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Reikalauja talkininku is- 
sinešdinimoišKlaipedos

Karas neišvengiamas

Alijantii paeriškimai dėl Klaipėdos sukilimo

Lietuva ginklu gins Klaipėdą
Lietuva padavė talkininkams ultimatumą

Reikalauja talkininkų išsikraustymo iš Klaipėdos, nes ki 
taip gali kilti karas. Klaipėdiečiai nepa

siduos talkininkams.

KLAIPĖDA, sausio 29 (Rašo Donald Day). — Gali
mybė naujo Europos karo delei susikirtimo tarp Lietuvos 
valdžios ir talkininkų už Klaipėdos krašto kontrolę, iškilo 
šiandie, kad abi pusės apsimainė ultimatumais.

Talkininkų komisija pareikalavo pašaliiimo Lietuvos 
reguliarinių kareivių ir nuginklavimo nereguljūrinių (su
kilėlių).

Lietuva į tai atsakė kontr-ultimatumu, paklausdama 
ar dar veikia mūšių paliauba, sutarta tarp Franci jos ir 
Mažosios Lietuvos valdžios. Lietuva pasakė, kad ji skai
tys derybas nutrauktomis, jei iki šeštadienio vidurnakčio

KAUNAS, sausio 10 d. — 
Vakare 10 valandų Prancūzijos 
delegatas p. Pa dovani ir Anglų 
Konsulas p. Dilley įdavė Užsie
nių Reikalų Minis toriui tokį 
kolektyvų pareiškimų:

Ponas M misteri!
Mes turime garbės Jilsų Eks

celencijos atkreipti domę į fak
tų, kad pastik paskelbtos tele
gramos, revoliucinis komitetas 
šiandie yra paėmęs ^Klaipėdos 
Krašto valdymo kontrolę ( ir 
tuo pat metu kreipėsi į Lietu
vos partizanus, kad pagelbėtų 
jam jo darbe.

Mes turime garbės pažymėti, 
kad Klaipėdos Kraštas, einant 
Versalės traktatu, yra Alijantų 
administracijoje ir to fakto 
akyvaizdoję mes musų vyriau
sybių vardu protestuojame 
prieš ofieialinę ar ncoficialinę 
Lietuvos partizanų pagalbų 
šiame judėjime.

Nors mes atsisakome pripa
žinti Revoliucinį Komitetų, 
kurs dabar Klaipėdoje pasiėmė 
valdžių, tačiau žmoniškumo 
reikalui mes prašome .Tusų Ek
scelencijos vyriausybę panau
doti savo įtakų, kurios Jus ga
lite turėti jier p. Žilių, Jūsų 
oficialinį atstovų Klaipėdoje, 
kad butų vengiami akscesai 
prieš asmenis ir tuHų.

Prašau priimti ect.

Italų atstovas prisidėjo prie 
Francuzų delegato pareiški
mo.
(Lietuvos atstovas Rygoj 

d-ras Zaunius gavo iš Italų at
stovo p. Vivalbos pareiškimų, 
kuriuo jis praneša prisidedąs 
prie prancūzų atstovo demtršo 
Kaune. \

Lietuvos vyr. atsakymas
Į pareiškimų sausio mėn. 11 

dienų Užsienių Reikalų Minis- 
teris p. Galvanauskas davė to
kį atsakymą:

Kaunas, 1923 m. 1.11 d.
■ Gerbiamieji!

Turiu garbės pranešti, kad 
gavau Jūsų kolektyvių notų 
1923—1—10 d., m. 1 (25), ku
rioje Jus atkreipiate IJetuvos 
Vyriausybės domę, į “revoliu- 
cijinį komitetą”, kuris, paė
męs Klaipėdos Krašto valdymų 
ir išleidęs atsišaukimų į Lietu
vos partizanus, prašo pagelbos. 
Lietuvos Vyriausybė ima do
mėn Jūsų atatinkamų Vyriau
sybių vardu padarytų protestų 
prieš minimų Lietuvos partiza
nų ofieialinę ar neoficialinę 
pagclbų šiame judėjime, kons-

(Tųsa ant 2 pusi.)

zium. 
to pa- 
talki-

nebus gauta atsakymo.
Talkininkai atsakė, kad musių paliauba vis dar veikia, 

bet tolimesni nuosprendžiai turi paeiti iš Paryžiaus.
Lietuva tada pasiuntė naują ultimatumą, reikalau

jantį tuojaus prašalinti Francijos kareivius. Atsakymas 
į tai turi būti duotas iki septintadienio, nes kitaip Lietuva 
ignoruos komisiją ir ves derybas tiesiog

Mažosios Lietuvos valdžia šiandie j 
sirįžimą sukelti naują rytinės Europos
ninkai neparems sukilėlių atiduodami Klaipėdos kraštą 
Lietuvai.

Naujosios valdžios prezidentas Erdmanas Simonaitis 
pranešė Tribūne (Chicago), kad Mažoji Lietuva tikisi pa
gelbos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos ir Rusijos.

Talkininkų atstovai atsisako pripažinti naujai įkurtą
ją valdžią ir sako, kad jie palaikys talkininkų autoritetą 
Klaipėdoje ir sudarys naują valdžią. Neutraliniai diplo
matiniai dabotojai, kurie jaučia, kad karas yra neišvengia
mas, sako, kad arba talkininkai turi apleisti miestą, arba 
turi atgauti kontrolę spėkos pagelba. Lietuviai sako, kad 
jie kariaus, bet neatiduos talkininkams krašto kontrolės.

Mažosios Lietuvos spėkos Klaipėdoje siekia 6,000, bet 
Lietuvos rubežius yra tik už 20 mylių, kur 10,000 Lietu
vos reguliarinių kareivių su ginkluotais automobiliais ir 
artilerija yra pasirengę gelbėti naująjai valdžiai. Nežįa= 
rint Francijos ir Anglijos karinių laivų ir išsodintų 0 
kareivių. Mažosios Lietuvos lietuviai sako, kad jie/ gali 
išlaikyti miestą iki atvyks pagelba iš Lietuvos.

Manifestas visiems Klaipėdos krašto gyventojams

Lietuviai nepaisys talKh 
ninky reikalavimų

viai sukilėliai, kurie paėmė 
Klaipėdą, ignoruos talkininkų 
reikalavimą, kad jie evakuotų 
tų kraštų.

Sukilėliai Klaipėdos neapleis.
WASHINGTON, sausio 30.— 

Lietuvos atstovybės gautomis 
oficialinėmis žiniomis, lietu-

MONTREAL, sausio 30. — 
Trys žmonės sudegė ir du liko 
siiželisti, sugriuvus laiptams, 
kada jie bandė išbėgti iš de
gančio namo.

jp

Šiandien, Sausio 31d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chicago, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Meldžiame visų ateiti j prakalbas.

M

Per ilgus šimtmečius musų 
kraštas vergaVo svetimiems. 
Per Versalės taikos sutartį 
mes tapome atskirti nuo Vo
kietijos, kaipo iš seno lietuviš
kas kraštas. Bet ir šiandien 
mes svetimųjų spaudžiami ir 
varginami, vien tik už tai, kad 
lietuvninkais gimę, jais ir bū
ti norime. Musų krašto 
tojai, neatsižvelgdami į 
krašto 
musų 
gomis 
krašto 
“Freištatų” ir mus amžiams 
galutinai pavergus. Atėjimų 
viešpatavimas jau baigia musų 
kraštą ūkio atžvilgiu skandin
ti; mums užtrauktas miliardas 
skolos, neskaitant tų milionų, 
kuriuos reiks mokėti už ka
riuomenės apstatymų (?) Be 
to gyvenimo našta kasdie vis 
didėjo, degdama visus, neski- 
iant nei kilmės nei luomo.

ilg trukus musų kraštas tu
rėjo būti kitiems atiduotas ir 
galutinai pražudytas. Musų k ra 
što istorijoj muša dvyliktoji 
valanda. Todėl esame paskuti
niame akimirksnyje.

Mes, Vyriausis Mažęsios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas, 
sąžiningai pildydami jūsų už
dėtas pareigas, išreikštas di
deliuose susirinkimuose, pro
testuose ir nutarimuose, rem
damiesi jūsų išrinktais Gelbėji
mo Komiteto skyriais didesnė
se musų krašto vietose ir, at
mindami istorinius nuo seniau
sių laikų čia įsigyvenusius Lie
tuvių giminės siekius vienytis 
su Lietuvos valstybe, šiuo mu
sų manifestu — viso pasaulio 
akyse garbingai pranešame:

1. Nuo šiandien visų šio kra
što galią ir vyriausių valdžią 
paimame į savo rankas.

valdy- 
musų 
prieš 
pajė- 

musų

reikalus ir
norų, visoms 

dirba, kad iš
sudarius visiems žinomą 

»»

2. Lig šiol buvusių Krašto 
Direktoriją su Stcputaičiu pri- 
šaky ir Statsratų laikome atsta
tytų ir prašalintų ir nieks ne
privalo jų klausyti.

3. Nuo šiandien Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmininku 
skiriame musų krašto gyventoj 
jų, buvusį senos direktorijos 
narį, Erdmanų Simonaitį ir pa
vedame jam nevėliau trijų die
nų sudaryti Krašto Direktorijų 
iš 5 žmonių.

4. Nuo šios dieno® abiem 
musų krašto kalbom ir visiems 
gyventojams šio krašto duoda
mos lygios teisės.

5. Visiems, politiniai prasi- 
kaltusiems prieš buvusią vald
žių, skelbiame laisvę.

Sutvarkyti musų krašto 
reikalus komitetas rūpinsis 
k neveikiausia i, kad kuogrei- 
čiausiai galėtų būti rinkimai į 
Klaipėdos krašto Seimų demo
kratiniu budu.

7. Visi’ krašto gyventojai kvie
čiami užsilaikyti ramiai, valdi
ninkai ir tarnautojai privalo 
pasilikti savo vietose ir toliau 
savo pareigas eiti. Valdinin
kams, tarnautojams ir darbi
ninkams, algos už darbų bus 
mokamos prisitaikant aukso 
valiutos.

8. Išlaikyti Klaipėdos krašte 
ramumų, gyventojams, jų gy
vybei ir turtui apsaugoti nuo 
užpuolimų, plėšimų ir visokių 
pavojų, o taipjau apsisaugoti 
nuo vidaus priešų visam krašte 
skelbiame išimties stovį su vi
somis jo pasekmėmis.

9. Išimties stoviui esant, vi
same krašte alkogolio gėrimai 
pardavinėti draudžiami.

10. Nusižengusiems musų 
įstatymams ir paliepimams tei
sti prie krašto direktorijos yra 
sudaromas vyriausias išimties 
teismas.

11. Visi, kurie ardys ramybę 
krašte, kurie naikins telefonus, 
tiltus ir kitų krašte turtų ar 
priešinsis naujos valdžios pa
liepimams, bus atiduodami į 
išimties teismų ir baudžiami 
kalėjimu tuo mėnesių iki gy
vos galvos, o už sunkesnius 
prasikaltimus bus nuteisti mir
tim

12. Šį didį darbų mes dirbam 
teisybės vardan gyventojų ge
rovei ir geresnei musų krašto 
ateičiai. Visus, kam rupi gim
tojo krašto laimė, kviečiame į 
bendrų darbų, o Visagalis Die
vas šitame musų visų darbe 
tebune musų pagalba.

Vyriausiojo Mažosios Liet. 
Gelbėjimo Komiteto:

Martynas Jankus, Pirm.,
Jurgys Strekys, 1 Vice-pinh., 
Jurgis Lėbartas, 2 Vice-pirm. 
Vilius šaulinski®, Sekret., 
Jurgis Bruvelaitis, Komiteto 

narys ir reikalų vedėjas.
■ ,r‘ ■ ---------- r„ ■

Turkija nesirasys “tai
kos” sutarties

Anglija rengiasi prie karo.
/ ------------

LONDONAS, sausio 30. - 
Užsienio reikalų ministerijos 
valdininkai neteko vilties, kad 
Turkija pasirašytų taikos su
tartį, kurių ryto talkininkai pa
duos artimųjų rytų konferenci
joje ultimatumo formoje.

Anglija rengiasi laikytis ra
maus laukimo politikos, prisi
rengusi prie karo ar taikos.

Didelis Anglijos laivynas 
stovi Dardanelų pertakoje. 
Anglija taipjau turi didelies 
armijas tokiose strateginėse 
vietose, kaip Konstantinopolis, 
Čanak ir Mosul. Didėles anglų 
tvirtovės tapo įtaisytos Čana- 
ke, kurios kontroliuoja įėjimų 
į Dardanelus.

Viskas rodo, kad Anglija 
gins aliejaus laukus, jei tur
kai bandys juos atsiimti gink
lo pagelba.

Karininkai sako, kad anglų 
pozicija artimuose rytuose yra 
tvirta.

Prancūzai yra pasirenge 
eiti į kraštutinybę

Jiems Ruhr distrikte nesiseka 
ir jie griebsis dar aštresnių 
priemonių.

LONDONAS, sausio 30. — 
Gautomis iš Duesseklorf žinio
mis, komanduotojas franeuzų- 
belgų okupacinės armijos gen. 
De Gouttc pareiškęs:

‘‘Mes sulaužysime vokiečių 
priešinimusi ir mes diktuosi
me jiems savo valių! Famcu- 
zų armija nėra kaip Prūsijos 
armija, kuri buvo kraujago- 
džiais žmogžudžiais. Bet ne
reikia klaidingai’ suprasti: nuo
saikumas nėra silpnumas. Tie 
klysta, kada jie mano, kad mu
sų kantrumas neturi rubežiaus. 
Mes atlikome savo darbų ir 
atliksime jį savo budu.”

Daug deportavo.
ESSEN, sausio 20. — Fran

cijos valdžia šiandie dei>orta- 
vo daugelį vokiečių valdininkų 
iš Pareinio. Jie buvo kaltina
mi už nepaklusnumų, bet tik
roji priežastis buvo tame, kad 
jie klausė Berlino valdžios įsa
kymų neduoti franeuzams pa
gelbos ir neteikti jokių žinių. 
Deportavimas įsake gen. De 
Goutte, bet manoma, kad įsa
kymai paėjo iš Paryžiaus.

Francuzai yča labai susirū
pinę dėl nepasisekimo jų oku
pacijos Ruhr distrikte ir, svar
biausia, kad ji neduoda jokių 
medžiaginių pasekmių.

Beveik visai negauta anglių.
Sumišimai didėja.
Naikinimas turto didėja ir 

vokiečių pasyvis priešinimasis 
kasdie virsta vis svarbesniu ir 
opesniu klausimu.

Dar daugiau francuzų gele
žinkeliečių atvyko į Ruhr. Ma
noma, kad jų dabar yra apie 
5,000, bet jie sutinka didelį pa
sipriešinimų vokiečių geležin
keliečių, kurie atsisako su jais 
dirbti. Francuzai dar nebandė 
draftųoti vokiečių darbininkų.

Francijos darbininkai pa
smerkia grobikų elgėsi
PARYŽIUS, sausio 30. — 

Atidarant šiandie metinę Fran
cijos konvencijų, kurioj daly
vauja 600 delegatų, tapo pri
imta rezoliucija, kuri protes
tuoja prieš “represines prie
mones, kalinimus ir savavalin- 
gas kratas” Ruhr distrikte.

Francuzai muša dar
bininkes

WASH1NGTON, sausio 30. 
— Vokietijos ambasada gavo 
oficialiųjų žinių, kad francu
zai labai nuožmiai pasielgė su 
moterimis-darbuninkėmis Due- 
sseldorf telegrafo ofise. Fran
cuzai išvijo moteris iš raštinės 
tam panaudodami rykštes ir 
nagaikas.

Francuzai griebiasi maistą
DUESSdEILDORF, sausio 30. 

—Francijos okupacinė valdžia 
Ruhr distrikte šiandie pradė
jo konfiskuoti didelius sande
lius su maistų ir reikmenimis 
dėl gyventojų.T *

BOSTON, Mass., sausio 29. 4 
Augščiausias valstijos teismas 
nusprendė, kad presbiterionų 
kun. Curtis gali pasilikti savo 
parapijoj Brookline, nežiūrint 
mažumos parapijonų protestų. 
Tie presbiterionai užpyko ant 
kunigo kam jis kartų pakrikšti
jo šunį p/esbiterionu, o kitų 
kartų suteikė palaiminimų 
keptoms bulvėms.

.. - ywi

*0RAS.
Šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:05 v., leidžiasi 

5:02 v. Mėnuo leidžiasi 5:59

PINIGŲ KURSAS
Vakar sausio 30 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini- 
fais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų ......
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 frankų ........
Finų 100 markių.............
Francijos 100 frankų.....
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų...........
I^enkų 100 markių ..........
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų ....... .
Vokietijas 100 markių ...

.... $4.65 

...... %c 
... $5.45 
.. $19.00 
.... $2.50 
.... $6.15 
.... $4.75 
.. $10.00 
....... %c 
.. $18.45 
, $39.42 
.. $18.50 
.. $26.70 
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Howat pasidavė kalėjiman
COLUiMBUS, Kas., sausio 30. 

—'Buvęs Kansas angliakasių 
įplreziįdentaš iA(lexander Howat 
pasidavė kalėjiman, kad pa
baigus sėdėti 52 dienas už pa
niekinimą industrinio telismo. 
Taipjau pasidavė ir buvęs dis- 
trikto vice-prezidentas Augusi 
Dorchy. Juos tuojaus uždaryta 
kalėjiman. Manoma, kad gu
bernatorius suteiks* jiems par- 
doną. Jie buvo paliuosuoti ke
letą dienų atgal, bet iš jų pa
reikalauta užmokėti visas teis
mo išlaidas ir lėšas.

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.

►

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted > Chicago, I1L
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NAUJIENOS, Chicago, IU.

člijantų pareiškimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

vizorijurnas su visais su tuo 
surištais jau patirtais nenor
malumais bus jiems vėl sutei
ktas, yra desperatinio Klaipė
dos gyventojų žingsnio priežas
tis.

Lietuvos Vyriausybė nebūtų 
nuoširdi, jei nepareikštų, kad 
nors apgaili metodus, Klaipė
dos gyventojų pasirinktus, ta
čiau visiškai supranta ir užjau
čia Klaipėdiečių norą susivie
nyti su Lietuva ir statyti sau 
ateitį kartu su savo broliais.

Baigiant, leiskite maft Jums

Kas Dedasi 
Lietuvoj

LIET. KOPERACIJOS B-VIŲ 
SĄJUNGA PASISTATĖ 

SANDELIUS.

bet ko- 
partiza-

tūtuodama, kad tas protestas 
remiamas faktu, jog Klaipėdos 
Kraštas yra, Versalės suturimi, 
aliantų žinioje.

Atsakyme į viršminėtą, leis
kite man pranešti Jums, kad 
Lietuvos Vyriausybė nemano 
rišti Klaipėdos klausimo pajė
ga, nes tvirtai tiki,___kad šis klau 
simas negali būti jokiu budu 
rišamas priešingai tiems moty
vams, kurie nusprendė šios 
etnografinės Lietuvos dalies at
skyrimą nuo Vokietijos.

Toliau Jūsų atatinkamų Vy
riausybių informacijai turiu 
garbės jums pareikšti, kad Lie
tuvos Vyriausybė, išgirdusi pir
mus gandus apie sukilimą 
Klaipėdos krašte, tuojaus ėmė
si priemonių neleisti 
kiems ginkluotiems
nams pereiti iš Lietuvos Klai- 
pėdon. Šios priemones dabar 
tebeveikia ir Lietuvos Vyriau
sybė tuo tarpu nenumato sąly
gų, kurios galėtų šį nusistaty
mą pakeisti.

Tačiau tuo pat laiku Lietu
vos Vyriausybės laiko savo pa
reiga atkreipti užinteresuotų 
Valstybių domę į priežastis, 
kurios, šios Vyriausybės (?) 
nuomone, privedė Klaipėdos 
gyventojus prie šio akto.

Atsiminsite Gerbiamieji, 
kati (Lietuvos Vyriausybė turė
jo daugelį kartų atkreipti Jūsų 
domę į nenormalinę Klaipėdos 
Krašto padėtį, kuri, kasdien ei
dama blogyn, galutinai privedė 
prĮįe pilno ekonominio ir finan
sinio krizio. Reikia taip pat 
turėti omenyje, kad Lietuvių 
gyventojų dauguma ne tik ne
gavo jai priderančių teisių, bet 
priešingai, buvo nuolat spaud
žiama nežymios grupin vokie
čių, dirbančių savo siauriems 
asmens tikslams, o šalies inte
resų nenaudai; tokia dalykų

trakcijos. jau duotos musų at
stovui Klaipėdoje vartoti visą 
jo autoriteto įtakų kad išven
gus visokių pasikėsinimų prieš 
asmenis ir turtą.

Iš savo pusės Lietuvos Vy
riausybė neabejoja, kad San
tarvės Valstybės teiksis duoti 
reikalingi^ instrukcijų savo 
Komisarui Klaipėdoje, kad bu
tų vengiamas kraujo pralieji
mas.

Teikitės, Gerbiamieji, priim
ti mano aukštos pagarbos pa
reiškimą.

Galvanauskas,
Ministeris Pirmininkas, 
Užsienių Reikalų Minist.

Kaunas. — Lietuvos Kopera- 
cijos Bendrovių Sąjunga lig 
šiol neturėjo nuosavų namų ir 
jos sandėliai bitvo Kauno pre
kių stoties triobesiose. Dabar 
ta sąjunga Šančiuose pasistatė 
sau nemažą muro namą san
dėliams. Namas labai patogio
je vietoje šalia gelžkelio ir vi- 
sai*arti Nemuno.

Namą pradėjo statyti jau 
rudenį ir Naujais Metais jau 
pabaigtas, 
prekės.

Dabar kraunama
—Kaunietis.

Susisiekimo reikalas 
Kaune.

reikalams

taip vadi- 
siaurojo 

Kojike

Ambasadorių nota

arba

sienos Klaipėdą už-

Reikalų Ministeris

nepasitenkinimo esama tvarka.
Tokios padėties įtempimas 

jau kiek laiko buvo čia jaučia
mas ir Lietuvos Vyriausybe 
turi pamato tikėti, kad tik vil-

simas galutinai bus išrištas ne
tolimoje ateityje drauge su nuo 
lat kartojamais Vyriausybės 
tikrinimais, kad šis išrišimas 
negalės būti kitokis, kaip tas, 
kurį buvo nurodęs 1919 m. 
birželio 16 d. Glemenceau, Tai
kos konferencijos pirmininkas 
vokiečių delegacijai, tik ta vil
tis leido Klaipėdos Krašto gy
ventojams kantriai laukti. 
Mes manome, kad paskutinios 
žinios, jog taip vadinamas 
“freištaatas” arba naujas pro-

Lictuvos atstovas p. Mila
šius gavo iš Ambasadorių Kon
ferencijos pirmininko p. Poin- 
care notą, kurioj pažymėta, 
jog Lietuvos Vyriausybė bus 
laikoma tiesioginiai atsako- 
minga, jei ji nesigriebs tuojau 
atatinkamų priemonių, kad 
reguliariai 
elementai 
dos Krašto 
imti.

Užsienių
prašė musų atstovą Paryžiuje 
paaiškinti Ambasadorių kon
ferencijos Pirmininkui jog Lie
tuvos Vyriausybė jau yra ėmu
sis priemonių, kad sienos ne
būtų peržengiamos ir painfor
muoti kad, esamomis žiniomis, 
Klaipėdos gyventojų sukilimas 
įvykęs dėl nepakenčiamos poli
tines ir ekonominės padėties 
prieš vokišką direktoriją, kuri 
yra viešai apkaltinta už pastan
gas toliau atidėlioti Klaipėdos 
klausimo išrišima išnaudoda
ma politinę padėtį savo as
mens reikalams. Lietuvos. Vy
riausybė davė instrukcijų savo 
atstovui Klaipėdoje, kad jis su
vartotų savo įtaką apsaugoti 
asmenis ir turtą nuo ekscesų. 
Iš savo pusės Lietuvos Vyriau
sybė neabejoja, jog alijautų 
Valstybes duos reikalingų ins
trukcijų savo komisarui, kad 
ir jis vengtų kraujo praliejimo.

M. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto atsišaukimas į 
prancūzo karininkus ir kareivius Klaipėdoje.
Prancūzijos Karininkai ir 

Kareiviai!
' Versalės konferencijos metu, 
Jūsų gerbiamos tautos atstovas 
ir tos konferencijos pirminin
kas, p. Glemenceau pareiškė, 
kad Klaipėdos Krašto gyvento
jų dauguma visuomet buvo ir 
yra lietuviai ir tai, kad Klaipė
dos uostas yra vienintelis Lie
tuvos ’išėj imas į j urą.

Jus patys aiškiai įsitikinote, 
kad ištikrųjų taip yra.

Jus galėjote įsitikinti, kad tą 
didelę gyventojų daugumą sa
vo gimtajame krašte visą laiką 
vokiečių valdžia persekiojo ir 
spaudė. Jus galėjote įsitikinti, 
kad Vokiečių valdžia, priešin
gai taikos konferencijos nuta
rimams, stengėsi organizuotai 
neleisti prisijungti Klaipėdai

Jos pastangų pasekmės — 
visas kraštas baisiausiame skur 
d e.

“Freištato” sudarymas grę
žia mums traginga ir be išeities 
padėtimi.

Norėdamas pagerinti tą ne
pakenčiamą padėtį, Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, 
remdamasis, gyventojų noru ir 
valia tiek kartų išreikštais re
voliucijose ir protestuose skai-

tlingų susirinkimų melu, nuo 
šios dienos ima viso Klaipėdos 
Krašto reikalų vedimą į savo 
rankas.

Francuzų Kareiviai! Jus, ku
rie pagarsėjote visame pasau
lyje, garbingai kovodami už 
laisvės, lygybės ir pa vergtų 
tautų išliuosavimo idealus, 
šiame istoriniame momente, 
mes kreipiamės i jus prašyda
mi: — nekliudykite mums pa
tiems valdytis ir rišti musų 
krašte likimą, sulig musų noru 
ir musų siekimais.

Nepakeikite jus savo rankos 
prieš musų Krašto gyventojų 
valią! Te ne vienas kraujo la
šas tos Lietuvių tautos šakos, 
kurie kaip tik nori atgauti sa
vo laisvę, nebūna su jumis 
praleistas! Jei jus pasiliksite 
neitralus, mes nei vienam ne
leisime jūsų užgauti žodžiu ar 
veiksmu.

Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komitetas:

Martynas Jankus —Pirm., 
Jurgis štrekys —1 vice-pirm. 
Jurgis Lėbartas —2 vįcc-pir. 
Vilius šaulinskis — sekr. 
Jurgis Bruvelaitis — Komi

teto narys ir jo reikalų 
vedėjas.

Šilute, J823 m. sausio 9.

Kaune susiekimo 
be lengvųjų vežikų veikia dar 
auklių tramvajus, 
namas “konkė”, ir
gelžkedio traukinėlis, 
vaikščiojo tik nuo stoties į se
nąjį miestą. Važiavimas kon- 
ke visai nekoks, nes nors va
gonėlius traukia geležiniais bė
giais, bet kadangi arliai dau
giausia blogi, tai ir važiavimas, 
taip sakant, tik iš bėdos; grei
čiau nueisi pėsčias negu nuva
žiuosi.

Traukinėlis vaikščioja 
pri emiesčio Pa nem unės

iš 
per 

Šančius pagal Nemuną Alekso- 
tan. Vaikščioja kasdieną nuo 
7 vai. ryto ligi 10 vai. vaka
ro. Į abudu galu traukinėlis iš
eina pasibaigus kiekvienai va
landai ir ligi galo nueina per 
pusę valandos. Sustojimo vie
tos gana tankios, keleiviams 
bilietus pardavinėja traukinė
lyje — kunduktoriai. Dabarti
ne bilietų kaina nuo vieno iki 
kito galo (apie 6 varstus to-

Nesant Kauni' elektrinio 
tramvajaus traukinėlis kaunie
čiams teikia visą patogumą ir 
beveik atstoja tramvajų. Tik 
visa nelaimė, kad traukinėlis 
kažkodėl labai tankiai nupuo
la nuo bėgių ir dėlto keleiviai 
turi daug baimės. Ir š. m. 4 
d. sausio, 8 vai. ryto traukinė
liui einant iš Panemunės Kau
nan Šančiuose priešais Gelžke- 
lių dirbtuve nuvirto ant šono 
vidurinis vagonėlis. Virsdamas 
sulaužė dirbtuvių tvorą, vago
nėlio išdužo langai ir kiek ap- 
lužo pats vagonėlis.

Nelaimių su žmonėmfs be
veik neatsitinka, lik kartais 
kokį vieną kitą keleivį nors 
kiek ir sutrenkia ar kiek api
braižo dažančių langų stiklais,

mušimų nebuvo.
— Kaunietis.

Lietuvos mažažemių 
' vargai
Naujai įsikūrusi musų 

stybč Lietuva iš po karo
val- 

smu- 
gių ekonominiai jau buvo ge
rokai atsigavusi ir pradėjusi 
kilt aukštyn. Bet nelaimei, li
kimas lėmė jai dar naują ir 
skaudų tirimą. Būtent, vokie
čių markės katastrofingas su-

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

smukimas atnaujino pradėju
sias užgyti karo padiktasias 
žaizdas.

lik dėl vokiečių markės nu
kritimo Lietuvoje labai pablo
gėjo aplamos gyvenimo sąly
gos. Staiga iškilęs brangyine- 
tis labai skaudžiai palietė ne
tik miestų darbininkų tuščios 
kišenės, bet ir sodžiaus maža
žemių —- ūkininkų reikalus. 
Ir nors dabar mes jau turime 
savus pinigus — litus, tačiau 
mažažemiai šiuo metų randa
si gana keblioj padėty ir jiems 
lietuviškasis litas labai sunkiai 
yra sugaudomas.

Ulkio produktai palyginant su 
brangymečių yra pigus, o jei 
kas reikia ūkininkui pirkt iš 
krautuvių, pasitaisyt ūkio įran
kius, įsigyti apavas ar kas ki
ta, tenka mokėt brangiai. Pri
skaičius dar visokius valdžiai 
mokesnius bei piliavas grū
dais, tai sugraibyti būtiniesiems 
reikalams litų daugeliui visai 
neįmanomas dalykas. Galop 
daugelis mažažemių — ūkinin
kų pardavimui visai nieko ne
turi, ir tokių vargšų padėtis 
stačiai be išeities.

Vokiečių markė ne vieną ma
žažemį nejučioms privarė prie 
bankroto, nors ligi šiol šiaip 
taip gyveno ir turėjo skatiką. 
Padėkim, kaikurie pardavę 
daugiau prekių jau turėjo su
sitaupę po keletą tūkstančių 
markių, bet išlaikę ligi šiol, iš
teisėdami į litus tegavo vos ke
lis litus, už kuriuos dabar jie 
nieko nebegalį nusipirkti. Ki
ti dar rudenį, numatydami kad

..............— ................. ■' 1 |"1;1 ” 
per žiemą neužteks gyvuliams 
pašaro, pardavė po vieną 'kitą 
karvę ar jautį už 8,000 — 10,- 
000 markių; dabar už tas mar
kes gavo po kokius 8—12 li
tų... Gyvulių nebteko, ir vis
kas nuėjo vėjais.

— Mažažemio sūnūs.
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Iš Latvijos gyvenimo
Duonos stoka. — Bedarbių 
daugėjimas. — Atsidarys 

“Fenikso” fabrikas.

da atidaryti stovėjusį nuo ka
ro meto ligi šiol “Fenikso” fa
briką.
t Lietuvos valdžia sutiko iš- 
nuomot Latvijai 8 garvežius 
—gautus iš Rusijos.

Per Kalėdas Rygoje buvo He- 
tuvių vakarėlių, vaikams eg- 
laičių_ ir t. p. pasilinksmini
mų. Nauji metai kaip papra
stai sutikta gana triukšmin
gai, — deginimų ugnių, leidi
mų rakietų bei šaudymais.

— Lietuvis.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRElPKITfiS 
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.Ryga. — Esamomis ofkau

linėmis žiniomis Latvijai trūk
sta savos duonos ir šiais 1923 
m. reikės pirktis iš užsienio 
apie 2 milionu pūdų javų duo-; 
nai ir lį/o miliono pūdų gy-! 
vuliams pašaro.

Rygos Darbo Biržoje pasku
tiniuoju laikų yra užregistruo
ta 4000 bedarbių.

Nuo 1 balandžio š. m. ža-

LUCKY
STRIKE
\CIGARETTEZ

■■■mBBIMMBfgmtlII ll'AJUUMMBtMm.. J.-----------------

Kl. Jurgebnisį
ADVOKAIAŽ

□■ODA TEISIU PATAHIMB8

ir

vertę.”

. Dienų 86c-37c4ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

A J ESTI/'
Monroe gat. arti State 

Beperetogfnis Vodevilius 
Šeitad., Sekma d.

Šventfimii
45 ir 22c (ir taksai), 

ftefrn. rateliams
10c (išskiriant šeitad., 
/ seknvad. ir šventes.

•
 Dideli komediniai aktai 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vert

Prakaltos su paveikslais
Temoje

Kokį tikslą Dievas turėjo įsteigime šėtros pūsčioję, 
su jos tarnavimais apeigomis ir aukomis?.ir ką tas 
reiškia musų laikui? Ta pranašystė labai yra įdomi 
kiekvienam. Kviečiame visus atsilankyt. Kalbės S. 
J. Beneckas, Ketverge, Vasario-Feb. 1 d., Mildos sa-
lėj, 3142 S. Halsed St., Chicago, III.

m ■. . 1 .«.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga liuosa. Kolektų nėra.
Rengia ir kviečia T. S. B. S.

liiHį ii

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzic 8902 V

2514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. J_x>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

Garsinkities Naujienose

Geriausi 
Cigaretai

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ

ė'u.i metų
ir žemesnė |
mis , kuino t

kitų armo- |
nikų dirb- B : f
tuvių Jung. K - 
Valstijose ir i 
Italijoj. K
DYKAI pir-

kėjnms armonikinč mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, xka<l visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Screnelli Accordeon Mfg. Co.
817 JJĮuc LJaml Avc.. Chicago, III.

tel. Lafayette 4223
Pliynblng, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviaina visados 
patarnauju kuogoriaueial

M. Yuška,
322R W. 38tb St., Chicago. IU.

--- --......................-.......................-J

Lietuviai
Dabar laikas siusti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriad. s

Taipgi parduodame laiva- 
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenoslia, Wis.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga ’ 

. ir Almanakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

U žsiprenumeruos NAUJIENAS

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir k^tvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

/'■■■ 111 ....■" ■■■■■"■............■■■■■i
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nąmus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
k—.................... , Į ✓

..... . G
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395L-—------------- - - -t:--------------------------------- 'J

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

........ ..

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Hom-e Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560

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

' ------------ -------------
Herman P. Ha ase 

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. Washington St., 
Phone Maįn 1308

Chicago, 11).

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

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

- . ______________________ /

LIETUVIS GRABORIUS
S. M. Skudas

Patarnauju Laidotuvėse kuo- 
geriausiai ir už prieinamas kai
nas.

1911 Canalporl Avė.
Tel. Roosevelt 7532
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.člijantų pareiškimai
(Tąsa nuo’ 1 -nio pusi.)

tą tįlodama, kad tas protestas 
remiamas faktu, jog Klaipėdos 
Kraštas yra, Versalės suturimi, 
aliantų žinioje.

Atsakyme į viršminėtą, leis
kite man pranešti Jums, kad 
Lietuvos Vyriausybė nemano 
rišti Klaipėdos klausimo pajė
ga, nes tvirtai tikijjad šis klau 
simas negali būti jokiu budu 
rišamas priešingai tiems moty
vams, kurie nusprendė šios 
etnografinės Lietuvos dalies at
skyrimą nuo Vokietijos.

Toliau Jūsų atatinkamų Vy
riausybių informacijai turiu 
garbės jums pareikšti, kad Lie
tuvos Vyriausybė, išgirdusi pir
mus gandus apie sukilimą 
Klaipėdos krašte, tuojaus ėmė
si priemonių neleisti 
kiems ginkluotiems
nams pereiti iš Lietuvos Klai
pėdos. Šios priemonės dabar 
tebeveikia ir Lietuvos Vyriau
sybė tuo tarpu nenumato sąly
gų, kurios galėtų šį nusistaty
mą pakeisti.

Tačiau tuo pat laiku Lietu-

vizorijurnas su visais su tuo 
surištais jau patirtais nenor
malumais bus jiems vėl sutei
ktas, yra desperatinio Klaipė
dos gyventojų žingsnio priežas
tis.

Lietuvos Vyriausybė nebūtų 
nuoširdi, jei nepareikštų, kad 
nors apgaili metodus, Klaipė
dos gyventojų pasirinktus, ta
čiau visiškai supranta ir užjau
čia Klaipėdiečių norą susivie
nyti su Lietuva ir statyti sau 
ateitį kartu su savo broliais.

Baigiant, leiskite mah Jums 
pranešti, Gerbiamieji, kad ins
trukcijos. jau duotos musų at
stovui Klaipėdoje vartoti visą 
jo autoriteto įtaką kad išven-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

LIET. KOPEBACIJOS B-VIŲ 
SĄJUNGA PASISTATĖ 

SANDELIUS.

bet ko
pa rtiza-

asmenis ir hirtą.
Iš savo pusės Lietuvos Vy

riausybe neabejoja, kad San
tarvės Valstybės teiksis duoti 
reikalingų instrukcijų savo 
Komisarui Klaipėdoje, kad bu* 
tų vengiamas kraujo pralieji
mas.

Teikitės, Gerbiamieji, priim
ti mano aukštos pagarbos pa
reiškimą.

Galvanauskas,
Ministeris Pirmininkas, 
Užsienių Reikalų Minist.

Kaunas. — Lietuvos Kopera- 
cijos Bendrovių Sąjunga lig 
šiol neturėjo nuosavų namų ir 
jos sandėliai bitvo Kauno pre
kių stoties triobesiose. Dabar 
ta sąjunga Šančiuose pasistatė 
sau nemažą muro namą san
dėliams. Namas labai patogio
je vietoje šalia gelžkelio ir vi
sai arti Nemuno.

Namą pradėjo statyti jau 
rudenį ir Naujais Metais jau 
pabaigtas.
prekės.

Dabar kraunama 
—Kaunietis.

Susisiekimo reikalas 
Kaune.

reikalams

reiga atkreipti už interesuotų 
Valstybių domę į priežastis, 
kurios, šios Vyriausybės (?) 
nuomone, privedė Klaipėdos 
gyventojus prie šio akto.

Atsiminsite Gerbiamieji, 
kad (Lietuvos Vyriausybė turė-

Ambasadoriy nota

domę į nenormalinę Klaipėdos 
Krašto padėtį, kuri, kasdien ei
dama blogyn, galutinai privedė 
prie pilno ekonominio ir finan
sinio krizio. Reikia taip pat 
turėti omenyje, kad Lietuvių 
gyventojų dauguma ne tik ne
gavo jai priderančių teisių, bet 
priešingai, buvo nuolat spaud
žiama nežymios grupės vokie
čių, dirbančių savo siauriems 
asmens tikslams, o šalies inte- v t
resų nenaudai; tokia dalykų

neperžengtų Klaipč- 
sienos Klaipėdą už

Reikalų Ministeris

nepasitenkinimo esama tvarka.
Tokios padėties įtempimas 

jau kiek laiko buvo čia jaučia
mas ir Lietuvos Vyriausybė 
turi pamato tikėti, kad tik vil
tis, jog Klaipėdos Krašto klau
simas galutinai bus išrištas ne-

lai kartojamais Vyriausybės 
tikrinimais, kad šis išrišimas 
negalės būti kitokis, kaip tas, 
kurį buvo nurodęs 1919 m. 
birželio 16 d. Clemenceau, Tai
kos konferencijos pirmininkas 
vokiečių delegacijai, tik ta vil
tis leido Klaipėdos Krašto gy
ventojams kantriai laukti. 
Mes manome, kad paskutinios 
žinios, jog taip vadinamas 
“freištaatas” arba naujas pro-

Lietuvos atstovas p. Mila
šius gavo iš Ambasadorių Kon
ferencijos pirmininko p. Poin- 
care notą, kurioj pažymėta, 
jog Lietuvos Vyriausybė bus 
laikoma tiesioginiai atsako- 
minga, jei ji nosigriebs tuojau 
atatinkamų priemonių, kad 
reguliariai 
elementai 
dos Krašto 
imti.

Užsienių
prašė musų atstovą Paryžiuje 
paaiškinti Ambasadorių kon
ferencijos Pirmininkui jog Lie
tuvos Vyriausybe jau yra ėmu
sis priemonių, kad sienos ne
būtų peržengiamos ir painfor
muoti kad, esamomis žiniomis, 
Klaipėdos gyventojų sukilimas 
įvykęs dėl nepakenčiamos poli
tines ir ekonominės padėties 
prieš vokišką direktoriją, kuri 
yra viešai apkaltinta už pastan
gas toliau atidėlioti Klaipėdos 
klausimo išrišima išnaudoda
ma politinę padėtį savo as
mens reikalams. Lietuvos. Vy
riausybė davė instrukcijų savo 
atstovui Klaipėdoje, kad jis su
vartotų savo įtaką apsaugoti 
asmenis ir turtą nuo ekscesų. 
Iš savo puses Lietuvos Vyriau
sybė neabejoja, jog alijautų 
Valstybės duos reikalingų ins
trukcijų savo komisarui, kad 
ir jis vengtų kraujo praliejimo.

M. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto atsišaukimas j 
prancūzų karininkus ir kareivius Klaipėdoje.

nuo 
šios dienos ima viso Klaipėdos 
Krašto reikalų vedimą į savo 
rankas.

Francuzų Kareiviai! Jus, ku
rie pagarsėjote visame pasau
lyje, garbingai kovodami už 
laisvės, lygybes ir pa vergtų 
tautų išliuosavimo idealus, 
šiame istoriniame momente, 
mes kreipiamės į jus prašyda
mi: — nekliudykite mums pa
tiems valdytis ir rišti musų 
krašte likimą, sulig musų noru 
ir musų siekimais.

Nepakeikite jus savo rankos 
prieš musų Krašto gyventojų 
valią! Te ne vienas kraujo la
šas tos Lietuvių tautos šakos, 
kurie kaip tik nori atgauti sa
vo laisvę, nebūna su jumis 
praleistas! Jei jus pasiliksite 
neitralus, mes nei vienam ne
leisime jūsų užgauli žodžiu ar 
veiksmu.

Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komitetas:

Martynas Jankus —Pirm.,
Jurgis štrekys —1 vice-pirm.
Jurgis
Vilius
Jurgis

teto

Prancūzijos Karininkai ir tlingų susirinkimų metu, 
Kareiviai!

Versalės konferencijos metu, 
Jūsų gerbiamos tautos atstovas 
ir tos konferencijos pirminin
kas, p. Clemenceau pareiškė, 
kad Klaipėdos Krašto gyvento
jų dauguma visuomet buvo ir 
yra lietuviai ir tai, kad Klaipė
dos uostas yra vienintelis Lie
tuvos išėjimas įj'urą.

Jus patys aiškiai įsitikinote, 
kad ištikrųjų taip yra.

Jus galėjote įsitikinti, kad tą 
didelę gyventojų daugumą sa
vo gimtajame krašte visą laiką 
vokiečilj valdžia persekiojo ir 
spaudė. Jus galėjote įsitikinti, 
kad Vokiečių valdžia, priešin
gai taikos konferencijos nuta
rimams, stengėsi organizuotai 
neleisti prisijungti Klaipėdai 
prie Lietuvos Respublikos.

Jos pastangų pasekmės — 
visas kraštas baisiausiame skur 
de.

“Freištato” sudarymas grę- 
sia mums traginga ir be išeities 
ipadėtimi.

Norėdamas pagerinti tą ne* 
pakenčiamą padėtį, Mažosios 
(Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, 
remdamasis, gyventojų noru ir 
valia tiek kartų išreikštais re
voliucijose ir protestuose skai

Lėbartas —2 vįce-pir. 
Šaulinskis — sekr.
Bruvelaitis — Komi- 
narys ir jo reikalų

Šilute, J823 m. sausio 9.

Kaune susiekimo 
be lengyųjų vežikų veikia dar 
auklių tramvajus, 
namas “konke”, ir 
gelžkelio traukinėlis, 
vaikščiojo tik nuo stoties į se
nąjį miestą. Važiavimas kon
ke visai nekoks, nes nors va
gonėlius traukia geležiniais bė
giais, bet kadangi arliai dau
giausia blogi, tai ir važiavimas, 
taip sakant, tik iš bėdos; grei
čiau nueisi pėsčias negu nuva
žiuosi.

Traukinėlis vaikščioja 
priemiesčio Panemunės

taip vadi- 
siaurojo 

Konke

kilo galo 
lumo) 50

iš 
per 

Šančius pagal Nemuną Alekso- 
tan. VaiikšČioja kasdieną nuo 
7 vai. ryto ligi 10 vai. vaka
ro. Į abudu galu traukinėlis iš
eina pasibaigus kiekvienai va
landai ir ligi galo nueina per 
pusę valandos. Sustojimo vie
tos gana tankios, keleiviams 
bilietus pardavinėja traukinė- 
lyje — kunduktoriai. Da'barti- 

kaina nuo vieno iki 
(apie 6 varstus to- 
centų.

Kaune elektrinio
tramvajaus traukinėlis Ikaunie- 
čiams teikia visą patogumą ir 
beveik atstoja tramvajų. Tik 
visa nelaimė, kad traukinėlis 
kažkodėl labai tankiai nupuo
la nuo bėgių ir dėlto keleiviai 
turi daug baimės. Ir š. m. 4 
d. sausio, 8 vai. ryto traukinė
liui einant iš Panemunes Kau
nan Šančiuose priešais Gelžke- 
lių dirbtuve nuvirto ant šono 
vidurinis vagonėlis. Virsdamas 
sulaužė dirbtuvių tvorą, vago
nėlio išdužo langai ir kiek ap- 
lužo pats vagonėlis.

Nelaimių su žmonėmis be
veik neatsitinka, lik kartais 
kokį vieną kitą keleivį nors 
kiek ir sutrenkia ar kiek api- 
braižo dužančių langų stiklais,

mušimų nebuvo.
— Kaunietis.

Lietuvos mažažemiu 
vargai

Naujai įsikūrusi musų val
stybe Lietuva iš po karo smū
gių ekonominiai jiui buvo ge
rokai atsigavusi ir pradėjusi 
kilt aukštyn. Bet nelaimei, li
kimas lėmė jai dar naują ir 
skaudų tirimą. Būtent, voikie? 
čių markės katastrofingas su

Pinigai!
Bridgeporto

liituva
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

smukimas atnaujino pradėju
sias užgyti karo padiktasias 
žaizdas.

Tik dėl vokiečių markės nu- 
kritimo Lietuvoje labai pablo
gėjo aplamos gyvenimo sąly
gos. Staiga iškilęs brangyme- 
tis labai skaudžiai palietė ne
tik miestų darbininkų tuščios 
kišenės, bet ir sodžiaus maža
žemių — ūkininkų reikalus. 
Ir nors dabar mes jau turime 
savus pinigus — litus, tačiau 
mažažemiai šiuo metų randa
si gana keblioj padėty ir jiems 
lietuviškasis litas labai sunkiai 
yra sugaudomas.

Ūkio produktai palyginant su 
brangymečių yra pigus, o jei 
kas reikia ūkininkui pirkt iš 
krautuvių, pasitaisyt ūkio įran
kius, įsigyti apavas ar kas ki
ta, tenka mokėt brangiai. Pri
skaičius dar visokius valdžiai 
mokesnius bei piliavas grū
dais, tai sugraibyti būtiniesiems 
reikalams litų daugeliui visai 
neįmanomas dalykas. Galop 
daugelis mažažemių ūkinin
kų pardavimui visai nieko ne
turi, ir tokių vargšų padėtis 
stačiai be išeities.

Vokiečių markė ne vieną ma
žažemį nejučionis privarė, prie 
bankruto, nors ligi šiol šiaip 
taiip gyveno ir turėjo skatiką. 
Padūkim, kaikurie pardavę

per žiemą neužteks gyvuliams 
pašaro, pardavė po vieną 'kitą 
karvę ar jautį už 8,000
000 markių; dabar už tas mar
kes gavo po kokius 8—12 li
tų... Gyvulių nebteko, ir vis
kas nuėjo vėjais.

— Mažažemio sūnūs.

da atidaryti stovėjusį nuo ka
ro melo ligi šiol “Fenikso” fa- 1 M

iš Latvijos gyvenimo
Duonos stoka. — Bedarbių 
daugėjimas. — Atsidarys 

“Fenikso” fabrikas.

t Lietuvos valdžia sutiko iš
nuomoti Latvijai 8 garvežius 
— gautus iš Rusijos.

Per Kalėdas Rygoje buvo lie
tuvių vakarėlių, vaikams eg
laičių ir t. p. pasilinksmini, 
mų. Nauji melai kaip papra
stai sutikta gana triukšmin
gai, — degininių ugnių, leidi
mų rakietų bei šaudymais.

— Lietuvis.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

sitaupę po keletą tūkstančių 
markių, bet išlaikę ligi šiol, iš- 
keisdami į litus tegavo vos ke
lis litus, už kuriuos dabar jie 
nieko nebegalį nusipirkti. Ki
ti dar rudenį, numatydami kad

Ryga. — Esamomis ofičia- 
linėmis žiniomis Latvijai trūk
sta savos duonos ir šiais 1923 
m. reikės pirktis iš užsienio 
apie 2 milionu pūdų javų duo
nai ir 1% miliono pūdų gy
vuliams pašaro.

Rygos Darbo Biržoje pasku
tiniuoju laikų yra užregistruo
ta 4000 bedarbių.

Nuo 1 balandžio š. m. ža-

809 W. 351h SI., Chlcago
Tcl. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

. Dieną 86c-87c^(ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

Monroe gat. arti State 
Beperetoginis Vodevilius 

Šeitnd., Sekma d.
ŠTcntfimla

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

10c (ifiskiriant iofrtad., 
i seknvad. ir iventee.

aktaiB Dideli komediniai aktai i 
krnt. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę

ir t

lUCKr
STRIKE
\CIGARETTEZ

Geriausi 
Cigaretei

Išdirbėjai ir Import*jui Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausią ZŽHffifrUrL.t 

pasauly. 
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ADVOKATAS

OVODA TEISIU PATARIMAS
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/..................................... ................................... *

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyveninio vieta: 
3323 So. Halsted S’t.

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

iki 12 ryto.

Prakalbos su paveikslais
Temoje

Kokį tikslą Dievas turėjo įsteigime šėtros pūsčioję, 
su jos tarnavimais apeigomis ir aukomis? ir ką tas 
reiškia musų laikui? Ta pranašystė labai yra įdomi 
kiekvienam. Kviečiame visus atsilankyt. ^Kalbės S. 
J. Beneckas, Ketverge, Vasario-Feb. 1 d., Mildos sa
lėj, 3142 S. Halsed St., Chicago/lll. >
Pradžia 7:30 v. v. įžanga liuosa.

Rengia ir^kviečia T. S. B. S.

nikų
tuvių Jung. | R
Valstijose ir Į 7
Italijoj.
DYKAI pir- ?

kėjnms armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, xka<l visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iŠ gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Screnelli Accordeon Mfg. Co.

A ve., Chicago, II).

1 ' .......... . ..................-..

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Doktniventus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na- Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Kolektų nėra.

Phunbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams vlsadon 

patarnauju kuogoriauaial

322R W. 38th St., Chicago. IU,

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

2514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Garsinkities “Naujienose”

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon

Tel. Randolph 4758

A. A. ST.AKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Rcom, 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
I. .

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriad.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga ’ 

__ _ _lmanakas
1923 METAMS 

Jaa Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

U žs i prenumeruos NAiyiENAS

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

’ Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

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

Phone Maįn 1308 
Chicago, 111.L I I ■ ................................. .. ......

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAUS '
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

LIETUVIS GRABORIUS
S. M. Skudas

Patarnauju Laidotuvėse kuo- 
geriausiai ir už prieinamas kai
nas.

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532
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tokiasPASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Prekyba su Europa. — Ame
rikos prekybai su Europa dar 
vis nesimato greitos progos pa
sitaisyti. Europa vis tehera 
susmukus, nupuolus, suerzin
ta, susivaidijus, demokratizuo
ta.

Besėdint čia ramioj Ameri
koj, ištikrųjų yra sunku supra
sti Europos tokį nupuolusį sto
vį. Rods pačioj Europoj ne
truktų medžiagos ir turto ir 
žmonių naujoms gerovėms pa
gaminti. O betgi Europa vie
toj gaminimo ar kūrybos visa 
domę yra atkreipus į ardymą, 
grobimą iš viens kito ir naudo
jamasi kitų darbo vaisiais. 
Tarytum kokio ypatingo bolše
vizmo liga butų apsiėdus! Eu
ropos žmonių protus. Kad Eu
ropinės suirutės ir nelaimės 
šaknis keroja Europos žmonių 
ligotuose protuose, apie tai 
bent iš čia žiūrint nulos negali
ma abejoti.

Ar atsiras Europoj koks- 
nors stebuklingas Daktaras, 
kurs galėtų pagydyti Europos 
ligą — nuo to priklauso atgiji
mas Amerikos prekybos su Eu
ropa.

Tuo tarpu Europoj pastebi
me:

jog Rusija tebėra ekonomiš
kai sugriuvus ir jog į metus 
laiko ten niekas nepasitaisė. 
(Amerikos valdžia paskelbė, 
jog nepripažino Rusijos vald
žios kadangi iki šiol Rusija ne
išpildė reikalingų paduotų pri
pažinimui sąlygų ir tebėra po- 

/ Etiškai ir ekonomiškai sugriu
vus) ;

jog Klaipėdoj gręsia kilti 
karas;

jog rytuose gręsia kilti karas 
dėl Mosul;

jog Vokietijos jaunuomenė 
organizuojasi į liuosnorių ar
miją ir yra užsidegusi karo 
dvasia; /N

jog F ra nei jos ministeriai, ir 
deja su jais didžiuma žmonių, 
yra išėję iš proto;

jog Vokietijos markė apsis
tojo žemiaus net už I^enkijos 

markę ir vakar jau buvo gali
ma gauti už $1.00 apie 38,lM) 
markių.

* •♦
Tolesnis Imigracijos Varžy

mas ir Lietuvių Kvota. — Imi
gracijos varžymo įstatymas A- 
merikoj išsibaigė Birželio 30 
d., 1922 metais. Bet kongresas 
prailgino įstatymo veikimą dar 
dviems metams, būtent, iki 
Birželio 30-tos dienos, 1924 
metų.

Šitas įstatymas paskiria kvo
tas kiek kokios tautos žmonių 
gali kas metas įvažiuoti į Ame
riką. Kiekvienos tautos kvota 
turėjo būti trečias nuošimtis 
tos tautos žmonių Amerikoj 
pagal 1910 metų cenzo.

Pravedant šį įstatymą, lietu
vių kvota atskirai nebuvo pa
rok no ta ir įstatyme nepaduota. 
Lietuvių kvotos apska i U žavi
mas įvyko vėliaus ir visai be 
įsigilinimo į dalyką. Niekas iš 
lietuvių tinkamu laiku neturė
jo progos nurodyti Amerikos 
valdžiai į neteisingą lietuvių 
kvotos paskyrimą. Lietuvių da- 
bartinioji kvota toli gražu nė
ra trečiu nuošimčiu Amerikos 
lietuvių skaičiaus 1910 metais. 
Pagal 1910 cenzo lietuvių skai
čius Amerikoj buvo 211,235, 
iŠ kurio tai skaičiaus 70,272 
buvo gimę Amerikoj. Sulig 
šituo skaičių lietuvių kvota tu
rėtų būti 6337. Vienok ji yra 
dabar tiktai 2310.

Tiesa, kad kaip 1910 taip 
1920 cenzuose į lietuvių skai
čių įeina taip pat ir latviai. To
dėl iš lietuvių kvotos turėjo 
būti paskirta ir latvių kvota. 
Valdžia, vienok, iš lietuvių 
skaičiaus paskyrė netik latvių 
kvotą, bet taip pat ir estų. To-

dėl dalba r mes turime 
kvotas:

Pistonų ----- 1,348
Latvių ——1,540
Lietuvių ----- 2,310
Bet, jeigu ir visas šitas skait

lines sudegime į krūvą, tai tu
rėsime 5,198, kas reiškia, kad 
nuo lietuvių kvotos dar be rei
kalo kur-nors yra atmesta 
1,139.

Lietuvių organizacijos turė
tų kogreičiausia nurodyti A- 
merikos valdžiai į šituos fak
tus, ypač kada dabar kongre
sas svarstys naują imigracijos 

^suvaržymo bilių.
Matyt, kad Suvienytų Ameri

kos Valstijų kongresas nepri
tars fabrikantų reikalavimams 
atmesti imigracijos varžymus 
ir įleisti dauginus darbininkų į 
Ameriką, šiame reikale kon- 
gresinanai elgiasi atsargiai, ne
norėdami rūstinti Amerikos 
Darbo Federacijos, kuri yra 
labiausia priešinga naujų atei
vių įsileidimui į Ameriką.

Atstovų bute, kaip praneša
ma, imigracijos komitetas pa
ruošė naują imigracijos įstaty
mą, kurs busiąs neužilgo pa
duotas apsvarstymui. Pagal 
šito įstatymo, jeigu jis bus pri
imtas, ateivių kvota butų nu
mažinta nuo trijų nuošimčių 
iki dviejų nuošimčių ateivių 
gyvenusių Amerikoj 1910 me
tais, o prie taip paskirtos kvo
tos butų leista įvažiuoti dar 
600 žmonių kiekvienos tautos.

Pagal šio įstatymo, nors jo 
kvotos butg ir mažesnės, į A- 
meriką gali įvažiuoti daugiau 
ateivių negu iki šiol, nes įstaty
mas didesnio skaičiaus ateivių 
įsileidimą paveda nuožiūrai 
Darbo sekretoriaus. Jeigu Dar
bo sekretorius Amerikoj ma
tys, kad čia trūksta kokios- 
nors rūšies darbininkų, tai jis 
galės padauginti kvotas tų ša
lių iš kurių galima tokių dar
bininkų gauti. Įstatymas, taip
jau, palengvinsiąs įvažiavimą 
Amerikon tiems, kurie čia turi 
pačias, vyrus, tėvus ar kitokias 
gimines su pirmomis ar antro
mis pilietiškomis popieromrs.

— Kl. Jurgelionis.

Klausimai ir Atsakymai.
Apie Case Plovv Works Co.— 

Kokie pigesni serai pirktini.

K laušimas.
Gerbiamas Tamsta:
Prašau Jūsų paaiškinimo 

apie Case Plow Co. kaip su 
šia kompanija galėtų būti ir 
kiek jos Šerai verti. Taipgi 
prašau Jūsų patarimo apie pir
kimą šėrų — kokių kompanijų 
butų geriausia pirkti — com
mon stock arba ir prefered ne
brangesnių kaip $30 už Šerą.

Su pagarba, —J. R.
_ . . ; . ■ ■■ 'i-

?■■■ ........ ... / —................... . *

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.
........ — ■ J

Tel. Yards 1138

STANLEY P. 
MAŽEIKA

/ .................................... -..................................
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) i
GRABORIUS

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

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 

Avė., Chicago.

Atsakymas.
Į Tamstos klausimą apie Ca

se Plow Works Kompaniją ir 
jos šėrus galiu sakyti tiek. Ši
tos kompanijos Šerai mažai 
parsiduoda. Paskutinė jų kaina 
buvo apie $3.00 už šėrų. Kom
panija apart common šėrų tu
ri dvejopos rūšies preferred 
šėrus; abeji 7%. Iš šitos kom
panijos preferred šėrų prefer
red first yra geresni, o prefer
red second yra menkos vertės. 
Ši kompanija yra perorgani
zuota Liepos mėnesy 1919% su
sidėjus 4 vieną daiktą dviem 
kompanijom, būtent, J. I. Cace 
PIoav Works ir Wallis Tractor 
Co. Iki šiol naujoji Case Plow 
Works kompanija dirbo su ga
na dideliais nuostoliais nuo 
pat savo gyvavimo pradžios; 
nebemoka dividendų nei ant 
vieno Šero. Geresniam stovy
je yra J. I. Case Thrashing 
Maciūne Co., kuri taipgi ran
dasi Bucine, Wisconsin. ši 
kompanija moka reguliariai 
dividendus ant savo 7% prefe
rred šėrų, bet nemoka dividen
dų ant common šėrų.

Iš pigesnių įįčrų (būtent, 
kaip prašote, nebrangesnių 
kaip po $30.00) šiandien mano 
nuomone yra pirktini sekami 
Šerai:—

American Agricultural Che
mical Co. — kainuoja seras

apie ..................... $30.00
Chile Copper .............. 27.00
Colorado Power Co. .. 20.00 
Great Northern Ore. .. 30.00 
International Niekei

Common ................ 14.00
Mississippi River Power

common .................. 25.00
Pere Marųuette Com

mon .......’............ 30.00
St. Louis-San Francisco

Ry. Common ............ 22.00
Southern Raihvay Com

mon ....................... $22.00
Tennessee Electric Power

Common ................ 13.50
Pirkdamas šėrus pirkite ne

vienos bet, jei galima, visų čia 
minėtų kompanijų. U'žmokė- 
kit už šėrus pilnai ir perveskit 
juos ant savo vardo.

—K. Jurgelionis.

iv
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sa-
86,

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų tai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
soš pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir "Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St 

Chicago, III.
arbą įgaliotieji agenai.

OETROIT, MICHIGAN

Tiek Pat Lengva 
laikyti .savo pinigus šitame stipriame Banke (po Valstijos Valdžios ir 
Diskonto Banko Kontrole) kaip ir kišti juos j krosnį virtuvėje, ar po 
čiužinių (šieniku) — tik daug saugiau. Atnešk savo taupmenas čia, 
o pamatysi, ką reiškia tikrai žinoti, kad tavo sunkiai uždirbti pinigai
yra apsaugoti.
Padėk savo pinigus prieš vasa
rio 10 dieną, o gausi nuošimčius 
nuo vasario 1 d. - Nereikalauji 
nešti savo pinigų prieš mėnesio 
pirmą, kad gauti nuošimčius už 
pilną mėnesį ’— užteks atnešti 
kada nebūk prieš vasario 10 d.
Bankas šį vakarą bus atdaras nuo 6 iki 8 vai. Ateik šį vakarą, susieik 
su draugais — ir pradėk savo taupymo sąskaitą.

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street
Turtas virš $7,000,000.00

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DU. A. J. 8ERTAŠIUS'
PHYSICIAN IR pURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 59^3 

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

ii............................... i m—x

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

........................................  į ■ ■ ——

'A. L. DAVIDONISj M. D. 
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenvvood 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. 

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

-t........................
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S'o. Halsted St., Chisago, III. k.  -. . . . . . . . . . . .
DR. G. K. KLIAUGA '

DENTISTAS 
1821 So. Halsted St., Chicago,\I11. 

Aampas 18-th Street 
Phone Canal 0257

V ■ ■ Į ■ .......   /

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, FU.I .11. Į .........................................................

Pirmas - Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius

Ofisai:
3241 So. Halsted Str.,

203 Dearborn St.
Chicago, 111.

Telefonai:
Boulevard 5066

—Harrison 6872

Gal tamsta neužmiršai apie mu
sų Kalėdinį Taupymo Kliubą? 
Žinoma, ne. Ateik šiandien ir 
pradek savo fondą ateinančioms 
Metų šventėms — tąsyk pinigai 
labai pravėrus. Dovanos, drabu
žiai, mokesčiai, investmentai — 
taupyk jiems šituo planu.

$50 $60 $70
“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
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura^ 
l ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 

aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

Z~ 1 ■■ 1 ' '

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė. 

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526t z

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

1 v »

/—. . .  . . . . . . . . . 1
Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
.Nedėliomis ofisas yra 

uždarytasV _ J

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
; Valandos: 11 ik( 4 po piet,

6 iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

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. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
Chicago 
.  » ................... N, !

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUšERKA

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

Baigusi
Akušeri- 
s kolegi- 
; ilgai 

praktika-
usi Penn- 
silvanijos 
hospitale- 
e. Pasek

mingai pa
tarnauja

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir
merginoms.

m^dr. herzman
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
) 3110 arba 0375 

lele onai: Drexel 95()
’ Boulevard 4136 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų • 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2980 
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullm-an 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

MK. WAITHI£WICZ 
(Baniene)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
KieKviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
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tokiasPASTABOS APIE BIZNIO dėl daibar mes turime 
kvotas: \

DALYKUS
Prekyba su Europa. — Ame

rikos prekybai su Europa dar 
vis nesimato greitos progos pa
sitaisyti. Europa vis tebėra 
susmukus, nupuolus, suerzin
ta, susivaidijus, demokralizuo-
ta.

Besėdint čia ramioj Ameri
koj, ištikrųjų yra sunku supra
sti Europos tokį nupuolusį sto
vį. Rods pačioj Europoj ne
truktų medžiagos ir turto ir 
žmonių naujoms gerovėms pa
gaminti. O betgi Europa vie
toj gaminimo ar kūrybos visa 
domę yra atkreipus į ardymų, 
grobimų iš viens kito ir naudo
jamasi kitų darbo vaisiais. 
Tarytum kokio ypatingo bolše
vizmo liga butų apsiedusi Eu
ropos žmonių protus. Kad Eu
ropinės suirutės ir nelaimės 
šaknis keroja Europos žmonių 
Šiuose protuose, apie tai 

t iš čia žiūrint rodos negali
ma abejoti.

Ar atsiras Europoj koks- 
nors stebuklingas Daktaras, 
kurs galėtų pagydyti Europos 
ligų — nuo to priklauso atgiji
mas Amerikos prekybos, su Eu
ropa.

Tuo tarpu Europoj pastebi
me:

jog Rusija tebėra ekonomiš
kai sugriuvus ir jog į metus 
laiko ten niekas nepasitaisė. 

' (Amerikos valdžia paskelbė, 
jog nepripažino Rusijos vald
žios kadangi iki šiol Rusija ne
išpildė reikalingų paduotų pri
pažinimui sąlygų ir tebėra po- 

/ litiškai ir ekonomiškai sugriu- 
-vus);

jog Klaipėdoj gręsia kilti 
karas;

jog rytuose gręsia kilti karas 
dėl Mosul;

jog Vokietijos jaunuomenė 
organizuojasi į liuosnorių ar
mijų ir yra užsidegusi karo 
dvasia;

jog Francijos ministeriai, ir 
deja su jais didžiuma žmonių, 
yra išėję iš proto;

jog Vokietijos markė apsis
tojo žemiaus net už Lenkijos 
markę ir vakar jau buvo gali
ma gauti už $1.00 apie 38,0O

Estonų ----- 1,348
Latvių ----- L&40
Lietuvių -——21,310
Bet, jeigu ir Visas šitas skait

lines sudėsime jį krūvų, tai tu
rėsime 5,198, kas reiškia, kad 
nuo lietuvių kvotos dar be rei
kalo kur-nors yra atmesta 
1,139.

Lietuvių organizacijos turė
tų kogreičihusia nurodyti A- 
merikos valdžiai į šituos fak
tus, ypač kada dabar kongre
sas svarstys naujų imigracijos 

'suvaržymo bilių.
Matyt, kad Suvienytų Ameri

kos Valstijų kongresas nepri
tars fabrikantų reikalavimams 
atmesti imigracijos varžymus 
ir įleisti daugiau* darbininkų į 
Ameriką, šiame reikale kon
gresmenai elgiasi atsargiai, ne
norėdami rūstinti Amerikos 
Darbo Federacijos, kuri yra 
labiausia priešinga naujų atei
vių įsileidimui į Ameriką.

Atstovų bute, kaip praneša
ma, imigracijos komitetas pa
ruošė naujų imigracijos įstaty
mų, kurs busiąs neužilgo pa
duotas apsvarstymui. Pagal 
šito įstatymo, jeigu jis bus pri
imtas, ateivių kvota butų nu
mažinta nuo trijų nuošimčių 
iki dviejų nuošimčių ateivių 
gyvenusių Amerikoj 1910 me
tais, o prie taip paskirtos kvo
tos butų leista įvažiuoti dar 
600 žmonių kiekvienos tautos.

Pagal šio įstatymo, nors jo 
kvotos butg ir mažesnės, į A- 
meriką gali įvažiuoti daugiau 
ateivių negu iki šiol, nes įstaty
mas didesnio skaičiaus ateivių 
įsileidimų paveda nuožiūrai 
Darbo sekretoriaus. Jeigu Dar
bo sekretorius Amerikoj ma
tys, kad čia trūksta kokios- 
nors rųšies darbininkų, tai jis 
galės padauginti kvotas tų ša
lių iš kurių galima tokių dar
bininkų gauti. įstatymas, taip
jau, palengvinsiąs įvažiavimų 
Amerikon tiems, kurie čia turi 
pačias, vyrus, tėvus ar kitokias 
gimines su pirmomis ar antro
mis pilietiškomis popieromis.

— Kl. Jurgelionis.

Atsakymas.
Į Tamstos klausimų apie Ca

se Plow Works Kompanijų ir 
jos Šerus galiu sakyti tiek. Ši
tos kompanijos šėrai mažai 
parsiduoda. Paskutinė jų kaina 
buvo apie $3.00 už šėrų. Kom
panija apart common šėrų tu
ri dvejopos rųšies prcferred 
šėrus; abeji 7%. Iš šitos kom
panijos preferred Šerų prefer- 
red first yra geresni, o profer- 
red second yra menkos vertės, 
ši kompanija yra perorgani
zuota Liepos mėnesy 1919% su
sidėjus į vienų daiktų dviem 
kompanijom, būtent, J. I. Cace 
P>low Works ir Wallis Tractor 
Co. Iki šiol naujoji Case Plow 
Works kompanija dirbo su ga
na dideliais nuostoliais nuo 
pat savo gyvavimo pradžios; 
nebemoka dividendų nei ant 
vieno sero. Geresniam stovy
je yrk^ J. I. Case Thrashing 
Machine Co.f kuri taipgi ran
dasi Racine, Wisconsin. ši 
kompanija moka reguliariai 
dividendus ant savo 7% prefe
rred šėrų, bet nemoka dividen
dų ant common šėrų.

Iš pigesnių įėrų (būtent, 
kaip prašote, nebrangesnių 
kaip po $30.00) šiandien mano 
nuomone yra pirktini sekami 
šėrai:—
/ American Agricultural Che
mical Co. — kainuoja šėras

apie ............................. $30.00
Chile Copper .........  27.00
Colorado Power Go. . .20.00 
Great Northern Ore. .. 30.00 
International Niekei

Common ................ 14.00
Mississippi River Power

common .................... 25.00
Pere Marquettc Com

mon .......'............ 30.00
St. Louis-San Francisco

Ry. Common ............ 22.00
Southern Raihvay Com

mon ....................... $22.00
Tennessee Electric Povver

Common .................13.50
Pirkdamas Šerus pirkite ne

vienos bet, jei galima, visų čia 
minėtų kompanijų. Užmokė- 
kit už šėrus pikiai ir parveskit 
juos ant savo vardo.

—K. Jurgelionis.

. ' * **
Tolesnis Imigracijos Varžy

mas ir Lietuvių Kvota. — Imi
gracijos varžymo įstatymas A- 
merikoj išsibaigė Birželio 30 
d., 1922 metais. Bet kongresas 
prailgino įstatymo veikimų dar 
dviems metapis, būtent, iki 
Birželio 30-tos dienos, 1924 
metų.

šitas įstatymas paskiria kvo
tas kiek kokios tautos žmonių 
gali kas metas įvažiuoti į Ame
riką. Kiekvienos tautos kvota 
turėjo būti trečias nuošimtis 
tos tautos žmonių Amerikoj 
pagal 1910 metų cenzo.

Pravedant šį įstatymų, lietu
vių kvota atskirai nebuvo pa- 
rokuota ir įstatyme nepaduota. 
Lietuvių kvotos apskaitliavi- 
mas įvyky vėliaus ir visai be 
įsigilinimo į dalykų. Niekas iš 
lietuvių tinkamu laiku neturė
jo progos nurodyti Amerikos 
valdžiai į neteisingą lietuvių 
kvotos paskyrimų. Lietuvių da- 
bartinioji kvota toli gražu nė
ra trečiu nuošimčiu Amerikos 
lietuvių skaičiaus 1910 metais. 
Pagal 1910 cenzo lietuvių skai
čius Amerikoj buvo 211,235, 
iŠ kurio tai skaičiaus 70,272 
buvo gimę Amerikoj. Sulig 
šituo skaičių lietuvių kvota tu
rėtų būti 6337. Vienok ji yra 
dabar tiktai 2310.

Tiesa, kad kaip 1910 taip 
1920 cenzuose į lietuvių skai- 
čiy je-ina taip pat ii- latviai. To
dėl iš lietuvių kvotos turėjo 
būti paskirta ir latyių kvota. 
Valdžia, vienok, iš lietuvių 
skaičiaus paskyrė netik latvių 
kvotą, bet taip pat ir estų. To-

Klausimai ir Atsakymai.
Apie Case Plow Works Co.— 

Kokie pigesni serai pirktini.

Klausimas.
Gerbiamas Tamsta:
Prašau Jūsų paaiškinimo 

apie Gase Plow Co. kaip su 
šia kompanija galėtų būti ir 
kiek jos Šerai verti. Taipgi 
prašau Jūsų patarimo apie pir
kimų šėrų — kokių kompanijų 
butų geriausia pirkti — coin- 
mon stock arba ir prefered ne
brangesnių kaip $30 už Šerų.

Su pagarba, —J. R.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigu 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.
________—________

DETR01T, MICHIGAN
West 13»4 Ileuil. 6678

WM. J. STOLL CO,, 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 —- 25th St., 9509 Cardoni
Detroit, Mich.

\ ****

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

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

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St 

Chicago, III.
arbą Įgaliotieji agenai.

sa-
86,

Tiek Pat Lengva
laikyti, savo pinigus šitame stipriame Banke (po Valstijos Valdžios ir 
Diskonto Banko Kontrole) kaip ir kišti juos j krosnį virtuvėje, ar po 
čiužinių (šieniku) — tik daug saugiau. Atnešk savo taupmenas čia, 
o pamatysi, ką reiškia tikrai žinoti, kad tavo sunkiai uždirbti pinigai

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

yra apsaugoti.
Padėk savo pinigus prieš vasa
rio 10 dieną, o gausi nuošimčius 
nuo vasario 1 d. Nereikalauji 
nešti savo pinigų prieš menesio 
pirmą, kad gauti nuošimčius už 
pilną mėnesį ’— užteks atnešti 
kada nebūk prieš vasario 10 d.

Gal tamsta neužmiršai apie mu
sų Kalėdinį Taupymo Kliubą? 
Žinoma, ne. Ateik Šiandien ir 
pradėk savo fondą ateinančioms 
Metų šventoms — tąsyk pinigai 
labai pravėręs. Dovanos, drabu
žiai, mokesčiai, investmentai — 
taupyk jiems šituo planu.

Bankas šį vakarą bus atdaras nuo 6 iki 8 vai. Ateik šį vakarą, susieik 
su draugais — ir pradėk savo taupymo sąskaitą.

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street
Turtas virš $7,000,000.00

Padaryk Einamąją
Pradžia

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

$50 $60 $70
“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
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamituraJ 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri- 

ds kolegi- 
ą; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek

mingai pa
tarnauja

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir
merginoms.

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kiliems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

tfigrDR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
, . ) 3110 arba 0375

Tele onai: j 95Q
l Boulevard 4136

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

dr. Charles segal 
Praktikuoja 15 metai 

O f i sas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų • 

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

dos lyte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2980 
Telefonas Drexel 2880

Lietuviai Daktarai *' * • •
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

---------7----------------------
Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kuy 
dikį laike ligoje -
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. A. J. BERTASIUS '
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 Av<į.
Tel. Yards 1699 l

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 valcavę, ir
2816 So. Michigan Avė.

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

.... -r......... ...
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.I -. . .  . . . . . . .
DR. C. K. KLIAUGA '

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago,\I11. 

Kampas 18-th Street 
Phone Canal 0257

..... - n 1 -----—'
.. .............................. ' ................................................. . ■ ■■■■■ 

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

i ■ i ................................ ...

j/■" . .  '
DR. F. MATULAITIS

8709 Jos. Campau Avė. 
DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

Telephone Yards 5834

DR. p. g. wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 AVabansia Avė.

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 - *imi m ■ ii.. . ■ ........................................ ■ -

i

".................. ......
Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojtis, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residenco Canal 2118- . . . . . >

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago, —- -------- - —-z1

MR. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S. Halsted. st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatiŠką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

f—""...... ...........
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 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei abejoji aidmis, pasiteirauk 

Dr. A. R# BLUMENTHAL
Optometrlat

Tel. BOU lerard «487 
4649 8. Ashland Av« 
Kampu 47-toa rat.

2-rot lobu.
V -r -
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. 1.00

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams .............. ..................
Pusei metų_____ ___ _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui......-........

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija........... -■...... —----- 8c
Savaitei_________________ — 18c
Mėnesiui ........................... . —■ 75c

Suvienytose Valstijom na Chicagoje 
paltu:

Metanui ........................ .....—$7.00
Rusei metų — ....... .......... —■ 4.00
Trims mėnesiams  ......— 2.$0 
Dviem mėnesiam............. ......... 1-50
Vienam mėnesiui —------ -------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams....—--------- ----------- $8.00
Pusei metų.......... ...................
Trims mėnesiams -.................- 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Jiega pirm 
teises.

Nors jau suviršum ketveri 
metai, kaip pasibaigė pasau
lio karas ir tapo padaryta 
taika, bet Europoje nėra tų 
santykių, Kuriais turi būt pa
remtas taikos gyvenimas.
Karas yra tokia padėtis, ku 

rioje augščiausias autorite
tas yra jiega: kas galinges
nis, tas parbloškia silpnąjį 
ir padiktuoja jam savo sąly
gas. «

Bet į karą beveik visi žmo
nės žiuri, kaipo į nelaimę. 
Jisai yra išimtina padėtis; 
normalus žmonijos gyveni- i 
mas yra taika. Taikoje gi 
vyriausias autoritetas turi 
būt teisė. To gi teisės auto
riteto kaip tik ir trūksta 
šiandie Europoje.

Prancūzai, įsiverždami 
Ruhro sritin, atmetė teisės 
kelią ir pasiryžo išspręsti 
savo nesutikimus su Vokieti
ja pagelba ginklo. Tuo bu- 
du jie faktinai atgaivino 
karo padėtį savo santykiuose 
su Vokietija. Karo priemo
nėmis gal būt bus sprendžia
mas ir ginčas tarp Anglijos 
ir Turkijos. Į karo kelią gal 
tekti stoti ir Klaipėdos kraš
to gyventojams,kartu su Lie 
tuva, kadangi Santarvė at
sisako pripažinti Mažosios 
Lietuvos valdžią ir jos nuta
rimą dėtis su Didžiąja Lie
tuva . Karo pavojus grasi
na ir iš Lenkijos bei Rusijos 
pusės.

Kodėl Europa, kuri, ro
dos, jau galėjo patirti, ką 
reiškia karo baisenybės, nie
ku budu nepajiegia to pavo
jaus išvengti? Kodėl ji ne
sugeba įvykinti taiką, kuri 
duotų jai galimybės sutaisyt 
savo suirusį ūkį, pašalint 
badą ir išbristi iš skolų?

Todėl, kad vadovaujančio
sios jos klasės nesupranta, 
joge i taprtautiniai santykiai 
turi būt sutvarkyti visai ki
tokiais pagrindais, negu tie, 
ant kurių jie stovėjo iki šiol. 
Kiekvienam yra aišku, kad 
tautos arba valstybės viduje 
žmonės privalo vadautis 
tarpusaviniuose santykiuose 
teises ir dorybės principais; 
plėšimą ir žmogžudystę nie-l

I kas nemėgins teisinti tuo, 
kad plėšikas arba žmogžu
dys yra stipresnis, negu jo 
auka. Bet tarptautiniuose 

(santykiuose viešpatauja vi
sai kitokie supratimai: čia 
kieno galia, to ir valia; kas 
daugiaus pajiegia, tas dau
giau plėšia. Karo laimėtojas 
skaitosi net didvyriu !

Darbininkų klasėje jau 
seniai girdėt balsų, kurie 
griežtai smerkia tokį pro
tavimą. Jau apie 60 metui 
atgal pirmasis darbininkų In 
ternacionala's, vadaujamas 

I Karolio Markso, pareiškė, 
jogei tautų santykiuose turi 
būt įgyvendinti tie patys 
teisės ir dorybės pamatai, 
kurių laikosi žmonės sulig 
kits kito. Ir šiandie mes ma
tome, kad visose Europos 
šalyse visų-pirma darbinin
kų organizacijos — socia
listų partijos ir profesinės 
sąjungos — kelia protestus 
prieš Franci jos militaristus, 
prieš taikos ardymą ir prie
spaudos politiką.

Vienok, jeigu norima, kad 
tautų santykiuose teisė bu
tų pastatyta augščiaus, negu 
brutalinė jiega, tai tautos tu
ri sutverti ir tokią įstaigą, 
kurios autoritetui pasiduotų 
kiekviena atskira tauta. Jei
gu Versailės taikos metu 
butų buvusi įkurta tikra 
Tautų Sąjunga, o ne jos kari 
katura, tai tokie įvykiai, ko
kius mes dabar matome Pa- 
reinėš krašte, artimuose Ry
tuose ir t.t., vargiai butų ga
lėję atsitikti.

Pasaulis šiandie stovi 
prieš dilemą: sutvarkyti tau
tų santykius naujais pama
tais — arba kęsti nuolati
nius karus ir karo padėtį. 
Jeigu viešpataujančios kla
sės neįstengs įvesti to naujo | 
sutvarkymo, 
užleisti vietą 
Nes amžinai 
rengtis prie 
žmonija negali.

tai jos turės 
darbininkams.

kariauti ir 
naujų karų

Apžvalga

plėsti savo rubežius, nes tuo 
budu taipgi praplečiama pa
saulio proletariato revoliusi-

I “Nėra tokių principų, ku
rie neleistų mums sudaryti 
koalicijos su buržuazine val
stybe. Ištikus karui mums 
kiekviename atvejyje reikia 
vaduotis tomis progomis, ko
kių tas karas gali suteikti.”
Visur komunistai turi remti 

Maskvos koalicijų su kokia 
nors buržuazine valstybe ir da
ryti viską, kad karui ištikus 
ta koalicija laimėtų pergalę. 
Francijos socialistų laikraščiai 
griežtai smerkia tų bolševikų 
politikų, nurodydami į tai, 
jog raudonoji armija gali su
daryti sąjungų su vokiečių mo- 
narchistais.

Viennos “Anbeiter Zeitung” 
irgi stebisi tokiu tarimu:

“Maskvos valdonų many
mu, Vokietijai visai nerei
kia būti sovietų respublika, 
kad gavus Rusijos raudono
sios armijos paramą. Sovie
tų Rusija gali nuspręsti, jog 
Stinneso ir Hindenburgo val
doma Vokietija yra pilnai 
atatinkama sąjungininkė, 
ypač jeigu Maskvos valdo
nams pasirodytų, jog karas 
gali atnešti pasaulio proleta
riato revoliucijai naudos.”
Bucharino manymu, ne tik 

Vokietijos proletariatas turėtų 
stoti į sujungtą Trockio — 
Hindenburgo'armijų, bet taip
gi ir Francijos proletariatas tu
rėtų padėti Rusijos ir Vokie
tijos įsibriovusiai armijai nu
versti Poincarės režimų.

“Arbeiter Zeitung” nurodo į 
tų faktų, jog Londono, Vien
uos ir Amsterdamo internacio
nalai grąsina paskelbti genera
linį streikų, kad tuo budu įvy
kinus taikų. Bet Maskvos in 
ternacionalas tuo pačiu laiku 
ruošiasi skelbti karų. Maskvos 
diktatoriai iki šiol visuomet 
smerkdavo Europos socialis
tus už jų “socialistinį patrio
tizmų” ir “internacionalinės 
taikos išdavystę.” Tcčiau dabar 
tie diktatoriai savinasi sau iš
imtinos teisės skelbti karų, da
ryti intervencijas ir net kurti 
sąjungas su reakcinėmis val
džiomis. ,

Norvegijos komunistų parti
jos pildomasis komitetas jau 
pareiškė savo nusistatymų link 
los bolševikų karinės politikos: 
dauguma balsų liko nutarta 
apleisti Maskvos internaciona-

priversta pakeisti lato pieši
nį.

“Tai jau antras panašus 
atsitikimas, nes 500 rubli
nių ženklų graveris taip pat 
dingo ir neužilgo pasirodė 
apyvartoj netikri 500 rublių 
ženklai.”
Ten pat pranešama, jog Lat

vijos pramonė neblogai vysto-

si:
“Latvių pramonės depar

tamento pranešimu, gruod
žio 1922 m. Latvijoj buvo 
1,845 pramones įmonių, ku
riose dirbo 30,839 darbinin
kai.

“1921 m. tokių įmonių bu
vę 1,609 ir jose dirbę 26,643 
darbininkai.”

Amerikos darbininkai lie 
viai ir Klaipėda

Kultūros darbas
(Musų korespondento)

irfiynftnrttriifttu

KETVIRTOJO KOMUNISTĖJ 
KONGRESO PASLAPTYS.

Matoma, užsienio komunis
tai nemano, kad galima rem
ti kiekvienų avantiūristinį Troc
kio ir jo šaikos žygį.

Iš Socialdemokratų Partijos 
darbuotes Lietuvoje.

Rašo K. BIBLINIS.

Praeitų kartų man teko vi
sai trumpai pažymėti kas yra 
nuveikta s.-d. frakcijos, ginant 
darbininkų reikalus, naujaja
me Lietuvos Seime. Dabar ten
ka atsižvelgti į netolimą pra
eitį į soc. dem. frakcijos dar
bus Lietuvos St. Seime.

Pirmiausia turime pažymė
ti, kad Steig. Seime musų 
draugams teko vienui vieniems 
kovoti su musų buržuazijos re
akcija, valdžios agentų sauva
le ir darbininkų judėjimo var
žymas. Jie gynė; profesines są
jungas, jų darbuotojus nuo ka
lėjimų, trėmimų ir mirties 
bausmių, statė reikalavimus 
S t. Seimo daugumai pravesti 
įstatymus 8 vai. darbo dienos, 
draudimus nuo ligos ir t. t. ir 
t. t. — visai nekalbant apie 
kovų už bendrus Lietuvos žmo
nių reikalus, keliant aikštėn re
akcinius klerikalų sumanymus 
delei sujungimo Lietuvos su 
Lenkija (Hyinano projektas), 
delei tų pačių klerikalų spe
kuliacijų (Purickio byla), de
lei aikvojiinų krašto turtų 
(pardavinėjimas Amerikos pre
kių, pragaištingų linų monoiM)- 
lija, aikvojinuis /krašto turtų

Ketvirtojo Maskvos interna
cionalo kongreso tarimai bu
tų pasilikę pasauliui paslapti
mi, jeigu Francijos komunis
tas Ferdinand Faure nebūtų 
užprotestavęs prieš Maskvos 
slaptųjų diplomatijų.

Kongresas svarstė sekamų 
klausimų: kokias instrukcijas 
internacionalas turi duoti sa
vo sekėjams namie ir užsie
niuose, jeigu Maskvos^valdžia 
kartais nutartų raudonosios 
armijos pagelba įsimaišyti į 
pasaulio reikalus.

Bucharinas patiekė rezoliu
cijų, kurių Maskvos kongresas 
ir priėmė. Sulig ta rezoliucija 
kitų šalių komunistai privalo 
stoti į buržuazines armijas, jei
gu tik tos šalys padeda Rusi
jos armijai kariauti prieš ko
kių nors valstybę.

Bucharinas pareiškęs, jog 
ta komunistų politika esanti 
priešinga pacifizmui. Girdi, 
Maskva turinti! pilnos teisės 
ginklų pagelba įsimaišyti į ki
tų tautų reikalus, jeigu tik 
toks karas gali suteikti nau
dos pasaulio proletariato revo
liucijai. Bucharinas sako:

“Šiandie, kai liko sukurta 
proletarinė sovietų respubli
ka, tautų ginimosi klausimas 
turi būti sprendžiamas ki
taip. Visų šalių proletariato 
pareiga yra ginti proletari
nę valstybę ir padėtu jai pra-

NEŽINO, KAS YRA LIE
TUVOS PREZIDENTU.

Rės- 
šiol

“Lietuvos Žiu.” mes skaito
me štai kokį dalykų:

“Berlyno Lietuvos 
publikos- atstovybė iki
dar nėra gavusi valdžios pra
nešimo apie prezidento išrin
kimų. Kaikurios 'Lietuvos už
sieny esančios įstaigos net 
du kartu buvo .paklausuąios 
musų valdžios, kas yra pre
zidentu dabar, bet atsaky
mo į paklausimų dar nesu
silaukė.”

Turint omenyje, jog ta ži
nia tilpo sausio 9 d., negali
ma nesistebėti Lietuvos vald
žios nerangumu. Ir jeigu net 
su valdžios organais taip ap
sieinama, tai jau pigu numa
nyti, kaip ta valdžia rūpinasi 
atskirų piliečių reikalais.

LATVIJOJE.

Latviai turi nemažai vargo 
su naujų pinigų įsteigimu. “L 
Ž.” rašo:

“Valstybinių popierių eks
pedicijos valdyba buvo pa
kvietus iš Rusijos specialistų 
graverį, naujiems piniginiems 
ženklams latams gravituoti.

“Dabar tas ‘specas’ kaž 
kur dingo ir direkcija yra

“Vieninteli darbininkų rei
kalų” ginėjai — komunistai 
neskaitė reikalingu eiti St. Sei
man, plūdo ir šmeiže social
demokratus už tai, kad jie da
lyvauja rinkimuose, eina į St. 
Seimų kėlimui aikštėn buržua
zijos ir klerikalų darbų dar
belių. Kiek purvino nuodo, me
lo ir prasimanymų sukėlė tuo
met tie ncatsakomingi žmonės, 
prieš soc. demokratus, pasiva
dinusieji tikraisiais rcvoliuci- 
ninkais ir darbininkų užtarė
jais, kiekvienam suprantama 
ir žinoma iš tos praktikos, ku
rios jie laikosi ir čionai Ame
rikoje. Bet įstabiausia tai, kad 
tiems spiaudalams dar nenu- 
džiuvus, už kelių mėnesių tie 
patįs Lietuvos komunistai vie
šai pasisako, kad jie esą pa
darę klaidų nedalyvaudami St. 
Seime ir jo rinkimuose. Ku
riam galui tada šmeižta ir me
luota? šmeižta ir meluota tam, 
kad apgavus Lietuvos darbi
ninkus, kad juos suklaidinus. 
Kunigai ir Lietuvos buržuazi
ja pasinaudojo'suklaidintų dar
bininkų balsais ir įsigalėjo ne
tik St. Seime, bet ir už Seimo 
sienų. Paprastam nemokėliui 
dabar yra tai aišku, tik uolus 
šmeižikai vis dar kų tai sten
giasi sumulkinti. Visų St. Sei
mo laikotarpį vieniems social
demokratų partijos žmonėms 
teko pakelti visi sunkumai ko
vojant ir S t. Seime ir už jo 
sienų su lietuviškąja reakcija.

Kaip ir kas musų draugų 
buvo daroma paliudys sekan
čios eilutes:

1) 1920 m. gegužės 17 d. 
soc.-dem. įnešė amnestijos su
manymų ir griežtai reikalau
ja, kad butų ^liuosuoti poli
tikos prasikaltėliai. Po sunkios 
kovos pavyksta amnestijos 
įstatymas pravesti, turint prieš 
save visą St. Seimo daugu
mų.

2) Gegužės 20 d. musų drau
gų pastangomis 
mirties bausme 
Tarne pat posėdy 
trumpas “mirties bausmėm su
stabdyti įstatymas.” Delei mir
ties bausmių panaikinimo ko
vojama svarstant 
konstitucijų.

3) Soc.-dem. tenka reikalau
ti skubios žemės reformos įsta
tymo, nusavinant žemes be at
lyginimo ir su visu invento
riumi, kurs turi pereiti dvarų 
darbininkų žinion.

4) Įvykus žiauriems žvalgy
bos darbams Mariampolėje, 
švenčiant 1921 m. pirmosios 
gegužės dienų ir gręsiant mir
ties bausmei suimtiems Utenos 
apskrityje, musų draugams 
tenka įteikti interpeliacijas val
džiai, kelti aikštėn žvalgybos 
darbus, sunkiai kovėti ir pa
rodyti Lietuvos darbininkams 
in visuomenei tikrąjį “krikš
čioniškosios” Lietuvos veidų.

5) Vykstant profesinių sų- 
jungų persekiojimui, einant 
susirinkimų laisvės, žodžio ir 
spaudos varžymams, kišantis 
milicijai į darbininkų streikus, 
— visa tai keliama aikštėn.

6) Svarstant ligonių kasų 
įstatymų, s.-d. frakcija kovoja 
ir už patį įstatymų ir už tai, 
kad darbininkų draudimas nuo 
ligos butų padarytas valdžios 
ir darbdavių lėšomis.

7) Sunki dvarų ir žemės 
ukio darbininkų padėtis. Kare 
žuvusiųjų šeimynomis: našlėms, 
našlaičiams ir esantiems dva
ruose invalydams ir neteku
siems sveikatos neduodama nei 
duonos nei buto. Soc. dem. 
frakcijai tenka' sunkių vesti 
kovų už tų santikių sunoi’ina- 
vimų, apart to tik musų drau
gams tenka reikalauti dvarų 
ir žemės ūkio darbininkams 

*8 vai. darbo dienos, nustaty
mo minimum atlyginimo už 
darbų ir t. t.

Tai tik svarbesnieji tos dar
buotės ruožai. Tik tie reikalai, 
kurie tiesioginiai liečia Lietu
vos darbininkus. Jeigu paim
sime kitus klausimus, kurie 
dalinai įvardyti pradžioje šio 
straipsnelio ir pridėsime nuo
latinę kovų prieš karo stovį 
Lietuvoje, kova už mokslo ir 

, mokyklų laisvę, kova su kleri
kalais, svarstant Lietuvos nuo
latine konstitucija ir visus ki
tus klausimus, tai ir politiniam 
bemoksliu! bus aišku, kad Lie
tuvos socialdemokratams buvo 
tekę visi kovos sunkumai ne
tik už specialius darbininkų 
reikalus, bet ir už pamatines 
Lietuvos liaudies teises.

Komunistai, “vieninteli dar
bininkų atstovai” darė’ klaidų 
vienų po kitos, ardė darbinin
kų vienybę, skleidė melus, pra- 
vardžiavosi ir besėdėdami, kaip 
sakoma, ant jūrės kranto ir 
laukė giedros, arba įsakymų iš 
Maskvos, kaip ir kada pamai
nyti savo kailis ir po laikui 
prisipažinti esu klaidų prida-

šalta, 
atkrus. 
ukinin-

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Vakar Chicagoj nelaimėse 
su automobiliais tapo užmuš
ti du (žmones. Tai jau 51 žmo
gus tapo užmuštas automobi
lių šiais metais.

sustabdoma 
Kuznccovui. 

priimamas

laikinąją

| Redakcijos Atsakymai
L. N. B. Korespondentui, Ci

cero. — Jūsų žinutės apie L. 
N. B-vės koncertų netalpino
me. Patalpinome tokių pat ži
nutę, kurių prisiuntė ankščiau 
kitas korespondentas.

tokį suki- 
tenai pa- 
santarvės 
Klaipėdos

Kaip tik Klaipėdos krašto 
lietuviai sukilo prieš talkinin
kų nežmonišką išnaudojimų 
tos šalies gyventojų, kaip tik 
žinios žaibo greitumu perlėkė 
visų pasaulį, tuojau Amerikos 
lietuviuojse darbiu inkuose gi
mė dvi priešingos viena kitai 
mintys — viena dalis subruz
do darbuotis visokiais budais, 
kad padėti „Klaipėdos krašto 
žmonėms kovoti, kita dalis 
priešinasi tam sakydami, jog 
ten kova eina ne už darbinin
kų reikalus, todėl nesą reika
lo remti jų. Bet ištikrųjų toki 
žmonės, kurie priešinas to
kiam darbui kaip paliuosavi
ntas iš imperialistų jungo, yra 
labai trumparegiai, arba prie
šai darbininkų klasės, nes 
kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas'žiūrįs kiek plačiau j 
ateitį, privalo remti 
limų, nežiūrint kas 
kėlė ginklų prieš 
pastatytų valdžių
krašte ir uždrožė smūgį Fran
cijos imperializmui. Tas smo
gis nemaža neša naudos ir dar
bininkų klasei.

Nors da tikrai negalima pa
sakyti, kur bus priskirtas 
Klaipėdos kraštas, bet šiaip ar 
taip santarvė turės labiau 
skaitytis su tos šalies gyvento
jais, negu pirmiau, kol žmo
nės ramiai kentėjo. Jeigu pa
vyktų Mažųjų Lietuvą sujung
ti su Didžiąją, tuomet ne tik 
Klaipėdos krašto darbininkams 
ateityj butų lengvesne kova, 
bet ir Didžiosios Lietuvos dar
bininkams. Tuo tar^i, tiesa, 
neina tiesioginė kova už dar
bininkų reikalus, bet pažiū
rėkim štai ką: jeigu Lietuva 
susijungus su Klaipėdos kraš
tu gaus sau kelią į plačiasias 
jūres, o jūrėmis" ir į visų pa
saulį, tuomet liuosai galės sa
vąsias prekes išvešti ir reika
lingus daiktus sau parsigaben
ti iš kitų šalių nekliudant kitų 
šalių muitinių ir pinigai atli
kę nuo išmokėjimo bereikalin
gų muitų bus galima sunau
doti savoj šalyj pakėlimui pra
monės ir išvystymui prekybos. 
O pramonę ir prekybų išvys
čius iki aukštam laipsniui ša
lyje gamybos darbas eina vi
su smarkumu, tuomet yra pro
gos darbininkams 
geresnes sąlygas, 
darbo valandas.
turėdami geresnes gyvenimo 
sąlygas gali geriau prieiti prie 
apšvielos, prie susipratimo, — 
tik per apšvielą ir susipratimą 
darbininkai tegali prieiti prie 
galutino pasi'liuosavimo iš al- 
ginės vergijos.

Kad pramonės išsivystymas 
duoda daugiau progos darbi
ninkams apsišviesti, tai tą pa
rodo pavyzdžiui Vokietija, 
Anglija ir kitos šalys. Kur 
pramonė labiau išsivystčius, 
ten ir darbininkų apšvieta kur 
kas aukščiau pakilus negu Ru
sijoj arba kitose tokiose šaly
se, kur pramonė nėra išvysty
ta; Taigi rodos susipratę lietu
viai darbininkai neturėtų prie
šintis, bet remti visokiais bu
dais, kad padėjus Klaipėdos 
krašto žmonėms pasiliuosuoti 
iš po svetimųjų jungo ir prisi
dėti prie Lietuvos.

Gaila, kad ne visi darbinin
kai taip supranta. Štai paimki
me Brooklyno šmeižikų lapą 
“Laisvę,” o pamatysime, kad 
beveik kožnam numery agituo
ja savo skaitytojus neduoti au
kų Klaipėdos 
žmonėms. Bet 
tytojai turėtų 
diktuoja pdr
Įausti, kodėl ilgiausiais straips
niais agitavo Anglijos darbinin
kus remti Airiją, kuomet toji 
kovojo prieš Anglijos valdžių 
dėl pasiliuosavimo iš jos jun
go? Argi Airijos žmonės kuo 
geresni už Klaipėdos krašto 
įmones?,• O gal jau ^Laisves” 
toks principais, kad remti kas 
svetima, apleisti kas sava?.

S. Naudžius.

Viekšniai, Mažeikių apskr.— 
Renkant Seimų kairieji čia ga
vo apie 2,200 balsų, o dešinieji 
apie 1750.

Laike rinkimų čia buvo ne
mažas politinis judėjimas: bu
vo daug susirinkimų, mitingų, 
net ir bažnyčioje, įsisteigė val
stiečių liaudininkų partijos 
skyrius, socialdemokratų par
tijos skyrius, susiorganizavo 
socialistinio jaunimo “žiežir
bos” skyrius. Bet dabar, po 
rinkimų, tas judėjimas kiek 
sudlugo; nebėr nei susirinkimų, 
nei mitingų, įsikūrusios orga
nizacijos apsnūdo.

Tiesa, dabar žiema, 
Pavasarį, tur būt, vėl 
Šiek tiek labiau kruta
kai; jie steigia ūkio draugijų, 
kredito draugiją. Reiškia, grie
biasi ekonomijos. Reikėtų ir 
darbininkams eiti jų pėdomis 
ir pardėti kurti savo ekonomi
nes profesines sąjungas. Bet 
bėda, jie labai pasiskirsitę į 
partijėles, kuopeles, neturi va
dų, tai nieko ir nebegali pada
ryti. Be to, gal kiek slegia ūpų 
ir krikščionių diktatūra.

Iš kultūrinių įstaigų reikia 
paminėti' Viešasis Knygynas 
prie vartotojų b-vės “Ąžuolas.” 
Knygynas įsikūrė dar tik me
lai, bot jau daug gero ir nau
dos suteikė viekšniečiams. 
Knygynas jau turi virš 800 
knygų; į jį pareina virš 100 
įvairių laikraščių ir žurnalų. 
Knygos ir laikraščiai yr^ duo
dami žmonėms skaityti dykai 
ir nėra vienpusiškos, čia ran
dasi įvairaus turinio ir pak
raipos knygų ir laikraščių. 
Gal dėl to jį ir viekšniečiai pa
mėgo. Dabar jis jau turi apie 
300 lankytojų.

Rašant apie knygynų negali
ma nepažymėti tai, kad jis įsi
kūrė ir išaugo žymiai padedant 
Čikagos “Viekšniečių Kliubui,” 
kuris prisiuntė tam reikalui 
apščiai pinigų ir knygų, taip 
pat prisiunčia Amerikos laik- 
arščių. Garbė už tai Čikagos 
viekšniečiams! Kad ir kitų ko
lonijų lietuviai taip paremtų 
Lietuvos užkampių kultūrų, tai 
Lietuva greit paliktų švieses
nė.

išsikovoti 
trumpesnes 

Darbininkai

Minėtasis kliubas taip pat 
šelpia Viekšnių vidurinę mo
kyklų, padėdamas jai pasista
tyti namus.

Taigi amerikiečiai Viekšnių 
visuomeniniam ir kultūriniam 
gyvenimui daug reiškia.

Vieno labai svarbaus dalyko 
Viekšniams dar trūksta — tai 
salės arba svetainės, kur butų 
galima daryti susirinkimai, 
paskaitos, vakarai, koncertai. 
Labai laukiame, kada viduri
nė mokykla (progimnazija) 
pasistatys namus, kur bus di
delė tinkama tam salė.

Viekšnių gyventojas.

kovojantieins 
“Laisvės” skai
tą ponų, kurie 
“Laisvę” pak-

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffas 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufiles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaino, C5c. aptiokose, arba prisius- I 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.
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Jiega pirm 
teisės.

Nors jau suviršum ketveri 
metai, kaip pasibaigė pasau
lio karas ir tapo padaryta 
taika, bet Europoje nėra tų 
santykių, Kuriais turi būt pa
remtas taikos gyvenimas.
Karas yra tokia padėtis, ku 

rioje augščiausias autorite-j 
tas yra jiega: kas galinges
nis, tas parbloškia silpnąjį 
ir padiktuoja jam savo sąly
gas. ; *

Bet į karą beveik visi žmo
nės žiuri, kaipo į nelaimę. 
Jisai yra išimtina padėtis; 
normalus žmonijos gyveni
mas yra taika. Taikoje gi 
vyriausias autoritetas turi 
būt teisė. To gi teisės auto
riteto kaip tik ir trūksta 
šiandie Europoje.

Francuzai, įsiverždami 
Ruhro sritin, atmetė teisės 
kelią ir pasiryžo išspręsti 
savo nesutikimus su Vokieti
ja pagelba ginklo. Tuo bu
du jie faktinai atgaivino 
karo padėtį savo santykiuose 
su Vokietija. Karo priemo
nėmis gal būt bus sprendžia
mas ir ginčas tarp Anglijos 
ir Turkijos. Į karo kelią gal 
tekti stoti ir Klaipėdos kraš
to gyventojams,kartu su Lie 
tuva, kadangi Santarvė at
sisako pripažinti Mažosios 
Lietuvos valdžią ir jos nuta
rimą dėtis su Didžiąja Lie
tuva . Karo pavojus grasi
na ir iš Lenkijos bei Rusijos 
pusės. ; ,

Kodėl Europa, kuri, ro
dos, jau galėjo patirti, ką 
reiškia karo baisenybės, nie
ku budu nepajiegia to pavo
jaus išvengti? Kodėl ji ne
sugeba įvykinti taiką, kuri 
duotų jai galimybės sutaisyt 
savo suirusį ūkį, pašalint 
badą ir išbristi iš skolų?

Todėl, kad vadovaujančio
sios jos klasės nesupranta, 
joge i taprtautiniai santykiai 
turi būt sutvarkyti visai ki
tokiais pagrindais, negu tie, 
£nt kurių jie stovėjo iki šiol. 
Kiekvienam yra aišku, kad 
tautos arba valstybės viduje 
žmonės privalo vadautis 
tarpusaviniuose santykiuose 
teises ir dorybės principais; 
plėšimą ir žmogžudystę nie-l

kas nemėgins teisinti tuo, 
kad plėšikas^ arba žmogžu
dys yra stipresnis, negu jo 
auka. Bet tarptautiniuose 

I santykiuose viešpatauja vi
sai kitokie supratimai: čia 
kieno galia, to ir valia; kas 
daugiaus pajiegia, tas dau
giau plėšia. Karo laimėtojas 
skaitosi net didvyriu !

Darbininkų klasėje jau 
seniai girdėt balsų, kurie 
griežtai smerkia tokį pro
tavimą. Jau apie 60 metų 
atgal pirmasis darbininkų In 
ternacionala's, vadaujamas 
Karolio Markso, pareiškė, 
jogei tautų santykiuose turi 
būt įgyvendinti tie patys 
teisės ir dorybės pamatai, 
kurių laikosi žmonės sulig 
kits kito. Ir šiandie mes ma
tome, kad visose Europos 

I šalyse visų-pirma darbinin
kų organizacijos — socia
listų partijos ir profesinės 
sąjungos —•' kelia protestus 
prieš Francijos militaristus, 
prieš taikos ardymą ir prie
spaudos politiką.

Vienok, jeigu norima, kad 
tautų santykiuose teisė bu
tų pastatyta augščiaus, negu 
brutalinė jiega, tai tautos tu
ri sutverti ir tokią įstaigą, 
kurios autoritetui pasiduotų 
kiekviena atskira tauta. Jei
gu Versailės taikos metu| 
butų buvusi įkurta tikra 
Tautų Sąjunga, o ne jos kari 
katura, tai tokie įvykiai, ko
kius mes dabar matome Pa- 
reinėš krašte, artimuose Ry
tuose ir 1.1., vargiai butų ga
lėję atsitikti.

Pasaulis šiandie stovi 
prieš dilemą: sutvarkyti tau
tų santykius naujais pama
tais — arba kęsti nuolati
nius karus ir karo padėtį. 
Jeigu viešpataujančios kla
sės neįstengs įvesti to naujo 
sutvarkymo, tai jos turės 
užleisti vietą darbininkams. 
Nes amžinai kariauti ir 
rengtis prie naujų karų 
žmonija negali.

Apžvalga
KETVIRTOJO KOMUNISTĖJ 

KONGRESO PASLAPTYS.

Ketvirtojo Maskvos interna
cionalo kongreso tarimai bu
tų pasilikę pasauliui paslapti
mi, jeigu Francijos komunis
tas Ferdinand Faure nebūtų 
užprotestavęs prieš Maskvos 
slaptąją diplomatiją.

Kongresas svarstė sekamą 
klausimą: kokias instrukcijas 
internacionalas turi diioti sa
vo sekėjams namie ir užsio 
niuose, jeigu Maskvos^valdžia 
kartais nutartų raudonosios 
armijos pagelba įsimaišyti į 
pasaulio reikalus.

Bucharinas patiekė rezoliu
ciją, kurią Maskvos kongresas 
ir priėmė. Sulig ta rezoliucija 
kitų šalių komunistai privalo 
stoti į buržuazines armijas, jei
gu tik tos šalys padeda Rusi
jos armijai kariauti prieš ko
kią nors valstybę.

Bucharinas pareiškęs, jog 
ta komunistų politika esanti 
priešinga pacifizmui. Girdi, 
Maskva turinti! pilnos teisės 
ginklų pagelba įsimaišyti į ki
tų tautų reikalus, jeigu tik 
toks karas gali suteikti nau
dos pasaulio proletariato revo
liucijai. Bucharinas sako:

“Šiandie, kai liko sukurta 
proletarinė sovietų respubli
ka, tautų ghiimosi klausimas 
'turi būti sprendžiamas ki
taip. Visų šalių proletariato 
pareiga yra ginti proletari
nę valstybę ir padėtie jai pra

plėsti savo rubežius, nes tuo 
I budu taipgi praplėčiama pa

saulio proletariato revoliusi- 
ja.

“Nėra tokių principų, ku
rie neleistų mums sudaryti 
koalicijos su buržuazine val- 

i stybe. Ištikus karui mums 
i kiekviename atvejyje reikia 

vaduotis tomis progomis, ko
kių tas karas gali suteikti.”
Visur komunistai turi remti 

Maskvos koaliciją su kokia 
nors buržuazine valstybe ir da
ryti viską, kad karui ištikus 
ta koalicija laimėtų pergalę. 
Francijos socialistų laikraščiai 
griežtai smerkia tą bolševikų 
politiką, nurodydami į tai, 
jog raudonoji armija gali su
daryti sąjungą su vokiečių mo- 
narcliistais.

Viennos “Anbeiter Zeitung” 
irgi stebisi tokiu tarimu:

“Maskvos valdonų many
mu, Vokietijai visai nerei
kia būti sovietų respublika, 
kad gavus Rusijos raudono
sios armijos paramą. Sovie
tų Rusija gali nuspręsti, jog 
Stinneso ir Hindenburgo val
doma Vokietija yra pilnai 
atatinkama sąjungininkė, 
ypač jeigu Maskvos valdo
nams pasirodytų, jog karas 
gali atnešti pasaulio proleta
riato revoliucijai naudos.”
Bucharino manymu, ne tik 

Vokietijos proletariatas turėtų 
stoti į sujungtą Trockio — 
Hindenburgo'armiją, bet taip
gi ir Francijos proletariatas tu
rėtų padėti Rusijos ir Vokie
tijos įsibriovusiai armijai nu
versti Poinearės režimą.

“Arbeiter Zeitung” nurodo į 
tą faktą, jog Londono, Vien
nos ir Amsterdamo internacio
nalai grąsina paskelbti genera
linį streiką, kad tuo budu įvy
kinus taiką. Bet Maskvos in 
ternacionalas tuo pačiu laiku 
ruošiasi skelbti karą. Maskvos 
diktatoriai iki šiol visuomet 
smerkdavo Europos socialis
tus už jų “socialistinį patrio
tizmą“ ir “internacionalines 
taikos išdavystę.” Tečiau dabar 
tie diktatoriai savinasi sau iš
imtinos teises skelbti karą, da
ryti intervencijas ir net kurti 
sąjungas su reakcinėmis val
džiomis. ,

Norvegijos komunistų parti
jos pildomasis komitetas jau 
pareiškė savo nusistatymą link 
los bolševikų karinės politikos: 
dauguma balsų liko nutarta 
apleisti Maskvos internaciona
lą.

Matoma, užsienio komunis
tai nemano, kad galima rem
ti kiekvieną avantiūristinį Troc
kio ir jo šaikos žygį.

NEŽINO, KAS YRA LIE
TUVOS PREZIDENTU.

“Lietuvos Žin.” mes skaito
me štai kokį dalyką:

“Berlyno Lietuvos Res
publikos^ atstovybė iki šiol 
dar nėra gavusi valdžios pra
nešimo apie prezidento išrin
kimą. Kaikurios 'Lietuvos už
sieny esančios įstaigos net 
du kartu buvo paklaususios 
musų valdžios, kas yra pre
zidentu dabar, bet atsaky
mo į paklausimą dar nesu
silaukė.”
Turint omenyje, jog ta ži

nia tilpo sausio 9 d., negali
ma nesistebėti Lietuvos vald
žios nerangumu. Ir jeigu net 
su valdžios organais taip ap
sieinama, tai jau pigu numa
nyti, kaip ta valdžia rūpinasi 
atskirų piliečių reikalais.

LATVIJOJE.

Latviai turi nemažai vargo 
su naujų pinigų įsteigimu. “L 
Ž.“ rašo:

“Valstybinių popierių eks
pedicijos valdyba buvo pa
kvietus iš Rusijos specialistą 
graverį, naujiems piniginiems 
ženklams latams gravituoti.

‘Dabar tas ‘specas’ kaž 
kur dingo ir direkcija yra

• priversta pakeisti lato pieši
mų.

“Tai jau antras panašus 
atsitikimas, nes 500 rubli
nių ženklų graveris taip pat 
dingo ir neužilgo pasirode 
apyvartoj netikri 500 rublių 
ženklai.”
Ten pat pranešama, jog Lat

vijos pramonė neblogai vysto-

Iš Socialdemokratų Partijos 
darbuotės Lietuvoje.

Rašo K. BIEILINIS. J

Praeitą kartą man teko vi
sai trumpai pažymėti kas yra 
nuveikta s.-d. frakcijos, ginant 
darbininkų reikalus, naujaja
me Lietuvos Seime. Dabar ten
ka atsižvelgti į netolimą pra
eitį į soc. dem. frakcijos dar
bus Lietuvos St. Seime.

Pirmiausia turime pažymė
ti, ikad Steig. Seime musų 
draugams teko vienui vieniems 
kovoti su musų buržuazijos re
akcija, valdžios agentų sauva
le ir darbininkų judėjimo var
žymas. Jie gynė; profesines są
jungas, jų darbuotojus nuo ka
lėjimų, trėmimų ir mirties 
bausmių, statė reikalavimus 
S t. Seimo daugumai praves ti 
įstatymus 8 vai. darbo dienos, 
draudimus nuo ligos ir t. t. ir 
t. t. — visai nekalbant apie 
kovą už bendrus Lietuvos žmo
nių reikalus, keliant aikštėn re
akcinius klerikalų sumanymus 
delei sujungimo Lietuvos su 
Lenkija (Hymano projektas), 
delei tų pačių klerikalų spe
kuliacijų (Purickio byla), de
lei aikvojimų krašto turtų 
(pardavinėjimas Amerikos pre
kių, pragaištingą linų monopo
lija, aikvojimus krašto turtų

miškų ir t. t. ir t. t.)
“Vieninteli darbininkų rei

kalų” ginėjai — komunistai 
neskaitė reikalingu eiti St. Sei
man, plūdo ir šmeiže social
demokratus už tai, kad jie da
lyvauja rinkimuose, eina į St. 
Seimą kėlimui aikštėn buržua
zijos ir klerikalų darbų dar
belių. Kiek purvino nuodo, me
lo ir prasimanymų sukėlė tuo
met tie neatsakomi ugi žmonės, 
prieš soc. demokratus, pasiva
dinusieji tikraisiais revoliuci- 
ninkai’s ir darbininkų užtarė
jais, kiekvienam suprantama 
ir žinoma iš tos praktikos, ku
rios jie laikosi ir čionai Ame
rikoje. Bet įstabiausia tai, kad 
tiems spiaudalams dar nenu- 
džiuvus, už kelių menesių tie 
patįs Lietuvos komunistai vie
šai pasisako, kad jiie esą pa
darę klaidą nedalyvaudami St. 
Seime ir jo rinkiniuose. Ku
riam galui tada šmeižta ir me
luota? Šmeižta ir meluota tam, 
kad apgavus Lietuvos darbi
ninkus, kad juos suklaidinus. 
Kunigai ir Lietuvos buržuazi
ja pasinaudojo suklaidintų dar
bininkų balsais ii’ įsigalėjo ne
tik St. Seime, bet ir už Seimo 
sienų. Paprastam nemokėliui 
dabar yra tai aišku, tik uolus 
šmeižikai vis dar ką\tai sten
giasi suniulkinti. Visa) St. Sei
mo laikotarpi vieniems social
demokratų partijos! žmonoms 
teko pakelti visi sunkumai ko
vojant ir St. Seime ir tiž jo 
sienų su lietuviškąja reakcija.

Kaip ir kas musų draugų 
buvo daroma paliudys sekan
čios eilutės:

1) 1920 m. gegužės 17 d. 
soc.-dem. įnešė amnestijos su
manymą ir griežtai reikalau
ja, kad butų jMiuosuoti poli
tikos prasikaltėliai. Po sunkios 
kovos pavyksta amnestijos 
įstatymas pravesti, turint prieš 
save visą St. Seimo daugu
mą.

2) Gegužės 20 d. musų dran
gų pastangomis sustabdoma 
mirties bausme, Kuznecovui. 
Tame pat posėdy priimamas 
trumpas “mirties bausmėm su
stabdyti įstatymas.” Delei mir
ties bausmių panaikinimo ko
vojama svarstant laikinąją 
konstituciją.

“Latvių pramonės depar
tamento pranešimu, gruod
žio 1922 m. Latvijoj buvo 
1,845 pramonės įmonių, ku
riose dirbo 30,839 darbinin
kai.

“1921 m. tokių įmonių bu
vę 1,609 ir jose dirbę 26,643 
darbininkai.”

3) Soc.-dem. tenka reikalau
ti skubios žemės reformos įsta
tymo, nusavinant žemes be at
lyginimo ir su visu invento
riumi, kurs turi pereiti dvarų 
darbininkų žinion.

4) Įvykus žiauriems žvalgy
bos darbams Mariam pol ėję, 
švenčiant 1921 m. pirmosios 
gegužės dieną tir gręsiant mir
ties bausmei suimtiems Utenos 
apskrityje, musų draugams 
tenka įteikti interpeliacijas val
džiai, kelti aikštėn žvalgybos 
darbus, sunkiai kovdti ir pa
rodyti Lietuvos darbininkams 
in visuomenei tikrąjį “krikš
čioniškosios”^ Lietuvos veidą.

5) Vykstant profesinių są
jungų persekiojimui, einant 
susirinkimų laisvės, žodžio ir 
spaudos varžymams, kišantis 
milicijai į darbininkų streikus, 
— visa tai keliama aikštėn.

6) Svarstant ligonių kasų 
įstatymą, s.-d. frakcija kovoja 
ir už patį įstatymą ir už tai, 
kad darbininkų draudimas nuo 
ligos butų padarytas valdžios 
ir darbdavių lėšomis.

7) Sunki dvarų ir žemės 
ūkio darbininkų padėtis. Kare 
žuvusiųjų šeimynoms: našlėms, 
našlaičiams ir esantiems dva
ruose invalydams ir neteku
siems sveikatos neduodama nei 
duonos nei buto. Soc. dem. 
frakcijai tenka' sunkią vesti 
kovą už tų santikių sunorma- 
vimą, apart to tik musų drau
gams tenka reikalauti dvarų 
ir žemės ūkio darbininkams 

*8 vai. darbo dienos, nustaty
mo minimum atlyginimo už 
darbą ir t. t.

Tai tik svarbesnieji tos dar
buotės ruožai. Tik tie reikalai, 
kurie tiesioginiai liečia Lietu
vos darbininkus. Jeigu paim
sime kitus klausinius, kurie 
dalinai įvardyti pėdžioje šio 
straipsnelio ir pridėsime nuo
latinę kovą prieš karo stovį 
Lietuvoje, kova už mokslo ir 

unokyklų laisvę, kova su kleri
kalais, svarstant Lietuvos nuo
latine konstitucija ir visus ki
tus klausimus, tai ir politiniam 
bemoksimi bus aišku, kad Lie
tuvos socialdemokratams buvo 
tekę visi kovos sunkumai ne
tik už specialius darbininkų 
reikalus, bet ir už pamatines 
Lietuvos liaudies teises.

Komunistai, “vieninteli dar
bininkų atstovai” darė’ klaidų 
vieną po kitos, ardė darbinin
kų vienybę, skleidė melus, pra- 
vardžiavosi ir besėdėdami, kaip 
sakoma, ant jūrės kranto ir 
laukė giėdros, arba įsakymų iš 
Maskvos, kaip ir kada pamai
nyti savo kailis ir po laikui 
prisipažinti esą klaidų prida-

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Vakar Chicagoj nelaimėse 
su automobiliais tapo užmuš
ti du žmonės. Tai jau 51 žmo
gus tapo užmuštas automobi
lių šiais metais.

i Redakcijos Atsakymai ]
'1rtj------ - ; - - —- «

L. N. B. Korespondentui, Ci
cero. — Jūsų žinutės apie L. 
N. B-vės koncertą netalpino
me. Patalpinome tokią pąt ži
nutę, kurią prisiuntė arikščiau 
kitas korespondentas.

Amerikos darbininkai lie- Kultūros darbas.
viai it Klaipėda

Kaip tik Klaipėdos krašto 
lietuviai sukilo prieš talkinin
kų nežmonišką išnaudojimą 
tos šalies gyventojų, kaip tik 
žinios žaibo greitumu perlėkė 
visą pasaulį, tuojau Amerikos 
liettuviuoĮse darbininkuose gi
mė dvi priešingos viena kitai 
mintys — viena dalis subruz
do darbuotis visokiais budais, 
kad padėti Klaipėdos krašto 
žmonėms kovoti, kita dalis 
priešinasi tam sakydami, jog 
ten kova eina ne už darbinin
kų reikalus, todėl nesą reika
lo remti jų. Bet ištikrųjų toki 
žmonės, kurie priešinas to
kiam darbui kaip paliuosavi
lnas iš imperialistų jungo, yra 
labai trumparegiai, arba prie
šai darbininkų klases, nes 
kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas ‘ žiūrįs kiek plačiau į 
ateitį, privalo remti tokį suki
limą, nežiūrint kas tenai pa
kėlė ginklą prieš santarvės 
pastatytą valdžią Klaipėdos 
krašte ir uždrožė smūgį Fran
cijos imperializmui. Tas smū
gis nemaža neša naudos ir dar
bininkų klasei.

Nors da tikrai negalima pa
sakyti, kur bus priskirtas 
Klaipėdos kraštas, bet šiaip ar 
taip santarvė turės labiau 
skaitytis su tos šalies gyvento
jais, negu pirmiau, kol žmo
nės ramiai kentėjo. Jeigu pa
vyktų Mažąją Lietuvą sujung
ti su Didžiąją, tuomet ne tik 
Klaipėdos krašto darbininkams 
ateityj butų lengvesnė kova, 
bet ir Didžiosios Lietuvos dar
bininkams. Tuo tar^i, tiesa, 
neina tiesiogirtė kova už dar
bininkų reikalus, bet pažiū
rėkim štai ką: jeigu Lietuva 
susijungus su Klaipėdos kraš
tu gaus sau kelią į plačiasias 
jūres, o jūrėmis-ir į visą pa
saulį, tuomet liuesai galės sa
vąsias prekes išveši i ir reika
lingus daiktus sau parsigaben
ti iš kitų šalių nekliudant kitų 
šalių muitiniu ir pinigai atli
kę nuo” išmokėjimo bareikalin- 
gų muitų bus galima sunau
doti savoj šalyj pakėlimui pra
monės ir išvystymui prekybos. 
O pramonę ir prekybą išvys
čius iki aukštam laipsniui ša
lyje gamybos darbas eina vi
su smarkumu, tuomet yra pro
gos darbininkams išsikovoti 
geresnes sąlygas, . trumpesnes 
darbo valandas. Darbininkai 
turėdami geresnes gyvenimo 
sąlygas gali geriau prieiti prie 
apšvietos, prie susipratimo, — 
lik per apšvietą ir susipratimą 
darbininkai tegali prieiti prie 
galutino pasiliuosavimo iš al- 
ginės vergijos.

Kad pramones išsivystymas 
duoda daugiau progos darbi
ninkams apsišviesti, tai tą pa
rodo pavyzdžiui Vokietija, 
Anglija ir kitos šalys. Kur 
pramonė labiau išsivystčius, 
ten ir darbininkų apšvięta kur 
kas aukščiau pakilus negu Ru
sijoj arba kitose tokiose šaly
se, kur pramonė nėra išvysty
ta. Taigi rodos susipratę lietu
viai darbininkai neturėtų prie
šintis, bet remti visokiais bu
dais, kad padėjus Klaipėdos 
krašto žmonėms pasiliuosuoli 
iš po svetimųjų jungo ir prisi
dėti prie Lietuvos.

Gaila, kad ne visi darbinin
kai taip supranta. Štai paimki
me Brooklyno šmeižikų lapą 
“Laisvę,” o pamatysime, kad 
beveik kožnam numery agituo
ja savo skaitytojus neduoti au
kų Klaipėdos kovojantiems 
žmonėms. Bet “Laisvės” skai
tytojai turėtų tų ponų, kurie 
diktuoja pe|r “Laisvę” pak
lausti, kodėl ilgiausiais straips
niais agitavo Anglijos darbinin
kus remti Airiją, kuomet toji 
kovojo prieš Anglijos valdžią 
dėl pasiliuosavimo iš jos jun
go? Argi Airijos žmonės kuo 
geresni už Klaipėdos krašto 
žmones?/ O gal jau .“Laisvės” 
toks principas, kad remti kas 
svetima, apleisti kas sava?.

S. Naudžius.

(Musų korespondento)

Viekšniai, Mažeikių a-pskr.— 
Renkant Seimą kairieji čia ga
vo apie 2,200 balsų, o dešinieji 
apie 1750.

Laike rinkimų čia buvo ne
mažas politinis judėjimas: bu
vo daug susirinkimų, mitingų, 
net ir bažnyčioje, įsisteigė val
stiečių liaudininkų partijos 
skyrius, socialdemokratų par
tijos skyrius, susiorganizavo 
socialistinio jaunimo “žiežir
bos” skyrius. Bet dabar, po 
rinkimų, tas judėjimas kiek 
sushigo; nebėr nei susirinkimų, 
nei mitingų, įsikūrusios orga
nizacijos apsnūdo.

Tiesa, dabar žiema, šalta, 
Pavasarį, tur būt, vėl atkrus. 
šiek tiek labiau kruta ūkinin
kai; jie steigia ūkio draugiją, 
kredito draugiją. Reiškia, grie
biasi ekonomijos. Reikėtų ir 
darbininkams eiti jų pėdomis 
ir perdėti kurti savo ekonomi
nes profesines sąjungas. Bet 
bėda, jie labai pasiskirstę į 
partijėles, kuopeles, neturi va
dų, tai nieko ir nebegali pada
ryti. Be to, gal kiek slegia ūpą 
ir krikščionių diktatūra.

Iš kultūrinių įstaigų reikia 
paminėti' Viešasis Knygynas 
prie vartotojų b-vės “Ąžuolas.” 
Knygynas įsikūrė dar tik me
tai, bot jau daug gero ir nau
dos suteikė viekšniečiams. 
Knygynas jau turi virš 800 
knygų; į jį pareina virš 100 
įvairių laikraščių ir žurnalų. 
Knygos ir laikraščiai yra duo
dami žmonėms skaityti dykai 
ir nėra vienpusiškos. Čia ran
dasi įvairaus turinio ir pak
raipos knygų ir laikraščių. 
Gal dėl to/jį ir viekšniečiai pa
mėgo. Dabar jis jau turi apie 
300 lankytojų.

Rašant apie knygyną negali
ma nepažymėti tai, kad jis įsi
kūrė ir išaugo žymiai padedant 
Čikagos “Viekšniečių Kliubui,“ 
kuris prisiuntė 'tam reikalui 
apščiai pinigų ir knygų, taip 
pat prisiunčia Amerikos laik- 
arščių. Garbė už tai Čikagos 
viekšniečiams! Kad ir kitų ko
lonijų lietuviai taip paremtų 
Lietuvos užkampių kultūrą, tai 
Lietuva greit paliktų švieses
nė.

Minėtasis kliubas taip pat 
šelpia Viekšnių vidurinę mo
kyklą, padėdamas jai pasista
tyti namus.

Taigi amerikiečiai Viekšnių 
visuomeniniam ir kultūriniam 
gyvenimui daug reiškia.

Vieno labai svarbaus dalyko 
Viekšniams dar trūksta — tai 
salės arba svetainės, kur butų 
galima daryti susirinkimai, 
paskaitos, vakarai, koncertai. 
Labai laukiame, kada viduri
ne mokykla (progimnazija) 
pasistatys namus, kur bus di
delė tinkama tam salė.

Viekšnių gyventojas.

O nelaimė 1 Yra daug žmonių. I 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ryffles
pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Rudes savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rudes nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kainu 65c. antiškose, arba prisius- I 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.



Trečiadienis, Sausis 31,1923 NAUJIENOS, Chicago, D!.

VARŽYTINĖS! VAŽYTINĖS!
Visas Sandelis ir J paisymai

H. JOFFEY'O AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
4625 So. Ashland Avė.

Turi būti parduota varžytinėmis
Deimantai, Laikrodėliai, Sidabriniai, Piaustyto Stiklo Daiktai, Gryno 
Aukso Graanos, Grafonolos, Muzikaliai Instrumentai, ir t.t.

JŪSŲ PAČIŲ KAINA!

DOVANAI Deimantinis Žiedas 
Dovanos DYKAI

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA

Trečiadienį sausio 31 d., 1923 m., 7:30 v. v.
o toliau eis kasdien nuo 2:30 iki $7:30 v. v. iki visa 
krautuvė bus išparduota.

Įsigyk Deimantinį žiedą Dykai.

T>SWATWWiR
LIGA IR TO NEŽINO

Waukegan, III.
' '«hr ■ ■-— į

Senbernių balius — 40 dolerių 
Klaipėdos reikalams.

Ar reikalauji Swamp-Rooto?
Daugumas žmonių nenumano to, 

kaip baisiai išsiplatinus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 
inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligonis ir gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pasi
tenkindami gydymu sėkmių, kuomet 
pradine liga ardo sveikatą.

Jusi/ kiti organai gali reikalauti 
atydos, bet visų pirmiausia atyda tu
ri būti kreipiama j inkstus, nes jų 
darbas yra svarbiausias.

Jei jauties, kad tavo inkstai yra ta
vo nesveikatos ar sunykusio stovio 
priežastimi, tai imk Dro Kilmero 
Swamp-Rootą, didįjį inkstų, kepenų ir 
pušies vaistą, nes kaip tik tavo ink
stai pradės taisytis, tai jie padės vi
siems kitiems organams sveikti.

Išbandymas įtikins kiekvieną.
Tūkstančių tūkstančiai žmonių vi

sur yra paliudiję, kad lengva ir grei

ta Svramp-Rooto veikmė tuojau yra 
pajaučiama ir kad jis savo stebetiy 
nais rezultatais sunkiose ligose stovi 
aukščiausiai.

Inkstų ligos simptomai.
Swamp-Root nėra siūloma nuo vis

ko, bet jei «ergi įkirtomis pūsles li
gomis, dažnais šlapipimais dieną ir 
naktį, peršėjimu ar imitavimu besišla
pinant, jei Šlapime raudonos nuosė
dos, galvą, nugarą skauda, strėnas die
gia, širdis nerami dėl inkstų suirimo, 
šlapi minės rūgšties reumatizmas, die-*> 
girnas klube, liesėjimas ar pagelti- 
mas, tai inkstų liga gali būti aršiau
sioj formoj.

Swamp-Root maloni gerti.
Jei esi jau įsitikinęs, kad Swamp- 

Root tau reikalingas, tai gali nusi
pirkti paprasto didumo ar didelę bon- 
ką kiekvienoj aptiekoj.

Sausio 21 d. buvo čia suruo
štas "Senbernių balius” Liuo- 
sybės Svetainėj. Visai nesiti- 
kėjoin, kad į paprastų šokių 
vakarų tiek publikos atsilau- 
kytų — pilna svetainė. Ir link
smintasi iki vėlumai nakties. 
Po viskam, suskaitę išlaidas 
pamatėme, kad liko gražaus 
pelno. Sausio 24 d. susieję pa
sitarti, ką su tuo pelnu dary
ti, nutarėm, kad svarbiausias 
dabar reikalas tai padėti bro
liams Klaipėdiečiams, kurie iš
drįso sukilti prieš savo spau- 
dejus ir jau spėjo nukirsti “tig
rui” uodegą. Tat ir nutarėme 
40 dolerių pasiųsti Klaipėdos 
Krašto Gelbejimo Komitetui 
Ghicagoj, (kad jis tuojau pasių
stų juos atatinkamam komi
tetui Klaipėdoj.

Mes manome, kad butų ge
ra, jei visoj Amerikoj lietu
viai rengtų vakarus ir jų pel
ną, visą ar bent dalį, siųstų 
klaipėdiškiams. Tuo pasirody- 
simč, kad mes ne tik remia
me juos moraliniai, bet pade
dame jiems ir darbu, kas, be 
abejo, labai juos sustiprintų.

Baliaus rengėjai [padėtos pa
vardės:] J. Masiliūnas, K. An- 
druškenčius, A. Morkenčius, A. 
Salučkaš.

[Čekis $10 gauta ir bus per
duota Ghgos Klaipėdos Gelbė
jimo Komitetui. — Red.]

SPE^IALfi PASTABA. — Gali gauti pavyzdinio didumo Swamp-Rooto 
bonką pasiuntęs dešimts centų Drui Kilme r and Co., Binghamton,. N. Y. las 
suteiks progos pamatyti šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius knygą su nau
dingomis informacijomis, kur yra tūkstančiai dėkingų laiškų, apturėtų nuo 
vyrų ir moterų, kurie pasako atradę Swamp-Rootą kaip tik tinkamu vaistu 
nuo inkstu, kepenų ir pūslės ligų. S'.vanvp-Rooto vertė ir klotis yra taip ži
nomos, kad musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės bonkelės. Ad
resas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paYnine- 
ti šito laikraščio.

Kaip aš girdėjau “Ma
riutės” koncertą

Ofiso Telefonas no tt Ą DDAAn Busto Telefonas
Central 4104 I “Iv. xl. A, l>lvV/VU Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Th« Liula Nurac 
for Littla lUlf' NUO SLOGŲ 

Ištepk nosį iš lauko ir iš 
vidaus su

iHentnolatūm
Tuoj aus nosis atsikimš

miiiiiiMiiiUZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta-

miemš, Lietuvoje
"Vieninteli laisvosyr progresyvės min

ties dienraštį

Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą į namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

Rockford, III. — Skaitant 
“Naujienose” apie Gliicagos 
lietuvių judėjimą net pavydas 
ima, — teatrai, baliai, šei-mi- 
niški vakarėliai, prakalbos, kon
certai ir t. t. ir t. t.

Bet labiausiai tai pavydas 
ima kai skaitai: p-lė Marijona 
Rakauskaitė dainuos -— Mariu
tė dainavo —- čiulbėjo —* Lak
štute, čiulbėk... Ir kur čia vis
ką surokuosi! Nors ir aš pora 
kartų turėjau laimės ją girdė
ti čion pas mus, bet rodosi kad 
dar kartą išgirdus... ir da kar
tą...

Bet... bet nemanykite jus, 
cliicagiečiai, kad tik jus vieni 
turite tokią laimę. Ne, visi 
Amerikos lietuviai galėtų turė
ti jos taip, kaip aš turėjau Sau
sio 23 d., 8:45 v. v. Norite 
žinoti, kaip? Ugi visai papra
stu budu, — pasidėkojant p. 
Marconi ir jo bevieliniam ra
diofonui galima sau ramiai sė
dint pas pečių girdėti artistę 
dainuojant. Taip, aš girdėjau 
iš stoties K. Y. W. Chicago, 
dainuojant Mariutę, arba, kaip 
ją perstatė, Miss Mariumi Ra
kauską. Tik gaila kad perve
iki pastebėjau (pranešimą, o 
todėl turėjau laimės išgirsti tik 
paskutines dvi daineles lietu
viškai, jų vardų nežinau, ka
dangi perstatytojas sakėsi ne
galįs lietuviškai ištarti, o iš 
turinio dainos negaliu vardo 
atspėti. Ačiū tau, Mariute. Ne- 
šykštėk ir dauginus tokių kon
certų. O be to kviesčiau ir dau
giau šauniųjų Čikagos daininin
kių duoti mums tokių koncer
tų. Lauksime.

>• — Stružas.

manytume, kad visi apie jas 
girdėjo, bet policijos rekordai 
kitaip parodo.

Beveik visuose atsitikimuose 
apgavikai bando prigauti krau
tuvininkus ir kitus biznie
rius.

Apgaudinėja šitokiu budu:
Apgavikas įeina į krautuvę 

ir nusiperka ką noijs, ir visuo
met užmoka su nauja doleri
ne. Prie to vis parodo, kad tu
ri pundą naujų dolerinių. Krau
tuvininkas tą pastebėjęs ką 
nors apie tai apgavikui išsita
ria; tuomet apgavikas jam pa
sako, kad čia nėra\ ko stebėtis, 
jis turįs pinigų dirbinio maši
ną ir pasidarąs kiek tik norįs 
pinigų. Krautuvininkui dar ne
tikint arba abejojant, apgavi
kas bando įtikinti jį — priža
da jam parodyti tą mašiną kai 
jis uždarys krautuvę, nes tada 
nieks negalės darbo trukdyti.

Jis atsineša mažą, panašią į 
skalbiniams išspausti mašiną, 
paprašo krautuvininko paduoti 
rašomos popieros, apkarpo iki 
dolerinės didumo, pasuka ma
šinos rankeną, kad volanas pa
imtų popierą, ir įtraukia į ma
šiną — ir tuoj iš kitos maši
nos pusės išeina nauja doleri
nė, visa kaip reikiant — ke
liom spalvom, su šilkiniais 
siūleliais viduryje, su numeriu 
ir antspauda kitokia spalva. Ir 
dolerinė visai sausa. Krautuvi
ninkas to nepastebi, arba ne
žino. kad ima kiek laiko spaus
dinimo rašalui išdžiūti. '

Kas ištikro įvyksta, tai ve 
kas: Abudu velaiųii yra kiauft 
ir rašomoji popiera įtraukiama 
į vieną volaną. Antrame vola
ne yra paslepia nauja dolerine, 
kuri, rankeną pasukus, išme
tama laukan. Bet krautuvinin
kas to nemato, jis tik mislyja, 
kaip gera butų turėti telkia ma
šina, ir jis nęri ją pirkti. Ap
gavikas pradeda juoktis, saky
damas, kam jam fiarduoti ma
šiną už kelis tūkstančius dole
rių, kad jis per kėlias dienas 
gali išdirbti kelis šimtus tūk
stančių dolerių. Krautuvinin
kas užsispyręs prašo parduoti. 
Jis išima visus pinigus iš ban
ko ir atiduoda apgavikui už 
mašiną. Apgavikui pasišalinus, 
jis kur nors užsidaręs bando 
dirbti pinigų. Bet pasiseka 
gauti lik vieną dolerinė — ta, 
kurią apgavikus buvo įdėjęs į 
velaną., Daugiau jau iš maši
nos nebeišsuksi nieko — pini
gų “nebedirba.”

Tokia apgavystė. .
—.[F.L.I.S, Liet. Skyr.l*

Biznierius pralošė daug 
pinigą

Nori atgauti pinigus 
per teismą.

Ponas Juozas Kibortas, real 
estate biznierius, gyvenąs po 
num. 4935 Vincennes Avė., tu
ri diddlio nesmagumelio. Ad
vokatui Neit J. Harringtonui 
jis prisipažino pralošęs kaule
liais $32,500 pinigų. Tai įvykę 
pereitą vasarą ir, kas stebėti
na, į vieną mėnesį. Aiškiausia 
dalykas — tuo laiku giliukis 
nebuvo su p. Kibortu.

Apie savo negiliukį Kibor- 
taš papasakojo advokatui ši
taip: Lošimas įvykęs pereitą 
vasarą, birželio mėnesy, po 
num. 5903-5 So. State gatves, 
vadovaujant pp. Williiam C. 
Brottvn, Michael V. Shortall ir 
George Schncider. Kibortas 
pralošęs aukščiau minėtą pi
nigų sumą keliais atvejais. Gė- 
mis prasidėjęs birželio 5 d., 
kuomet p. Kibortas pralošęs 
■$00. Tai buvęs pirmas negi- 
liu'kis.

Vėliau, birželio 10 d., p. Ki
bortas norėjęs atsigrėbti, bet 
<r tuo kartu pralošęs ne $500, 
bet $2,000. Taigi į tokį trum
pą aliką Kibortas prakišo $2,- 
500.

Kibortas nepasitenkino — ir 
kas gi gali pasitenkinti? Bir
želio 13 d. pradėjo naują ge
ni į. Ir vėl pralošė $4,000; vi
so labo $6,500. ‘ Ir taip paei
liui, norėdamas atgauti praloš
tus pinigus, Kibortas pralošė 
birželio 25 d. $3,000, birželio 
28 d. $4,500, birželio 30 d. 
$4,500 ir liepos 4 d. $14,000. 
Viso į mėnesį laiko — $32,- 
500.

Dabar p. Kibortas nebelošia 
kauleliais, kad atgavus pini
gus, bet klausia rodos advo

————. ■        I , „

CHICAGOS
ŽINIOS

Tragedija šeimynoje
Vyras sušaudė savo moterį.

Vakar rytą Marcillas namuo
se, 203 ,S. Tenth gatvės, May- 
woode, įvyko baisi tragedija'. 
John Marcilla paleido penkis 
šuvius į savo moterį, Anna, 
akyvaizdoįj savo "trijų vaiku
čių. Atlikęs tą kiaurų darbą, 
jis paleido savo krūtinėn kili
ką, nuo kurios krito ant vie
tos. Kaimynai tuoj pašaukė

Kaip ateivius apgauna 
--------------------i ,. 

“Pinigų mašina.”

Beveik kas savaitė per perei
tus trisdešimts ar keturiasde- 
šimts metų laikraščiai rašė pa
sakas dlpie kokius ten gerai ži
nomus ateivius, kurie buvo ap
gauti ir persiskyrė su savo sun
kiai uždirbtais pinigais per pi
nigų dirbimo mašinas. Tos ap
gavystės taip daug kartota, jog

policiją.
Pribuvusi policija tuoj nu

gabeno ligoninėn p-ią Marci- 
llą. Jai padaryta kelios opera
cijos, kad išgelbėjus jos gyva
stį. Sako, kad jinai turinti pro
gos pasveikti.

Mancįllos lavonas tapo nu
gabentas pas grahorių Gcnnc, 
600 Lake gatvės, kur atrasta 
kulka jo širdy. <

Kaimynai pasakojo policijai, 
kad jis nuo senai nesutikęs su 
savo pačia ir labai dažnai kel- 
davęs barnius. Jis dirbo Chi
cago & Northwestern gelžke- 
Įio kompanijai kaipb karų in
spektorius. Jis buvęs pasiturįs' 
žmogus.

katų. Jis jau padavė skundą 
į Aukštesnįjį teismą. Jo advo
katas Neil J. Harrington sa
ko, kad galima bylą laimėti, 
įstatymuose esą nurodyta, kad 
asmuo, kurs pralošia tūlą su
mą giliukio gciny, gali atgau
ti tris kartus tiek. Reiškia,, 
jei dabar giliukis bus su p. 
Kiborlu, tai jis gali išlošti teis
mo keliu net $100,000.

51 ŽMOGUS PASIMIRĖ 
NUO MUNŠAINO. 

<1

Per pereitą šeštadienį/ sek
madienį ir pirmadienį mirimų 
skaičius nuo munšaino žymiai 
padidėjo. Paskiausia skaitlinė 
rodo, kad šiais metais, prade
dant sausio 1 d., Ghicagoj nuo 
munšaino mirė jau 51 žmo
gus. y

DIDELĖ AUTOMOBILIŲ 
PARODA.

Goliseum ir First Regiment 
Armory salėse prasidėjo dvi
dešimts trečia metine automo
bilių paroda. Parodon išstaty
ta virš vieno miliono dolerių 
vertės automobilių. Įžymesnie
ji automobilių fabrikantai sa
ko, kad šie metai busią pelnin
giausi automobilių industrijai.

PASIKORĖ BEDARBIS.

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- 
nin^lis 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.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas

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

kus ? į
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai ?

John Beržinski, 38 metų am
žiaus, 2048 N. Iloyne Avė., pa
sikorė namuose savo brolio. 
Sako jis. negalėjęs gauti dar
bo. Trys savaitės atgal jis at
važiavo Amerikon.

Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

KAIP APSISAUGOTI 
INFLUENZOS.

-- ——• s
Sveikatos komisionierius Dr.

Herman N. Bundcsenas. sako, 
kad geriausiai apsisaugoti nuo 
influenzos galima laikant ko-

( Tąsa ant 6to pusi.)

BETURČIO GYDYTOJAS.
Tūkstančiai pasveiksta.

Iš visų pasaulio kraštų a& gaunu 
laiškus nuo žmonių, kurie sįrgo, pa- 
pasakojančius man kaip daug jiems 
pagelbėjo Bulgariškoji Žolinė Arbata.

Tai yra beturčio gydytopąs, nea ji 
lengva sutaisyti ir ji atseina Ubai 
mažai.

Ji pagelbsti nuo vidurių užkietėji
mo, skilvio, kepenų, inkstų ir vidurių 
kliūčių. Geriant garuojančiai karštą 
ji greitai prašalina šaltį ir apsaugoja 
nuo posargų, pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgaiiškoji žolinė Arbata yra vi
sur pardavinėjama aptiekose arba 
gaunąma paštu viena didelė šeimyni
nė dėžutė už $1.25, ar 3 už $3.15, ar 
6 už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, president Marvel Products 
Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

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

Morgan Park Lumber, Co
Kokybes ir Patarnavimo Kiemas 

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 W«st 111 StSANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

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

^Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysąkų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja ^įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja:' Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63. \
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kckvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šių knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KLIŪTIS 
visokios rųšies gydžiau 
por 25 metus prie Sta- 

\ te gatvės.
Žvairas akis atitai- 

SbaMMN sau saugiai, tikrai, ir 
Kreitai savo specialiu 

MIK budu; tonsilua iėūnu 
r prieblandos miego pa- 

galba; akinius pritai- 
8au uį |5 jr daugiau. 

\ Parašyk dykos kny-
įBh jOBeS Relės.

FRANKLIN O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos: 9 i<i 5 Septintad. 10 iki 12

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

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

943 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, 111.

.............. ..
Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Fine for Lumbago •
Mustcrole drives pain away ano 

brings in ita place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, madą 
with oil of mustard. Gct Musterok 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; -hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEfc
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VARŽYTINf VAŽYTINĖS! KOflESPONDENCIJOS
Visa^ Sandelis ir įtaisymai

H. JOFFEY’O AUKSINIŲ DAIKTU KRAUTUVE
4625 So. Ashland Avė.

Turi būti parduota varžytinėmis
Deimantai, Laikrodėliai, Sidabriniai, Piaustyto Stiklo Daiktai, Gryno 
Aukso Graanos, Grafonolos, Muzikaliai Instrumentai, ir t.t.

JŪSŲ PAČIŲ KAINA!

DOVANAI Deimantinis Žiedas
Dovanos DYKAI .

VVaukegan, III.
—+•——'—<—

Senbernių balius — 40 dolerių 
Klaipėdos reikalams.

manytume, kad visi apie jas 
girdėjo, bet policijos rekordai 
kitaip parodo.

Beveik visuose atsitikimuose

Biznierius pralošė daug 
pinigą

IŠPARDAVIMĄS PRASIDEDA

Trečiadienį sausio 31 d., 1923 m., 7:30 v. v.
o toliau eis kasdien nuo 2:30 iki $7:30 v. v. iki visa 
krautuvė bus išparduota.

Įsigyk Deimantinį Žiedą Dykai.

TŪKSTANČIAI TURI INKSTU
LIGĄ IR TO NEŽINO

Ar reikalauji Swamp-Rooto?
Daugumas žmonių nenumano to, 

kaip baisiai išsiplatinus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 
inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligonis ir gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pasi
tenkindami gydymu sėkmių, kuomet 
pradinė liga ardo sveikatą.

Jusų kiti organai gali reikalauti 
a t ydos, bet visų pirmiausia atyda tu
ri būti kreipiama į inkstus, nes jų 
darbas yra svarbiausias.

Jei jauties, kad tavo inkstai yra ta
vo nesveikatos ar sunykusio stovio 
priežastimi, tai imk Dro Kilmero 
Swamp-Rootą, didįjį inkstų, kepenų ir 
pušies vaistą, nes kaip tik tavo ink
stai pradės taisytis, tai jie padės vi
siems kitiems organams sveikti.

Išbandymas įtikins kiekvieną.
Tūkstančių tūkstančiai žmonių vi

sur yra paliudiję, kad lengva ir grei

ta Swamp-Rooto veikme tuojau yra 
pajaučiama ir kad jis savo stebėti
nais rezultatais sunkiose ligose stovi 
augščiausiai.

Inkstų ligos simptomai.
Swamp-Root nėra siūloma nuo vis

ko, bet jei «ergi įkiriomis pūsles li
gomis, dažnais šlapinimais dieną ir 
naktį, peršėjimu ar iritavimu besišla
pinant, jei Šlapime raudonos nuosė
dos, galvą, nugarą skauda, strėnas die
gia, širdis nerami dėl inkstų suirimo, 
šlapiminės rūgšties reumatizmas, die-'s 
ginvas klube, liesėjimas ar pagelti- 
mas, tai inkstų liga gali būti aršiau
sioj formoj.

Swamp-Root maloni gerti.
Jei esi jau įsitikinęs, kad Swamp- 

Root tau reikalingas, tai gali nusi
pirkti paprasto didumo ar didelę bon- 
ką kiekvienoj aptiekoj.

SPECIALI! PASTABA. — Gali gauti pavyzdiniu didumo Swamp-Rooto 
bonką pasiuntęs dešimts centų Drui Kilmer and Co., Binghamton,.N. Y. las 
suteiks progos pamatyti šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius knygą su nau
dingomis informacijomis, kur yra tūkstančiai dėkingų laiškų, apturėtų nuo 
vyrų ir moterų, kurie pasako atradę Swamp-Rootą kaip tik tinkamu vaistu 
nuo inkstų, kepenų ir pūslės ligų? Swamp-Kooto verte ir klotis yra taip ži
nomos, kad musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės bonkelės. Ad
resas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paYnine- 
ti šito laikraščio.

Sausio 21 d. buvo čia suruo
štas ^Senbernių balius” Liuo- 
sybės Svetainėj. Visai nesi ti
kėjom, kad į paprastų šokių 
vakarų tiek publikos atsilan
kytų —• pilna svetainė. Ir link
smintasi iki vėlumai nakties. 
Po viskam, suskaitę išlaidas 
pamatėme, kad liko gražaus 
pelno. Sausio 24 d. susiėję pa
sitarti, kų su tuo pelnu dary
ti, nutarėm, kad svarbiausias 
dabar reikalas tai padėti bro
liams Klaipėdiečiams, kurie iš
drįso sukilti prieš savo spau- 
dėjus ir jau spėjo nukirsti “tig
rui” uodegų. Tat ir nutarėme 
40 dolerių pasiųsti Klaipėdos 
Krašto Gelbėjimo Komitetui 
Chicagoj, kad jis tuojau pasių
stų juos atatinkamam koųii- 
tetui Klaipėdoj.

Mes manome, kad butų ge
ra, jei visoj Amerikoj lietu
viai rengtų vakarus ir jų pel
nų, visų ar bent dalį, siųstų 
klaipėdiškiams. Tuo pasirody- 
simč, kad mes ne tik remia
me juos moraliniai, bet pade
dame jiems ir darbu, kas, be 
abejo, labai juos sustiprintų.

Baliaus rengėjai [padėtos pa
vardės:] J. Masiliūnas, K. An- 
druškenčius, A. Morkenčius, A. 
Salučkas.

[Čekis $40 gauta ir bus per
duota Ghgos Klaipėdos Gelbė
jimo Komitetui. — Red.]

Ofiso Telefonas tt Ą UPOAB Busto Telefonas
Central 4104 DK. H. A. nKVAV Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

"Tite Little Nurao
Jot LittU 1U»" NUO SLOGŲ 

Ištepk nosį iš lauko ir iš 
vidaus su

HZMJN9 CfttMJ

mentnolatūm
Tuoj aus nosis atsikimšUZSISAKYKIT

Savo Giminėms ir Pažysta
miems Lietuvoje

Vieninteli laisvos ir progresyvės min
ties dienraštį

“Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai- 
x ko yra puošiamos karikatūromis. 
Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do

lerius Amerikoje.
“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam

stą į namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

Kaip aš girdėjau “Ma
riutės” koncertą

Rockford, III. — Skaitant 
“Naujienose” apie Chicagos 
lietuvių judėjimų net pavydas 
ima, — teatrai, baliai, šeimi- 
niški vakarėliai, prakalbos, kon
certai ir t. t. ir t. t.

Bet labiausiai tai pavydas 
ima kai skaitai: p-lė Marijona 
Rakauskaite dainuos -— Mariu
tė dainavo — čiulbėjo — Lak
štute, čiulbėk... Ir kur čia vis- 
kų surokuosi! Nors ir aš pora 
kartų turėjau laimės jų girdė
ti čion pas mus, bet rodosi kad 
dar "kartų išgirdus... ir da kar
tų...

Bet... bet nemanykite jus, 
cliicagiečiai, kad tik jus vieni 
turite tokia laimę. Ne, visi 
Amerikos ilietuvidi galėtų turė
ti jos taip, kaip aš turėjau Sau
sio 23 d., 8:45 v. v. Norite 
žinoti, 'kaip? Ugi visai papra
stu budu, — pasidėkojant p. 
Marconi ir jo bevieli niani ra
diofonui galima sau ramiai sė
dint pas pečių girdėti artistę 
dainuojant. Taip, aš girdėjau 
iš stoties K. Y. W. Chicago, 
dainuojant Mariutę, arba, kaip 
jų perstatė, Miss Mariumi Ra
kauską. Tik gaila kad pervė- 
lai pastebėjau pranešimų, o 
todėl turėjau laimės išgirsti tik 
paskutines dvi daineles lietu
viškai, jų vardų nežinau, ka
dangi perstatytojas sakėsi ne
galįs lietuviškai ištarti, o iš 
turinio dainos negaliu vardo 
atspėti. Ačiū tau, Mariute. Ne- 
šykštėk ir dauginus tokių kon
certų. O be to kviesčiau ir dau
giau šauniųjų Čikagos daininin
kių duoti mums tokių koncer
tų. Lauksime.

— Stružas.

apgavikai bando prigauti krau
tuvininkus ir kitus biznie
rius.

Apgaudinėja šitokiu 'budu:
Apgavikas įeina į krautuvę 

ir nusiperka kų nors, ir visuo
met užmoka su nauja doleri
ne. Prie to vis parodo, kad tu
ri pundų naujų dolerinių. Krau
tuvininkas tų pastebėjęs kų 
nors apie tai apgavikui išsita
ria; tuomet apgavikas jam pa
sako, kad č^a nėra \ ko stebėtis, 
jis turįs pinigų dirbimo maši
nų ir pasidarąs kiek tik norįs 
pinigų. Krautuvininkui dar ne
tikint arba abejojau t, apgavi
kas bando įtikinti jį — priža
da jam parodyti tų mašinų kai 
jis uždarys krautuvę, nes tada 
nieks negalės darbo 'trukdyti.

Jis atsineša mažų, panašių į 
skalbiniams išspausti mašinų, 
paprašo krautuvininko paduoti 
rašomos popieros, apkarpo iki 
dolerinės didumo, pasuka ma
šinos rankenų, kad volanas pa
imtų popierų, ir įtraukia į ma
šinų — ir tuoj iš kitos maši
nos pusės išeina nauja doleri
nė, visa kaip reikiant — ke
liom spalvom, su šilkiniais 
siūleliais viduryje, su numeriu 
ir antspauda kitokia spalva. Ir 
dolerinė visai sausa. Krautuvi
ninkas to nepastebi, arba ne
žino. kad ima kiek laiko spaus
dinimo rašalui išdžiūti. '

Kas ištikro įvyksta, tai ve 
kas: Abudu velanųi yra kiauri 
ir rašomoji popiera įtraukiama 
į viena volanų. Antrame vola
ne yra paslėpta nauja dolerinė, 
kuri, rankepų pasukus, išme
tama laukan. Bet krautuvinin
kas to nemato, jis tik mislyja, 
kaip gera butų turėti tokia ma
šina, ir jis nųri jų pirkti. Ap
gavikas pradeda juoktis, saky
damas, kam jam parduoti ma
šinų už kelis tūkstančius dole
rių, kad jis per kelias dienas 
gali išdirbti kelis šimtus tūk
stančių dolerių. Krautuvinin
kas užsispyręs prašo parduoti. 
Jis išima visus pinigus iš ban
ko ir atiduoda apgavikui už 
mašinų. Apgavikui pasišalinus, 
jis kur nors užsidaręs bando 
dirbti pinigų. Bet pasiseka 
gauti lik vienų dolerinė — ta, 
kurių apgavikus buvo įdėjęs į 
volanų., Daugiau jau iš maši
nos nebeišsuksi nieko — pini
gų “nebedirba.”

Tokia apgavyste.
—-[F.L.I.S. Liet. Skyr.] į

♦

Nori atgauti pinigus 
per teismų.

Ponas Juozas Kibortas, rea'l 
estate biznierius, gyvenus po 
num. 4935 Vincennes Avė., tu
ri didelio nesmagumelio. Ad
vokatui Neil J. Harringtonui 
jis prisipažino pralošęs kaule
liais $32,500 pinigų. Tai įvykę 
pereitų vasarų ir, kas stebėti
na, į vienų mėnesį^ Aiškiausis 
dalykas — tuo laiku giliukis 
nebuvo su p. Kibortu.

Apie savo negiliukį Kibor- 
taš papasakojo advokatui ši
taip: Lošimas įvykęs pereitų 
vasarų, birželio mėnesy, po 
num. 5903-5 So. State gatvės, 
vadovaujant pp. Williiam O. 
Brown, Michael V. Shortall ir 
George Schncider. Kibortas 
pralošęs aukščiau minėtų pi
nigų sumų keliais atvejais. Gė- 
mis prasidėjęs birželio 5 d., 
kuomet p. Kibortas pralošęs 
$560. Tai buvęs pirmas negi- 
liu'kis.

Vėliau, birželio 10 d., p. Ki
bortas norėjęs atsigrčbti, bet 
■r tuo kartu pralošęs ne $500, 
bet $2,000. Taigi į tokį trum
pų alikų Kibortas prakišo $2,- 
500.

Kibortas nepasitenkino — ir 
kas gi gali pasitenkinti? Bir
želio 13 d. pradėjo naujų gė- 
mį. Ir vėl pralošė $4,000; vi
so labo $6,500.' Ir Laip paei
liui, norėdamas atgauti praloš
tus pinigus, Kibortas pralošė 
birželio 25 d. $3,000, birželio 
28 d. $4,500, birželio 30 d. 
$4,500 ir liepos 4 d. $14,000. 
Viso į mėnesį laiko /t— $32,- 
500. / \

Dabar p. Kibortas /nebelošia 
kauleliais, kad atgavus pini
gus, bet klaupia rodos advo- 

/ i

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Tragedija šeimynoje
Vyras sušaudė savo moterį.

ka tų. Jis jau padavė skundų 
į Aukštesnįjį teismų. Jo advo
katas Neil J. Ilarrington sa
ko, kad galima bylų laimėti. 
Įstatymuose esu nurodyta, kad 
asmuo, kurs pralošia tūlų su
mų giliukio gėmy, gali atgau
ti tris kartus tiek. Reiškia,z 
jei dabar g i Ii ūkis bus su p. 
Kibortu, tai jis gali išlošti teis
mo keliu net $100,000.

51 ŽMOGUS PASIMIRĖ 
NUO MUNŠAINO.

Per pereitų šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį mirimų 
skaičius nuo munšaino žymiai 
padidėjo. Paskiausia skaitline 
rodo, kad šiais metais, prade
dant sausio 1 d., Chicagoj nuo 
munšaino mirė jau 51 žmo
gus.

DIDELĖ AUTOMOBILIŲ 
PARODA.

Coliscum ir First Regiment 
Armory salėse prasidėjo dvi
dešimts trečia metinė automo
bilių paroda. Parodon išstaty
ta virš vieno miliono dolerių 
vertės automobilių. Įžymesnie
ji automobilių fabrikantai sa
ko, kad šie metai busiu pelnin
giausi automobilių industrijai.

PASIKORĖ BEDARBIS.

John Beržinski, 38 metų am
žiaus, 2048 N. Hoyne Avė., pa
sikorė namuose savo brolio. 
Sako jis. negalėjęs gauti ' 
bo. Trys savaitės atgal jis 
važiavo Amerikon.

dar-
at-

Dr.

KAIP APSISAUGOTI
INFLUENZOS. z 

-■-—,—
Sveikatos komisionierius

Ilerman N. Bundcsenas. sako, 
kad geriausiai apsisaugoti nuo 
influenzos galima laikant ko

( Tąsa ant 6to pusi.)

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

Morgan Park Lumber, Co.,
Kokybes ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ S A- 

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

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

Patarimui suteikiami dovanai. Vie
nmatis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metnst) ant Bridgeporto.

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

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

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mena

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

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

kus ? i

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatves

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.

■ -—r-...... ... .

BETURČIO GYDYTOJAS.
Tūkstančiai pasveiksta.

Iš visų pasaulio kraštų aš gaunu 
laiškus nuo žmonių, kurie sįrgo, pa- 
pasakojančius man kaip daug jiems 
pagelbėjo Bulgariškoji žolinė Arbata.

Tai yra beturčio gydytojąs, nes ji 
lengva sutaisyti ir ji atseina labai 
mažai.

Ji pagelbsti nuo vidurių užkietėji
mo, skilvio, kepenų, inkstų ir vidurių 
kliūčių. Geriant garuojančiai karštą 
ji greitai prašalina šaltį ir apsaugoja 
nuo posargų, pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgariškoji Žolinė Arbata yra vi
sur pardavinėjama aptiekose arba 
gaunama paštu viena didelė šeimyni
ne dėžutė už $1.25, ar 3 už $3.15, ąr 
6 už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, president Marvel Products 
Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

Akiu, Ausų, Nosies Gerkles 
KLIŪTIS 

£ visokios rųšies gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus ičimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.FRANKLIN O. CARTER 

120 S'o. State St.
Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

Kaip ateivius apgauna
--------------,

“Pinigų mašina.”

Beveik kas savaitė per perei
tus trisdešimts ar keturiasde
šimta metų laikraščiai rašė pa
sakas apie kokius ten gerai ži
nomus ateivius, kurie Luvo ap
gauti ir persiskyrė su fcavo sun
kiai uždirbtais piniga/s per pi
nigų dirbimo mašinąs. Tos ap
gavystės laip daug kartota, jog

Vakar rytų Marcillas namuo
se, 203 ,S. Tenth gatvės, May- 
woode, įvyko baisi tragedija'. 
John Marcilla paleido penkis 
šūvius į savo moterį, Auna, 
akyvaiizdojj savo • trijų vaiku
čių. Atlikęs tų biaurų darbų, 
jis paleido savo krūtinėn kili
kų, nuo kurios krito ant vie
tos. -Kaimynai tuoj pašaukė 
policijų.

Pribuvusi policija tuoj nu
gabeno ligoninėn p-ių Marei- 
llų. Jai padaryta kelios opera
cijos, kad išgelbėjus jos gyva
stį. Sako, kad jinai turinti pro
gos pasveikti.

MapcijHos lavonas tapo nu
gabentas pas graborių Cenne, 
600 Lake gatvės, kur atrasta 
kulka jo širdy, i

Kaimynai pasakojo policijai, 
kad jis nuo senai nesutikęs su 
savo pačia ir labai dažnai kel- 
davęs barnius. Jis dirbo Chi
cago & Northwestem gelžke- 
Įio kompanijai kaipo karų in
spektorius. Jis buvęs pasiturįs' 
žmogus.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje’* telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja . įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. /‘San
dara” išleidžia ditjelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 

' $1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63. \ <
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

..........................   Į I Z

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald .avė., Chicago, III.

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marilei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away b ne. 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, white ointnient, madų 
with oil of mustard. Get Musterok 
today at your drug store. 35c apd 65c 
in jars and tubes; .hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PI ASU I
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

viausiai 
galima 
pais.

a p s i sa u got i <1 i f te r i j o s 
anti-difteriniais skie-

MAJESTIC TEATRAS

jas sausai, galvą vėsiai ir pil
vą šiltai. Tai geriausios prie
monės prieš influenzą. Pasak

NEPABRANGINS PIENO.

Ateinantį mėnesį pienas ne
bus pabrangintas, kaip buvo

komisioniemus, šių savaitę ga-1 anešla pirmiau. ’ Pieno ganli. 
Įima laukti daugiau susirgimų 
influenzą ir plaučių uždegimu. 
Drėgnas, miglotas ir apsiniau
kęs oras esąs labai prielankus 
pietoj i muis i tokių ligų.

Pereitą šeštadienį įvyko trys 
mirimai nuo influcnzos ir ke
turiolika susirgimų plaučių 
degimu.

nimo asociacijos tarybos na
riai susirinkime nubalsavo par
davinėti pieną ta pačia kaina 
ir vasario menesy.

ATEINA ŠALTA ŽIEMA.

už-

KAMPANIJA PRIEŠ 
DIFTERIJĄ.

pra-Pereitą šeštadieni tapo 
dėta energinga kampanija 
prieš difteriją. Tam reikalui 
paskirta specialė komisija, su
sidedanti iš žymiausių gydyto
jų mieste.

Pereitais metais Chicagoj 
sirgo difterija 7,363 asmenys, 
kurių 559 mirė. Daugiausiai 
mirė vaikai. Sakoma, kad leng-

Oro departamentas praneša, 
kad šalto oro banga nuo šiau
rių artinasi prie Chicagos. Su 
šalta oro banga atplaukia daug 
sniego arba lietaus su audra. 
Visa tai žada padaryti labai 
šaltą žiemą Chicagoj. Mano
ma, kad pirmieji ženklai 
sirodvs šiandie.

PAVOGĖ PENKIS 
AUTOMOBILIUS.

pa-

pa-
po-

Vakar Clucagoj banditai 
vogė penkis automobilius, 
licija surado septynis pavog
tus automobilius.

Lietuviu bateliuose
North Side

Šią savaitę Majestic Teatre 
yra aštuonių cilinderių parody
mas sutaisytas nepertraukia
mam vodeviliniui programų i. 
Programas yra vienas geriausių, 
kokie buvo šį sezoną matyta vai
dykloj prie Monroe gatvės.

Po programui visuomet rodo
ma puikus kintami paveikslai.

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:

KAZIMIERAS 
-MARTINKEVIČIA

Sukanka jau metai /trečiadie
nyje sausio 31 d., 1923 m. nuo 
mirties mano mylimo brolio Ka
zimiero, kuris sulaukęs 27 me
tus amžiaus persiskyrė su šiuo- 
mi pasauiu. ’ Negaliu užmiršti 
savo brolio ir tankiai suspaudžia 
sunkumas mano širdį. Ilsėkis, 
broluži, nes ir mane laukia mo
tina žemelė atsigulti šalę tavęs." 
Nuliūdęs brolis

Juozapas Martinkevičia.

Draugijų Sąryšio pastogėj.

Metinės sukaktuvės mirties 
PETRO SUTKAUS, 

kuris mirė sausio 31 dieną, 1922 
m. sulaukęs 38 metų amžiaus. 
Jis paliko Amerikoj brolį Pran
ciškų ir pusbrolį Antaną Sut
kus. Lietuvoj tikrą seserį Kas
tulę, pamotę, brolį ir seseris. 
Velionis paėjo iš Lietuvos Su
valkų rėdybos, Ilguvos parapi
jos, Bertuliu kaimo. Kūnas yra . 
palaidotas lietuviri Tautiškose 
kapinėse. Velionio atminčiai 
yra pastatytas paminklas, kuris 
delei transportacijos kliūčių dar 
nepabaigtas.

Brolis Pranciškus, jei jis yra 
gyvas malonėk greitai atsišaukti 
sutvarkyti velionio pal kimą, i 
nes priešingai busime priversti 
siųsti viską j Lietuvą. . j

J. M. M. ‘
1036 E. 93rd St., 

Chicago, UI.
mmmiii—111111linui n m n c
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CEZARAS PAPLAUSK IS
Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madienį sausio 29 d., 1923 m. 2 
vai. rytą, išgyvenęs 34 metus 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną Teodorą, su kuria 
išgyveno tris metus, du brolius 
Ignacą ir Liudomirą čia Ameri
koje, dvi seseris Lietuvoj: Kaži1 
mierą Norvilienę ir Aleksandrą 
Križevičienę ir vieną Amerikoje 
Stanislavą Budginienę. Jis pa
ėjo iš Kauno rėd., Telšių apsk r., 
KontauČių parap., Smėlių kai
mo. Mirė savo namuose 716 
W. 22 St., šermenys bus namuo
se 4458 S. Wood St. Giminės, 
draugai ir pažįstami yra prašo
mi ateiti j šermenis.

Nubudime liausi jo žmona 
Teodora.

Northsides pavienių draugi
jų veikimas kaip ir apmirė, 
bet už tai Sąryšis užima va
dovaujamą draugijoms rolę. Ir 
tai nėra nuostabu, nes į Są
ryšį delegatai yra rinktiniai 
draugijų nariai; jie sugiebia 
nuosekliau ir rimčiau dalykus 
išspręsti negu eiliniai draugi
jų nariai. Sutartinas delegatų 
elgęsis davė progos išeiti ir į 
viešą veikimą ir pasirodyti 
tvarkia ir stipria organizacija. 
Tik reikia atsiminti Sąryšio 
rengtuosius vakarėlius, išvažia- 
vinius, protesto mitingus, o 
ypatingai dalyvavimą demon
stracijoj S. V. pripažinimo Lie
tuvos de jure. Rodos niekas 
nedrįs užginčyti, kad Sąryšis 
sulose svarbią rolę.

Reikia pastebėti, kad tą vi
są Sąryšis nelaiko už garbę, 
bet kaipo už priedermės atli
kimą.

Sausio 25 d. Sąryšio delega
tų susirinkime ir vėl tapo nu
tarta dalyvauti apvaikščiojime 
penkių pietų sukaktuvių Lie
tuvos nepriklausomybės, vasa
rio 16 d., Ashland Auditorium 
svet. Todėl kreipiasi ir grau
dena northsidicčius dalyvauti 
visiems tame apvaikščiojime. Į

Beje, negalima praleisti ne
pažymėjus ir pinigiško Sąry
šio stovio. Praeitais metais 
įplaukų buvo $1033.^7, išlaidų 
gi $721.68; ant 1923 m. ižde 
liko $309X)9. Už tokį pinigiš- 
ką pakilimą turi būti ištarta 
ačiū Sąryšio sekretoriui R. Sai
kui, iždiniu. F. Hermanui ir 
pirm. K. Rugiui; tai jų asine-1 
ainis pasišventimas.

Linkėtina, kad Sąryšis 
atsiliktų nuo visuomeninio 
veninio — tai ir visuomene 
atsiliks nuo Sąryšio.

— Jonas.

ne-
gy- 
ne-

iPraisešimsdt
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sek r. A. GrebeEs.

BARBORA
K RI KščHJN A VIČIENĖ

Gimė gruodžio 4, 1884 nv. turė
jo 34 metus. Mirė, nedėlioję 
sausio 28 dieną 5:30 rytą, Au- 
bum Parko ligoninėj. Sirgo tris 
savaites. Paliko didžiausiame 
nuliūdime vyrą Joną Krikščiuna- 
vičių, sūnų Joną Krikščiunavičių 
ir sūnų Adomą Gadliauską.

Laidotuvės bus seredoje, saU' 
šio 31 dieną iš namų 4617 So. 
Winchester Avė., 9 vai. rytą tie
siai i Tautiškas kapines. Visi 
giminės ir pažįstami malonės da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinį patarnavimą.

Didžiausiai nuliūdę
Vyras ir Sūnus.

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
ir choro r.ariai, susirinkit visi sere- 
redoj sausio 3! d., 7 v. v., Mark 
VVhite Sq., nes po praktikos Dr. A. 
Karalius laikis prelekciją apie alsavi
mą, kas muzikantams ir dainoriams 
būtinai reikalinga yra žinoti.

— Eugenija Grušaitė, rašt.

Draugystės L. K. Mindaugio įvyks 
mėnesinis susirinkimas pėtnyčioj vas. 
2 d., 7:30 vai. vakare D. Shemaičio 
svet., 1750 So. Union Avė. Vist na
riai malonėkit laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų.

— A. Varnelis, rašt.

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

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

Juoz. Urbutis, Rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MELS taisome automobilius jū

sų namuos garaže. Jei generato
rius, ar kas kitas neveikia, 
pašaukite mus. Mes duodame pa
tarimus dovanai. 2423 W. 46 St., 
Phone Lafayette 1329.

JIESKO KAMBARIŲ ~
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

pageidaujama kad butų su valgiu ir 
prie švarių žmonių Brighton Parko 
apylinkėj. Atsišaukite laišku į Nau
jienų skyrių Brighton Parke No. 14, 
4138 Archer Avė. . _

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJĄMA darbinin

kų į liejyklą, 43 centai į valandą. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
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. Bieliniui 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.

--------- ......------------------- — .-j. | ■■ ♦ ■■ -rr-

PASARGA.
HESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
nit atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
•ų draugai prašomi pranešti Naujie- 
iu ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
•lietų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto* 

nobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iŠ kalno

mi. ,
Jeigu kurie apskelbimai 

be jotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol n^iš- 

rirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die 
ios Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieškoji- 
jieėkoji- 
apmoka-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Jurgio ir 

Juozo Dabriskų kilusių iš Vilkaviškio 
apsk., Bartininkų valsčiaus, Oškabalių 
kilimo. Kas žino, prašau pranešti 
man šiuo adresu: Uthuania, Kaunas, 
šančų paštas J. Dabriskui. Taip-pat 
jums broliai pranešu, kad jau tėveliai 
abu mirė ir likau aš vienas kaip pauk
štelis savo šalelėj. J. Dabriskas.

PAJIEŠKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į ge
rą einamą biznį. 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.

JIEŠKAU Kazimiero Piragos iš 
Lietuvos vienkiemio Senkelos Pumpė
nų parapijos, 1919 m. gyveno 2142 W. 
22 PI., Chicago, III. Yra svarbi žinia 
iš IJetuvos nuo jo brolio. Jis pats 
ar kas žinote apie jį malonėkit pra
nešti. Jos. Mitka, 39 N. Edward St. 
Kenosha, Wis.

JIEŠKAU savo draugo Antano Ala- 
vičio. Paeina iš Lietuvos Kapčiunų 
kaimo, Klovainių valsč., Šiaulių apsk. 
Jis pats, ar kas kitas malonės pra
nešti sekamu adresu už ką busiu la
bai dėkingas.

ANTHONY OGINT
Palmerton, Pa.Box 524,

REIKALINGAS kambarys vienaip 
vyrui ant Bridgeporto. Butų gerai, 
kad butų su valgiu, bet bus gerai, 
kad ir be valgio. Kas turite tokį 
kambarį praneškite į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 28.

BEIKIA DABBININKŲ
MOTERĄ

REIKALAUJAMA merginų 
prie darbo dirbtuvėj. Kreiptis į 
Dirbtuvės vedėją.
Chicago White Lead & Oil Co., 

1454 S. Western Avė.

Mikna =
Vyrų sengeležių kieme. Nuo

latinis darbas ir geras mokesnis.
PRICE IRON & STEEL CO.,

52 Avė. ir 16 gat.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. Kas nori tokį biznį, geriausia 
proga dabar įsigyti. Grosernė randa
si Southsidėj prie biznevos gatvės; 4 
gražus kambariai gyvenimui, randa 
Pigi.

4922 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 

ir lenkų kolonijoj. Biznis labai geroj 
biznio vietoj. Namas naujai įreng
tas. Pigiai parduosiu, kas greit at
sišauks.

8911 Commercial Avė., 
So. Chicago, III.

Phone Boulevard 2892

PARDAVIMUI grosernė, šal- 
tumynų ir visokių daiktų krau
tuvė. Puiki vieta, lietuvių ap
gyventa prie parko. Parduosiu 
urnai, nes sergu. D. C. 4456 So. 
Hermitage Avė.

SVARBUS PRANEŠIMAS perkan
tiems propertes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies Šerus, nekurtuos pil
na kaina, o nekurtuos tiek kiek jie 
verti. Jeigu pirksi propertę per mu
sų ofisą, tai gali savo bona ar Šerą 
apversti »į pinigus. Platesnėms ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, III.

ALGAPELNIUI PROGA.

Puikus mūrinis namas su 12 pagy
venimų prie 51 ir Halsted gat. po 6 
ir 7 kambarius. Pastatytas kaip 6 po 
2 pagyveninvus namai. Gauk 5 drau
gus kiekviena su $4000, viso $24,000. 
Taipgi 6 pagyvenimai prie 55 ir Prai- 
rie Avė Randos virS $5000. Kaina 
$28,000.

SWIGART & CO.
1 st Nat’l Bank Bldg. Central 5945

REIKALAUJAMA Moterų, 
prityrusių skudurus skirstyti; 
nuolatinis darbas. Kreiptis — 

MILLER & COHN
1416 Blue Island Avė.

JIEŠKAU bučerio į bilčemę ir 
grosernę, kuris moką savo dar
bą, tegul atsišaukia,

10707 Michigan Avė., 
Chicago, III.

EXTRA. Nepaprastas pigu
mas, pardavimui bučernė ir gro
sernė, vertės $1500, parduosiu 
už $500, turi būti parduota į dvi 
dienas. Nepraleiskite progos 
1822 So. Canalport Avė.

PARDUODAMA 80 akrų žemė Van 
Buren kauntėj, Mich., netoli nuo Chi
cagos, 8 kambariais namas, geriausiai 
įtaisyta daržinė ir kitos trobos, galvi
jai, kiaulės, vištos, 50 tonų šieno, 400 
bušelių avižų 1000 bušelių kukuruzų, 
visokios mašinos; 2% tnylios nuo mie
sto. Geriausia farma šitoj apylinkėj. 
Kaina $12.000. Mrs. John Ebner 2540 
N. Marshfield Avė., Chicago, III.

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

MORTGECIAI-PASKOLOS

Reikia —
MERGINŲ 

prie darbo dešrų skyriuje. Pri
tyrimas nereikalingas. 8 vai. 
darbo diena.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKALAUJAMA prityrusių mo
lėtų skudurams ir popierems skirsty- 
;i. Nuolatinis darbas, geras mokes
nis, garu apšildomas ir nedegamas na
mas. Dray and Co., 843^353 N. Shel- 
don St. 2 blokai į šiaurę nuo Fulton 
Street.

REIKALINGAS kepėjas keksams 
kepti. Geram kepėjui geras mokes
nis. Darbas užtikrintas ant visados. 
Turi būti blaivas.

JOS. GUDAS BAKERY
280 Clinton St., 

Binghamton, N. Y.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

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

---- 1--------------------------- -—---------- j-

AUTOMOBILIAI
MAINYSIU 7 sėdynių auto

mobilių Paige ant grosemės ar 
bučemės. Automobilius kaip 
naujas. Atsišaukit. Naujienų 
Skyrius, 3210 S.Halsted st. N. 27

PARSIDUODA Overland modelis 
90 visas gerame stovy ir turi būti par
duotas į trumpą laiką, parduosiu pi
gia kaina, nes man reikia pinigų. Ma
tyti galima ketvergo rytą iki 10 vai. 
subatos rytą iki 10 vai. ir panedėlio 
rytą iki 10 vai. Kreipkitės. M. čėsna, 
3426 So. Emerald Avė.

Skolinant pinigus ant pir 
my ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
Iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS

REIKALAUJA MERGINŲ, MER
GINŲ, MERGINŲ, kurios yra 16 iki 
25 metų amžiaus nevedusių. Leng
vas darbas dirbtuvėj, prityrimas ne
reikalingas, išmokus pakeliama mo
kesnis, ateikit tik tą dieną, kada pri
sirengę stoti prie darbo. Turi mo- 
cėti angliškai kalbėti ir rašyti.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Hdrrison St. >

REIKALAUJAMA jrfioterų 
prityrusių operatorių p/ie drobi
nių pryšakių švarkams. Kreiptis 
PEERLESS COAT FRONT CO., 

500 So. Peoria St.

PARDUODAMA saliuno įtai
symai pigiai.

Kreipkitės:
4250 So. Ashland Avė.

EXTRA. čia yra bargenas, 
parsiduoda maišytų tavorų biz
nis. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant namo, loto, airba automobi
lio. Pardavimo priežastis, labai 
svarbi. 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gera užeigos 
vieta minkštų gėrimų. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo 
— turiu du biznius. Kreipkitės: 
1632 W. 46th St.

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 metų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj, algos pakel
tos. Ateikit prisirengę prie 
darbo.

AMERICAN CAN CO.
3951 So. Canal St. r

4 blokai į vąkarus nuo 
Wentworth Avė.

REIKIA DABBININKy"
VYRŲ

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

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

--------------------į---- s----------- -—
REIKALAUJAMA 

DARBININKŲ.
KREIPTIS

1319 W. 32 PL.

PARSIDUODA saliunas už 
cash arba mainysiu ant loto ar 
automobiliaus. Kreipkitės 

3200 Federal St.
Kampas 32tros

BARGENAS. Grosernė ir 
buČernę, turi būti parduota šią 
savaitę. Duokite pasiūlymus 
pagal savo nužiūrėjimą. Pa
klausti 562 W. 18th St.

GERIAUSIS BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos bučernė 

ir grosernė; biznis išdirbtas per ilgus 
laikus, biznio daroma už $200, į die
ną ir daugiaus; kredito nėra, verta 
$5,500, parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą, arba mainysiu ant namo, 
korioj nebūk vietoj, loto, automobi
liaus, ar kitokio kokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Ątsi- 
šaukit tuoj, nes tas bargenas neilgai 
bus. Kas pirmesnis, tas laimės.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Iiafayette 5107

RAKANDAI
NETIKĖTAS BARGENAS

Į 5kias dienas turi būti parduota 
rakandai (fornyčiai) — visi sykiu ar
ba šmotais. Klauskite:

GERLAVIČIŲ
4346 So. Ashland Avė.
Telef. Boulevard 9721

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.

$100 įmokėti, likusius po $10 
kas mėnesį 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 storas ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Westem Avė. Storas ir 
3 tflatai 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.

PARDAVIMUI nuosavybė; apačioj 
saliunas viršuj 6 ruimai, šalę dykas 
lotas arba kas norit galit išrandavot 
ruimus ir parduodu naminius daiktus. 
Priverstas per savaitę parduoti ar iš
duot randon.

5101 S. Union Avė., 
Chocago.

PARDUODA savininkas bungalą 5 
kambariais Elmwood Parke, fumasu 
apšildomas elektra cimentuotas beiz- 
mentas stikliniai priengiai, garažas 1 
mašinai. luotas 45 per 133. Kaina 
$3,800. Įmokėti $500. Likusieji ma
žais mėn. išmokėjimais. Platesnėms 
žinioms rašykit Box C. P. S.

DARBININKŲ 
mėsos pakavimo įstaigoj. Pa
tyrimas nereikalingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKALINGAS bučeris; turi 
būt teisingas ir negirtuoiklis; 
duosiu kambarį ir v^lgį.

Atsišaukite:
714 W. 14th H.

PARSIDUODA mašinšape ir smul
kių išdirbinių dirbtuvė; mūrinis na
mas ir garažas užpakalyj. Geras biz
nis, turi būti parduota sykiu ar atski
rai, nes mes turime kraustytis į dides
nę vietą. Parduosiu prieinama kaina. 
Kreipkitės.

467 W. 31 St.

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:

3985 So. Kedzie Avė

DARBININKŲ 
prie darbo mėsos pakavimo įstai
goj. Prityrimas nereikalingas. 

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda grosernė, daug stako, le- 

dudė, geriausi svarai, gražios lentynos, 
1 % tono trokas. Turi būti iškrausty
ta į trumpą laiką. Atsišaukit greitai. 
Parduosiu pigiai.

, 3122 So. Halsted St.
Farm Agency

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 4-riiį 
flatų namas, puikioj vietoj Southsidėj 
ant 2-jų lotų; po 5 ir 6 kambarius. 
Namas, 9 metų senas, puikiausi įren
gimai. Kaina tik $14,000. Atsišau
kite vakarais, arba rašykite. S. Slonk- 
snis, 3401 S. Halsted St., antras aug- 
štas per vidurį.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Brighton Parke! Naujas mūrinis 

namas, dviejų aukštų, po 5 kambarius. 
Elektra, maudynė su aukštu skiepu. 
Parduosiu labai pigiai.

4922 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Pathe fonografas, 
geraš motoras, su 3 springsais auto
matiškai sustoja, vartotas tik vieną 
mėnesį; parduosiu pigiai. Kreipkitės 
po 6 vai. vakare.

3120 Emerald Avė.
2tros lubos, iš užpakalio.

PARDAVIMUI namas su bučeme. į 
Namas mūrinis, dviejų augštų su beiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200. 
Parduodam* dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
lęer. Bizniui ir namų dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus 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.

AUŠROS 
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradekite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St, 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PR1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
Ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lale* 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St.

LEVESK10 MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augėlesniąsias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.1 7:80 iki 9:80 
Nerišliomis nuo 10 ryto 11d 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3361 So. Halsted St„ 
kampas 83čios gatvėe.

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

Miss Donnelly,
4?1 Belden Avė., Tel. Diversny <$132 

Priima dienomis ir vakarais.
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

jas sausai, galvą vesjai ir pil
vą šiltai. Tai geriausios prie
monės prieš influenzą. Pasak

viausiai apsisaugo!! difterijos 
galima anti-difteriniais skie
pais.

NEPABRANGINS PIENO.

Ateinantį menesį pienas rie
bus pabrangintas, kaip buvo.... . . DUS ĮJU DI <111^11L UIS, K et IĮ.) Du VU

koinisionienaus, m.j savaitę ga-| [>ranešla pirlniau. pieno g0Ini.
Įima laukti daugiau susirgimų 
influenzą ir plaučių uždegimu. 
Drėgnas, miglotas ir apsiniau
kęs oras esąs labai prielankus 
pietoj imuisi tokių ligų.

Pereitą šeštadienį įvyko trys 
mirimai nuo influenzos ir 
turiolika susirgimų plaučių 
degimu.

ke
li ž-

MAJESTIC TEATRAS

NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Sausis 31,1923

KAMPANIJA PRIEŠ 
DIFTERIJĄ.

Pereitą šeštadienį tapo pra
dėta energinga kampanija 
prieš difteriją. Tam reikalui 
paskirta sjiecialė komisija, su
sidedanti iš žymiausiu gydyto
jų mieste.

Pereitais i tais Chicagoj 
sirgo difterij 7,363 asmenys, 
kurių 559 mirė. Daugiausiai 
mirė vaikai. Sakoma, kad leng-

nimo asociacijos tarybos na
riai susirinkime nubalsavo par
davinėti pieną ta pačia kaina 
ir vasario mėnesy.

šią savaitę Majestic Teatre 
yra aštuonių cilinderių parody
mas sutaisytas nepertraukia
mam vodeviliniui programui. 
programas yra vienas geriausių, 
kokie buvo šį sezoną matyta vai
dykloj prie Monroe gatvės.

Po programui visuomet rodo
ma puikus kintami paveikslai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

ATEINA ŠALTA ŽIEMA. Drg. K. BIELINIO

MES taisome automobilius jū
sų namuos garaže. Jei generato
rius, ar kįįįs kitas neveikia, 
pašaukite mus. Mes duodame pa
tarimus dovanai. 2423 W. 46 St., 
Phone Lafayette 1329.

JIESKO KAMBARIĮĮ
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

pageidaujama kad butų su valgiu ir 
prie švarių žmonių Brighton Parko 
apylinkėj. Atsišaukite laišku j Nau
jienų skyrių Brighton Parke No. 14, 
4138 Archer Avė.

VYRU
REIKALAUJAMA darbinin

kų į liejyklą, 43 centai į valandą. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. Kas nori tokį biznį, geriausia 
proga dabar įsigyti. Grosernė randa
si Southsidėj prie biznevos gatvės; 4 
gražus kambariai gyvenimui, randa 
Pigi.

4922 So. Ashland Avė.

KAZIMIERAS 
MARTINKEVIČIA

Sukanka jau metai trečiadie
nyje sausio 31 d., 1923 m. nuo 
mirties mano mylimo brolio Ka
zimiero, kuris sulaukęs 27 me
tus amžiaus persiskyrė su šiuo- 
mi pasauiu. Negaliu užmiršti 
savo brolio ir tankiai suspaudžia 
sunkumas mano širdį. Ilsėkis, 
broluži, nes ir mane laukia mo
tina žemelė atsigulti šalę tavęs.* 
Nuliūdęs brolis

Juozapas Martinkevičių.

Metinės sukaktuvės mirties 
PETRO SUTKAUS, 

kuris mirė sausio 31 dieną, 1922 
m. sulaukęs 38 motų amžiaus. 
Jis paliko Amerikoj broli Pran
ciškų ir pusbrolį Antaną Sut
kus, Lietuvoj tikrą seserį Kas
tulę, pamotę, brolį ir seseris. 
Velionis paėjo iš Lietuvos Su
valkų rėdybos, Ilguvos parapi
jos, Bertuliu kaimo. Kūnas yra . 
palaidotas lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Velionio atminčiai 
yra pastatytas paminklas, kuris 
delei transportacijos kliūčių dar 
nepabaigtas.

Brolis Pranciškus, jei jis yra 
gyvas malonėk greitai atsišaukti 
sutvarkyti velkniio pal kimą, 
nes priešingai Irusinie priversti 
siųsti viską j Lietuva.

J. M. M. *
1A36 E. 93rd St.,

h

C EZ A R A S PA P L A USKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madienį sausio 29 d., 1923 m. 2 
vai. rytą, išgyvenęs 34 metus 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną Teodorą, su kuria 
išgyveno tris metus, du brolius 
Ignacą ir Liudomirą čia Ameri
koje, dvi seseris Lietuvoj: Kaži1 
mierą Norvilienę ir Aleksandrą 
KriževiČienę ir vieną Amerikoje 
Stanislavą Budginienę. Jis pa
ėjo iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Kontaučių parap., Smėlių kai
me. Mirė savo namuose 716 
W. 22 St., šermenys bus namuo
se 4458 S. Wood St. Giminės, 
draugai ir pažįstami yra prašo
mi ateiti j šermenis.

Nuiiudime litę-usi jo žmona * 
Teodora.

BARBORA
KRIKŠČIUNAVIČIENE

Gimė gruodžio 4, 1884 m. turė
jo 34 metus. Mirė, nedėlioję 
sausio 28 dieną 5:30 rytą, Au- 
bum Parko ligoninėj. Sirgo tris 
savaites. Paliko didžiausiame 
nuliūdime vyrą Joną Krikščiuna- 
vičių, sūnų Joną Krikščiunavičių 
ir sūnų Adomą Gadliauską.

Laidotuvės bus seredoje, sau> 
šio 31 dieną iš namų 4617 So. 
Winchester Avė., 9 vai. rytą tie
siai j Tautiškas kapines. Visi 
giminės ir pažįstami malones da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinį patarnavimą.

Didžiausiai nuliūdę
Vyras ir Sūnus.

Oro departamentas praneša, 
kad šalto oro banga nuo šiau
rių artinasi prie Chicagos. Su 
šalta oro banga atplaukia daug 
sniego arba lietaus su audra. 
Visa tai žalia padaryti labai 
šaltą žiemą* Chicagoj. Mano
ma, kad pirmieji ženklai 
sirodvs šiandie.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovo

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

pa-
Kalbės sekamose dienose 

ir vietose:

REIKALINGAS kambarys vienam 
vyrui ant Bridgeporto. Butų gerai, 
kad butų su valgiu, bet bus gerai, 
kad ir be valgio. Kas turite 
kambarį praneškite į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 28.

tėki Nuo

PAVOGĖ PENKIS 
AUTOMOBILIUS.

pa-
po-

Vakar Cliicagoj banditai 
vogė penkis automobilius^ 
licija surado septynis pavog
tus automobilius.

Lietuviu galeliuose

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica
go, III. 1

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

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

REIKIA DARBININKU
_______ MOTERŲ

REIKALAUJAMA merginų 
prie darbo dirbtuvėj. Kreiptis į 
Dirbtuvės vedėją.
Chicago White Lead & Oil Co., 

1454 S. Westem Avė.

North Side.
—t------------

Draugijų Sąryšio pastogėj.

Northsidūs pavienių draugi* 
jų veikimas kaip ir apmirė, 
bet už tai Sąryšis užima va
dovaujamą draugijoms rolę. Ir 
lai nėra nuostabu, nc\s į Są
ryšį delegatai yra rinktiniai 
draugijų nariai; jie sugiebią, 
nuosekliau ir rimčiau dalykus 
išspręsti negu eiliniai draugi
jų nariai. Sutartinas delegatų 
elgusis davė progos išeiti ir į 
viešą veikimą ir pasirodyti 
tvarkia ir stipria organizacija. 
Tik reikia atsiminti Sąryšio 
rengtuosius vakarėlius, išvažia
vimus, protesto mitingus, o 
ypatingai dalyvavimą demon
stracijoj S. V. pripažinimo Lie
tuvos de jure. Rodos niekas 
nedrįs užginčyti, kad Sąryšis 
sulošė svarbią rolę.

Reikia pastebėti, kad tą vi
są Sąryšis nelaiko už garbę, 
bet kaipo už priedermės atli
kimą.

Sausio 25 d. Sąryšio delega
tu susirinkime ir vėl tapo nu
tarta dalyvauti apvaikščiojime 
penkių lųctų sukaktuvių Lie
tuvos nepriklausomybės, vasa
rio 16 d., Ashland Auditorium 
svet. Todėl kreipiasi ir grau
dena northsidiečiu-s dalyvauti 
visiems tame apvaikščiojime. i

Beje, negalima praleisti ne
pažymėjus ir pinigiško Sąry
šio stovio. Praeitais metais 
Įplaukų buvo $1033.77, išlaidų 
gi $724.68; ant 1923 m. ižde 
liko $309:09. Už tokį pinigiš- 
ką pakilimą turi būti ištarta 
ačiū Sąryšio sekretoriui R. Šai- 
kui, iždiniu. F. Hermanui ir 
pirm. K. Rugiui; tai jų asine-1 
ninis pasišventimas.

Linkėtina, kad Sąryšis 
atsiliktų nuo visuomeninio 
veninio — tai ir visuomene 
atsiliks nuo Sąryšio.

— Jonas.

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.

REIKALAUJAMA Moterų, 
prityrusių skudurus skirstyti; 
nuolatinis darbas. Kreiptis —

MILLER & COHN 
1416 Bluo Island Avė.

ne-
gy-
ne-

iPrauešimsiii
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

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

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
ir choro r.ariai, susirinkit visi sere- 
redoj sausio 31 d., 7 v. v., Mark 
White Sq., nes po praktikos Dr. A. 
Karalius laikis prelekciją apie alsavi
mų, kas muzikantams ir dainoriams 
būtinai reikalinga yra žinoti.

— Eugenija Grušaitė, rašt.

Draugystes L. K. Mindaugio įvyks 
mėnesinis susirinkimas pėtnyčioj vas. 
2 <1., 7:30 vai. vakare D. Shemaičio 
svet., 1750 So. Union Avė. Vist na
riai malonėkit laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų.

— A. Varnelis, rašt.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Vyrų sengeležių kieme, 
latinis darbas ir geras mokesnis.

PRICE IRON & STEEL CO.,
52 Avė. ir 16 gat.

•JIEŠKAU bučerio į bučemę ir 
grosernę, kuris moka savo 
bą, tegul atsišaukia.

10707 Michigan Avė., 
Chicago, 11’1.

dar-

REIKALINGAS kepėjas keksams 
kepti. Geram kepėjui geras mokes
nis. Darbas užtikrintas ant visados. 
Turi būti blaivas.

JOS. GUDAS BAKERY 
280 Clinton St., 

Binghamton, N. Y.

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.

MERGINŲ 
prie darbo dešrų skyriuje, 
tyrimas nereikalingas. 8 
darbo diena.

ARNOLD BROS. 
660 W. Randolph St.J

Pri- 
val.

PARDAVIMUI

----------------------- -■-------------------- I ■

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
uit atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apirn- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie- 
ių ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto- 

nobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsi vedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno

mi. ,
Jeigu kurie apskelbimai 

bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš

girs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die 
los Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Jurgio ir 

Juozo Dabriskų kilusių iš Vilkaviškio 
apsk., Bartininkų valsčiaus, Oškabalių 
kaimo. Kas žino, prašau pranešti 
man šiuo adresu: Uthuania, Kaunas, 
Šančų paštas J. Dabriskui. Taip-pat 
jums broliai pranešu, kad jau tėveliai 
abu mirė ir likau aš vienas kaip pauk
štelis savo šalelėj. J. Dabriskas.

PAJIEŠKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į ge
rą einamą biznį. 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.

JIEŠKAU Kazimiero Piragos iš 
Lietuvos vienkiemio Senkelos Pumpė
nų parapijos, 1919 m. gyveno 2142 W. 
22 PI., Chicago, III. Yra svarbi žinia 
iš Uetuvos nuo jo brolio. Jis pats 
ar kas žinote apie jį malonėkit pra
nešti. Jos. Mitka, 39 N. Edward St. 
Kenosha, Wis.

JIEŠKAU savo draugo Antano Ala
vinio. Paeina iš Lietuvos Kapčiunų 
kaimo, Klovainių valsč., Šiaulių apsk. 
Jis pats, ar kas kitas malonės pra
nešti sekamu adresu už ką busiu la
bai dėkingas.

ANTHONY OGINT
Box 524, Palmerton, Pa.

REIKALAUJAMA prityrusių mo
terų skudurams ir popiercms skirsty
ki. Nuolatinis darbas, geras mokes
nis, garu apšildomas ir nedegamas na
mas. Dray and Cd., 843-353 N. Shel- 
don St. 2 blokai į šiaurę nuo Fulton 
Street.

REIKALAUJA MERGINŲ, MER
GINŲ, MERGINŲ, kurios yra 16 iki 
25 metų amžiaus nevedusių. Leng
vas darbas dirbtuvėj, prityrimas ne
reikalingas, išmokus pakeliama mo
kesnis, ateikit tik tą dieną, kada pri
sirengę stoti prie darbo. Turi mo
kėti angliškai kalbėti ir rašyti.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKALAUJAMA moterų 
prityrusių operatorių prie drobi
nių pryšakių švarkams. Kreiptis 
PEERLESS COAT FRONT CO., 

500 So. Peoria St.

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 metų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj, algos pakel
tos. Ateikit prisirengę prie 
darbo.

AMERICAN CAN CO.
3951 So. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

REIKALAUJAMA 
DARBININKŲ.

KREIPTIS
1319 W. 32 PL.

X

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
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

J.

PARDUODAMA saliuno įtai
symai pigiai.

Kreipkitės:
4250 So. Ashland Avė.

EXTRA. čia yra bargenas, 
parsiduoda maišytų tavorų biz
nis. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant namo, loto, arba automobi
lio. Pardavimo priežastis, labai 
svarbi. 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gera užeigos 
vieta minkštų gėrimų. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo 
— turiu du biznius. Kreipkitės: 
1632 W. 46th St.

PARSIDUODA saliunas 
cash arba mainysiu ant loto 
automobiliauis. Kreipkitės 

3200 Federal St.
Kampas 32tros

UŽ 
ar

BARGENAS. Grosernė ir 
bučernę, turi būti parduota šią 
savaitę. Duokite pasiūlymus 
pagal savo nužiūrėjimą. Pa
klausti 562 W. 18th St.

GERIAUSIS BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos bučemė 

ir grosernė; biznis išdirbtas per ilgus 
laikus, biznio daroma už $200, į die
ną ir daugiaus; kredito nėra, verta 
$5,500, parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą, arba mainysiu ant namo, 
korioj nebūk vietoj, loto, automobi- 
liaus, ar kitokio kokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Atsi
šaukit tuoj, nes tas bargenas neilgai 
bus. Kas pirmesnis, tas laimės.

Kreipkite^ pas
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone I>afayette 5107

DARBININKŲ 
mėsos pakavimo įstaigoj, 
tyrimas nereikalingas. 

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

Pa-

PARSIDUODA mašinšape ir smul
kių išdirbinių dirbtuvė; mūrinis na
mas ir garažas užpakalyj. Geras biz
nis, turi būti parduota sykiu ar atski
rai, nes mes turime kraustytis j dides
nę vietą. Parduosiu prieinama kaina. 
Kreipkitės.

467 W. 31 St.

REIKALINGAS bučeris; turi 
būt teisingas ir negirtudklis; 
duosiu kambarį ir vjdgį.

Atsišaukite:
714 W. 14th PI.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda grosernė, daug stako, le- 

dudė, geriausi svarai, gražios lentynos, 
1% tono trokas. Turi būti iškrausty
ta į trumpą laiką. Atsišaukit greitai. 
Parduosiu pigiai.

, 3122 So. Halsted St.
Farm Agency

( PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 
ir lenkų kolonijoj. Biznis labai geroj 
biznio vietoj. Namas naujai įreng
tas. Pigiai parduosiu, kas greit at
sišauks.

8911 Commercial Avė., 
So. Chicago, III.

Phone Boulevard 2892

PARDAVIMUI grosernė, šal- 
tumynų ir visokių daiktų krau
tuvė. Puiki vieta, lietuvių ap
gyventa prie parko. Parduosiu 
ūmai, nes sergu. D. C. 4456 So. 
Hermitage Avė.

EXTRA. Nepaprastas pigu
mas, pardavimui bučemė ir gro
sernė, vertės $1500, parduosiu 
už $500, turi būti parduota į dvi 
dienas. Nepraleiskite progos 
1822 So. Canalport Avė.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė su nąmu lietuvių apgyven- 
toj apylinkėj priešais lietuvių 
bažnyčią. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S. 
Union Avė.

AUTOMOBILIAI
MAINYSIU 7 sėdynių auto

mobilių Paige ant grosemės ar 
bučemūs. Automobilius ikaip 
naujas. Atsišaukit. Naujienų 
Skyrius, 3210 S.Halsted st. N. 21

PARSIDUODA Overland modelis 
90 visas gerame stovy ir turi būti par
duotas į trumpą laiką, parduosiu pi
gia kaina, nes man reikia pinigų. Ma
tyti galima ketvergo rytą iki 10 vai. 
subatos rytą iki 10 vai. ir panedėlio 
rytą iki 10 vai. Kreipkitės. M. čėsna, 
3426 So. Emerald Avė.

RAKANDAI
NETIKĖTAS BARGENAS

I 5kias dienas turi būti parduota 
rakandai (fornyčiai) — visi sykiu ar
ba šmotais. Klauskite:

GERLAVIČIŲ
4346 So. Ashland Avė.
Telef. Boulevard 9721

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ 
/ $100 įmokėti, likusius po 
kas mėnesį už U akro vietą 
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

F.
$10 
ar-

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 

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

mūrinis storas ir kambariai 
$2800

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.

PARDAVIMUI nuosavybė; apačioj 
saliunas viršuj 6 ruimai, Šalę dykas 
lotas arba kas norit galit išrandavot 
ruimus ir parduodu naminius daiktus. 
Priverstas per savaitę parduoti ar iš
duot randon.

5101 S. Union Avė., 
Chocago.

PARDUODA savininkas bungalą 5 
kambariais Elmvvood Parke, fumasu 
apšildomas elektra cimentuotas beiz- 
mentas stikliniai priengiai, garažas 1 
mašinai. Ix>tas 45 per 133. Kaina 
$3,800. Įmokėti $500. Likusieji ma
žais mėn. išmokėjimais. Platesnėms 
žinioms rašykit Box C. P. S.

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- 
tes z

3935 So. Kedzie Avė

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 4-rii| 
flatų namas, puikioj vietoj Southsidėj 
ant 2-jų lotų; po 5 ir 6 kambarius. 
Namas, 9 metų senas, puikiausi įren
gimai. Kaina tik $14,000. Atsišau
kite vakarais, arba rašykite. S. Slonk- 
snis, 3401 S. Halsted St., antras aug- 
štas per vidurį.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Brighton Plarke! Naujas mūrinis 

namas, dviejų aukštų, po 5 kambarius. 
Elektra, maudynė su aukštu skiepu. 
Parduosiu labai pigiai.

4922 So. Ashland Avė.

DARBININKŲ 
prįe darbo mėsos pakavimo įstai
goj. Prityrimas nereikalingas. 

ARNOLD BROS. 
660 W. Randolph St.

PARDAVIMUI Pathe fonografas, 
geraš motoras, su 3 springsais auto
matiškai sustoja, vartotas tik vieną 
mėnesį; parduosiu pigiai. Kreipkitės 
po 6 vai. vakare.

3120 Emerald Avė.
2tros lubos, iš užpakalio.

PARDAVIMUI namas su bučeme. 
Namas mūrinis, dviejų augštų su beiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200. 
Parduodam*a dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

/
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SVARBUS PRANEŠIMAS perkan
tiems propertes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies Šerus, nekuriuos pil
na kaina, o nekuriuos tiek kiek jie 
verti. Jeigu pirksi propertę per mu
sų ofisą, tai gali savo bona ar Šerą 
apversti <į pinigus. Platesnėms ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, III.

ALGAPELNIUI PROGA.

Puikus mūrinis namas su 12 pagy
venimų prie 51 ir Halsted gat. po 6 
ir 7 kambarius. Pastatytas kaip 6 po 
2 pagyvenim-us namai. Gauk 5 drau
gus kiekviena su $4000, viso $24,000. 
Taipgi 6 pagyvenimai prie 55 ir Prai- 
rie Avė Bandos virš $5000. Kaina 
$28,000.

SWIGART & CO.
Ist Nat’l Bank Bldg. Central 5945

PARDUODAMA 80 akrų žemė Van 
Buren kauntėj, Mich., netoli nuo Chi
cagos, 8 kambariais namas, geriausiai 
įtaisyta daržinė ir kitos trobos, galvi
jai, kiaulės, vištos, 50 tonų šieno, 400 
bušelių avižų 1000 bušelių kukuruzų, 
visokios mašinos; 2% hiylios nuo mie
sto. Geriausia farma šitoj apylinkėj. 
Kaina $12.000. Mrs. John Ebner 2540 
N. Marshfield Avė., Chicago, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinant pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.
V

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarafs-klesoa. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
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 Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St„ 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PR1VATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St.

i

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High Schoo! ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų J visas augėtesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.1 7:30 iki 9:36. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki u 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikom.

3391 So. Halsted St., 
kampas 33Čios gatvės.

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

M i ss Donnelly,
4?1 Belden Avė., Tel. OiverLiy‘8132 

Priima dienomis ir vakarais.

M
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GRŪMOJA KARU LIETUVAI
Paduos Lietuvai Talkininkai, kada Lenkai pasigriebė Lietuvos^Vilnių ir—

Francija grūmoja Vokietijai 
p I 4U ll« ‘■■■■J

Anglija ir Francija vėl susikirto

Talkininkai spirs Lietuvą 
apleisti Klaipėdą

Stversis ginklo, jei lietuviai ne
išsižadės savo miesto ir nepa
naikins savo valdžios.

PARYŽIUS, sausio 31. — 
Santarvės ambasadorių taryba 
šiandie užgyrė aštrią notų, ly
gią ultimatumui, kuri bus pa
siųsta Lietuvai, reikalaujant, 
kad iki paskirtam laikui visi 
Lietuvos kareiviai ir neregulia- 
riniai (šauliai?) butų ištraukti 
iš Klaipėdos krašto, kurį nese
nai užėmė lietuviai sukilėliai.

Nota taipjau reikalaus, kad 
dabartinė susik dėlių valdžia 
butų panaikinta ir kad Klaipė
dos krašte butų atsteigtas tal
kininkų autoritetas.

Talkininkų notos smulkme
nos nėra paskelbtos viešai, bet 
manoma, kad ji grūmoja stver
tis ginklo pagelbos, jei Lietuva 
neišpildytų reikalavimų. Yra 
žinoma, kad kaip Francija, taip 
ir Anglija nenorėtų daryti ko
kių nors karinių žygių, kad ir 
mažų, bet padėtis Klaipėdoje 
pasidariusi labai rusti.

Francijos ultimatumas 
Vokietijai

Paskutinį kark} reikalauja, 
kad Vokietija mokėtų kon 
tribuciją.

BRUSSEUS, sausio 31.
Belgija ir Francija šiandie 
Bortine įteiks Vokietijai bend
rą ultimatumą, paskutinį kar
tą reikalaujantį, kad Vokietija 
pildytų kontribucijos progra
mą ir išpildytų VersaMės sutar
ti-

Jeigu ultimatumas neduos 
geistinų pasekmių, tai Belgija 
ir Francija griebsis aštresnių 
priemonių okupuotose Pareinio 
ir Ruhr teritorijose.

Oficialiniuose rateliuose pa
sakyta, kad kokios pasekmės 
ne butų, abi šalys darys griež
tų pastangų priversti nusilenkti 
tą šalį, kuri galinti išleisti bb 
lionus markių pasipriešinimui 
ir pirkimui Anglijos anglių, 
bet sakosi negalinti delei sto
kos pinigų užmokėti “teisin
gos” kontribucijos.

Šiandien, Vasario 1 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas dalyvauja LDLD. visuotiname 
narių susirinkime, Aušros Salėj, 3001 S. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Francija ir Anglija vėl 
susikirto

Nesusitaiko dėl taikos su Tur
kija.

PARYŽIUS, sausio 31. — 
Francija urnai atsitraukė nuo 
Anglijos artimųjų rytų taikos 
konferencijoje. Tai buvo pa
skutinė vieta, kur Francija 
dar kooperavo su Anglija. 
Francijos valdžia pranešė tur
kams, kad ji dar netarė savo 
paskutinio žodžio Lausannoje. 
Tai rodo, kad Francija yra 
pasirengusi duoti daugiau kon
cesijų Turkijai.

Lordas Curzon kuone pa
siutęs išgirdęs tai. Francijos gi 
pasitraukimas reiškia tai, kad 
paskutinėj* dienoj prieš pajuo
siant Turkijai sutartį talki
ninkų frontas tapo sulaužytas 
ir Anglija dabar turės stovėti 
viena prieš Turkiją ir Rusiją. 
Karas delei to darosi neišven
giamas.

Anglai delei to labai šėlsta 
ir kaltina, kad Francija sulau
žė savo prižadus, nes ji priža
dėjusi remti Angliją Turkijoje, 
jei Anglija nekliudys Franci
jos veikimui Vokietijoje. v

Nebeleis gabenti anglių į 
Vokietiją

Ruhr angliakasiai reikalauja 
pakėlimo algos.

PARYŽIUS, sausio 31. — 
Francija ir Belgija dar labiau 
suspaus Ruhr distriktą ir pra
dedant nuo ketvirtadienio ne
beleis gabenti anglis ir koksą į 
neokupuotą Vokietiją. Apie tai 
šiandie bus pranešta Vokietijai.

Šiandie Vokietija turėjo už
mokėti pusę biliono auks. 
markių kontribucijos ir todėl 
sustabdymas anglių gabenimo 
į Vokietiją bus paremtas tuo, 
kad Vokietija neišpildė savo 
kontribucijos obligacijų.

Saar klonio angliakasiai pri
grūmojo šustreikaeji vasario 
5 d., jei jiems alga nebus pa
kelta dvigubai. Tas reikalavi
mas tapo įteiktas viešųjų dar
bų m misteriui Le Trocquer, 
nes tame distrikte kasyklos yra 
paimtos franeuzų, remianties 
Versaillės sutartim. Angliuką-

tie patys talkininkai, kada Lietuviai atsiėmė savo Klaipėdą
šiai sako, kad jų reikalavimas 
yra paremtas ekonominėmis 
priežastimis.

Francija šiandie galutinai 
izoliavo Ruhr distriktą, pasi
griebdama visus Ruhr klonio 
muitus ir pastatydama paru- 
bežy savo muitines. Tas pats 
tapo padaryta visame Pareiny- 
je. •

Tie to bus deportuoti iš Po
rcinio ir Ruhr visi vokiečiai 
valdininkai, o jų vieton bus 
pastatyti franeuzai.

Anglių gamyba mažėja.
DUESSELDORF, sausio 31. 

—• Anglių gamyba Ruhr dist
rikte sparčiai mažėja. Pereitą 
pirmadienį iškasta tik 10,000 
vagonų anglių, kuomet norma
liniai iškasama 22,000. Trūks
ta ir tuščių vagonų, nes antra
dieny buvo tik 7,000 vagonų. 
Delei to anglis kraunama prie 
kasyklų.

Daugely vietų tapo nukapo
tos telegrafo ir telefono vielos 
ir Essenas šiandie yni pilnai 
yra atkirstas nuo Vokietijos.

Sustabdė Francijos atbudavo- 
jimą.

BERLINAS, sausio 31. — 
Delei Francijos ir Belgijos užė
mimo Ruhr, Hugo Stinnes nu
stojo pristatinėti medžiagas 
Francijos atbudavojimui sulig 
kontrakto padaryto keletą mė
nesių atgal su <te Lubersal.

WEST PALM BEACH, Fla., 
sausio 29. 3 vaikai liko už
mušti ir 5 sužeisti boiskautų 
kempėj, kada vienas vaikų pa
taikė šūvį į dinamitą, kuris 
kabojo medyje maįše.

Anglija priėmė škuly at- 
mokūjimo sąlygas

> - ■ _____, L

LONDONAS, sausio 31. — 
Anglija nutarė priimti Ame
rikos pasiūlytas sąlygas apie 
atmokėjimą Anglijos karo sko
lų Jungt. Valstijoms. Tai bu
vo padaryta kabineto susirin
kime, kuriame dalyvavo visi 
m misteriai.

Anglija išpradžių Amerikos 
sąlygų nenorėjo priimti, nes 
Amerika reikalavo išpradžių 
mokėti 3 nuoš. palūkanų, o 
paskui 3l/2 nuoš. ir delei to 
derybos buvo pairusios.

Anglija atsisako veikti
’ LONDONAS, sausio 31. — 
Premieras Bonar Law šiandie 
htmetė parlamento atstovų 
Darbo partijos narių reikalavi
mą tuojaus sušaukti parlamen
to susirinkimą apsvarstyti 
Francijos pasigriebimą Ruhr 
distrikto.

PINIGŲ WU*SAS
Vakar sausio 31 d., užsienio pi-

Si mažiaus kaip už dalei’iu
buvo skaitoma Amerikes pini 
taip:

Angluos 1 sv. stenlinffų  $445 
Austrijos Itt kreaų  ......... Uc
Belgijos 100 frankų ............... $5.24
Danijos 100 frankų ............... $19.12
FJ»ų 180 MasSdų........y............. $f.S8
Francijos 100 frankų ................ $5.86
Italijos 100 lirų ..........   $4.75
Lietuvos 100 Litų .....................$10.00
Lenkų 100 markių ......................  U c
Norvegijos 100 kronų ............ $18.60
Olandų 100 guldenų ........... $39.42
Šveicarų 100 markių ........... $18.66
Švedijos 100 kronų .......   $26.70
Vokietijos 1PQ markių

Padėtis Ruhr distrikte.
Francija rengiasi daugiau že

mių griebtis.

LONDONAS, sausio 31. — 
Gautomis čia žiniomis, Fran
cija rengiasi pasigriebti dar 
daugiau Vokietijos miestų už 
Vokietijos pasyvį priešinimąsi 
Ruhr distrikte.

Masinis deportavimas vokie
čių valdininkų tęsiasi.

Geležinkeliečiai tebestreikuo- 
ja Mayence ir Pareinio distrik- 
tuose. Delei apsistojimo trau
kinių vaikščiojimo, į Ruhr ir 
Parcinį nebeįgabenama mais
to ir tiemę kraštams artinasi 
badas.

Belgija sutinkanti su Franci
jos plonu pasigriebti dar dau
giau Vokietijos miestų.

Vokietijos gi marke spar
čiai artinasi prie vertės Aust
rijos kronų ir jau yra netoli 
to. Francijos frankai irgi nuo
latos puola. i

Sauks nusiginklavimo 
konferenciją

Tarsis apie sumažinimą laivy
nų.
PARYŽIUS, sausio 31. — 

Tautų sąjungos taryba šiandie 
nutarė šaukti internacionalinę 
konferenciją tų valstybių, ku
rios turi karo laivynus ir ku
rios nėra pasirašiusios po Wa- 
shingtono laivynų mažinimo 
sutartim, pasitarti apie praplė
timą AVashingtono sutarties 
ant kitų laivyninių šalių. Kon- 

Iferencija įvyks birželio mėn.

Lauks Turkijos atsakymo 
iki septiutadienio

Visas Anglijos laivynas Turki
jos vandenyse.

LAUS.ANiNE, sausio 31. — 
Turkijos delegacijos galva įs
iliet Paša šiandie paprašė dvie
jų savaičių laiko Turkijos vald
žiai apsvarstyti talkininkų tai
kos sąlygas ir į jas atsakyti. 
Bet talkininkai davė laiko tik 
iki septiutadienio.

Rengiasi prie karo.
LONDONAS, sausio 31. — 

Dar vienas Anglijos dreadnau- 
tas išplaukė į artimuosius ry
tus. Jis sustos Čanake, Darda
nčių pertakoj.

Beveik visas Anglijos laivy
nas dabar yra Turkijos vande
nyse, prisirengęs karui.

Nors užsienio reikalų minis
terija skelbia, kad nėra jokių 
nesusipratimų tarp Anglijos ir 
Francijos artimųjų rytų poli
tikoje, bet *yra žinoma, kad 
premieras Bonar iLaw labai 
rūstauja ant Francijos proce
dūros.

Atsitikime karo, Turkiją vei
kiausia puls Anglija ir Graiki
ja. Turkija negali tikėtis lai
mėti pergalę, bet ji labai ilgą 
laiką gali vesti partizantinį ka
rą. šiuo laiku Anglijos-Fran- 
cijos sąjunga neveikia, bet ji 
visgi dar nėra oficialiniai iš
laidota. Italija, prisibijodama 
iškįlimo visuotino Europos ka
ro delei Anglįjos-Francijos ki- 
virčių, j ieško progos būti tai
kintoja. Francijos ambasado
rius Ryme pranešęs premie- 
rui Mussolini, kad Francija 
priimtų Italijos tarpiu i nkystę.

250 angliakasių žuvę 
Silezijoj

BEIRLINAS, sausio 31. — 
Gauta žinių, ‘kad gal 250 ang
liakasių žuvo ekspliozijoj Hei- 
nitz kasykloj, Beauthen, Lenki
jos Silezijoj. Jie visi lapo užda
ryti kasykloje ir nėra vilties 
juos išgelbėti. 19 lavonų jau 
tapo atgauta.
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55 žmonės užmušti
CHICAGO. — Automobiliai 

vakar užmušė dar 2 žmones. 
Tuo bildu sausio mėn. auto
mobiliai Chicagoje užmušė 55 
žmones.

Nuo munšaino mirė irgi 55 
žmonės. Išrodo, kad Chicagoje 
jeigu ne munšainas žmogų pa
gaus, tai automobilius tai pa
darys.

SAKSONIJOS KABINĖTAS 
REZIGNAVO.

BERLINAS, sausio 31. —• 
Saksonijos (Vokietijoj) kabine
tas rezignavo, kadangi vidaus 
reikalų ministeris Lipinski ne
gavo pasitikėjimo balsavimo. 
Prieš jį balsavo dešiniosios 
partijos ir komunistai.

Narutavičiaus užmušėją nužu
dė.

VARŠAVA, sausio 31. — 
Juozas Niewiadomski, kuris 
nušovė Lenkijos prezidentą 
Narutavičių, šiandie taj>o nu- 
žudylas, pildant civilinio teis
mo nuosprendį.

Rusai gelbės vokiečius.
MASKVA, sausio 31. — šian

die paskelbta, kad 100,000 auk. 
rublių tapo surinkta sovietų 
darbininkų organizacijų pagel
bėti streikuojantiems vokie
čiams darbininkams Ruhr dis
trikte.

WASHJNGTON, sausio 28. 
— Prohibicijos biure patirta, 
kad per pereitus trys metus 
vien tik ųųo Bahania salų tapo 
šmugeliu įgabenta Amerikon 
2,(XX),(XX) galionų degtinės. 
Daugiausia įgabenta pereitais 
metais.

šiąndie — lietus ar sniegas 
ir šalčiau.

Saulė teka 704 v., leidžiasi 
5:03 v. Mėnuo leidžiasi 6:45 v.


