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Pavojus naujo karo ar
timuose rytuose

Francijcs angliakasiai streikuos
Francuzai nepaliauja briau= 

tis Vokietijon
Rusija nusitarusi neiti karan

Karo galimybė rytuose
Talkininkų laivai ginsis nuo 

Turkų.

Atplauksi? daugiaus 
karišky laivy.

• LONDONAS, Anglija, vasa
rio 8. — Francijos ir Anglijos 
valdžios davė paliepimą 
kariškiems laivams 
šaudyti į turkiškus 
ginties nuo turkų, 
juos užpultų.

Tas Angį i j oš ir 
valdžių paliepimas
mu į Turkijos griežtą reikala
vimą, kad talkininkų laivai pa
sitrauktų iš Smyrnos.

Telegramos iš Konstantino
polio pranešė, jog Anglų vy
riausybė ne tik kad liepė savo

savo 
Smyrnoje 
laivus ir 
jeigu tie

Francijos 
yra atsaky-

taipgi paliepė visiems kitiems 
savo Viduržemio jurų laivams 
suplaukti į Smyrną. Kruizeris 
Curacoa pagal šio paliėpimo 
jau įplaukė į Smyrnos vande
nis. Antra žinia iš Konstanti
nopolio sakė, kad Smyrnos 
gubernatorius prailginęs laiką 
dar 24 valandomis talkininkų 
laivų pasitraukimui.

Izmdone yra kalbama, kad 
mūšių veikiausia 
nes turkai turėsią 
griežto talkininkų

fno.

neįvyksią, 
pabūgti 

nusistaty-

Francijos kabinetas svars
to karės klausimą

PARYŽIUS, Francija, vasa
rio 8 d. — Francijos kibinėtas

kimą, kad talkininkų laivai 
tuojaus apleistų Smyrną. Nuo 
Francijos kabineto nutarimų 
labiausia prigulės ar bus karė 
su Turkija ar ne.

Francijos valdžia dabar ap
simaino nuomonėmis su Ang
lijos ir Italijos valdžiomis apie 
tai, kokiu budu galima butų 
išvengti karo artimuose rytuo- 
Del‘patogumo busią skaitoma, 
kad Lausannos konferencija 
dar vis nesanti pasibaigus. Ta-

rybas kaip tik Ismet Paša su- 
grįšdąs iš Angoros.
Nėra abejojama, kad visi tal

kininkų laivai dar tebėra S my
nioję. Į talkininkų laivų skai
čių įeina Francijos laivai Er- 
nest Renan ir Somali; Anglijos 
kruizeris Cambrian, Italijos 
kruizeris Venetia, o apart jų 
Hollandų garlaivis Admiral 
Tramp ir vienas Amerikiečių 
laivas. v

Mo., vas. 8.— 
kalėjime fede- 
agentai rado, 

to kalėjimo

MAYSVILLE, 
Dekalb pavieto 
pales valdžios 
kad vienuolinis
kalinys užsiimdinėjo degtinės 
pardavinėjimu. Tai buvę daro
ma su šerifo žinia.

Vallctta, Malta, vasario 9 d.
— 1 Mytilenes uostą atplaukė Į 
du milžiniški Anglijos kariai-1 
viai vardais Resolution ir ant-1 
ras Emperor ot‘ India. Šitie du 
laivai yra pagatavi , plaukti j 
Smyrną kaip tik Turkai pradėsi 
vyti talkininkų laivus iš Smyr-I 
uos uosto.

Francijos angliakasiai 
streikuos

Streikas prasidės vasario 16 d.

PARYŽIUS, vas. 8. — Pil
nas apsistojimas anglių kasi
mo Francijoj ir Vokietijoj vei
kiausia įvyks vasario 16 d., 
nes Francijos angliakasiai nu
tarė tą dieną paskelbti genera-

75,000 angliakasių jau strei- 
kuosja Ruhr dislrikte.

Vokiečių priešinimasis Ruhr

ministeris sako, kad geležinke
liai okupuotame distriikte tapo

Rollin sako, kad jei padėtis ne
pagerės, tai Francijai priseki 
išleisti daugiau popierinių pi
nigų, kad padengus okupacijos 
išlaidas.
Saar angliakasių streikas ple

čiasi.
M'ETZ, vas. 8 —■ Streikas 

Saar klonio angliakasių persu 
meta ir į Lorraine. •>

Francuzai užima vis dau 
giau Vokietijos miestu

Vokiečiai boikatuoja 
Francuzus.

DUESSEĮIJDORF, Vokietija, 
Vasario 9 d. . Francuzai tik- 
ką užėmė dar koletą miestų 
VVupper klonyje ir Francuzų 
linija dabar tęsiasi nuo Dorna- 
po iki Vochwinkel, žoliaus j 
pietų rytus iki Lennepo, nuo 
čia iki Dbnbergo į šiaurę, nuo 
ten į vakarus iki Wulfratho.

Naujai užimtose vietose žmo
nės vaikšto pikti ir nusiminę; 
jie atsisako paduoti valgyt 
Prancūzams restoranuose, ne
sustabdo Prancūzams gatveka- 
rių ir apskritai stengiasi pada
ryti Francuzų kareivių gyveni
mą nepakenčiamą.

Francuzai iš savo pusės žiau 
riai elgiasi su Vokiečiais. Ka
riuomenės vyriausybė įsake 
kareiviams šaudyti be pasigai
lėjimo kiekvieną kas tik pereis 
nuskirtą liniją arba bus patė- 
mytas ardant geležinkelį.
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Ukrainiečių Chorą

4 L

m?.

Chicagiečiai, kurie mėgsta gerus koncertus, 
sykį išgirsti ukrainiečių choro koncertą. Ukrainii 
balsų suderinimu. Sekantis jų koncertas bus sere 
torium, Vair Buren St. 'ir Ashland Avė. Pradžia

J ma gauti “Naujienų

Sovietų Rusija priešinga 
karui

Sovietų vadai nutarę nesikišti j
• karę.

MASKVA, Rusija, Vasario 9 
dieną. paskutines dvi
savaites Sovietų Rusijos vadai 
turėjo visą eilę pasikalbėjimų, 
kuriuose svarstė apip Rusijos 
insikišimą i karą nors Europos 
karą, ar tai artimuose rytuose 
ar tai dėl Ruhr klausimo.

Vadų nutarimu, Rusija gin-

neisianti į jokį susikirtimą už 
savo rubęžių, net sako, ncisin- 
ti pagelbon Vokietijos darbi
ninkams, jeigu kartais Vokie
tijoj iškiltų revoliucija.

Rusijos vadai tiki, kad Rusi
jai reikalingiausia yra taika, ir 
mano, kad jei Rusija laikysis 
taikos, tai išeis geriaus ir tada, 
kada Europa vėl įsivels į karą, 
kurs jų nuomone anksČiaus ar 
vėliaus vis turėsiąš Europoje 
kilti.

Gresia streikas 100,000 
Franci jos angliakasiy*

PARYŽIUS, vasario 8. — 
Francijos angliakasių atstovai 
nuo 100,000 narių susirinko 
šiandie Donai pasitarti su dar
bdaviais, apie darbininkų rei
kalavimą pakelti darbinin
kams algas 15 nuoš.

Sakoma, jog šitie darbinin
kai yra apie viena penkta da
lis visų Francijos angliakasių, 
kuęie iškasą apie 1000,000 tonų 
anglių į mėnesį.

Reikalavimas paduotas mė
nuo atgal ir vis nebuvo išrištas. 
Dabar darbininkai matydami 
krizisą su anglimis, darbinin
kai mato progą streiką laimėti, 
tai ir rengiasi prie jo.

. .Susidaužė laivai
I y

LONDONAS; Anglija, Vasa
rio 9 ęį Iš Konstantinopolio 

I pranešama, jog Turkijos van
denyse si^gidauže Francijos ka
riškas laivas Ernest Renan su 

Į Amerikos torpediniu laivu, ka- 
Ime Amerikos laivas nukentėjo, 
o Francijos nenukentėjo.

dar
savo
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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Generolas Ludendorffas 
bijo Rusijos

VIENNA> Auslria, Vasario 
9 d. Darbininkai buvo už
puolę ant Generolo Luden- 
dorffo mieste Klagenfurte, kur 
jis turėjo laikyti prakalbą 
prakalbos buvo 

Pasikalbėjime 
riais Generolas 
pasakė, jog jis 
neturi su dabartine 
valdžia ir, jis skaito, kad tai 
butų didelė klaida jeigu Vokie
tija susidėtų su Rusija.

Jo 
sutrukdytos;

su reporte-
'Ludėndorffas 

nieko bendro 
Berlino

240 bepročiu perkelta iš 
Elgino į Alton

8.

No. 34

Talkininky laivai ginsis
Jei turkai varys juos prievarta 

iš Smyrnos.

•LONDONAS, vas. 8.— Fran
cijos ir Anglijos kariniams lai
vams Smyrnoje tapo įsakyta 
gintis, jei juos pultų turkai. 
Tokis yra Anglijos ir Francijos 
atsakymas į Turkijos ultima
tumą, kad talkininkų kariniai 
laivai turi apleisti Smyrną, 
nes kitaip bus prievarta išvary-

Anglai be to siunčia j 
ną dar daugiau karinių 
Betgi nemanoma, kad 
mušis. Turkai prailginę 
ultimatumą dar 24 
doms.

Smyr- 
laivų. 

ištiktu
savo 

valan-

I

o ypač geras dainas, turės progą 
ių choras pasižymi labai puikiu 
oj, vasario 14, Ashland BouleVard Audi-

vai. vakare. Įžanga $1.00 Tikietus gali
oti sc.

ALTON, 111., vasario 
Kadangi vis daugiaus žmonės 
skundėsi, kad Elgin valstybinis 
beprotnamis yra perdaug pri
kimštas ir ka<Į ten ligoniams 
tenka’ gulėti koridoriuose, tai
gi 240 ligonių 
perkelia iš Elgino ligonbučio į 
naujai pabudavotą bepročiams 
ligonbulį ties Alton. Bepročiai 
tapo atvežti į Alton specialiu 
traukiniu po priežiūra dvide
šimties sargu.

12,000 žmonių užmušė 
automobiliai

National Safety Council pa
skelbė, kad pereitais metais vi-

u pamišėliu lapo soie tolWe' automobiliai užimi-
• .. . v. . I in zlrtnrriun Lni'ii 19 000 -zrnnnin

Auglio kernos pakįlo 
Vokietijoj

Caro deimantai jūreivio
grabe Ratifikavo laivyno suma 

žinimo sutartį

še daugiau kaip 12,(KM) žmonių. 
Į sumą įeina ir tie žmonės, ku
rie tapo užmušti ištikusiose 
automobiliams nelaimėse. Pa
gal miestus, daugiausia žuvo 
New ,Yorke - 785 žmonės. Po 
to sęka Chicaga, kur užmušta 
/36 žmonės. 78 miestuose, tu
rinčių daugiau 50,(KM) gyvento
jų, užmušta 1,347 vaikai.

BERLINAS, vas. 8. —Dide
lis nepasiganedinimas kįlo tar- 
j)c žmonių, kada buvo paskelb
tas pakėlimas 1(M) n uos. kainų

tam tikros valdžios komisijos. 
Per paskutimias kalias savai
tes didelį trukumą anglių jau
tė ypač darbininkai ir mažos 
darbavietės, nes negalėjo nu
sipirkti dėl augčitumb kainų 
dar prieš užblokavimą Ruhr 
apskr^io. Komisija aiškina, 
kad anglių kaina pakeliama 
todėl, kad mainerių algos la
po pakeltos 80 n uos., vbet vi
suomenė kalba, kad kor anglių 
nėra atvežama iš Ruhr apskri
čio, tai perkupčiai neturėtų 
plėšti tokių kainų, nes tas pel
nas eina ne maineriams, bet

si, kad kada vieni žmonės 
pasiaukoja ir kooperuoja su 
valdžia dabartiniame krizyje, 
tai pelnagaudos tuo pačiu lai
ku plėšiusi didžiausius pelnus. 
Valdžia į vešiau t i anglių kortas, 
kai Į) kad buvo laike paskuti
nio karo. Daugybė dirbtuvių 
sutrumpino darbo valandas 
delei trukumo anglių. Socialis
tų laikraščiai sako, kad dau
gybė darbininkų bus- išmesta 
iš darbo ir daug dirbtuvių liks 
uždaryta, jeigu greitu lai
ku nebus pristatyta anglių.

TEISĖJAS LEIDŽIA PAČIAI 
APKULTI SAVO VYRĄ.

DETROIT, Mich., vasario 8. 
— Del savo šeimyniškų nesu
tikimų, Juozas Leščinskis ir jo 
pati Vlada Leščinskienė atsi
dūrė teisme pas teisėją Thomas 
M. Cotter. Teisėjui Leščinskie
ne pasisakė, kad ji visuomet 
apkaldavusi savo vyrą ir net 
inkresdavus
kada tik jis jai būdavęs nege
ras.

Teisėjas išklausęs dalykų 
stovio pilnai užgyre Leščinskie
nės pasielgimus ir pavelijo jai 
ir tolinus apkulti savo vyrą ir 
inkrėsti jam į aną galą kada 
tik jis bus jai negeras.

.rT'Keščinskas pripažino, kad 
tikrai j
ūgio ir tvirtesnių raumenų u; 
jį dažnai jam girtam įkrėsda- 
vus in aną galą, pasiguldžiusi 
jį ant savo kelių.

jam į aną galą,

Valdžios iždinės agentai 
tyrinėjimą.

veda
RYMAS, vas 8. — Italijos 

atstovų butas 263 balsais prieš 
p 23 ratifikavo Washingtone pą-NEW YORKAS, vasario

— (Suvienytųjų Valstijų iždinės t dvyląją sutartį apie kalinių 
Pike j hiivynų sumažinimą.agentai J. Roberts ir G. 

veda tyrinėjimą, kad išrišu s la
bai žangeidų klausimą, ar buvo 
įvežti«. Amerikon 1920 metais 
Rusijos caro deimantai ir brau 
gus akmenįs, kurių vertė sie
kusi penkių miilonų dolerių.

Pilypas Beck, kurs buvo pir
muoju oficieniii ant transporto, 
Edellyn, buvo iki šiol svarbiau
siuoju liudytoju apie įvežimą 
Rusijos demantų Amerikon.

Transportas Edellyn atplau
kė Amerikon iš Vladivostoko 
rugpjūčio mėnesyje 1920 me
tais. Ant to laivo buvo veža
mas Amerikos jūreivio James 
Jonės kūnas grabe. To tatai 
jūreivio grabe oficierius Beck 
matęs apie kokį gorčių Rusijos 
caro brangiųjų akmenų. Ak
menys į grabą buvę indėli to
dėl, kad numirėlių valdžia mui
tinėse nekrato. Sako, nieks ne
buvę dar atsilikimo, kad muiti
nių valdininkai kratytų numi
rėlius gralniose.

Jūreivio James Joneso lavo
nas su anuo grabu buvo palai
dotas Brooklyno kapinėse. Ma
noma yra, kad ir iki šiol bent 
dalis tų brangiųjų akmenų te
bėra jūreivio grabe. Labai ga
li būti, kad todėl jūreivio gra
bas bus atidarytas, idant per
sitikrinus ar tikrai tame grabe 
kartu su jūreiviu yra palaido
ta daugybė cariškų deimantų 
kurių vertė siekianti penkių 
milionų •dolerių. Valdžia ir ge
nerolas Hart, sako, pritaria 
tam, kad jūreivio grabas butų 
atidarytas.

Kalbama, kad ir Francija 
neužilgo tą sutartį irgi ratifi
kuosianti.

4,097 žm. nulinčiuoti
WASHINGTON, vasario 6.— 

Surinktomis žiniomis, tik 16 
valstijų per pastaruosius 10 
metų buvo Jiuosos nuo linčia- 
vimų, o 4 valstijose niekados 
nebuvo linčiavimų. Per pasta
ruosius 36 metus nulinČiuota 
1,011 baltljjų žmonių ir 17 
baltųjų moterų; negrų nulin- 
čiuota 3,001 vyrų ir 68 mote
ris. Baltųjų linčiavimas žy
miai mažėja, bet negrų linčia
vimas, kuris buvo sumažėjęs, 
dabar vėl pradeda didėti.
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“DARBININKAI” PRAPUOLĖ 
SU $1,000.

ROGK ISLAND, 111. — Char
les Michaels pranešė policijai, 
kad jis pasamdęs du žmones, 
lietuvius ar žydus, kurie buvo 
atėję prašyti^ pas jį darbo, pa
taisyti jo namą. Darbas butų 
kainavęs $5(M) ir jis (Įavęs 
jiems “ant rankos” $50. Kada 
jie pradėjo dirbti, jis nuėjo į 
banką ir išsiėmė $1,000 ki
tiems savo reikalams. Parėjęs 
namo su pinigais, jis ir jo pa
ti likę kuo-nors užmigdyti ir 
apvogti. Kada jie išbudo, ne pi
nigų, nė “darbininkų” nebera
do. Policija tų “darbininkų” 
įieško. Jie kalbėję žydiškai, lie
tuviškai ir kitomis svetimomis 
kalbomis.

Barzdos skutimasis pabrango.

unija paskelbė, kad nuo dabar 
lininėse barzdasku tykiose už 
barzdos skutimą bus imama 
35c., o už plaukų kirpimą 75c.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

VOKIEČIAI PERKA RUSIJOS 
RUGIUS.

vasario 9. 
žinių, kad 
iš Rusijos

AMSTERDAMAS, 
— Čia yra gauta 
Vokietija nupirkusi 
2,400,000 bušelių rugių, ir kad 
tie rugiai turėsią būti tuojaus 

pati būdama didesnkH išgabenti iš Rusijos ir įpristaty-
ti Vokietijon.

Kaip Rusijoj taip ir Vokieti
joj šiais metais daugelis žmo 
nių kenčia badą.

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 * 1 ! ■*' I į/ ! | I! į „

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, HL
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ELMAR

IRa

10 10

20 Heimarų kaštuoja truputį dau
giau, negu 20 paprastų Cigaretų, ir 
su kožnu Helmaru Jus gaunate kele
tą sykių daugiaus malonumo.

Jeigu taip, tai pabandyk HELMAR 
cigaretus, nes jie yra padaryti iš čys- 
to 100% Turkiško Tabako ir par
duodami prieinama kaina.

HELMAR cigaretai yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir sumankymo. 
Paprasti Cigaretai yra supakuoti į 
pundelius.

Ne Pagal Kainos.
Spręskit Gerumą

R Tamsta esi vienas iš tų rūky
tojų, kurie mano, kad negalima 

gauti gerų Turkiškų Cigaretų priei
nama kaina?

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
VARDĄ

S. ANARGYROS 
Dirbėjai augščiausios rųšies sviete Turkišku 

ir Egyptiškų Cigaretų.

Mes gavome speciali prisiuntimą anglių iš 
mainų West Virginijos puikiausių 3čio sluok
snio West Virginijos.

POCAHONTAS, TIK IŠ Mįl. . . . . $12.00
ir 50 vagonu geriausios rūšies ILLINOIS
LUMP, Egg, Nut.................................$9.00

—1 ' H*.
50c. nuleidžiama imant daugiau negu 5 tonus 3

Dastatoma lodais bile kur Chicagoj. I

Greaf Northern Coal Jo.
Blvd. 8861-8862 420 w‘ 29th St;

m

L. S. S. Reikalai.
S. & VIII RAJONO 
SUSIRINKIMAS.

svet. 
Ra j o

Vasario 5 d., Aušros 
įvyko L. S. S. VIII 
no visuotinas narių susirinki
mas aptarimui organizacijos 
reikalų. Pirmininku paskirtas 
J. Vilis. Susirinkime dalyvavo 
ir drg. K. Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos At
stovas. Jis buvo pakviestas 
apibudinti L. S. S. reikalus 
ir padėtį.

Bendri L. S. S. reikalai!
Drg. Ęieliniis pirmiausiai 

nurodė, kad nežiūrint dabar
tinės sunkios padėties, galima 
imtis, ir reikia imtis, darbo 
ir tverti L. S. S. kuopas. Kuo
pos galima labai lengvai su
tverti Melrose Parke, South 
Chicagoj, Waukegane ir kito
se kolonijose. \

Pasak drg. Bielinio, pas 
mus nesimato veikiančios 
įstaigos, kuri galėtų varyti or
ganizavimo darbą ir socialis
tinę propagandą. L. S. S. Pild. 
Kom. nieko nevadovauja, ne
duoda jojdos iniciatyvos. Iš
ėjimui iš tos padėties, sutvar
kymui organizacijos ir įstei
gimo naujų ryšių, reikalinga 
veikianti įstaiga.

Toliau drg. Bielinis nurodė 
labai daug klaidų L. S. S. kon
stitucijoj. Kai kurios tų klai
dų taip stambios, jog užmu
ša kiekvieną iniciatyvą. Pasi
rodo būtiniausias reikalas 
taisytis tas klaidas, nors 
čias stambiausias klaidas.

Kalbėdamas apie L. S 
Rajonus, Bielinis' nurodė, kad 
rajonuose turi susispiesti vi
sas veikimas — visas darbas. 
L. S. S. Pildomasai Komite
tas daboja bendrų organizaci
jos reikalų. Rajono konferen
cija turi būti sprendžiamoji 
įstaigą — parlamentas.

su Socialistų Partija. Pirmiau
siai jis purode, kad kuopos 
atiduoda veik visą mokestį, su
rinktą iš narių, S. P. iždan, o 
iš partijos nieko negauna. Jis 
išreiškė nuomonę, ar * nubūtu 
galima gyvuoti atsiskyrus nuo 
S. P. arba sutvarkyti kuopų 
finansus taip, kad kuopoms 
liktų daugiau mėnesinių duok
lių, narių sumokėtų.

Čia kilo karštų diskusijų. 
Veik visi išsireiškė, kad S. P. 
skirtis negalima, nes atsisky- 
rlis L. S. S. negalėtų gyvuoti. 
Taipgi visi sutiko, kad reika
linga geriau sutvarkyti kuopų 
finansai.

A. Grebelis, L. S. šb VIII 
Rajono sekretorius paaiškino, 
kad kuopoms narių sumokė
tų pinigų dabar eina mažiau 
Socialistų Partijai negu pir
miau. Seniau S. P. buvo mo
kama po 25 centus nuo kiek
vieno nario, o dabar molgupa 
tik pusė 12 Va centų, kuriuos
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FftBIONAS CO.

809 W. 351h 31., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 •

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

KadairKaįp ‘
Privalot Penėti
Sav® Kūdikį?

Pavaltfydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
bet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, 
neabejokite apie mūs

KAGLK BRAND 
{CQNOiNXD MLK}

Yra labai lengvai sutaisomas. Viskas ką jū® turite 
padaryti, tai paimti tam tikrą mierą “Eagle 
Brand” ir jis yra jau gatavas valgydinimui jusi} 
kūdikio.

Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
pagarsinimą į Borden Compa- 
ny, New York ir gaasita dykai 
lietuvių kalboj pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti, taipgi ir puikią kūdikių 
knygą.'

pa- 
pa-

Priimta rezoliucija.
Susirinkimas visVpus'iŠkai 

apsvarstęs Rajono darbuotės 
ir organizacijos klausimus pri
ėmė drg. Bielinio pasiūlytą 
rezoliuciją. Ta rezoliucija, 
trumpai suglaudus, skamba

“Visuotinas L. S. S. VIII
Rajono narių susirinkimas 
nutarė:

S. konstitucijos VIII straipsnį, 
įdedant sprendžiamąsias ir at- 
sakomingas vykdomąsias Ra
jonų organizacijų įstaigas, ku
rios tvarkytų Rajono organi
zacijos, agitacijos ir propagan
dos klausimus.

2. Rajonų pykdomosios ir 
sprendžiamosios įstaigos pri
valo turėti savus finansus ir 
susirišti su L. D. L. D. ir So
cialistų Jaunuo-menės organi
zacija Rajono ribose.

3. L. S. S. VIII Rajonas 
mano, kad minėto VII straips
nio pataisas turi padaryti ir 
suredaguoti išrinkta L. S. S. 
P. kąm. komisija.”

VIII jdno konstitucija 
Besvarstant taisymą • L.

nio, pasirodė reikalas taisyti 
ir L. S. S. VIII Rajono kon- 
stituqiją. Tai

cijos darbuote ir sudaryti ge
riau disciplinuotą organizaci
ją-

Visapusiškai dalyką apkal
bėjus, tapo nutarta taisyti iš
tisai visą VIII Rajono konsti
tuciją. Drg. Bicliniui pavesta 
pagaminti tos konstitucijos 
projektą ir įteikti jį L. S. S. 
VIII Rajono konferencijai, ku
ri įvyks ateinantį sekmadid- 
nį, vasario 11 <1. Drg. Bielinis 
noriai sutiko.tai padaryti.

L. S. S. ir Socialistų Partija.
M. Kasparaitis pakele klau

simą kaslink saiilikių L.’ S. S.

kam. kuopos, kurios ųegauna 
tų^ 12!/2 certbų atgal iš S. P., 
privalo kreiptis į »L. S. S. Piki. 
Kom., pas kurį tie pinigai ran
dasi.

Apkalbėjus dalyką smulk
meniškai, pasirodė, kad skir
sis nuo S. P. nėra mažiausio 
reikalo; kad S. P. mielai su
tiktų 
jeigu

duoti mums paramos, 
mes reikalautume; kad 
paimpintų mums kalbė- 

ir agitatorių, jei tokie 
i butu reikalingi: kad

tojų i
mums 
musų finansai Betvarkiai ve
dami ir kad reikėtų juos pa
sistengti sutvarkyti, 
tais reikalais

Unciją, kuri 
priimta.

KARE APSKELBTA CEVERYKŲ KAINOMS!!
Mes paėmėm visus čcverykus, moterų vyrų ir vaiteų ir numažinome 
kainas iki Žemiausio Ihipsn.o. Visas pelnas yra dovanojamas. Tai 
yra jums išpardavimas, jus čia galite uždirbti pirkdami dabar. Atei
kite anksti iš ryto ir pas.naudokite proga. Tas išpardavimas yra vie
natinis istorijoj.

Boston S'hoe Store
“NAMAS GERUMO”

8435 S. Halstęd Street.
MOTERŲ SLIPERIAI

Kiekviena ipoteris jiori turėti čeverykus patentuotos 
odos, žemomis milUarėmis kulnimis sliperius. Di- 
džiausis pasiūlymas šiame išpardavime. Visos mie
los nuo 2l/2 iki 8. Ateikite anksti ir paimkit sau po
rų. Verti $5.00, parsiduoda tiktai už $1.95

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

lengvomis išlygomis.

Visais 
drg. Bielinis pa- 

trumputę režo- 
tapo vienbalsiai

MOTERIMS OXFORDAI IR 
SLIPERIAI

Moterų Oxfordai ir užveria- 
mi Siiperiai juodi, rudi ir pa
tentuotos odos, visi po pusė 
kainos. Padaryti rinktinos 
odos. -Gražaus išdiriiimo, la
bai gero darbo. Kaina iki 
$6, specialiam išpardavimui 

P»ktai $2-75

Sąjungai, 
agitaciją 

darbinin-

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

SU PROGRAMŲ

Rezoliucija
Trumpai suglaudus, rezoliu

cija skamba:
“Susirinkimas aptaręs L. S. 

S. santikius su Socialistų Par
tija nutarė:

1. 
jono

Pavesti (L. S. S. VIII Ra- 
komitetui aptarti tų san- 
klausimus ir išaiškinus 

juOs, ypač finansų reikalus, 
padaryti atatinkamą praneši
mą busimą jai Rajono konfe
rencijai.

2. Normuojant sentikius, su 
S. P. reikėtų iškelti aikštėn 
klausimus leidimo lietuvių 
kalba mėnesinio L. S. S. or
gano, prie kurio išlaikymo tu
rėtų prisidėti ir S. P. Taip- 
pąt yra geistina, kad S. P. at
eitų pa geibo n musų 
vedant socialistinę 
gyvu žodžiu lietuvių 
kų tarpe.”

Po to susirinkimas tapo už
darytas. — Reporteris.

VYRŲ IŠEIGINIAI ČEVERYKAI 
jus busite užgąnėdįiiti kada pamatysite 
gražius styliiis ir geriausios rųšies čeve- 
rykai. Kiekviena pora čeveryku geriau
sio išdh’bimo. Aržuolo ir odos kulnimis, 
gunro kulnjs pridėtos. K
Kaina S6. Po

VAIKINŲ ČEVERYKAI
Tie yra Čeverykai ilgai ir gerai devėsis, jie ; 
tinkami berniulcanvs. Jie yra veršiuko odos 
aržuolo kulnimis. Kainos iki $3. $1.9
Specialiam išpardavime tiktai *

VAIKŲ ČEVERYKAI
Vaikų čeverykai numažintomis dainomis šiame iš
pardavime, pasiūloma nepaprastai gerai išrodanti 
čeverykai jaunuoliams. Tie čeverykai yra geri'atei
nančiam pavasariui kada jaunuoliai pradės labiau bė
gioti. Tie puikus čeverykai yra tikras pirkinys. 
Padaryti geriausiai su aržuolo ir odos kulnimis, ir 
geriausiai tinka ant kojų. Mieros 11%. (RM CK 
iki 2. Verti $3.00 po • • * "

Fel. ‘Randolph 4738

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOC1ATION BIJDG.
< 19 So. La Šalie St.

Rcom 1303 /
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2Š So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šoStad., Sekrnad. 
šventėmis

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

10c (išskiriant šeStad., 
sekrnad. ir šventes.

8 Didėli komediniai aktai ir 
krnt. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

S. W. BANES
ADVOKATAS

Va!.: 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.

C0NTAGI0US
EVE«YSODY s Jo.iNlNG-r i 0WLS

Hermai! P. Haas e
ADVOKATAS

609-610 Chambtr of Commerce
183 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

Dėstės Palaimintos Lietuvos 
Nedėliojo, Vasario-Febr. 11, 1923 

PILSEN SOKOL SVETAINĖJE,• 
1814 So. Ashland Avė.

Pradžia 5 vai. vak. Įžanga ypatai 50c 
Rožės bus duodamos prie tiekiėto dykai 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus

ir drauges atsilankyti ant šio taip link
imus baliaus su programų. Programą 
išpildys iš Brighton Park Ateities žie
do Vaikų Draugijėlės. Bus labai įdo- 

• mus šis balius. Publika turi tėmyti 
šiuos apgarsinimus ir nepraleisti tos 
dienos ,tai yra Vasario 11.

Durys atsidarys 5 valandą vakare ir 
trauksis iki 1 valandai nakties.

Muzika p. J. KETURAKIO.
Kviečia Komitetas.

ADOLFU E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Comrnerce Bldg. 
138 W. VVashington Street 
Telef. Franklin 1176-4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Tel. Lafayettc 4228
Plivnbing, Heatirjg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago. I1L |

.............. į/
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Novak & Company
Real Estate - Paskolos - Apdrauda

PINIGU SIUNTIMAS 
Laivakortės — Kontraktai

Viešo Notaro Patarnavimas
Praneša, kad

P-NAS FRANK JOGMINAS
Tapo priimtas firmon partneriu.

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

GERESNI METALĄ, DIDELI PINIGŲ DARYTOJĄ 
viena ketvirta dalis svorio plieno, tečiaus tokio jau tvirtumo, nerudy- 
ja ir nepajuosta, visai nelnjo rukščių ir jau dabar turi plačią rinką, 
šitos akcijos yra skmt.onvos j labai saugiu investmentu ir turėtų būti 
pelningiausiomis.

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

TAMSTA BUTUM SĖKMINGAS
Šią savaitę mes siūlom: •
Namelį 5 kambariais, 11607 Princeton Avė. Cimento pamatas, elektros 
šviesa, gatvė iŠgręsta ir apmokėta. Kaina šitą mėnesį $4700 — įmo
kei $1000 — likusius kaip randą
Bizniavai lotas prie Michigan Avė. 99 pėdų per 125 — geras aparta
mentui ir krautuvė reikalinga šitoj apylinkėj. Kaina $300 pryšaki- 
nei pėdai.
Būstinis lotas 125 per 125, gera vieta, arti West Pullmano Parko, 2 
blokai nuo I. C. stoties. Bargenas po $21 pryšakinei pėdai.
6% Pirmas Morgičius parduodamo nuo $500 — augštyn. Garantuotas 
ant Roselando nuosavybės. x

' NOVAK-AND COMPANY
10805 Michigan Avė. Tel. Pullman 0019

1 Apyskaita
Viekšnių Viešojo Knygyno už 

1922 metus.I
i Kadangi gyveną Amerikoje 
viekšniečiai daug prisidėjo prie 
įsteigimo Viekšniuose Vešojo 
Knygyno, prisiųsdami pinigų, 
knygų ir laikraščių, šiuoiiii 
prašome gerb. “Naujienų” Re
dakcijos neatsisakyti patalpin
ti šios musų apyskaitos:

I. Pajamos ir išlaidos
G a u t a:

Iš Viekniečių Kliubo Čikago
je ....... ’ 14,567 auks.

Iš Viekšnių Vartotojų bendro
ves ...... 4,000

Aukų...........  15855
Iš pabaudų.......... 1384

Išviso 20,290,9 auks. 
Išleista:

Knygų pirkimui .. 7,089,5 auk. 
Laikraščių išrašymui 1,433

S lygų aptaisymui 6,000
lygyno vedimui .. 430 

Baldų įsigijimui .. 1,820 ,
Įvairiems reikalams (paštui, 

raštinei, iškabai, kliubie-
. čių fotografijos aptaisy

mui ir tt.) .. 3,518,4

Išviso 20,290,9 auk.
II. Knygos.

Per 1922 metus Viekšnių 
Viešasis Knygynas įsigijo šio

VI. Knygyno Komisai.
1922 metais Knygyno Komi

sija padarė 6 posėdžius, ku
riuose buvo tartasi įvairiais 
knygyno reikalais.

Viekšnių Viešojo Knygyno 
Komisijos pirmininkas P. Gin- 
deinskis.

Nariai: J. Putraitč, J. Lilc- 
vičius, A. Taškunas, N. P. Ra
dis. Sekr. J. Aukštikalnis.

kių knygų: 
beletristikos .......... 381 egz.
istor., visuom. moks. 140 
gamtos mokslo ....- 155 
žurnalų ..................... 123
vaikams knygučių .... 63 
tikybinių ............................89

SUNKI LIGA
Dažnai išsivysto iš nudėto niekais šalčio

Milionai žihonių kas žiema numirgta nuo paprasto persišaldymo. Jei 
esi rtusišaldęs, tai geriausia išgęrti puodelį karštos vaistinės žolių arbatos; 
ji padeda peršalusiam* krauju i atšilti, padidina apytaką ir prašalina nuo
dus iš vidurių.

Ilgus metus žmoąės vartojo Bulgarišką žolinę Arbatą šalčiui perga
lėti ir kunus palaikyti sveikais. Gydytojai visur pataria žmonėms gauti Bul
garišką Žolinę Arbatą ir išsigerti po puodelį karštos šalčiui pravaryti. Gy
dytojai žino, kad tyros gydomos žolės Bulgariškoj žolinėj Arbatoj yra ge
ros žmonėms palaikymui skrandžio, kepenų ir vidurių' švariais. Aptieki- 
ninkai visur mielu noru rekomenduoja Bulgarišką Žolinę Arbatą, nes jie 
žino, kaip daug gero ji duoda. f .

Bulgariškoji Žolinė Arbata veikia greitai. Duokite puodelį mažiems 
vaikams. Prisirengk kovai su žiemos liga. Nueik pas savo aptiekininką 
šiandien ir paprašyk Bulgariškos Žolinės Arbatos, arba mes pasiųsime 
tamstai musų didelę šeiminę dėžute už $1.25, arba 3 už $3.15, ar 6 už 
$5.25. Adresas: Marvel Products Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa. . ■

Užmuškite Salti 
Sustabdykite Posargas

l - - - ■ . Jc
Neapgaudinėk savęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet. šios dienos* 

šaltis gali nuvesti prie posargų rytoj.
Dr. C. W. Waggoner, Toledos sveikatos komisininkas, sako “Išsigydyk 

šaltį pirmą dieną ir nebus progos pneumoniją ar posargas gauti.” Laikykis 
saugiosios pusės. Užmušk savo šaltį dabar. Turpo, vienintėlis tarputyninis 
tepūk las tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegimo.)

Nusipirk Turpo slojokėlj dabar — vartok jį kaip yrą pasakyta, o greitai 
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo. įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus 
per dieną, o posargų antkričiams maža bus progos įsigauti į ją ir veistis.

Išviso 891 egz.
Pastaba: Virš šimto knygų įvai

raus turinio prisiuntė Čika
gos viekšniečiai.

III. Laikraščiai.
1922 metais į Viekšnių Viešąjį 

Knygyną pareidavo šie laik
raščiai: v*

a) išrašytieji knygyno lė
šomis:

3 egz. “Lietuvos Ūkininko.”
3 --------  “Tėvynės Sargo”
2 --------  “Socialdemokrato”
2 --------  “Vienybes”
1 --------  “žižirbelib” (vai

kų laikraštis)
* b) prisiunčiami amerikie

čių:
3 egz. “Naujienų”

u 1 ----- —“Draugo”
1 --------  “Keleivio”
1 -------- “Vanago”

Pastaba: — Keletą kartų ame- 
• rikiečių buvo prisiųsta po 

vieną numerį “Sandaros” ir 
“Amerikos Lietuvio”.

c) paaukoti kitų: 
Daktaro Biržiškos:

1 egz. “Lietuvos”
1 ------- - “Lietuvos Žinių”
1 --------  “Lietuvos Ukin.”
Viekšnių šaulių būrio:

2 egz. “Trimito.”
IV. fcitas knygyno turtas.

1922 metais įsigyta:
2 dideliu stalu

x 1 mažas stalas
1 didelė iškaba
1 Viekšniečių Kliubo įtaisy

tas paveikslas.
V. Skaitytojai.

1922 metų pradžioje knygynas 
turėjo apie 100 skaitytojų, 
dabar — 285.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

HCLOTHES
Tel. Pullman 5432

it

<M

kožnam vyrui siutų ir ©verkautų iš musų viso stako 
Kainos nuo $25 iki $50

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

‘KLEINBROS
120 and ILiLstcd Siiwi

$18
©

Supraskite ką tai reiškia išpardavimas 
iš visos krautuvės? Tas reiškia, kad jus 
už $18 nusipirkę siutą arba overkautą 
gal te sau sportauti ir galite pasirinkti 
kokis tiktai jums patinka. Ir jus nega
lite abejoti, kadangi prie kiekvieno siuto 
prikabinta kaina

.$25, $30, $40, $45 ir $50

SIUTAI
Visi vilnonio ševioto, tweeds, vvorsteds ir 
cassimeres. 'kaipgi nekurie mėlino ser
žo .gerai paniušaais,gerai pasiūti, irda
vos nuo 32 iki 50, mažiems, 
storiems ir ploniems vyrame.
sios vertės kokias jus kada nors ma
tėt. Visos
kainos ' ‘ -

dideliem^,
Geriau-

$18
OVERKAUTAI

Pląid nugara vilnoniai ulsteriai, taipgi 
Chestei ficldai. Naujų spalvų, rudi, pil
ki, ir tt. Taipgi juodi overkautai su vel- 
vet kalnieriais. Mieros nuo 33 iki 48, 
tinka kiekvienam žmogui. Verti & 1 Q 
iki $50.00, visi po » $IQ

Lietuviai Daktarai\ ... -

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai
V

Gyvenk Savo Namuos Teatras “Buožės”

DR. A. J. BERTASlUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso val.:*l iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '. f

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

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

03. F. MATULAITIS-
8709 Jos. Canipau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel., Market 6234, Markei 4526

Dfi. A. MTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Aye.

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

ryte ir uuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Nelaikyk savo loto tuščio, 
uomet jis rali atnešti pint

ais. Kam mokėti randą, kuo- 
let už tą pačią pinigu Mi

ną rali nusipirkti namą. Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
indon ir tegul kitas moka 

randą už tavo namą. Neati
dėliok. Statymas atsieis daug 
daugiau vasarą. Gili užva
duoti 20 nuoš. padarydamas 
kontraktą dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik | musų ofisą pate.

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin BIdg., 119 Federal St.

N. S. (AL1.EGHENY), PITTSBUJtGH, PA-

Tragedija drama 3se veiksmuose iš 
revoliucijas laikų Lietuvoj,

Įvyks
Nedėlioj, Vasario 11 d., 1923 m.

I. A. S. Svet., 24 gat. ir Michigan Avė. 
Detroit, Mich.

Svet. durys atsidarys 6 v. v., lošimas 
prasidės punktuališkai 7:30 v. v.

Draugai darbininkai! Mes nenorim 
veikalo ‘‘Buožės” reklamuoti, vaikaląs 
pats už savę atsako. Ir musų užda
vinys minėtą veikalą matyti scenoj. 
Veikalas atvaizdina kaip Lietuvos su
sipratę darbininkai kovoja prieš “Buo
žes” ? Ir kaip “Buožės” smaugia dar
bininkus ? įžanga 50c ypatai.

Kviečia
Liet. Prog. Dramos Draugija.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

A. L. DA VIDUMIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

/

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.
Val. 6 iki 8 vak.

I
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

1 *......................................
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. (EŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

» 2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DETROIT, BMGAN
> ..... " 1 " 1 1.............. J

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STDLL CO., 

J. Balchiunaa pagelbininkaa 
(art>a asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th Šri, 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte fr 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas 

KT

33

.... . .. I 
čąnąl 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NedUiomis nuo 9 iki 12 ryto 
J821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 6052

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

Residence Canal 2118

DR. P. ŽILVITIS
Lydytojas ir Chirurgas 
8248 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Baigusi 
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijoa 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims if 
mei'ginoms.

OR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted JįįL
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vtl. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

MR. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

iš

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

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

teikiu

mo-
mergi-

Or. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

V 1 111 ... ■■■■■■ 1 '
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Jei abejoji akimis/ pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optometrtart 
T«l- BOV levard «487 

4649 8. Athland Av« 
Kampu 47-toa gat.

/
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niai šlamštai, kurie skelbė, 
kad-aršiausiojo militarizmo 

by šalyje socialistai remiu plė- 
Th« uthuanian' ’puCck inc. šikišką savo valdžios politi

ką. Vienas žvilgsnis į Euro- 
"" pos socialistų spaudą parodo, 

kad tenai visai nėra taip, 
“ kaip tie šmeižikai prasima-

no.
Štai kėlėt aprašytų toje 

; spaudoje .faktų. Amsterda
mo profęsini sąjungų in- 

.of; ternaciohalp'7 komisija vidu- 
v .. . . .. '—ryje sausio mėnesio paragi-Naujienos eina kasdien, iiskiriant . ..... r ®

nedėldienius. Leidžia Naujienų Beu- no V1S8S priSldėjUSiaS Orga-

Editor P. Grigaitis.
171* Soath Halsted Street 

Chicago, ID. 
Telephone Roosevelt 850*

Subscriptioi. Ratas: 
18.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outside of Chicagct. 
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy. •

Entered as Second Class Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the art of 
tfarch 2nd, 1879.
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III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams --- --------------------------- $8.00L ,. . , . _ . .
p»»ei metų.............. ........................ 4.50 kretj planą tai kovai, pntai-
Trims mėnesiame------ ---------- 2.25
Dviem mėnesiam  1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Ghieagoje per neliotojui:
Viena kopija
Savaitei____
Mėnesiui__

hizaėijas stoti griežton ko
von su militarizmu ir karo 
pavojum ir ėmėsi ruoštj kon-

. 8c 
18c 
7be

__________ $7.00 
huei uMtii -1 4J)0
TMkm ■aineciams U. ___  2.*0
Dviem mineeiam................. 1.50
Vienam mėnesini.75 

Lietuvon ir kitur užsieniuos*! 
(Atpiginta)

Metams - _________  $8.00
Vuaei tnfjttj ............... *.50
TMn» mCnestaaM  2125
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Tarptautine darbi
ninkų kova prieš 
militarizmu.

kytą padėčiai, kuri susidarė 
dėl franeuzų įsiveržimo į 
Ruhro sritį. Angliakasių, 
transporto darbininkų ir me- 
talo darbininkų tarptauti- 
niai susivienijimai nutarė 
visomis jiegomis ręmti Ams
terdamo internacionalo vei
kimą šitame reikale. Fran
ci jos darbininkų unijos gi 
yra Amsterdamo internacio
nalo ir minėtųjų susivieniji
mų dalis.

Toliaus, Visuotinoji Fran- 
cijos Darbo Konfederacija 
išleido protesto atsišaukimą 
dėl franeuzų armijos įsiver
žimą Vokietijon. Ta pati

---- ------ i Darbo Konfederacija per 
Niekuomet nuo to laiko, vieną tiktai pirmutinę 

kai kilo didysis karas, Euro- j Ruhro okupacijos savaitę 
pos darbininkų judėjime ne- j surengė 42 dideliu protesto 
sireiškė tiek daug tarptauti- mitingu įvairiose Frančijos! 
nio palldarumo, kiek šioje į dalyse.
valandoje. Juos suvienijoj Darbo Konfederacija vei- ■ 
kova su Frančijos militariz- išvien su socialistų par-i 
mu, brutaliai užpuolusiu Pastaroji gi veda_smar-;
kietiją ir užtraukusiu ant kovą prieš valdžios‘poli-į 
Europos naujo karo pavojų. įr namie ir užsieniuose. ’ 

Jam pasipriešino ne tiktai Ji išleido manifestą, pasmer- 
užpultosios Vokietijos darbi- kiantį užpuolimą ant Vokie- ■

cijų net Lotaringijos ir EL 
zaso provincijose, kurias 
Franci j a “paliuošavo nuo vo
kiečių jungo”.

Belgijos socialistai irgi ke
lia protestus prieš užpuolimą 
ant Vokietijos, nežiūrint to, 
kad Belgijos valdžia eina iš
vien su Franci ja. Protes
tuoja taip pat Anglijos Dar
bo Partija, Nepriklausomoji 
Darbo Partija ir darbininkų 
unijos; protestuoja Švedijos 
socialistai, Čecho-Slovakijos,( 
Šveicarijos, Austrijos ir t.t.

Bet kiek galima pasi
džiaugti, kad Europos darbi
ninkai ir socialistai šiandie 
eina ranka už rankos, ginda
mi taikos ir 
reikalus, tiek 
lestauti, kad 
tarpusaviniai
susilpninę jų pajiegas. Amži
na frakcijų kova ir skilimai 
taip nuvargino daugumą po
litinių ir profesinių darbi
ninkų organizacijų, kad jos 
šiandie negali daug dau- 
giaus nuveikti, kaip kelti 
protestus ir vesti propagan
dą prieš militarizmo politi-

suteikia mums skaitlinių, 
parodančių, kad net su bur
žuazine kultūra dalykai pas 
mus labai ’inenki... Tai ro
do, kiek daug dar reikia at
likti būtino juodo darbo, 
kad pasiekti laipsnį viduti
nes civilizuotos valstybės... 
Reikia, 
savo
mes praktiškai imtumės ri-

kad peržiūrėdami 
kvartalinį biudžetą,

reikia sumažinti išlaidas ne 
x liaudies švietimo komisaria

to, bet kitų žinybų ir sutau
pytus pinigus atiduoti liau- [ 
dies švietimo komisariatui. 
Nereikia bu U skupuoliais, 
nereikia gailėties duonos mo
kytojams, ypatingai tokiais 
metais, kuomet 4mcs turime 
šiek-tick duonos.”

Nepasitenkinti Rusijos švie
timo darbu yra ko. Jeigu

žmoniškumo
reikia apgai-

pirmesnieji XLaisVė” butų pažvelgusi į 
kivirčai yra

Šitos kovos eigoje tečiaus 
darbininkų judėjimas Euro
poje turės sustiprėti ir susi- 
konsoliduoti, ir ponai mili- 
taristai pamatys tuomet, kad 
jų savivaliavimams yra riba.

j l Apžvalga}
RUSIJOS ŽMONIŲ 

ŠVIETIMAS.

ne* 
su- 

iš

“Laisvė” džiaugiasi, kad 
mokšų skaičius Rusijoje 
mažėjos. Girdi, 1897 m.

tūkstančio gyv 
rašyti temo-

niilkai, bet ir Francuos, Bei- tijos; jos atstovai dalyvavo kiekvieno 
gijos, Anglijos jr kitų šalių tarptautinėje profesiniu si}-'lohj skaityti — 
darbininkai, be atsižvelgimo jungų ir socialistinių partijų ‘ k5ię v«s 22:!> ” Į !,2°
i tuos valstybių susigrupavi- konferencijoje, kuri buvo su
muš, kurie buvo susidarę ka-, šaukta sausio 26 d. apsvars- 
ro metu. Šioje vietoje jau. tymui priemonių kovos su 
buvo rašyta, kaip nedorai Frančijos valdžios pasikėsi- 
apšmeižė Frančijos darbi- nimu suardyt Vokietiją; jos 
ninkus geltonoji Hearsto ži-; pastangomis įvyko milži
nių agentūra ir komunisti- ninškų protesto demonstran-

motnų” buvę 319. Bet ta- 
vorščius Leninas esąs nepaten
kintas ir tokia padėtimi, 
“Pravdos

nes
No. 2 jis rašąš:

“Tuo laiku, kai mes plc- 
pėjorty apie proletarinę kul
tūrą ir apie jos santikius su 
buržuazine kultūra, laktai

u
GEORGI ČULKOV Vertė K. Baronas.

Jurų karalaite
(Pasakojimas)

Namai, kuriuose aš apsigyvenau, sto
vėjo po beveik stačia uola. Ant viršaus 
augo, pušys, tylios ir nejudančios. z Ir tik 
laike audros išrėdė, kad jos kurčiai dejuo
ja ir tada jų šakos beiegiai plakėsi. O že
mai buvo žalia jura. Laike vandens pakį- 
limo nuo mano namų iki juros buvo ne
daugiau kaip penki sieksniai.

Aš gyvenau antrame augšte, o pirma
me augšte gyveno mano šeimininkes — 
motina ir duktė. Motina buvo septyniasde
šimta metų, o duktė penkiosdestmt metų. 
Abi buvo barzduotas. šeimininkės duktė 
kasdie pasigerdavd ir tada ji pasilipus pas 
mane kalbėdavosi, vargindama mane savo 
keistais pasakojimais.

Senukė tvirtindavo, kad ji yra anūke 
vieno žinomo ir turtingo žmogaus, bet pik
tos intrygos atėmusios išz jos palikimą ir 
titulą. Sunku buvo suprasti ką ji kalba.

Kartai* senukė klausdavo ar aš ko- 
nors nebijau s.

— Nereikia bijotis, — sakydavo ji 
man, keistai šypsodamos: — nęreikia bi
jotis, pone. Pas mus- čia tylu ir ramu. Tie
sa, retkarčiais būna barnių, bet viskas bai
giasi geruoju. Žvejai, žinote, žmonės umųs, 
bet, užtikrinu jus, jie vis tik geros širdies...

Aš nesibijojau žvejų, bet senuke 
įkvėpday) man keistą baimę. Kada aš grįž
dama namo vakare rasdavau ‘ją girtą ant 
laiptų ir ji stverdavo man ?už rankovės 
kaž-ką beprasmiškai murmėdama^ man 
skaudžiai suspausdavo širdį ir aš ‘įėjęs

kambarin, drebančia ranka užsidegdavau 
žvakę, baidydamasis tamsos.

Ir taip aš gyvenau ant jurų kranto. 
Tiesą sakant, aš tais laikais labai ilgėda- 
vaus. Kartais man rodydavos, kad aš ne
turiu sielos, kad manyje gyvena tik kaž
kokios blyškios ir aklos gėlės, kvėpdamos, 
pražysdamos ir nuvysdamos, o to, kas ypa
tinga žmonėms — su p r a t’i m V ir s ą- 
ni o n ė s — manyje nėra.

Aš gyvenau kaip vėjo supama nendrė, 
gerdamas jurų drėgmę, kaitindamasis sau
lėj ir nedrįsdamas atsitraukti nuo šio 
dumbluoto kranto. Tai buvo skaudu ir 
saĮdu. . .

Bet atėjo valanda — ir viskas manyje 
persimainė. - *

Kartą pakilus vandeniui aš nuėjau į 
maudyklas, kur buvo įrengtas kasinio ir 
sekmadienjais grieždavo maža orkestrą.

Atsisėdau ant kranto ir pradėjau žiū
rėti į besi maudančiuosius.

‘Iš grinleles išėjo storas žmogus su 
trimis rambais ant kaklo; ant jo buvo 
diyžėtas penjuaras; storulis sunkiai kvė
pavo, atsargiai mindamas smiltis. Paskui 
išėjo du jaunuoliai apie septyniolikos me
tų; jie buvo juodais triko ir aš su pasiten
kinimu žiurėjau į jų ^stiprias, tamprias ko
jas ir į parudavusius pečius. Pagyvenusios 
damos plačiais maudomaisiais kostiumais, 
ramios ir nebojančios; Jiesios mergaites, 
kiek nusigėdžiųsios nuogui.no ir sujudin
tos suraus jurų vėjo; vaikai ir mergaitės, 
tai šeista’ntys, tai bailus: man patiko ta 
marga minia tarp baltų falczų...

Aš nusitariau maudytis ir pasiėmiau 
bakūžėlę. Kada aš, užsivilkęs triko, ėjau 
iš jos, pora žaliai-rudų akių susitiko su 
.mano akimis ir kaž-kieno' grakšti figūra, 
apsiausta penįuaru, praslinko pro mane ir 
pasislėpė minioj. \

1911 m. statistiką, tai jai bu
tų pasidarę aišku, jog Rusi
jos švietimas eina ne pirmyn, 
bet atgalios. Laikraštyje “Rul” 
atpasakojama Lunačarskio pra
nešimas sovietų suvažiavimui. 
Štai kas ten rašoma:

“Dešimtame sovietų su
važiavime švietimo komi
saras (ministeris), Luna- 
čatskis, pareiškė, kad pasku
tiniais metais Rusijos švie- 

nužengęs at-
tiniais metais 
timas žymiai 
galios.

“1920 — 21 
ja turėjusi 82,000 pirmojo 
laipsnio mokyklų su 6,860,- 
000 mokinių. 1891 m, buvo 
tik 36,000 prad. mokyklų. 
1911 m. atsirado 63,000 mo
kyklų su 3 įmik mokinių. 
1920 — 21 m.
75% visų 8 — 12 metų vai
kų. Bet 1922 m.
jau turima tik 68,000 moky
klų, o pabaigoj tik apie 55,- 
009 mokyklų. Tuo būdu nu
sileista žemiau, negu butą 
1911 m. Mokytojų algos bu
vo nukritusios iki 2 rub. 30 
k. auksu mėnesiui.

“Švietimo dalykams, 
džiasi Limačarskis, 
mažiau atleidžiama, 
prie caro.” 
Iš viso to matyti, jog Ru

sijos švietimo reikalai yra blo
gi. Žinoma, jeigu komunizmo 
apaštalams labiau rūpėtų sa
vo žmonių gerbūvis, o ne kė
limas “pasaulio revoliucijų” ir 
skaldymas darbininkiškų orga
nizacijų kitose šalyse, tai jie

metais Rusi-

mokinosi

pradžioje

skun
da bar 
negu

o S

į liaudies švietimą. Gi dabar 
jie visą turtą sukiša raudono
jo militarizmo palaikymui, o 
mokyklas apleidžia ir moky
tojus badu marina.

ARGENTINOS NAUJOSIOS 
VALDŽIOS POLITIKA.

... 4---
Argentinos naujoji valdžia 

ėmė šalies reikalus visai ki
taip tvarkyti. Pirmoje vietoje 
ji atkreipė domės į svetimų 
kapitalistų korporacijas. Kon
grese pasireiškė didelis judėji
mas, kad svetimų šalių kapi
talistai, kurie steigia industri
jas Argentinoje, butų mokes
niais apkraunami. Esą tik to
kiu budu bus galima išsprę
sti šalies ekonominę padėtį.

Kongresui siūloma projek
tas, kad gyvulių skerdyklos 
butų valdžios kontrolei! palip
tos. Apskritai imant, naujoji 
valdžia deda pastangą, ka<) 
nedavus progos svetimų šalių 
kapitalui įsigalėti Argentino
je.

KLAIPĖDOS KOMISARAS.
-------------1——

Klaipėdos krašto reikalams 
tvarkyti Santarvė paskyrė p. 
Petisnė. Įdomu tat žinoti, ko
kios rųšies žmogus yra tas p. 
Petisnė ir kaip jis-administra
vo Klaipėdoje, “Liet. Ž.” No. 
15 p. K. Štai ką rašo:

“Nors nedaug to kraujo 
Klaipėdos atvadavime pra
lieta, bet galėjo ir to ne
boti. Santarvė paėmusi nuo 
Vokiečių Klaipėdą pavedė ją 
administruoti p. Petisnc, 
žmogui labai gyvo sangini- 
ško budo, paeinančio, rodos, 
iš garsaus Tartareno tėviš
kės. Negalima sakyt?, kad 
komisaras neturėtų prigim
tų ir f įgimtų gabumų, bet 
visiems mėtydavosi į akis 
j° * ypatingas atsidavimas 
kokiai tai spekuliatinei, ri
zikingai politikai. Platesnių 
politinių orizontų pas jį ne
buvo. Per trejus metus ji
sai nesugebėjo tiek tą ma
žytį kraštą išstudijuoti, jo- 
gei drįsdavo skleisti prancuu 
zains žinių apie vietos lietu
vių menkumą.

“P. Petisnė susidėjo su 
vokiečiais patriotais ir va
rė jų politiką prie Freišta- 
to. Pražiopsota net gyven
tojų aiškus prieš lenkus nu*- 
sistatymas. Stengtasi visą 
laiką laikyti už temdintu gy

• Man pasirodė, kad kur ten aš mačiau 
tas juros akis.

Maudydamasis ir plaukiodamas aš 
laikas nuo laiko žiurėjau į moteris, kurios 
virtine stovėjo palei virves, žaismingai pri- . 
tapdamos vandeny, žaisdamos ir garsiai 
klykdamos, kada vilnis, apvainikuota bal
tu čiukuru, puldavG ant jų ir padengdavo 
jų galvas savo žaliu apsiaustu. Tarp tų 
moterų nebuvo tos, kurios akys susitiko su k 
mano akimis, kada buvau ant kranto.

Pagalios, aš pamačiau ją. Ji plauke

ventojų didžiumos prie Lie
tuvos pakrypimas ir jų tau
tinio atgimimo progresas. 
Visokiais budais norėta tai 
nuo Prancijos jir Europos 
paslėpti... Toliau manyta su 
lenkais reikalai varyti...”

Penktadienis, Vas. 9, 1923
Jonijoj; kitoj gi pusėj sto
vėjo šio krašto reikalai, ir 
gyventojai. Tai buvo nesu
derinami gaivajai. Štai, kur 
gludi dalis sukilimo prie
žasčių.”

O “Liet, ž.” No. 17 p. S. N. 
dar įdomesnių dalykų rašo 
apie p. Petisnė:

“ ^Lietuvos Žiniose’ buvo 
t apibudintas Klaipėdos komi

saras Petisnė: jis^j^sangvi- 
nikas, jis ir mčg^bfcs at
siduoti ‘spekuliatyvei politi
kai’, jis ir karšto budo pran
cūzas ir t. t. Tačiau lai to
li gražu ne visos p. Petis
nė budo ypatybės paminė
tos, o jo spekuliatyvė po
litika prisieina apibudinti 
mažiau sudėtina sąvoka: tie
siog ‘spekuliacija’.

“P. Petisnė, anot to 
straipsnio autoriaus, nesu
gebėjęs per tris metus iš 
studijuoti vietos gyvenimo 
sąlygą, nepastebėjęs vietos 
lietuvių tautos atgimimo. 
Ar jis visą tai pastebėjo, 
ar ne — palikime jam pa
čiam apie tai spręsti. Sprę
skime gi tik tai, ką mes 
matom. Matom gi, kad 1) 
p. Petisnė turi pirkęs prie 
pat Klaipėdos gražų maž
daug 800 ha dvarą. Rot tą 
dvarą pirko vieno žydo var
du, rodos, už 6,000,000 mar
kių. Dabar p. Petisnė, gal 
nujausdamas savo viešpata
vimo galą, jau besilikviduo- 
damas stengiasi tą dvartĮ 
parduoti, bet žydas jam 
per nagus muša sakydamas: 
‘ko Tamsta čia prie sveti
mo turto lendi?’ ir siūlo 
jam jo... 6,000,000 markių 
arba apie 300 litų. Argi čia 
nereikia ponui Petisnė pa
silikti Klaipėdoje tol, kol 
jis su tuo žydu biaurybe 
galus suves? 2) P. Petisnė 
yra didžiausiu šulu įvairių 
Klaipėdos akcinių bendro
vių, kurių pastaruoju laiku 
Klaipėdoje pridygo, 3) ir 

varo jis visą tą sayo darbą 
su ‘ščirais’ ‘freištatininkais’ 
bei didžiausiais vokiečių pa
triotais kapitalistais Kransu, 
Orl0wskiu ir Ko.

“Ištiko sukilimas: nes 
vienoj pusėj stovėjo pono 
Petisnė dvaras su anuo 
j lindusi u į jį žydu, akcinė
mis bendrovėmis, Kransu, 
()rlo\Vskiu, ir žibanti skai
sti visų jų ateitis šioj ko-

Pinigus Lietuvon
r Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Pirmas Lietuvis

J. P. VARKALA & CO.
PUBLIC ACCOUNTANT 

f AUDITOR-ius
< Ofisai:

3241 So. Halstcd Str.,
203 Dcarbom St.

Chicago, III.
Telefonai:

Boulevard 5066
Harrison 6872

Jos nerviškas galvos 
skaudėjimas prapuolė.
Sakosi niekad nesijautus! taip 

gerai kaip dabar.
Lonift Collina iš Washingt<ffio, Ark. 

rašo: “šitas laiškas palieka mane ge
rame* sveikatos stovy. Aš turėjau 
skrandžio ir vidurių ligų, buvau parsi- 
baigusi, nervuota ir galva skaudėda
vo. Paėmus Nuga-Tone’ų per trumpų 
laikų, aš jaučiuosi lyg kad niekad ne
sirgus. Aš patyriau, kad tai yra pui
kus vaistas visai šeimai.” Nuga- 
Tone, didysis sveikatos atgaivintojas, 
padaro stiprius, tvirtus ištvermingus 
vyrus ir motorisi Tai yra vienas pui
kiausių kraujo ir nervų vaistų, kokie 
kuomet buvo pardavinėjamf. Nuga- 
Tone galima drųsiai patarti nuo viso
kių virškinimo kliūčių. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga- 
Tonc’ų pardavinėja visi geresnieji ap- 
tiekininkai pozitingai garantuodami, 
kad suteiki pilnų patenkinimų, arba 
pinigai bus sugražinti (garantijų rasi 
prie kiekvienos bonkeles), arba tie
siog pasiųs apmokėtu paštu National 
Luboratoiy, 1038 S. Wabash Avė., 
ChicUgo, jiems pasiuntus $1.00.

—(Ne, ne, aš nežinau jos... Tikrai ne* 
žinau... Tiesa, aš spėju,apie ką jus kal
bate, aš pastebėjau tą damą... Bet, ištik- 
rųjų, aš nepasižįstu su ja...

—Ak, taip, — sušuko jis, tęsdamas 
pertrauktą pasikalbėjimą: — jus kalbėjo
te apie slavų dvasią... Tai tiesa. Mes la
bai ištvirkę'ir tingus tai tiesa, bet su
tiksite, kad čia, vakaruose, pas visus to
kios tuščios širdys. Pas šiuos franeuzus 
nėra širdies patyrimo, kokis yra pas sla
vus... Mes visi pilni prajaūtimo ir kanki-

pro mane visai arti — lanksti ir slidi, kaip niį... 
žuvis. Aš mačiau kuokštą išlindusių iš po —O kaip jus manote, — paklausiau
kepures rudų plaukų, kaklo liniją, švelnią j aš: — ta dama, — kasžin ar rusė? 
ir laibą ranką.

Paskui, po maudymos, kada aš tilte- 
liais ėjau į bakūžėlę, aš vėl pamačiau ne-B 
pažystamąją žaliaakę. Ji gulėjo ant kran-®į Mes atsisveikinome ir grįžome į 
to viena’ ir man buvo malonu, kad arti josimus, 
nėra nieko.

Aš nusišypsojau ir prašnabždėjau:

Jis visai sumišo.
—iNežinau, nežinau, — atsake jis, 

sikreipdamas ir rausdamas.
nu-

na-

ži-Ant laiptų laukė manęs senukė su 
į buriu —- kaip visados, girta ir baisi, 
i kraipė veidą ir juokėsi be priežasties, 
įdėdama niane į mano kambarį. Įkišusi 
^pro duris galvą ji, kaip paprastai, pasakė 
| nesuprantamą:

—Telaimina jus Viešpats, pone. Pra-

iy-
Tą dieną ir dangus, ir jura, ir fale- 

zai —• viskas buvo puikus. Ir per pietus — 
aš pietavau ne namie, o p-ios Moris pan- 
sione — kaimynai man rodės malonus. Su o! 
vienu jų aš dagi išsikalbėjau, ko irebudavo ' šom miegot ramiai ir nieko nesibijokite, 
pirmiau. Taį buvo lenkas Drobovskis, jau-Jeigu jums prisisapnuos Jurų Moteris, tai 
has žmogus, dvidešimties septynių metų, fe prisiminkite šv. Sulpiciją, ar Panelę Šven-

Man nebuvo su juo nuobodu, btet jo čiausią, ir nieko bloga nebus. Nesibijokite, 
perdaug didelis meilumas ir nesupranta- 
niai tuščios akys kiek erzino mane.

Po pietų jis .išėjo mane palydėti. Ko- $ 
kie keisti buvo jo gestai ir elgesy^’ Visa-''" 
dos rodės, kad jis pamaži šoka: jis pakil-/$ 
davo ant pirštų ir spausdavo rankas prie f. ( 
krutinės. > «

Aš paklausiau jo, ar nežino jis ruda
plaukės damos su žaliomis akimis.

Jis tarsi išsigando mano klausinio 
pamiršęs sumurmėjo:

nesibijokite, ipone.^
—Kokia Jurų Moteris? — paklausiau 

aš piktokai. ’Į!
—Ak, p;ateina kartais, — vėl prasi- 

 

juųkė senulį plačiai atverdama savo juo
dą burną: kiti vadina ją Jurų Princcsa... 
Bet jus, pįnie, nesibijokite... Ir jeigu ji 
ateitų, tadiV. Tada... Nebučiuokite jos, 
pone. Jos Ifypos nuodingos. •

ir
dėjo klumpėmis.

II.
Ant rytojaus už stalo pas p-ią Moris 

buvo sutarta nuvažiuoti į miestelį F., kur 
kadaise buvo garsus benediktinų vienuoly
nas. Karietoje pasiliko viena liuosa vieta 
ir kaž-kas pasakė:

—iPonia Marsfenė išreiškė pageidavi
mą važiuoti į F. Reikia jai pranešti apie 
musų važiavimą.

Aš nežinojau kas yra p-ia Marsiene, 
bet kada po pusryčių mes sėdome į karie
tą, aš pamačiau savo žaliaakę nepažįsta
mąją: tai buvo ji.

Mes važiavome pro fermas, kur pil- 
nakrutės moterys, stovėdamos ant slenks
čių savo raudonų namelių, garsiai kalbė
jo apie orą; pro derlingus ir juodus 
laukus, kur dirbo saulės nudegę bernio
kai mėlynais marškiniais; pro žalias pie
vas, kur ganėsi mieguistos karvės, su di
deliais skambalais, ir baikščios plonomis 
kojomis ožkos.

Musų sankeleiviai be paliovos kalbė
josi. Tik aš ir žaliaakė dama nedalyvavo
me bendrame pasikalbėjime.

Kokia keista buvo tos damos veido 
išraiška! Galima buvo pamanyti, kad ji 
netiki į tai, kas yra aplink ją, į tą mala
mąjį pasaulį. Ir kaip keistai ji šypsojos... 
Taip šypsosi, turbūt, puolę angelai, prisi
mindami savo šviesų rojų.

Miestely F. mes apžiūrėjome fabriką, 
kur išdirbta likerį, porą valandų alankio- 
jome po labirintą salių ir koridorių, tarp 
didelių statinių, kuriose metų-metais stovi 
kvepiančios ir saldžios žolės; skyriuje, 
kur likerį pilsto į bonkas, mane nustebi
no jaunos mergaitės su limpančiomis ir, 
turbut, saldžiomis rankomis; tos mergai
tes drebančiomis rankomis ėmė" kranus; 
matyt, jos buvo girtos nuo oro, pilno svai
ginančio kvapsnio. (Bus daugiau)

nuogui.no
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KĄ DAVĖ RUSIJOS REVOLIU- 
CIJA DARBLNINKV KLASEI.

Tokia tema Rusų progresy
vių darbininkų kliubas suruo
šė paskaitą, sausio 27 d., kliu- 
l>o salėj, 1131 S. Jcfferson 
gatvės. Prelegentu buvo vie
nas to kliubo narys. /

Pirmiausiai prelegentas 
trumpais ruožhis apibudino 
Rusijos darbininkų revoliucinį 
judėjimą nuo laikų, kuomet 
feodalai slėgė darbininkus, iki 
1905 metų revoliucijos. Po to 
ėmėsi aiškinti kruvinąją bol- 
ševistinę revoliuciją ir ką ji 
davė darbininkų klasei.

Sukilimai prieš feodalus.
Pirmas sukilimas Rusijos 

darbininkų prieš feodalinę si
stemą įvyko laikais carienės 
Katinuos II. Sukilimą vedė 
Ivan Groznyj, kurs, revoliuci
jai žlugus, tapo nugalabytas. 
Kiek vėliau įvyko keli tokie 
sukilimai, kurių viėpam vado
vavo pasižymėjęs Pugačovas. 
Jį caristai irgi nugalabijo ir 
sukilimą nuslopino. Kadangi 
Pugačovas buvo nemokytas.

1905 metų revoliucija.
1905 metų revoliuciją Rusi

joj iššaukė karo pralaimėjimas 
su Japonija. Revoliucija buvo 
nesėkminga daugiausiai dėlto, 
kad darbininkų klasė buvo ne
skaitlinga, neapsišvietusi ir ne
organizuota, Pasak prelegento, 
žmonės vadavosi religiniais 
jausmais ir su kryžiais bei 
šventiniais paveikslais ėjo ėd
ru maldauti malonės. Caras, 
vieton malones, atsakė jiems 
švinu ir Petrogrado gatvėse 
pasipylė darbininkų kraujas. 
Tas iššaukė revoliucinį judėji
mą visoj Rusijoj ir ' generali-

darbininkų streiką. Tas, iš ei
les, iššaukė didesniuose mies
tuose revoliucionierių su ka
riuomene smarkius susikirti
mus, kuriuose išžudyta daugy
bė žmonių. Pagalios revoliuci
ja tapo nuslopinta. Nors revo
liucija buvo perblokšta, bet ca
ras buvo priverstas sušaukti 
Durną — Rusijos / parlamentą.

1906 metais socialdemokra
tai ir socialrevoliucionieriai su
organizavo kitą generalinį Ru
sijos darbininkų streiką, kurs 
greitai buvo sulaužytas ir dau
gybe abiejų partijų žmonių 
areštuota ir nužudyta. Nors 
reakcijos šėlimas buvo didžia u- 
sis, bet darbininkams Buvo lei
sta steigti profesines sąjungas, 
kurios vėliau buvo užsmaug
tos.

Darbininkų judėjimas po 1905 
m. revoliucijos.

Nenusisekus revoliucijai ir 
maža ką laimėjus, darbininkų 
judėjimas nesustojo. Revoliu
cijos pasekmės pagimdė kla
sinės sąmonės darbininkuose. 
Padedant inteligentijai pradė
ta daugiau veikti: gamintį li
teratūros, brošiūras, periodK 
nius laikraščius ir varyti revo
liucinę propagandą tarp mie
sto ir dvarų darbininkų. Iš an
tros gi pusės karo smūgiai su 
japonais susilpnino rusiją eko- 
nAminiai ir teritoriniai. Gy
ventojai tapo apkrauti sunkiau 
šiais mokesčiais, kas sukėlė 
džiausto nepasitenkinimo cari-

- tai revoliucijai.

1917 metų revoliucija.
Kilus pasauliniu! karui 1914 

m. ir pralaimėjus daug terito
rijos Voikietijaį gyventojų ne
pasitenkinimas carine valdžia 
pasiekė dhkščiatįsio laipsnio, 
įtūžusi Rusijos liaudis 1917 
metais, kovo mėnesy, nuvertė 
caro valdžią — Prasidėjo Di-

NAUJIENOS, Chicago, UI
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su Miliukovu ir Gučkovu prie^ liucinis judėjimas uždraustas, 
šaky. Jinai patiekė Rusijos 
masėms programą, kurs nebu
vo į ii litai patenkinantis — ne
davė ganėtinai pilietinės ir eko
nominės laisvės Liberalą-ka- 
detų valdžia pasitraukė.
Kerenskio valdžia ir Steigia-

masai Seimas.
Pasitraukus Miliukovui su 

Gučkovu, valdžią sudarė so
cialrevoliucionieriai su Kereit- 
skiu priešaky. Masėms pasiūly
tas daug platesnis programas 
su pasiūlymu sušaukti visos 
Rusijos Steigiamąjį Seimą, 
kurs turėtų nustatyti ir išdirb
ti demokratingus Rusijos val
dymus! planus. Seimo sušauki
mas užsitęsė, kadangi Rusijos 
kariuomenė norėjo išvyti vo
kiečius iš Ukrainos, Lenkijos ir 
Lietuvos, bet tai nenusisekė. 

•
Pradžia bolševikų propagandos

Kerenskio valdžia davė daug 
laisvės Rusijos masėms. Visur 
susitvėrė kaimiečių, kareivių ir 
darbininkų tarybos. Kaimuose 
susidarė laisva revoliucinė mi
licija. Duota visiems laisvė, 
išskyrus caristams. Paskelbta 
didžiausia amnestija politi
niams kaliniams ir pabėgė
liams, kurie pradėjo s grįžti, 
ypatingai iš Amerikos, . Rusi
jon. Tuo laiku grįžo Leninas, 
Trockis, Bucharinas ir kiti bol
ševikai, kurie pradėjo 
savo propagandą masėse 
i iucmenėje.

Bolševikų propaganda
dėjo duoti pasekmių. Rusams 
neatmušant vokiečių iš paru- 
Ihežinių valstybių ir Kerenskio 
valdžiai nesušaukiant St. Sei
mo, gyventoj uosd pasireiškė 
nepasitenkinimas — anarchija. 
Lenino šalininkai pamatė mo
mentą ir juo pasinaudojo. 
Tuoj paskelbė, kad reikia grei
čiausiai padaryti taiką su vo
kiečiais, paleisti kareivius na
mon, atiduoti žemę ūkinin
kams, fabrikus darbininkams 
ir ant vietų sutverti tarybas.
Pirmosios bolševikų propagan-, 

dos pasekjnės.
To momento bolševikų agita

cija davė pasekmių: daug ka- 
kuriems jau buvo įgri

sęs karas, ir darbininkai pra
dėjo pritarti bolševikų propa
gandai. Lenino ir Trockio 
skelbiamasai rojus dar dau
giau sugadino darbininkų ūpą. 
Žmonių masės, bolševikų 'su
agituotos, pradėjo kilti prieš 
Kerenskio valdžią. To bolševi
kams

varyti 
ir ka-

pra-

priešingų bolševikams partijų 
spauda, susirinkimai ir prakal
bos uždrausta, profesinės dar
bininkų unijos padarytos vals
tybinėmis, ^iĮirbtuvėse pastatyta 
komunistų Konstruktoriai, ku
rių darbininkams įsakyta klau
syti. Visi, kurie priešinosi to
kiai tvarkai, buvo apšaukti 
kontrt^revoliucionieriais, šalies 
išdavikais ir kaipą tokie atatin
kamai nubausti: pradedant su
mažinimu maisto normos ir 
baigiant mirties bausme. Vis
kas tapo nacionalizuota. Darbi
ninkai negalėjo laisvai įsigyti 
jokių gyvenimo reikmenų. Pa
skelbta raudonasai teroras.
Bolševikų diktatūros pasekmės.

įsisvyravus bolševikų dikta
tūrai visa Rusija ekonominiai 
suįro. Iš darbininkų tapo atim
ta visos laisvės, net ir tos, ku
riomis naudojosi prie caro. 
Apie slaptą propagandą spauda 
prieš bolševikus negalėjo būti 
ir kalbos, nes bolševikai paė
mė visus popieros šaltinius sa
vo kontrolėm Nelegaliuos lite
ratūros išleidimas pasidarė sun 
kiaušiu dalyku.

Toliau sekė darbininkų it 
jūreivių protestai ir Streikai, 
kuriuos raudonoji armija su 
durtuvais ir kulkasvaidžiais 
greitai numalšino ir sulaužė. 
Geležies ir plieno diktatūra 
viską slopino.
Bolševikų diktatoriai pradeda 

nusileisti.
Nepaisant raudonosios ar

mijos durtuvų, kuriais buvo ir 
yra palaikoma bolševikų dik
tatūra, darbininkų protestai ir 
streikai pradėjo tankiau apsi
reikšti. Masėse apsireiškė ne
apykanta prieš komunistų val
džią. Bolševikai nusigando ir 
tuoj permainė ekonominę poli
tiką —- prisipažino padariusi

Dar daugiau — bolševikų 
diktatoriai nulenkė nosis prieš 
kilų šalių kapitalistus, pradėjo 
su jais derėtis apie konsecijas 
ir kontraktus, kuriuose buvo 
draudžiama darbininkams strei 
kuoti.
vikų programą: sustoti

o.
..Bolševikų perversmas.

1917 m., lapkričio mėnesy, 
bolševikai, su pagelba suagi
tuotų minių ir kariuomenės, 
nuvertė Kerenskio valdžią, vė-

jam Rusijos Seimui, kurį tuoj 
išvaikė' su raudonosios armijos 
durtuvais. Seimą neskelbė bur
žuazine įstaiga ir Visur pradė
jo steigti sovietus virba tary
bas, kurioms buvo duota daug 
laisvės. Tam pritarė ir anaT- 
kistai, kurie nepermatė bolše
vikų skymų. Tie sovietai, o 
vėliau ir raudonas internacio
nalas, buvo tveriami sustiprini
mui komunistų partijos. Pra
dėta organizuoti raudonoji ar
mija. Komunistų partijos ko
mitetai išleido į mases atsi- 
šailkihius su nurodymais, kad 
raudonoji armija reikalinga
kariavimui su vidujiniu ir iš
laukiniu priešais. Ačiū tam
ulkinjinkams ir darbinin

kams ginklai nebus rei
kalingi ir jie galės ramiai dir
bti. Ūkininkai ir darbininkai 
pilnai su tuo sutiko ir atidavė 
ginklus bolševikams. To bol
ševikams ir reikėjo, nes su ne
ginkluotais darbininkais jiems 
apsidirbti labai lengva.

Bolševikų diktatūra.
Sustiprėjus Lenino ' ir Troc

kio valdžiai, tapo paskelbta 
liomunistų ‘ partijos diktatūra. 
Pirmiau skeiniamoji bolševikų 
laisvė tapo atimta iš darbinin
kų: daugybė tarybų ir fabrikų 
darbininkų komitetai tapo pa

valdžia naikinti, nekomunistinis revo-

Kas lieka daryti darbininkams.
Ąkyvaizdoj aukščiau išdėsty

tų faktų pasirodo, kad vidnin- 
tė-lis kelias pasiliuosavimui 
nuo išnaudoto jų ir prigavikų 
yra apšvieta. Darbinįnkąi pri
valo šviestis ir iš savo tarpo 
vyti laukan bolševikų agentus. 
Jie privalo ne garbinti Lenino 
ir Trockio, bet šviestis, mokin
tis vesti savo klases reikalus 
— klasiniai lavintis. Pasiliuo- 
savimas iš kapitalistinės ver
gijos yra pačių darbininkų 
reikalas.

-— šapos Darbininkas.

DRG. B. BERLYNUI
KO 80 METŲ.

au-

67 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Vakar skaičius užiįnuštų 
tomobiliais šiais metais pasie
kė 67. Vėliausiai užmuštas ta
po Raymond Struncz, devynių 
metų berniukas, 4319 Justine 
gatvės. Jis užmuštas ant Ash
land gatvės, Town of Lake, 
bėgant mokyklon. Berniukas 
tuoj pasimirė. F. C. Wcber, 
šoferis, grosernės savininkas, 
6319 Lowe Avė., tapo areštuos 
tas, bet pasiteisinus paleistas.

borą Gelzinienę, Bndgeporto 
kolonijos, užsimokėti penkis 
dolerius baudos. Sausio 18 d. 
ji sumušo vietos viešosios mo
kyklos mokytoją dėl, neva, 
mušimo jos mergaitės moky
kloj. Teismas atrado p-ią Gel- 
žinienę kalta ir nubaudė. ♦

— Reporteris.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutis"

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

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

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

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

I' *'
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SUKA-

Vipsario 7 d., šių metų, drg. 
Bernard Berlyn, uolus socia
listų darbuotojas, sulaukė 80 
metų amžiaus. Jo gimimo su“ 
kaktuvOs buvo iškilmingai 
praleistos. Drg. B. Berlyn bti- 
vo pirmas socialistas organi
zatorius Illinois valstijoj ir 
pirmas kampanijos manadže- 
ris Chicagos mieste. Nežiūrint 
senumo, drg. Berlyn yra svei
kas, drūtas, pilnas entuziaz
mo ir uolus bendradarbis “Chi
cago Socialist.”

SURINKO PUŠŲ VAJAUS.
Virš pusantro šimto tūkstan

čių dolerių iš pustrečio šimto 
tūkstančių dolerių Chicagai pa
skirto vajaus gelbėjimui ba
daujančių vaikučių Vokietijoj 
ir Austrijoj jau tapo surinkta. 
Tai praneša Amerikos Geroves 
Asociacijos rinkėjai, kurie laikė 
susirinkimą Morrison hotely. 
Tam reikalui norima sukelti 
tris m dienus dolerių. Vajaus 
kampanija pasibaigs vasario 19 
d. Manoma, kad Chicagoj bus 
Nurinkta daugiau negu paskir
ta.

REIKĖft MOKĖTI BRAN
GIAU BARBĘRIAMS.

Chicagos Barbenu asocia
cija paskelbė , per Barberių 
unijos sekrelorių-iždininką Ar- 
thur B. Raymond, kad' grei
tu laiku įvedama nauja mo
kesčių skalė: barzdos nuskuti-

Pradėta mainyti holše-įHias 35 centai ir plaukų nu
vyki- kirpimas 75 centai.

nūs komunizmą, ugdyti vals- - 
lybinį kapitalizmą ir sugrąžin- r 

t i privatinę nuosavybę.

Ką bolševiku revoliucija 
darbininkams.

davė

Bolševikų revoliucija Rusi
joj buvo didžiausia nelaimė 
proletariatui, kurs sunkiausiai 
nuo jos nukentėjo. Daug darbi
ninkų tapo išžudyta. Darbinin
kų klase susilaukė didžiausio 
skurdo — nelaisvės. Darbinin
kų klasė tapo bjauriai bolševi
kų apgauta. Iš antros puses 
bolševikų revoliucija parodė 
ne tik Rusijos, bet ir viso pa
saulio darbininkams, kad be 
apšvietos nieko negalima at
siekti ir kad tokioj šaly, kaip 
Rusija, socializmo dar negali
ma įvykdinti. Jei Rusijos dar
bininkai butų buvę apsišvietę 
ir klasinei susipratę tai jie ne
būtų leidę Leninui daryti tokių 
žalingų eksperimentų, ačiū ku
riems šalis atsidūrė didžiausio 
skurdo ir baido nasruose. Nuo 
bado išmirė milionai žmonių, 
kiti milionai liko nukauti lim
pamų ligų ir dar kiti milionai 
liko amžinais paliegėliais — 
sunaikintomis žmogystėmis, 
gyvais nabašninkais!

ĮSAKĖ TYRINĖTI POLICIJOS 
BRUTALUMĄ.

Miesto taryba užvakar įsakė 
pradėti investigaciją polcįijos 
brutalumų, surištų *su kaltini
mais Edmund Fitch, Stratford 
teatro vargonininko. Policijos 
komitetas pasižadėjo imtis dar
bo.

UŽSIMOKĖJO $5 BAUDOS?
Sausio 27 d. Švietimo tary

bos teismas nubaudė p-ią Bar-

Kvedaras su “Birute”.

Išgirdęs apie “Birutės” chor
vedžių permainas, nuvykau 
painokų paklausyti. Pasirodė, 
kad visi choristai nepaprastu 
entuziazmu pepimti; atydžiai 
mokinasi naują lengvą operą 
“Gedlinas Daktaras.” Apie ope
ros turinį bei muziką manau, 
“Birutiečiai” praneš vėliau.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroję? 
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.

( Tąsa ant 6to pusi.)
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DOLERI ĮMOKĖTI -

* w JONAS LUKASHelstea, n:
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu gerinu
sį patarnavimą.

Tas yra pusmetinis išpardavimas, kuris 
tęsiasi keletą ^Vaičių. Yra labai gerai 
žinomą netik, kad tie rakandai yra geros 
vertės, bet kad pasidėkavojant šiai pro
gai jus galite pasirinkti bile vieną daįktą 
rakandų ir jis bus dastatytas jums i na- 

kuomet jus įmokėsit vieną dolerį.
Kiti pinigai turi būti išmokėti į metus ir 
pusę. “Palukų nereikia mokėti”.

dešim- 
metų 

žem«an« 
kaina- 
negu

dirb-

. į m i ■—mim i'.i iiiiiiiiii»rjBnrwTWftat
Į y Išdirbėjai ir Imp&rt-jai Geriausių

.. ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čial 
ir 
■nis 
mia 
kitų armo
nikų 
tuvių JuniL 
Valstijose ir 

Rali joj.
DYKAI pir

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokūs groti 
musų didžiąja Armonika iii gaidų už 
4 mėnesių laiko. Įnformapijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Kuatta Scrcnelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Blų Avė

Pirtis ir Vonios
Pirtis remęntuota prie naujos val

dybos. Sanitarines sąlygos ir 
prieinamos kainos, (
1100 W. 14th St.

SHAPIRO BROS. Savininkai.

CICERO KRIAUČIŲ ŠAPA
Buivis, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvanti vyri kas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiau.

4837 W. 14th St., Cicero, III.
2 lubos

..........- .......................... ■■■■■"

Karpatai, Pianai ir Viktrolos
gali būti perkami lengvais išmokėjimais.

Pasimatykit su Mr. JOHNj^UCAS
Generalis pardavėjas No. 5.

Ofiso Telefonas T1T> U A A Tb Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išlinkėti Lietuvoje
NaajieiHji Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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
15555 J. Bakšius
15577 M. Strankaitė
15586 A. Virvilienė
15590 U. Pauliulionicnė
15593 A. Juškevičius
15597 A. Vaišvilaite
15608 K. Gasickas
15610 A. Pameditienė
15614 E. Gudvįlienė
15632 J. Geležinis
15636 J. Keblaitis 
15654 
15678 
15684 
15715
15719 C. Simaškienė
15720 K. Spetilas
15722 M. Norkienė
15723 O. Leikienė
15724 V. Dapkienė
15727 R. Kuzminskienė
15728 A. Lodąs

M. Mankienę
M. Salaševičienė
B. Seulienė
L. Zarumba

15732 J. Buvidas
15734 S. Atkočiunas/
15735 K. Purenąs ' 
15740 P. Katkus
15743 J. Kicnienė
15746 Medvcckis 
15781 T. šulceinė
15796 V. Miliauskienė 
15797-U. Lukoševičiutė
15878 M. Tautkaitė
15879 O. Venclauskienė
15880 J. Flakas
15886 Mar. Meinartaitė 
15891 P. Slavinskis
15896 T. Pliuškevičaitė
15897 P. Uginčienė
15898 P. Brazauskis
15899 S. Brazauskaitė 
15912 Z. Navickaitė.

• 15914 S. Valčiukienė 
15915 M. Bematavičienė

, 1591j6 M. Petrauskaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

RUPTURA 
t .. IŠGYDOMA 
fe ■' W Be 
PeiliovLu Skausmo

Jei koks dalykas pasitvirtina jus t 
tikite tam. Paiudymai Šimtų išgydy- ‘ 
.il ligonių darodo bile vienam- žmogui 

faktą, kad aš (išgydau rupturą be 
peilio, be skausmo ir nepaleidžiant li
gonio neišgydžiūs. Vardas išgydyto 
Žmogaus yra talpinamas kas savaitę. 
“Dr. Flint išgydė mano rupturą sn 
jo puikia metodą”. Barthelow Pali- 
sadino, 990 S. Ltiflin Si. .

Aš teipgi gydau Vericose gjslas ko
jų. Be peilio, be skausmo, be elektros 
sukrėtimų. Mano paties išradimu. $25.

Patarimai dykai.
Dr. E. N. Flint

322 S. State St., 4 augštas 
Chicago.

Valandos: nito 9 ryto iki 4:30 po 
pletųy panedėliais ir ketvergais iki 
3:30 p. p., nedeliomis, uždaryta.

Nature Cura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Nąturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Thcater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nutf 6 iki 8 vakarais. 
^Jedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CH1ROPRACTOR

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

Telefonas Rooseveit SI 16
Valandos: 1:00 iki 9 p. na. Nedėlioj 

, 9 iki 12 a. m.

A

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0813 

Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 Vai. vakare.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS 
Dlagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, 111.

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

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

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

AtdaYa kasdien, vakarais 
septintadieniais.

k
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Penktadienis, Vas. 9, 1923

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

Tėmydamas p. A. Kvedaro 
mokinimo pastebėjau, kad ji
sai sugebi mokinti chorą ir 
dicipliną palaikyti. Už tai 
jam ir sekasi gauti siekiamų 
rezultatų.

Pirmu kartu p. A. Kveda
ras pasirodys su “Birute” Lie
tuvos Nepriklausomybės Ap- 
vaikščiojime vasario. 18 d., 
Ashland Boulevard Auditoriu-

nerimauti ir pereitą pirmadie
nį buvęs gerai įsitraukęs su 
savo draugais komunistais.

— Reporteris.

ATSAKYMAS MAINERIUI.

“Naujienose” No. 24, š. m., 
tilpo Mamerto “Paklausimas”,, 
kur dingo pinigai priklausan
tys Liet. Soc. Dainininkų Pir
mam apskričiui Chicagoj? Pi
nigų butą virš $60(1.

Pinigai paklausė ne I apsk., 
bet S. L. D. A. Iždininku bu
vo Girnius, raštininku J. D.

PRANEŠIMAI.
Ukrajiniečių Choro Koncertas. Ukra- 

jiniečių Choro dainas kiekvienam ver
ta išgirsti. Tas choras pasižymi di
dele savo harmonija. Jų koncertas 
bus seredoj, vasario 14, Ashand Bou
levard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Avė. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga $1.00. Pirkite tikietus tuojaus 
“Naujienų” ofise.
; b------------

Bridgeport. Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 11 d. 1 vai. po 
pietų, Mark White Sųuare svet. prie 
29tos ir So. Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Raštininkas.

me. Tą apvaikščiojimą rengia 
Chicagos pažangioji visuome
nė. Tūkstantinė publika turės 
progos išgirsti pirmu kartu 
“Birulės” chorą sumokinta per 
p. A. Kvedarą, Stasio Šim
kaus gražią dainą, dar nė vie
no choro Chicagoje nedainuo
tą, nė nemėgintą dainuoti — 
“Inžanga.”

Linkiu p. A. Kvedarui gero 
pagyvenimo su “Birute”.

— Dailės Mylėtojas.

NUTARĖ DALYVAUTI AP- 
VAIKščIOJIME VASARIO 18.

Bendakaitis* o pirm, aš bu
vau.

Matau reikalą paaiškinti vi
suomenei, kaip gabiai visa si
tuacija vedama.

Girniui pasisavinus iždą 1- 
mo apskričio susirinkime bu
vo išrinkta komisija, kuri tu
rėjo rūpintis atgauti pinigus. 
Ant nelaimės įėjo komisijon 
J. D. Bendakaitis, na, ir vei
kia savotiškai. Man kaipo pirm, 
irgi buvo lemta tart žodis, kL 
tas; bet su mano nuomone 
nesiskaitė, nesutiko.

Sako, Girnius esąs išvažia
vęs kur tai; bet pasirodo Gir-

Bridgepoit. — Lietuvių kalbos pa- 
I mokos vaikams yra duodamos utar- 
1 ninkais ir pėtnyčiomis. nuo 4 iki 6 v. 
vak., Raymond Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yra leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

Draugystė Lietuvių Tautos 
Tėvynės Mylėtojų No. 1 mė
nesiniame susirinkime, lai
kytame vasario 4 d., vienbal
siai nutarė dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės Apvaikščio- 
jime, kurį ruošia Chicagos pa
žangioji lietuvių visuomenė va
sario 18 d., Ashland Boulevard 
Auditoriume. Reikėtų panašiai 
pasielgti ir kitoms draugi
joms.

— K. Chap., nut. rast

RADO A. AUDICKĄ PRI- 
TROŠKUSĮ.

Pereito pirmadienio vakarą, 
vasario 5 dieną, tapo atrastas 
A.' Audickas, žinomas veikė
jas komunistų tarpe ir seniau 
buvęs socialistas, pritroškęs 
nuo gazo savo namuose, 3301 
LKwe. Avė.

IMu Atidiek ienė, jo, moteris, 
ir Kukutienė, kurios tyras ne- 
ptysenai išdūmė iš Chicagos, 
parėjo iš darbo apie 4 vai. 
vakaro ir atidariurias kamba
riu duris pajuto didelę ftaj&o 
smarvę. Učgo žiūrėti l«thic 

dalykas. Aleksas Audickas ra
stas pritroškęs ir visai menk- 
gyvas lovoj kambary. Bet šiaip 
taip pasisekė jį atgaivinti.

Žmonės apie tai kalba vi
saip, bet j ilk jų kalbų nesu- 
klausysi. Žinoma tik liek, kad 
pastaruoju laiku Audickas bu
vo pradėjęs labai girtokliauti,

uitis esąs Chicagoj. Taigi aš 
rugsėjo 19 d., 1922 m., L J Vy
rų ,Choro painokuose pareiš
kiau Komisijai ir visiems, kad 
Girnius yra Chicagoj ir švil-t 
pauja į tą visą dalyką. Visi 
pritarė, kad Komisija imtųs 
griežtų priemonių atgavime pi-' 
nigų. Bet J. D. Bendakaitis, 
kaip ir visuomet, ką tai slė
pė ir tuo kartu susimaišęs sa
ke, kad reikia, reikia, bet tuo- 
mi ir užsibaigė.

. Žinoma, J. Bendakaičiui nie
kas nedrįsta priešintis: Visi 
draugužiai! Kaltininkas yra, 
tik reikia paimt ir pinigai su- 
grįž. Bet jvaynas varnui akiu 
nekerta.

A. P. Kvederas.

Nori h Side L. D. L D 86 kp. rengia 
draugišką vakarėlį su programų ir šo
kiais. Sekmadienį vasario 11 d. 1923 
m*. Liuosybės svet. 1822 Wabansia Av. 
Pradžia 7:30 V, vak. Bus gražus pro
gramas, dainuos Lietuvių kvartetas, 
kalbės Dr. A.I Montvidas ir daugelis 
kitų art'stų dalyvaus. Atsilankykit 
kuoskaitlingiausia, visi busit užganė
dinti. . ’ Komitetas.

* Darbininkų Draugija Amerikoje lai- 
i kys mėnesinį :lūsirinkimą vasario 10, 
Simaičio svet., 18 ir Union Avė. 7:30 
vai. vakare. Primenam, kad įstojimas

LSS. VIII Rajono konferencija bns 
vasario 11 <!., 11 vai. ryte, Naujienų' 
name. Kuopos briklausančios LSS. 
Vili rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. GrebeLs.

numažintas iki 1 dol per 3 mėnesius.
K. Rudis. Pirm.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo 
įvyks šeimyniškas vakarėlis, subatdj, 
vasario 10 d. Pradžia 8 vai. vak.(k. 
Ūkelio sveainėje po num. 3436 So. 
A ubu m Avė. Draugai kliubiečiai su
sirinkit visi kam tik laikas paveelys.

t Kviečia Komitetas.

Brighton Paęk. — S LA. 176 kuopa 
laikys mėnesnį susirinkimą 11 dieną 
vasario, K. Kukuraitienės svetainėj I 
po num. 3059 W. 38th gatves. Prigu
linti prie minėtos kuopos privalote 
atsilankyti ' ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Ateidami susirinkiman at
siveskite naujų narių prisirašymui prie 
Susivienijimo.

—Povilaitis, rašt.

Bolševizmo bankrotybė” — ta tema 
nesenai atvykęs iš Rusijos d. S. M. 
Levitas skaitys lekciją (rusų kalba) 
sekmadienį, vasario 11 d. Douglas 
Park Auditorium salėj, kampas Ked- 
zie ir Ogden Avė. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Po paskaitos bus laisvos dis
kusijos. Lietuviai suprantantieji ru
sų kalbą kviečiami atvykti.

Rusų Soc.-Demokratų kuopos
Komitetas.

JUOZAS LETUKAS
Musų numylėtas vyras ir tė

vas persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 6 d., 1923 m., 2 vai. po p’e- 
tų nuo plaučių uždegimo ligos, 
prasirgęs 8 dienas. Velionis tu
rėjo 35 metus amžiaus, paliko 
Amerikoj^ dideliame nuliudime 
moterį Joaną, tris kūdikius Joa
ną 11 metų, Prancišką 9 metų, 
Stefaniją 8 mėnesių, senelę mo
tiną Liudviką Letukienę, brolį 
Kazimierą ir seserį Barborą No- 
reikienę; Lietuvoje tris brolius 
— Joną, Praną ir Petrą ir vieną 
seserį Emiliją. LaidotuvSs 
įvyks šeštadienį vas. 10 d., 1923 
m. 8:30 v. rytą iš narni} po num. 
4523 S. Wook1 St. į šv. Kryž’aus 
bažnyčią, po pamaldų bus pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Melstunve visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti' laidotuvėse.

Palieka nuliudime moteris 
Joana Letukienė ir dukters Joa

na, Pranciška ir Stefanija.

MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybes 
visos iea A* rcis-y v i

Draugijų Bendras Komitetas.
Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Atdiland Boulevard Auditorium 

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

šiame jubitėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Choras, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Oikestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par- 
t’jos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis. *

Chicagos ir apielinkes Lietuviai:-—
Prašomu visų iš anksto pradėti 

rengtis šj milžinišką apvaikščiojimą. 
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietu
vis ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
baus ąpvaikščiojimo jubilėjaus.

, Bendras Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystės S'avi- 
tarp’nės Pašelpos įvyks mėnesinis su 
sirinkimas vasario 11 d., 2 v. po pie
tų, Zvenzek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė., Gerbiamieji nariai, malonė
kite atsilankyti; yra daug svarbių rei
kalų.—Sekr. A. Lungevicz.

Bendro Komiteto Susirinkimas.
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės apvaikščiojimo, 
' Bendras Komitetas turės savo posėdį 
pitnycioj, vasario 9 d. Malinausko sa- 

: lej, 19th ir So. Halsted St., pradžia 
j 7:30 vai. vakare. Malonės visi Bend- 
, ro Komiteto nariai dalyvauti posėdy, 
nes yra daug dalykų apkalbėjimui.

A. žyraontas, pirmininkas.

Paskolos Stočiij Dome t. ---- L. T.. 1’.
Chicagos Apskr, metinis suvažiavimas 
Įvyks sekmadienį, vasario lt d. lygiai 
2 v. po pietį} Aiišros Vartų Parapijos 
svetainėj. 23čias PR.ce ir Oakley Avė. 
(V/est Šide). Šiame suvažiavime bū
tinai privalo dalyvauti atstovai arba 
valdybos visų Chicagos miesto ir apie- 
linkių stočių. Yra svarbių žin-ų is 
VVashingtono ir New Yorko apsvarsty
mui. Bus valdybos rinkimas šiems 
1923 metams. Kviečia atsilankyti

J. A. Mickeliunas, pirm.
E. Statkienė, rašt.

r muAvojiMiii ~
ANT RENDOS
MŪRINĖ DARŽINĖ.
KREIPKITĖS SiEKAMU
ADRESU:
3407 So. Halsted St.

Mirė vasario 6 d., sulaukės 40 
metų amžiaus. Paeina iŠ Lietu
vos, Telšių parapijos, Paežerės 
kaimo, paliko sūnų ir dukterų 
Lietuvos. Laidotuvės atsibus 
vasario 10 dieną, 10 vai. iš ryto 
iŠ namų 3319 Auburn Avė. j 
tau t i ik as kapines. Kviečiam 

(J pažįstamus ir gimines dalyvauti 
laidotuvšso.

Juozapas Bagdonas.

Lietuvių Socialistinės Jaunuomenes 
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 atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi draugai ir draugės kuriems 
svarbu yra musų tikslai, esate nuošir
džiai kviečiami atsilankyti į minėtą 
susirinkimą ir prisidėti prie organiza
cijos. - Org. K. Misius.

JiEŠKO KAMBARIĮĮ
JIEŠKAU kambario prie mažos 

šeimynos, kad butų didelis šviesus ir 
apšildomas, Bridgeporto Brighton 
Į’arko ar Englewood apielinkėj, kas 
turite tokį kambarį praneškite į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 1

Iškilmingas Rožinis Balius su pro
gramų rengiamas Dr-stės Palaimintos 
Lietuvos, Nedėliojo. Vasario-February 
11. 1923, Pilsen Sokol svet., 1814/^0. 
Ashland Avė. Pradžia 5 v. v. Įžanga 
ynatai 50c. Rožės bus duodamas' prie 
tikieto dykai Muzika n. J. Keturakio.

Kviečia Komitetas.

Draugijų ir Kliubų Domei. D. L. K. 
K. Dramos,Skyrius rengia vakarą su- 
batoj kovo 10 d.. 1923 m. McKinley 
Park svetainei prie 39 ir Westem Av. 
Stato scenoj trijų veiksmų scenos vei
kalėlį. “Jurgis žiburys”. Draugijų, 
kliubų ir kuopų prašome nerengti jo
kių vakarų minėta dieną, kad nepa- 
kenktum-ėm vieni kitiems, to prašo

D.L.K.K. Dr. Skyriaus Komitetas.

REIKIA OJBBININHy
________MOTERŲ________

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

1243 So. Wabash Avė.

L.S.S. 174 kuopos mėnesinis susirin- 
klmas Įvyks vasario 1O <1., 7:30 v. v., 
M. Pušnio namuose. 4005 S. Brighton 
Plane, ant antro aukšttf. Visi nariai 
būtinai turite pribūti, nes yra labai 
svarbiu reikalu atlikti. Taippat as
menys, kurie pritariate socializmo idė
joms, esate kviečiami įstoti musų 
kuopom. Organizatorius.

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 metų ir senesnių prie len
gvo darbo dirbtuvėje.

s

Pakelta alga.
Ateikite pasirengusios 
prie darbo.
AMERICAN CAN CO.

3951 So. Canal Street, 
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworlh Avė.

REIKIA UAUBININKĮJ
MOTERŲ________

REIKALINGA patarnautoja 
veiterka švarioj restauracijoj; 
alga $17.00 į savaitę.

Kreipkitės
3107 Cdttage Grove Avė.

REIKIA MINIHKy"
_________ VYRŲ ,

REIKIA VYRŲ
Nuolatinis darbas vidui, 45c. 

valandai. Kreiptis
E. F.i Hoiighton and Co.,

) 3534 Shields Avė. 
---------- 2--------------------------------------  

MOLDERIŲ 1 
GELEŽIES PILIKŲ 
PADĖJĖJŲ
JUODADARBIŲ IR
FORMŲ DIRBĖJŲ

žilos geležies liejykloj. Kreiikites j 
Samdymo Skyrių International Har- 
vester Co., Tractor Works, 2600 West 
31 Blvd._________ _______________ •

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

1835 Wabansia avė.

PARDAVIMUI -
ADAM SCIIAAF PIANAS, 

gerame stovyje, mažai varto
tas, Mahogeno, kainavo $500, 
turi būt greitai parduotas už 
$175; 3343 So. Halsted St.

GRAMOFONAS VERTAS 
$200, su 25 rekordais turi būti 
greitai parduotas už $75.00, at
sišaukite:

3343 So. Halsted St.

BUČERNŪ BUČERNE 
Už PUSDYKI

Pardavimui bučemė su groserne 
Bridgeporte prie bizniavęs gatvės. 
Turi būti greit parduota, nes prie
žastis yra svarbi. Gerinusi rakandai, 
daug šviežio stako ir automobilius 
prie biznio. Pigi randa su kamba
riais gyvenimui, geras lysas. Geriau
sia bargenas Chicagoj, jei piritsi tuo- 
jaus; vertės $3,500, parduosiu už 
$2,200. Nemokant) biznio išmokinsiu. 
Skubinkit greitai, nes tokis bargenas 
ilgai nebus.

J. NAMON, 
808 W. 33rd Place.

, NAMAI-ŽEME

Ir paukšteliaL savo namus 
turi; ir dkožnas žvėrelis savo 
namą turi. — Tai kodelgi 
Tamsta savo namo negalėtum 
turėti? į

Kada jus turite nuosavybę, 
naują, linksmią ir švarią, 
jus turite tyku draugą, dirbau-

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 43 centai į valandą 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Grane Co., S. 
Canaį ir 15 gat., arba Kedzic 
Avė. and 40-th St.

VYRŲ prie gerai 'apmokamų 
nuolatinių darbų musų dirbtu
vėje. Dieninis ar naktinis dar
bas;

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Av., arti 22-ros ir 

o Crawford Avė.

REIKALINGAS BUČERIS, 
nevedęs, mokantis kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai.

3355 W. 28-th St.

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

Kreiptis—
1734 Fullertoh Avė.

REIKIA PAIL1OTOJŲ 
IR GRINDERiIŲ.

ATSIŠAUKITE —
Amold Schvvinn. and Co.

1718 N. K i Įdaro’’Avė.

CORE DIRBĖJŲ
i bresinę fandrd atsišaukite 
prie:

MR. GOH-DiSMlTII
5650 W. Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ Į 
fandrę. Nuolat darbas, 50c. į 
valanda.
Stromberg Motor Devices Co.

68 E. 25 S t.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNE IR 

bučerne, verta $2060, parduosiu už 
$700, greitai perkant. Turiu par
duoti arba mainysiu ant automobi
lio, ar gero loto. Atsišaukite.

4554 So. Roek\vell St.

■■|I>.ĮI| i , — Į. I ,, , I n >i

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Labai gera vie
ta . Biznis senas. Parduodu, 
nes išvažiuoju į New Yorką. Kas 
pirks, tas laimės. 685 W. 26 St. 
Phone Victory 6630.

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografas su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai 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 grosemė ir bučemė/ 
Brighton Parke, biznis senas ir gerai 
išdirbtas. Parduosiu arba mainysiu 
ant lotų. Pariavimo priežastis du 
bizniai.

Kreipkitės:
4235 So. Kedz'e Avė.

PARDUODAMA VALGYK- 
la, savininkui tenka apleisti 
miestas. Kreiptis:

6853 So. State St.

PARSIDUODiA SALIUNAS, 
geroj vietoj. Priežastis parda
vimo turiu apleisti Chicagą.

K. A. S.
828 W. 14-th St.,

PARDAVIMUI galiūnas' visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Senas ir iš
dirbtas Wnis. Parduosiu prieinama 
kaina. Nftifiįastis pardavimo patirsi
te ant vieto£?*1h

Kreipkitesk I
3558 ko. Parncll Avė.

PARSIDUODA kampinis sa- 
liunas geroj vietoj. Biznis se
niai išdirbtas. Priežastis par
davimo: einu į kitą biznį 4900 
W. 14 St. Cicero, III.

PARDAVIMUI MINKŠTŲ
GĖRIMŲ UŽEIGA
IR BARBERNĖ

2801 Emerald Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, su visom mašinom, operuojama 
elektra, 1722 W. 47th St.

Parduodu ir namą, kuris randasi: 
3814 Lowė Avė. Namas yra ant dvie
jų flatų, su elektros šviesa, maudyne 
ir augštu beisrnantu. Dienom savi
ninką galite matyti: 1722 W. 47th St. 
šventomis dienomis — 3814 Lowe Av.

EXTRA PUIKI PROGA
Parsiduola Real Estate biznis iš

dirbtas per daug metų. Savininkas 
eina į kitą biznj, parduos p'giai dcl 
platesniu žinių kreipkitės Į

MILDA REAL ESTATE CO.
751 W. 31st St., Chicago, III

PARDAVIMUI bučerne epresemė la
bai fjeroj vietoj it- pigi^renda su pagy- 
venimo kambariais. Parduosiu, arba 
mainysiu ant automob liaus. Priežas- 
tiy pardavimo nesutikimas poroj.Kreipkitės.

3016 Normai Avė. * 
arba 3452 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučerne ir 
groserne su namu, biznis senas 
ir gerai išdirbtas lietuvių ap
gyventa vieta. Randasi Brigh
ton Parke. B. K. 2859 W. 40 St.

PARDUODU koncertiną; vi
sa gerame stovyj. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. At
sišaukite 3,524 S. Union 

3 augštas

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai. Kamodės daining rum setas. 
Daiktai visi kaip nauji. Galit pirkti 
visus sykiu -ar atskirai. Matyti galit 
visados savininką

822 W. 37th Ploce.
2 lubos

NAMKI-ŽEME ~
NAMAS SU BIZNIU.

Mūrinis kampinis namas su 
išdirbtu senu saliuno bizniu ir 
visais intaėsymais, parsiduoda 
pigiai. Trįs pagyvenimai, Sto
ras, kambariai užpakalyje at- 
sišaukit patįs arba rašykit į 
Naujienų ofisą, V

1739 S. Halsted St.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Didelis mūrinis naujoviškas 

namas parsiduoda už trečdalį 
jo tikros vertės. Garu gildomas. 
8 pagyvenimai, 3 storai; ma
dingi intaisymai. Indėtas pini
gas atneš su viršum 15 procen
tų gryno pelno. Randos neša 
iki $8,000 į metus. Savininkas 
priims mažesnį namą mainais 
jčaipo dalį mokesties.. Atsišau
kite asmeniškai ar laišku į 
Naujienų ofisą, 1739 
sted Street

| NAMAI-ŽEME
j PARSIDUODA namas, bučemė ir 
groserne; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenimui 6 kambariai, 

1 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.
Į—r--------------------- ■--------
DIDELIS LOTŲ I spardavimas 

arti Brighton Parko, lengvais 
išmokėjimais. Lotai 60 pėdų 
pločio tik už $645. Artesnėms 
žinioms rašykite j Naujienų 
ofisą, 1739 S. Halsted St N. 205

BARGENŲ NUPIRKTI MAMA NĖ
RA KASDIENA. NEJAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

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

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

2 lubų augščio naujas mūrinis na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambarius ,sd vėliausios 

, . . . ,1 mados įtaisymais. Kaina $13,500.
tį pinigus jums visados. Jūsų įmokėti $4,000; likusius kaip randą.
nuosavybės vertė didėja dieną N.ąn}as randasi Brighton Parko kolo- 
ir naktį, metas į irietą krauda- m.’ J. KIRAS R. E. IMPR. CO.
ma turtą ir galybę.
APSVARSTYKIT LABAI 

GERAI!
Mes parodome Tamstai, kaip 

lengva įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mo
kėti randą sau pačiam. Tams
tos gyvenimas reikalauja link-
smų vietų, gražių parkų, mo
kyklų ir bažnyčių, čysto oro, 
geros transportacijos. PADA
RYTI SAVO GYVENIMĄ TO
KIU GRAŽIU, YRA LABAI 
LENGVA.

Mes priimame lab&i mažus 
(mokėjimus ir mėnesines sąs
kaitas surengiame be jokių 
kliūčių.

Duodame Trustees Deed Chi- 
cagos Title and Trust Compa- 
nijos. Pirkėjas gauna “guar-

1 3335 So. Halsted St.
Tėtoards 6894

SVARBUS PRANEŠIMAS perkan
tiems? propertes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies Šerus, nekuriuos pil
na kaina, o nekuriuos tiek kiek jie 
verti. Jeigu pirksi propertę per mu
sų ofisą, tai gali savo bona ar Šerą 

j apversti į pinigus. Platesnėms ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, 111.

Į ČIAGI TAT DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui pigiai 4 lotai, visi po

anty Policy”, kas yra geriau
sias dalykas pirkėjui.

Atsišaukite: \
ADAM MARKŪNAS, 

General Manager 
856 First National Bank Bldg. 

68 W. Monroe St.
Chicago, III, 

Telephone Randolph 7400.
---------------------------------- i------------- ,1 ARSIDUODa mūrinis namas, 

dviem pagyvenimais 5 ir 6 kamba- 
riu.% cimentuotas skiepas fornisu šil-■ 
domus, elektra, gasas h- vanos; ran- 

“dos į mėnesį $75.00. Parsiduoda už 
$8000.00. Trumpu laiku turi būti 
parduotas. Namas randasi po num. 
5925 So. Throop St. Atsišaukite pas 
.savininką. Jurgis Povilionis, 1521 So. 
50th Avė., Cicero, III

30 pėdų pločio, priešakin medžiais ap
sodinta; su vandeniu, suroms, gasas, 
elektra ir strylas išbrukuotas; apie 2 
blokai nuo gatvekarių, banko, teatro 
ir visokių krautuvių; randasi pietva- 
karų priemiesčio dalyje; parduosime 
visus 4 lotus beveik pusdykiai už 
$1200. Atsiankykite diena ar vaka
rais.

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
4034 Archer Avė. prie Califomia Avė.

Chicago, III.
BRIGHTON PARKO BARGENAI!
Parlavimui pigiai 2 augštų muro 

namas po 6 kambarius; aržuolo tri- 
muotas; su gasu, elektra, maudynėms 
ir kitokiais parankumais; 9 metai sta
tytas; kaina $7500, pusė reikia įmo- 
mokėti, kitus išmokėjimais.

Pardavimui 3 augštų muro namas; 
’ 8 flatai; 2 po 5 kambarius ir 1 6 kam- 
; barių fletas; rendos neša $100 į me
nesi; viskas pagal naujos mados; 6 
metai kaip statytas; kaina $10,000.

Pardavimui 2 augštų muro namas 4 
flatai po 6 kambarius; k:eto medžio 
trimoutas pagal naujos mados su elek
tra ir maudynėms; apie 11 metų kaip 
statytas; rendos neša $140 į menesį; 
kaina $15,000, nereik visų pinigų. At
silankykite diena ar vakarais pas.

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
4034 Archer Avė. prie Califomia Avė.

Chicago, III.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parduoda savininkas 2 jų flatų mu

ro nanva po 6 kambarius, cimento skie
pas, elektra gasas maudynes, aržuolo 
vidus ištaisytas, randos moka $90.00 
ant mėnesio, kaina $8500, namas ran
das South Side. dėl platesnių žinių 
kreipkitės 751 W, 31st, arba 5639 yšo. 
Shields Avė. 2 lubos. IZ

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 gvvais pinigais.

M. T. PLUMMER 
7848 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 12 ruimų mūrinis 
namas, lotas 50x125, noijnti gali per
dirbti į svetainę. Garų šildoma elek
tra, gražiai ištaisytas. Garadžius dėl 
3 automobilių. Viskas gerame stovyj 

J. lindeŲ, 
6951 Lowe Avė.

DVIEJŲ pagyvenimų namas ant 
Bridgeporto; puikiai įrengtas; pagy-1 
vemmai 5-kių ir 6-ių kambarių; skal- 
bynčs apačioj; rendos neša $80.00 į 
mėnesį. Platesnių žinių klauskite 
Naujienų ofise, 1739 So. Halsted 
St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, 2 pa
gyvenimų namas po 5—6 kambarius, 
beismentas, elektra vanos. Reikia tik ; 
$3000, ant likusių yra morgičius. Nė- ; 
ra kito tokio namo tokia kaina. Pla
tesnėms žinioms kreipkitės l 

4922 So. Ashland Avė.

DIDETJS BARGENAS HALSTED 
GATVĖS BIZNEVOS NUOSAVYBĖS 

3 augštų mūrinis namas, pačios vė
liausios mados, garo šiluma, puiki 
vieta, yra krautuvė ir 2 pagyvenimai 
po 6 kambarius Randos $2880 per 
metus. Geros išlygos. Kaina $22,000.

2 augštų mūrinis namas prie Lowe 
Avė. arti 34 gatvės apie 9 metų se
numo. Randos $80 į mėnesį. Namas 
kaip naujas, yra gazas. elektra ii 
maudynė. Kaina $10,000.

Mes turim ir kitus gerus bargenus 
biznevu ir būstinių nuosavybių. 

STANDARD REALTY CO. 
736 W 35th St.

TIKRAS BARGENAS
Netoli Vienuolyno 2 flatų naujas 

nvurinis namas. 6 ir 6 kambariai su 
visais įtaisymais, lotas 37 ir 125, ga 
džius dėl 2 automobilių, vertas $15,00(1 
parsiduoda už $12,000. Kreipkitės pas 

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

So. Hal-įio

IŠMAINYMUI 
2jų pagyvenimų mūrinis namas po 5 
kambarius elektros, maudynės, skle- . 
pas, ir viskas įtaisyta pagal šios ma
dos, namas randasi ant Bridgeporto.' 
Taipgi saliuno biznis ir lunch room. 
Parduodu viską sykiu arba mainau ant 
farmos. kur netoli Chicagos; ątsišau- 
kit tuojau, nes čia vra auksinė proga.

F. J. SZEMET, 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

” PARDAVIMUI 2 augštų niu- 
rinis namas, po 5 kambarius. 
Krautuvės yra šalyj namo. 3 
kambarių cotįage. Fialas ap
šildomas šiltu vandeniu. Aržuo 

medžio trim ingai. /
5401 Spaulding Avė.

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas ir garadžius, 

elektra ir kiti įta’symai, išsimainė ant 
bučemės arba kitokio biznio.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKI & CO.

3346 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

^PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
4 ir 5 kambarių. Aržuolo med
žio trimingai. Garu šildomas. 
Kaina $18.000 63 arti Racine 
Av. kreiptis 4400 S. Kedzie A v.

PARDAVIMUI arba mainy- 
’ mui ant loto arba namo bučer- 
!nė ir groserne, geroj vietoj.

1822 Canalport Avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
• 2407 West Madiaon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, liuvi- 

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe 
dalis namų kursas moterims ir 
merjęinoma, atsineškit audėkl#, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti tau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininke.




