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dalinai nūs
sprendžia, jog konferencija ta
po oficialiniai uždaryta ir to
dėl jokio nuosprendžio apie 
Turkijos pertakas nepadaryta. 
Rusai prašo Angliją, Franciją 
ir Italiją, kaipo kvietėjus, pra
nešti jiems, rusams, laiką ir 
vietą kada derybos atsinaujins.

laipsnyje suardytų Francijos 
pienus naudoti Lenkiją kaipo 
nuoaltinį grūmojimą Vokieti
jai.

Ludeudorffui nepavyko

DAR $500 KLAIPĖ 
DIECIAMS

Vėl bando susiaurinti 
ateivystę

Nuvyko Austrijdn monarchis- 
....tus stiprinti, bet vos gyvas 

ištruko.

Siūloma įleisti tik dalį to skai
čiaus ateivių, kokis dabar 
įleidžiamas.

yra
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LONDONAS, vasario 6. Te- 
legraph politinis koresponden
tas praneša, kad laikinis kom
promisas tapo padarytas tarp 
Lietuvos valdžios ir talkininkų 
ambasadorių Kaune apie regu
liavimą padėties Klaipėdoje iki 
ar ambasadorių konferencija, 
ar tautų sąjunga nuspręs apie 
to krašto likimą. Pranešėjas 
priduria, kad menama, jog bus 
nustatyta neutralinė zona.

kad Lenkija 
prieš 
sku- 

Dau-
gelis rekrutų yra vokiečiai, 
kuriuos vilioja didelė alga 
8,000 markių į dieną.

Lietuvos pinigai tapo įves
ti priverstinam vartojimui.

Turkija jau sutinka pa 
sirašyti taikos sutartį
Priima talkininkų sąlygas.

WASHINGTON, vas. 6. 
Atstovų buto immigracijos 
mitetas vakar užgyrė bilių, 
ris dar labiau suvaržytų atei- 
vystę į Jungt. Valstijas ir žy
miai sumažintų 'skaičių atei
vių. Tuo biliuin butų įleidžia
ma tik trečdalis to skaičiaus 
ateivių, kokis dabar yra įlei
džiamas.

Sulig biliaus, nustatant kvo
tas ateivių iš kiekvienos šalies 
butų vadovaujamąjį skaičium 
ateivių gyvenusių 1890 m. ir 
to skaičiaus butų įleidžiama tik 
du nuošimčiai. Dabar gi įlei
džiama 3 nuoš. to skaičiaus 
ateivių; kokis gyveno Jungt. 
Valstijose 1910 m.

ku
li u-

VlfeNNA, vasario 6. -— Į Au
striją iš Bavarijos buvo atvy
kęs paskubęs1 Vokietijos mo- 
narchistas gem Ludendorff.* Jis 
turėjo kalbėti nacionaliniame 
valstiečių kongrese Klangen- 
furt, Karintijoj, tikslu sustip
rinti Austrijos monarchisfus. 
Bet nespėjus jam į Klangen- 
furt atvykti, kaip ištiko susi
rėmimas tarp socialistų ir pan- 
germanų. Jam važiuojant iš 
stoties darbininkai bandė išvil
kti jį iš automobilio, šaukdami 
“Duobkasis,

CHICAGO. — Chicagos Lie
tuvių Klaipėdos Komitetas va- 
kas pasiuntė kablegrama Vy
riausiam Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetui Klaipėdo
je dar $500. 'lai jau antru kar
tu chicagiečiai siunčia nema
žą auką Klaipėdos kovotojams. 
Nesenai tas pats komitetas pa
siuntė Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetui $2,000. To- 
kiu budu chicagieciai pasiuntė 
klaipėdiečiams jau $2,500.

Reikia tikėtis, kad aukos ir 
toliau nesustos plaukusios 
k ta ipėd i eč i ų gelbėj i m u i.

Anglai grūmoja Francijai
Pasitrauks iš Franrijos, jei 

Lausannos konferencija pa
irs.

Anglija rems Vokietiją

Klaipėdos lietuviai nonų 
sileis talkininkams

Atmes jų ultimatumą. Pasi
trauks tik kada kaliniai lai
vai apleis uostą. Klaipėda 
vartoja Lietuvos pinigus.

KLAIPĖDA, vasario 5 (Rašo 
Isaac Don Levine). — Griežtas 
“Ne” buvo lietuvių sukilėlių 
vadovo Simonaičio atsakymas 
į mano klausimą ar jis mano 
išpildyti talkininkų ultimatu
mą evakuoti Klaipėdą bėgyje 
7 diriių.

Simonaitis, dabartinis pre
zidentas laikinosios valdžios, 
išrodo į Amerikos bankierių ir

tas. »o
Jis sako, kad lietuviai savo 

žygį užėmimo Klaipėdos remia 
ant Versaliaus sutarties. Jis 
sako, kad Clemenceau prižadė
jo Klaipėdą Lietuvai. Jis nepai
so talkininkų ultimatumo ir 
sakosi sutinkąs, kad talkinin
kai paduotų klausimą rišti tau
tų sąjungai.

Simonaitis sakėsi esąs prisi
rengęs ištraukti savo spėkas iš 
Klaipėdos kaip tik talkininkų 
laivynas išplauks; taipjau su
tinka padaryti miestą laisvu 
portu, prieinamu Lietuvai, Ru
sijai ir 'Lenkijai.

Lietuvių vadovai šiandie pa
siuntė ambasadorių konferen
cijai dvi notas, reikalaudami, 
kad talkininkai įsakytų savo 
komisionieriams susilaikyti 
čia nuo veikimo prieš lietuvius.

Jie taipjau 
(toriams apie 
to lietuvius 
stovaujančio 
rimą, kad
butų prijungtas tuojaus prie 
Lietuvos kaipo autonominė 

teritorija.
Sekretorius sako, kad Klai- 

!><xla gali pavirsti antruoju 
Serajcvo pagimdydama nau
ją pasaulinį karą, jei talkinin
kai bandys griebtis įplrevar- 
tos. Jis sakėsi manąs, kad 
ultimatumas tapo pasiųstas

LONDONAS, vasario 6. —• 
Francija pranešė Anglijai, kad 
Turkijos delegacija jau sutiko 
pasirašyti visas taikos sąlygas.

Turkijos sutikimas pasirašy
ti visas tas sąlygas, kurias ji 
buvo atmetusi pereitą septinta- 
dienį, tapo parduotas Francijos 
užsienio reikalų ministerijai 
ir tuojaus tapo persiųstas Lon
donan.

Francijos valdžia ragina An
gliją visą tą dalyką išrišti tuo
jaus interesuose visų talkinin
kų ir ypač Francijos.

Francijos ambasadorius šian
die apsilankė Anglijos užsienio 
reikalų ministerijoje, laukda
mas valdžios atsakymo.

Eina svarbios derybos.
LAUSANNE, vas. 6. — Pa

tikimuose oficialiiiniuose rate
liuose tapo patvirtinta, kad da
bar eina svarbios it* skubios 
derybos tarp Paryžiaus ir Lon
dono pastangose susitaikinti 
su Turkija.

Vienas Turkijos delegatų pa
sakė, kad susitaikimas jau 
tapo atsiektas dėl juridinių 
kapituliacijų, bet dar yra svar
bus finansiniai dalykai, ku
riais susitaikimo dar nepasie
kta.

Turkai paskelbė, kad jie ry
to vakare išvažiuos į Angorą. 
Jie pasiūlę panaikinti sutarty 
ekonominius skirsnius, palie
kant juos paskesnėms 
boms. Manoma,
bando tik gauti daugiau 
cesijų ir todėl sutarties likimas 
priklauso ne nuo dabartinių 
derybų, bet yra rankose Lon
dono, Paryžiaus ir Rymo val
džių.

čičerinas sako, kad paįrimas 
šios konferencijos aiškiai rodo 
kaip bejiegės yra, Europos vals
tybes kada jos susiduria su 
svarbiais klausimais. O tai dėl 
to, kad pašalino Rusiją iš de
rybų. “Nė artimųjų rytų klau
simo išsprendimas, nė abelnas 
Europos susitaikimas yra ne
galimi be Rusijos”, tvirtina 
Rusijos užsienio reikalų mi
nis teris.

Rusijos delegacija pasiuntė 
notą konferencijai, kad ij

parodo kad ir atsitikime su 
lietuviais. Dabar iš Lietuvos 
gali įvažiuoti 2,3|0 žmonių į 
metus laiko, bet prie naujų 
įstatymų galėtų įvažiuoti tik 
213 žmonių!

Vienok yra daroma išimtis, 
kuri tą kvotą pakeltų iki 400 
žmonių.

Kraujagerys’ 
Jam tapo tada 

uždrausta kalbėti kongrese, o 
gatvių papuošimai liko nudras
kyti ir sudeginti.

Grįštant atgal į Bavariją jo 
traukinis buvo socialistų už
pultas keliose vietose ir vos ne
palydėjo gyvastį — Austrijos 
darbininkai ant \to monarchis- 
to buvo taip įširdę, kad norėjo 
jį nulinČiuoti.

Policija išlipino Ludendorffą 
Hetzendorfe, tuoj prie Vienuos 
ir paprašė jį tuojaus nešdintis j 
Vokietijon. Jis ten pasiliko per 
naktį' ir važiuos tiesiai Muni- 
chan visai Viennoje nesusto
damas.

Francuzai vėl veržiasi

de ry
kai! turkai 

kon-

Duos jai kreditų ir 
kooperuos. Didelis 
Francijai.

viskame 
smūgis

Francija vėl gretinasi 
prie Rusijos

Paėjo Vokietijoje 25 mylias 
nuo rubežiaus'

Nori padaryti Franci jos-Len
kijos-Rusijos sąjungą prieš 
Anglijos-Vokietijos sąjungą.

LONDONAS, vas. 6 (Rašo 
John Stcele), — Darosi naujas 
persigrupavimas spejkųj. IFa-ily 
Telegraph politinis korespon
dentas tikrina, jog jis turįs ži
nių, kad Francijos valdžia 
rengiasi permainyti savo po
litiką rytinėj Europoj.

Prityrusiems dabotojams bu
vo aišku, kad dalykai Euro
poje eina prie sudarymo dvie
jų besivaržančių grupių val
stybių, kurių vadovais iš vie- 
nos pusės yra Francija ir Ru
sija, o iš kitos pusės — Ang
lija ir Vokietija. -

Francija nuo 
Lenkiją kaipo

LONDONAS, vas. 6. — Iš 
Esseno pranešama, kad Fran
cuzai paėjo 25 mylias nuo ru- 
bežiaus ir užėmė Goddelau, 
Hesse valstijoj. Vokiečiai tikisi, 
kad ir Mannheim bus užim
tas.

Badeno valdžia uždraudė vi
siems Badeno valdininkams 
naujai ok u puotoj teritorijoj 
klausyti franeuzų įsakymų.

BERLINAiS, vasario 6. — Iš
rodo, kad Anglijos finansai ir 
industrija vienysis su Vokieti
ja bendroje kovoje prieš Fran
ciją. Pirmą laimėjimą tame 
dalyke laimėjo liūgo Stinnes. 
kuris ryto grįžta Berlinan. Jis 
užbaigė derybas apie didelius 
kreditus, kurie aprūpins Vokie
tijos industriją anglimis ir tuo 
leis Vokietijai almerti Franci
jos ekonominį apgulimą. Tįe 
anglių kreditai duoda tvirto 
pamato tolimesniam Anglijos 
ir Vokietijos industrijos koope- 
ravimui Ruhr distrikte.

Skaitoma, kad lai yra prad
žia ekonominio karo, kuriame 
Anglija ir Vokietija kovos 
prieš Franciją. Finansiniuose 
ir industriniuose rateliuose 
manoma, kad prie Anglijos- 
Vokietijos galbūt ilgainiui pri
dės ir Jungt. Valstijos. Tai 
duotų pilniausią perpilę ant 
viso to ką Francija atsiekė 
Ruhr ir užimdama dalį Bade
no.

LONDONAS, vas. 4. Ang
lijos kabinetas nieko1 neatsa
kys į Francijos premicro Poin- 
care paskelbimą, kad Francija 
yra pasirengusi daryti atskirą 
sutartį su Turkija, jei Lausan
nos konferencija pairs. Anglija 
pirmiau pažiūrės ar ta konfe
rencija pairs, ar ne. Jeigu kon
ferencija pairs be pasirašymo 
taikos, tai Anglija tada atvi
rai pasakys Francijai de] 
jos veidmainingumo, nes kon
ferencija galinti pairti lik dėl 
franeuzų permainymo savo nu
sistatymo ir paskutinėj valan
doj atsižadėjo remti anglus.

Jeigu tai įvyksią, lai Anglj- 
jos-Francijos sąjunga ant visa
dos pairsianti ir lada Angli
jos kareiviai liktų atšaukti iš 
Vokietijos, paliekant ten veikli 
vieniems Prancūzams. Be to 
Anglija pradėtų traiiklis iš Eu- 
rojios politikos ir bandytų su
siartinti su Amerika.

Eina gandų, kad francuzai 
jau dabar yra susitarę su tur
kais ir pripažinę Turkijos tuos 
jos reikalavimus, kuriuos at
metė anglai. Francija už tą 
tikisi iš Turkijos gauti didelių 
koncesijų.

Mirė nuo munšaino
CHICAGO. •- Gatvėje prie 

jo namų rasta negyvas Juozas 
Zubinas, 52 m., gyvenęs prie 
1718 N. Robey SI. Manoma, 
kad jis mirė nuo munšaino. 
Tuo budu šiemet tiesioginiai 
nuo munšaino ulini jau (>0 
žmonių.

Munšavnas žmonių žudyme 
labai lenktyniuojasi su Chica
gos automobiliais, nes auto
mobiliai per tą patį laiką už
mušė 63 žmones.

Ruhr “diktatorius”.

Pragyvenimas Ruhr kįla

pranešė ambasa-
Klaipėdos kraš- 
gyventojus at- 

komiteto mita-
miestas ir poetas

senai remia 
vieną iš savo 

Vokietiją, bet 
negali veikti 
delei Rusijos 

rytiniam rube-

Lenkija dabar 
prieš Vokietiją, 
grūmojimo jos 
žiui. Francija dabar nori, pa- 
liuosavimui Lenkijos veikimui 
prieš Vokietiją, suteikti pripa
žinimą Rusijai ir galbūt net 
padaryti su Rusija formalinę 
sąjungą.

Kitas retežius eina per Tur
kiją. Henri Franklin-Bouilion 
stengiasi pritraukti Turkiją 
prie Francijos, kuomet tuo 
pačiu laiku ir Rusija stengia
si laimėti Turkiją. Tai paaiš
kina kodėl Francija pasiprie
šino Anglijai Lausannos konfe
rencijoje.

Anglijos politikai mano, kad 
jei Vokietija pripažintų stovu- 
mą Lenkijos respublikos ir jds 
rubežių, tai ji laimėtų Lenki
jos prielankumą ir tūlame

DUESSIslLDORF, vasario (>. 
— Ištremtasis Duesseldorfo 
miesto galva Schmidt tapo pa
skirtas “Ruhr diktatorium”. 
Jis vadovaus ekonominėj ko
voj su Francija ir turės augš- 

gyventojų 
distrikte. 
Cuno ir 
jis turės 

Ruhr rei-
Jo paskiri- 

yra

DUSSELDORF, vas (i.— Re
gyje mėnesio laiko pragyveni
mas čia pakįlo 300 nuošimčių.

Kasyklose iškasama labai 
mažai anglių. Ko negali suvar
toti Ruhr industrija, piliama į 
laukus ties kasyklomis.

Pieno trūksta, bet miltų už
teks dar 4 savaitėms, o bulvių 
10 dienų.

Geležinkelių padėtis galuti
nai susipinusi 
ja. Niekurie
kurie buvo sugrįžę į darbą, vėl 
darbą metė. Traukiniai veik' 
nevaigšto.

WICHITA, Kas., vas 5. — 
Trys (žmonės žuvo, 26 prapuo
lė ir 8 labai apdegė gaisre 
biednuomenės tenementinia- 
ine name.

ir kasdie blogė-

Jį paskirė kancleris 
Vokietijos kabinete 
portfelį “spėria linio 
kalų m misterio”,
mas rodo, kad Vokietija 
nusprendusi ir toliau vesti ko
vą su Prancūzais tame distrik- 
te, ir ta kova veikiausia bus 
labai ilga.

PINIGŲ KURSAS

, Vakar vasario 6 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
gaiš Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 100 kronų ................... *Ac
Belgijos 100 frankų ............... $5.70
Danijos 100 frankų ............... $19.00
Finų 100 markių........................ $2.50
Francijos 100 frankų ........... $6.34
Italijos 100 lirų .... i............................ $4.86
Lietuvos 100 Litų .................... $10.00
Lenkų 100 markių  ....................  U c
Norvegijos 100 kronų ........ $18.64 
Olandų 100 guldenų ........... $89.52
šveicarų 100 markių ........... $18.87
Švedijos 100 kronų ............... $26.58
Vokietijos 100 markių.............. U c

Graikija ir Turkija taikosi
LAUSANNE, vas 6.— 

ta žinių, kad jei neiškils, 
jų kivirčių palei Morica 
skriančią rytinę Tralkiją 
vakarines, tai yra priežasties
manyti, kad Graikija ir Tur
kija pasirašys tajikos sutartį 
Konstantinopoly už kelių sa
vaičių.

Gau- 
n au- 
upę, 
nuo

11 ŽMONIŲ ŽUVO GAISRE.
WI0HITA, Kas., vasario 6.— 

Trys lavonai tapo atkasti iš po 
griuvėsių sudegusio tenementi- 
nio namo. Manoma, kad po 
griuvėsiais yra dar 8 lavonai, 
tokiu budu skaitoma, kad tame 
gaisre žuvo^l.l žmonių.

z Talkininkai nusileidžia 
turkams

■ ... 4-..,-.......

LAUSANNE, 3. - -
Ilgoj konfercnciinj su Turkijos 
delegatu Ismet Paša talkinin
kai padarė dar daugiau konce
sijų Turkijai. Ismet Paša te- 
čiaus pasakė, kad jis nėra nu- 
si sprendęs ar pasiūlytosios 
koncesijos yra užtektinai svar
bios, kad jos patenkintų tur
kus ir paprašė daugiau laiko 
jų apsvarstymui.

Trockis pranaušauja karą
Jis prasidėsiąs gegužės mėn.

LONDONAS, vasario 4.
Kaip pranešama iš Copenbage- 
no, Rusijos karo ministeris 
Trockis darydamas kareiviu 
peržvalgą Vinicoj laikęs pra
kalbą, kurioj pasakęs, kad ge
gužes mėn. galima tikėtis iškį- 
limo naujo Europoje karo.

Ruhr streikas atšauktas
DUSSEUMIRF, vąs. 4.

Vokietijos valdžia atšaukė ge
ležinkeliečių streiką Ruhr dis
trikte ir pakvietė juos sugrįsti 
į darbą ten, kur jiems nereikės 
susidurti su franeuzų karei
viais. Geležinkeliečiai paklausė 
Berlino įsakymo ir beveik vi
si sugrįžo į darbą.

ESSEN, vas. 5. - Vokietijos 
industrinis magnatas liūgo Sti
nnes, kuris turi daug dirbtuvių 
ir kasyklų okupuotame Ruhr 
distrikte, su savo sunum atvy
ko į Esseną ir turėjo pasitari
mų su savo dirbtuvių viršinin
kais. Tikslo jo atvykimo neži
noma.

šiandie — veikiausia giedra 
ir šalčiau.
, Saulė teka 6:58 v., leidžiasi 
5:11 v. Menuo teka 11:23 v. v.

nminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

• ' • ' ' "! ‘ .! i I 'f : į: j

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
‘ pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do

leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
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Kas Dedas Lietuvoj
Kaip kunigai kiša nosį į 

mokyklas.

Kurtuvėnai (Šiaulių apskr.) 
Vielinis klebonas kun. A. Ra
kauskas, remiantis 79 § kon
stitucijos, įsisteigė Kurtuvė
nuose prad. mokyklą. Mokslas 
prasidėjo 15 lapkričio su 30 
vaikų. Minėtasai klebonas pats 
save pasiskyrė mokyklos vedė
ju ir sau padėjėją gyvojo ro
žančiaus organizacijos gabiau
si narį E. Gavūnattę. Klebonas 
A. Rakauskas pranešu Mokyk
lų Instruktoriui, jog Gavėnai-, 
tė turinti mokytojos teisės, 
nors Instruktoriui gerai žino
ma, kad ji jokių teisių neturi. 
Be to'reikia pridurti, kad kum 
Rakauskas, skirdamas save 
mokyklos vedėju, visai nežino 
lietuvių kalbos, kas matyti iš 
jo paties rašto š. m. lapkričio 
niėn. 23 d. Nr. 621 rašyto prad. 
Mokyklų Instruktoriui. Jame 
nėra beveik nei vieno žodžio 
be klaidos. Kaip gi tas “vedė
jas” mokins vaikus, jei pats 
dar gerą metą turi mokintis?

Aukščiau minėtame rašte 
kun. Rakauskas, pranešdamas, 
kad jis įsisteigė mokyklą, pats 
pasiskyrė vedėju ir sau už pa-

dėjeję Gavėnaitę, reikalauja iš 
Instruktoriaus mokėti algą mo
kytojams ir aprūpinti mokyklą 
nlokslo priemonėmis. Tačiau 
Inslrutktoris atsisakė klebonė
lio reikalavimą pildyti ir pa
tarė pasiskaityti prad. mokyk
lų įstatymų, iš kur jis galės su
žinoti, kaip mokyklos steigia
mos. —Eks-mokytojas.

Kauno karo cenzorius ŽadeT-1 Pirm, neduoda kalbėti skam- 
kis ir Kauno miesto viršinin
kas Murkus įpynė dar tris 
bjaurius dyglius. Tiedu pone
liai, susitarę, konfiskavo jau 
17-tus ipetus (beveik nuo pat 
spaudos leidimo) tris kalendo
rius — 30,000 ekzempliorių:

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai)-.

Monroe gat. arti State 
' Beperstoginls . Vodevilius 

šeartaiL Sekmad.
Šventinis

45 ir 22c (ir takiai), 
taiin. rateliam*

10c (išskiriant teitad., 
sakamd. ir

SDUHli aktei ir
Jaru L paveJlMlai.

‘'Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Kairiai (Šiaulių apskr.). Čia 
yra 2-jų komplektų mokykla. 
Lanko ją daug vaikų. Vietinis 
klebonas kalėdodamas agituo
ja tėvus neleisti mokyklon vai
kus, nes, girdi, mokytojai esą 
bedieviai ir “sugadinsią” jų 
vaikus. Mat jagamastėliui ne
patinka, kad mokytojai nesi ra
šo gyvojo rbžančiaust draugi- 
jon ir nebučiuoja jam rankų. 
Tačiaus agitacija negelbsti — 
tėvai mokytojais patenkinti.

Indraja.

Darbininku gyvenimas.
Kuršėnai (Šiaulių apskr.).— 

Čia yra daug darbininkų. Dau
giausiai dirba prie namų sta
tymo darbų. Bot pasibaigus 
statymo sezonui darbininkai 
nustojo darbo. Kitur darbo ne
gali rasti, nes nėra jokių įmo
nių, neskaitant dviejų tarto- 
kų. ^Tuose tartokuose dirba 
apie 30 darbininkų kiekviena
me. Dirba kasdien po 12 va
landų. Už taip ilgą darbo die
ną moka 2 litu vyrams ir 1 li
tą moterims. Retkarčiais gau
na darbo pas namų savininkus, 
bet ten dar mažiau moka 
Vi—1 L t- dienai. Su lokiu už
darbiu ir pusbadžiais neišgy
vensi. Bet (Ndelė dauguma dar
bininkų visai neturi darbo.

Tokio brangymečio melu 
darbininkams gręsia badas.

Lietuvos keleivis, 3) Juokų ka
lendorius. Konfiskavo ir po 
krautuves bėgiojo ir atiminė
jo, kaip anais laikais prieš 
1904 melus kad darydavo am
žines atminties maskolių žan
darai ir šnipai. Kalendorių by
la tapo paduota Kauno Tai
kos teisėjui Garubavičiui (ko
kia rusiškai lenkiška pavar
dė), kuris “Keleivį” išteisino, 
o du kalendorių rado kaltais. 
Kalendorių 
Jakavičius

leidėjas Liudvikas
Šiauliuose apskun-
Kauno Apygardos 
nelemtasis Morkus, 
kalendoriui pada

lai yra, apskun-

Teisnu), o 
išteisintam 
re protestą, 
de aukštesnėn įstaigon. Kalti
na už pačius niekus: už įžei
dimą Purickio, šmugelninkų, 
kyšiu davikų ir ėmikų, kuni
gų ant, bačkos (prieš seimą 
agitacijoj) ir t. t.

x Tas/ pats.

16-is seimo posėdis
9 sausio 1923 in.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT
AUDITOR-ius '

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., .

203 Dcarborn St.
Chicago, Iii.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

Spaudos varžymas
Lietuvoj’e.

Amerikiečiams turbut bus 
nenaujiena girdėti apie spau
dos varžymą (Lietuvoje. Bai
giantis 1922 metais Lietuvos 
valdžiai į jos erškėčių vainiką

VYRIAUSI VIRŠININKAI DRAUGIJOS

Tarnauja be užmokešnio
Jei randas kokia kita brolinė organizacija, kuri nori pasirodyti visuomene 
tokia nesutepta, kokia pasirodo Order of Owls, tai tegul pareiškia tą'viešo 
spaudoj, tegul tą pasiunčia per Jungtinių Valstijų paštą. Tąsyk tas bus tie 
sa, arba paštas pasiųs juos i kalėjimą, ten kur jie priklauso už apgaudinėjimą 
ir viliojimą mėnesinių duoklių iš žmonių.
Order of Owls su pasididžiavimu pareiškia, kad jos vyriausi viršininkai tar
nauja be piniginio atlyginimo. Be algų. Be bonų. Be kyšių. Tas paro 
do, kad šitos didžiosios pasaulinės plotmės organizacijos ūpas yra pašvenčia
ma DRAUGINGUMO darbams ir žodžiams.
Vyriausieji Order of Owls viršininkai tarnauja tam kad padarius gera save 
draugams Apuokams — savo brolijos broliams. Jų draugingumas yra kuo 
nuoširdžiausios rūšies — pas juos nėra to, kad viena ranka pinigus imti, kita 
per petį tekšenti savo brolių balsų prašyti. z
Ve delko Order of Ovvls draugijos duoklės yra tekios mažos — tik 75 centai 
menesiui — ir ve delko šitos mažos duoklės gali tiek daug gero padalyti 
Apuokams nariams ir jų šeimynoms. Nei centas nenueina paparkanfs ar 
plačiam gyvenimui. Kiekvienas centas išleidžiama Apuokų nariu ir jų šei
mynų labui.
Jus, kurie norite įstoti Į šitą brolinę organizaciją, norite žinoti, kas yra da
roma su jūsų Įmokamais pinigais. Apuokai pasako jums ir pasako jums 
laikraščiuose, kurie siunčiama Jungtinių Vastijų paštu tatai galite žinoti, kad 
jie pasako liesą.
Be to Order of Owls draugijoje nėra rinkliavų, NETIKĖTŲ MOKESČIŲ 
Jums nepareina manyti, kad jums atseis tiek, o paskui surandama, kad at- 
seinama daug daugiau. Jus žinote, kiek atseina ir jus žinote, kad jus gausite 
viską nemokėję NEI CENTO DAUGIAU.

------------------------------------------------ —---------------------------------------- (-------- -

World’o Almanakas 1923 metams 
puslapy 395 sako:

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

Speciale čarterinč įstojamoji mokestis $10.
šitas draugiškas pasiūlymas (specialis numažinimas) yra tik Lizdams, kol jų 
čarteriai yra išimami. Kuomet čaTteris yra išimtas įstojamoji mokestis turi 
būti pakelta. — Tokia yra taisykle. Daugelis čarterių jau uždaryta. — Išsto- 
jamoji mokestis pakelta. Kiti lizdai tuojau seka. (Kas savaitė išduodami 
naujas čarteris). Pasiskubinkit kol tavo apylinkės Lizdas dar nėra uždaręs 
čarterio. / \

Pasiųsk šitą kuptmą Draugingiausiai Pasaulyje Organizacijai
ORDER OF 0WLS

52*2 Fifth Avenue, New York City
Aš noriu daugiau sužinoti apie Order of Ovvls organizaciją be jokio 

privalumo man.

Pavardė....................  *...................................-......
Adresas...................  *......
Geriausias laikas mane matyti ..........................................................

Pirmininkauja dr. Bistras.
Pirmuoju dienotvarkės punk

tu eina “L/iet. Respublikos 1922 
m. papildomoji pajamų ir iš
laidų sąmata.”

Fin. Prek. ir Pramon. Minis- 
’eris Petrulis prie šio dienot
varkės punkto duoda paaiškini
mų. Sąmata įturėjo būti svar
stoma daug ankščiau; savo
I alku ji buvo ir padaryta, bet 
katastrofingam markės krili- 
nui ir valiutos permainai įvy
kus, — viskas sugriuvo ir są- 
natą reikėjo rengti naujoj for- 
noj, kokioj ji šiandien ir bus 
•varstoma. Pereinamasis valiu
tų laikotarpis būva labai sun
kus, padėtis labai kebli, — bet 
dabartiniu momentu, išeinant 
š esamos padėties, galima kon- 
datuoti, kad valstybė turi pas
tovią, tvirtą valiutą, ir jeigu 
iabar dar yra trukumų, tai iki

rgalo metų musų finansai visai 
aisi'tvarkys ir sustiprės. — To
kios reiškia vilties Ministeris.

Referentas . atst. Steponavi
čius prieš statant sąmatą, Fi- 
lansų Biudžeto komisijos var
iu nurodo bendrus jos truku- 
nus. &tai jie: Universiteto, Ve- 
erinairijos skyriaus ir Teisin
gumo N-jos papildomosios są- 
natos neįtrauktos į Ministe- 
ijos • pristatytąją; čia išlaidos 
ladidės apie 309,000 litų. Iš ki- 
os pusės komisija rado naujų 
pajamų šaltinių, M-jos sąma- 
oj nenurodyta, kurie duos val- 

x ;tybei virš 6,000,000 litų. Re- 
erentas siūlo sąmatą skaityti

II skaitymu ir priimti su Fin. 
r Biudž. Komisijos liekiąino- 
nis pataisomis. Taip iki pert
raukai priimama pajamų Isą- 
niata.

Po pertraukos V. Prezidiu- 
nas skelbia, valst. liaudininkų 
mterpėliądijos klausimą dėl 
Kauno miesto Komendanto įsa
kymo 1922 -m. gruodžio m. 20 
lieną, bet atst. Sleževičius pra
šo be eiles žodžio. Pirmininkas 
čodžio duoti nenori, tada atst. 
Sleževičius, remdamasis 85 Sta
nio •§ įrodo, kad jam žodis 
airi būti duotas* ir tik tada jis 
klodamas.

Pastebėtina, pradeda Sleže
vičius, kad krikšč. deni, blo
kas, paskelbęs buvo diktatūrą 
Lietuvoje, laužydamas jos kon- 
ditueiją ir įstatymus, užtarda
mas tuos laužytojus, — nenori 
duoti Seime net žodžio kitų 
pakraipų žmonėms. Nemany
kite, gerbiamieji, kad tuo bū
du uždarysite mums burnas ir 
tiesos ir teisybes žodis nepa
sieks liaudies, nepasieks vi
suomenės!

Atst. Sleževičius valst. liaud. 
vardu paskaitė pareiškimą dėl 
neteisėtų Prezidento rinkimų 
ir konstitucijos laužymo. Jam

bindamas abiem skambučiais.
Po to skaitoma valst. liaud.. 

interpeliacija dėl minėto Kau
no Komendanto įsakymo.

Kalbėdamas dėl reikalingu
mo ir skubotumo šios interpe
liacijos, atyt. Sleževičius pripa- 
rodė, kad įsakymas labai ne
mokamai, visai nejuridiniai, 
perdaug bendrai parašytas, 
kad juomi vaduojantis už kiek
vieną ir teisingą pasakymą, 
sveiką kritiką galima bausti 
ir dėti ‘didžiausias administra- 
tyvines pabaudas. Pagaliau 
musų valdžios ir valstybes au
toritetas yra saugojamas net 
tokiais įstatymais* kokių kitos 
valstybes 
džia 
prieš 
mus.
bausti už juos. Išeinant iš to 
viso, — toks įsakymas yra ne
leistinas, priešingas konstitu

cijai ir leidimas tokių įsakymų 
yra baustinas.

Min. Pirm. Galvanauskas nu
rodė formulę interpeliacijos 
pusę, (Kabinetas, atsistatydinęs 
ir nesą kam interpeliacijos da
vinėti, nes griaut kabineto ne
reikia), neliesdamas esminės 
puses.

Atst. Venslauskis (>soc.»d.) 
pasinaudodamas proga išsitar
ti dėl balsavimo motyvų nuro
dė į kr.-d. prasižengimus dėl 
įstatymų laužymo, su žinia, 
kurią minėtas įstatymas yra 
išleidęs irgi paskaitė pareiški
mų soc. d. dėl neteisėtų Prezi
dento rinkimų ir Konstitucijos 
laužymo.

) Interpeliacija, krikšč.-dem. 
bloko balsais atmetama.

Toliau seka išlaide 1922 m. 
papildom, sąmato svarstymas, 
kurį priėmus posėdis baigia
mas —Kardas.

vasara! Iš Kretingos 
praneša, kad tenai žino

jau
mums
nūs jau ėmę arti ir kad dar
želiuose jau žydinčios smege
nėlės. Ar lik neateis vasara ne 
laiku!

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS 4£REIPKITflS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

į • ANT NAUDOS.

S. L FA8I0N AS CO.

809 W. 351h St., Cllitago 
Tol. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

neturi ir kad vai-. 
*)r jos atstovai į visus 
valstybinius prasižengi- 
skubotai gali reaguoti,

LUCKY
STRIKU

^\CIGARETTE/^

Geriausi 
Cig'aretai

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

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojau s pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiokono, arba prisiųa- 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

į

ADVOKATAS

DBODA TEISIU PATARIME

dešim- 
mety 

žemesnė 
kaino 
neRti 

armo- 
dirb- 

Junj?.

i ar pa- 
garantuo-

Išdirbėjai ir Iinpsrt-jai Geriausių

' ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausiij 

pasauly. Ga
rantuoja
mos 
člai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams nrmonikinė mokykla 
mokinimų knyga. Mea l 
jame, kad visi mokiniai mokės groti, 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų • rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Sercnelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Bluc Island Avė., Chicago, III.

n. 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 utarniuką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
V-R......... ... -nZ

1 11 'M

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias byla^ visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, FarmasYi^jpiznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

' 'fy-Vcd Pl,SSERVEO M ILK 
cach label wi« 1)44

®Q»6eN COMf
York, u. s. a

'€ Hark of The Borden ČoMH^ 
K<t. V. f. tat. OJ.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

t

DUOK SAVO KŪDIKIUI 
TEISINGA PROGA 

GYVENTI

Jūsų kūdikis neturėjo nieko sakyti apie 
atėjimą į šitą pasaulį. Jus jį čionai at- 
kvietėte ii* dabar turite duoti jam, teisin
gą progą gyventi.

Jūsų kūdikio ateities gyvenimas ir svei
kata priklauso nuo maisto ir apsaugos, 
kuriuos jam duodate pirmajame jo gyve
nimo amžyje. •
Gamta parėdė, kad kūdikis privalėtų bū
ti maitinamas motinos krūtimis. Bet ne 
kiekviena motina gali savo kūdikį maitin
ti gamtos šaltiniu. Tada priseina reika
las stvertis penėjimo iš bonkos. Eagie 
Pienas yra švarus, maistingas, ir lengvai 
suvirškinamas ir tinkąs kūdikio penėjimui 
tik atmiešus su paprastu virintu vande
niu. Jį gydytojai rekomeduoja po visą 
šalį kaipo gerinusį vietoje motinos pieno. 
Jei nežinot kaip vartoti Eagie Pieną savo 
kūdikiui, išpildykit šio paskelbimo kupo
ną, pasiuskit mums, ir gausit, visai dykai, 
pamokinimų jūsų kalboje kaip jį vartoti.

KUPONAS
Pažymėki! kokios literatūros norit
MAITINIMO KUDYKIŲ

KNYGA KNYGA
Vardas ................................ .............
Adresas .................................... Lith.

v___________2L------------- —

Tel. Randolph 4758

A. A. ^KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

. h ?19 So. La Šalie St.
. Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tek: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Pinigai
iš

Bridgeport?

LTTUVĄ 
per 

NAUJIENAS 
3219 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Hom« Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee 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. I

i ....... 111 ' ■ 1

HermanT. Haasc
ADVOKATAS > 

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

» Phone Main 1308
Chicago, III.v...... --....  - J

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS 

Pei’žiuri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagie Music Co.)
Telef. Boulevard 6737V   1....... .. . — r,„a,,,,, ,

-.................................. .................
Tol Lafayette 4223

Phvnbing, LleaUng
Kaipo lietuvis, lietuviams vžeadoa 

patarnauju kuogeriautlal.
M. Yuška,

3228 W, Sįth SU Chicaiu. m. j

$50 $60 ' $70
“Kuppenbeimer” ' “L” sistemos ir 

kitr gerai žinomi PLOŠČIAI
Ju®ų Pasirinkimui 

§27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura* 
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 St, 

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.
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Detroit, Mich.
Klerikalų skymų tautininkai 

nesupranta.
Rinkimų (į Lietuvos Seimą) 

ir lietuvių registracijos įstaty
mas perskyrė klerikalus si

• tautininkais. Užsirūstino ant 
tautininkų klerikalai su kuni
gu Bereišiu, kuris būtinai no
rėjo užregistruoti visus lietu
vius, o jeigu ne visus, tai bent 
savus parapijomis ir tautinin
kus. Tam pienui suirus, musų 
klerikalai vis dėlto nesnaudė, 
norėdami pasigauti tautinin
kus. Ir štai slapta viską suren
gę, kas reikia dcl paminėjimo 
Lietuvos nepriklausomybės, 
formališkumo 
trumpu laiku, 
tautininkams: 
prisidėt prie 
Lietuvos nepri
kaktuvių dienos?” 
musų viskas surengta: 
prisidėt aukomis, kurias 
kontroliuosime, all right, 
kit! Nenorit, — eikit 
bukit “išgamos!’

Tautininkai būdami 
trintai, eina ir puola į
prieš kuriuos jie taip nesenai 
vedė atkaklią kovą. O klerika 
lams nieko daugiau nė nerei-

Kunigai pamiršo dešimtį Dievo 
prisakymų. 

♦ r

Kad kunigai pamiršo dešim- 
rodo ir

dėlei, 
duoda

ir tai 
žinią 
norit 

pčaikščiojimo 
usomybės su- 

Vadinas, 
norit 
mes 

še- 
irsau

geri 
glėbį tu.v

Taigi Detroito klerikalai sa
vo skymu susivarė taukininkus 
į savo gardą. —P. K.

Detroito Žinios
Del Lietuvos nepriklausomy

bės sukaktuvių paminėjimo.

Vasario 1 d. š. m. Šv. Jur
gio parapijos mokyklos svetai
nėje buvo susirinkimas kleri
kalų su tautininkais pasitarti 
kaip pasefkmingiau paminėjus 
Lietuvos nepriklausomybės 
penkių metų sukaktuves.

Vakaro pirmininku išrinktas 
pil. K. Šnuolis (tautininkas). 
Iš raportų pasirodė, kad su
manyta ir sušaukia šis susi
rinkimas katalikų (klerikalų) 
iniciatyva. Todėl iniciatorių 
sekretorius raportuoja, kad jie 
pasitarę nusprendę kviesti ir 
tautininkus, “gal ir jie prisidės 
prie rengimo iškilmės?” Tau
tininkai prisidėjo. Besvarstant 
kaip geriau ir sėkmingiau pa
minėjus nepriklausomybės die
ną, įeina ir pora socialistų, tad 
pil. F. Motuzas duoda įnešimą, 
kad pirmininkas užklaustų so-

Pirmininkas, pa- 
sociąlistai tik dėl 
čion atėję, pra-

srovių, to
tam esąs 

rengti tik 
parapijoje.

išrinko

cialistų, ar jie oficialiai čia 
dalyvauja, nes, esą, aš pasita
ręs su rengimo sekretorium 
kviečiau ir socialistus daly
vauti. Pirmininkai užklausia 
socialistų, ar jie mano prisi
dėt prie rengiamos iškilmes? 
Socialistai atsako, kad jie ne
galį dalyvauti oficialiai, nes 
nėra kuopos įgalioti, dėlto kad 
pakvietimą gaVo tik 31 d. sau
sio š. m. ir jokiu bildu nega
lėjo snapet sušaukti susirin

kimą, kur 
įgaliojimą, 

reiškęs kad 
informacijų
dėjo svarstymus dėl prisiren
gimo apvaikščiojimui.

Tolimesni svarstymai paro
dė, kad kun. Bereišis, (naujos 
parapijos klebonas) jau turi 
viską surengęs, ^apgarsinimai 
spausdinami, ir jis, kun. Be
reišis, nenori dėtis ne su kun. 
Čižausko parapija (šio susirin
kimo iniciatoriais), nė su kun. 
Jonaičiu, Delvay parapijos kle
bonu, kuris norįs, kad visi lie
tuviai kartu apvaikščiotų tą 
dieną be skirtumo 
čiaus kun. Bereišis 
priešingas ir norįs 
sau vienas savoje
Del to susirinkimas 
komitetą iš penkių žmonių, 
kurio užduotis bus nueiti pas 
kunigą Bereišį ir malduoti jį 
priimti ir juos (tautininkus su 
kun. čižausko parapija) po sa
vo sparnų, ir leisti kartu ap
vaikščioti Lietuvos nepriklau
somybės dieną.

Kadangi į komitetą įėjo ke
turi klerikalai ir vienas tau
tininkas, tai be abejonės kun. 
Bereišis pasigailės jų ir priims 
į savo avinyčią.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti 5 d. vasario Šv. Jur
gio parapijas mokykloj, kur 
jus raportuojama ką kun. Be
reišis atsakė komitetui. Šiaip 
ar taip, o tautininkai turės tik 
vieną savo atstovą prisirengi
mo darbe.

šie du faktai:
Praeitą sep t i n tad ien į 

tų bažnyčios kunigąs L. 
Brovvn visą pamokslą pašven
tė aiškinimui, kaip, būtinai yra 
reikalinga pravesti įstatymas 
mirties bausmes Michigan val
stijoj. Ir nū vienas kunigas ne
atsiliepė protestuodamas prieš 
kun. Brovvn, kad jis elgias ne 
krikščioniškai ir nusideda prieš 
Dievo penktąjį prisakymą. Ne
lik visi kiti kunigai pamiršo 
prisakymą “neužmušk,” pamir
šo jį ir įpusų lietuviški dusių 
ganytojai: ir jie tyli kai oiste- 
riai, kada jų sandraugas šau
kia: “nužudyt, nužudyt jį!”

Antras faktas. Vasario 3 d. 
susirinkęs būrelis krikščionių 
svarstė tą kun. Browno reika
lavimą ir išnešė nuosprendį, 
kad jis yra netikęs, barbariš
kas ir daro gėdą civilizuotiems 
žmonėms. Nutarė atsišaukti į 
žmones, kad šie keltų protes
tus prieš legislaturą, kuri ruo
šiasi tokį įstatymą išleisti ir 
tuo legalizuot žmogžudystę 
Michigano valstijoje. Tame at
sišaukime betgi nematyt 
vieno dvasiškio vardo!

—P. Jurkšietis.

baptih-

nė

Aukos Klaipėdos Fondui
Prisiųstos “Nauj ienoms”.
J. (r. Žemaitis, Rochestdr,

bor
Laureckis, Indiana Har- 

Ind. $5.00.

DETROIT, MICHIGAH
West 1394 Heml. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABOR1US

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

Wm. B. Prairk, Spokanc, 
Wasli. $5.00.

Per J. Masiulis, VVaukegan, 
m. $40.00.

F. Kiclla, Chicago, III. $2.00.
K. Kazanauskas, Chicago,

III. $4.00.
V. Jąšmonto vestuvėse, Cki- 

cagoj, aukavo:
Jašmonlas .
Jašmontiene .
Kasparaitis .
Čepaitis........
Vilis ...........
Namaj tiška .
čcpulcvičius

Punis...........

$3.00
$3.00

J.

R.
M.
M.

$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$1.00

RODEI. LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL UNI

JOS laivai yra puikus ir geriausiai 
įtaisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 

lesus pasažieriams. Trečios Klcsos 
Lius kambarius su 

_Js.
j ROYAL MA 1L LINIJA užlaiko sa
vo ofisus Kauno, Vilniuj, Rygoj, Lie- 

didesniuose miestuose.
i DEL TAMSTOS paties parankumo 
Į ir kelionėje gerumo,'pirk laivakortes 

v. ujo- sau ir'savo draugams j Lietuvą ir iš
f' ' 1S() ..................... .poD.UU Lietuvos į Ameriką ant ROYAL MAIL

Šios visos aukos perduotos LINIJOS laivu nuo vietinių Lietuvos 
Klaipėdos Gelbėjimo Komite
tui, Chicagoje.

A. žymontas.
“Naujienų” B-vės Ižd.

■4

P. Skurkis
A. Bruknis 
T. Brukniene 
M.

B. 
P. 
J.
J.

Simanavičienū
. Užd it vaite ...
Palcvjčailė i..
Labanauskas
Labanauskas .

Labanauskiene
M. Kasparaitis ..

$1.00
$1.00
$1.0Q
$1.00

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. ’LMšted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

$1.00 i V?
$l.vU keleiviai gauna puil
$1.00 geriausiais patarnavimais.

00* KOYAL MAIL LINIJA užlaiko sa- 
vo ofisus Kauno, Vilniuj, Rygoj, Lie- 

$1.00 Hamburge ir kituose Europos 
$1.00

Agentų, arba kreipkis į ofisą.
ROYAL MAIL STEAM

PACKET CO., 
117 W. Washington St., 

Chicago, III.

Copyrighted 1909.

Kiekvienam atsiti
kime įsigali meta
bolizmas. Kraujo ir 
odos liga pranyks
ta, nes daugiau de
guonies nuvedama į 
kiekvieną kraujo 
ląstelę. L’agausin- 
kit kraują, o krau- 
jostygis pranyks. 
Vyriausia gydyto
jas ir jo padėjėjai 
žiūrės, kad jus turė
tumėte atatinkamą 
priežiūrą. Nereikia 
laukti. Nėra jokios 
sunkenybės. Specia
liai patogumai mo
terims,, vaikams ir ' 
žmonėms gyvenan
tiems už miesto ri
bų. Gydytojo są
skaitų nėra. ,

Išmirkštirnas dykai Chicagoje. Tai ji 
ne vaistas. Ligoniai apmoka tik j j 
■mažas išlaidas tik už Serumą, h 
Daugely atsitikimų vienas serumas o 
duoda palengvinimą. Ateikit ir pa- | į 
sukalbėkite su ligoniais. Šimtai išsi- L 
gydė. Ar jie yra patenkinti? -- h 
Meikit ir įtikinkite.
Penki šimtai vyrų sugryžo prie darbo ji 
penkių menesių begiu, iškentėję Reu- h 
matomą,Nusilpnėjimą,Didelį Kraujo || 
Spaudimą, Sutukimą,VandeninęLigą. q

Laboratory I]
32 North State Street ||

7 augštas Rcliance Buildirig ”

Baigusį
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek

mingai pa
tarnauja

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

OR. HERZMAN
—IŠ HUSUOS-

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

Gydo į taig as ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektios prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijn^U025 W. 
18th St’-netoli Fisk SI. F

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

Dienomis: Canal 
) 3110 arba 0375 
i Makt) Drexel 950 
’ Boulevard 4136 

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

Telefonai:

Trumpiausias kelias j 
visas dalis

Hansa
Carroll ir

ba i s

UNITED AMERICAN UK'ES
JOINT SERVICE V/ITH

H/AMBuRGAMERICAN LINE

Liet UVOS
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo prieplaukos 86, 
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 k e-
sos pasazieriams naudotis
I /aivai: “Mount Clay 

“Bayem”, Mount
“Thuryngya 

taipgi specialės kajutos.
Nauji laivai trimi Sriu

“Resolute”, “Relian-
ir "Albert Ballin” veža

1.2 ir 3 klesos pasažierius
United American

Lines
lot iv. Randolph St

Chic<TB*a^HI.
arba įgaliotieji agenai.

Long-Distance Mile Posts 
Pasaulio telefoninė pažanga buvo pažymėta periodiniais 
žengimais priekin Bello Telefono Sistemos galėjimu su
sikalbėti per Didįjį Tolį.

Pirmutinė didžiatolė telefoninė linija tarp Bostono ir 
Providence’o, 45 mylių ilgio tapo išvesta keturiosde- 
šimts metų tam atgal. New Yorko-Rostono linija, 235 
mylių ilg:o tapo užbaigta dvejais metais vėliaus. 1892 
m. New Yoiko-Chicagos linija tapo atidaryta ir 1911 m.4 
Nevv Yorko. Denvero linija 2,100 mylių, tapo užbaigta. 
1915 m. 1,300 mylių tapo pridėta ir San Francisco tapo 
Sujungtas telefonu sulytais. 1920 m. Key West Havana 
kabelis nutiesė Bello Sistemos didžiojo tolio patogumus 
iki Kubos salos.

šitie tolio pailginimai tapo padaryti drauge su perda
vimo pagerinimu ir operuotos gerumo padinimu.

t
Jok:a kita šalis neturi telefoninio susikalbėjimo patof 
gumų per ilgą tolį ir tos patarnavimo kokybes, kuria 
gėrimės mes Amerikoj.

Get acųuaintcd with the money and time saving 
features of our “station-to-station” Service. It is 
explained in the eurrent issue Of the Alphabetical 
Telephone Directory.

ILLINOIS BELL TELEPHONE # 
COMPANY

MM u;

Telephone Yards 5834
z

DR. P. S. HIEGNER
iš

8709 Jos. Campau Avė.
DETROIT, MICH. Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 mėtai 

0fi»sas i
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexe! 2880

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. Septintadienlais iki 1 po pietų.

Nemokama Klinika. 9207 Commercial Avc.
Kitas klinikos nėra.

Lietuvių Daktarų Draugijos bariai

Tel. rulln/an 5432

f*

I’IIYSICIAN IR SURGEON 
3161 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Kedčlioj 9 iki l t i yto 
Tel. Bouleyard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avc.H', i i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Tel. Čanal 6222
Rezidencija 3111 Vi". 42 nd St.

Tol. Lafayetto 49Š8
Vai. 1- 4 ir 7—9. Ned. 10—12

4613 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwoo<l 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.
K . ....... .. ...  . ............... .. .......... ..

DR. F. MATULAITIS

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234. Market 4526

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 \Yabansia Avė.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

VVAC'j nx$;wicz 
(Banienė)

Akuserka r
3113 S. Halsted st 
l'el. Blvd. 3138

15 metų pa- 
’kininjęo prak- 
kaviino turiu 

patyrimo. Pasek
mingai patamhu- 
jų prie gimdymo 
Kiekviename at- 

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

n?o- 
mergi-

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
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

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

Ir, dar geriau, daugiau 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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

M. T. STRIKO
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. G iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 02G3 
...... •........ *" .....m »<

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

3261 So. Halsted St., Chisago, III

DR, G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

n............................

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

■V

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
............................. i ..................................--------------------

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

D8. P. Z, ZALATO RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kaftipas 18 ir Halsted St.♦

Dr. tariee Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994 l

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

Iki 1 vai. po pietų.
—.......... .......... t .......... ~

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

5208 W. Ilarrison St.

\Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienjus.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. % Roth 
Rusas GydytojasMr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligi) 

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

' - -------------------------------\
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Optomrtriit 

Tel. BOU levard 
\4649 8. Ashland Avė

. Y Kampus 47-lua <at.
2-ros lobus. 

------------ ■ .r—n __ __________________ f
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NAUJIENOS
The Uthasou* uaily New»

PubliDaily •xc«pt Sunday by 
The Lithuanlan Pub. Co., Ine.

Rdltor P. Grigaiti r
I7M South HalHted Street 

Chicago, IH.
Telaphone Rnoscvelt 8501

SubscriptioL Ratas: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 por year outside of Chieafc. 
18.10 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Class Mattei 
March 17th, 1014, at the Post Off.oe 
of Chicago, Iii., undar th* »ct of 
March 2nd, 1879.

• Naujienos eina kasdien, iisfcirianl 
neįiėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Roosevell 8500.

taip svarbus Lietuvos atei- vojun kai kurių jų gyvavi-, bininkus, kad jie stotų j ka- 
čiai — o ji tuo tarpu neturi mų. Visa eilė įžymiausiųjų riuomenę ir muštų Francijos 
valdžios, kuri norėtų imti komunistų vadų Franci joje priešus. O Francijos prie- 
ant savęs atsakomybę už 
valstybės reikalus! Ar gali 
būt aršesnė padėtis?

Klerikalų partija šiuo 
sunkaus krizio metu pasiro
do taip pragaištinga Lietu- 
■vai, kad visi žmonės, gu
riems tikrai įlipi krašto ge
rovė, turi stoti į kovą su ja. 
Kol klerikalai šeimininkaus 
Lietuvoje, ji negalės susi-f senai išstojo iš partijos),! 
tvarkyti.

pasitraukė iš partijos, o šų šalyse komunistai turėtų 
Norvegijoje visa komunis- trukdyti karo vedimų, idant 
tų partija rengiasi nutrauk- Francįjai lengvinus butų 
ti ryšius su Maskva. Ir pa-! pergalėti jas.
matinė šito nepasitenkinimo! Koks nors žioplas Mask.
ir suhiites priežastis yra 
militaristinis bolševikų nu
sistatymas.

Stambus Francijos komu
nistų šulas, Faure (kuris ne-

| Apžvalga
REZIGNAVO PASKUTINIS 

KARO PREMJERAS.

Užsimokėjimo kalnai
Chicago je — paltui 

Metams _ ____________ ____  $8.00
Pusei metą ________ ______ __ 4.50 |
Trims mėnesiams ___ ______ _ 2.25
Dviem mėnesiam __ ___r____ 1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Chicagoje por neiiotojua: 
Viena kopija_______ ——___ 8c
Savaitei -............................. 18c
Mėnesiui....... ,.......... ......—— ___  75c

Suvienytos* Valuti  j oi* na Chicago j* 
paštu:

Metams ___ _____ ______ .... .. $7.00
Pusei metų .........    4.00
Trims mėnesiams 2.4U
Dviem mėnesiam 1.60
Vienam mėnesiui ............... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta) * 

Metams............................ $8.00
Pusei metų__________________
Trims mėnesiams   ——— 2.2h

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Bolševikai ir 
militarizmas.

Žala visam 
kraštui.

. Apie pabaigų pereitųjų 
metų Rusijos sovietų val
džia išleido patvarkymų, ku
riuo įvedama priverstinas 
kareiviavimas. Šituo pa
tvarkymu bolševikiškoji Ru
sija grįžta prie tos » pačios 
tvarkos, kuri gyvavo cariz
mo laikais. Kar(tu juo yra 
laidojamas vienas svarbiau
siųjų bolševikų principų, ku
rį jie skelbė ir už kurį ko
vojo, kuomet jie dar buvo 

socialistai. Lygiai, kaip ir 
visi kiti socialistai, jie per 
kokį dvejetų dešimčių metų 
aiškino masėms, kad vietoje

Del krikščionių demokra-1 
tų godumo ir aklumo, šian-l 
die visa Lietuva gali skau- j 
džiai nukentėti, 
manė pasigrobti visas svar
biausias vietas valstybėje, 
nors neturėdami nei daugu
mos Seime, nei reikiamų 
krašto valdymui gabumų. k 
Jie sudarė vien iš savo žmo - 
nių Seimo prezidiumų, pa.1 
statė savo žmogų respubli-| tojais, 
kos prezidentu (dagi sulau
žydami konstituciją) ir tuo 

bildu atstume nuo savęs vi- steigti militarizm^ ne 
sas kitas partijas. Ir dabar Vidaus, o ir užsienių politi- f 
pasidarė nebegalima suda- koje. Tatai aiškiai pasi-į 
ryti ministerių kabinetų, | reiškė paskutiniame komu- 
nors Galvanauskas jau rei-1 nistinio internacionalo kon-, 
kalauja priėmimo rezignaci-j grėsė. Kaip jau mu^ų skai-j 
jos. ! tytojams yra žinoma, to

Lietuvą ‘spaudžia lenkai’kongreso tarimai sukėlė di- 
su Santarve Vilniaus klau-įdėlio nepasitenkinimo ko
sime; yra sprendžiamas! mlmistų partijose vakarų 
Klaipėdos krašto likimas, ■ Europoje ir net pastatė pa

Jie užsi

nuolatinės armijos, parem. j sijos komunistas nepasiprie- 
tos priverstinu kareiviavi- 
mu, turi būt įvestas visuoti
nas žmonių apsiginklavimas, 
milicija. ’ .

h • >

Atsižadėdami šitos idėjos,
bolševikai tečiaus nesidrovi
kolioti socialistus “išdavi
ais”, o save vadinti vienin
gais revoliucionieriais jr

vos davatka gali čionai pa
sakyti, kad toks bolševikų 
nusistatymas dar nereiškiųs, 
jogei bolševikai ketinu pa
versti tarptautinį darbinin-

- j kų judėjimų militarizmo į- 
kritikuodamas ketvirtąjį rankiu, kadangi Maskva juk 

■Komniterno kongresų, tarp• žinanti kų daranti: sovietų 
Pa(^uo^ sekančius žo . valdžia nesidėsianti į milita- 

džius iš Rusijos komunisto, I rjnes sąjungas su valdžio- 
Bucharino, kalbos, pasaky
tos tame kongrese:

“Mes šiandie esame pa
kankamai stiprus daryti 
karines sąjungas su by 
kuriomis buržuazinėmis 
valdžiomis... Įsivaizdinki
me, kad tarp mus ir ku
rios nors buržuazinės 
valstybių butų sukurta 
karine sąjunga. Tokiam 
atsitikime yra musų drau
gų pareiga kiekvienoje ša
lyje prisidėti prie abiejų 
susijungusiųjų valstybių 
pergalės.”
Nei vienas įžymesnis Ru-

mis, kurių tikslai esu prie
šingi proletariato reikalams. 
Bet šitokį argumentų sumu
ša paties Bucharino pasaky
mas, kad bolševikų valdžia 
galinti daryti karines sųjun- 
gas sii buržuazinėmis val
džiomis. Nuo kurio laiko 
komunistai ėmė atrasti, kad 
buržuazinių valdžių tikslai 
nesu priešingi proletariato 
reikalams!

a Be to, yra ir faktų, kurie 
išsklaido visokias iliuzijas 
sulig to, su kuo bolševikai 
gali dėtis į karinę sųjungų. 
Savo laiku trečiasis inter
nacionalas išleido atsišauki
mų, pritariantį turkų nacio
nalistų valdžiai, kariavusiai 
su graikais. , Ne, o ta Kema- 
lio valdžia yra žiauresnė 
darbininkams, negu kuri 
nors buržuazinė valdžia Eu
ropoje. '

Militarizmas namie ir mi-

išino šitam Bucharino pa
reiškimui. Taigi Buchari- 
nas, kuris skaitosi labai di
delis komunizmo teoretikas 
Rusi joję, ištiškę tais žo

džiais Rusijos bolševikų nu
sistatymą tuo klausimu.

Bolševikai, vadinasi, pri
pažįsta, kad jie gali daryti Į litarizmas visame pasaulyje 

ištikimais socializmo kovo- L1ihiarines sutartis ir pašto- —toks yra šioje valandoje 
vias militarines sąjungas su bolševikiškosios politikos tu- 

Rusijos valdančioji bnfzuazine^ls/ rinys. Su socializmu ir dar-
pasiryžai at-. kuomet jie padaro tokia I įninku klasės idealais ji ne-

Rezignavo Ąustralijos prem
jeras, AVilliam Morris Hughes. 
Tai paskutinis “karo premje
ras.” Visose šalys^', kurios da
lyvavo kare, kabinetai jau po 
kelis kartus-’ persimainė. Aus
tralijoje p. Hughes laikosi iki 
pat šio laiko. Vienok ir jo 
kabinetui paskutiniais dvejais 
metais teko sunkus laikai gy
venti. Ūkininką ir liberalų opo
zicija nuolat didėjo. Ypač 
žmonės buvo sukiršinti Hu- 

■gheso finansine politika.
Praeitų metų pabaigoje įvy

ko parlamento rinkimai. Rin
kimų daviniai buvo tokie, ku
rie aiškiai rodė, jog Hugheso 
koalicinis kabinetas turės pul
ti. • •

Hugheso kabinetas atsidūrė 
lyginai tokioje pat padėtyje, 
kaip Lloyd Gdorge’o. Karo me
tu Hughes sudarė koalicinį 
ministerių kabinetą, kuris tar
po tol, kol žmones dar buvo 
galima užliuliuoti skambiais 
patriotizmo žodžiais. Karui pa
sibaigus žmonės ėmė nebesi- 
tenkinti patriotinėmis dekla
macijomis ir opozicija nuo
lat didėjo. Pagalios, ta opozi
cija tiek sustiprėjo, jog Hu
gheso kabinetas priverstas bu
vo pasileisti.

Spėjama, kad naujas kabi
netas toks sudaryti S. M. Bru- 
ce’ui.

Bet
tik su kuria nors bur-
- - kžuazine valdžia, tai komu

nistai visose šalyse privtilo 
padėt tai valdžiai laimėt 
pergalę!

Jeigu, sakysime, bolševi
kai susijungtų kariniais ry
šiais su Francijos valdžia,' 
tai karo atsitikime Franci- 
jos komunistai turėtų remti pa7i Frančija, kuri nori įkur-' 

valdžių ir raginti dar-jįį iTancijos-Lenkijos sųjungų.!

turi nieko bendra.

Ispanija gerinusi prie Rusijos.

LONDONAS, vas. 5. — Iš 
Lygos pranešama, kad Ispani
jos diplomatai užkalbino Ru
simų apie padarymų naujos su
tarties tarp tų dviejų šalių. 
Ma*noma, kad užpakaly to yra

savo

“DIDVYRIŠKAS” PRAN
CŪZŲ ŽYGĮ.

“Berliner Tageblatt” sarkas- 
tiuiai šiepia Poincarę ir jo kli
ką. Jis rašo:

“Prakilnusis Millcrand, di
dysis Poincarė ir didvyrin- 
ijas Foch susikūprinę stu- 
tlijuoja. xeml<ipį.

Viešbutyje susirinko didelis 
būrys aukštų generolų; visi 
jie gerai penimi, lik labai 
susirūpinę. Ir yra ko susi
rūpinti! Juk-jų planuojami 
žygiai tokie rizikingi ir pa
vojingi.

* “Viskas vykinama nusta-1 
lytu planu: generalinis šta-j 
bas leidžia trumpus, bet aiš-; 
kius įsakymus; automobiliai 
ir orlaiviai konfiskuojami

žvalgams, kurie turi priešo! 
teritoriją tirti.

“Visi atliekamieji karei
viai pašaukti. Virtinė trau
kinių vežė kareiviui. į ‘mū
šio lauką.’ Millerand, Poin
carė ir Foch apskaičiavo, 
jog prieš kiekvieną Esseno 
darbininką reikia pasiųsti 
visą eskadroną kareivių, o 
prieš kiekvieną krautuvės 
patarnautoją būrį infanteri- 
jos.

“Neužmiršta pasiimti ir 
tankų, kad tuo bud u pada
rius civiliniems gyventojams 
įspūdžio ir ^privertus juos 
gerbti franeuzų karingumą. 
Gen. Degoutte galėjo pra
nešti Paryžiui: ‘Jūsų karei-! 
viai daro tiesiog stebuklus’.1;

“Nesulaikomai, nebijoda
mi mirties, franeuzai įsi
veržė į niekieno neginamą 
miestą. Keturioms dešim
tims tūkstančių franeuzų 

’ gręse didelis pavojus iš be
ginklių ir nesipriešinančių 
gyventojų pusės.

“Galimas daiktas, jog tie 
40,000 kareivių yra reika
lingi tam, kad apsaugojus 
40 franeuzų ir belgų inži
nierių, kurie mano vesti 
kasyklas. O gali būti, jie 
reikalingi apsaugojimui Frau 
ei jos bulvarinių reporterių, 
kurių okupuotoje teritorijo
je atsirado toks spiečius, 
kaip musių apie arklį. ,

“Kiekvienas inžinierius 
yra saugojamas 1,00b gelto
nų ar rudi) kareivių. Reikia 
vilties, kad tie ponai nebus 
nuskriausti. Šiaip kokios 
nors naudos jie vargu at
neš.

“Anglių sindikatas su sa- 
■ vo direktoriais ir visa or
ganizacija išvažinėjo į ki
tas yietas. Pats savaime su
prantama, kad Vokietijai 
tai bus didelis smūgis, nes 
ji negaus reikiamų anglių. 
Iš kitos pusės, tas žygis at- 
šaldys Francijos inžinierių 
ir valdininkų pasišventimą.

“Lorraine’o ir Saaros pa
tyrimai parodė, jog Franci
jos inžinieriai nemoka tin- 

kainai tvarkyti komplikuo
tų. industrini mechanizmą. 
Jie tikėjosi šio to pramok
ti Ruhr srityje, bet pradė
jo savo darbą dirbti visai 
netikusiai. Su 40,000 durtu
vų, tanki] ir kanuolių ga
lima padaryti didelio įspū
džio, bet visgi tie dalykai 
neprisidės ne viena jota prie 
perpratimo Ruhr srities an- 
gliy kasyklų organizacijos.”

LATVIJOS PROFESINIŲ 
SĄJUNGŲ SUVAŽIA

VIMAS.

Kiek laiko atgal įvyko lAit- 
vijos profesinių sąjungų suva
žiavimas. (Suvažiavime dalyva
vo 51 delegatas nuo 69 sąjun
gų, turinčių apie 13,000 na
rių. “Socialdemokratas” suva
žiavimą aprašo sekamai:

, “Suvažiavusias sąjungas 
vienija Centro Biuras. Iš jo 
apyskaitos matyti, kad me
tai atgal profesinėse sąjun
gose butą daugiau — apie 
40,000 narių. Jas suskaldė 
komunistai iš vienos pusės 
ir vadinami valdžios socia
listai — iš antros. Ir vie- 
m ir kili, ardydami darbi
ninkų vienybę, vadavaei ne 
jų klasės reikalais, bet »•- 
v6 politikos tikslais — pa
versti profesines sąjungas 
į politinių partijų priedą.

“Visus metus Centro Biu
ras gavo sunkią kovą vesti 
yj>ač su komunistais. Kova- 
je šie nieko nesigailėjo. Šmei
žtas, melas, demagogija — 
visą jiems buvo gera save 
tikslui pasiekti. Iš tokios 
kovos komunistų profesi
nėse sąjungose beliko vieni 
įstatai: pačios sąjungos ar
ba iširo arba nustojo veiku
sios. į z

“Suvažiavimui teko ilgiau 
sustoti ties tuo klausimu. 
Savo rezoliucijoje jis pro
testuoja prieš partinius po
litinius ginčus profesinėse 
sąjungose ir kviečia visus 
darbininkus be skirtumo po
litinių pažiūrų išvieno ginti 
savo klasės reikalus, steig
ti kiekvienai profesijai tik
tai vieną sąjungą.

“Įdomus buvo ginčai dėl 
kito klausimo, kurį svarstė 

z suvažiavimas — šalies ūkio 
padėties. Trejus metus val
džiusi reakcinė buržuazijos 
koalicija su&i'lauke to, kad 
gyvenimas pabrango 15 kar
tų, pinigų verte nukrito 12 
kartų, o uždarbis pakilo vos 
5-7 karins. Visa atiriuo.la- 
ma žemes ūkini. Nenuosta

bu, kad šalies gamyba ap
mirė, nedarbas įvyko. To
kia padėtis toliau nebepa
kenčiama: reikia mainyti už
sienio ir vidaus politiką, 
reikia duoti patogesnių są
lygų gamybai vystytis ir 
nustatyti naujus santikius 
su Lietuva ir Rusija. Į tą

(Seka ant 5 pusi.)

PADEGĖLIS KASMATe

Litaraturos Oarželis.
Užžėlusių Takų Dainius

(Tęsinys)

Vincas Krėvė. Jis irgi dainuoja sodžių 
tokį, koksai jis- yra. Bet tiktai jis ima ne 
visą. Jis ima tik tąjį sodžių, kuriame pa
slėpta dievj'bė gludi. Ir jis nekenčia drau
ge su savo karžygiais, neverkia drauge 
su jais dėl jų vargų — jis juos dainuoja.

Visai kitaip daro Vienuolis.

Apysaka “Paskenduolė” yra tasai vai
nikas, kurį Vienuolis Lietuvos sodžiui nu
pynė. Apysakos vyriausias veikėjas — Ve
ronika, paprasta, karakteringa, tipinga lie- 
tir ė mergaitė samdininkė, tarnaujanti pas 
ūkininką, dėl savo darbštumo, linksmu
mo, šaunumo, apsukrumo plačiai žinoma, 
tarnaujanti pas gerinusį ūkininką, ir tai 
jau kelintus metus. Pirma darbininkė, pir
ma vakarnšninkė, pirma prie burokų, pir
ma prie berniokų. Visų mėgiama, visų 
mylima, visų viliojama. Vienuolis prade
da jos laimę pasakoti nuo meto, kai pas 
ją jau prasidėjo nelaimė. Kada tai seniau 
ji buvo pamilus tūlą Juozelį, kuris dabar 
yra išėjęs į Ameriką, bet jai i>aža<lejo at
siųsti ‘šipkartę’ ir pinigų kelionei, nes Lie
tuvoj jie abu taip mylėjosi, iV prigyveno 
nuodėmę, kuri vadinas mergaičių bėda... 
Ir štai Veronika laukia nesulaukia nei 
laiško, nei “šipkartės,” nei pinigų nuo sa
vo Juozelio, o tuo tarpu jos viduj palei 
krutinę kažkas gyvas pradeda apie savo 
esimą ženklą duoti. Nuo tos vietos pradė
damas Vienuolis piešia smulkiausiai visą 
yaizdą, kas tenka pergyventi tokiai nelai-1

mingai mcįrga’itei Lietuvoj ,tariant Vie
nuolio žodžiais toje šaly, kur taip daug 
meldžiamos ir kur taip daug ašarų lieja
ma... “Dievuliau mano, Dievuliau mano!” 
— bet ir tuos aimanos žodžius ji tegali iš
tarti tiktai pasislėpusi, kad niekas nežino
tų, niekas negirdėtų... Pirmoji tokiais at
vejais pagelbininkė ir prietelka, žinoma, 
miestelio žydė, kuri iš nelaimingų mer
gaičių lupa už patarimus kiek įmanyda
ma, duoda kažkokių “rupių miltelių,” ku
rių Sekminių ryta Veronika išgėrusi apal
po, vos nenumirė... Bet laikas bėga, žy-
dės vaistai nieko negelbėjo, iš Juozelio jo
kios žinios. Kas daryt, kur pasidėt! “Ne
drąsu jai buvo pasirodyti mergiųų pulke, 
nes rodės, kad kuri tik į ją pažvelgs, toji 
pastebės jos padėjimą, įspės jos liūdnumą 
ir bėdą.”

“šalia didžiojo vieškelio, tarp tan
kaus miško, prie pat kelio stovėjo senas, 
pakrypęs ąžuolinis kryžius. Kada ir kas 
jį statė, niekas iš apylinkės senelių nebe-

šimv artinos miško lakeliu prie šito kry-' 
žiaus...”

Kiek Veronika lenai priklupojo, kiek 
priraudoio, kiek prisimelde, kiek dešimčių 
karių plikais keliais aplink kryžių ropojo, 
- • niekas* nieko negelbėjo — bėda vis au
go, vis opyn, vis labyn. Nerimastis grau
žia, nėr kur bepasidėti — nusprendžia eiti 
į sendavatke Juožaponienę pasitarti. 
“Žinojo Veronika, kad J'uozaponienč dievo
ta moteriškė, įsirašius į visas brostvas, 
pranciškonus, kas sekmadienis eina išpa
žinties, dris dienas per savaitę, pasninkau-
ja. Žinojo ir pati matė, kaip nė vienas ku
nigas, grįždamas nuo ligonies, neprava
žiuoja pro šepečių sodžių, neaplankęs Juo- 
zaponionės, kuri ir pati tą vieną sūnų ku
nigu moko”... Žinojo visa tai Veronika, 
bet nebuvo kas daryti —- “vis dėlto gal 
duos kokį patarimą ir manęs nelaimingos 
pasigailės” — ramino pati save. Juozapo- 
nienė, kaip ir pridera lietuviškai sendavat- 
kei liežuvninkei, visų pirma baisiai “apsi- 
brozijo,” kaip ji iki šiol tokios naujienos

atminė ir nežinojo, tačiau visi jį didžiai pati nepastebėjo, paskui iškoliojo mergi- 
gerbė, laike didele šventenybe ir nelainft- ną bjauriausiais žodžiais, prigrūmojo, kad 
je lankė. Nė vienų metų per Kryžiaus die- ji toliau galinti numirti už tokią baisią 
nas apylinkės sodžių žmonės s neapleisdavo 
neaplankę šito kryžiaus ir nepailsėję čia 
pat augančių ąžuolų pavėsyje”... “Po ši
tuo kryžių nieldėsi eidami į mišką lenk
mety apylinkės sodžių žmonės, paskui po 
juo verke ir lauže raukas tie patys žmo
nės, valdžios gabenami į Sibirą.. . Po ši- 
tuo kryžių merdėjo, ne savo balsu šaukda
ma dėdienė Adomienė, 'kai dvaro malūne 
amžinai sužeidė jos vyrą; čia pat vaitojo 
matulė, palaidojusi paskutinį savo sūnelį, 
verkė nuskausta našlaitė, ir daug daug 
po šituo kryžių ašarų išlieta ir bėdų išpa
sakota... Buvo pats vidurnaktis ir pats 
įmigis, kai Veronika vienoj rankoj ražan-'į 
čium, antrojoj laukinių žolynų vainiku ne-

nuodėmę, nes kol išpažinty nebuvo —jo
kia malda, esą, nieko nemačija ir pakėlu
si visą skandalą tuojau įgrase eiti išpažin
ties! /

Mergina savaitę išdrebėjusi, kad iki 
sekmadienio nenumirtų, sekmadienio anks
ty rytą išėjo išpažinties. Čia Vienuolis be 
galo švelniai vaizduoja visus merginos 
pergyvenimus, kaip rengėsi išpažinties, 
kai{^ nežinojo į ką eiti, ar į jaunąjį kuni
gėlį, ar į klebonų, kaip pasirįžta eiti į kle
boną, kaip prie išpažintuvės visa virpa, 
kaip ateina klebonas, sukempėjęs senis,

sas ir kaip jai pasisakius nuodėmę klebo-^džiai dainavo). Ir staiga iš tokio didelio 
nas pakėlė bažnyčioj skandalą, ją balsiai ;į’skauslll0 Veronikoj atbudo nustelbtas, pa-
biauriausia iškoliojo ir nedavė išrišimo, 
kaip ji paskui nuėjo į kapus, ant motulės 
kapo iki vakarui išverkė, kaip kažkokia 
senelė ją prie kapo priglobė. Kai 'parėjo 
namo — jau visas sodžius žinojo ir apie 
jos bėdą, ir apie jos išpažintį bažnyčioj. 
Prasidėjo pasityčiojimas ir panieka, ir to-
kia žiauri, kaip tik ji gali kartais būti Lie
tuvos žodžiuj. Šeimininkas, tipingas šimtą- . joje yra 
margis ūkininkas, tuoj jai pareiškė, kad
jis jos jau nebelaikysiąs, ir tuojau prane
še tėvui, kad jis ateitų jos pasiimti. Tė
vas, žingeidaujančių įpiemėnų, bernų ir 
moterų minios lydimas —v tėvas, kuris ir 
jos močią mušimu į aną pasaulį nuvarė,— 
su ilgu statiniu ėjo į Veronikos klėtį. Gal 
jis butų ją užmušęs, jeigu nebūtų išgelbė
jęs burliokas “pielninkas.” Po ilgų dery
bų tėvas pasakęs šeimininkams “tegu sau 
nors ir patvory, o aš į savo trobelę jos ne
priimsiu” — išėjo namo! Ką Veronika tu
rėjo pergyventi?...

“Verkė jau nebe savo bėdos, ne gėdos, 
ir ne sumušta esanti, tik verkė, kad tie 
visi artimi geri žmonės, visi dėdės, tetu
lės, draugės, lipšnus berneliaii, kuriems 
ji taip rūpėjo, kurie ją taip mylėjo, dabar 
ją taip skaudžiai išjuokė, nužemino ir 
kaip nenaudėlę ar kokią išgamą, amžinai 
išstūmė iš savo tarpo. Verkė kaltės neži
nodama, verke Dievo pamiršta ir žmonių 
išsižadėta, o draug su ja verkč toji gedu
linga mėnesio šviesa, ir slėpininga tyla, ir 
liūdnai po miglotus laukus mėnesienoj 
glūdinėjanti, it graži nuskausta mergaitė 
našlaitė, Anicoko daina”.... (Anicokas — 
bernas, nakliganis, pirma ją labai įžei-

kohodamos ir keikdanios, kaip jai nepa
taikiusiai iš tos didelės baimės ir gėdos 
gerai atsiklaupti, klebonas jai ištąsė ka-

dęs, bet paskui labai ėmęs jos gailėtis, bet 
vis negavęs progos jai savo užuojautą iš
reikšti *ir, turbūt, lodei taip liūdnai ir skar-

f,

niekintas savo žmogiškumo pajautimas, ir 
ji tarytum visam pasauliui keršydama nu
ėjo į ežerą ir pasiskandino.

Toksai paprastas, nepainus, nesu
drumstas yra tos įstabios apysakos turi
nys. Iš turinio atpasakojimo joje net jo
kio veiksnio nematyti. Tačiau veiksmas 

, tik įstabiai gilus ir grakštus, per
tai ir neatpasakojamas. Veiksmas visas 
dedasi merginos dusioje ir gamtoje, ir dū
šios su gamta sugyvenime. Ir tai yra vie
nintelė apysaka musų literatūroje, kur 
tokia tema paliesta, taip giliai, taip švel
niai, taip teisingai atvaizduota visa dūšios 
kova, kaip išaugo nusivilimas, kaip šešė
lis po šešėlio nyksta žmoguje vil
tis, kaip žmogiškumo įžeidimas į 
kapą i u veda. Ir koks gyvas toje 
apysakoje Lietuvos sodžius, ir 
kaij) gyva pati Veronika, atstovaujanti 
taip daugelio Lietuvos mergelių laimę!. Ir 
kokiu talentu, kokiu nuoširdumu, kokiu 
mokėjimu nupiešta sodžiaus jaunimas, 
ūkininkai ir našlaičiai! Įst:d)us gamtos 
aprašymai sudaro reikalingą npą ir veikė
jų aprašymas jau eina pats savaime, ir, 
rodos, eina ne iš žmogaus plunksnos, bet 
tik pati gamta, pati mėnesiena dainuoja. 
Ir, rodos, niekas dar taip gražiai neapra- 
šinėjo pas mus musų laukų liūdesio, kaip 
šioje—Apysakoje /Vienuolis, aprašinėdamas, 

Kaip “žmonės taip daug meldžias ir taip 
daug ašarų lieja ...

Kai matulė nustojo liūliuoti, 
Tai gegutė pradėjo kukuoti...

(GALAS)
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Apžvalga.
(Tijsa nuo 4-to pusi.) 

dalyką turėtų atkreipti do
mės darbininkų atstovai Sei
me.

“Kiti klausimai, suvažiavi
mo svarstyti, lietė darbo są
lygų. Darbo dieną suvažia
vimas reikalauja lauko dar
bininkams nustatyti tokiu 
budu: liepos, rugpiutį ir rug
sėjį meifcsį dirbti nedau
giau 64 vai., (bendrai per 
3 mėnesius nedaugiau 441 
— 454 v.); balandžio ir spa- 
liu-ąnėnesį nedaugiau 46 v. 
į savaitę (išviso 318 — 390 
v.); sausį, vasarį, kovą, lap
kritį ir gruodį 34 vai. į sa
vaitę (išviso 655 — 699 dar
bo valandų). Per visus me
tus, žiūrint švenčių skai
čiaus, nedaugiau 2,350 dar
bo valandų per 295 dienas.

“Del socialinio draudimo 
suvažiavimas įnešė naujus 
du reikalavimu — įstatymus 
taikinti lauko darbininkams 
ir patiems darbininkams 
prižiūrėti įstatymų vykdy
mo. Visuose klausimuose 
suvažiavimas žymėjo vieną 
mintį: tiktai didelės ir stip
rios profesinės sąjungos bus 
ta jėga, kuri privers įsta
tymų leidėjus naudingus 
darbininkams įstatymus lei
sti ir padės įvykdyti visus 
suvažiavimo reikalavimus. 
‘Visų darbininkų pareiga’, 

sako rezoliucija — ‘stoti 
į profesines sąjungas, pa
laikyti jose darbininkų ko
vos ir vienybes dvasią.”

L.D.L.D. Reikalai
KUOPŲ DARBUOTĖ.

So. Omaha, Nebr. — Vie
tos L. D. L. D. 27 kuopa sau
sio 28 d. laike savo mėnesinį 
susirinkimą. Raštininkei Onai 
Žalpienei pranešus, kad yra iš 
Centro atsiųstos Liaukos bal
savimui į Centro viršininkus, 
čiajau tie balsavimai ir pada
ryta.

Kuopa nutarė suruošti va
karą — spektaklį ir tuo rei
kalu rūpintis išrinkta komisi
ja — A. Aleksas, P. J. Jtize- 
liunas ir Ona Žalpienė.

Kuopos įgaliotiniai dd. Pet. 
Balkienė ir P. Juzeliiuias, ku
riems buvo pavesta pasitarti 
su draugijų delegatų pirminin
ku dėl surengimą bendrai pra
kalbų d. K. Bieliniu!, Lietuvos 
SočiaIdemokrhtų partijos at
stovui, pranešė, kad draugijų 
pirmininkas delegatų susirin
kimo nešaukęs. Bet užtai pa
aiškėjo, kad pa rs ik v ie t imu d. 
Bielinio rūpinasi ir vietos S. 
L. A. 87 kuopa. Iš gauto nuo 
L. S. S. Centro sekretoriaus
A. žymonto laiško, kurį d. A. 
Žalpis čiajau perskaitė, atsiži- 
nota, kad d. Bielinis ne tai Į) 
greitai galės atvykti į musų 
koloniją, kadangi iki vasario 
mėn. pabaigos jis vis dar te
besidarbuos Chicagos rajone.

Kuopos Korespondentas. -

fRe Akcijos Atsakymai ]
---- ——_---------- --

Korespondentams, Reporte
riams, Pranešimų siuntėjams 
ir k. — Rašant ką nors “Nau
jienoms,” nepakanka po raši
niu padėti savo slapyvardis, 
arba “Komitetas” ar “Valdy
ba”, bet apačioj reikia padėti 
ir savo tikrasaį vardas-pavardė, 
ir pilnas adresas Redakcijos ži
niai. Jei kas rašo rašomaja ma
šinėle, vardą ir pavardę turi 
pasirašyti ranka ir rašalu. Į 
rašinius, po kuriais rašantysis 
nepadeda savo vardo-pavardės 
ir adreso Redakcijos žiniai, 
Redakcija, visai nekreipia do
mės ir raštą meta gurban.

Be to, draugijų valdybas 
prašome susitvarkyti taip, kad 
pranešimus apie savo susirin
kimus ete. siųstų Redakcijai 
tik vienas kuris valdybos na

rys, pav. sekretorius, o ne bet 
kuris sumanęs, kad tuo budu 
išvengus pakartojimų ir berei
kalingo darbo Redakcijai. Pra
nešimą siunčiautysis turi taip
jau paduoti Redakcijos žiniai 
javo vardą-pavardę ir adresą 
— ranka ir rašalu pasirašy
damas.

J. J. Wedeckiui, Chgo. — 
Mitinge žmonės gali pasibarti 
ir, jei norit, pasikoliot, bet 
laikraštis ne tokiai pramogė
lei leidžiamas. Jei savo bend
rovės valdyba nepatenkinti, 
sušaukite dalininkų susirinki
mą ir ten žiūrėkite, ką su ja 
daryti.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
Ciiicaga pavojingiausis 

mieste
Automobiliai Chicagoj užmu

ša devynis sykius daugiau 
žmonių negu visoj Mass- . 

achusetts valstijoj. 
----- ,-----

Chicagos koronerius Osear 
Wolff nesenai sugrįžo iš rytų, 
kame jis studijavo komuni
kaciją Ncw Yorke, Philadel- 
ohijoj, Bostone ir Washing- 
tone. Pasak jo, Chicaga yra 
pavojingiausia automobilių 

miestas pasauly. Jokiame ki
tame mieste neįvyksta tiek 
daug nelaimių automobiliais, 
kaip Chicagoj. Automobilistai 
užmuša du sykiu daugiau žmo
nių Chicagos gatvėse negu 
New Yorke ir tris sykius tiek, 
kaip VVashingtone. Pereitą sau- 
>io mėnesį Chicagoj automo
biliai užmušę žmonių devynis 
sykius daugiau negu visoj 
Massachusetts valstijoj. Koro
nerius sako, kad bendrai vei
kiant miesto ir pavieto virši
ninkams užmušimai automo
biliais Chicagoj butų galima 
sumažinti iki 40 nuoš.

Kordnerius siūlo įvesti Chi
cagoj (tokia sistemą, kaip Bos
tone, /kur paskirti viršininkai 

buri pilną autoritetą ant au
tomobilistų. Tas jų autoritetas 
pasireiškia tame, kad jie ga
li atimti leidimą (licehce) ' nuo 
kiekvieno automobilisto, kurs 
pasirodys esąs pavijingas žmo
nių gyvastiems. Bostone kiek
vieno šoferio, kurs suvažiuoja 
žmogų, suspenduojama laisnis 
iki suspenduotas šoferis pasi
rėdė teisme ir pasiaiškina. Po 
to teismas nusprendžia sugrą
žinti laisnį algai, arba jį vi
sai panaikinti. Koronerius ma
no, kad toks patvarkymas ga
lėtų veikti ir Chicagoj.

Šaltis atsinaujinsiąs
Temperatūra nupulsianti 

žemyn šiandien.

Nors didelis šaltis, kurs pra
sidėjo pereito penktadienio 
naktį, dar galutinai nepraėjo, 
.o profesorius U. Cox, Chica
gos oro spėjikas, jau prana
šauja kitą šaltį. Pasak jo, nau
jas šaltis prasidėsiąs šiandien 

- dieną, vakare, ar naktį. 
Temperatūra pulsianti žemyn, 
nors tikrai negalįs pasakyti 
kiek laipsnių.

Pasak sveikatos koinisionie- 
riaus daktaro Bundeseno, nors 
šaltis pridarė daug nemalonu
mo, bet atnešė didelės nau
dos, sumažindama sirgimų ir 
mirimų skaičių nuo plaučių 
uždegimo ir influenzos iki 50 
nuošimčių.

Toliau sveikatos komisio- 
nierius pataria laikyti langus 
nors 
šalčio.
riuose turinti siekti 68 laips
nių ir ^drėgmė — 40 nuoš. 
Esą reikalinga išgaruodinti 
vieną galioną vandens 
kiekvieno kambario.

kiek atvirus nepaisant
Temperatūra kamba-

dėl

GAZOLINAS PABRANGO.
■ i

Pereitą pirmadieni Standard 
Žibalo kompanija pranešė, kad 
gazolinas pabranginamas vie
nu centu galionui. Tokiu bil
du stotyse gazolinas parsiduos 
po 21 centą galionas, o per
kant kubilais po 19 centų ga
lionas.

61 ŽMOGUS MIRĖ NUO 
MUNŠAINO.

Vakar nuo munšaino pasi
mirė Thoinas Bacon 4338 
Knierald Avė., ir Juozas Zu- 
benas, 1718 N. Robey gat. Tai 
jau 61 žmogus pasimirė nuo 
munšaino Chicagoj šiais me
tais.

353 GAISRAI Į 48 
VALANDAS.

Chicagos ugniagesių depar
tamentas paskelbė, kad laike 
48 valandų, užėjus šalčiui, už
registruota 353 gaisrai. Tai 
įvyko nuo pereito šeštadienio, 
9 vai. ryto, iki antradienio, 9 
vai. ryto. Per visą tą laiką 
ugniagesiai negalėję atsikvėp
ti.

63 ŽMONĖS UŽMUŠTI
' AUTOMOBILIAIS.

Nuo sausio 1 * d., šiais me
tais, Chicagoj automobiliai jau 
užnuišo 63 žmones. Užmuši
mų skaičius nuolat auga. Ko
ronerius Wolff tuo labai susi
rūpinęs.

šildos Teatro Bendrove 
Metinis šėrininku susi

rinkimas.
Sausiu. 28 d. įvyko Mildos 

Teatro B-vės metinis šeriu in 
kų susirinkimas B-vės name, 
Mildoj. Jš metinio finansų ra
porto pasirodė, kad B-vė per 
pereitus metus turėjo daugiau 
šlaidų negu įplaukų. Dėlto še
rininkai negavo dividentų.

1922 metų pradžioj, kai bu
vo dorink ti keli nauji direk
toriai, senieji ir naujieji direk
toriai negalėjo susitaikinti dėl 
mokėjimo perdidelių algų dar
bininkams. Tuomet B-včs sek
retoriui buvo modama $150 
mėnesy, o kitiems teatro pri
žiūrėtojams net po $12 į va
karą. Biznis buvo veik visai 
nupuolęs nežinoma dėl kokios 
priežasties.

Kad palaikius teatrą, nau
jieji direktoriai sumanė nu
mažinti algas: B-vės sekreto
riui iki $75 į mėnesį, o ki
tiems iki $8 į vakarą. Visi 
sutiko dirbti už mažesnę al
gą, išskyras B-vės sekretorių, 
kurs tuoj rezignavo. Direkto
riams pasisekė surasti kitą sek
retorių, J. Evaldą, kurs suti
ko dirbti už $50 į menesį.

Nors biznis kiek ir pasitai
sė, bet dividentai ir ateinan
čiais metais nebus galima 
mokėti šėrininkams. Kai ku
rie šerininkai klausė valdy
bos, kodėl dividentai buvo mo
kami per pereitus du metu 
ir nemokami dabar? Valdyba 
paaiškino, kad bendrove, mo
kėdama 8 ar 9 nuoš. dividen
tų pirmais metais, buvusi pri
versta užtraukti $12,000 pa
skolą ant namo. Antrą mo
tą, kuomet mokėta tiktai 3 
nuoš. dividentų, B-vė užtrau
kusi kitą paskolą, iš kurios ir 
buvę mokami dividentai šėri
ninkams. *

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky- j 
riutf Yra Ištobulintas Aukšta
me 'Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
Distričt Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Šerininkai, išgirdę lokį val
dyboj paaiškinimą, (pradėjo 
nerimauti ir klausė, kodėl se
nieji direktoriai iki šiol tylė
jo ir taip kvailai elgėsi? Kai 
kurie direktoriai norėjo pasi
aiškinti, bet supykę šerininkai 
pradėjo išmesti senuosius di
rektorius, kaipo netikusius biz
nio vedime.

Buvo prisiųstas laiškas nuo 
p. J. Hertmonavičiaus, buvu
sio B-vės sekretoriaus, su ko
kiais tai pasiaiškinimais. Kai 
Valdyba pranešė susirink u- 
siems apie tą laišką, tai visi 
šerininkai pradėjo šaukti: “Ne- 
•eik mums to laiško ir mes 
nenorime, kad jis butų čia 
skaitomas.” Laiškas ir paliko 
neskaitytas.

šerininkai matydami, kad 
biznis neina geryn, nutarė par
duoti B-vės namą, Mildą, nes 
pasirodė, kad varyti biznį to
liau yra labai sunku.

— šėrininkas.

TURPO Padeda Apsi
saugoti nuo Posargų 

t____________________________________________ į______________________i
X į

Vienas'geriausių apsisaugojimų, vartotų epidemijos laiku pernai, buvo 
Turpo, kuris yra sudarytas iš senojo laiko vaistų, tarputyno, mentolio ir 
kamparo tepuklo pavidale. Daugelis gydytojų vartoja ir pataria vartoti 
Turpo.

įtrauk truputi Turpo j nosį kelis kartus j dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepimas išvarinėja sutenčjiinų podaromą posargų. Įtrink 

Turpo j krutinę, kaklą^ po pažastėmis ir tarppetej. Tas sustinvuliuos odą iš 
varydamas kraują j pavirsi ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa
gelbės apsaugoti nuo pneumonijos. Nusipirk Turpo slojikelį pas savo aptie- 
kininką.

Ofiso Telefonas inn U A A TA Busto Telefonas
Central 4104 M. A. DKuAU Armitage 3209 ♦

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius ga>o 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
3881 P. Juška
4620 I. černauskas
4622 A. černauskytė
4624 K. Runkiala
4633 R. Vosiliene
4643 M. Juozunaučiukė
4646 B. Juozunaučiukė
4654 J. Stašinskjenė
4673 A. Mikalauskaitė
4681 O. Zaveckaite 
10321 B. Šatiene 
10323 B. Gandiešienė 
10336 S. Petkaitč 
10358 B. Gandiešienė
10361 S. Einoris
10364 K. Lileikis
10372 J. Selickas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

LAIKINĄJAI L. D. L. D. RA
JONO VALDYBOS DOMEI.♦
Šiandie, 6 vai. vakare, “Nau

jienų” name, įvyks L. D. L. 
D. Rajono . laikinos Valdybos 
susirinkimas. Būtinai yra rei
kalinga pataisyti laikinąją L. 
D. L. D.’ Rajono konstituci
ją ir apsvarstyti bėgančius or
ganizacijos reikalus. Visi val
dybos nariai atsilankykite;

— A. Dvylis, sekr.

North Side>
Vasario 4 d. Draugijų Są

ryšis buvo surengęs vakarėlį 
Sąryšio svetainėje. Žmonių su
sirinko daug. Programas nors 
buvo trumpas, bet gyvas. Drau
gas P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, apibudinęs apšvie- 
tą, apšvietus įstaigų reikšmę 
ir jų vertę, ragino Sąryšį rem-

( Tąsa ant 6to pusi.)

10379 A. Skukauskas
10384 M. Jurkšienė
10386 P. Balickas'
10393 M.^ Juknevičius
10400 K. Juškevičius
10402 M. Buhiifenč
10407 J. Norkaitis
12136 M. Zikaraite
12137 J. Pinas
12139 Ą. Janilionyte *
12143 M. Marmakytė '
12149 A. Paškauskatrz
14088 A. Tamašaitaite
14090 B. Viršilas
15040 R. Gauronskiulė
15048 V. Greivys

Kūdikiu aprūpinimu Ir pe
nėjimas yri dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rimo regullarltliatu laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvlldenit.

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensimo rei
kalus Įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdikių.

STRAIPSNIS V.

KŪDIKIO APRŪPINIMAS 
IK PENĖJIMAS.

kUDIKIv
^EROVesskY US
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JU 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Penėjimas Krūtimis.
Gamta parėdė, kad kūdikis butų 

penimas krūtimis; todėl motinos pie
nas yra geriaušias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtų! dėti visas pa
stangas žindyti savo kūdikį ir nesi- 
griebti bonkos iki viskas Skas buvo ga
limas tapo padarytas penėjimui krū
timis.

Penėjimas iš bonkutes.
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutes. Kad šita 
metode butų pasekminga, reikia labai 
atydžiai rūpintis pasirenkant tinka
mą pieną ir jį prirengiant, į ką įeina 
daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnįjį už kitus prirengiant kūdikiui 
maistą, tai tas dajykas yra švarumas. 
Visi indai dėl mieravimo, šildymo, 
maišymo ir penėjimo turi būti steri
lizuoti verdančiame vandeny tuoj pirm 
vartojimo. Beto yra svarbu, kad vi
sokis mieravimas turi būti atlikta: 
atydžiai, kad gavus geriausių pasek
mių iš vartojamo maisto. Jei seksi 
'patarime čionai paduotą, tai išvengsi 
daugelio bėdų.

Pasirinktas maistas turi būti gry
nas, švarus pienas, atatinkamai atmie
štas sulyp; kūdikio amžiaus. Pasal
dintas kondensuotas pienas yra idea
lia kūdikiams maistas dėlto, kad jis 
švarus vienodo sudėjimo, lengvai su- 
virškomas ir visados gatavas varto- 
jįprui atmiešti tik su virintu vandeniu.

l i "41 ■"‘■l

Kaip viršuje jau buvo rašyta, daž
nai pasitaiko, kad motina neįgali pe
nėti kūdikio savo krūtimis, ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kurį nors 
kitą maistą. Ir geras, grynas, svei
kas karvės pienas, tinkamai sumaišy
tas su reikalinga kiekybe geriausio cu 
kraus, yra tokis maistas, pridėjus kic 
vandenio. Puikiausias sumaišymas 
parinkčiausio pieno ir geriausio cuk 
raus eina ' po vardu Borden’s Eagle 
Brand Milk. Per tris gentkartes mo
tinos atsidėjo ant šito puikaus pieno 
Penint jį su.lyg nurodymų, jie padaro 
arčiausį artimumą prie motinos pieno.

Borden’s Eagle Pienas šiandie au 
klejos daugelį vaikų, kurių tėvai pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, ir kur ų 
tėvu tėvai taip pat augo šituo pie
nu ’70 metais. Kuomet pasvarstai, 
kad Bo^deno pienas yra vartojamas 
pei* tris gentkartes, ir vis labinus yra 
vartojamas šiandie, tai pamanai, kac 
turi būti tam priežastis. Ir ta prie
žastis yra ta, kad jis įrodė save esant 
užganėdinančiu ir saugiu taip ilga ; 
kad žmonės turi jame pasitikėjimą.

Nežiūrint kur tu neisi po visą šitą 
šalį, ir Kanadą, vistu* gausi tą patį 
Borden’s Eagle Pieną, Šviežią ir svei
ką beveik kiekvienoje krautuvėje. -Vi
sais atžvilgiais jis yra vienatinis sau
gus pienas, su kuriuo galb išauklėti 
kūdikius kuomet nėra motinos pieno.

Kuomet pp’iseina reikalas išauklėt 
juisų kūdikius į stiprius, sveikus vy
rus bei moteris, niekas nėra taip svar
bus jų pirmuose gyvenimo^ žingsniuo
se kaip maistas. Todėl žmonės jau 
senąi pametė eksperinventavę. Išmin
tingi žmones nerizikuoja. Jei moti
nos pieno nėra, jie nesikvaršina, bot 
tuoj imasi Borden’s Eagle Brand 
Pieno. Pasinaudok prityrimu tiekos 
milijonų kūdikių per paskutines tris 
gentkartes.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Svarbu visoms moterims 
šito laikraščio skai

tytojoms
Swamp-Root puikus vaistas.

Tūkstančių taikstančiai moterų ser
ga inkstų ar pūslės ligomis ir to ne
žino.

Moterų negalės dažnai pasirodo nė
ra kas kitas kaip tik inkstų kliūtis, ar 
inkstų ar pūslės ligos sėkmė.

Jei inkstai nėra sveikam stovy, tai 
jie p;ali sukelti ligas kituose orga
nuose.

Gali jausti skausmą strėnose, gal
voj, ar neturėti ūpo.

Menka sveikata padaro tamstą ner- 
vuota, opia ir gal nusiminusia; ji pa
daro kiekvieną tokiu.

Bet Šimtai moterų sako, kad Dro 
Kilmero Swamp-Rootas sutaisydamas 
inkstus, būva kaip tik tuo vaistu $i- 
toms sąlygoms prašalinti.

Daugelis siunčia pavyzdinės bonke- 
les, kad pamačius, ką Swamp-Rootas, 
didysis inkstų, kepenų iv pūslės ligų 
vaistas gali gero padaryti. ‘ f

Įdėjus dešimt centų pasiųskite Dr. 1 
Kilmei* & Co., Tiinghamton, N. Y. 
gausite pavyzdinio didumo bonkelę 
pakiniu paštu. Galima pirkti viduti- I 

’lnio dydžio ir didelę bonką kiekvienoj 
j aptiekoj.

GARSINKITIES
NAUJIENOSE 1

Jaunystes Spėka Nau- 
jausiame išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesni 
ir už tą kuris g/do giles (glands) 

•— tai magiška spėka iš Af
rikos medžių šaknų.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep?” Ar neiŠrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite.. Mokslas iš
rado liaują Vitalizerį dar geresnį ir 
už taip vuiinamą “ožkos gilę" ir “bež
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da- 
bąr guli greitai ir lengvai atgauti sa- 
yo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gah veikti savo šeimynos gyve
nime.

l’rincipialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gyy 
ęiuole vėliausiame jšradinre. Su šia
gyduole yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net j 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbineja šį 
Vitalizerį, kuris yra vadinamas Re- 
BikL'J'abs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jįe siūlo savo naujiems kos- 
lumeriams didelę apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
luoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei- 
<u gyduolė nepagelbėtų į sąvąitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį naują išradimą be rizikos. Ne- 
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir adresą į Re-Bild Laborato
ries, 279, Gateway Statioj), Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų- Re-Bild.Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
•savaitės, praneškite laboratorijai ir 
msų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie_ 
co neabejokite apie šį gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo- 
tas.

Yra jums brangesnės už vj#ką. Neap- 
eiskite jų. Jeigu kenti galvos skau- 
l|jhną, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo- 
net ateikite pa- mane pasitarti.

Patarimai suteikiamų dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
netrist) ant Bridgepbrto.

DR . INER, ŠERNAS
315 So. lUhterl St. Chicago, III. 
Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 

). ^Jcdėliomis nuo 10 iki 1.

f
20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

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?
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 gatvės

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

<----------------------------------------------- /
..................... .............. ■■ ■ č*................................................. 
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Akiu, Ausu, Kostas Gerkles 
KLIŪTIS 

visokios rųšica gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus išimu 
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

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

z— ' ... - ' . .......... . ....................
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 \V. 33rd Place
Phone Bou|evard 0313 

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

t——■ UI

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

x Ketvirtad. ir septinlad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.
Vi, i. ■ .........................................   ■/
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.) 

ti sykiu ir naudotis skaitant

m i svetimoj valstybėj, o klai
pėdiečiai to džiaugsmo dar ne
turi gyvendami savo grynai 
lietuviškoj šalelėj. Tat gi ko
dėl nepadėti jiems išsikovoti 
laisvės. Štai rengiamas visų

PaANESlMAI._ _ _
Lietuvišku Teatrališka Draugija 

“Rūta” No. 1 laikys susirinkimą vasa
rio 7 d. 8 vai. vakare, Černailsko svet. 
1900 S.* Union Avė. Valdyba.

laikraščius, o ypatingai kny
gas. Knygos, sako, yra vienin
tele darbininkų mokykla pro
to išlavinimui dėl kovos už 
šviesesnę ateitį.

Muzikalę programo dalį iš-

Chicagos lietuvių masinis su
sirinkimas Lietuvoš nepriklau
somybės šventei švęsti Ash
land Auditoriume, vasario 18 
dienų. Tat visi Chicagos lietu
viai susirinkim ir suraskim

A. L. T. Sandaros* 75 kuopos susi
rinkimas vyks trečiadienyj, 731 W. 18 
St. Draugai malonėkite kdoskaitlim 
giausiai atsilankyti, nes turime kele
tą svarbių reikalų aptarti, tarp kurių 
bus ir seimo delegatų raportas išduo
tas. . Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. Užrašų rast, f

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
^DUODAMA randon kam

barys garu apšildomas. Galima 
gyventi dviem.

2911 W. 43-rd St. .
2 lubos.

pildė mergaitės: V. čepukiutč, 
Z. Viliute ir Genotaitūs. Vie
nas berniukas griežė smuiku 
labai gerai.

Visais žvilgsniais vakarėlis 
pasisekė gėrai ir davė malo
naus įspūdžio. . '

— Jonas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei besiartinant

Kur tik pasisuksi, visur da
bar išgirsi kalbant apie Ma
žosios Lietuvos — Klaipėdos 
įvykius, ar tai spaudoj, ar su
sirinkime, ar gatvėj, —< žod
žiu sakant, visi stipriai susi
domėję musų Mažosios Lietu
vos brolių padėtim, jų kovų 
už pasiliuosavinių.

Ar jie išlaikys savo kovos, 
frontų, tai priklausys daug ir 
nuo musų amerikiečių, kiek 
mes suteiksime jiems morali
nės ir finansines paramos. 
Musų uždavinys yra padėti 
jiems visais galimais budais.

būdų, kad įmanomai geriau 
padėjus musų broliams klai
pėdiečiams laimėti kovų už 
išsiliuosavimų nuo svetimųjų 
jungo — P. Puteikis.“S------------

Aukos Lietuvos Socialde
mokratams

Vasario 4 d., Liberty salėj, 
\Vaukegancl drg. K. Bielinio 
nrakalbose laivo renkamos au
kos Lietuvos Socialdemokra
tą uis.

Stambiausių aukų davė p. 
\. Kripas, svetainės savinin
kas — jis davė prakalboms 
svetainę už dyka. Tariame 
jam širdingų ačiū už jo pri
jautimų mums.

Po $5 aukavo: A. Namcjli
nas ir J. Juzikis; po $2 au
kavo: A. Saluckas, K. Noriš- 
kis ir P. Norkus; po $1 au
kavo: J. Povilaitis, J. Mačiu
lis, W. Šidlauskas, J. Grinius, 
J. Urmonas, S. Adomkiačius, 
I. Lauraitienė ir J. Jasiliunas;Įji

Lietuviu Socialistinės Jaunuomenės 
Lygos visuotinas narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 9 d., 7:30 
v. v. pas drg. A. Puidą, 822 W. 35th 
St. Draugai ir draugės malonėkite 
punktuališkai ir skaitlingai ats’lanky- 
ti, nes turime svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi draugai ir draugės kuriems 
svarbu yra mušti tikslai, esate nuošir
džiai kviečiami ’atsilankyti į minėtą 
susirinkimą, ir prisidėti prie organ za- 
eijos. Org. K. Misiun.

Jaunų Vyrų Dr-ko ir Pašelpimo 
Kiubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 8 <1., 8 vai. vak. Mainausko 
svetainėj, 1843 So. Halsted St. Na
riai kviečiami atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai, nes turim daug svarbių rei
kalų aptarti. Už nesilankimą ant su
sirinkimo nariai bus baudžiami be iš
sikalbėjimo po $1.00 baudos.

Rašt. K. Kazlauskas.

Iškilmingas Rožinis Balius su pro
gramų rengiamas Dr-stės Pa laimintos 
Lietuvos, Nedėlioję, Vasario-February 
11, 1923, Pilsęn Sokol svet., 1814 So. 
Ashland Avė. Pradžia 5 v. v. įžanga 
y patai 50c. Rožės bus duodamos prie 
tikieto dykai Muzika p. J. Keturakio.

Kviečia Komitetas.

Town of Lake. — Teatrali-ko Kliu- 
bo “Lietuva” susirinkimas bus ketvii’- 
tadienj, vas. 8 vai. vak., Davis Sųuare 
Parko’svet. Taipgi kliubo draugiškas 
vakarėlis įvyks šešetadienj, vas. 10 d., 
8 v. v., J. J. Elias svet. Visi nariai- 
rCs susirinkite. Valdyba.

Pradžių jau esame padarę. 
Bet tai tik pradžia jų kovos 
už laisvę. Mes, neilgai trukus, 
turėsime progos švęsti Lietu
vos nepriklausomybes penkių 
metų sukaktuves, kad ir buda-

po 50 centų aukavo: J. Va
siliauskis, J. Mockus, V. Dei- 
kus, J. Dikšas ir I. Skarba- 
lis. Smulkių aukų sumesta 
$2.20. Viso aukų surinkta $28.- 
70. Aukavusiems tariame dide
lį ačiū. — Komitetas.

. ***• ■«■**••, t-

nešimi

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
out atitaisytos į 24 vai.
x Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
i| draugaf prašomi pranešti Naujie

nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
įais apskelbimais.

ANT BANDOS kambarys 
vienam ar dviem vaikinam. 
Garu šildomas, maudynes. At- 
sišaukit: 3252 S. Halsted St.

Tol. Yards 4276

~ JIESKO DARBO -
JIEŠKAU DARBO UŽ 

BUCERĮ ESU PILNAI 
PRITYRĘS TAME 

AMATE
Klauskit: Tel. Yards 6162

lEIKIA DARBININKįr
VYRŲ ir MOTERŲ

s/wwww"'~.*~-w**»***k'm*«*v%*^^v^v***,*v*****«*'

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

IIART SCHAFFNER & 
MARX \

1922 S. Halsted St.

REIKIA OMNiŪKT
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VY ________

^reIkal^
jauno žmogaus geležinėje krau
tuvėje; gera vieta.

Abner H. Cohen 
2202 W. 22 St.

“reikalaujame ŽIRKLL 
ninko sengeležių kieme; kiipgi 
darbininkų. Geras- mokesnis, 
nuolatinis darbas. —

1632 W. Kinzie St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, lie

tuvių kolonijoj. Labai gera vie
la . Biznis* senas. Parduodu, 
nes išvažiuoju į New Yorką. Kas 
pirks, tas laimes. 635 W. 26*§t. 
Phone Vįctory 6630.

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

NAMAI-ŽEME
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.

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

GELŽKELIO DARBININKŲ

REIKALAUJAMA;
PAGEIDAUJAMA

PRITYRUSIEJI, 
BET PRITYRIMAS

NĖRA BŪTINAS.

KREIPTIS —
ACME STCEL GOODS CO.

135 St. ir I. C. Tracks 
R i verdate, III.

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

Kreipkitės
1003 W. 32nd St.

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

REIKALINGAS pirmarankis 
kepėjas, kuris moka kepti duo
na ir keksus. 4-

Atsišaukite: ’
906 W. 31-st St.

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografas su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
••akandai 4 kambariams, sveklyčinė ei
lė, valgomojo kambario eilė, 2 mie
gamųjų kambarių eilės ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi parduos at
skirai. Nepraleisk šito bargeno. Bus
tas 1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI farma 253 akrų su 
nuostoliu, 160 dirbamos, 80 užsėta ru
giais, (kibliais ir alfalfa 40 akrų pie
vų likusi dalis po mišku, per gamyklą 
teka upelis ,namas 8 kambarių, cimen- 
tuota rusis ir visos kitos triobos su 
arkliais karvėmis, vištomis ir mašino
mis, visa kaip reikia prie didžiojo ke
lio, 3172 mylios nuo kauntės sostinės, 
200 mylių nuo Chicagos, viduriniame 
Wisconsine. Kaina >$7.500. Morgi- 
čius $3,500. J. KąXs. 1338 Otto St. 
Chicago, 111. (

DIDELIS LOT VĮ Išpardavimas 
arti Brighton Parko, lengvais 

išmokėjimais. 'Lotai 60 pėdų 
pločio tik už $645. Artesnėms 
žinioms rašykite į Naujienų 
ofisą, 1739 S. Halsted St N. 205

REIKALAUJA surinkėjų, prie 
garinio kūjo, molderių, pagcl- 
bininkų ir juodadarbių.

Kreiptis—
1731 Fullerton Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 
saliunas; biznis gerai išdirbtas 
per daug metų; beizmente pui
ki pirtis iriaudylis. Noriu par
duoti i trumpą laiką.

‘ 153 E. 107 St. .

PARDAVIMUI
GROSFjRNĖ.

KREIPKITĖS
3233 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
.... *

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.

J ALBINAS’ BUDRIKAS
I Musų'numylėtas sūnūs persi- S
■ skyrė su šiuomi pasauliu vasa- H I rio 5toj dienoj, 1923 met., 5toj M 
a valandoj ryto, po ligos plaučių B
■ uždegimo, kuria sirgo tik 8 die- B
a nas. • fl

i Velionis turėjo 21 metus ir 9 B 
B .mėnesius amžiaus. Paliko dide B 
B liame nuiudime tėvus, Joną in H 
B Barborą Budiikus ir tris brolius, r

* Bronislava, 16 metų amžiaus, B 
B Benedikta 13 metų ir Alfonsą 8 H 
B metų amžiaus. B

j Laidotuvės įvyks Ketverge, £ 
B vasario 8 d. 1923 m 8:30 vai. ly- 3 
B to iš namų po numeriu 3254 So. u B Morgan st. į šv. Jurgio bažny- B
■ čią. Po pamaldų bus palaidotas 0 
I šv. Kazimiero Kapinėse.
I Melstunva visus gimines ir pa ! 
J žįstam us dalyvauti laidotuvėse.

! Nuliūdę tėvai, 
j Jonas ir Barbora Budrikai.
j • Bronislovas, Benediktas ir ' 

Alfonsas.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių jieŠkoji 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
ini ir t.t. turi būt iš kalno apmoka 

ni.

MERGINŲ
IR JAUNŲ MOTERŲ

PRIE DURK^LINIŲ 
SPAUSTŲ IR 
LENGVO DARBO 
DIRBTUVĖJE.

ŠVARIOS DARBO 
SĄLYGOS IR 
PRADĖDAMOJI AILGA 
IR PAKĖLIMAS 
IŠMOKUS.

MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS
Penkių metų sukaktuv ų Lietuvos 

N e prik 1 ausomy bes
Rengia visos Chicagos Progresyvių 

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

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

Šiame jubilėjiniame apvaikščiojimo 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių O.’kestras. Kalbėtojai; K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par- 
L jos^atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkės Lietuviai:—
Prašom® visų iš anksto pradėti 

rengtis j_šj milžinišką apvaikšeiojimą. 
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietu
vis ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
baus apvaikščiojimo jubilėjaus.

Bendras Komitetas.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
e jotini, Naujienų administracija pa

ką teisę jų netalpinti, kol neiš
irs jų teisingumo, ir grąžinti pini

gus, jeigu apskelbimo turinys neat 
-(akys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsjnt į sekamos die 
tos Naujienas, tfiri priduot savo pa 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va 
karo.

J JUOZAS LETUKAS
Musų numylėtas vyras ir tė- I vas persiskyrė su šiuo pasauliu 

I vai. G d., 1923 m., 2 vai. po pie- 
I tų nuo plaučių uždegimo ligos, 
9 prasirgęs 8 dienas. Velionis tu- 
| rėjo 35 metus anyžiaus, paliko 
i Amerikoje dideliame nu’iudime 
i moterį Joana, tris kūdikius Jca- 
| ną 11 metų, Prancišką 9 metų, 
I Stefaniją 8 mėnesių, senelę nvo- 
| tiną Liudviką Letukicnę, brolį 
■ Kazimierą ir seserį Barborą No- 
I reikienę; Lietuvoje tris brolius 
I — Joną, Praną ir Petrą ir vieną 
I seserį Emiliją. Laidotuves 
| įvyks šeštadienį vas. 10 d., 1923 

m. 8:30 v. rytą iš namų po num. 
4523 S. Wood St. į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, po pamaldų bils pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Melstum® visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nubudime moteris 
Joana Letukienė ir dukters Joa

na, Pranciška ir Stefanija.

B

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

Kviečia visus Komitetas.

Lietuviškos Teatrališkos Draugijos 
Rūtos No. I mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį vasario 7 dieną,t1923 
n. 7:30 valandą vakarą Geo. Černaus- 

’-o svetninėj, 1900 So. Union Avė. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti į susi
rinkimą minėtu laiku.

K. Balčiūnas, rašt.

J IEŠKĄ U savo moters Barboros 
Gražinskierięš, kuri prasišalino nuo 
manęs vasario 2 d., 1923^ni. su Jonu 
Mikclaičių, pasiėmė mano pinigų 
$4,860, paliko mane su mažu kūdikiu. 
Vyras aukštumo apie 5 pėdų 10 colii}, 
neturi kairios rankos pirmutinio pir
što. Moteris aukštumo apie 5 pėdų, 
iruputį žemaičiuoja kada kalba. Mie- 
ia mano moteris, rodosi musų gyveni
mo dienose tarpe mudviejų buvo ge
riausi santykiai, kanvgi mane ii* tą 
mažą kūdikį taip nuskriaudei, ir da
veis tam pijokui galvą susukti? Jei 
su manim nebenori gyventi, tai kaip 
nati išmanai, bet .ką tas mažas vai
kelis yra kaltas? Jei kas tokią po
relę patėmysit, praneškit; pirmutinis 
gausit $50.00 dovanų arba ana pati 
tesugrįžta. '

PETRAS GRAŽ1NSKIS 
709 W. 34th St., Chicago, 111.

CONTINJENTAL GAN CO Ine.
2221 So. Halsted St.

“MERfeiUlRTioTERV--

16 metų ir senesnių prie len
gvo darbo dirbtuvėje.

Pakelta alga.
Ateikite pasirengusios 
prie darbo.
AMIMHCAN GAN CO.
3951 So. Canal Street,

1 blokai į vakarus nuo 
Wentworlh Avė.

REIKIA VYRŲ
Nuolatinis darbas vidui, 45c. 

valandai. Kreiptis
E. F. Houghlon and Co., 

3534 Shields Avė.
------- ;----------------------------£----------- ------ —

MOLDERIŲ
GELEŽIES PILIKŲ
PADĖJĖJŲ
JUODADARBIŲ IR
FORMŲ DIRBĖJŲ

žilos geležies liejykloj. Kreipkitės i 
Samdymo Skyrių International Har- 
vester Co., Tractor Works, 2600 Wcst 
31 Blvd.

REIKALINGAS bučeris prie 
grosernės; gerai mokančiam 
darbą bus gerai apmokama. 
Sykiu galima gaut ir kamba
rys. Ateikit/ tuojau prie darbo.

1835 Wabansia avė.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė, labai geroj vietoj.

St. Ivanik,
1407 So. Morgan St.

TURIU pardavinvui kelias Koncerti
nas pigia kaina . Nemokančius pamo
kinsiu groti. Taip pat turiu ir daug 
gaidų koncertinai ir gaidas padarau 
kitokiems instrumentams. Kreipkitės:

P. KURŠAUSKAS,
■, 3227 So. Auburn A ve

1 lubos iš priekio

PARDUODU koncertiną; vi
sa gerame stovyj. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. At- 
sišaukit: 3524 So. Union Avė.

3 augštas.

REIKIA PATYRUSIO VYRO ' 
ant farmos. Pastovus darbas, 
geras mokesnis arti Chicagos. 
Kreipkitės laišku: Sh. Farmer

R. 1, B. 15 Hiinsdale, III.

'<

ADOMAS’ ŽUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 

vasario 6 dieną turėdamas 38 
metus amžiaus. Jis paėjo iš 
IJetuvos iš Užgirių kaimo, Šiau
lių apskr., Kruopių parapijos. 
Paliko moterį su 5 vaikais dide
liam nubudime. Paskutiniam 
patarnavimui mano mylimam 
vyrui meldžiu gimines ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse. 
Laidotuvės bus ketverge, vasa
rio 8 dieną iš namų 1429 So. 51 
Ct., Cicero, III.

Nubudusi
Moteris ir vaikai.

r.,

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

REIKALAUJA merginų, merginų, 
merginų, kurios yru 16 iki 25 m-etų 
amžiaus — nevedusių. Lengvas dar
bas dirbtuvėj, prityrimas nere'kalin- 
gas. išmokus pakeliama mokesnis, 
ateikit tik tą diena, kada prisirengę 
stoti prie darbo. Turi mokėti angliš
kai kalbėti ir rašyti. Illinois Miniature 
Lank'p Division, 2243 W. Hariison SI.

MOTERŲ operatorių reikia 
prie apatinių sijonų ir moteriškų 
kelinių. Kreiptis

WESTERN GARMENT CO.
900 W. Van Buren S t.

REIK ALINGAS darbininkas 
nusimanantis suįrusius šaligat
vius (sidewalks) taisyti. Kreip
tis: J. Baltrėnas 2500—39 St.

Tel. Lafayette 0919

PARDAVIMUI maža groser- 
nė arba mainymui ant mažo 
namuko. Biznis senas ir išdir
btas, Kreipkitės:

737 W. 34-th St.

NAMil-ŽEME
NAMAS SU BIZNIU.

Mūrinis kampinis namas su 
išdirbtu senu saliuno bizniu ir 
visais intaisymais, parsiduoda 
pigiai. Tris pagyvenimai, Sto
ras, kambariai užpakalyje at- 
sišaukit patįs arba rašykit į

f AUŠROS

MOKYKLOJE
Mokinama:

REIKALĄ UJAMA darbinin
kui liejyklų, 43 centai į valanda 
Nuolatinis darbas. Kreiptis j 
samdymo skyrių Grane Co., S. 
Canal ir 15 gal., arba Kedzie 
Avė. and 40-th St.

Naujienų ofisų,
1739 S. Halsted St.

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. Hal&ted St.

Chicago.

Bendro Komiteto Susirinkimas.
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės apvaikščiojimo, 
Bendras Komitetas turės savo posėdį 
mtnyčioj, vasario 9 d. Malinausko sa
lėj, t9th ir So. Halsted St., pradžia 
7:30 vai. vakarė. Malonės visi Bend
ro Komiteto nariai dalyvauti pesėdy, 
nes yra daug dalykų apkalbėjimui.

A. žymontas, pimininkas.

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

A. L. T. Sandaros 75 kuopos mėne- 
sinis susirinkimas įvyks trečiadienį 8 
v. v. vasario 7 d., 1923 m. J. H. Ra- 
šinskio svet., 729 W. .18th St. arti So. 
Halsted St. Visi būtinai atsilankyki 
į susirinkimą, nes' yra daug svarbių 
reikalu apsvarstymui Jšgirsite sei
mo delegatų raportą ir pasiimsite 
“Sandaros” kalcndor’us, 1923 m.

Valdyba.

Susivienijimo Li^Ų’vin Namų Savi
ninkų. mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 7 d.. 7:30 vaf. v. 
Mildos svet., 3142 So. JTasted St. Vi
si narinį mfilonėkite laiku susirinkti, 
nes randas daug svarbių dalyką ap
tarti. Norintys įstoti kviečiame atsi
lankyti. Nariais priimami visi namų 
savininkai Chicagoj.

Nut. rašt. A. Bugailiškis.

PA.J IEŠKAU savo brolio Joe 
(Juozo) Rublio, kurs šeši metai at
gal gvveno \Vilkes-Barre, Pa., ad
resu' 194'/u Boland Avė. Musų du 
broliai vra mirę. Prašau jo greitai 
atsišaukti arba kas apie jį žino, 
meldžiu wian pranešti.

John Bublys
427'X> Ogden Avė., Aurora, III.

PAJIEŠKAU savo mielų pažįstamų. 
Wm'. ir Viktorijos Stumbrių. Keturi 
metai atgal gyveno Chicagoj po num. 
1730 String St. Dabar girdėjau jie 
gyvena Kensingtone. Meldžiu jų pa
čių ar kas žinote apie juos duoti mums 
žinoti, nes turim labai svarbų reika
lą. Busime labai dėkingi. K. B. Nor
kui, 254 Bach St., La Torte, Ind.

MOTERŲ
Operatorių, pripratysių Union 

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

Kreiptis
WESTERN GARMENT CO., 

900 W. Van Buren St.

PAJIEŠKAU savo kaimyno Antano 
T,aikio, girdėjau gyvenas Chicagoj ir 
dirbąs už agentą prie Prudential In
surance Co. Aš kątik sugrįžau iš 
Lietuvos ii- turiu daug svarbių dalyki? 
pranešti. Malonėkite atsišauk’i, ar 
kas kitas apie jį praneškite šiuo adre- 
u: J. Kuras, 5712 Rače Avė., c-o Mr.

Foster, Austin, III.

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

1213 So. Wabash Avė.

. ,r - - i______ ___________ ,

REIKIA SKYLDIRBIŲ prie 
gerų užsisakomų bruslotų. Dar 
bas nuolatinis. Kreiptis:

E. Burkland,
3611 S. Halsted St.

PARDAVIMUi~~~
PARDUODAMA SALIUNO ' 

DAIKTAI PIGIAI. 
KREIPTIS PAS:

JACOB IIOLANIK,
1800 So. Morgan St.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Didelis mūrinis naujoviškas 

namas parsiduoda už trečdalį 
jo tikros vertes. Garu šildomas. 
S pagyvenimai, 3 štorai; ma
dingi intaisymai. Indėtas pini
gas atneš su viršum 15 procen
tų gryno pelno. Raudos neša 
iki $8,000 į metus. Savininkas 
priims mažesnį namų mainais 
kaipo dalį mokesties. Atsišau
kite asmeniškai ar laišku į 
Naujienų ofisų, 1739 So. Hal
sted Street

PARSIDUODA mūrinis udtinas, 
dviem pagyvenimais po 5 ir ^Kamba
rius, cimentuotas skiepas ^nisu šil
domas, elektra, gasas ir vanos; rau
dos j mėnesį $75.00. Parsiduoda už 
$8000.00. Trumpu laiku turi būti 
>arduotas. Namas randasi po num. 
>925 So. Throop St. Atsišaukite pas 
savininką. Jurgis Povilionisr 1521 So. 
50th Avė., Cicero, III

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglij ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typetvriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Su v. 
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 sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St

I vaisys SKELBIMAI
INDOMI ŽINIA. Kas nori par

duoti koncertina “Triple”, ma
lonėkit atsišaukti nurodytu ad
resu, pažymėdami kainų. Gust 
Urnezię, 4625 S. Erancisco Av.

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

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

4554 So. Rockvvell St.

KAINA $7000.00 mūrinis namas 2 
pagyvenimais po 6 kambarius ir krau
tuvė prie 79 gatvės, elektros šviesa, 
naujos paipos. Krosnies šiluma. Rei
kalinga $2500.00 gyvais pinigais.

M. T. PLUMMER 
7848 S. Halsted St.

REIKALINGA MERGINA
PRIE NAMŲ

DARBO.
KLAUSTI

1157 E. 55-th St.

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

1130 Canal St.
Phone Wabash 5550

DVIEJŲ pagyvenimų namas ant 
Bridgeporto; puikiai įrengtas; pagy
venimai 5-kių ir ,6-ių kambariu; skal- 
bynės apačioj; rendos neša $80.00 į 
mėnesį. Platesnių Žinių klauskite 
Naujienų ofise, 1739 So. Halsted 
St. ‘

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalba; 
; Grammar School, High School Ir 
■■ Prekybos dalykų. Prirengia prie 
i kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.

Į ■:<•<!< ! J.>I!>. Mr.i II) iri., it > K’ 30 

j v |>.p i.H.lrirui Ii I Iirių A'»n.

j 3301 So. Halsted St.,
! kampas 83čios gatvės.
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