© komisija iki šiandie de
portavo 81 valdininką Vokieti
jos muitų ir miškų taryboje. 
Tikimąsi, kad bėgyje ateinan
čių kelių dienų bus deportuota 
dar keli šimtai valdininkų ir jų 
šeimynų. Tarp deportuotųjų 
bus valdininkai ir iš buvusios 
amerikiečių zonos.
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Utarninke, Sausio 30 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St., St. Charles, III. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Ateikite visi į prakalbas.
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Francija izoliavo Ruhr
LONDONAS, sausio 28. — 

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Ruhr distriktas vakar ryte ta
po pilnai atkirstas nuo likusios 
dalies Vokietijos.

Neleis kitiems maišytis
Francija nenori, kad kitos val

stybės kištųsi į jos pasigrie- 
bimą Ruhr.

PARYŽIUS, sausio 28. — 
Šiandie tapo paskelbta, kad 
kokis-nors bandymas Švedijos 
premiero Brantingo pakelti 
Ruhr ar kontribucijų klausi
mą tautų sąjungos tarybos su
sirinkime, kuris prasideda ryto, 
bus griežtai pastotas Francijos- 
Francija nenori kad kas kiš
tųsi į jos pasigriebimą Ruhr— 
jos “naminį” reikalą.
f Gandai, kad anglai gali pa
sitraukti iš Cologne, teikia 
franeuzams didelio nesmagu
mo, nes jie nenori likti izo
liuotais ant Reino. Tečiaus 
franeuzai sutinka veikti ir vie
ni, negu kad susitikti nuola
tinę opoziciją nuo menamų 
draugų.

Tečiaus franeuzai su džiaug
smu pasitinka Washingtono 
nusistatymą nesimaišyti dabar 
į Francijos-Vokietijos kivir- 
čius.

Padvigubino Ruhr armiją
Maži sumišimai Ruhr distrikte

DUSSELDORF, sausio 28.— 
Mažų sumišimų ištiko Ruhr 
klony vakar- Duisburge ir Ra- 
tingene šauta į franeuzų pat- 
rolius, o Dusseldorfe franeu
zai išvaikė demonstraciją. Nė 
viename šiame atsitikime^ žmo
nių nesužeista. i

Franeuzai -matydami' kad 
Ruhr kraštas vis laibiau/prade- 
da nerimauti, pranešė Parei- 
nio Prūsijos prezidentui Dr. 
Gruetzner, kad jį skaitys atsa- 
komingu už manifestacijos. 
Gruetzner atsakė, kad jis įsa
kė vokiečiams neįžeidinėti 
franeuzų kareivių, bet mani
festacijomis jis pritaria. Dė
lei to santikiai tarp jo ir fran
euzų pasdarė įtempti.

Kasdie vis daugiau franeu
zų kareivių atgabenama į 
Ruhr ir manoma, kad dabar 
kareivių yra dvigubai daugiau,

negu kad jų buvo savaite at
gal.

Kaip pilnai franeuzai kont
roliuoja Ruhr rodo tai, kad 
pereitą naktį važiavo trauki
nis į Vokietijų. Jį trauke 4 
garvežiai, kuomet vieno užtek
tų. Jis. tapo sustabdytas, trys 
garvežiai liko atkabinti ir su
grąžinti į okupuotąjį kraštą.

Vokiečių pastangos išsisuk
ti nuo mokėjimo taksų ant 
anglių išgabenant tuos taksus 
į neokupuotą Vokietiją, nueis 
niekais, nes franeuzai paskel
bė, kad tokie taksai nesiskai- 
tys užmokėtais.

Vokietija gauna aiigliy
________ <_______

Ruhr geležinkeliečių streikas 
plečiasi.

ESSEN, sausio 28. — Nors 
franeuzų karinė linija Ruhr 
distrikte yra gerai suorgani
zuota, nors kiekvienas kelias, 
kiekvienas kanalas yra stropiai 
dabojamas, vienok vakar iš
gabenta iš Ruhr į Vokietiją 
14,000 vagonų anglių- Anglių 
blokada dar nėra paskelbta, 
nes franeuzai muitinių valdi
ninkai dar nepradėjo eiti savo 
pareigų. Franeuzai bandė sus
tabdyti anglių traukinius, sig
nalizuodami.' inž/iuicT*iams, bet 
pastarieji į signalus neatkrei
pė jokios domės.

Dar apie 1,000 uniformuotų 
franeuzų geležinkeliečių atvy
ko į Ruhr ir bandys gabenti 
anglis į Franciją.

Ruhr geležinkeliečių streikas 
yra apėmęs 30 ^geležinkelių ir 
pusė traukinių nevaigšto. Strei
kas nuolatos plečiasi ir dabar 
pasiekė jau Coblenz, kurį pir
miau laikė amerikiečiai karei
viai. Streikas ten prasidėjo 
kaip tik amerikiečiai perdavė 
valdžią franeuzams.

Daugely vietų tapo areštuo
ti valdininkai ir nuteisti 6 die
noms kalčjiman ir užsimokėti 
po 3,500 auksinių markių už 
atsisakymą suteikti žinių fran
euzams.

Vėl nukaitino Vokietiją
PARYŽIUS, sausio 28. — 

Kontribucijos komisija prane
šė visoms talkininkų val
džioms, kad Vokietija nebepil- 
do visų obligacijų linkui Fran
ci j oS ir Belgijos.

Reiškia, Vokietija paniekino 
visą Versailles sutartį ir jos 
daugiau nebepildo* Del Franci- 
jos pasigriebimo Ruhr distrik- 
to ir Vokietijos pasyvio pri©r 
šinimos, išrodo, prisieis rašyti 
naują taikos sutartį.

Karo stovis Ruhr distrikte t
LONDONAS, sausio 28. — 

Apgulos stovis tapo paskelb
tas Aix-La-Chapelle, kur į 
franeuzus buvo paleista keli 
šūviai-

Karo stovis dabar yra pas
kelbtas praktiškai visame Pa- 
reiny ir Ruhr distrikte.

Francijos kariuomenė už
griebė paštus ir telegrafą.

Vaigšto gandai, kad kada 
slapta mobilizacija, kuri dabar 
eina, užsibaigs, Ruihr distrik
te prasidės ginkluota kova su 
grobikais.

Sandarėčių Seimas
Sveikina klaipėdiečius. Bijosi 
skelbti savo finansinį stovį.

PITTSBURGH, Pa., sausio 
26.—‘-Vakar po piet laikoma bu
vo antra sesija Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros. Sesi
ją atidarė sekretorius K. Pau
lauskas kaip 1:45 v po piet.

Užima savo vietas seimo ve
dėjai ir seka skaitymas perei
to seimo protokolas ir valdy
bos raportai.

Centro sekretorius praneša, 
kad Sandara turi apie 3,(100 
narių, bet finansų raporto dar 
nebuvo. /

Ateina keletas laiškų su pa
sveikinimais ir aukomis. Aukų 
suplaukė vakar apie $150.

Nutariama pasiųsti Klaipė
dos lietuviams pasveikinimą. 
Rezoliucijų komisija tuojaus 
pagamina sekamą telegramos 
tekstą anglų kalboje: '

“Mr. Simonaitis, Libaustra- 
sse 5, Memel.

“Greetings from American 
Lithuanian League convention. 
Long liive liberated Memel and 
United Grcat ILithuania. Our 
suipport forever. — Ambrazie
jus, Akelaite”.

Pasveikinimą priimta delnų 
plojimu ir tuojaus pasiųsta te
legramą.

Antra sesija užsidarė apie 6 
valandą vakare-

Trečia sesija.
Trečia serija atsidarė šįryt, 

sausio 26 d., 9:30 v. Atidarė ją 
pirmininkas Ambraziejus.

Pirmiausia skaitomas proto
kolas pereitų sesijų. Jį priima
ma be pataisymų. Skaitoma 
keletas laiškų su pasveikini
mais.

Seka raportai įvairių komisi
jų. Tame tarpe išduodama ra
portą ir apie politinį iždą. Pri
ėjus prie šio raporto pastatoma 
klausimą ar šioj sesijoj gali 
būti svetimi žmonės. Ta pasta
ba sukelia karštų ginčų, nes 
tais “svetimais žmonėmis” yra 
tik vienas Naujienų reporteris. 
Bet ir jo niekurie sandariečių 
prisibijo. Tuo klausimu kal
ba visa eilė delegatų. Vieni 
įrodinėja, kad Naujienų repor
teris nesąs toks jau blogas 
žmogus, pagalios, niejeo čia 
slėptino nėra- Priešingoji pusė 
įrodinėja, kad Naujienų re
porteris visgi yra svetimos 
partijos žmogus, o be to juk ir 
kitos organizacijos neįsileid- 
žiančios svetimų žmonių. Klau
simas statoma balsavimui. Di
džiuma balsų nubalsuojama, 
kad sesija butų vida ir joje 
gali būti visi svečią!. Tik pa
daroma pastaba, kad reporte
riai neskelbtų savo laikraščiuo
se žinių apie Sandaros fiAansi- 
nį stovį.

Dr. K. Draugelis skaito poli
tinio iždo raportą. Nors ra
portas buvo sukėlęs karštų dis
kusijų niekuriais klausimais, 
bet jis visgi tapo priimtas*

Išduoda raportą “Sandaros” 
Redaktorius V: J. šliakis. Jis 
nusiskundžia, kad “Sandaros” 
redaktorius esąs keblesnėj pa
dėty, negu kitų laikraščių re
daktoriai ir pataria padidinti 
“Sandarą” ir pasirūpinti bend
radarbiais.

J. Ambraziejus paduoda svar
stymui naują klausimą. Jis 
nurodo, kad Jungt. Valstijos 
paskyrusios perdaug mažą 
kvotą lietuvių įleidimo į Ame-Į to 35 pėdas į ,Wclls upelį.

riką. Jis sako, kad nustatyto
ji kvota yra neteisinga, nes 
Immigracijos Biuras neturėjęs 
teisingų žinių apie lietuvius 
Amerikoje. Tuo klausimu kal
ba ir tLdutkauskas. Jis pataria 
šeiniui ką-nors veikti šiuo 
klausimu. Adv. Kodis nurodo, 
kad žinias apie lietuvius sutei
kė Washinglonui tūlas kon- 
gresmanas ir visai neteisingas. 
Jis pataria paskirti tam, tikrą 
komitetą, kuris su pagelba kitų 
organizacijų rūpintųsi surinkti 
ir suteikti valdžiai teisingesnių 
žinių- Sirvydas pilnai tam pri
taria ir irgi pataria išrinkti ko
misiją, kuri susižinotų su ki
tomis didžiosiomis organizaci
jomis. Jis sako, kad tame dar
be geriausia galėtų pagelbėti 
prekybos tarybos Chicagoje, 
New Yorke ir k.

Renkama komisiją, kuri va
dinsis pilietybės ir ekonomijos 
komisija. Nominuojama adv. 
Kcdis, Liutkauskas, bet Liut- 
kauskas neapsiimu. Jis reko
menduoja adv. Bagočių, bet S. 
Mockus Bagočiui priešinasi ir 
rekomenduoja Ivaškevičių. Kį- 
la karštų ginčų, po kurių iš
renkama komisiją iš šių narių: 
adv. Kodis, Ivaškevičius ir 
Karpavičius.

Kįla klausimas kas duos ko
misijai lesąs jos darbe išgavi
mui lietuviams didesnės kvo
tos. J. Ljutkauskas pataria, 
kad lėšos butų paimtos iš poli
tinio iždo* Po trumpo apkalbė
jimo nutariama, kad politinis 
iždas padengtų tas lėšas, bet 
visgi yra manoma, kad komi
sija įstengs iš kitur gauti sau 
reikalingas lėšas. Sirvydas sa
ko, kad panašios komisijos 
lėšas galėtų padengti Lietuvos 
Atstovybė, vieton nereikalingai 
mėčius pinigus. Karpavičius 
gi sako, kad niekas kitas nega
lės padengei komisijos lėšų, 
kaip pati Sandara, bent iki tol, 
kol komisijos veikimas nepasi
darys platesnis.

Trečia sesija uždaroma 1:45 
valandą po pietų.

Kętvirta sesija.
Ketvirtą sesiją atidarė pirm. 

J. Ambraziejus 2:30 v. po piet.
Pirmiausia svarstoma “San

daros” kėlimo klausimą. Nu
tarta palikti “Sandarą“ ir to
liau South Bostone. Bet tapo 
nutarta paskirti $100 į metus 
bendradarbiams. Ta suma ski
riama iš politinio iždo-

Nutarta, kad centro valdy
ba kartu su įstatų komisija pa
gamintų konstituciją ir pa
duotų ją narių apsvarstymui.

Kįltfr klausimas kokių organi
zacijų nariai gali priklausyti 
prie Sandaros. Po apkalbėji
mo nutarta, kad prie Sandaros 
gali priklausyti tų organizacijų 
nariai, kurių įstatai nėra prie
šingi Sandarai.

Ateina keletas pasveikinimų 
iš Lietuvos. Vienas yra nuo 
Lietuvos Valstiečių ir Liaudi
ninkų centro valdybos su pa
rašu Dr. J. Staugaičio, o kitas 
nuo Lietuvos liaudininkų val
dybos, po kuriuosr pasirašo J. 
Vileišis, Žygelis ir J. Strimai
tis.

Sesija užsidaro apie 6 valan
dą vak. — S. Bakanas.
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5 ŽMONES UŽMUŠTI.

CU'MBOERLAND, Md., sausio 
-*-5 žmonės — 2 Vyrai ir 3 mo
terys, liko užmušti, kada 
automobilis nušoko nuo til-

Bavarijai gresia sukilimas Siunčia militarine misiją
BERLINAS, sausio 28. — 

Iš Municho pranešama, kad 
miestas pergyvena didžiausį 
sujudimą. Bavarijos kabinetas 
nutarė, paskelbti karo stovį. 
Fašistai pasidarė nepaprastai 
veiklus ir grūmoja sukilimu. 
Socialistai ir kitos kairiosios 
partijos irgi veikia ir tarp fa
šistų ir socialistų gali iškilti 
kova. Monarchistai, kurie iki- 
šiol slapstėsi, dabar išėjo aikš
tėn ir pradeda smarkiai veikti.

Delei galinčio veikiai prasi
dėti atgaleivių sukilimo, sve
timšaliai bėga iš Municho. 
Amerikos konsulas irgi įsake 
amerikiečiams apleisti miestą 
ir /neduoda vizų į jį įvažiuoti, 
jei bent tik išimtinuose atsiti
kimuose.

44 mirė nuo munšaino
GHICAGO. — Vakar pasimi

rė nuo, munšaino Mrs. Mary 
Malic, 29 m., 4937 Justine Si. 
Ji per dvejus metus nuolatos 
girtuokliavusi. Tuo bildu šie
met jau 44 žmones mirė tiesio
giniai nuo munšaino.

Dtesplaines policijos teisėjo 
teisme 20 žmonių liko nuteista 
kalėjimai! už girtuokliavimą. 
Juos suimta girtus gatvėje" ir 
uždėta didžiausią pabaudą, ko
kią leidžia įstatymai. Kurie 
negalėjo pabaudos užsimokėti, 
tie turėjo eiti kalėjimai!. Ki
tuose policijos teismuose irgi 
teisiama kalėjimai! suimtus 
girtus gatvėje.

ST. LOUIS, Mo., sausio 24. 
■— Kadaingi geras apetitas dvie
jų kalinių Uiniversity City, St. 
Louis paviete, taip greitai di
dino miestelio skolas, prisiėjo 
jų $750 pabaudą sumažinti iki 
tiek, kiek jie gali užsimokėti 
—$200, kad jie kuogreičiausja 
apleistų kalėjimą kol dar mie
stelis nesu'bankrulijo. Kaliniais 
buvo salimi įninkąs ir jo bar-, 
tenderis, kurie perženge pro- 
hibicijos įstatymus.
UJU!---------------------------------”■■■■ t? "" ■■■■"-■J?.-

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

i
Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 

pinigai, tąi kiekvienas pasiustas 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 

s bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m.

BERLINAS, saiyio 28. — 
Gautomis žiniomis, sąryšy su 
padidėjusiu delei Francijos pa- 

. sigriebiino Ruhr Rusijos mili- 
; tariniu veikimu, Maskva siun- 
j čia į Berliną militarinę irtisi- 
. ją, vadovaujamą gen. Brone 
Brujevič.

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJA.

VIENNA, sausio 27. — 300,- 
000 bedarbių surengė demons
traciją, reikalaudami didesnės 
pašelpos bedarbiams ir kitokių 
koncesijų. Policija kardais gy
nė policijos stotis, bankus ir 
sankrovas nuo bedarbių puoli
mų. Visos sankrovos šiandie 
užsidarė.

NELAIMES DEL VOKIEČIŲ 
MARKIŲ.

(Iš laiško iš Žaslių vals., Trakų 
apskr.)

Atsiradus lietuviškiems pini
gams litams, su žmonėmis 
daug nelaimių atsitiko, keičiant 
^vokiškąsias markes į litus. La
melių Keželis turėjo susitau
pęs vokiškų markių apie vie
nuolikę svarų. Nuėjęs į Kai- 
šedoris mainyti, Jtažkas jam 
pasakė, kad markių jau nebe- 
maino. Tada paėmęs savo 
maišelį markių pradėjo mėtyt 
į šalis, o kareiviai—rinkt- Iš
mėtė visą maišelį. Parėjęs 
namo žmogus išėjo iš proto. 
Kitas vėl pasikorė. Trečias už 
Neries nusišovė... Tokios ne
laimės dažniausiai pinigin
giems žmonėms pasitsrko...

M. K.

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saule teka 7:07 vai., leidžia
si 5 valandą; mėnuo leidžiasi 
4:16 v. r.
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Talkininkai nori nuversti 
Klaipėdos valdžią
Ruhr jau izoliuotas
Francija gina savo grobį

Klaipėdos lietuviai atmeta 
talkininku pasiūlymus

Santarvės ambasadorių tary
bos misija jau atvyko Klai- 
pėdon. Bando nuversti lietu
vių valdžių.

KLAIPĖDA, sausio 27 (Ra
šo Donai Day)- — Santarvės 
ambasadorių tarybos Paryžiuje 
paskirtoji nepaprasta komisi
ja, vadovaujama Glanchant, 
pereitų naktį atvyko į Klaipė
dą ir šiandie atlaikė savo pir
mų susirinkimų franeuzų vy
riausio komiaionieriaus gen.

Petisne raštinėj.
Komisija tuojaus išleido pro

klamacijų, k vienijančių knisto 
gyventojus kooperuoti' atstei- 
gime tvarkos ir įkūrime ’rfau- 
jos valdžios, pareiškiant, kad 
išklausius įvairių elementų 
tarp gyventojų komisija ra
portuos Paryžiui.
Siūlo amnestija; lietuviai jos 

nepriims.
Kada lietuvių atstovai, buvu

sia Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona, naujasis Mažo
sios Lietuvos premjeras Ed- 
manas Simonaitis ir Klaipėdos 
komendantas Martynas Lacai- 
tis apsilankė talkininkų komi
sijoje, jie^ gavo porklamaciją, 
kuri praktiškai praneša, kad 
.Mažoji Lietuva ištrauktų savo 
kareivius ir panaikintų savo 
valdžių Klaipėdos krašte.

Mažosios 'Lietuvos armijos 
komanduotojas Jonas Budrys 
pranešė Tribūne (Chicago), 
kad gen. Petisnė pasiūlė suki
lėliams amnestijų, į kų lietu
viai atsakė: “Mes turime ar
mijų ir mes valdome kraštų. 
Mes nenorime amnestijos.”

Prancūzai laužo sutartį.
šįryt buvo surengta demon

stracija prieš franeuzus. Kal
tinama, kad franeuzai nepaiso 
mūšių paliaubos ir vis dar ka
sasi tranšėjas.

Deportuoja valdininkus
COBffJENiZ, sausio 28. — Pu

rei nio komisija iki šiandie de
portavo 81 valdininkų Vokieti
jos muitų ir miškų taryboje. 
Tik imąsi, kad bėgyje ateinan
čių kelių dienų bus deportuota 
dar keli šimtai valdininkų ir jų 
šeimynų. Tarp deportuotųjų 
bus valdininkai ir iš buvusios 
amerikiečių zonos.
/gee. !!2'. ' '■ 1 j‘._.

Utarninke, Sausio 30 d.
i Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos atstovas kalbės Fred Pearson Salėj, 63 E. 
Main St., St. Charles, III. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Ateikite visi j prakalbas.

Francija izoliavo Ruhr
LONDONAS, sausio 28. — 

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Ruhr distriktas vakar ryte ta
po pilnai atkirstas nuo likusios 
dalies Vokietijos.

Neleis kitiems maišytis
Francija nenori, kad kitos val

stybės kištųsi į jos pasigrie- 
bimų Ruhr. .

PARYŽIUS, sausio 28. — 
Šiandie tapo paskelbta, kad 
kokis-nors bandymas Švedijos 
premjero Brantingo pakelti 
Ruhr ar kontribucijų klausi
mų tautų sąjungos tarybos su
sirinkime, kuris prasideda ryto, 
bus griežtai pastotas Francijos- 
Francija nenori kad kas kiš
tųsi į jos pasigriebimą Ruhr— 
jos “naminį” reikalų.

Gandai, kad anglai gali pa- 
'^i+'raujkti iš Cologne, teikia 
franeuzams didelio nesmagu
mo, nes jie nenori likti izo
liuotais ant Reino. Tečiaus 
franeuzai sutinka veikti ir vie
ni, negu kad susitikti nuola
tinę opozicijų nuo menamų 
draugų.

Tečiaus franeuzai su džiaug
smu pasitinka Washingtono 
nusistatymą nesimaišyti dabar 
į FrancijoS'-Vokictijos kivir- 
čius.

Padvigubino Ruhr armiją
Maži sumišimai Ruhr distrikte

DUSSELDORF, sausio 28.— 
Mažų sumišimų ištiko Ruhr 
klony vakar Duisburge ir Ra- 
tingene šauta į franeuzų pab
rolius, o Dusseldorfe franeu
zai išvaikė demonstraciją. Nė 
viename šiame atsitikime žmo
nių nesužeista.

Franeuzai matydami kad 
Ruhr kraštas vis labiau prade
da nerimauti, pranešė Parei- 
nio Prūsijos prezidentui Dr. 
Gruetzner, kad jį skaitys atsa- 
komingu už manifestacijos. 
Gruetzner atsakė, kad jis įsa
kė vokiečiams neįžeidinėti 
franeuzų kareivių, bet mani
festacijomis jis pritaria. Dė
lei to santikiai tarp jo ir fran
euzų pasdarė įtempti.

Kasdie vis daugiau franeu
zų kareivių atgabenama į 
Ruhr ir manoma, kad dabar 
kareivių yra dvigubai daugiau,

negu kad jų buvo savaite at
gal.

Kaip pilnai franeuzai kont
roliuoja Ruhr rodo tai, -kad 
pereitų naktį važiavo trauki
nis į Vokietijų. Jį traukė 4 
garvežiai, kuomet vieno užtek
tų. Jis tapo sustabdytas, trys 
garvežiai liko atkabinti ir su
grąžinti į okupuotąjį kraštą.

Vokiečių pastangos išsisuk
ti nuo mokėjimo taksų ant 
anglių išgabenant tuos taksus 
į neokupuotų Vokietija, nueis 
niekais, nes franeuzai paskel
bė, kad tokie taksai nesiskai- 
tys užmokėtais.

Vokietija gauna anglių
___ <____ ,

Ruhr geležinkeliečių streikas 
plečiasi.

ESSEN, sausio 28. — Nors 
franeuzų karinė linija Ruhr 
distrikte yra gerai suorgani
zuota, nors kiekvienas kelias, 
kiekvienas kanalas yra stropiai 
dabojamas, vienok vakar iš
gabenta iš Ruhr į Vokietiją 
14,000 vagonų anglių- Anglių 
blokada dar nėra paskelbta, 
nes franeuzai muitinių valdi
ninkai dar nepradėjo eiti savo 
pareigų. Franeuzai bandė sus
tabdyti anglių traukinius, sig
nalizuodami inžinieriams, bet 
pastarieji į signalus neatkrei
pė jokios domės.

Dar apie 1,000 uniformuotų 
franeuzų geležinkeliečių atvy
ko į Ruhr ir bandys gabenti 
anglis į Franciją.

Ruhr geležinkeliečių streikas 
yra\ apėmęs 30 v geležinkelių ir 
puse traukinių nevaigšto. Strei
kas nuolatos plečiasi ir dabar 
pasiekė jau CoblCnz, kurį pir
miau laike amerikiečiai karei
viai. Streikas ten prasidėjo 
kaip tik amerikiečiai perdavė 
valdžią franeuzams.

Daugely vietų tapo areštuo
ti valdininkai ir nuteisti 6 die
noms kalėjiman ir užsimokėti 
po 3,500 auksinių markių už 
atsisakymų suteikti žinių fran
euzams.

Vėl nukaitino Vokietiją
PARYŽIUS, sausio 28. — 

Kontribucijos komisija prane
šė visoms talkininkų val
džioms, kad Vokietija nebepil- 
do visų obligacijų linkui Fran- 
cijos ir Belgijos.

Reiškia, Vokietija paniekino 
visą VersaiJles sutartį ir jos 
daugiau nebepildo- Del Franci- 
jos pasigriebimo Ruhr distrik- 
to ir Vokietijos pasyvio prio 
šinimos, išrodo, prisieis rašyti 
naują taikos sutartį.

Karo stovis Ruhr distrikte
LONDONAS, sausio 28. — 

Apgulos stovis tapo paskelb
tas Aix-La-Chapeile, kur į 
franeuzus buvo paleista keli 
šūviai-

Karo stovis dabar yra pas
kelbtas praktiškai visame Pa- 
reiny ir Ruhr distrikte.

Francijos kariuomene už
griebė paštus dr telegrafą.

Vaigšto gandai, kad kada 
slapta mobilizacija, kuri dabar 
edna, užsibaigs, Ruhr distrik
te prasidės ginkluota kova su 
grobikais.

Sandarečių Seimas
Sveikina klaipėdiečius. Bijosi 
skelbti savo finansinį stovį. 

■
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PITTSBURGII, Pa., sausio 
26.—‘ Vakar po piet laikoma bu
vo antra sesija Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros. Sesi
ją atidarė sekretorius K. Pau
lauskas kaip 1:45 v- po piet.

Užima savo vietas seimo ve
dėjai ir seka skaitymas perei
to seimo protokolas ir valdy
bos raportai.

Centro sekretorius praneša, 
kad Sandara turi apie 3,000 
narių, bet finansų raporto dar 
nebuvo.

Ateina keletas laiškų su pa
sveikinimais ir aukomis. Aukų 
suplaukė vakar apie $150.

Nutariama pasiųsti Klaipė
dos lietuviams pasveikinimą. 
Rezoliucijų komisija tuojaus 
pagamina sekamų telegramos 
tekstą anglų kalboje: *

“Mr. Simonaitis, Libauslra- 
sse 5, Memel.

“Greetings from American 
Lithuanian League convention. 
Long Iii ve liberated Memel and 
United Grcat (Lfithuania. Our 
support forever. — Ambrazie
jus, Akelaitė”.

Pasveikinimą priimta delnų 
plojimu, ir tuojaus pasiųsta te
legramų.

Antra sesija užsidarė apie 6 
valandą vakare-

Trečia sesija. 1
»

Trečia sesija atsidarė šįryt, 
sausio 26 d., 9:30 v. Atidarė jų 
pirmininkas Ambraziejus.

Pirmiausia skaitomas proto
kolas pereitų sesjjų. Jį priima
ma be pataisymų. Skaitoma 
keletas laiškų su pasVeikini- 
mais.

Seka raportai įvairių komisi
jų. Tame tarpe išduodama ra
portų ir apie politinį iždą. Pri
ėjus prie šio raporto pastatoma 
klausimų ar šioj sesijoj gali 
būti svetimi žmonės. Ta pasta
ba sukelia karštų ginčų, nes 
tais “svetimais žmonėmis” yra 
tik vienas Naujienų reporteris. 
Bet ir jo niekurie sandariečių 
prisibijo. Tuo klausimu kal
ba visa eilė delegatų. Vieni 
įrodinėja, kad Naujienų yepor- 
teris nesąs toks jau blogas 
žmogus, pagalios, nie^ko čia 
slėptino nėra- Priešingoji pusė 
įrodinėja, kad Naujienų re
porteris visgi yra svetimos 
partijos žmogus, o be to juk ir 
kitos organizacijos neįsileid- 
žiančįos svetimų žmonių. Klau
simas statoma balsavimui. Di
džiuma balsų nubalsuojama, 
kad sesija butų vieša ir joje 
gali būti visi svečiui. Tik pa
daroma pastaba, kad reporte
riai neskelbtų savo laikraščiuo
se žinių apie Sandaros fiAansi- 
nį stovį.

Dr. K. Draugelis skaito poli
tinio iždo raportą. Nors ra
portas buvo sukėlęs karštų dis
kusijų niekuriais klausimais, 
bet jis visgi tapo priimtas-

Išduoda raportą “Sandaros” 
Redaktorius V. J. šliakis. Jis 
nusiskundžia, kad “Sandaros” 
redaktorius esąs keblesnėj pa
dėty, negu kitų laikraščių re
daktoriai ir pataria padidinti 
“Sandarą” ir pasirūpinti bend
radarbiais.

J. Ambraziejus paduoda svar
stymui naują klausimą. Jis 
nurodo, kad Jungt. Valstijos 
paskyrusios perdaug mažą 
kvotą lietuvių įleidimo į Ame

riką. Jis sako, kad nustatyto
ji kvota yra neteisinga, nes 
Immigracijos Biuras neturėjęs 
teisingų žinių apie lietuvius 
Amerikoje. Tuo klausimu kal
ba ir Liutkauskas. Jis pataria 
seimui ką-nors veikti šiuo 
klausimu. Adv. Kodis nurodo, 
kad žinias apie lietuvius sutei
kė Washingtonui tūlas kon- 
gresmanas ir visai neteisingas. 
Jis pataria paskirti tam, tikrą 
komitetą, kuris su pagclba kitų 
organizacijų rūpintųsi surinkti 
ir suteikti valdžiai teisingesnių 
žinių- Sirvydas pilnai tam pri
taria ir irgi pataria išrinkti ko
misiją, kuri susižinotų su ki
tomis didžiosiomis organizaci
jomis. Jis sako, kad tame dar
be geriausia galėtų pagelbėti 
prekybos tarybos Chicagoje, 
New Yorke ir k.

Renkama komisiją, kuri va
dinsis pilietybes ir ekonomijos 
komisija. Nominuojama adv. 
Kcdis, Liutkauskas, bet Liut
kauskas neapsiimu. Jis reko
menduoja adv. Ragočių, bet S. 
Mockus Bagočiui priešinasi ir 
rekomenduoja Ivaškevičių. Kį
la karštų ginčų, po kurių iš
renkama komisiją iš šių narių: 
adv. Kodis, Ivaškevičius ir 
Karpavičius.

Kįla klausimas kas duos ko
misijai lėšas jos darbe išgavi
mui lietuviams didesnės kvo
tos. J. Liutkauskas pataria, 
kad lėšos butų paimtos iš poli
tinio iždo* Po trumpo apkalbė
jimo nutariama, kad politinis 
iždas padengtų tas lėšas, bet 
visgi yra manoma, kad komi
sija įstengs iš kitur gauti sau 
reikalingas lėšas. Sirvydas sa
ko, kad panašios komisijos 
lėšas galėtų padengti (Lietuvos 
Atstovybė, vieton nereikalingai 
mečius pinigus. Karpavičius 
gi sako, kad niekas kitas nega
lės padengti komisijos lėšų, 
kaip pati Sandara, bent įki tol, 
kol komisijos veikimas nepasi
darys platesnis.

Trečia sesija uždaroma 1:45 
valandą po pietų.

Ketvirta sesija.
1

Ketvirtų sesiją atidarė pirm. 
J. Ambraziejus 2:30 v. po piet.

Pirmiausia svarstoma “San
daros” kėlimo klausimą. Nu
tarta palikti “Sandarą“ ir to
liau South Bostone. Bet tapo 
nutarta paskirti $100 į metus 
bendradarbiams. Ta suma ski
riama iš politinio iždo-

Nutarta, kad centro vakly- 
ba kartu su įstatų komisija pa
gamintų konstituciją ir pa
duotų ją narių apsvarstymui.

Kįla klausimas kokių organi
zacijų nariai gali priklausyti 
prie Sandaros. Po apkalbėji
mo nutarta, kad prie Sandaros 
gali priklausyti tų organizacijų 
nariai, kurių įstatai nėra prie
šingi Sandarai.

Ateina keletas pasveikinimų 
iš Lietuvos. Vienas yra nuo 
Lietuvos Valstiečių ir Liaudi
ninkų centro valdybos su pa
rašu Dr. J. Staugaičio, o kitas 
nuo Lietuvos liaudininkų val
dybos, po kuriuos pasirašo J. 
Vileišis, Žygelis ir J. Strimai
tis.

Sesija užsidaro apie 6 valan
dą vak. — S. Bakanas.

5 ŽMONES UŽMUštF.

CUMBiERLAND, Md., sausio 
—5 žmonės 2 Vyrai ir 3 mo
terys, liko užmušti, kada 
automobilis nušoko nuo Iii 
to 35 pėdas į Wclls upelį.

Bavarijai gręsia sukilimas Siunčia militariiųj misiją
HERLINAS; sausio 28.

Iš Municho pranešama, kad 
miestas pergyvena didžiausi 
sujudinią. Bavarijos kabinetas. sigriebimo Ruhr Rusijos mili- 
nutare paskelbti karo stovį. Į tariniu veikimu, Maskva siun- 
Fašistai pasidarė nepaprastai j čia į Berlinų militarinę iriisi- 
vciklųs ir grūmoja sukilimu.. ją, vadovaujamą gen. Brone 
Socialistai ir kitos kairiosios Brujevič.
partijos irgi veikia ir tarp fa
šistų ir socialistų gali iškilti 
kova. Monarchistai, kurie iki- 
šiol slapstėsi, dabar išėjo aikš
tėn ir pradeda smarkiai veikti.

Delei galinčio veikiai prasi
dėti atgaleivių sukilimo, sve
timšaliai bėga iš Municho. 
Amerikos konsulas irgi įsake 
amerikiečiams apleisti miestą 
ir /neduoda vizų į jį įvažiuoti, 
jei bent tik išimtinuose atsiti
kimuose.

44 mirė nuo munšaino
OHICAGO. —- Vakar pasimi

rė nii0| munšaino Mrs. Mary 
Malic, 29 m., 4937 Justine St. 
Ji per dvejus metus nuolatos 
girtuokliavusi. Tuo budu šie
met jau 44 žmonės mirė tiesio
giniai nuo munšaino.

Desplaines policijos teisėjo 
teisme 20 žmonių liko nuteista 
kalėjimai! už girtuokliavimų. 
Juos sliimta girtus gatvėje" dr 
uždėta didžiausią pabaudą, ko
kią leidžia įstatymai. Kurie 
negalėjo pabaudos užsimokėti, 
tie turėjo eiti kalėjimai!. Ki
tuose policijos teismuose irgi 
teisiama kalėjiman suimtus 
girtus gatvėje.

ST. LOUIS, Mo., sausio 24. 
•— Kadangi geras apetitas dvie
jų kalinių Ūmi versi t y City, St. 
Louis paviete, taip greitai di
dino miestelio skolas, prisiėjo 
jų $750 pabaudą sumažinti iki 
tiek, kiek jie gali užsimokėti 
—$200, kad jie kuogreičiausia 
apleistų kalėjimą kol dar mie
stelis nesubankrutijo. Kaliniais 
buvo saliunininkas ir jo bar- 
tenderis. kurie peržengė pro- 
11 ib i ei j os į s ta t y m u s.

Priminimas
i . Jųs» 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.

’ t
Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 

pinigai, tąi 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.

NAUJ! ENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

BERLIN'AS, sausio 28. - - 
Gautomis žiniomis, sąryšy su 
padidėjusiu delei Francijos pa-

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJĄ

VIENiNA, sausio 27. — 300,- 
000 bedarbių surengė demons
traciją, reikalaudami didesnės 
pašelpos bedarbiams ir kitokių 
koncesijų. Policija kardais gy
nė policijos stotis, bankus ir 
sankrovas nuo bedarbių puoli
mų. Visos sankrovos šiandie 
užsidarė.

NELAIMES DEL VOKIEČIŲ 
MARKIŲ.

(Iš laiško iš Žaslių vals., Trakų 
apskr.)

Atsiradus lietuviškiems pini
gams bitams, su žmonėmis 
daug nelaimių atsitiko, keičiant 
.vokiškąsias markes į litus. La
melių Keželis turėjo susitau
pęs vokiškų markių apie vie- 
Mioliką svarų. Nuėjęs į Kai- 
šedoris mainyti, kažkas jam 
pasakė, kad markių jau nebe
inamo. Tada paėmęs savo 
maišelį markių pradėjo mėtyt 
į šalis, o kareiviai rinkt- Iš
mėtė visų maišelį. Parėjęs 
namo žmogus išėjo iš proto. 
Kitas yeį pasikorė. Trečias už 
Neries nusišovė... Tokios ne
laimės dažniausiai pinigin
giems žmonėms pasitako...

M. K.

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 7:07 vai., leidžia
si 5 valandą; menuo leidžiasi 
4:16 v. r.
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Metams...... ....... —;--------------- $8.00
Pusei metų----------------------------4.50
Trims menesiams_____________2.25
Dviem mėnesiam —------------ 1.75
Vienam menesiui-------------------- 1.00

Chicago je per nešioto jus:
Viena kopija___________________ 8c
Savaitei------------------ ------- —~ 18c
Menesiui-------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijoje na Chlcagoje 
paštu:

Metams------------------------------- $7.00
Pusei metų _..........   4.00
Trims trūnėsiams —------------- 2.00
Dviem mėnesiam-----------------  1.50
Vienam mėnesiui —------------— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta) •

Metams.......-.............  $8.00
Pusei metų...................................- 4.50
Trims mėnesiams ........... 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

arizmas taps izo- 
aip namie, taip ir

Socialistų 
protestai.

Kapitalistinės telegramų 
agentūros praneša labai ma
žai žinių apie Europos soci
alistų veikimą dabartiniu 
tarptautinio krizio laiku. Už 
tai jos riųriai cituoja komu
nistinio ihternacionalo ir 
bolševikų valdžios deklama
cijas dėl franeuzų įsiveržimo 
į Ruhr sritį. Mat, bolševi
kiškojo komunizmo frazės 
yra artimesnės buržuazi
niam grotui ir lengviau su
prantamos, negu tie veikimo 
metodai, kuriuos vartoja so
cialistai.

Vienok nėra abejonės, kad 
socialistai nesėdi rankas su
dėję, kuomet Francijos mili- 
tarizmas smaugia pramo- 
ningiausiąja Europoje šalį. 
Iš Europos socialistų laik
raščių, pasiekusių Ameriką, 
matyt, kad visuose kraštuo
se socialistai yra griežčiau
siu budu nusistatę prieš tą 
smurto ir prievartos’ politi
ką, kurią vykina Francija. 
Malonu yra pastebėti, kad 
šitame nusistatyme Franci
jos socialistai pilnai solidari
zuojasi su kitų šalių drau
gais.

Sausio 5 d., t. y. už savai
tės prieš franeuzų armijos 

.įėjimą į Ruhr sritį, Paryžiu
je atlaikė bendrą susirinki
mą Socialistų Partija, Dar
bo Konferencija ir Žmogaus 
Teisių Sąjunga ir priėmė 
protesto rezoliuciją prieš 
valdžios , politiką. Rezoliu
cijoje reikalaujama pavesti 
reparacijų klausimą Tautų 
Sąjungos išsprendimui.

Diena vėliaus, t. y. sausio 
6 d., įvyko Koelne Londono 
ir Viennos internacionalų 
paskirtojo bendroje veikimo 
komiteto posėdis. Tame po
sėdyje tapo kaip vienu balsu 
nutarta užprotestuoti prieš 
Francijos valdžios pasiryži
mą siųsti armiją Vokietijon 
ir išleista atsišaukimas į vi
so pasaulio socialistus, ragi
nantis visoms jiegoms kovoti 
prieš tai. Komiteto posėdy
je dalyvavo tarp kitų ir 
Francijos ir Belgijos sociali
stų atstovai.

Šitie protestai, be abejo
nės, žymiai prisidėjo prie to, 
kad viešoji opinija Europos 
šalyse labai nepalankiai suti
ko Francijos valdžios žygį, ir 
jie sustiprino Vokietijos 
darbininkų dvasią kovoje su 
užpuolikais.

Europos darbininkai šio
je valaidoje, deja, nėra taip 
galingi, kad vien savo jiego- 
mis įstengtų suvaldyti Fran
cijos militarizmą; bet jie ga
li daryti spaudimą į kitas 
valdžias, kad jos neremtų jo, 
ir visose šalyse kelti prieš jį 
visuomenę. Šituo budu gali
ma pasiekti to, kad Franci
jos mi 
liuotaš
užsieniuose. Niekieno gi ne
remiamas ir visų neapken
čiamas Jisai turės suklupti.

Kai kam gali rodytis, kad 
toks kovos būdas yra per
daug ilgas ir nuobodus, ir 
kad butų daug geriaus vienu 
smugiu sutriuškinti tą pa
saulio taikos* ardytoją. Iš- 
tiesų, Vokietijos nacionalis
tai siūlo tu o jaus stvertis gin
klo ir pradėti su Francija 
karą; o Rusijos bolševikai, 
galvodami panašiai, kalba ir
gi apie karą (mat, jie turi 
didelę armiją) ir apie visuo
tiną sukilimą Europoje. Bet 
iš tų kalbų jokios naudos nė
ra. Francijos militaristams 
nieko geresnio negali būt, 
kaip ginkluota kova, nes gin
klų jie turi daugiaus, negu 
kas kitas. Butų visai bepro
tiška strategija duoti prie
šui mūšį toje dirvoje, kurio
je jisai yra stipriausias. * In 
ar pasaulis dar ne gana yra 
liejęs kraujo!

Prieš militarizmą reikia 
statyti ekonominio visuome
nės plėtojimosi jiegas.' O ši
toje dirvoje darbininkų kla
sė gali suvaidinti nulemian
čią rolę, kadangi ji yra ne
apsieinamas gamybos veiks
nys. Tik ji turi eit išvien ir 
veikt sutartinai. Augščiaus 
nurodytasai Europos sociali
stų nusistatymas rodo, kad 
susipratusieji darbininkai 
tenai taip ir daro.

riai pradėjo atšalti link le
gionierių. Jų entuziazmas 
praėjo- Visų pirma tie po
litikieriai pasiryžo nubausti 
legionierius tuo, kad atsisa
kė vykinti gyvenimai! patvar
kymus, kurie teikė legionie
riams šiokių tokių privilegi
jų. Herojai greit atsidūrė 
bedarbių eilėse ir suprato, 
kad jų tikrieji draugai yra 
tik socialistai ir unijistai.

“Bet senoji partija nepa
liovė kandžiojusi liegionierių. 
Dr. Rasliin, finansų ministe- 
ris, nuėjo taip toli, jog ėmė 
(kaltinti licgionierius parsi
davimu: girdi, jiems ne Če
koslovakijos respublikos lais
vė rūpėjo, o tik atlyginimas.

“Legionieriai griežtai už
protestavo iįr pareikalavo, 
kad finansų ministeris atsi
prašytų. Bet jis ir jo ‘na
cionalistų demokratų’, partija 
dar labau ėmė pulti legio
nierius. Tąsyk legionieriai 
sušaukė Pragoję masinį mi
tingą, kuriame dalyvavo 2,- 
000 su viršum žmonių. Liko 
prinitos rezoliucijos, kurio
mis pasmerkta Rashino el
gęsis ir 'nacionalistų demo-

“Legionieriai nurodė į tą 
faktą, jog visi svarbiausi 
ui^dai pavesta nacionalistų 
plauko žmonėms. Tuo gi 
tarpu keturi penktadaliai vi
sų legionierių neturi darbo 
ir kenčia neapsakoma vargą-

“Pastaruoju laiku ‘nacio
nalistų demokratų’ vadai ap
kaltinta korupcija. Legionic-' 
riai sako, kad jiems dar ne
išmokėta algos už tarnavimą 
Sibire”.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Rusai nerimsta 
dėl Klaipėdos”, pereito šešta
dienio numeryje, antroje špal- 
toje antrame paragrafe iš
spausdinta: “'koks bus tuomet 
lenkams išrokavi'mas laikyt sa
vo namuose Vilnių?” Vietoje 
“namuose” turėjo būt naguose.

KORESPONDENCIJOS
Iš Amalgameitu Siuvejy

Unijos

Apžvalga
M

ČEKOSLOVAKIJOS LEGIO
NIERIAI IR VALDŽIA.

Kramarslio ir Rashino “na
cionalistinė demokratija” labai 
nepatenkinta legionieriais.

Kai Čekoslovakijos legionas, 
iškentęs neapsakomų vargų, 
pagalios, sugrįžo iš Sibiro tė
vynėn, tai jo nariai buvo pa
skelbti herojais, kurie iškovojo 
Čekoslovakijai laisvę.

Tuoj liko išleisti specialiniai 
įstatymai, kuriais einant buvo 
teikiama privilegijų legionie
riams įsigijime žemės ir gavi
me valdžioje tarnystės. Tuo 
keliu valdžia norėjo patraukti 
legionierius savo pusėn ir ma
nė, kad jie padės jai slopinti 
socialistų, komunistų ir orga
nizuotų darbininkų judėjimą.

Bet Rusijos, Sibiro ir kitų 
šalių frontų patyrimai atida
rė legionieriams akis. Jie už
sikrėtė “pavojingomis” idėjo
mis. Vienas korespondentas 
iš Pragos rašo:

*‘Legionidriai npitiai liejo 
kraują už’ Čekoslovakijos 
tautos laisvę, bet jie visai 
neparodė entuziazmo, kai iš 
jų buvo Jaukiama ginti Če
koslovakijos kapitalistų rei
kalus ir stelbti darbininkų 
judėjimą. Valdančioji klasėj

Brooklyn, N. Y. — Jau senai 
berašiau apie vietos Amalga- 
mėtų Siuvėjų Unijos padėtį. 
Kai kas gali pamanyti, kad jau 
čia viskas taip nusistovėjo, kad 
nėra nei kas sakyti. Kiek at
gal rašiau apie New York Uni
jos darbuotojų rezignacijas, 
apie naujus rinkimus ir jų 
pasekmes, kaip komunistai ga
lutinai tapo nugalėti. Kadangi 
nuo to laiko nieko nerašiau, tai 
ko>muin'istai per savo spaudą 
pradėjo girtis, kad Nciw Yorko 
Unijoj sustiprėjo kairysis ele
mentas. Bet, ištikrųjų viskas 
kaip tik priešinga.

Kada buvo visuotini Nelw 
Yorko organizacijos rinkimai, 
kaip pirmiau jau minėjau, ko
munistai tapo taip supliekti, 
kad nepajiegė pravesti savo 
žmonių nėi ten, kur visai ne
turėjo oponentų — daugiau ga
vo prieš, ne už. Tuomet Ben
drosios Tarybos susirinkime 
kilo klausimas, kas užims tas 
vietas, į kurias niekas neišrink
ta. Kairieji elementai tuojau 
pasiūlė, kad tie (žmonės, kurie 
“runijo”, o ne tapo išrinkti, už
imtų tas vietas, kol bus suda
ryti nauji rinkimai. Kilo po
sėdyje baisiausis trūkimas. 
Nes kaipgi tuos žmones statysi 
į tas vietas, kuomet milžininš- 
ka balsų didžiuma jie tapo at-‘ 
mesti. Tat buvo padaryta taip: 
biznio agentus, į rezignavusių 
vietas, turpjo lįinktis žodnas 
lokaias atskirai, o Bendrosios 
Tarybos viršininkus paliko ge
neraliniam 
skirtų-

Ir kas iš
Kuomet

ofisui, ka

to išėjo?

pa

kruto: visur, kur tik galėjo, 
statė savo žmones. Kadangi 
biznio agentus rinkosi ‘kiekvie
nas lokaias atskirai, tai čionai 
komunstai tikėjosi daug laimė
ti. Bet ir čionai ištiko juos toji 
pati nelaimė: neišrinko nei 
užkeikto komunisto!

Dabar komunistai laukia, kij 
Hillmanas nuskils į Ilellerio ir 
Zutkovo vietas, kurie pasitrau
kė, nusileisdami kairiemsiems, 
nors pastarieji rinkimuose ga
vo daugiau balsų prieš, nei už. 
Ir štai —• ak, nelaimė! -—Hill
manas ima ir sugrąžina algai 
Ilollcrį, kurio komunistai taip 
baisiai nepakentė’ Į Zutkovo 
vietą paskiria naują, italą, ku
ris niekam nėra žinomas. Gir
dėjau, buk tai esąs “komunis
tuojantis”, bet nesąs “tikras” 
komunistas.

Po šitų visų pralaimėjimų 
komunistai visame New Yorkc 
nuleido nosis, nurmo įr tuo jų 
“revoliucija” New Yorko Amal- 
gamėtų Unijoj pasibaigė. Da
bar visoj Bendrojoj Taryboj, 
kuri suideda iš arti šimto žmo
nių, randasi tik du komunistai, 
ir tai, anot lietuviškų komunis
tų veislės pasakymo, nėra tik
riniai komunistai, o tik “imita- 
cija .

Tai tokie tie komunistų “lai
mėjimai”, apie kuriuos jie ne
tingi pasigirti. Po šitų visų 
suiručių socialistai paliko dar 
stipresni Neftv Yorko organiza
cijoj. Kuomet įvyksta posėdis 
visų lokalų pildomųjų komite
tų, tai tik socialistai tiems su
sirinkimams ir vadovauja-

—A. P. Serbas.

' BALTIC AMERICA LINIJA.

Buitie America linijos laivai 
kas dvi savaiti išplaukia iš New 
Yorko tiesiai į Hamburgą, Dan
cigą, ir Liepoją. Tie greitieji 
laivai yra visiems žinomi vardais 
Lithuania, Latvia, Estonia ir 
Polonia.

Vasario 7 dieną išplauks gar- 
laivys Estonia, o vasario 28 d. — 
Polonia.

[I/t t imi kitas itame skyriuj* 
nuomoms Redakcija neatsako.}

AR AMERIKA YRA UŽTARĖ
JA LIETUVOS?

visi lietuviai
Nors paprastai 
“Amerika —

žino, 
rašo- 
mažų

\ Turbut 
kad ne. 
m a, kad 
tautų užtarėja”, bet ne Lietu
vos. Lietuvai kaip tik priešin
gai gali atsiliept, nes žino, kek 
vargo, lėšų lietuviai dėjo iki 
iškaulino šios šalies pripažini
mą Lietuvos de jure. Amerika 
simpatizavo (Lietuvos priešinin
kei Lenkijai, Lietuvos paver
gėjai, o ne paliuosavimui- Ben
dras Klaipėdos Klausimo Ko
mitetas plekatų lapeliuos ne- 
pasigaii'lėjo tuščių komplimen
tų obalsy: “'Lai gyvuoja Ame
rika, mažų tautų užtarėja!” 
Kaip lietuviams, toks obalsis 
galėjo būt pakeistas kitokiu; 
kol kas Lietuvai nėr šitla, jei 
Amerika kitas tautas užtarė. 
Turi buj gana “ubagadvasiau- 
ti.”—Rūkas.

PROPOZICIJA MUSŲ BIZNIE
RIAMS.

Ar pebutų naudinga, kad di
delis amerikiečių lietuvių biz
nierių būrys susiorganizuotų ir 
greitu laiku padarytų ekskursi
ją į Lietuvą — neva biznio rei
kalais. Visi žinome, kad Ame
rika jiolri turėt Europoj rinkų, 
bet didžiuliai Amerikos biznie
riai mažai žino Lietuvą. 
Lietuviai biznieriai galėtų 
puikiai pasirodyti ir praminti 
kelią Amerikos rinkai, Ameri
kos biznieriams, štai kaip če- 
ko-slovakai piųlarė- Treji me
tai atgal apie trys šimtai biz
nierių iš Chicagos nuvyko į če- j 
<o-slovakiją ir sugrįžę atgal 
ėmė skelbti, kas ten yra ir ko

ėjo rinkimai biznio ten reikia. Trumpu laiku jie 
ir senosios partijos politikie-' agentų, lai kairieji ir vėl su- gavo ir Silezijos dalį ir pinigų

iš Amerikos. Jei lietuviai tą 
patį greitu laiku padarytų — 
nuvyktų Lietuvon kaipo biznie
riai, tai ir Tautų Lygos nuo
monė apie Lietuvą atsimainytų 
geresnei! pusėn. Ji pamatytų, 
kad Amerika nori turėt savo 
interesų (Lietuvoj, o tuomet 
palengvėtų ir Lietuvos reika
las Del Klaipėdos ir Vilniaus. 
Mat, visi žino,'kad Amerika 
savo interesus visur uoliai giųa. 
Jei toks žingsnis butų padary
tas greitu laiku, tai ir Ameri
ka turėtų ką tenai ginti ir kiti 
pasitrauktų jai iš kelio. Žiū
rėkite, Amerika Turkijoj turi 
savų interesų. Ji nekariauja 
su Turkija, bet dvyliką savo 
karinių laivų yra pasiuntusi 
savo žmonėms ir interesams 
ginti. —Tutlis.

Iš MASINIO SUSIRINKIMO 
DEL KLAIPĖDOS.

Reikia pasakyti, kad masinis 
sausio 21 d. susirinkimas dėl 
Klaipėdos buvo gana jausmin
gas ir susirinkę chicagiečiai au
kavo kiek kas galėdamas. Bet 
ne visi. Buvo ir tokių elemen
tų, kur netik neaukavo patys, 
bet bandė apkalbinėti ir kitus. 
Tečiau, suprantamas dalykas, 
tų elementų pastangos nuėjo 
niekais. Norite žinot, kas toki 
bandė, atkalbinėti nuo aukoji
mo ir tyčiojos iš tų, kurie ne
sigailėjo aukų? Ugi musų 
k o m u n i s t'ė 1 i a i. Buvo ir 
kurjozų- Pavyzdžiui, giedant 
himnus tai keletas komunistė
lių net tris sykius sėdo ir vėl 
stojos iki himnai buvo atgiedo
ta. Mat nabagai nedrįso- sė
dėti ir nepajiegė stovėti, nes 
kada visa publika sustojo, jie 
nesižinojo, ką daryti ir lodei 
šokinėjo kaip zuikiai po pūdy
mą. O paklausyk dar kaip jie 
nušneka. Girdi, ką čia Ame
rika gali padaryti, juk Rusai 
nesutinką su Lietuva ir jie 
aukščiau ar vėliau pasiimsią 
Lietuvą, nes ji esanti buržua
zinė dalis. Jeigu girdėtum ru
są kalbant taip, arba palioką, 
tai nebūtų nuostabu, bet kada 
musų lietuviški komunistėliai 
taip barška, ir dagi tokiam 
momente, tai aišku, kad jiems 
protelis visai susimaišęs.

—Ten Buvęs.

REMKIM KLAIPĖDOS 
LIETUVIUS.

Linksma buvo išgirst, kad 
Klaipėdos krašto lietuviai sukilo 
ir ryžosi iškovoti sau 'laisvę.

Klaipėdos kraštas yra mažes
nis sulyginant su Vilniaus kraš
tu, bet klaipėdiečiai, pasirodė 
daug energiškesni ir drąsesni už 
vilniškius: jie stojo atviron 
griešton kovon už savo teises ir, 
be abejo, laimės. Kad jiems tą 
kovą palengvinu, Amerikos lie
tuviai turi* stropiai juos paremti, 
ypatingai pinigais, kiek tik kas 
galėdamas. Aš patsai su šiuo 
laišku siunčiu Naujienų Redak
cijai $5.00 ir prašau pasiųsti 
juos tuojau Klaipėdos krašto ko
votojams. [$5.00 gavome ir bus 
perduoti Chicagos Klaipėdos Ko
mitetui. Red.].

Jeigu tik kiekvienas Amerikos 
lietuvis aukotų bent po vieną do
lerį, tai jau butų didžiausia pa
rama klaipėdiečiams toje jų ko
voj už savo teises.

Wm. B. Prank.
Spokane, Wash.

PEKERIAI ŽADA ĮSTEIGTI 
INSTITUTĄ.

Įvairiuose rateliuose kalba
ma, kad stambieji Chicagos 
skerdyklų baronai padarį pla
nus įsteigti Cliicagoj didžiau- 
s}% mokslinį institutą. Tam rei
kalui pokeriai jau sukėlę $150,- 
000 kapitalo. Tai butų didžiau
sia mokslinių tyrimų institutas 
pasauly. Busianti įtaisyta did
žiausia tyrimų laboratorija dėl 
industrinių ir mokslinių tyri
nėjimų. Taipgi busiąs prie 
instituto įtaisytas didelis muzė- 
jus.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

SLAPTAS DEGTINĖS PAR
DAVINĖJIMAS.

Tryškiai (Šiaulių aipskr.). 
Kova su girtybe Tryškiuose da 
rosi kaskart aršesnė. Valsčiaus 
Tarybai nutarus uždaryti trak
tierius prasidėjo slaptas degti
nas pardavinėjimas ir gėrimas. 
Tvarkai žiūrėti ir ramybei 
saugoti komisija jau sugavo ke
lis tokius asmenis, parduodan
čius slaptai degtinę ir nubau
dė kelis girtus pasirodžiusius 
viešose vietose.

Jų tarpe rado vokietinio spi
rito pas žymią miestelio da
vatką, kunigo seserį ir pusva- 
dovę “krikščioniškų” organiza
cijų Tryškiuose Mažonavičaitę.

I

Nešalta žiema
Kaunas. 31. XII. 22 m. šįmet 

Lietuvoj turime gana lengvą ir 
nešaltą žiemą. Jau praleidom 
Kalėdas ir sulaukėm Naujų 
Metų, bet ligi šiol, didelių šalčių 
dar nebuvo.

Pabaigoj laipkričio buvo pra
dėję kiek stipriau šalti, o gruo
džio 4 net buvo sustojęs Ne
munas, bet neilgam. Nuo 12 
gruodžio oras visai atidrėko ir 
pradėjo lyti; sniegas, kurio jau 
buvo nebesama prisnigta, iš
tirpo ir labai pašalo. GL gruo
džio 13 užtvinęs Nemunas iš
metė ledą ir ėmė jį nešt, bet 
ant rytojaus sulaužyto ledo da- 
balai tarp Vilijos ir Nemuno 
užsikimšo ir Nemunas vėl buvo 
sustojęs bėgti. Dėlto Nemu
nas buvo išsiliejęs iš krantų 
kaip būna didžiųjų potvinių pa
vasario metu, sutirpus žiemos 
sniegui. Tečiau tas didelis pot- 
vinys greit nuslūgo, nes tą pa
čią dieną sustojusieji ledai apie 
2 vai. vlc-pradėjo eiti ir išsi- 
liejtįsis vanduo pradėjo mažėti.

Dabar oras atrodo visai kaip 
[rudenio metu, sniego nėra, 

šlapiu, nes tankiausia jei ne 
lyja lai sniegą šlapdriba. Ne
munas visai liuosas nuo ledų 
ir teka kaip vasaros metu. 
Penktadienyj, gruodžio 22 iš 
Kauno uosto išplaukė Jųrbar- 
kan didelis laivas “Rambynas”.

Varguomenė tokia lengva žie
ma džiaugiasi, nes nereikia 
daug malkų ir šiltų rūbų, tik 
negera, kad šlapia.—Kaunietis.

Mokesniu kėlimas.
IJetuvos valdžia nuo 1923 

naujų metų įžymiai pakelia vi
sokius mokesnius, kokie buvo 
nustatyta ligi šiol. Pakelia gel- 
žkelių pašto tarifus, muitą, ak
cizą, patentus krautuvėms bei 
smuklėms ir tt. Ypatingai di
delius mokesnius uždeda ant 
traktierių bei restoranų. Dclko, 
kaip girdėt, daugelis traktier- 
ninkų nuo Naujų Metų žada 
uždaryti savo linksminančias 
įstaigas, nes nebesą jokio išro- 
kaviino jas laikyti, kadangi tik 
vien valdiškų mokesnių reikė
sią mokėt po 1000 litų mėne
siui, ir per tai nieko nebegalė
sią pelnyti.

Tiek to dėl traktierių bei 
restaranų. Vienok su kilimu 
kitokių mokesnių, kaip akci
zų, muitų, mokesnių už pa
tentus krautuvėms ir k. reikė
tų elgtis labai atsargiai. Pakė
lus peraukštai tuos mokesnius 
tik gali iššaukt nežmonišką 
pabrangimą reikalingiausių gy
venimui prekių ir dėl to pasi
darys daug sunkesnė krašto pa 
dėtis negu ji yra <lalbar. Juk 
gerai žinomas dalykas, kad 
piiikliai bei pramonininkai 
brangiai užmokėję valdžiai už 
leidimus duodančius jiems tei
sūs prekiauti, parduodami 
savo prekes vartotojams pa
sirūpins iš jų atlupti užmokė
tus mokesnius dargi sau su 
pelnu.

Taigi šiuo svarbiu klausimu 
reikėtų labai rimtai susido
mėti ne tik musų valdžiai, bet 
ir Seimui. —Lietuvos pilietis.

i

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATASIMM8

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofiiai

127 N. Dearbern St., Rooa 11114$
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-*

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvertą. Nedžliomis nuo 9 iki Ifl 
ryto.

v—-■ ___—

JOHN KUCHINSKAS | 
LIETUVIS ADVOKATAS

2241 W. 22nd St., kerti Leaviti Si ’
■ TeLephono Canal 2552

Valandosi 4 iki 4 po piet, iv pa*
▼ 7 iki 9 Vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvą išlygų.

Tel. fcandolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLD«.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303 
Valandos) 9 ryto ik| 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
■ ■ -- nff

V, W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Roojn |M 
Tel.: Central 6899

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

r —- ----------------- -

Tel. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. ild 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1808 
Chicago, III.

ADOLPH E. 
STASULANI ADVOKATAS ! 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

‘ OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle> Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

f— ... ■ >

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St.
' Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066 
Harrison 6872
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Socialistų 
protestai.

Kapitalistinės telegramų 
agentūros praneša labai ma
žai žinių apie Europos soci
alistų veikimą dabartiniu 
tarptautinio krizio laiku. Už 
tai 'jos noriai cituoja komu
nistinio internacionalo ir 
bolševikų valdžios deklama
cijas dėl franeuzų įsiveržimo 
į Ruhr sritį. Mat, bolševi
kiškojo komunizmo frazės 
yra artimesnės buržuazi
niam protui ir lengviau su- 
prant^nos, negu tie veikimo 
metodai, kuriuos vartoja so
cialistai.

Vienok nėra abejonės, kad 
socialistai nesėdi rankas su
dėję, kuomet Francijos mili- 
tarizmas smaugia pramo- 
ningiausiąja Europoje šalį. 
Iš Europos socialistų laik
raščių, pasiekusių Ameriką, 
matyt, kad visuose kraštuo
se socialistai yra griežčiau
siu budu nusistatę prieš tą 
smurto ir prievartos’ politi
ką, kurią vykina Francija. 
Malonu yra pastebėti, kad 
šitame nusistatyme Franci
jos socialistai pilnai solidari
zuojasi su kitų šalių drau
gais.

Sausio 5 d., t. y. už savai
tės prieš franeuzų armijos 

^įėjimą į Ruhr sritį, Paryžiu
je atlaikė bendrą susirinki
mą Socialistų Partija, Dar
bo Konferencija ir Žmogaus 
Teisių Sąjunga ir priėmė 
protesto rezoliuciją prieš 
valdžios politiką. Rezoliu
cijoje reikalaujama pavesti 
reparacijų klausimą Tautų 
Sąjungos išsprendimui.

Diena vėliaus, t. y. sausio 
6 d., įvyko Koelne Londono 
ir Viennos internacionalų 
paskirtojo bendroje veikimo 
komiteto posėdis. Tame po
sėdyje tapo kaip vienu balsu 

r nutarta užprotestuoti prieš 
Francijos valdžios pasiryži
mą siųsti armiją Vokietijon 
ir išleista atsišaukimas į vi
so pasaulio socialistus, ragi
nantis visoms jiegoms kovoti 
prieš tai. Komiteto posėdy
je dalyvavo tarp kitų ir 
Francijps ir Belgijos sociali
stų atstovai.

Šitie protestai, be abejo
nės, žymiai prisidėjo prie to, 
kad viešoji opinija Europos 
šalyse labai nepalankiai suti
ko Francijos valdžios žygį, ir 
jie sustiprino Vokietijos 
darbininkų dvasią kovoje su 
užpuolikais.

Europos darbininkai šio
je valaidoje, deja, nėra taip 
galingi, kad vien savo jiego- 
mis įstengtų suvaldyti Fran
cijos militarizmą; bet jie ga
li daryti spaudimą į kitas 
valdžias, kad jos neremtų jo, 
ir visose šalyse kelti prieš jį 
visuomenę. Šituo budu gali
ma pasiekti to, kad Franci
jos militurizmas taps izo- 
liuotas|kaip namie, taip ir 
užsienraose. Niekieno gi ne
remiamas ir visų neapken
čiamas Jisai turės suklupti.

Kai kam gali rodytis, kad 
toks kovos būdas yra per
daug ilgas ir nuobodus, ir 
kad butų daug geriaus vienu 
smugiu sutriuškinti tą pa
saulio taikos ardytoją. Iš- 
tiesų, Vokietijos nacionalis
tai siūlo tuojaus stvertis gin
klo ir pradėti su Francija 
karą; o Rusijos bolševikai, 
galvodami panašiai, kalba ir 
gi apie karą (mat, jie turi 
didelę armiją) ir apie visuo
tiną sukilimą Europoje. Bet 
iš tų kalbų jokios naudos nė
ra. Francijos militaristams 
nieko geresnio negali būt, 
kaip ginkluota kova, nes gin
klų jie turi daugiaus, negu 
kas kitas. Butų visai bepro
tiška strategija duoti prie
šui mūšį toje dirvoje, kurio
je jisai yra stipriausias. ' Ii} 
ar pasaulis dar ne gana yra 
liejęs kraujo!

Prieš militarizmą reikia 
statyti ekonominio visuome
nės plėtojimosi jiegas.' O ši
toje dirvoje darbininkų kla
sė gali suvaidinti nulemian
čią rolę, kadangi ji yra ne
apsieinamas gamybos veiks
nys. Tik ji turi eit išvien ir 
veikt sutartinai. Augščiaus 
nurodytasai Europos sociali
stų nusistatymas rodo, kad 
susipratusieji daybininkai 
tenai taip ir daro. 

ČEKOSLOVAKIJOS LEGIO
NIERIAI IR VALDŽIA.

Kramarsho ir Rashino “na
cionalistine demokratija” labai 
nepatenkinta legionieriais.

Kai Čekoslovakijos legionas, 
iškentęs neapsakomų vargų, 
pagalios, sugrįžo iš Sibiro tė
vynėn, tai jo nariai buvo pa
skelbti herojais, kurie iškovojo 
Čekoslovakijai laisvę.

Tuoj liko išleisti specialiniai 
įstatymai, kuriais einant buvo 
teikiama privilegijų legionie
riams įsigijime žemės ir gavi
me valdžioje tarnystės. Tuo 
keliu valdžia norėjo patraukti 
legionierius savo pusėn ir ma
nė, kad jie paties jai slopinti 
socialistų, komunistų ir orga
nizuotų darbininkų judėjimą.

Bet Rusijos, Sibiro ir kitų 
šalių frontų patyrimai atida
rė legionieriams akis. Jie už
sikrėtė “pavojingomis” idejo- 

is. Vienas korespondentas
Pragos rašo:

“‘Legionidriai nęitiai liejio 
kraują už Čekoslovakijos 
tautos laisvę, bet jie visai 
neparodė entuziazmo, kai iš 
jų buvo Jaukiųma ginti Če
koslovakijos kapitalistų rei
kalus ir stelbti darbininkų 
judėjimą. Valdančioji klasė 
ir senosios partijos politikie

riai pradėjo atšalti link le
gionierių. Jų entuziazmas 
praėjo Visų pirma tie po
litikieriai pasiryžo nubausti 
legionierius tuo, kad atsisa
kė vykinti gyveniman patvar
kymus, kurie teikė legionie
riams šiokių tokių privilegi
jų. Herojai greit atsidūrė 
bedarbių eilėse ir suprato, 
kad jų tikrieji draugai yra 
tik socialistai ir unijistai.

“Bet senoji partija nepa
liovė kandžiojusi liegionierių. 
Dr. Rashin, finansų ministe- 
ris, nuėjo taip toli, jog cine 
kaltinti liegionierius parsi
davimu: girdi, jiems ne Če
koslovakijos respublikos lais
vė rūpėjo, o tik atlyginimas.

“Legionieriai griežtai už
protestavo iįr pareikalavo, 
kad finansų ministeris atsi
prašytų. Bet jis ir jo ‘na
cionalistų demokratų’, partija 
dar laba u ėmė pulti legio
nierius. Tąsyk legionieriai 
sušaukė Pragoję masinį mi
tingą, kuriame dalyvavo 2,- 
000 su viršum žmonių. Liko 
pritiltos rezoliucijos, kurio
mis pasmorkta Rashino el
gęsis ir ‘nacionalistų demo
kratų partija.

“Legionieriai nurodė į tą 
faktą, jog visi svarbiaus‘ 
urėdai pavesta nacionalistų 
plauko žmonėms. Tuo gi 
tarpu keturi penktadaliai vi
sų legionierių neturi darbo 
ir kenčia neapsakoma vargą-

“Pastaruoju laiku ‘nacio
nalistų demokratų’ vadai ap
kaltinta korupcija. Legionie
riai sako, kad jiems dar ne
išmokėta algos už tarnavimų 
Sibire”.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Rusai nerimsta 
dėl Klaipėdos”, pereito šešta
dienio numeryje, antroje špal- 
toje antrame paragrafe iš
spausdinta: “koks bus tuomet 
lenkams išrokavi’mas laikyt sa
vo namuose Vilnių?’’ Vietoje 
“namuose” turėjo būt naguose. 

nsoSijos 
L_______________ ____ .

Iš Amalgameity Siuvejy 
Unijos 

•* --------
Brooklyn, N. Y. — Jau senai 

berašiau apie vietos Amalga- 
mėtų Siuvėjų Unijos padėtį. 
Kai kas gali pamanyti, kad jau 
čia viskas taip nusistovėjo, kac 
nėra nei kas sakyti. Kiek at
gal rašiau apie Nęw York Uni
jos darbuotojų rezignacijas, 
apie naujus rinkimus ir jų 
pasekmes, kaip komunistai ga
lutinai tapo nugalėti. Kadangi 
nuo to laiko nieko nerašiau, tai 
koimum'istai per savo spaudą 
pradėjo girtis, kad Neftv Yorko 
Unijoj sustiprėjo kairysis ele
mentas. Bet, ištikimųjų viskas 
kaip tik priešinga.

Kada buvo visuotini Neiw 
Yorko organizacijos rinkimai, 
kaip pirmiau jau minėjau, ko
munistai tapo taip., supliekti, 
kad nepajiegė pravesti savo 
žmonių nėi ten, kur visai ne
turėjo oponentų — daugiau ga
vo prieš, ne už. Tuomet Ben
drosios Tarybos susirinkime 
kilo klausimas, kas užims tas 
vietas, į kurias niekas neišrink
ta. Kairieji elementai tuojau 
pasiūlė, kad tie ižmonės, kurie 
“runijo”, o ne tapo išrinkti, už
imtų tas vietas, kol bus suda
ryti nauji rinkimai. Kilo po
sėdyje baisiiausis trukšinas. 
Nes kaipgi tuos žmones statysi 
į tas vietas, kuomet milžininš- 
ka balsų didžiuma jie tapo at
mesti. Tat buvo padaryta taip: 
biznio agentus, į rezignavusių 
vietas, turėjo rjinktis žūdnas 
lokalus. atskirai, o Bendrosios 
Tarybos viršininkus paliko ge
neraliniam ofisui, kad jis pa
skirtų- ,

Ir kas iš to išėjo?
Kuomet ėjo rinkiniai biznio 

agentų, tai kairieji ir vėl su

kruto: visur, kur tik galėjo, 
statė savo žmones. Kadangi 
biznio agentus rinkosi ‘kiekvie
nas lokalus atskirai, tai čionai 
komunstai tikėjosi daug laimė
ti. Bet ir čionai ištiko juos toji 
pati nelaimė: ’ neišrinko nei 
užkeikto komunisto!

Dabar komunistai laukia, ką 
Hillmanas nuskirs į Boilerio ir 
Zutkovo vietas, kurie pasitrau
kė, nusileisdami kairiemsiems, 
nors pastarieji rinkimuose ga
vo daugiau balsų prieš, nei už. 
Ir štai —' ak, nelaime! —Hill- 
manas ima ir sugrąžina algai 
Hellerį, kurio komunistai taip 
baisiai nepakentė! Į Zutkovo 
vietą paskiria naują, italą, ku
ris niekam nėra žinomas. Gir
dėjau, buk tai esąs “komunis
tuojantis”, bet nesąs “tikras” 
komunistas.

Po šitų visų pralaimėjimų 
komunistai visame New Yorkc 
nuleido nosis, nurmo įr tuo jų 
“revoliucija” New Yorko Amal- 
gamėtų Unijoj pasibaigė. Da
bar visoj 'Bendrojoj Taryboj, 
kuri suideda iš arti šimto žmo
nių, randasi tik du komunistai, 
ir tai, anot lietuviškų komunis
tų veislės pasakymo, nėra tik
riniai komunistai, o tik “imita
cija”.

Tai tokie tie komunistų “lai
mėjimai”, apie kuriuos jie ne
tingi pasigirti. Po šitų visų 
suiručių socialistai paliko dar 
stipresni New Yorko organiza
cijoj. Kuomet įvyksta posėdis 
visų lokalų pildomųjų komite
tų, tai tik socialistai tiems su
sirinkimams ir vadovauja-

—A. P. Serbas.

BALTIC AMERICA LINIJA.

Baltic America linijos laivai 
kas dvi savaiti išplaukia iš New 
Yorko tiesiai į Hamburgą, Dan
cigą, ir Liepojų. Tie greitieji 
laivai yra visiems žinomi vardais 
Lithuania, Latvia, Estonia ir 
Poloni a.

Vasario 7 dieną išplauks gar- 
laivys Estonia, o vasario 28 d. — 
Polonia.

Skaitytoju Baisa*
r a. I > Į|

t imi kitas itame skprtu/a 
nuomones Redakcija neatsako.]

AR AMERIKA YRA UŽTARĖ
JA LIETUVOS?

Turbut visi lietuviai žino, 
kad ne. Nors paprastai rašo
ma, kad “Amerika — mažų 
tautų užtarėja”, bet ne Lietu
vos. Lietuvai kaip tik priešin
gai gali atsiliept, nes žino, kek 
vargo, lėšų lietuviai dėjo iki 
iškaulino šios šalies pripažini
mą Lietuvos de jure. Amerika 
simpatizavo iLdetuvos priešinin
kei Lenkijai, Lietuvos paver
gėjai, o ne paliuosavimui- Ben
dras Klaipėdos Klausimo Ko
mitetas pleką tų lapeliuos ne
pasigailėjo tuščių komplimen
tų obalsy: “'Lai gyvuoja Ame
rika, mažų tautų užtarėja!” 
Kaip lietuviams, toks obalsis 
galėjo būt pakeistas kitokiu; 
kol kas Lietuvai nėr šilki, jei 
Amerika kitas tautas užtarė. 
Turi bu/ gana “ubagadvasiau- 
ti.”—Rūkas. \

PROPOZICIJA MUSŲ PIZNIE- 
RIAMS.

Ar pebutų naudinga, kad di
delis amerikiečių lietuvių biz
nierių būrys susiorganizuotų ir 
greitu laiku padarytų ekskursi
ją į Lietuvą — neva biznio rei
kalais. Visi žinome, kad Ame
rika aioiri turėt Europoj rinkų, 
bet didžiuliai Amerikos biznie
riai mažai žino Lietuvą. 
Lietuviai -biznieriai galėtų 
lUikiai pasirodyti ir praminti 
<elią Amerikos rinkai, Ameri
kos biznieriams, štai kaip Če- 
ko-slovakai pabarė; Treji me
tai atgal apie trys šimtai biz
nierių iš Chicagos nuvyko į Če
koslovakiją ir sugrįžę atgal 
ėmė skelbti, kas ten yra ir ko 
ten reikia. Trumpu laiku jie 
gavo ir Silezijos dalį ir pinigų

iš Amerikos. Jei lietuviai tą 
patį greitu laiku padarytų — 
nuvyktų Lietuvon kaipo biznie
riai, tai ir Tautų Lygos nuo
monė apie Lietuvą atsimainytų 
geresnėn pusėn. Ji pamatytų, 
kad Amerika nori turėt savo 
interesų Lietuvoj, o tuomet 
palengvėtų Ir Lietuvos reika
las Del Klaipėdos ir Vilniaus. 
Mat, visi žino,' kad Amerika 
savo interesus visur uoliai gipa. 
Jei toks žingsnis butų padary
tas greitu laiku, tai ir Ameri
ka turėtų ką tenai ginti ir kiti 
pasitrauktų jai iš kelio. Žiū
rėkite, Amerika Turkijoj turi 
savų interesų. Ji nekariauja 
su Turkija, bot dvyliką savo 
karinių laivų yra pasiuntusi 
savo žmonėms ir interesams 
ginti. —Tutlis.

Iš MASINIO SUSIRINKIMO 
DEL KLAIPĖDOS.

Reikia pasakyti, kad masinis 
sausio 21 d. susirinkimas dėl 
Klaipėdos buvo gana jausmin
gas ir susirinkę chicagiečiai au
kavo kiek kas galėdamas. Bet 
ne visi. Buvo ir tokių elemen
tų, kur netik neaukavo patys, 
Bet bandė atkalbinėti ir kitus. 
Tečiau, suprantamas dalykas, 
tų elementų pastangos nuėjo 
niekais,- Norite žinot, kas toki 
bandė atkalbinėti nuo aukoji
mo ir tyčiojos iš tų, kurie ne
sigailėjo aukų? Ugi musų 
k o m u n i s t ė 1 i a i. Buvo ir 
kurjozų- Pavyzdžiui, giedant 
himnus tai keletas koiftuniste- 
lių net tris sykius sėdo ir vėl 
stojos iki himnai buvo atgiedo
ta. Mat nabagai nedrįso- sė
dėti ir nepajiegė stovėti, nes 
kada visa publika sustojo, jie 
nesižinojo, ką daryti ir lodo! 
šokinėjo kaip zuikiai po pūdy
mą. O paklausyk dar kaij) jie 
nušneka. Girdi, ką čia Ame
rika gali padaryti, juk Rusai 
nesutinką su Lietuva ir jie 
ankščiau ar vėliau pasiimsią 
Lietuvą, nes ji esanti buržua
zinė dalis. Jeigu girdėtum ru
są kalbant taip, arba palioką, 
tai 'nebūtų nuostabu, bet kada 
musų lietuviški. komunistėliai 
taip barška, ir dagi tokiam 
momente, tai aišku, kad jiems 
protelis visai susimaišęs.

—Ten Buvęs.

REMKIM KLAIPĖDOS 
LIETUVIUS.

Linksma buvo išgirst, kad 
Klaipėdos krašto lietuviai sukilo 
ir ryžosi iškovoti sau 'laisvę.

Klaipėdos kraštas yra mažes
nis sulyginant su Vilniaus kraš
tu, bet klaipėdiečiai. pasirodė 
daug energiškesni ir drąsesni už 
vilniškius: jie stojo alviron 
griešton kovon už savo teises ir, 
be abejo, laimės. Kad jiems tą 
kovą palengvinu, Amerikos lie
tuviai turi* stropiai juos paremti, 
ypatingai pinigais, kiek tik kas 
galėdamas. Aš patsai su šiuo 
laišku siunčiu Naujienų Redak
cijai $5.00 ir prašau pasiųsti 
juos tuojau Klaipėdos krašto ko
votojams. [$5.00 gavome ir bus 
perduoti Chicagos Klaipėdos Ko
mitetui. Red.].

Jeigu tik kiekvienas Amerikos 
lietuvis aukotų bent po vieną do
lerį, tai jau butų didžiausia pa
rgina klaipėdiečiams toje jų ko
voj už savo teises.

Wm. B. Prank.
Spokane, Wash.

PEKERIAI ŽADA ĮSTEIGTI 
INSTITUTĄ.

Įvairiuose rateliuose kalba
ma, kad stambieji Chicagos 
skerdyklų baronai padar’ę pla
nus įsteigti Chicagoj didžiau- 
s|. mokslinį institutą. Tam rei
kalui pokeriai jau sukėlę $150,- 
000 kapitalo. Tai butų didžiau- 
sis mokslinių tyrimų institutas 
pasauly. Busianti įtaisyta did
žiausia tyrimų laboratorija dcl 
industrinių ir mokslinių tyri
nėjimų. Taipgi busiąs prie 
instituto įtaisytas didelis muzė- 
jus.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

SLAPTAS DEGTINĖS PAR
DAVINĖJIMAS.

Tryškiai (Šiaulių apskr.). 
Kova su girtybe Tryškiuose da
rosi kaskart aršesnė. Valsčiaus 
Tarybai nutarus uždaryti trak
tierius prasidėjo slaptas degti
nas pardavinėjimas ir gėrimas. 
Tvarkai žiūrėti ir ramybei 
saugoti komisija jau sugavo ke
lis tokius asmenis, parduodan
čius slaptai degtinę ir nubau
dė kelis girtus pasirodžiusius 
viešose vietose.

Jų tarpe rado vokietinio spi--. 
rito pas žymią miestelio da
vatką, kunigo seserį ir pusva- 
dovę “krikščioniškų” organiza
cijų Tryškiuose Mažonavičaitę.

I

Nešalta žiema
Kaunas. 31. XII. 22 m. šįmet 

Lietuvoj turime gana lengvą ir 
nešaltą žiemą. Jau praleidom 
Kalėdas ir sulaukėm Naujų 
Metų, bet ligi šiol, didelių šalčių 
dar nebuvo.

Pabaigoj laipkričio buvo pra
dėję kiek stipriau šalti, o gruo
džio 4 net buvo sustojęs Ne
munas, bet neilgam. Nuo 12 
gruodžio oras visai atidrėko ir 
pradėjo lyti; sniegas, kurio jau 
buvo nebežama prisnigta, iš
tirpo ir labai pašalo. Gi gruo
džio 13 užtvinęs Nemunas iš
metė ledą ir ėmė jį nešt, bet 
ant rytojaus sulaužyto ledo da- 
balai tarp Vilijos ir Nemuno 
užsikimšo ir Nemunas vėl buvo 
sustojęs bėgti. Dėlto Nemu
nas buvo išsiliejęs iš krantų 
kaip būna didžiųjų potvinių pa
vasario metu, sutirpus žiemos 
sniegui. Tečiau tas didelis pot- 
vinys greit nuslūgo, nes tą pa
čią dieną sustojusieji ledai apie 
2 vai. vlė* pradėjo eiti ir išsi- 
liejusis vanduo pradėjo mažėti.

Dabar oras atrodo visai kaip 
(rudenio metu, sniego nėra, 
šlapiu, nes tankiausia jei ne 
lyja tai sniegą šlapdriba. Ne
munas visai liuesas nuo ledų 
ir teka kaip vasaros metu. 
Penktadienyj, gruodžio 22 iš 
Kauno uosto išplaukė Jųrbar- 
kan didelis laivas “Rambynas”.

Varguomenė tokia lengva žie
ma džiaugiasi, nes nereikia- 
daug malkų ir šiltų rūbų, tik 
negera, kad šlapia.—Kaunietis.Mokesnių kėlimas, v ______

I Jotu vos valdžia nuo 1923 
naujų metų įžymiai pakelia vi
sokius mokesnius, kokie buvo 
nustatyta ligi šiol. Pakelia gel- 
žkclių pašto tarifus, muitą, ak
cizą, patentus krautuvėms bei 
smuklėms ir tt. Ypatingai di
delius mokesnius uždeda ant 
traktierių bei restoranų. Dulko, 
kaip girdėt, daugelis traktier- 
ninkų nuo Naujų Metų žada 
uždaryti savo linksminančias 
įstaigas, nes nebesą jokio išro- 
kaviino jas laikyti, kadangi tik 
vien valdiškų mokesnių reikė
sią mokėt po 1000 litų mėne
siui, ir per tai nieko nebegalė
sią pelnyti.

Tiek to dėl traktierių bei 
restaranų. Vienok su kilimu 
kitokių mokesnių, kaip akci
zų, muitų, mokesnių už pa
tentus krautuvėms ir k. reikė
tų elgtis labai atsargiai. Pakė
lus pėraukštai tuos mokesnius 
tik gali iššaukt nežmonišką 
pabrangimą reikalingiausių gy
venimui prekių ir dėl to pasi
darys daug sunkesnė krašto pa 
dėtis negu ji yra dabar. Juk 
gerai žinomas dalykas, kad 
pirkliai bei pramonininkai 
brangiai užmokėję valdžiai už 
leklimus duodančius jiems tei
sės prekiauti, parduodami 
savo prekes vartotojams pa
sirūpins iš jų atlupti užmokė
tus mokesnius dargi sau su 
pdlnu.

Taigi šiuo svarbiu klausimu 
reikėtų labai rimtai susido
mėti ne tik musų valdžiai, bet 
ir Seimui. —Lietuvos pilietis.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIŲ PATARIMU

w . ........^-..rnuMTra

-------- ■

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbern St., Room 1111-11
Tek Central 4411, Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
8828 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki Ifl

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt Sk 
. Telaphone Canal 2552 

V&landosi 4 iki 6 po piet, ii p«e 
7 Iki 9 vakaro.

Veda visokias bylu visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg*- 
čiaus ant lengvu išlygą.

Tel. Itandolph 4758

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDfi.
19 So. La Šalie 8L 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto ikį S po pieta

Namų Tek: Hyde Park 8^95 ų.----- T^r......  *7 J

/-.L-įM*1 ■■ ... , ........jį,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room
Tek: Central 6398

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tek Yarda 4681

»T.is-| -—r;--------- -

S. W. BANES
ADVOKATAS 

.Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. j
Phone Central 2564 I

Rez. 3203 So. Halsted St 
Yarda 1016. Vai.: 6 iki 9 vai, I

—..........................

P. Haase 
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308 
. Chicago, III.

ADOLPH E. 
STASULANI 
ADVOKATAS

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

’ OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

f- - - - - - - - - - - - - - - - - - }
Pinigus Lietuvon

Siunčiame
Doleriais ir Litais.

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.
Turtas virš $7,000,000.00.

•—.■m , i
Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearbom St.
' Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066 
Harrison 6872



r madienis, Sausis 2d, 1923 v— ■ ■ ..... “T
NAUJIENOS, Chicago, UI

Lietuviu Miluose
.CUM/VI7O .. 7iMine •• 

Lietuvon per 10 dienu Į|r 41 “Į
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų

AQUITANIA MAURETANIA
45,647 tonų 30,704 tonų 

BEKENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

‘TNCOME TAX” MOKĖTOJŲ 
ŽINIAI.

Bielinio prakalbos

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Lafayette 4223
Plnmbijig, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviinu visados 
pataraaiiju kuogoriauilal.

3228 W. 38th St., Chkata. Rl. i

$50 $?o
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

-Vyrams ir Jaunuoliams gamituraJ 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.55, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 11 St 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRĄCTOR

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

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

12 a. m. .

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

943 W. d3rd Place
Phone Boulevard 9313 

Patarimai dovanai..
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vairam.

M Telefonas Yards 
Valandos: 9

0392
ryto iki 8 .vakare. 

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

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. 8TOLL CO,
J. Balchiunas pagelbinlnkrzJ - 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 25th St, 9509 Caritui 
Detroit, Mich.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Taksų kolektoriaus raštinė 
prašo mus paskelbti primini
mą, kad žmonės nesivėlintų su 
išpildymu atatinkamų taksų 

mokėjimo popierų ir grąžini
mui jų kolektoriaus raštinėm 
Taksų mokėtojai gali kreiptis 
į “Deputy Collectors of In- 
ternal Revenue Division No. 4 
Headquarters, 803 W. Madi- 
son st., kampas Halsted, kur 
jiems tam tikri žmonės padės 
išpildyti taip vadinamas inco- 
me tax returns- Atdara nuo 9 
v. lyto iki 5 v. vakaro, šešta
dieniais iki 1:30 pietų..

RINKLIAVA VOKIETIJOS 
GELBĖJIMUI.

Pereitą penktadienį "Ameri
kos Gerovės asociacijos dar
buotojai laikė pasitarimą Mor- 
risono hotely. Buvo tartasi 
padaryti rinkliavos kampanija 
sukėlimui $250,000 kapitalo ir 
nusavinimui gerovės darbų 
Vokietijoj ir Austrijoj. Albert 
Breitung tapo paskirtas kam
panijos pirmininku; jis išdės
tė kampanijos planus. Kampa
nija prasideda dabar ir tęsis iki 
vasario 2 dienos-

RADO PUSGYVĮ ŽMOGŲ 
GATVĖJ.

Englewoodo policistai užėjo 
begulintį pusgyvį žmogų ant 
kampo 63 ir Stewart gatvių. 
Jis yra Edward J. Sweeney, 44 
metų amžiaus, 6337 Glenwood 
avė. Jo kišeninį rasta banko 
knygutė su $2,500 depozito 
Edgevvater Trust and Savings 
banke ir 196 Šerai Edgewater 
Bank and Realty kompanijos. 
Manoma jis buvo nusigėręs?

UŽSIMOKĖJO $100 BAUDOS.

Teisėjas Asą J. Adams pritei
sė, kad Wm. H. Terrell užsi
mokėtų šimtą dolerių baudos 
ir teismo lėšas už leidimą nu
pulti temperatūrai iki 46 laip
snių savo name, 3437 Rhodes 
avė. Nuomininkai jį įskundė 
dėl nešildymo kambarių.

PASIMIRĖ NUO MUNŠAINO.

Pereitą penktadienio vakarą 
pasimirė nuo munšaino Louis 
Svijus, 42 metų amžiaus, 1931 
,W- Ohio gatvės. Policija jį ra
do negyvą jo paties namuose. 
Kelios tuščios munšaino bon- 
kos atrasta.

APKALTINO LUNDINĄ.

Fred Lundinas, gubernato
riaus Sniall ir mayoro Thomp
son!) gengės bosas, įžymus Chi- 
cagos politikierius, tapo apkal
tintas su kitais dvidešimts pen 
kiais mokyklų grafteriais. Ap
kaltinimu išnešė grand jury.

PAVEDĖ DARBININKAMS 
NUBALSUOTI.

Pereitą vasarą kilus gclžke- 
lių šopmenų streikui, gelžkelių 
kompanijos suorganizavo savo
tiškas “darbininkų unijas” 
Ded to kįlo dar daugiau strei
kų ir nesutikimų tarpe kompa
nijų viršininkų ir organizuotų 
darbininkų. Dalykas atsidūrė 
pas Suvienytų Valstijų gelž
kelių tarybą. Taryba pereitą 
penktadienį nutarė, kad darbi
ninkai patys turi išrišti savo 
balsavimu ko jie nori: pripa 
žili t i kompanijų organizuotas 
unijas ar savo pačių organi
zuotas federuotas amatų uni
jas? Tur būt neužilgo darbi
ninkai pradės 'balsuoti tą klau
simą.

Pereitą ketvirtadienį, sausio 
25 d.; drg. K. Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos At
stovas, kalbėjo Malinausko sa
lėj, 19-tos ir Halsted gatvių. 
Žmonių paklausyti prakalbos 
prisirinko gana daug.

j Drg. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmiausiai kalbėjo 
apie darbininkų klasės padėtį 
Lietuvoj. Kalba labai patiko 
susirinkusiems. Žmonės suži
nojo labai daug apie darbinin
kų vargus Lietuvoj prieš karą, 
laike karo užėmus Lietuvą vo
kiečiams, atsikrausčius bermon 
liniukams ir bolševikams, besi- 
kuriant ir susikūrus nepriklau
somai Lietuvai.

i Antru kartu kalbėjo apie 
Klaipėdos kraštą. Čia ir vėl 
klausytojams tapo išaiškinta 
kibai daug įdomių dalykų. Jie 
sužinojo kas per vienas yra tas 
Klaipėdos kraštas, kokį plotą* 
jis užima, kiek jame randasi 
gyventojų, kokių nuomonių 
ir nusistatymų tie gyventojai 
laikosi, kodėl Klaipėdos kraš
tas turi prigulėti Lietuvai, ko
dėl Lietuvos valdžia nemokėjo 
tinkamai nusistatyti kas dėl 
atgavimo to krašto, kodėl fran- 
euzai su lenkais nori pasigrob
ti tą kraštą ir kas pasidarytų, 
jei jiems pasisektų tas kraštas 
pasigrobti. Taipgi' papasakojo 
kas privedė Klaipėdos krašto 
gyventojus prie dabartinio su
kilimo ir nurodė kas geriausiai! 
butų veikti lietuviams, gyve
nantiems Amerikoj.

Publikai tai labai patiko ir 
ji buvo pilnai patenkinta. Drg. 
Bielinis moka gana nuosekliai 
išaiškinti tuos svarbius daly
kus. — Vietinis.

Užėmė vietas nauji valdyba: 
pirm. J. M'ilunienė, vice-pirm- 
A. Žalynienė, nut. rašt. J. Ju- 
zavitieiie, finansų rašt. E. Ju- 
zaitienė, kasos globėjos A. Da- 
raškienė ir J- Skudicnė, kasier- 
ka ’P. Kvdetkienė, maršalka G. 
Šapalienė, Spulkos trustistės 
K. Skudienė, P. Beleckienė ir 
J. Juzaiticnė.

Apsvarsčius bėgančius reika
lus, nutarta išnešti rezoliuciją 
prieš lenkus ir kitus priešus, 
norinčius sudraskyti lietuvius 
klaipėdiškius. Pirmininkė ra
gino visas nares darbuotis 4 ir 
remti kiek ghlint dėl Klaipėdos 
krašto. Išrinkta tam reikalui 
komitetas A. Daraškienė ir J. 
Juzai tienė.

P. Kvetkicnė išdavė raportą 
iš susirinkimo komisijos, dėl 
statymo Lietuvių Auditorium. 
Raportas liko priimtas ir už- 
girtas.

Šis kliubas remia visus nau
dingus darbus. Turi ir audito
rium Šerų pirkęs už $400.

Taipgi priimtas raportas 
nuo susivienijimo Bi*idgeporto 
Draugijų susirinkimo reikalu 
Auditorium statymo.

Tuo susirinkimas ir užsibai-
— p, Kvėtkienė.

Įspūdingas Jaunuolių Kon
certas.

Seredos vakare, sausio 24 d., 
Jaunuolių orkestras surengė 
šaunų koncertą pagerbimūi d. 
K. iBi'elinio. Koncertas darė 
malonų įspūdį. Jaunuoliai pa
sirodė šiame koncerte pilname 
savo gražume.

Pasibaigus koncerto progra
moj, kalbėjo d. K. Bielinis. Bet 
jis rodėsi labai susijudinęs, 
nes matomai jam Jaunuolių 
koncertas darė didžiausio įspū
džio ir tiesiog užgavo jo jaus
mus- Jis kalbėjo apie jaunuo
lius su didžiausiu pasigerėjimu 
ir pasižadėjo jiems, kad sugrį
žęs Lietuvon, jis pasakys Lietu
vos jaunuoliamskbasakojjams 
ką jis matė ir girdėjo pas Chi- 
cagos jaunuolius.

.Pagerbimui savo gerbiamo 
svečio, jaunuoliai įteikė d. K. 
Bieliniui auksine plunksną su 
sekamu užrašu: “Kultūros dar
bininkui K. Bieliniui, nuo jau-

(Seka ant 4-to pusi.)

Moterims pranešimas.
Bargenas ant pusės vilnonės skiautes parduodama dėl kelnaičių ir vei- 

stučių. Kaina: dolerio vertės u^50 centų. Antros $1.50 už 75 centus, $2.00 
už 1 dol.

Marškoniai siūlai dėl mezginių ir siuvinių: 250 yardų už 10 centų. Ant
ros rūšies, viena 13 centų, o dvi už 25c. Trečos rūšies viena 20c., o trys 50c. 
Lininė baltoji drobė paklodėm ar užvalkalams ir apatinėms dresiukėms. 
Kaina: vertės 35c. parduodama už 22% ir 17% centų.

524 tV. 33rd St., trečios Parnell, arba pirma gatvė į rytus už Wallace. 
Medinis namus ant antrų lubų. Laikas kiekvieną dieną ir nedėliomis nuo 
9 ryto iki 7 vai. vakaro.

PUBLIKOS ŽVEJOJIMAS.

“Naujienų” reporterio domę 
atkreipė vienas žmogus į tai, 
kad Chicagos komunistai ren
giąsi eit į debatus su drg. K. 
Bieliniu. Užinteresuotas
navatnia žinia, reporteris pasi- 

Ldetuvos 
ir už-

tąja

skubino susi j ieškoti 
so ei a Įdėm okr a t ų a tsto vą 
klausė jo:

—Tai drauge turėsite 
tus?

deba-

nuste-—Su komunistais? — 
bęs atšovė svečias. — Nė sap
nuoti nesapnavau apie tokius 
debatus. Nejaugi' su tais ele
mentais, kurie moka tiktai 
šmeižti ir keikti socialistus, ga
lima stot į rimtą ginčą? Plūs
tis gi su jais—ne mano pašau
kimas. > -

Reporterį pilnai patenkino 
šitie drg. Bielinio žodžiai- Ir ji
sai dar pridūrė nuo savęs:

—Tai, matyt, komunistėliai 
sugalvojo tuos “debatus” tiktai 
tam, kad pasireklamavus pub
likai, kuri jau nebenori lankyti 
jų “prakalbas”. Paprastas 
“monkey business“. —Rep.

BRIDGEPORTAS.

otery veikimas. <

Lietuvių Moterų Pašaipiais 
Kliubas laikė savo mėnesinį 
susirinkimą 21 dieną sausio 
Mark Wliite Sųuare parko sa
lėj. Pirmininkavo p. Deleckie- 
nė. Perskaitytas protokolas 
pereito susirinkimo ir priim
tas.

Dieną 36c-37c (ir taksai). 
Vakarais 40c-80c (ir taksai) v

M AJ ĖSTIS*
l-l*THBATRB-W

Monroe gat. arti State 
Btfperstoginis Vodevilius 

šeštai!., Sekmad.
Šventėmis'

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

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

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

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ar jums skauda galvą? 
A-r jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Pegina ar niežti?
Ąr skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta gaiva?
Ar matote kaip ir plakančius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

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

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

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

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

I
 Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU 
Y-nnlmmics

X^DR.HERZMAII^ 
H BOSUOS

Gerai lietuviams žinomai por 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrai* Ir chroniškas ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijal 1B2Š W. 
18th St., netoli Fisk St. .

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

f Dienomis: Canal 
8116 arba 857

Nakt. Drexal 951 
Boulevard <186

8818 80. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Ttlefenail

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas -
4729 So. Ashland Avė., 2; labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Valk4 ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

1
1

deširn- 
metų

kaino-
negu

arino-
dirb-

r

Telephonė Yards 5834 \

DR. P. G. WIEGNER
M

rankomis dirbtų
ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. Ga- 
rantuoja- 

. rnoa 
• čiai 
ir žemesnS- 
mls 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių Jung. 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiųja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy. 
kitę angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Blue Island Avė., Chicago, III.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Ofiso Telefonas TYD U A IDIDAAIY Busto Telefonas
Central 4104 11. zV. Tlę’mitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 pę pįętų ir pagal sutarimą.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON . 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tol. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai.

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

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

ryto; 
ir

j

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 Sb. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

ir

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. C a mpau Avė.

DETROIT, MICH. Priemdmo valandos nuo 8 iki 12 iš

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Mayket 6234, Markei 4526

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

■' .......... 1 1

A
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas

ir

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

• 3261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

v
*

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

Tel. Cajjal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098*

-*■

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
hfimiiJ ■■■■■■...........  į „i

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akuierlui 
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 meti pa
sekminga prak
tikavime turit 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

’ ju prie gimdymą 
Kiekviename at
sitikime teiki! 
ypatiiką jriiiu- 
re j imą. Unodh

<W| patarimus mo 
a te rims ir margi- 

^noms veltui.

T«I. Pullman 6482

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu- 
rųi ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III._

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

■.........  I. !■■■ ..V

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
-Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyriikt, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicagę 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet< 
7—8 vak. Nedėliotais 10—12 dienų 
Res. 1139 Independente Ehrd. Chicage

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

Optometriit
Tel. BOU levard «487 

4649 S. Ashland Are 
Kampas 47-toa gat.

2-roa luboa.
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Lietuviu Rateliuose
v '

Lietuvon per 10 dieny 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

ŽINIOS Bielinio prakalbos

“INCOME TAX” MOKĖTOJŲ 
ŽINIAI.

Taksų kolektoriaus raštinė 
prašo mus paskelbti primini
mą, kad žmonės nesivėlintų su 
išpildymu atatinkamų taksų 

mokėjimo popierų ir grąžini
mui jų kolektoriaus raštinėn. 
Taksų mokėtojai gali kreiptis 
į “Deputy Collectors of In- 
ternal Revenuc Division No. 4 
Headųuarters, 803 W. 
son s t., kampas Halsted, 
jiems tam tikri žmonės 
išpildyti taip vadinamas
me tax returns- Atdara nuo 9 
v. lyto iki 5 v. vakaro, šešta
dieniais iki 1:30 pietų..

Madi-
kur

inco-

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO. RINKLIAVA VOKIETIJOS 
GELBĖJIMUI.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pas^kminitai siunčiam r>i niūrus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Yards 1138

STANLEY P. 
MAŽEIKA

Pereitą penktadienį "Ameri
kos Gerovės asociacijos dar
buotojai laikė pasitarimą Mor- 
risono kotely. Buvo tartasi 
padaryti rinkliavos kampanija 
sukėlimui $250,000 kapitalo ir 
nusavinimui gerovės darbų 
Vokietijoj ir Austrijoj. Albert 
Breitung tapo paskirtas kam- 

panijos .pirmininku; jis išdės
to kampanijos planus. Kampa
nija prasideda dabar ir tęsis iki 
vasario 2 dienos-

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

RADO PUSGYVĮ ŽMOGŲ 
GATVĖJ.

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuvi ima visados 
p a tarnauju kuogoriauiial.

3228 W. 38th St., Chicaga. BĮ. i

Englevvoodo policistai užėjo 
begulintį pusgyvį žmogų ant 
kampo 63 ir Stewart gatvių. 
Jis yra Edward J. Svveeney, 44 
metų amžiaus, 6337 Glenvvood 
avė. Jo kišeninį rasta banko 
knygutė su $2,500 depozito 
Edgewater Trust and Savings 
banke ir 196 Šerai Edgewater 
Bank and Realty kompanijos. 
Manoma jis buvo nusigėręs;

j Pereitą ketvirtadienį, sausio 
25 d.; drg. K. Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos At
stovas, kalbėjo Malinausko sa
lėj, 19-tos ir Halsted gatvių. 
Žmonių paklausyti prakalbos 
prisirinko gana daug.

| Drg. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmiausiai kalbėjo 
apie darbininkų klasės padėtį 
Lietuvoj. Kalba labai patiko 
susirinkusioms, žmonės suži
nojo labai daug apie darbinin
kų vargus Lietuvoj prieš karą, 
laike karo užėmus Lietuvą vo
kiečiams, atsikrausčius bermon 
liniukams ir bolševikams, besi- 
kuriant ir susikūrus nepriklau
somai Lietuvai.

i Antru kartu kalbėjo apie 
Klaipėdos kraštą. čia ir vėl 
klausytojams tapo išaiškinta 
labai daug įdomių dalykų. Jie 
sužinojo kas per vienas yra tas 
Klaipėdos kraštas, kokį plotą’ 
jis užima, kiek jame randasi 
gyventojų, kokių nuomonių 

i ir nusistatymų tie gyventojai 
laikosi, kodėl Klaipėdos kraš
tas turi prigulėti Lietuvai, ko
dėl Lietuvos valdžia nemokėjo 
tinkamai nusistatyti kas dėl 
atgavimo to krašto, kodėl fran- 
euzai su lenkais nori pasigrob
ti tų (kraštu ar kas pasidarytų, 

jei jicms^asisėktiĮ tas kraštas 
pasigrobti. Taipgi papasakojo 
kas privedė Klaipėdos krašto 
gyventojus prie dabartinio su
kilimo ir nurodė kas geriausiai 
butų veikti lietuviams, gyve
nantiems Amerikoj.

Publikai tai labai patiko ir 
ji buvo pilnai patenkinta. Drg. 
Bielinis moka gana nuosekliai 
išaiškinti tuos svarbius daly
kus. — Vietinis.

Užėmė vietas nauji valdyba: 
pirm. J. Milunienė, vicc-pirm- 
A. žalynienė, nut. rašt. J. Ju- 
zavitienė, finansų rašt. E. Ju
za itiienė, kasos globėjos A. Da- 
raškienč ir J- Skudienė, kasier- 
ka P. Kvdetkienė, maršalka G. 
Šapalienė, Spulkos trustistės 
K. Skudienė, P. Beleckienė ir 
J. Juzaitienė.

Apsvarsčius bėgančius reika
lus, nutarta išnešti rezoliuciją 
prieš lenkus ir kitus priešus, 
norinčius sudraskyti lietuvius 
klaipėdiškius. Pirmininkė ra
gino visas nares darbuotis ir 
remti kiek ghlint dėl Klaipėdos 
krašto. Išrinkta tam reikalui 
komitetas A. Daraškienė ir J. 
Juzaitienė.

P. Kvetkienė išdavė raportą 
iš susirinkimo komisijos, dėl 
statymo Lietuvių Auditorium. 
Raportas liko priimtas ir už
gertas.
^Šis kliubas remia visus nau
dingus darbus. Turi ir audito
rium Šerų pirkęs už $400.

Taipgi priimtas raportas 
nuo susivienijimo Bridgeporto 
Draugijų susirinkimo reikalu 
Auditorium statymo.

Tuo susirinkimas ir užsibai-
— P. Kvėtkienė.

Įspūdingas Jaunuolių Kon
certas.

Seredos vakare, sausio 24 d., 
Jaunuolių orkestras surengė 
šaunų koncertų pagerbimui d. 
K. Bielinio. Koncertas darė 
malonų įspūdį. Jaunuoliai pa
sirodė šiame koncerte pilname 
savo gražume.

Pasibaigus koncerto progra
mai, kalbėjo d. K. Bielinis. Bet 
jis rodėsi labai susijudinęs, 
nes matomai jam Jaunuolių 
koncertas darė didžiausio įspū
džio ir tiesiog užgavo jo jaus
mus- Jis kalbėjo apie jaunuo
lius su didžiausiu pasigerėjimu 
ir pasižadėjo jiems, kad sugrį
žęs Lietuvon, jis pasakys Lietu
vos jaunuoliamshbasaikoljams 
ką jis matė ir girdėjo pas Chi- 
cagos jaunuolius.

Pagerbimui savo gerbiamo 
svečio, jaunuoliai įteikė d. K. 
Bieliniui auksine plunksną su 
sekamu užrašu: “Kultūros dar
bininkui K. Bieliniuii, nuo jau- 

(Seka ant 4-to pusi.)

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

tit

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ar jum® skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Pegina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta gaiva?
Ar matote kaip ir plukančius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prio gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

[moterims ir 
merginoms.

- š

PUBLIKOS ŽVEJOJIMAS.

UŽSIMOKĖJO $100 BAUDOS.

“Naujienų” reporterio domę 
atkreipė vienas žmogus į tai, 
kad Chicagos komunistai ren
giąsi eit į debatus su drg. K. 
Bieliniu. Užinteresuotas tąja 
navatnia žinia, reporteris pasi
skubino susi j ieškoti
socialdemokratų atstovą 
klausė jo:

—Tai drauge turėsite 
tu s?

—Su
—Su
—Su

bęs atšovė svečias. — Nė sap
nuoti nesapnavau apie tokius 
debatus. Nejaugi su tais ele
mentais, kurie moka tiktai 
šmeižti ir keikti socialistus, ga-

Moterims pranešimas.
Bargenas ant pusės vilnones skiautės parduodama dėl kelnaičių ir vei- 

stučių. Kaina: dolerio vertės už 50 centų. Antros $1.50 už 75 centus, $2.00 
už 1 dol.

Marškoniai siūlai dėl mezginių ir siuvinių: 250 yardų už 10 centų. Ant
ros rūšies, viena 15 centų, o dvi už 25c. Trečos rūšies viena 20c., o trys 50c. 
Lininė baltoji drobe paklodėm ar užvalkalams ir apatinėms dresiukėms. 
Kaina: vertės 35c. parduodafna už 22Va ir 17% centų.

524 Vv. 33rd St., trečios Ir’a.irrAell, arba jjirrria. gatve j rytus už Wallace. 
Medinis narnąs antf antrų lubų. Laikas kiekvienų dienų ir nedaliomis nuo 
9 ryto iki 7 vai. vakaro.
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JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitai’ti.

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

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

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

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKO 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

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

Jūsų Pasirinkimui 
$27.50

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

-Vyrams ir Jaunuoliams gamitura.- 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.5(5, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

Teisėjas Asą J. Adams pritei
sė, kad Wm. II. Terrell užsi
mokėtų šimtų dolerių baudos 
ir teismo lėšas už leidimų nu
pulti temperatūrai iki 46 laip
snių savo name, 3437 Rhodes 
avė. Nuomininkai jį įskundė 
dėl nešildymo kambarių.

PASIMIRĖ NUO MUNŠAINO.

'Lietuvos 
ir už-

deba-

kuo? - 
komunistais! 

komunistais/ — nuste-

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: lfl)0 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

Pereitų penktadienio vakarų 
pasimirė nuo munšaino Louis 
Svijus, 42 metų amžiaus, 1931 
W Ohio gatvės. Porcija jį ra
do negyva jo paties namuose. 
Kelios tuščios munšaino bon- 
kos atrasta.

APKALTINO LUNDINĄ.

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

943 W, <s3rd Place
Phone Boulevard 9313 

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

Fred Lundinas, gubernato
riaus Small ir mayoro Thomp- 
sono gengės bosas, įžymus Chi- 
cagos politikierius, tapo apkal
tintas su kitais dvidešimts pen
kiais mokyklų grafteriais. Ap
kaltinimų išnešė grand jury.

tis gi su jais—ne mano pašau
kimas. ’ • !

Reporterį pilnai patenkino 
šitie drg. Bielinio žodžiai- Ir ji
sai dar pridūrė nuo savęs:

—Tai, matyt, komunistėliai 
sugalvojo tuos “debatus” tiktai 
tam, kad pasireklamavus pub
likai, kuri jau nebenori lankyti 
jų “prakalbas”. Paprastas 
“■monkey Business“. —Rep.

BRIDGElPORTAS.

PAVEDĖ DARBININKAMS 
NUBALSUOTI.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 yakare.

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

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, Iii.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbinfcikrj ■ 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

102? — 25th St.. 9569 Cardeal 
Detroit, Mich.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Pereitą vasarą kilus gelžke- 
lių šopinenų streikui, gelžkclių 
kompanijos suorganizavo savo
tiškas “darbininkų unijas” 
Ded to kįlo dar daugiau strei
kų Ir nesutikimų tarpe kompa
nijų viršininkų ir organizuotų 
darbininkų. Dalykas atsidūrė 
pas Suvienytų Valstijų gelž- 
kelių tarybą. Taryba pereitą 
penktadienį nutarė, kad darbi
ninkai patys turi išrišti savo 
balsavimu ko jie nori: pripa 
žinti kompanijų organizuotas 
unijas ar savo pačių organi
zuotas federuotas amatų uni
jas? Tur būt neužilgo darbi
ninkai pradės balsuoti tą klau
simą.

Moterų veikimas.
Lietuvių Moterų l^išalpinis 

Kliubas laikė savo mėnesinį 
susirinkimą 21 dieną sausio 
Mark Wliite Sąuare parko sa
lėj. Pirmininkavo p. Deleckie- 
nė. Perskaitytas protokolas 
pereito susirinkimo ir priim
tas.

■
 Dieną 36c-37c (ir taksai).

Vakarais 40c-80c (ir taksai).

MAJESTir
■

Monroe ąat. arti . SČate ’ 
\ Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis'

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

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

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

ir

/^OR.HEilZMAII^ ia rusuos
Gerai lietuviama žinomai per 15 

metų kaipo patyręs Kydytojaa( chi
rurgas ir okuieria.

Gydo altraia ir chronllkaa Ugaa, 
▼yru, moterų ir raiką pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokiul 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijal 1924 W. 
18th St., netoli Fisk St. .

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

‘Dienomis: Canal 
8116 arta 857

Nakt. ■ Drexel 959 
Boulevard <186

8318 So. Halsted St 
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Talafenali

DR. CHARLES SEGAL 
Praktilnioja 15 metai Ofisai x

4729 So. Ashland Are., 2i lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriiką, Vyrioką ir 

Vaik4 lin 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. ^Nedeliomia nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 288D

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

%

Telephone Yards 5834

&

Ofiso Telefonas I AT) TJ A T)T> A A Tk Busto Telefonas
Central 4104 3/.8L. -1L A> j^rinitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

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

Geriausių
pasauly. Ga-. 
rantuoja-
mos dešim-
čiai metų
ir žemesnž-
mis kaino-
mis negu
kitų armo-
nikų dirb-
tirvių Jung. 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kati visi mokiniai mokės groti 
musų .didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy, 
kitę angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co.
817 B In e Island Avė., Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON . 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR, S. BIEZlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222

.Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 19—12 
.............................. .i i ■ i .i.....................—

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

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

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

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

Telephone Boulevard 5.052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

< *

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal .0257

———.... . .. ........ ..
Telephone Yards 1532

OL1OOJS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Canipau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Maj'ket 6234, Market 4526

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

ir

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

iš

3325 So. Halsted St., Chicago, 111.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dcntistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

&

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

Tel. Caųal 2118

DR. A. L. YUŠK A
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 Sp. Halsted St. ’ 
Gyveninio vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098^

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
■ Į I ..N II Elll NI.B

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akvlerlui
3113 S.Halsted
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa* 
sėkmingo prak
tikavime turią 

^patyrimo. Pasek- 
< lamingai patarnau- 

,ju prie gimdymo.
Kiekvieaamo at
sitikime 
ypatiiką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teiki® 
jrižiu- 
žhood* 

mo 
margi-

Tel. Pullman 0482

t. SHUSHU 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rki ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

10929 S. State St 
Chicago, III.,

. Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9699

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

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

Ofisas: 8335 So. Halsted St, Chicaft 
Valandos: 16—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independente Elvd. Chicags

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
BLUMBNTHAL

Optometrlat
■ Tel. BOU levard 6487
° 4649 S. Ashland Avė

Kampas 47-tos rat.
2-ros lubos. >.



T
NAUJIENOS, Chicago, III.

— .................. ................................................................— ' ■ ■ ■■■■■.
Pirmadienis, Sausis 29, 192?

Lietuviu Rateliuose kutinę mokestį Chicago Title 
& Trust kompanijos ofise, 201 

Washington St.w.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

----- į.-------------------------------------------- 
nuolių orkestras, sausio 24, 
1923.”

Globėjai jaunuolių orkestras 
man pasakojo, kad prisirengi
mui prie šio koncerto jaunuo
liai mokinosi su didžiausiu pa
sišventimu. Visi jaunuoliai bu
vo labai nudžiugę, kad pas 
juos atsilankė d. K. Bielinis ir 
papasakojo jiems, kaip Lietu
voj tokie pat jaunuoliai turi 
vargti, pusbadžiautii, žąsis ga
nyti ir žiemą mokintis. Jau
nuoliai sako, kad pas juos dar 
pirmutinis iš Lietuvos svečias 
atsilankė. Sako, čia lankėsi jau 
daug svečių, bet nei vienas ne
atėjo pasižiūrėti, kaip mes mo
kinamos.

Užsibaigus programai, jau
nuoliai turėjo sau šokius: pasi- 
kaitydanri griežė, o kiti šokinė
jo ir džiaugėsi. Tėvai ir gimi
nės, apstoję aplinkui, žiurėjo 
ir gėrėjosi savo vaikučiais, kaip 
jie gražiai linksminasi*

Visiems buvo daug malonu
mo, kad jaunuoliai taip gražiai 
yra mokinami. Ir jeigu jie 
bus ir toliau taip mokinami, 
reikia tikėtis, kad iš jų užaugs 
geri dailininkai ir kultūringi 
piliečiai. — A. Z.

NORTH SIDE.
Svarbus susirinkimas.

(Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 86 kp. susirin
kimas bus laikomas šiandie, 
8 valandą vakare, Liuosybęs 
svet., 1822 Wabansia avė.

šiame susirinkime privalo 
dalyvauti visi nariai, nes daug 
yra svarbių reikalų aptarti dėl 
draugijos labo.

Taipgi šiame susirinkime da
lyvaus draugas K. Bielinis, Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas. Jisai turi daug ge
rų sumanymų dėl LDLD. la
bo.

Taigi draugės ir draugai, ku
rie dar nesame nariais LDfLD., 
dar nevėlu. Prisidėkime dabar 
ir darbuokimės dėl draugijos 
labo, leisdami knygas. Tuomi 
mes prisidėsime prie prakil
naus ir kultūringo darbo

— Antanėlis.

PAKLAUSIMAS.
Kadaise gyvavo Susivieniji

mo Lietuvių Socialistų Daini
ninkų pirmas apskritys, kurį 
vėliau komunistai perkrikščti-

nurinku Amerikoje. Tos orga
nizacijos kasoj buvo apie 600 
dolerių su viršum, o iždininku 
buvo p. Girnius.

Kaip daliar yra su tuo iždu? 
Ar negalėtų kas iš buvusios ar 
esančios valdybos tą dalyką 
paaiškinti visuomenei? Buvu
sia iždininkas dabar yra Clii- 
cagoj. — Maineris.

VYSKUPAS MICKEVIČIUS 
SERGA.

Vyskupas B. Mickevičius; 
kurs klebonavo ta u tiškai-ka ta
ktiškoje bažnyčioje, Bridge
porto kolonijoj, nesenai sun
kiai susirgo ir kasdien 
blogyn, nevaldo nė rankų
kojų. Kelios dienos atgal jis 
buvo apžiūrėtas gydytojaus ir 
nuvežtas ligoninėn. — Report.

eina
nė

A. OLSZEVSKIO KREDITO
RIAI GAUS PASKUTINĘ MO

KESTĮ.

DELEI AIŠKUMO.

Vietoj atsakymo D.L.K.
2 draug. Nariui.tauto No

Vy

“Naujienų” num.
Roselando kores-18 tilpo iš 

pondencija po antgaly iu, “Iš 
Didžio Lietuvos Kunig. Vytau
to Ho 2 pastoges”. Ta kores
pondencija perdėm pašvęsta 
diskreditavimui minėtos draug. 
pirmininko P. Petronio. Nors 
nepratęs kreipti domės ant sa
vo priešų užsipuolimų, bet šia
me atvėjy, kada eina draugi
jinis dalykas matau esant rei
kalo duoti atsakymą ant tūlų 
nepamatuotų užsipuolimų. Vi
sų pirma Narys, (tai tas pats 
knygų peržiūrėjimo komis, na
rys), atkartoja savo raportą, 
kuriame pasakyta, ‘‘kad draug. 
nutarus atlyginti po 2 dol. 
knygų peržiūrėjimo komisijai. 
Už tai jie suradę $76.26, draug-. 
pinigų, kurių neradę pusmečio 
knygų peržurėtojai ir kurių, 
girdi, draug. jau nebūtų mačiu
si. Bot pusmetinis raportas 
buvęs priimtas su valdybos pa
rašais”. Ir dar priduria: 
“Reiškia, nė vienas iš valdybos 
nerių nieko apie tuos pinigus 
nežinojo”. Ištikrųjų, naivus tas 
Narys, kad jis nė to nežino, jog 
po jokiais komisijų raportais, 
jokia valdyba nededa savo pa
rašų. Juk tik komisja už są
ra raporl* atkako, o ne kas ki
tas. Kas Ciečiusi valdybos neži
nojime apie Įlos pinigus ir. ko
kiais pėdsakais, musų mandrio- 
ji komisija susekė tuos $76-26, 
tai čia tuojaus skaitytojai pa
tirs. Dalykas, ištikrųjų ve kaip 
yra: vasario mėn. susirinki
me, baliaus gaspadarius prida
vė minimus pinigus draug. 
iždininkui; aš kaipo draug- pir- 
min. pareikalavau iš iždininko 
įplaukų kortos už tuos pinigus, 
ką ir gavau, antra rasytes pu
sė pasiliko prie iždininko. Pro
tokolų knygoje irgi buvo pa
žymėti tie pinigai prie komisi
jos bilos peržiūrėjusios rapor
tą tiktai finansų raštininkas 
neturėjo in traukęs į savo kny
gą. Na, tai argi nemandri mu
sų komisija, kad galėjo nie- 
<am "nežinomus” ir “niekur” 
nepažymėtus pinigus surasti? 
Musų komisija sakys: bet ko
dėl pusmetinė komisija nesu
rado? Nugi todėl, kad pasta
roji knygas žiurėjo tik pas fi
nansų rąštininką, kvitų jokių 
nepatikrino už tai ir nerado.

f ei jos- Tikrai Nario užsimany
ta šios draugijos pirmininku 
tapti, kad nesigėdija nei pro
vokacijos, bile savą tikslą at
siekus. Kas dėl mano tikslo 
griauti draug., tai čia nors 
trumpai parodysiu, kaip • aš 
griaunu. Prie' DLK. Vytauto 
No. 2 daug, jau 11 metų kaip 
priklausau. Kada prisirašiau, 
draugija turėjo apie 40 narių; 
pinigų kasoje buvo berods apie 
šimtas dol. Pirmame susirinki
me po prisirašymui tapau iš
rinktas finansų raštininku, ku
riuo išbuvau aštuonis metus. 
Per mano raštininkavimą drau
gija buvo pasiekusi 250 narių 
ir virš 2000 dol. pinigų. Pra
džioj dirbau veltui tik ilgai
niui pradėjau gauti šiokį tokį 
atlyginimą. Paėmus knygas, 
pasirodė netinkamai užvestos. 
Tapo nupirktos knygos, kurios 
reikėjo užvesti kaip reikiant; 
už tai jokio atlyginimo nerei
kalavau (dabar lik už atnauji
nimo narinės knygos yra mo
kama $500). 1919 m. tapau 
išrinktas’pirmininku ir iki šiai 
dienai esu užėmęs pirmininko 
vietą, stengiuos draug, palai
kyti toj pačioj linijoj, kaip bu
vo vedama nuo seniau. Už tai 
D.L.K. Vytauto No 2 draug. 
tarpe vietos lietuvių turi ge
rinusį vardą už visas kitas pa
našias draug. Ar tai tas reiš
kia, kad minioms draug. pirm, 
netikęs? Ar tokiais budais yra 
griaunamos ' draug., tai gali 
spręsti kiekvienas skaitytojas. 
Kas dėl ardymo prakalbų, tai 
tiek pasakysiu: tikroj to žo
džio prasmėj, tos rolės nesu- 
lošęs ir nemanau, bet jeigu 
Narys žino, tegul prirodo.

Jeigu nariui butų rūpėjus 
draugijos gerovė, tai jis butų 
ko geresnio apie ją parašęs, o 
dabar pamiršo net ir metinio 
susirinkimo svarbesnius tari
mus; kaip antai, DL.K. ^Vy
tauto No. 2 draug. “skobų” 
reikale padarė sekamą turi
mą; “streiko laike, jei draug. 
narys eis skebauti, bus nubaus
tas $5.00 ir perspėtas, kad ap
leistų darbą; nepaklausęs bus 
braukiamas lauk”. Antras žy
mus draug. darbas, tai tas: 
draugija buvo paskyrus $5.30 
dėl ALDLD leidimui knygų 
192 mitams, už ką gavo $16.- 
60 vokės knygų. Tos knygos 
nutartai pardavinėti puse pix> 
kės, reiškia, be pelno. Meti
niam susirinkime tapo visos 
53 knygutės Kunigo Viliumo 
Išpažintis, išparduotos. Reiš
kia, draugijos pinigai nugrįžo 
kason, bet literatūra 
l>o paremta, ale ir 
o uolusis Narys tą 
miršo, o gal nemato

•Pažadėjimą gavo .... 5000

Viso per rinkėjus' $1808.00 
Nuo platformos ir smul

kiu aukų ...... 1014.39

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

. 2852.93Viso aukų ...
Aukos sudėta;
Lietuvos Laisvės

Bonais .................... 212-50
Čekiais ..................... 135.00
Pinigais ................. 2505.43

PAJIEšKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į ge
rą einamą biznį. Korporacija 
gyvuoja jau 9 metrai. Reikalau
ju nuo vas. 1 d. dviejų gerų 
žmonių. Mokslas ar supratimas 
apie biznį nėra reikalingas; ga
lite atsišaukti kad ir nuo farmų. 
Naujienos Box 200.

Viso . .. 2852.93

APSIVEDIMAI.
TURINTIEMS PALUKŲ pa

liudymas iš A. 01szewskio, 
šiuomi pareiškiama, kad jei jie

cago Title and Trust .kompani
jai, 201-69 W. Washington St., 
tai gaus paskutinį išmokesnį.
Paliudymai turi būt atiduota.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Esu 30 metų vaikinas, moku ke
pyklos darbą, uždirbu gerai ir tu
riu pusėtinai turto. Kuri norėtų 
su manim susieiti ir gyventi, mel
džiu prisiųsti laišką ir fotografiją; 
kiekvienai duosiu atsakymą ir pa
reikalavus fotografiją grąžinsiu. 
Adresas: M. CROUCH

436 E. 6-th, Fremont, Neb.

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

8756

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
30 d. Sausio, utarninke,

Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St., St. Charles, III.

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

1 d. Vasario, ketverge,
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

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

4 d. Vasario, nedėlioj,
Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St, Waukegan, Ilk, 2 valt 
P-P- ■

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. HaĮ- 
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su- į 
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, I 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont, Į
1739 S. Halsted st., Chicago? III.

J1ESK0 KAMBARIŲ
IŠFORNI- 

į rytus nuo 
Bridgeporto

REIK ALINGI 
šiuoti kambariai
Halsted gatvės, 
apylinkėj. Prašau pranešti į
Naujienų ofisą num. 199.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKALAUJAMA prityrusių mote
rį} popieroms skirstyti. Nuolatinis 
darbas; geras užmokesnis.

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildare Avė.

REIKA'LAUJ AM A darbi n i h- 
kų>į liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas- Kreiptis 
į samdymo skyrių Craiic Co., 
So. Canal ir 15 gat.
arba Kedzie Avė. and 40th St.

line komisija butų žiūrėjusi 
knygas (ik už pusmetį, tai tie 
pinigai butų užmiršti. Bet juk 
paskutinė komisija neveltui 
buvo apmokama, ji buvo rink
ta peržiūrėti visų metų draug. 
štovį ir duoti pilną raportą. 
Reiškia kalte buvo finasų raš
tininko, kad pamiršo intrauk- 
ti į savo kyngą tuos pinigus, 
bet priekaištai daromi, kaip ant 
susirinkimo taip ir korespon
dencijoj, (^augiausia pirminin
kui. Kiek aš suprantu pirmin. 
pareigas, tai pirmininkas, juk 
ne revizijos komisija, jis kny
gų kontroliavime nesikiša, tas 
darbas priklauso vice-pirmin. 
Tą patį aš sakiau ir ant susi
rinkimo. Tolinus yra minima, 
kad sipal. mėn. kvitą, pada
ryta ant rūgs- mėn., kur pirm, 
yra padėtais parašas. Tiesa, 
tai neapsižiūrėjimas, bet juk 
tas jokios skriaudos draug. 
negalėjo padaryti. Apie pames
tąją kvitą, tai ji nėra pamesta, 
bet turi rastis pas buvusį vice- 
pirmin., nes tame susirinkime 
mano nėra butą. Tolinus, Na
rys, taip įsismarkauja, kad tie
siog pareiškia: “P. Petronis 

D.L.K. Vytauto No. 2 pirminin
ku būti netinka: viena, dėl to, 
kad jis yra fanatiškas komu
nistas, kurių tikslas yra griau
ti panašias draug., o ne stip
rinti jas: antra, kaipo atsižy
mėjęs prakalbų ardytojas”. Na, 
tai kuom šis pareiškimas pa-

Chicago Titile & Trust Co. 
paskelbė, jog yra pasirengusi 
užbaigti savo .pareigas kaipo 
globėjas (trustėe) A* Olszeiws- 
kio turto, kurs buvo tai kom
panijai pavestas, kada A. 01- 
szew«kio bankas buvo uždary
tas.

A. Olszewskio banko kredito
riai dabar gaus paskutinę mo
kestį iš pinigų, kuriuos Chica
go Title & Trust Co. surinko 
pardavusi likusį A. Olszewskio 
banko turtą*

Banko kreditoriai buvo gavę 
90 nuošimčių, kada bankas už- 
etidarė.

Kreditoriai su paliudijimais]duoda? Aš iki šiol nemaniau, 
(certifikatais) dabar gaus pas- kad Narys dasileistų provoka-

PraneSimaS

REIKALAUJAMA suvirintojų su 
acetyleno guzu, prityrusių prie lak
štinio metalo gamybos. Nuolatinis 
darbas.

Wilson and Bennett Mfg. Co. 
6532 So. Mcnard Avė.

netik ta- 
išpla tinta 
visai pa- 
svarbos?

—P. J- Petronis,
DLK Vytauto No. 2 draug. pirm.

Utarninke, sausio 30 d. Drg. K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas kalbės Fred Pearson Sa
lėj, 63 E. Main St., St. Charles, III. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ateikite vi
si j prakalbas. *

REIKALAI! J AM A pundariš ių 
senadaikčių šapoje. • Nuolatinis 
darbas ir geras mokesnis.

Goldman
1017 S. Fairfield Avė.

Klaipėdos Lietuviam aukų 
rinkėjos ir rinkėjai. Chica- 
gos lietuvių massmitinge, 
First Regiment Armory, 16 
ir Michigan Avė., Chicago, 

III. sausio 21 dienų, 1923.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šėri- 
ninkų metinis susirinkimas bus sau
sio 29 d., 1923 m. Lietuvių Liucsybės 
svetainėj, 14 St. ir 49 Court, Cicero, 
III., 7:30 vai. vakare. Malonėkite visi 
šėrininkai susirinkti laiku, nes turė
sime daug svarbių svarstymų.

Rašt. W. Strumila.

REIKALINGAS suaugęs 
vyras ar moteris, kurie turi 
patyrimo kaipo candleriai.

3406 Archer Avė.

Šlapelis ir Daineliutė su
rinko ............ $136.75

Kanapdutė ir Kupris .. 77.05 
S. Gricaitė ir A* Banis 197.75 
Kudirka ..................... 80.80
Ignai te ir Pet roševiče 88.45 
Bacevuče ir Juškevičc' 28.90 
Gricaitė ...............  . . . 31.10
V. Vilkauskaite dr J. Sta

siulionis . ............ 35.00
Doveikaitė ir Baceviče 128.00 
Pažadėjimą gavo ...\ 50.00 
Jovaišaitė ir Gervelis 110.00 
B. Jocaitė ir Juškeviče 140-25 
Jurkuniutė ir J. Micke- 

1 i imas   .............. 63.24
Pažadėjimą gavo* .... 50.00 
Paliuciutė ir Bejiaiitis.. 87.75 
Ponia Zalkienė ir A. Lu

kas ...................... 62.00
K. Kisunaitė ir V. Ru

gienis .................. 81.55
P-4a S. Lauraitienė ir I* 

Paškauskas ...... 147.40
Pažadėjimą gavo .. 150.00 
M. Vilkauskaite ir P.

Norvaiša .................
J. Žakas ir J. Andresiu-

nas ...........  115.26
P. Gritėnas ir B. Jakai

tis  ..................... 108.45

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebelis.

Nariai Lietuvių Politinio ir PašeL 
pinio 
rašt.
Avė.,

Kliubo malonėsite kreiptis pas 
Juoz. Urbutį, 855 Kensington 
su reikalais viršminėto Kliubo. 

" Juoz. Urbutis, Rašt.

REIKALAUJA
Pardavėjų, algos ir komišino pama

tais, pardavinėti Califomijos Vyno 
Vynuogių Sunką prekininkams ir var
totojams Chicagoj ir apylinkėj. Tik 
prityrusieji tegali kreiptis. Reikalau
jama geriausių paliudymų nuo pir
mesnių darbdavių ir lietuvių kalbos 
žinojimo. Susitarimas tik per telefo
ną ( Main 1638). De Wilde & Com- 
pany, 186 North La Šalie St.

88.50

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 
d. kaip 8 vai. vakare, Liuosybęs svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai ir no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti į susirinkimą. Daug turim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų už 
1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Bridgeporto Draugijų Susivieniji
mas laikis savo metinį susirinkimą 
antradienį sausio 30 d., 8 v. v. Mildos 
svetainėj, 3140 Sb. Halsted St. 
šau 
yra 
ritą

Pra- 
Draugijų atstovus nesivėluoti, nes 
daug reijkalų aptarti ir bus renka- 
nauja valdyba 1923 metams.

Kviečia raštininkas J. Balčiūnas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo moters, kuri prasi

šalino su burdingieriu. Jis yra 5 pė
dų 6 colių augščio geltonų plaukų, o 
mano moteris geltonai tamsiais plau
tais, sūnelis 2 metų. Vyras yra Kau

no rėdybos ir kalba kaunietiška tarme. 
Tas juos suras prašau pranešti šituo 
adresu: Povilas Marcukonis, 13 W. 
Stanton St., Hudson, Pa.

REIKALAUJAMA
50 VYRŲ

| Chicagoj ir Conl^o Kauntėj supažin
dinimui visuomenės su galinga Ame
rikos Ūkininkų skolinimo ir apdraudos 
organizacija. Mes dabar kuriame nau- 

| ją klasę savo naujiem-s pardavinėto
jams. Jei nori atsižinoti apie pelnin
gą finansinio pardavėjo profesiją at
eik pats į kambarį 408, 5 North I^a 
Šalie gat. antradienį, ketvirtadienį ar 
šeštadienį pusiau septintą valandą va
karą. Prityrimas nereikalingas. Mes 
pamokinsime jus ir pagelbėsime jums. 
Jus darysite 
dienos. Jūsų uždarbiai pamažu didės 
jums verslo pramokus. Jums yra ne
paprasta proga surišti ryšius su di
dele ir stipria Amerikos kdmpanija ir 
patapti fiųansiniai nepriklausomai. Ne
praleisk šitos progos. Ateik pas mus 
ir susipažink su mumis. Niekuomet to 
nesigailėsi.

REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 
kurie galėtų dirbti už agentus. Užmo
kestis ant komišino iki $30.00 į dieną. 
Gerus paliudijimus turi turėti. Ang
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie
3528 So. Halsted St.

pinigus iš pat pirmos

VYRŲ
REIKALINGAS pirmarankis 

duonkepis juodai duonai ir kek
sams kepti.

Kreipkitės
906 W. 31st St.

REIKALAUJAMA vyrų, nuo
latinis darbas vidui, 45c. į va
landą. Kreiptis

E. F. IIAUGHTON & CO. 
3534 Shields Avė.

RICIKALAUJAMA 
DARBININKŲ. 

KREIPTIS
1319 W. 32 PL.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas 

geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučerne, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864 b -

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.
DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 

laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų if rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. El
ektrine iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 Sc. Halsted St.

PARDAVIMUI restauracija ir min
kštų gėrimų įstaiga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

PARDUODAMA SALIUNO 
įtaisymai (fixtures) puse kai
nos. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kam reikalingi atsišau- 
kit: 1436 S. Halsted St.

SALDAINIŲ, cigarų, smulkmenų ir 
rašmenų, cigaretų krautuvė ir bi
liardinė. Gera vieta arti šokių svetai
nės. Gera proga viduramžiams žmo
nėms.

Kreiptis.
1448 W. 18-th St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj biznio vietoj. Kaina 
prieinama. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

4459 S. Honore Str.
PARSIDUODA GRAFONOLA, ge

ras motoras su 3 springsais, automa
tiškai sustoja; mažai vartota. Kaina
vo $165.00; su 15 rekordų už $85.00.

4342 S. Maplewood Avė 
pirmos lubos

PARDAVIMUI pigiai saliunas; biz
nis išdirbtas, pigi randa; yra kamba
riai pagyvenimui, gera vieta ženo- 
tiems žmonėms. Priežastį patirsit ant 
vietos. \

153 E. 107 St. Roseland

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
su namai ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavos gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildare avė.
Lafayette 0392

PARDUODAMA saliuno įtai
symai pigiai. (

Kreipkitės:
4250 So. Ashland AVę.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

RAKANDAI .
PARDUADAMA naminiai 

daiktai keturiems kamba
riams; dveji metai pirkti; mo
kėta $1200; parduos pigiai. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit tuojaus 2100 West 
24-th ’ Street*

NAMAI-ŽEME

PARDUODU ARBA MAINAU, NA- 
mas randasi pietinėj miesto daly 
prie biznevos gatvės. Mūras 3-jų 
taukštų, 2 po 7 kambarius, krau
tuvė ir 4 ruimai prie krautuvės, 
mainysiu ant garažo, biznio, fanuos ar 
ko kito. Kreipkitės į savininką.
J. K. 548 W. 32-nd St. Chicago, III.

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 

6 kambariais- Kaina $1650
3601 Wallace St. 1 augšto 

mūrinis storas ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
geras dėl dviejų biznių. Kepykla ir 
galiūnas. Saliuno biznis išdirbtas per 
1 metus; su pagyvenimu; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; kreipki
tės:

3935 So. Kedzie Avė

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Western Avė. Storas ir 
3 flatai po 4 kambarius. Karšto van
dens Šiluma. Garažas 24x22 su Šilu
ma. Kas norite gerai nupirkti, atsi- 
šaukit šią savaitę nes esu priverstas 
parduoti. Savininkas, 6559 So. Map- 
lewood Avė., Chicago, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 Wešt 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 kursaa moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, bu- 
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS

PARDAVIMUI S. W. SIDfiJ.
$100 įmokėti, likusius po $10 

<as mėnesį už % akro vietą ar- 
;i Archer Avė. •— tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisięašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turfit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

LEVESUIO MOKYKLA
Persikėlė k

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augitesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.i 7:80 Iki 9:80. 
Nediliomis nuo 10 ryto ild 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted StM 
kampas 33čios gatvės.

DUODAMA privatinės pamokos ang
lų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Mins Donnelly,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132 

Priima dienomis ir vakarais.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
T

Lietuviu Rateliuose. kutinę mokestį Chicago Title 
& Trust kompanijos ofise, 201

Washington St.w.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

nuolių orkestrus, sausio 24, 
1923.”

Globėjai jaunuolių orkestras 
man pasakojo, kad prisirengi
mui prie šio koncerto jaunuo
liai mokinosi su didžiausiu pa
sišventimu. Visi jaunuoliai bu
vo labai nudžiugę, kad pas 
juos atsilankė d. K. Bielinis ir 
papasakojo jiems, kaip Lietu
voj tokie pat jaunuoliai turi 
vargti, pusbadziautii, žąsis ga
nyti ir žiemą mokintis. Jau
nuoliai sako, kad pas juos dar 
pirmutinis iš Lietuvos svečias 
atsilankė. Sako, čia lankėsi jau 
daug svečių, bet nei vienas ne
atėjo pasižiūrėti, kaip mes mo
kinamos.

Užsibaigus programini, jau
nuoliai turėjo sau šokius: pasi- 
kaitydami griežė, o kiti šokinė
jo ir džiaugėsi. Tėvai ir gimi
nės, apstoję aplinkui, žiurėjo 
ir gėrėjosi savo vaikučiais, kaip 
jie gražiai linksminasi-

Visiems buvo daug malonu
mo, kad jaunuoliai taip gražiai 
yra mokinami. Ir jeigu jie 
bus ir toliau taip mokinami, 
reikia tikėtis, kad iš jų užaugs 

ir kultūringi

DELEI AIŠKUMO.

Vietoj atsakymo D.L.K.
2 draug. Nariui.tauto No

Vy

“Naujienų” num. 
Rosclando kores-

geri dailininkai 
piliečiai.

NORTH SIDE.
Svarbus susirinkimas.

{Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 86 kp. susirin
kimas bus laikomas šiandie, 
8 valandą vakare, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia avė.

šiame susirinkime privalo 
dalyvauti visi nariai, nes daug 
yra svarbių reikalų aptarti dėl 
draugijos labo.

Taipgi šiame susirinkime da
lyvaus draugas K. Bielinis, Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas. Jisai turi daug ge
rų sumanymų dėl LDLD. la
bo.

Taigi draugės ir draugai, ku
rie dar nesame nariais LDLD., 
dar nevėlu. Prisidėkime dabar 
ir darbuokimės dėl draugijos 
labo, leisdami knygas. Tuomi 
mes prisidėsime prie prakil
naus ir kultūringo darbo-

— Antanėlis.

PAKLAUSIMAS.
Kadaise gyvavo Susivieniji

mo Lietuvių Socialistų Daini
ninkų pirmas apskritys, kurį 
vėliau komunistai perkrikščti- 
jo Susivienijimu Lietuvių Dai
nininkų Amerikoje. Tos orga
nizacijos kasoj buvo apie 600 
dolerių su viršum, o iždininku 
buvo p. Girnius.

Kaip didiar yra su tuo iždu? 
Ar negalėtų kas iš buvusios ar 
esančios valdybos tą dalyką 
paaiškinti visuomenei? Buvu
sia iždininkas dabar yra Chi
cagoj. — Maineris.

VYSKUPAS MICKEVIČIUS 
SERGA.

Vyskupas B. Mickevičius; 
kurs klebonavo tautiškaLkata- 
likiškoje bažnyčioje, Bridge- 
porto kolonijoj, nesenai sun
kiai sustingo ir kasdien 
blogyn, nevaldo nė rankų
kojų. Kelios dienos atgal jis 
buvo apžiūrėtas gydytojaus ir 
nuvežtas ligoninėn. — Report.

eina
nė

A. OLSZEVSKIO KREDITO
RIAI GAUS PASKUTINĘ MO

KESTĮ.

Šių metų 
18 tilpo iš 
pondencija po antgalviu, “Iš 
Didžio Lietuvos Kunig. Vytau
to No 2 pastogės”. Ta kores
pondencija peniem pašvęsta 
diskreditavimui minėtos draug. 
pirmininko P. Petronio. Nors 
nepratęs kreipti domės ant sa
vo priešų užsipuolimu, liet šia
me atvėjy, kada eina draugi
jinis dalykas matau esant rei
kalo duoti atsakymą ant tūlų 
nepamatuotų užsipuolimų. Vi
sų pirma Narys, (tai tas pats 
knygų peržiūrėjimo komis, na
rys), atkartoja savo raportą, 
kuriame pasakyta, “kad draug. 
nutarus atlyginti po 2 dol. 
knygų peržiūrėjimo komisijai. 
Už tai jie suradę $76.26, draug- 
pinigų, kurių neradę pusmečio 
knygų peržuretojai ir kurių, 
girdi, draug. jau nebūtų mačiu
si. Bet pusmetinis raportas 
buvęs priimtas su valdybos pa
rašais”. Ir dar priduria: 
“Reiškia, nė vienas iš valdybos 
nerių nieko apie tuos pinigus 
nežinojo”. Ištikrųjų, naivus tas 
Narys, kad jis nė to nežino, jog 
po jokiais komisijų raportais, 
jokia valdyba nededa savo pa
rašų. Juk tik komisja už sa
vo raporl- atrako, o ne kas ki
tas. Kas Ciečiasi valdybos neži
nojime apie ti.os pinigus ir., ko
kiais pėdsakais, musų mandrio- 
ji komisija susekė tuos $76 26, 
tai čia tuoj aus skaitytojai pa
tirs. Dalykas, ištikrųjų ve kaip 
yra: vasario mėn. susirinki
me, baliaus gaspadarius prida
vė minimus pinigus draug. 
iždininkui; aš kaipo draug- pir- 
min. pareikalavau iš iždininko 
įplaukų kortos už tuos pinigus, 
ką ir gavau, antra rasytės pu
sė pasiliko prie iždininko. Pro
tokolų knygoje irgi buvo pa
žymėti tie pinigai prie komisi
jos bilos peržiūrėjusios rapor
tą tiktai finansų raštininkas 
neturėjo intraukęs į savo knyd 
gą. Na, tai argi nemandri mu
sų komisija, kad galėjo nie
kam "(nežinomus” ir “niekur” 
nepažymėtus pinigus surasti? 
Musų komisija sakys: bet ko
de! pusmetinė komisija nesu
rado? Nugi todėl, kad pasta
roji knygas žiurėjo tik pas fi
nansų raštininką, kvitų jokių 
nepatikrino už lai ir nerado. 
Dar yra pažymėta; jei pasku
tinė komisija butų žiūrėjusi 
knygas tik už pusmetį, tai tie 
pinigai butų užmiršti. Bet juk 
paskutinė komisija neveltui 
buvo apmokama, ji buvo rink
ta peržiūrėti visų metų draug. 
štovį ir duoti pilną raportą. 
Reiškia kaltė buvo finasų raš
tininko, kad pamiršo in t ra ūk
ti į savo kyngą tuos pinigus, 
bet priekaištai daromi, kaip ant 
susirinkimo taip ir korespon
dencijoj, daugiausia pirminin
kui. Kiek aš suprantu pirmin. 
pareigas, tai pirmininkas, juk 
ne revizijos komisija, jis kny
gų kontroliavifne nesikiša, tas 
darbas priklauso vice-pirmin. 
Tą patį aš sakiau ir ant susi
rinkimo. Tolinus yra minima, 
kad apal. mėn. kvitą, pada
ryta ant rūgs- mėn., kur pirm, 
yra padėtas parašas. Tiesa, 
tai neapsižiūrėjimas, bet juk 
tas jokios skriaudos draug. 
negalėjo padaryti. Apie pames
tąją kvitą, tai ji nėra pamesta, 
bet turi rastis pas buvusį vice- 
pirmin., nes tame susirinkime 
mano nėra butą. Tolinus, Na
rys, taip įsismarkauja, kad tie
siog pareiškia: “P. Petronis 

D.L.K. Vytauto No. 2 pirminin
ku būti netinka: viena, dėl to, 
kad jis yra fanatiškas komu
nistas, kurių tikslas yra griau
ti panašias draug., o ne stip
rinti jas: antra, kaipo atsižy
mėjęs prakalbų ardytojas”. Na, 
tai kuom šis pareiškimas pa
duoda? Aš iki šiol nemaniau,

Chicago Title & Trust Co. 
paskelbė, jog yra pasirengusi 
užbaigti savo pareigas kaipo 
globėjas (trustee) A. Olszeiws- 
kio turto, kurs buvo tai kom
panijai pavestas, kada A. 01- 
szev&kio bankas buvo uždary
tas.

A. Olszewskio banko kredito
riai dabar gaus paskutinę mo
kestį iš pinigų, kuriuos Chica
go Title & Trust Co. surinko 
pardavusi likusį A. Olszewskio 
banko turtą-

Banko kreditoriai buvo gavę 
W nuošimčių, kada bankas už- 
edda^ė.

Kreditoriai su paliudijimaisL
(cartifikatais) dabar gaus pas- kad Narys dasileistų provoka-

ras

cijos- Tikrai Nario užsimany
ta šios draugijos pirmininku 
tapti, kad nesigėdija nei pro
vokacijos, Bile savą tikslą at
siekus. Kas dėl mano tikslo 
griauti draug., tai čia nors 
trumpai parodysiu, kaip aš 
griaunu. Prie' DEK.. Vytauto

priklausau. Kada prisirašiau, 
draugija turėjo apie 40 narių; 
pinigų kasoje buvo berods apie 
šimtas dol. Pirmame susirinki
me po prisirašymui tapau iš
rinktas finansų raštininku, ku
riuo išbuvau aštuonis metus. 
Per mano raštininkavimą drau
gija buvo pasiekusi 250 narių 
ir virš 2000 dol. pinigų. Pra
džioj dirbau veltui tik ilgai
niui pradėjau gauti šiokį tokį 
atlyginimą. Paėmus knygas, 
pasirodė netinkamai užvestos. 
Tapo nupirktos knygos, kurios 
reikėjo užvesti kaip reikiant; 
už tai jokio atlyginimo nerei
kalavau (dabar tik už atnauji
nimo narinės knygos yra mo
kama $500). 1919 m. tapau 
išrinktas pirmininku ir iki šiai 
dienai esu užėmęs pirmininko 
vietą, stengiuos draug, palai
kyti toj pačioj linijoj, kaip bu
vo vedama nuo seniau. Už tai 
D.L.K. Vytauto No 2 draug. 
tarpe vietos lietuvių turi ge- 
riausį vardą už visas kitas pa
našias draug. Ar tai tas reiš
kia, kad minioms draug. pirm, 
netikęs? Ar tokiais budais yra 
griaunamos ' draug., tai gali 
spręsti kiekvienas skaitytojas. 
Kas dėl ardymo prakalbų, tai 
tiek pasakysiu: tikroj to žo
džio^ prasmėj, tos rolės nesu- 
lošęs ir nemanau, bet jeigu

Jeigu nariui butų rūpėjus 
draugijos gerovė, tai jis butų 
ko geresnio apie ją parašęs, o 
dabar pamiršo net ir metinio 
susirinkimo svarbesnius tari
mus; kaip antai, DL.K. Vy
tauto No. 2 draug. “skehų” 
reikale] padarė sekamą turi
mą; “streiko laike, jei draug. 
narysyos skebauti, bus nubaus
tas $5.v0 ir perspėtas, kad ap
leistų darbą; nepaklausęs bus 
braukiamas lauk”. Antras žy
mus draug. darbas, tai tas: 
draugija buvo paskyrus $5.30 
dėl ALDLD. leidimui knygų 
192 metams, už ką gavo $16.- 
60 vertės knygų. Tos knygos 
nutarta pardavinėti puse pix> 
kės, reiškia, be pelno. Meti
niam susirinkime tapo visos 
53 knygutes Kunigo Viliumo 
Išpažintis, išparduotos. Reiš
kia, draugijos pinigai nugrįžo 
kason, bet literatūra netik ta
po paremta, ale ir išplatinta 
o uolusis Narys tą visai pa
miršo, o gal nemato svarbos?

—P. J- Petronis, 
DLK Vytauto No. 2 draug. pirm.

Klaipėdos Lietuviam aukų 
rinkėjos ir rinkėjai. Chica- 
gos lietuvių massmitinge, 
First Regiment Armory, 16 
ir Michigan Avė., Chicago, 

III. sausio 21 dieną, 1923.

80.80
88.45
28.90
31.10

Šlapelis ir Daineliutė su
rinko .......................... $136.75

Kanapdutė ir Kupris .. 77.05 
S. Gricaitė ir A- Banis 197.75 
Kudirka ...................
Ignai te ir Petroševiče 
Baceviče ir Juškeviče' 
Gricaitė ................. . .
V. Vilkauskaite ir J. Sta

siulionis . ............ 35.00
DoveĮkaitė ir Baceviče 128.00 
Pažadėjimą gavo .. A 50.00 
Jovaišaitė ir Gervelis 110.00 
B. Jocaitė ir Juškeviče 140-25 
Jurki/lniutė ir J. Micke-

liunas .. ................... 63.24
Pažadėjimą gavo .... 50.00 
Paliuciute ir Bepaiitis.. 87.75 
Ponia Zalkienė ir A. Lu

kas ......................... 62.00
K. Kiisunaitė ir V. Ru

gienis ..................   81.55
P-4a S. Lauraitienė ir I-

Paškauskas ...... 147.40 
Pažadėjimą gavo .. 150.00 
M. Vilkauskaitė ir P.

Norvaiša ..................
J. Žakas ir J. Andresiu- 

nas
P. Gritėnas ir B. Jakai

tis ................. 108.45

88.50

115.26

k

Pažadėjimą gavo .... 5000 ASMENĮ) JIESKOJIMAI
_____________________ Pirmadienis, Sausis 29,1923

REIKIA DARBININKŲ I NAMAI-2EME
Viso per rinkėjus' $1808.00 

Nuo platformos ir smul-
kdų aukų .......... 1044.39

Viso aukų ...... 
Aukos sudėta; 
Lietuvos Laisvės

2852.93

Bonais ................... . 212-50
čekiais ..................... 135.00
Pinigais ................. 2505.43

Viso ................. 2852.93

PAJIEŠKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į gc- 
rąt einamą biznį, t Korporacija 
gyvuoja jau 9 metai. Reikalau
ju nuo vas. 1 d. dviejų gerų 
žmonių. Mokslas ar supratimas 
apie biznį nėra reikalingas; ga
lite atsišaukti kad ir nuo farmų. 
Naujienos Box 200.

APSIVEDIMAI.

VYRŲ
REIKALINGAS pirmarankis 

duonkepis juodai duonai ir kek
sams kepti.

Kreipkitės
906 W. 31st St.

PARDUODU ARBA MAINAU, NA- 
mas randasi pietinėj miesto daly 
prie biznevos gatvės. Mūras 3-jų 
/aukštų, 2 po 7 kambarius, krau
tuve ir 4 ruimai prie krautuvės, 
mainysiu ant garąžo, biznio, farmos ar 
ko kito. Kreipkitės į savininką.
J. K. 548 W. 32-nd St. Chicago, III.

TURINTIEMS PALUKŲ pa
liudymas iš A. ()lszewskio, 
šiuomi pareiškiama, kad jei jie

cago Title and Trust kompani
jai, 201-69 W. Washington St., 
tai gaus paskutinį išmokėsiu.
Paliudymai turi būt atiduota.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Esu 30 metų vaikinas, moku ke
pyklos darbą, uždirbu gerai ir tu
riu pusėtinai turto. Kuri norėtų 
su manim susieiti ir gyventi, mel
džiu prisiųsti laišką ir fotografiją; 
kiekvienai duosiu atsakymą ir pa
reikalavus fotografijų grąžinsiu. 
Adresas: M. CROUCH

4.36 E. 6-th, Freinont, Neb.

REIKALAUJAMA vyrų, nuo
latinis darbas vidui, 45c. į va
landą. Kreiptis

E. F. HAUGHTON & CO. 
3534 Shields Avė.

I

REIKALAUJAMA
DARBININKŲ.

KREIPTIS
1319 W. 32 PL.

PARDAVIMUI

ūrg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos atstovo
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

8756

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
30 d. Sausio, utarninke, 

Fred Pearson Salėj, 63 E. 
Main St., St. Charles, III.

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

1 d. Vasario, ketverge, 
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

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

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

5 d. Vasario, panedėlyj, 
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bicliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont, .
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Pranešimai
Utarninke, sausio 30 <1. Drg. K. Bie

linis, Lietuvos Socialdemokratų l’arti- 
ics atstovas kalbės Fred Pearson Sa
lėj, 63 E. Main St., St. Charles, 111. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ateikite vi
si j prakalbas.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šeri- 
'ninkų metinis susirinkimas bus sau
sio 29 d., 1923 m. Lietuvių Liucsybės 
svetainėj, 14 St. ir 49 Court, Cicero, 
III., 7:30 vai. vakare. Malonėkite visi 
šėrininkai susirinkti laiku, nes turė
sime daug svarbių svarstymų.

Rašt. W. Strumila.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebelis.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
pinio 
rašt. 
Avė.,

Kliubo malonėsite kreiptis pas 
Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
su reikalais viršminėto Kliubo.

' Juoz. Urbutis, Rašt.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 
d. kaip 8 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 -Wabansia Avė. Visi nariai ir no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti į susirinkimą. Daug turim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų už 
1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Bridgeporto Draugijų Susivieniji
mas laikis savo metinį susirinkimą 
antradienį sausio 30 d., 8 v. v. Mildos 
svetainėj, 3140 Sb. Halsted St. Pra
šau Draugijų atstovus nesivėluoti, nes 
yra daug reikalų aptarti ir bus renka- 
pva nauja valdyba 1923 metams.

Kviečia raštininkas J. Balčiūnas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo moters, kuri prasi

šalino su burdingieriu. Jis yra 5 pė
dų 6 eolui augščio geltonų plaukų, o 
mano moteris geltonai tamsiais plau
kais, sūnelis 2 metų. Vyras yra Kau
no rėdybos ir kalba kaunietiška tarme. 
Kas juos suras, prašau pranešti šituo 
adresu: Povilas Marcukonis, 13 W. 
Stanton St., Hudson, Pa.

JIESKO KAMBARIU
2 IŠFORNI- 

į rytus nuo 
Bridgcporto

REIKALINGI 
šiuoti kambariai 
Halsted gatvės, 
apylinkėj. Prašau pranešti į
Naujienų ofisą num. 199. 
>«■■■■ . ————— ..

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864 " ■

MOTERŲ
REIKALINGA moteris, arba mer

gina prie namų darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546 /

REIKALAUJAMA prityrusių mote
rų popieroms skirstyti. Nuolatinis 
darbas; geras užmokesnis.

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė

REIKIA DARBININKU
VYRŲ________

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co.,
1718 N. Kildare Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas- Kreiptis 
į samdymo skyrių Crtuic Co., 
So. Canal ir 15 gat.
arba Kedzie Avė. and 40th St.

REIKALAUJAMA suvirintojų su 
acetyleno guzu, prityrusių prie lak
štinio metalo gamybos. Nuolatinis 
darbas.

Wilson and Bennelt Mfg. Co. 
6532 So. Menard Avė.

REIKiALAU J AM A pundariš ių 
senadaikčių šapoje. • Nuolatinis 
darbas ir geras mokesnis.

Goldman
1017 S. Fairfield Avė.

REIKALINGAS suaugęs 
vyras ar moteris, kurie turi 
patyrimo kaipo candleriai.

3406 Archer Avė.

REIKALAUJA
Pardavėjų, algos ir komišino pama

tais, pardavinėti Califomijos Vyno 
Vynuogių Sunką prekininkams ir var
totojams Chicagoj ir apylinkėj. Tik 
prityrusieji tegali kreiptis. Reikalau
jama geriausių paliudymų nuo pir
mesnių darbdavių ir lietuvių kalbos 
žinojimo. Susitarimas tik per telefo- 
ną( Main 1638). De Wilde & Com- 
pany, 186 North La Šalie St.

REIKALAUJAMA
50 VYRŲ

' Chicagoj ir Cooko Kauntėj supažin
dinimui visuomenės su galinga Ame
rikos Ūkininkų skolinimo ir apdraudos 
organizacija. Mes dabar kuriame nau
ją klasę savo naujiems pardavinėto
jams. Jei nori atsižinoti apie pelnin
gą finansinio pardavėjo profesiją at
eik pats į kambarį 408, 5 North I>a 
Šalie gat. antradienį, ketvirtadienį ar 
šeštadienį pusiau septintą valandą va
karą. Prityrimas nereikalingas. Mes 
pamokinsime jus ir pagelbėsime jums. 
Jus darysite pinigus iš pat pirmos 
dienos. Jūsų uždarbiai pamažu didės 
jums verslo pramokus. Jums yra ne
paprasta proga surišti ryšius su di
dele ir stipria Amerikos kdmpanija ir 
patapti finansiniai nepriklausomu. Ne
praleisk šitos progos. Ateik pas mus

susipažink su mumis. Niekuomet to 
nesigailėsi.

REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 
kurie galėtų dirbti už agentus. Užme- 
kėstis ant komišino iki $30.00 į dieną. 
Gerus paliudijimua turi turėti. Ang
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie
3528 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.
DIDELIS BARGENAS! I trumpą 

laiką turi būt parduota cigarų, ciga
retų ir rašomųjų dalykų krautuve. 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. El
ektrinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to da^ 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 Sc. Halsted St.

PARDAVIMUI restauracija ir min
kštų gėrimų įstaiga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

PARDUODAMA SALIUNO 
įtaisymai (fixtures) puse kai
nos. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kam reikalingi atsišau
kit: 1436 S. Halsted St.

SALDAINIŲ, cigarų, smulkmenų ir 
rašmenų, cigaretų krautuvė ir bi
liardine. Gera vieta arti šokių svetai
nės. Gera proga viduramžiams žmo
nėms.

Kreiptis.
1448 W. 18-th St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj biznio vietoj. Kaina 
prieinama. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

4459 S. Honore Str.
-------------------------- -------------- .—i—

PARSIDUODA GRAFONOLA, ge
ras motoras su 3 springsa’s, automa
tiškai sustoja; mažai vartota. Kaina
vo $165.00; su 15 rekordų už $85.00.

4342 S. Maplewood Avė 
pirmos lubos

PARDAVIMUI pigiai saliunas; biz
nis išdirbtas, pigi randa; yra kamba
riai pagyvenimui, gera vieta ženo- 
tiems žmonėms. Priežastį patirsit an: 
vietos. v

153 E. 107 St. Roseland

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
su namu ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavos gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildare avė.
Lafayette 0392

PARDUODAMA saliuno įtai
symai pigiai. ’

Kreipkitės:
4250 So. Ashland AVę.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

RAKANDAI
PAiRDUADAMA naminiai 

daiktai keturiems kamba
riams; dveji metai pirkti; mo
kėta $1200; parduos pigiai. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit tuojaus 2100 We»t 
24-th'Street- /

I?

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI S. W. SIDfiJ.

$100 įmokėti, likusius po $10 
<as menesį už U akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 

6 kambariais- Kaina $1650
3601 Wallace St. 1 augšto 

mūrinis štoras ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
geras dėl dviejų biznių. Kepykla ir 
saliunas. Saliuno biznis išdirbtas per 
1 metus; su pagyvenimu; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; kreipki
tės:

3935 So. Kedzie Avė

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Western Avė. Štoras ir 
3 flatai po 4 kambarius. Karšto van
dens šiluma. Garažas 24x22 su šilu
ma. Kas norite gerai nupirkti, atsi- 
šaukit šią savaitę nes esu priverstas 
parduoti. Savininkas, 6559 So. Map- 
lewood Avė., Chicago, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.
<-

MOKYKLOS
VAL’ENTINftS DRESSMAKING 

/ COLLEGE.
2407 Wedt Madison Street

js Tel. Seeley 1643
5 Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

A UŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001* S. Halsted St.

Chicago.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St, I 

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

Klesos dienomis ir vakarais.
z

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
hius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

LEVESKIO MOKTKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Valei 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto ild 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted StM 
kampas BBčios gatvės.

DUODAMA privatinės pamokos ang- 
ų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi- 
calbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Misa Donnelly,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132 

Priima dienomis ir vakarais.
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Tautų Sąjungos taryba nesvarstys Klaipėdos klausimo
Rytoj paduos Turkijai sutartį

Masiniai areštai Ruhr
Rusai ir turkai padarę sąjungą

Tautu sąjungos taryba ne
svarstys Klaipėdos 

klausimo
PARYŽIUS, sausio 29. 

šiandie pradėjo susirinkimas 
tautų sąjungos tarybos, prisi
rengimui prie visuotino tautų 
sąjungom susirinkimo, kuris 
įvyks birželio mėn. Nors tary
ba yra pasirengusi svarstyti 
tik paprastus tautų sąjungos ir 
jos finansų klausimus, bet ma
noma, kad bus paskelbti ir kP 
ti svarbus politiniai klausi
mai.

Švedijos premjeras socialis
tas Branting rengiasi pakelti 
klausimą Francijos puolimo 
Ruhr ir abelnai visą kontri
bucijų klausimą. To klausimo 
taryboje sVjVstymui 'labiausia 
priešinasi Francija, nors Brazi
lija ir pritaria svarstymui. 
Kuomet vieni mano, kad tas 
klausimas bus pakeltas, kiti 
sako, kad Branting nejudins to 
klausimo, ddLei didelio Fran- 
ei jos priešinimos.

Anglijos atstovas Balfour 
ryto pakvies tarybą apsvarsty
ti Mosul aliejaus laukų klausi
mą ir galbūt paprašys įsimai
šyti į artimųjų rytų padėtį, 
kad išvengus naujo karo, jei 
Lausannos konferencija pairs. 
Anglija, kuri negalėjo susitarti 
su Turkija dėl Mosul, nori, 
kad tą klausimą svarstytų 
tautų sąjunga, nes Anglija ti
kisi, kad ji išneš prielankų 
Anglijai nuosprendį.

Bet nors ištiko Klaipėdoje 
lietuvių sukilimas *ir padėtis 
ten pasidarė labai ]>avojinga, 
tečiaus tautų sąjungos taryba 
Klaipėdos krašto klausimo ne
svarstys. Nesvarstys dėlto, kad 
tą klausimą svarsto dabar 
santarvės ambasadorių taryba.

Klaipėdiečiai remia naują 
vyriausybę

KAUNAS, sausio 24 (Elta). 
—‘Priešingai Prancūzų spaudos 
žiniomis, “Heydekrug'o Land
tagas’4, visų Klaipėdos krašto 
apskričių atstovų susirinkimas 
Šilutėje, vienu balsu aprobavo 
naują Klaipėdos vyriausybę. 
Darbininkų susirinkimas iš-

Šiandien, Sausio 30 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St., St. Charles, III. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Ateikite visi į prakalbas.

« i r n i ——————I

rinko delegatus Tarybon. Du 
senos direktorijos nariai palei
sti be Petisną, Prancūzų Ko
mendanto, intervencijos.

Talkininkai prašo Lietu
vos pagelbos

Šilutėje visų Klaipėdos krašto 
atstovų suvažiavimas nutarė 
jungtis prie Lietuvos.

KAUNAS, sausio 24 (Elta). 
— Ambasadorių Konferencija 
prašė Lietuvos intervencijos 

'Vkiklu paliaubų išlaikymui 
Klaipėdoje. Konferencija pa
reiškė, kad Alijantai taipat lai
kys ir respektuos esamą padė
ti. Vyriausybė padarė atatin
kamų žygių per savo atstovą.

Šilutėje visų apskričių atsto
vų suvažiavimas aprobavo nau
jos vyriausybės darbą; nutarė 
jungtis prie 'Lietuvos, Steigia
mojo Seimo Rezoliucijos pa
matais.

Taikos sutartis su Tu
klia parašyta Z

Ji bus įteikta Turkijai ryto ul
timatumo formoje.

LAUSANNE, sausio 29.
Taikos sutarties projektas, ku
ris bus paduotas turkams tre
čiadieny, tapo šiandie neoficia- 
liniai išdalintas visoms dele
gacijoms. Sutartis susideda iš 
160 skirsnių, prie kurių pridė
ta dar 8 papi (dailiosios sutar
tys.

Sutartis bus paduota ultima
tumo formoje. Turkai ją turės 
priimti visą be jokių pataisy
mų ar tolimesnių svarstymų, 
arba atmesti. <Tai turi būti pa
daryta prieš vasario 2 d., ka
dangi artimųjų rytų taikos 
konferencija tą dieną užsi
baigs. Jeigu turkai sutiks pasi
rašyti sutartį vėliau, tai bus su 
šaukta nauja konferencija.

Nėra jokių ženklų, kad tur
kai manytų pasirašyti tą sutar
tį-

Talkininkai šiandie laikė 
taq> savęs ilgus pasitarimus. 
Turkai atsisakė duoti paaiški
nimų, delei rūstumo padėties.

Anglija siunčia kariuome
ne Į Mosoul

LONDONAS, sausio 29. — Iš 
priežasties Turkijos nusistaty
mo Lausannos konferencijoje 
apie Mosul distriktą, Anglijos 
karinė valdžia lia'k distrikte 
pasiuntė batalioną kareivių ir 
kelis aeroplanus į Mosul alie
jaus laukus. Tai esą padaryta 
dėlei atsargumo.

-----------x»------- .

Masiniai areštai Ruhr 
distrikte

Geležinkeliečių streikas yra vi
suotinas.

DUESSELDORF, sausio 29. 
— Francijos okupacijos karei
viai šiandie pradėjo visą eilę 
masinių areštų ir ištrėmimų 
vokiečių valdininkų, daugiau- 

' šia iš biurų ir miestų valdžių, 
j už atsisakymą klausyti francu- 
zų įsakymų.
Vokiečių geležinkeliečių strei

kas Ruhr distrikte yra visuoti
nas; taipjau ir telegrafo darbi
ninkų. Paštas ir telefonas yra 
tik dalinai palięsti streikoĄ

Tikimąsi, kad ištrėmimas 
valdininkų užsibaigs šį vakarą. 
Viso bus ištremta daugiau 100 
žmonių, daug daugiau negu 
tapo ištremta ikišiol per tris 
okupacijos savaites-. Jie visi 
bus ištremti į Vokietiją.

Ruhr distriktas šiandie taip 
pilnai buvo atkirstas nuo Vo
kietijos, kad tik Dortmund 
teikė vienatinį išėjimą į Vokie
tiją. Manoma, kad ir šį mies
tą uždarius kils dar daugiau 
streikų.

Angliakasiai, kaip išrodo, 
daugiausia dirba, nes subatoj 
iškasta du trečdaliai normali
nio daugio anglių. Tą dieną iš
gabenta Vokietijon apie 10,000 
vagonų anglių.

Septyni įtekmingiausi laik
raščiai Pareiny tapo sustabdy 
ti nuo 1 iki 10 dienų už dėjimą 
neprielankių franeuzams strai
psnių.

Rusija ir Turkija padariu
sios gynimos sutarį

BLELGtRADAS, sausio 29. — 
Valdžios laikraštis Tribūna sa
ko, kad Rusijos užsienio reika
lų ministeris čičerinas ir Tur
kijos delegacijos galva Ismet 
Paša padarę (Lausannoje slaptą 
sutartį, sulig kurios Rusija ir 
Turkija duos viena kitai kari
nę pagelbą artimuose rytuose, 
jei atsinaujintų kariavimas. Te 
sutartis, kuri jau tapusi priim
ta Rusijos ir Turkijos valdžių, 
nustato, kad Rusija pasiųs ke
lias divizijas kariuomenės į 
Mesopotamiją, jei Anglija ir 
Turkija vėl stvertųsi už ginklo.

Laikraštis taipjau tvirtina, 
kad sulig speciali nes sutarties 
tarp Rusijos ir Bulgarijos, pa
darytos Laussanoje, Rusijos 
kareiviai gali būti pasiųsti į 
vakarinę Trakiją per Bulgari
jos teritoriją.

Turkija sutinka nedaryti jo
kių sutarčių Lausannoje, pir
miau negavusi Rusijos sutiki
mo, sako laikraštis.

Miegojo 18 dienų; mirė.

BO.LEV1ILLE, III., sausio 
25.— John Straub, (U) m., pa
simirė išmiegojęs 18 dienų.

Sandarisčių Seimas 
* Yį? < • T v—------ 1--- .

Paskutinė Seimo diena.

PITTSBURGH, Pa., sausio 
27. -- Penktą sesiją Amcrįkos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
atidarė pirmininkas J. Ambra
ziejus kaip 9:30 v. ryto. Skaito
ma praėjusių sesijų protoko
lai, kuriuos priimama be pa
taisymų.

Pirmininkas praneša, kad 
yra gauta sekamu pasveikini
mo kablegrama iš (Lietuvos:

“Lithuanian Conyention, 142 
Orr 5>t., Pittsburgh, Pa.

“Sveikiname Sandaros sei
mą. Valio sandariedįų-valstie- 
čių-liaudininkų galingi vieny
bė kovai su klerikalizmu!

“Grinius, ŠležeVlcius”.
Pasveikinimo telegrama pri

imama plojimu katučių.
Toliau svarstoma moterų or- 

ganizavimąsi prie Sandaros. 
Yra įnešta, kad seimas užgirių 
tą organizavimąsi. Įnešimas 
sukelia karštus ginčus. Didžiu
ma delegatų stoja už įnešimo 
priėmimą, bet Clevclando san- 
dariečiai, vadovaujami Karpa
vičiaus, įnešimui griežtai prie
šinasi. .Jie tvirtina, kad tokio 
įnešimo priėmimas pastatys 
moteris augščiaus už vyrus ir 
gali suskaldyti pačią Sandarą. 
Betgi balsuojant veik visi bal
suoja už įnešimą, išėmus tik 
porą Clevclando delegatų.

Nutarta Sandaros seimus lai- 
kyli kas metai gegužės mėne
sy. Vietą busiančiam seimui 
skirs laikomasis seimas.

Nutarta politinį iždą suvie
nyti su Sandara. Svarstoma 
politinio iždo valdybos sąstatą. 
Nuomonės tuo klausimu labai 
pasidalinusios. Vieni stoja už 
tą, kad valdyba susidėtų iš 7 
asmenų, o kiti, kad iš 6. Vieni 
nori, kad valdyba butų renka
ma iš vienos vietos, o kiti sto
ja už tą, kad butų renkama iš 
visų vietų, kur tik yra didesni 
sandariečių centrai. Taipjau 
patariama, kad politinis iždas 
butų pavestas po aštria Sanda
ros kontrole. Kįla karšti gin
čai. Niękurie delegatai užsi
puola ant Sandaros pirminin
ko Račkausko ir ant politinio 
iždo iždininko Dr. Draugelio 
ui niekurius jų netaktiškumus. 
Tuose užsipuolimuose vadovau
ja Ambraziejus ir adv. Kodis. 
Račkausko seime nėra, tad 
nėra kam jį pateisinti, o Dr. 
Draugelis teisinasi tuo, kad ne- 
1 uvo tam tikrų taisyklių, ku
riomis galima butų vadovautis 
ir kur klaidos buvo pastebėtos, 
jos tuojaus buvusios pataisytos* 
Tie kaltinimai daugiausia su
kosi apie straipsnį “Liublino 
unija”, kuris tilper Sandaroje 
ir apie kontraktą kokis buvo 
padarytas su svečiais iš Lietu
vos.

Įnešama, kad politinio iždo 
valdyba susidėtų iš 5 asmenų; 
duodama pataisymas, kad iš 7;

PINIGŲ KURSAS
Vakar sausio 29 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,dslesiy 
bankų buvo skaitoma Amerikos piai 
jais žitalpi

Anglijos 1 sv. sterlingų   $4.66 
Austrijos 100 kronų ................  %c
Belgijos 100 frankų ........... .... $5.72
Danijos 100 frankų ............... $i9.00
Finų 100 markių.......................... $2.50
Francijos 100 frankų................ $6.21
Italijos 100 lirų ....................... $4.75
Lietuvos 100 Litų................... $10.00
Trenku 100 markių ....................... %c
Norvegijos 100 kronų ......  $18.50
Olandų 100 guldenų ......  $39.42
Šveicarų 100 markių ........... $18.65
Švedijos 100 kronų ........:.....  $26.65
Vokietijos 100 markių....... .......  %c 

pataisymas lieka priimtas ir 
einama prie valdybos rinkimo. 
Bet čia4 kįla nauji keblumai. 
Patariama yra, kad chieagie- 
čiams butų duota pirmenybe ir 
patariama, kad chicagiečiai pa
sitartų tarp savęs. Tam pasi
tarimui pertraukiama posėdį 
10 minučių. Po pertraukos chi
cagiečiai praneša, kad jie neįs
tengė susitaikinti ir jie nieko 
negali rekomenduoti, nes tarp 
Chicagos sandariečių nėra vie
nybės.

Seimas nominuoja ir renka 
politinio iždo pirmininką iš 
Chicagos, nes senasis pirminin
kas Dr. Draugelis atsisako nu< 
kandidatūros — norįs pasilsėti 
Nominuojama adv. Kodis, Gri- 
šius ir Vilkas. Pirmininku iš
renkama adv. Kodį.

Renkama vice-pirmininkas. 
Nominuojama Grisius ir Vilkas 
Delegatai prašo Draugelį nors 
vice-pirmininku apsiimti, bet 
tasis ir nuo tos vietos atsisako. 
Tad jo vieton nominuojama A. 
Luką. -Išrenkama Vilką,o Lu
kas negavo nė vieno balso.

Sekretorium išrenkama ak
lamacijos budu p-lė Gaižaitė. 
Kiti politinio iždo valdybos na
riai bus: A. Žukas iš Cleveland, 
O., A. Kuršaitis iš Baltimore, 
Md., J. Ambraziejus iš Broo'k- 
lyn, N. Y. ir A. Ivaškevičių iš 
Boston, Mass. Po to svarstoma 
kiti menkesni dalykai apie' 
Sandarą ir politinį iždą.

Toliau svarstoma kaip su
kėlus daugiau piktpinigio, Nu
tariama, kad seimas pagamin
tų tam tikrą atsišaukimą.

Įnešama pasiteirauti ir sujie- 
škoti Neprigulmybės Fondo pi
nigus. Tame fonde dar yra gpie 
$2,000, bet tie pinigai išmėty
ti po įvairias vietas ir rpudasi 
pas įvairius žmones, tad ir at
skaitos dar nėra suvestos. Nu
tarta visą tą dalyką pavesti po
litinio iždo valdybai, kuri savo 
raportą išduos busiančiam sei
mui.

Penktoji sesija užsidarė kaip 
1:15 v. po piet.

šešta sesija.
šeštą sesiją atidarė pirminin

kas Ambraziejus kaip 2:30 v. 
po piet. Keli delegatai* pasivė- 
juoja. Skaitomas protokolas 
pereitos sesijos. Jį priimama 
be pataisymo.

Pirmiausia renkama įvairios 
komisijos. Apšvietus komisi- 
jon išrinkta K. S. Karpavičius, 
Dr. Draugelis ir J. O. Sirvydas. 
Kontrolės komisijon — S. Mo
ckus, V. Liekis ir V. Jankaus
kas. Įstatų komisijon — Šlia- 
kis, Vitaitis ir Račkauskas.

Svarstoma apie “Sandaros” 
redaktorių. Įnešama palikti 
Šliakį, }>et clevelandiečiai tam 
priešingi; pasak jų Šliakis ne
sąs užtektinai geras ir jeigu 
rastųsi geresnis, tai jie balsuo
tų už kitą. Bet kad clevelandie- 
čiai neįstengė surasti geresnio, 
tad tapo išrinktas Šliakis.

Vienas chicagietis rekomen
duoja įvesti Sandaroje garbės 
narių skyrių. J. Liutkauskas 
tam pasipriešina, bet po ilges
nio apkalbėjimo apie garbės 
nerius savo pasipriešinimą at
siima. Karpavičius stoja už į- 
vedimą panašaus skyriaus, bet 
jam priešinasi J. O. širvydas, 
kad politinėms organizacijoms 
teikis skyrius yra žalingas, nes 
už pinigus bus bandoma papir
kti sandariečių politinį veikimą 
ir patraukti savo pusėn. Valan
čius gina įnešimą, tvirtinda
mas, kad tokis skyrius esąs rei
kalingas; tegul, girdi, duoda 
polititinin izdan dešimkę, kitą 

kad ir vyskupas. Dr. Draugelis 
priešinasi; jis sako, kad demo
kratinei organizacijai . tokis 
skyrius nepritiktų ir jis neskai
tąs svarbiu dalyku dolerį-kitą 
numestą tokio žmogaus, kuris 
nepritaria sandariečiams. J. 
Ambraziejus stoja už tą sky
rių, nes esą nereikia bijotis to
kių rėmėjų, o be to jis nema
nąs, kad jiems duotų dolerius 
kunigai. Duodama pataisymas, 
kad skyrius vien susidėtų iš 
sandariečių rėmėjų. Pataisy
mas priimtas didžiuma balsų.

Toliau seka svarstymai San
daros vidurinių reikalų, kaip 
sukėlus kapitalo apmokėjimui 
“Sandaros“ skolų ir kiti pana
šus klausimai. Šiandie seimas 
turėjo užsidaryti, bet “Naujio 
nu“ korespondentas delei sto
kos laiko nebegalėjo ilgiau būti 
seime ir laukti jo užbaigos.

— S. Bakanas.

Areštuos Lundiną
CHICAGO. — Jau išduota 

varantai areštavimui Chicagos 
politinio boso Fred Lundin. Jis 
kartu su 23 kitais augštais po
litikieriais tapo apkaltintas 
grand jury už suokalbį prigau 
ti mokyklų tarybą. Iš visų ap
kaltintųjų reikalaujama po 
$10,000 kaucijos. Kaltinama, 
kad jie su žinia ir pritarimu 
mokyklų tarybos gerai pasipi
nigavo. Lundin ir daugelis ki
tų politikierių yra pasišalinę iš 
Chicagos. Juos bus bandoma 
suimti ir kitose valstijose.

452 žmonės mirė
CHICAGO. — Sveikatos de

partamentas skelbia, kad plau
čiu uždegimas febai plėtojasi 
Chicagoje ir nuo tos ligos šie
met, nuo sausio 1 d., mirė -452 
žmones. Nuo šeštadienio ryto
50 susirgo ir 4 mirė nuo influ- 
enzos ir 82 susirgo ir 15 mirė 
nuo plaučių uždegimo.
51 mirė nuo munšaino

4 žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą sep- 

tintadienį keturi žmonės liko 
užmušti automobilių Chicagos
gatvėse. ryte.

Priminimas
Jųsz 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. Isties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

3 užmušti Indianoj
BLANFORD, Ind., sausio 29. 

—Trys žmonės liko užmušti 
ir keli sužeisti netoli čia, kai
po sėkmė pereitos savaitės ra
sinių kivirčių. Kada šerifas su 
savo pagelbininkais įėjo į šo
kių salę ištirti apie šaudymą 
j du negrus, į juos tuojaus pra
dėta šaudyti. Nors šerifas ir 
tapo pašautas, bet trys iš puo
likų irgi tapo užmušti. Visi 
užmuštieji yra '"ateiviai.

Šaudymas negrų kilo delei 
pereitą savaitę vieno negro už
puolimo ant mergaitės. Neg
rams duota buvo viena diena 
išsikraustyti iš miestelio, jei
gu jie neišduos kaltininko. Kal
tininko nesurasta ir didžiuma 
negrų išsikraustė. Pasiliko tik 
keli užbaigti savo reikalus.

Blanford yra nedidelis mai
nų miestelis, turintis apie 1,000 
gyventojų, bet munšainerių 
jame yra daugiau, negu kur 
kitur. Federalinis teisėjas, ku
ris tyrinėjo padėtį, pavadino 
miestelį “blogiausias miestelis 
pasauly.“

51 mirė nuo munšaino
CHICAGO. — Laike pasta

rųjų kelių dienų nuo munšai
no pasini irę dar keli žnimičs, 
laip kad dabar skaičius žino- 
nių šiemet mirusių nuo mun- 
šaino Chicagoje siekia 51.

Graikija mainys kalendorių.
LONDONAS, sausio 29. — 

Iš Athenų pranešama, kad 
Graikija nutarė nuo vasario 
1 <1. oficialiniai jiradėti varto
ti grogorinį kalendorių. Dabar 
ji vartoja Juliaus kalemlorių, 
kuris yra atsilikęs 1 1 dienų. 
Rusija ifgi tą kalendorių pir
miau vartolo, bet dabar jo var
tojimas/ y$a panaikintas.

šiandie — sniegas ar lietus?
šalčiau šiandie ir ryto.

Saule teka 7:06 v., leidžiasi 
5:01 v. Menuo leidžiasi 5:09 v.


