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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Belgija pripažino Lietuvą
Turkai nenusileisią

bucijos 'komisijos narys, ame- 
visą pre- 

bėgį ir 
sekreto- 

Amerika 
kalbama, 

gręsty

Mosul turkai sukįlo Kaltina mušeikas 9 žmonės užmušti

Reikalaus 50 bil. m. kontribucijos

Belgija pripažino Lietuvą.
gruodžio

Gruodžio mėn.
WASHINGTON,

28 d.
27 d. Belgija pripažino Lietuvą 
de jure.

Turkai nenusileisią.
Įsako delegacijai pasirašyti tai
ką tik nacionalistu sąlygomis.

KONSTANTINOPOLIS, saib 
šio 2. — Turkijos nacionalistų 
seimas no ilgu debatų nutarė

kokias jis ga- 
išvažiuodamas 

Tos 
kad 
visą

susitai-

50,000,000,000 auksinių mar
kių. Ta suma butų padengta 
tam tikrais trijų rūšių bonais.

Francija sutinka suteikti 
Vokietijai dviejų metų mora
toriumą, bet kartu reikalauja 
didelių produktyvių gvaranti- 
jų, būtent kad talkininkai 
paimtų kasyklas, miškus ir 
valstybės nuosavybę ant kai
riojo Reino kranto, taipjau 
dalį kasyklų Ruhr distrikte. 
UizeuiSmas tų .protinktyvių tur
tų birtų civilinis, o ne karinis 
ir Vokietija turėtų su tuo su
likti.

Kaip tik franeuzai padavė 
savo pieną, Anglijos premjeras 
Bonar Law tuoj perskaitė ir 
savo pieną.

Anglijos pienu, Vokietija tu
rėtų užmokėti 50,000,000,000 
auksinių markių kontribucijos, 
kuri butų padengta 32 metų 
bonais, kurie neneštų palūka
nų per 4 metus, po to i>er se
kamus 4 
4 nuošimtį 
likusį laiką
kietijai butų suteiktas morato
riumas keturiems metams, iš
ėmus niekurius 
prekėmis. Po to
mokėtų po 2,000,000,000 auks. 
markių kas met per 4 metus, 
po 2,500,000,000 auksinių mar
kių per 2 metus ir paskui po 
3,333,000,000 auks. markių ar 
kiek mažiau iki nebūtų sumo
kėta visa suma.

rik ietis Boycįen dalios 
mierų konferencijos 
raportuos valstybės 
riui Hughes. vNors 
bus tik dabotoja, bet 
kad jei konferencijai
paįrimas, tai Amerika gali 
įsimaišyti ir išreikšti savo nuo
monę. > *

Prieš prasidesiant konfe
rencijai, Poincare apsilankė 
pas Bonar Law ir jiedu tarėsi 
apie kontribuciją ir artimuo
sius rytus. Pasitarime dalyva
vo ir Curzon. Vėliau Curzon 
išvažiavo į Lausanne. Manoma, 
kad premierai sutarė, jog 
abi šalįs turi laikytis bendro 
fronto prieš turkus artimųjų 
rytų taikos konferencijoje.

Nesiuntė Vokietijos 
pasiūlymo

Francija atmetė pasiūlymą 
negavusi.

jo

Gyventojai reikalauja Mosul 
prijungimo prie Turkijos?

visame 
reika- 

prijun-

metus neštų 
palūkanų, o 
5 n uos. Vo-

legatui Lausannos konferenci
joje Ismet Pašai pasirašyti tai
ką su talkininkais tik tokiomis 
instrukcijomis, 
vo iš valdžios
La u samios konferencijom 
instrukcijos buvo tekios, 
talkininkai turi priimti 
Turkijos nacionalistų 
programą.

Jeigu negalima bus
kinti su visais talkininkais, tai 
juos bus bandoma suskaldyti 
ir daryti taiką su atskiromis 
valstybėmis, kurios sutiks pri
imti nacionalistų sąlygas.

Tuo pačiu laiku turkai 
centruoja kariuomenę 
Konstantinopolį.

pristatymus
Vokietija

WSHINGTON, sausio 2. — 
Valstybės departamentas šian
die paskelbė, kad Vokietijos 
pasiūlymas, kad Franęija, An
glija, Italija ir Vokietija pa
darytų sutartį ir prižadėtų 
Jungt. Valstijoms viena kitos 
nepulti per ^entkartę be visuo
tino balsavimo leidimo, nė ne
buvo Francijai perduotas vals
tybės sekretoriaus Hughes for
maliniai, kadangi neformali- 
nis paklausimas parodė, 
tokia sutartis Francijai 
nepriimtina.

KONSTANTINOPOLIS, sdu- 
sio 2. — Iš Angoros gauta ofi
cialiais paskelbimas, kad Mo
sul vilajete, Irake, prasidėjo 
sukilimas. Gyventojai 
tame aliejaus distrikte 
tau ja, kad Mosul butų 
gtas prie Turkijos.

(šito prijungimo reikalauja 
Turkija, bet tam labiausia prie 
šinasi Anglija, kuri laikos pasi
griebusi tuos turtingiausius 
šauly aliejaus laukus).

Anglija užginčija.
LONDONAS, I 

Oficialiniuose rateliuose 
kyta, kad negauta patvirtinan
čių žinių apie sukilimą Mosule. 
Mosul turi nuolatinių ryšių su 
Ikigtlavlu .ir butij I ivojaus* pra
nešta Londonui, jei ten ištiktų 
sukilimas.

(Užvakar žinios iš Londono 
sakė, kad Mosul yra sukilimas 
ir kad sukilėliai sudegino An
glijos orlaivių stotį).

pa-

sįuisio 2. — 
pasa-

Nubaudė 8 streikierius
Priteisti užsimokėti $9,800 

pabaudos.

kad

kon- 
palei

Reikalauja iš Vokietijos 50

Kunigas korikas pasišalino

Skirtumai tarp nglijos ir Fran
cijos dar didesni.

PARYŽIUS, sausio 2.
šiandie prasidėjusioj santar
vės premierų konferencijoje 
pasireiškė dar didesni skirtu
mai nuomonėse tarp Anglijos 
ir Fra nei jos apie Vokietijos 
kontribuciją, negu kad buvo 
pereitoj konferencijoj Londo
ne. Kaip Francija, taip ir An
glija įteikė savo kontribucijos 
išreikalavimo iš Vokietijos 
pienus; taipjau įteikė savo pie
ną ir Italija, kuri ’ stengiasi 
Angliją ir Franciją sutaikinti.

F^rein ievas Poincare paskel
bė konferencijoje, kad Franci
jos valdžia sutinka sumažinti 
Vokietijos kontribuciją iki

labai

LOS ANGELES, Cal., sau
sio 2. — Federalinis d is t rikto 
teisėjas Bledsoe nuteisė 8 strei
kuojančius geležinkeliečius ir 
priteisė jiems užsimokėti viso 
$9,800 pabaudos. Jie buvo nu
teisti neva už suokalbį trukdy
ti tarpvalstijinei prekybai, są
ryšy su streiku ant Atchison, 
Topeka and Sąiitai Fe geležin
kelio.

J;>Sweeney mirė

iš tos
ir bu- 
karje-

Bonar Law kalbėdamas apie 
savo pasiūlymą tarp kitko pa
sakė: “Pavojus yra tame, kad 
skirtumas viešose nuomonėse 
abejose šalyse yra taip stip
rus, kad gali padaryti 
sunkiu, o gal ir visai
mu dalyku pasiekti susitari
mą.”

Markizas Della Torretta ta
da įteikė Italijos pieną, kuris 
paskui tapo kiek pakeistas ir 
dabar yra - artimesnis Franci- 
jos nuomonei, negu kad Ang
lijos. Belgijos dęliegatai 
įname susirinkime buvo 
klausytojais. Išklausiusi 
sus tuos tris pienus konferen
cija užsidarė iki rytdienos, 
kad galima hutų geriau išstu
dijuoti ir apsvarstyti pasiuly- 
inus.

Amerikos ambasadorius 
Fra n ei j oje, . Herrick ir kontri-

' DĖS MOINES, la., sausio 2. 
—Kun. Winifrcd E. Robb, 
Polk pavieto šerifas, kuris pa
sižymėjo tuo, kad pakorė du 
žmones, nors kunigui tai lig 
ir nepriderėtų daryti, pasitrau 
kė iš savo vietos. Jis tapo iš
rinktas šerifu 12,000 balsų di
džiuma, bet pasitraukė 
vietos visų pajuokiamas 
damas po areštu. Savo
rą tas kunigasAorikas užbai
gė tuo, kad tapo areštuotas dėl 
išgabenimo iš pavieto kglėjimo 
už $30,000 konfiskuotos degti
nės. Jis tapo apkaltintas dėl 
dviejų prasikaltimų. Kaltina gi 
jį pavieto kalėjimo viršininkas 
Wm. McMurray. Kunigas gina
si, kad jis degtines nevogęs ir 
kad tai esąs “milžiniškas suo
kalbis”, bet visgi iš vietos pa
sitraukė ir dabar važiuosiąs 
pamokslininkauti.

Fall rezignuos
Vidaus reikalų sekretorius 

sistatydins kovo 4 d.
at-

Seredoje, sausio 3
Drg. K. Bieliijis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės Liuosybės Salėje, 14th St. ir 49 Ct., Cicero, 
UI., tema: “Darbininkų klasės padėtis Lietuvoje”. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga lėšų padengimui 15c. 
Draugai, ateikite visi į prakalbas.

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

iMARION, III., sausio 2. — 
Šiandie vėl atsinaujino Herri- 
n angliakasių bylos nagrinėji
mas. Kaltinamoji pusė pasta
tė dar daugiau liudytojų, kurie 
liudijo, kad už kįlusias |>erei- 
tais metais Herrine streiklau
žių skerdynes yra kaili mušei
kos, kurie tas skerdynes iššau
kė savo nelemtais darbais. Jau 
pirmiau buvo liudijama, kad 
mušeikos patruliavo kelius, 
kratė praeivius ir apielinkės 
gyventojus, kurie tuo keliu ėjo 
ir šiaip nedorai elgėsi net ir 
su apielinkės ūkininkais. Vie
nas ūkininkas šiandie liudijo, 
kad tie mušeikos nemažai jo 
galvijų nušovė, taipjau šaudė 
i namus, taip kad reikėjo bėg
ti visai šeiminai rusin, kad iš
gelbėjus savo gyvastį. Kiti pa- 
pasakojo kaip mušeikos už
mušė streikierį lleuderson ir 
vėliau kitus du streikierius, 
kas ir iššaukė streiklaužių ir 
mušeikų skerdynę.

Kaltinamoji pusė pašauks 
viso apie 400 liudytojų.

736 žmonės užmušti Chicagoje 
automobilių pereitais metais.

CHICAGO. — Chicagos au
tomobilistais pasitiko pirmą 
Naujų metų dieną užmušda
mi gatvėse 6 žmones ir kitus 
6 sužeisdami. Be to trįs chi- 
cagiečiai lapo užmušti Gary, 
Ind., kur jų automobilį užgavo 
traukinis.

Pereitais, 1922 m., Chicago- 
je automobiliai užmuSė 736 
žmones. (New Yorke, kuris 
yra du syk didesnis už Chica
go ir kur yra daug didesnis 
susikimšimas automobiliai už
mušė 860 žmones). Skaičius 
nelaimių su automobiliais kas
met didėja. 1921 m. užmušta 
664 žmones, 1920 m. 542, 1919 
m. 420 ėm., 1918 m. 371 žm.

4 darbininkai užmušti

81.W.W. nariai paliuosuoti
Bet jie turi apleisti Ameriką.

WASHINGTON, sausio 1. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
paliuosavo 8 politinius kalinius 

I. \V. W. narius. Bet jiems 
visiems įsakyta bėgyje 60 die
nų apleisti Ameriką, kitaip jie 
bus sugrąžinti kalėjimai].

Suėmė Amerikos laivą
LONDONAS, sausio 1.

Anglijos torpedinis laivas Ve
nom ous Airijos' pakraščiuose 
suėmė plaukiantį iš Amerikos 
į Airiją Amerikos laivą, kuris 
gabeno daug ginklų ir amuni
cijos. manoma, Airijos respub
likonams.

AMERIKOS VALDŽIOS NUO
MONĖ APIE PABALTIJOS—

AMERIKOS DRAUGIJĄ.

Mūšiai Italijoje
Karališkoji gvardija mušasi 

su fašistais.

SHAiRON, Pa., sausio 2.
4 da rbiu inkai liko užmušti ir 
penki sunkiai sužeisti Petrole
um Iron dirbtuvėj, Masury, 
Ohio, kada juos pagavo 600 
tonų presas. Du lavonai dar ne 
atgauti. 9 darbininkai dirbo 
po presu, kada tasis nupuolė., 
Penkiems betgi pasisekė pabė
gti prieš pat 'nupuolant milži
niškai geležies masei.

RYMAS, sausio 2.— Gauto
mis čia žiniomis, mūšiai kara- 

. Į liškosios gvardijos su fašistais 
darosi gana rustus, 
gvardiečiai užpuolė 
raštinę ir sudegino 
Gvardiečiai surengė 
racijas prieš fašistus 
joj, Pisoj ir Parmoj. 
susirėmime tarp gvardiečių ir 
fašistų 3 gvardiečiai ir 1 fa
šistas liko užmuši i ir 15 žmo
nių sužeista. Riaušės Turine

fašistų 
rakandus, 
demonst-

Genu-
Turine

CHICAGiO. — Po trumpos 
ligos nedėlioj pasimirė Wil- 
liam J. MacS\veehey, 6123 Pra- 

I iric Avė., suorganizavęs 
I Knights of Labor. Jis buvo 72 
I melų amžiaus ir pastaruosius 
140 metų praleido organizuoda- 
I mas darbininkus. Ateinantį ne
dėk! ien į Colonial Hali bus lai
komas paminėjimas, kuriame 
kalbėsiąs ir Eugene V. Dobs.

AVASHINGTON, sausio 2. 
Vidaus reikalų sekretorius Fall 
rezignuos iš savo vietos kovo 
4 dieną. Apie tai paskelbta 
baltą jame name.

Prezidentas sakosi gailįs, 
kad Fall atsistatydina ir siū
lęs jam vietą augščiausiame 
teisinę, bet Fall esąs nusispren 
dęs visai pasitraukti 
gyveninio.

Kalbama, kad jis 
su .niekučiais kitais
fariais, be to ir privatiniai Ki

nio reikalai verčią jį atsistaty
dinti. •

iš viešojo

nesutikęs 
kabineto

Padarė klaidą, 2 žmonės mirė.

MESICK, Mieli., sausio 1. — 
Mrs. Fred Mohler padarė klai
dą. Kopdama piragaičius ji vie
ton kepamosios sodos įdėjo 
žiurkių nuodų. Du jos vaikai 
nusinuodijo, o ji pati ir tre
čias vaikas sunkiai susirgo.

Išvogė liudytoją
MER ROUiGE, La., sausio 1. 

— Maskuoti žmonės, manoma 
Ku KJux Klano mariai, gruod
žio 29 dieną, naktį išvogė Ma
roki L. Tcegcstron, svarbų liu
dytoją prieš Klano narius, są
ryšy su Klano nužudymu dve
jeto žmonių. Apie jo likimą 
nežinoma.

6 žmonės žuvo
CHICAGO. — Naujus Metus 

švenčiant žuvo šeši 
Keturi jų liko užmušti 
mobilių. Penktas guli 
buty ir veikiausia mirs, 
žmonės, jų tarpe viena 
ris,

žmonės, 
a uito
ji gon- 

Du 
mote-

pasimire nuo munšaino.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 2 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 frankų ....
Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių ..........
Franci jos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų ....... .
I>ehkų 100 markių ...... .
Norvegijos 100 kronų .
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų .......

Vokietijos 100 markių ,.

$4.65 
.. %< 
.. 6.83 
$20.60

$2.49 
$7.44

. $5.16 
$10.0C 
... %c 
$18.80 
$39.49 
$18.91 
$27.02 
. Į%c.

130,000 graiką prieš 
turkus

ATHENA.I, sausio 1.— Grai
kai turi sukoncentruoti Make
donijoj ir vakarinėj Trakijoj 
130,000 kareivi^ armiją, kuri 
yra pasirengusi pulti turkus; 
jei karas vėl atsinaujintų.

1,092 užmušti automobiliy

19 žmoniy sužeista
MACON, G a., sausio 2. — 

19 žmonių liko sužeista, 3 jų 
gal mirtinai, kada Dixie Flyer, 
einantis iš Jacksonville į Chi- 
ca'go, nušoko nuo bėgių. 4 va
gonai nusirito 15 pėdų pakal
nėn.

Sušaudė 4 žmones •
LONDONAS, sausio 2. — Iš 

Dublino pranešama, kad Tra- 
lee distrikte savivaldybininkai 
sušaudė keturius respubliko
nus. Jie jau seniau buvo nu
teisti sušaudymui, bet nužudy
mas tapo atidėtas su sąlyga, 
jei respublikonai sustos ka
riavę. Bet respublikonai ka
riauti nesustos, tai ir tuos 
resjiu 1 > 1 i k o n u s su ša udy ta.

FORT WORTH, Tex., sausio 
1. —• Du žmonės tapo užmušti 
ir 4 sužeisti dviem automobi
liam susidūrus.

iNEW YORK, sausio 2.
New York valstijoje 1922 m. 
automobiliai užmušė 1,092 
žmones. Vien New York e už
mušta 860 žmonių.

WASH!N<rrON, gruodžio 29 
[LIB]. — Amerikos Ministeris, 
p. F. W. (k)lcman, pasikalbėji
me su Lietuvos Telegramų 
Agentūros (Eltos) korespon
dentu Kaune dėl Pabalti jos A- 
merikos Draugijos, išsireiškė:

“Klausi Tamsta mano nuo
monės dėl Pabaltijos Draugi
jos? Tai]>, tai gražus sumany
mas kurti ir laikyti tokią 
draugiją.

“Tai]), tai rimta įstaiga. Man 
rodos, kad panaši organizacija 
turėtų susikurti ir čia Europo
je. Ji butų svarbus įrankis 
subendrinti ir suartinti Pabal
ti jos Valstybių interesus. Pa
galvokite apie tai. Tai rimtas 
dalvkas.” » /

NARUTAVIČIAUS UŽMUŠĖJĄ 
SUŠAUDYS.

VARŠAVA, sausio 1.1— Pre
zidento Narutavičiaus ' užmu
šėjas architektorius Niewiado- 
mskis tąpo nuteistas sušaudy
mui. Sušaudytas jis bus sau
sio 10 <1. Jis tapo nuteistas 
subatoj.

Nic!\v,iadomskis tvirtino, kad 
jis norėjęs užmušti ne Naru
tavičių, o Pilsudskį.

šiandie — nepastovus, gal
būt sniegas; šalčiau.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:30 v. Mėnuo teka 4:35 v. v.

Priminimas
$6,000,000 Naujų Metų 

šventimui.

Naujųjų 
labai 
visur

. CHICAGO. — Moteliai ir ka
vinės apskaito, kad chicagie- 
čiai pasitikdami Naujus Me
tus išleido mažiausia $6,000,- 
900. Pasitikimas 
Metų buvo švenčiamas
t ri uk šm i n ga i. G erini ų
buvo pilna, nors buk ir veikę 
prohibicijos agentai.* 7 vidur- 
miečio hoteUliii^se 11,500 
žmonių išleido $231,200, o 6 
kavinėse 20,500 žmonių išlei-

400 kotelių ir 500 kavinių. Bet 
$6,000,000 nesą daug — pir
miau būdavę f išleidžiama dar 
daugiau.

Švenčiant buvo ir nelaimių.

Chinijos kabinetas rezignavo.

1.— Pre-
Šao-Tseng

vakar. Tik

PEKINAS, sausio 
miero gen. Čang 
kabinetas rezignavo 
užvakar jį užgyre senatas. Jis 
suorganizavo kabinetą gr. 19 
d., parlamento sutikimu.

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

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

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

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

/

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

NAUJIENO
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

............................ -■ ■ - -
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Belgija pripažino Lietuvą
Turkai nenusileisią

Reikalaus 50 bil. m. kontribucijos

Belgija pripažino Lietuvą.
WASI1INGTON, • gruodžio 

28 d. Įd.IB] — Gruodžio men. 
27 d. .Belgija pripažino Lietuvą 
de jure.

Turkai nenusileisią.
Įsako delegacijai pasirašyti tai
ką tik nacionalistą sąlygomis.

KONSTANTINOPOLIS, sau* 
šio 2. — Turkijos nacionalistų 
seimas po ilgų debatų nutarė 
įsakyti Turkijos vyriausiam de 
legatui Lausannos konferenci
joje Ismet Pašai pasirašyti tai
ką su talkininkais tik tokiomis 
instrukcijomis, kokias jis ga
vo iš valdžios išvažiuodamas 
Lausannos konferencijom Tos 
instrukcijos buvo tekios, kad 
talkininkai turi priimti visą 
Turkijos nacionalistų taikos 
programą. 1

Jeigu negalima bus susitai
kinti su visais talkininkais, tai 
juos bus bandoma suskaldyti 
ir daryti taiką su atskiromis 
valstybėmis, kurios sutiks pri
imti nacionalistų sąlygas.

Tuo pačiu laiku turkai kon
centruoja kariuomenę palei 
Konstantinopolį.

Reikalauja iš Vokietijos 50 
bilionų markią

Skirtumai tarp nglijos ir Fran- 
cijos dar didesni.

------------- (
PARYŽIUS, sausio 2. 

šiandie prasidėjusioj santar
vės premierų konferencijoje 
pasireiškė dar didesni skirtu
mai nuomonėse tarp Anglijos 
ir Francijos apie Vokietijos 
kontribuciją, negu kad buvo 
pereitoj konferencijoj Londo
ne. Kaip Francija, taip ir An
glija įteikė savo kontribucijos 
išreikalavimo iš Vokietijos 
plonus; taipjau įteikė savo pie
ną ir Italija, kuri stengiasi 
Angliją ir Franci ją sutaikinti.

Premieras Poincare paskel
bė konferencijoj^ kad Franci
jos valdžia sutinka sumažinti 
Vokietijos kontribuciją iki

50,000,000,000 auksinių mar
kių. Ta suma butų padengta 
tam tikrais trijų rūšių bonais.

Francija sutinka suteikti 
Vokietijai dviejų metų mora
toriumą, bet kartu reikalauja 
didelių produktyvių gvaranti- 
jų, būtent kad talkininkai 
paimtų kasyklas, miškus ir 
valstybės nuosavybę ant kai
riojo Reino kranto, taipjau 
dalį kasyklų Ruhr distrikte. 
Užėmimas tų produktyvių tur
tų birtų civilinis, o ne karinis 
ir Vokietija turėtų su tuo su
likti.

Kaip tik franeuzai padavė 
savo pieną, Anglijos premieras 
Bonar Law tuoj perskaitė ir 
savo pieną.

Anglijos pienu, Vokietija tu
rėtų užmokėti 50,000,000,000 
auksinių markių kontribucijos, 
kuri butų padengta 32 metų 
bonais, kurie neneštų palūka
nų per 4 metus, po to j>er se
kamus 4 metus neštų 
4 nuošimtį palūkanų, o 
likusį laiką 5 nuoš. Vo
kietijai butų suteiktas morato
riumas keturiems metams, iš
ėmus niekučius pristatymus 
prekėmis. Po to Vokietija 
mokėtų po 2,000,000,000 auks. 
markių kas met per 4 metus, 
po 2,5(X),(XX),O(X) auksinių mar
kių per 2 metus ir paskui po 
3,333,000,000 auks: markių ar 
kiek mažiau iki nebūtų sumo
kėta visa suma.

Bonar Law kalbėdamas apie 
savo pasiūlymą tarp kitko pa
sakė: “Pavojus yra tame, kad 
skirtumas viešose nuomonėse 
abejose šalyse yra taip stip
rus, kad gaili padaryti labai 
sunkiu, o gal ir visai negali
mu dalyku pasiekti susitari
mą.”

Markizas I>eUa Torretta ta
da įteikė Italijos pieną, kuris 
paskui tapo kiek pa keistas ir 
dabar yra'* artimesnis Franci
jos nuomonei, negu kad Ang
lijos. Belgijos delegatai pir
mame susirinkime buvo tik 
klausytojais. Išklausiusi vi
sus tuos tris pienus konferen
cija užsidarė iki rytdienos, 
kad galima butų geriau išstu
dijuoti ir apsvarstyti pasiūly
mus.

Amerikos ambasadorius 
Francijoje, .Herrick ir kontri-

bucijos komisijos narys, ame
rikietis Boyden dalios visą pre
mierų konferencijos bėgį ir 
raportuos valstybės sekreto
riui Hughes. vNors Amerika 
bus tik dabotoja, bet kalbama, 
kad jei konferencijai gręstų 
paįrimas, tai Amerika gali 
įsimaišyti ir išreikšti savo nuo
monę. . *

Prieš prasėdėsiant konfe
rencijai, Poincare apsilankė 
pas Bonar Law ir jiedu tarėsi 
apie kontribuciją ir artimuo
sius rytus. Pasitarime dalyva
vo ir Gurzon. Vėliau Gurzon 
išvažiavo į'Lausanne. Manoma, 
kati premierai sutarė, jog 
abi šalįs turi laikytis bendro 
fronto prieš turkus artimųjų 
rytų taikos konferencijoje.

Nesiuntė Vokietijos 
pasiūlymo

Francija atmetė pasiūlymą jo 
negavusi.

WSH<INGTON, sausio 2. — 
Valstybės departamentas šian
die paskelbė, kad Vokietijos 
pasiūlymas, kad Francija, An
glija, Italija ir Vokietija pa
darytų sutartį ir prižadėtų 
Jungt. Valstijoms viena kitos 
nepulti per gentkartę be visuo
tino balsavimo leidimo, nė ne
buvo Francijai perduotas vals
tybės sekretoriaus Hughes for
maliniai, kadangi neformali
ais paklausimas parodė, kad 
tokia sutartis Francijai yra 
nepriimtina.

Mosul turkai sukįlo.
Gyventojai reikalauja Mosul 

prijungimo prie Turkijos.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 2. — Iš Angoros gauta ofi- 
cialinis paskelbimas, kad Mo
sul vilajete, Irake, prasidėjo 
sukilimas. Gyventojai visame 
tame aliejaus .distrikte reika
lauja, kaid Mosul butų prijun
gtas prie Turkijos.

(šito prijungimo reikalauja 
Turkija, bet tam labiausią prie 
šinasi Anglija, kuri laikos pasi
griebusi tuos turtingiausius pa
sauly aliejaus laukus).

Anglija užginčija.
LONDONAS, sausio 2. — 

Oficialiniuose rateliuose pasa
kyta, kad negauta patvirtinan
čių žinių apie sukilimą Mosnle. 
Mosul turi rtuolatinių ryšių su 
Bagdadu ir butų t nejaus pra
nešta Londonui, jei ten išliktų 
sukilimas.

(Užvakar žinios iš Londono 
sakė, kad Mosul yra sukilimas 
ir kad sukilėliai sudegino An
glijos orlaivių stotį).

Nubaudė 8 strei kierius
Priteisti užsimokėti $9,800 

pabaudos.

Kaltina mušeikas
iMARION, Ilk, sausio 2. — 

Šiandie vėl atsinaujino Herri- 
n angliakasių bylos nagrinėji
mas. Kaltinamoji pusė pasta
tė dar daugiau liudytojų, kurie 
liudijo, kad už kįhisias perei
tais metais Herrine stne^dau- 
žių skerdynes yra kalti mušei
kos, kurie tas skerdynes iššau-. 
kė savo nelemtais darbais. Jau 
pirmiau buvo liudijama, kad 
mušeikos patruliavo kelius, 
kratė praeivius ir apielinkės 
gyventojus, kurie tuo keliu ėjo 
ir šiaip nedorai elgėsi net ir 
su apielinkės ūkininkais. Vie
nas ūkininkas šiandie liudijo, 
kad tie mušeikos nemažai jo 
galvijų nušovė, taipjau šaudė 
Į namus, taip kad reikėjo bėg
ti visai šeini i na i rusin, kad iš
gelbėjus savo gyvastį. Kiti pa
pasakojo kaip mušeikos už
mušė streikierį Henderson ir 
vėliau kitus du streikierius, 
kas ir iššaukė streiklaužių ir 
mušeikų skerdynę.

Kaltinamoji pusė pašauks 
viso apie 400 liudytojų.

Mūšiai Italijoje
Karališkoji gvardija mušasi 

su fašistais.
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9 žmonės užmušti
736 žmonės užmušti Chicagoje 
automobilių pereitais metais.

CHTGAGiO. — Chicagos au
tomobilistais pasitiko pirmą 
Naujų metų dieną užmušda
mi gatvėse 6 žmones ir kitus 
6 sužeisdami. Re to trįs chi- 
cagiečiai tapo užmušti Gary, 
Ind., .kur jų automobilį užgavo 
traukinis.

Pereitais, 1922 m., Chicago
je automobiliai užmuSė 736 
žmones. (New Yorke, kuris 
yra du syk didesnis už Chica
go ir kur yra daug didesnis 
susikimšimas automobiliai už
mušė 860 žmones). Skaičius 
nelaimių su automobiliais kas
met didėja. 1921 m. užmušta 
664 žmonės, 1920 m. 542, 1919 
m. 420 ėm., 1918 m. 374 žm.

4 darbininkai užmušti

___________ No. 2

81.W.W. nariai paliuosuoti
Bet jie turi apleisti Ameriką.

WASHINGITON, sausio 1. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
paliv.osavo 8 politinius kalinius 
— - L W. W. narius. Bet jiems 
visiems įsakyta bėgyje 60 die
nų apleisti Ameriką, kitaip jie 
bus sugrąžinti kalėjimai].

Suėmė Amerikos laivą
LONDONAS, sausio 1.

Anglijos torpedinis laivas Ve- 
nomotis Airijos pakraščiuose 
suėmė plaukiantį iš Amerikos 
į Airiją Amerikos laivą, kuris 
gabeno daug ginklų ir amuni
cijos. manoma, Airijos respub
likonams.

AMERIKOS VALDŽIOS NUO
MONĖ APIE PABALTIJOS—-

AMERIKOS DRAUGIJĄ.

Seredoje, sausio 3
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės Liuosybės Salėje, 14th St. ir 49 Ct., Cicero, 
III., tema: “Darbininkų klasės padėtis Lietuvoje”, 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga lėšų padengimui 15c. 
Draugai, .ateikite visi į prakalbas.

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

Kunigas korikas pasišalino
' DĖS MOINES, Id., sausio 2. 
—Kun. Winifred E. Robb, 
Polk pavieto šerifas, kuris pa
sižymėjo tuo, kad pakorė dti 
žmones, nors kunigui tai lig 
ir nepriderėtų daryti, pasitrau 
kė iš savo vietos. Jis tapo iš
rinktas šerifu 12,000 balsų di
džiuma, bet pasitraukė iš tos 
vietos visų pajuokiamas ir bū
damas po areštu. Savo karje-j 
rą tas kunigas-korikas užbai-Į 
gė tuo, kad tapo areštuotas dėl. 
išgabenimo iš pavieto kalėjimo 
nrž $30,000 'konfiskuotos degti-Į 
nes. Jis tapo apkaltintas dėl 
dviejų prasikaltimų. Kaltina gi 
jį pavieto kalėjimo viršininkas 
Wm. McMurray. Kunigas gina
si, kad jis degtinės nevogęs ir 
kad tai esąs “milžiniškas suo
kalbis”, bet visgi iš vietos pa
sitraukė ir dabar važiuosiąs 
pamdkslininkauti.

Fall rezignuos
Vidaus reikalų sekretorius at

sistatydins kovo 4 d.

WĄSHINGTON, sausio 2.— 
Vidaus reikalų sekretorius Fall 
rezignuos iš savo vietos kovo 
4 dieną. Apie tai paskelbta 
baltą jame name.

Prezidentas sakosi gailįs, 
kad Fall atsistatydina ir siū
lęs jam vietą augščiausiame 
teisme, bet Fall esąs nusispren 
dęs visai pasitraukti iš viešojo 
gyvenimo.

Kalbama, kad jis nesutikęs 
su niekuriais kitais kabineto 
nariais, be to ir privatiniai bi
znio reikalai verčią jį atsistaty
dinti.

Padarė klaidą, 2 žmonės mirė.

MESIGK, Mieli., sausio 1. — 
Mrs. Fred Mohler padarė klai
dą. Kepdama piragaičius ji vie
ton kepamosios sodos įdėjo 
žiurkių nuodų. Du jos vaikai 
nusinuodijo, o ji pati ir tre
čias vaikas sunkiai susirgo.

LOS ANGELES, Gal., sau
sio 2. — Federalinis distrikte 
teisėjas Bledsoe nuteisė 8 strei
kuojančius geležinkeliečius ir 
priteisė jiems užsimokėti viso 
$9,800 pabaudos. Jie buvo nu
teisti neva už suokalbį trukdy
ti tarpvalstijinei prekybai, są
ryšy su streiku ant Atchison, 
Topeka and Santa Fe geležin
kelio.

W. J. McSweeney mirė
CHlGAGiO. —-Po trumpos 

ligos nedėlioj pasimirė W fi
liam J. MacSweehey, 6123 Pra- 
iri# Avė., suorganizavęs 
Knights of Labor. Jis buvo 72 
metų amžiaus ir pastaruosius 
40 metų praleido organizuoda
mas darbi u i inkus. Ateinantį nc- 
Ue’RficMiį Oolonial liuli bus lai
ko mas paini i liejimas, įkuriame 
kalbėsiąs ir Eugene V. Dobs.

Išvogė liudytoją
MER ROUiGE, La., sausio 1. 

Maskuoti žmonės, manoma 
Ku Klux Klano nariai, gruod
žio 29 dieną, naktį išvogė Ma
roki L. Teegcstron, svarbų liu
dytoją prieš Klano narius, są
ryšy su Klano nužudymu dve
jeto žmonių. Apie jo likimą 
nežinoma.

6 žmonės žuvo
GHIGAGO. — Naujus Metus 

švenčiant žuvo šeši žmonės. 
Keturi jų liko Užmušti auto
mobilių. Penktas guli ligon- 
birty ir veikiausia mirs. Du 
žmonės, jų tarpe viena ipote- 
ris, pasimirė nuo munšaino.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 2 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65
Austrijos 100 kronų ............... %<
Belgijos 100 frankų ............... 6.83
Danijos 100 frankų ........... $20.60
Finų 100 markių ................  $2.49
Francijos 100 frankų ........... $7.44
Italijos 100 lirų........................ $5.16
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0C
Lenką 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.80
Olandų 100 guldenų ........... $39.49
Šveicarų 100 markių ........... $18.91
Švedijos 100 kronų ............... $27.02

Vokietijos 100 markių ___ ..... Į%c.

—----w----
SHAiRON, Pa., sausio 2.

4 darbininkai liko užmušti ir 
penki sunkiai sužeisti Petrole
um Iron dirbtuvėj, Masury, 
Ohio, kada juos pagavo 600 
tonų presas. Du lavonai dar ne 
atgauti. 9 darbininkai dirbo 
po presu, kada tasis nupuolė. 
Penkiems betgi pasisekė pabė
gti prieš pat nupuolant milži
niškai geležies masei.

RYMAS, sausio 2.—- Gauto
mis čia žiniomis, mūšiai kara
liškosios gvardijos su fašistais 
darosi gana rustus. Neapoly 
gvardiečiai užpuolė fašistų 
raštinę ir sudegino rakandus. 
Gvardiečiai surengė demonst
racijas prieš fašistus Genu
joj, Pisoj ir iPannoj. Turine 
susirėmime tarp gvardiečių ir 
fašistų 3 gvardiečiai ir 1 fa
šistas liko užmušti ir 15 žmo
nių sužeista. Riaušės Turine 
prasidėjo subatoj.

130,000 graiku prieš 
turkus

ATH1ENAI, sausio 1.— Grai
kai turi sukoncentruoti Make
donijoj ir vakarinėj Trakijoj 
130,000 kareivių armijų, kuri 
yra pasirengusi pulti turkus; 
jei karas vėl atsinaujintų.

1,092 užmušti automobilip
iNEW YORK, sausio 2.

New York valstijoje 1922 m. 
automobiliai užmušė 1,092 
žmones. Vien Ncav Yorke už
mušta 860 žmonių.

$6,000,000 Naujų Metų 
šventimui.

GHIGAGO. — Moteliai ir ka
vinės apskaitų, kad chicagie- 
čiai pasitikdami Naujus Me
tus išleido ‘mažiausia $6,000,- 
000. Pasitikimas Naujųjų 
Metų buvo švenčiamas labai 
triukšmingai. Gėrimų visur 
buvo pilna, nors buk ir veikę 
prohibicijos agentai.' 7 vidur- 
miečio hatellliu^sc 11,500 
žmonių išleido $231,2(X), o 6 
kavinėse 20,500 žmonių išlei
do $307,500. Chicagoj gi yra 
400 hotelių ir 500 kavinių. Ret 
$6,000,000 nesą daug — pir
miau būdavę išleidžiama dar 
daugiau.

Švenčiant buvo ir nelaimių. 
/---------------------

Chinijos kabinetas rezignavo.

PEKINAS, sausio 1.— Prc- 
miero gen. Čang Šao-Tseng 
kabinetas rezignavo vakar. Tik 
užvakar jį užgyrė senatas. Jis 
suorganizavo kabinetą gr. 19 
d., parlamento sutikimu.

19 žmoniy sužeista
MAGON, G a., sausio 2. — 

19 žmonių liko sužeista, 3 jų 
gal mirtinai, kada l)ixie Flyer, 
einantis iš Jacksonville i (’hi- 
cago, nušoko nuo bėgių. 4 va
gonai nusirito 15 pėdų pakal
nėn.

Sušaudė 4 žmones
■LONDONAS, sausio 2. — Iš 

Dublino pranešama, kad Tra- 
lee distrikte savivaldybininkai 
sušaudė keturius respubliko
nus. Jie jau seniau buvo nu
teisti sušaudymui, bet nužu<ly- 
mas tapo atidėtas su sAyga, 
jei respublikonai sustos ka
riavę. Bet respublikonai ka
rianti nesustos, tai ir i tuos 
respt i J >1 i k o n u s su ša ud y t a.

FORT WORTH, Tex., sausio 
1. —- Du žmonės tapo užmušti 
ir 4 sužeisti dviem automobi
liam susidūrus.

WASH1NGTON, gruodžio 29 
[LIB]. Amerikos Mniisteris, 
p. F. W. Goleman, pasikalbėji
me su Lietuvos Telegramų 
Agentūros (Eltos) korespon
dentu Kaune dėl Pabalįijos A- 
nierikos Draugijos, išsireiškė:

“Klausi Tamsta mano nuo
monės dėl Pabalįijos Draugi
jos? Taip, tai gražus sumany
mas kurti ir laikyti tokią 

^draugiją.
“Taip,xtai rimta įstaiga. Man 

rodos, kąd panaši organizacija 
lurėtų susikurti ir čia Europo
je. Ji butų svarbus įrankis 
subendrinti ir suartinti Pabal
ti jos Valstybių interesus. Pa
galvokite apie tai. Tai rimtas 
dalykas.”

NARUTAVIČIAUS UŽMUŠĖJĄ 
SUŠAUDYS.

VARŠAVA, sausio l.į— Pre
zidento Narutavičiaus ' užmu
šėjas architekjorius Niewiado- 
mskis tapo nuteistas sušaudy-* 
niui. Sušaudytas jis bus sau
sio 10 d. Jis tapo nuteistas 
subatoj.

Nic\viadomskis liurlino, kad 
jis norėjęs užmušti ne Naru
tavičių, o Pilsudskį. 

RT—■——■ IĮH l ■■■! i --

Šiandie — nepastovus, gal
būt sniegas; šalčiau.

Saulė .teka 7:18 v., leidžiasi 
4:30 v. Menuo teka 4:35 v. v.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon^ nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. 4

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.
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Deli pogromy paskaly 
Lietuvoje

Perskaičius straipsnį “Tėvy
nės Valytojai“ Naujienų 299 
num., gruodžio 21 d., 1922 kaž
kas negerai apie širdį pasida
rė, liūdnumas apsėdo—rodos 
kad ir viltis ėmė dingti susi
laukti laisvos ir laimingos Lie
tuvos.

>Jors lietuviai ir nebuvo ei
lėse apšviestųjų pažangiųjų 
tautų, bet vis tik jie galėjo 
skaityti save aukštesniais, kil- 
tesniais, kaip sakoma, kultu- 
riilgesniais už lenkus arba ru
sus, kuomet šie pastarieji kaip 
laukiniai barbarai plaudavo 
žydus. Lietuviai su savo žy
deliais puikiai sugyvendavo, net 
ir patys žydai didžiuodavosi 
Lietuvos vardu. Išdidžiai va
dindavo save Lietuvos žydais 
ir todėl kulturingesniais negu 
lenkų arba rusų žydai. Lietu
vių gyvenimas su savo bendra
piliečiais žydais buvo žvaigždė 
lietuvių tautai, ir galima tikė
ti, kad.ta žvaigždė padėjo Lie
tuvai savarankybę išgauti. Tik
tai dabar kažkokios tamsios 
iegos pradėjo Lietuvoje veikti. 
Nežinau, kas jie toki yra, bet 
aišku, kad jie yra menkos do
ros žmonės * ir pykti priešai 
Lietuvos nepriklausomybės.

Ar ilgai išturėtų Lietuva sa
varankybę, jeigu lietuviai pra
dėtų žudyti savo kitaip tikin
čiu^- piliečius? To Lietuvos 
priešai tik ir laukia, kad gavus 
progos kištis į Lietuvos viduji
nius reikalus. O ką gi jau bu
tų besapnuoti apie Vilniaus ir 
Prūsų Lietuvos prijungimą! 
Dauguma Prūsų Lietuvos gy
ventojų ne katalikai ir, žino- 
ma, gėdytus tokiais Lietuvos 
darbais. (Pogromai, kiek man 
žinoma, yra vykdinami Romos 
katalikų ir Graikų katalikų— 
rusų šalyse). PolitHiiu žvilgs
niu yra. pavojus Lietuvos nepri
klausomybei, o •'moraliniu Svil
ksnių yra gėda visai tautai, 
tuomi ir užsienio lietuviams.

Tik įsivaizdinkim, jeigu mu
sų tautiečiai Lietuvoje žydų 
krauju rankas varvins, tai kaip 
mes jausimės čia, gyvendami 
tarpe svetimtaučių? Kaip 
mums akysna pažiūrėti civili
zuotam kitataučiui? Ar mes 
jausim garbės pasisakyti, kad 
mes esame lietuviai, ir tuomi 
giminaičiai tų razbaininkų, kur 
piauna žydus? Arba įsivaiz- 
dinkim sau, kad jeigu ameri
konai pradėtų mus, lietuvius, 
piauti, ar mes nesakytumem, 
kad jie yra bjauriausi žmonės 
ant siveto? Ir teisybė tas bu
tų. Pianti žmogų, tai darbas 
žvėries arba kanibalo. Nei žvė
rims nei kanibalams savaran- 
kybė neleidžiama. Žvėrys ir 
kanibalai yra naikinami.
"Mes gyvename svetur ir gė

rimės, naudojamės lygiomis 
teisėmis ir protekcija. To pa
ties mes turime reikalauti iš 
mūsiškių link kitataučių ir ki
taip tikinčių gyventojų Lietu
voje.

Aš manau, kad nėra nei vie
no lietuvio Amerikoj, kurs pri
tartų žydų pogromams, ir tiks
las mano laiško yra raginti lie
tuvius, kad kožnas rašytų laiš
kų savo giminaičiams Lietuvoj, 
aiškinadmi jiems biaurumą ne
tiktai tokio darbo, bet jau ir 
tokių paskalų.

Reta rasti Lietuvoje namai, 
kur neturėtų šiokį ar tokį gi
minaitį Amerikoj, jeigu ir visi

amerikiečiai stengsis per laiš
kus namiškiams aiškinti tokią 
žvėrišką nesąmonę, tai galima 
tikėtis, kad skerdynių rengė
jams nepasiseks.

Amerikiečiai, visi užsienio 
lietuviai ir lietuvaitės, jus daug 
esate prisidėję prie atstatymo 
nepriklausomos Lietuvos, — 
nejaugi jus leisite toje Lietu
voje jaiulošimčiams pogromus 
vykdinti ir tuo jūsų vardą 
bjauroti? Rašykite apie tai sa
viesiems Lietuvon, kad atkal
binėtų žmones nuo juodašim
tiškų darbų, kad eitų prie ku
nigų ir reikalautų iš jų prabil
ti šventadieniais per pamoks
lus prieš pogromčikus, kad gra
sintų žmones nuo pogromų ir 
neapykantos žydams.

Tegu kunigai netyli kaip 
niekadėjai, kada krašte pogro
mų propaganda verda. Tylė
jimas jų nepateisins. Jų nosis 
ir kakarinė visur maišos, po
litikoj ir bizny, kur ne jų vie
ta, tiktai kur kunigų vieta 
žmones durtinio pamokinti ir 
žmogžudystą pasmerkti, čia jų 
nesigirdi. Lai kunigai tik de
šimtą dalį tiek tekeikia žmog
žudžius, pogromčikus, kiek jie 
keikia socialistus, tai Lietuvoje 
pogromai niekad neįvyks.

Taigi tegul visi lietuviai, pa
vieniai asmenys, organizacijos 
ir laikraščiai sukrunta prieš 
pogromus.

Nemanykime, kad kol mes 
patys pogromuose nedalyvau
jame, tai dalykas mus ir ne
apeina. Tas netaip yra. Vie
nas šeimynos narys papildęs 
žmoyžudybę užtraukia negar
bę visai šeimynai. Musų ben- 
drataučiai Lietuvoje pjaudami 
žydus užtrauks ant mus visų 
n e nu mazgojamą gedą. O kas 
gi tada mums daryti? Juk 
tautybė tai ne religija, kurią 
galima permainyti. Mes gi
mėm lietuviai ir mirsim lietu
siai. Išsiėmimas Amerikos pi
lietybės popierių reiškia tiktai, 
kad mes permainėnR savo pi
lietybę, bet ne tautybę, ir va
dinamės American-Lithuanian.

čia reikalas yra visuomeni
nis, o ne partinis. Visi, kas tik 
lietuvis yra, turi tuo susirūpin
ti ir stengtis, kad Lietuvoje 
nebūtų nei kalbos apie pogro
mus pakenčiamos. O sek m i il
giausia būdas tam nuveikti yra 
užversti Lietuvos gyventojus 
privatiniais laiškais, perspė
jančiais juos susilaikyti nuo 
tokių žvėriškų darbų ir pagrū
moti, kad užsienio lietuviai iš
sižadės tokių puslaukinių gimi 
naičių kur sutepa savo rankas 
žydų skerdynėmis, ir tokios 
valdžios, kur ar nenori, arba 
nemoka to sulaikyti.

Kai dėl žydų pinigavimo ir 
jų turtingumo Lietuvoje, tai

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).
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MAJESTI/*
Htheatre-V

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.'

ir

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

Skaitykite “Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS IŠ DIDžIIUIl

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ! !!
Suv. Valstijose metams........................$2.00

Pusei metų.............. ...................... $1.00
Kanadoje metams................................. $2.50

Pusei metų.....................................$1.25 <
Lietuvoje ir kitur metams.................. $3.00

Pusei metų ....:................................ $1.50
Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 

Knygų Katalogas sim jiama Dykai.

“DIRVA”
7907 Superior Avė., Cleveland, O.

. -- y   "ir ~ r„ ~ ...■ ■■   -  ■tm.   ——
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UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITM 

HAMBURG AMERICAN LINE 
i

OF THE STOH1ACH

Lvrrr.'

Rosėlando
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken-
singtoniečiams artimiau-

Iš Rosėlando ir Kensing-
tono siųskite pnigus Lie

tuvon per Naujienų Sky

rių Tupikaičio aptiekoje, 

233 E. 115-th St. Ken-

Miczoll, 
M. D. P. S.

parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., j 
Chicago Kaledti 
šventėms iš Anso 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. W estėm av 
Tel. Rooscvelt 7795

yra ne žydų, bet pačių lietuvių1 
kalte, ir vietoje žydus mušti, 
lai jie nuo jų pasimokina. į

Ar žydas kaltas, kad lietuvis 
eina ne pas lietuvį, o pas žy
dą prekių pasipirkti?

Ar žydas kaltas, kad kai 
koks lietuvis krautuvininkas 
reikalauja didesnio sau pelno 
negu žydas?

Ar žydas kaltas, kad lietuviai 
įsteigę bendrovės krautuvę, ne 
ką kitą kaip kunigą krautuves 
valdonu išrenka, kuris nei mo
ka, nei nori, nei tcisihgumo |||| 
pakankamai neturi krautuvės 
reikalams vesti taip, kad krau
tuves nusibankrutija ir žmones 
vėl turi eiti pas žydą pirkti?

Ar žydas kaltas, kad Lietu
vos kunigėlis atvažiavęs Ame
rikon išvilioja keletą dešimčių 
tūkstančių dolerių iš lietuvių, 
ieva žemės bankams Licluvoji 

kurti, ir kažkur dingsta su pi
nigais?

Ne, broliai lietuviai, mes ne
turime pamato kaltinti žydus 
delei musų skurdo? Musų 
skurdo priežasties mes turi
me ieškoti kur kitur, kur ji 
ištikrųjų yra, ir mes galime 
ją rasti, jeigu tik norėsime jos 
jieškoti ten, kur ji yra—visai

Tikiuos, kad gerbiama “Nau
jienų” Redakcija išspausdins šį 
mano laišką, savam dienraš
tyje, taipjau ir kad visi lietu
viai, lietuvaitės, draugijos ir 
apskrikii visi visuomenės vei
kėjai pritars man ir pasidar
buos prieš ’musų tautos biau- 
rintojus pogromčikiis.

—Pasaulio Lietuvis.
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S® KATA fi OGAS
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipirkęs seka
mus Knygynus:

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su 
verte knygų .................... |..f............. .$150.009

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygyną su verte knygų .......... ..... y.... 5.000

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

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

Nauja darbininky eilių knyga is Lietuvos
, Parašė Butkų Juzė

Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS: 
naktį. 

« Arėjui, 
mergelė,
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
boja, 
dies daina, 
ty. 
mano, 
sas. 1

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

Žaltvykslė. Tu — 
Mergaitė. Gre- 

Piovėjo daina. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Aš. Padangėse. Toj 
. O tavo. Pasaulis vi- 
Tankos. Rubajatai.

knygutes tuojau.

KNYGYNAS
Chicago, III.

UZS1SAKYKITMi.

Savo Giminėms ir Pažysta 
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir pregresyvės min 
ties dienraštį

^Lietuvos Žinios”

Trumpiausias kelias 
visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas 

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

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

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

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 
liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso- 

, ma',Mėmokratinga Lietuva.
“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas

dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį. '

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

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stų į namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje
Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

SYKAI NAUJIENAS
........ ......................

Tyra Californijos Vyno 
Vynuogių Sunka 

Raudona Balta
Priduoda sveikatos — 

Apetito,
100% Vynuogių Sunka. Absoliu

čiai be pricmaiščių ar išlaikomųjų 
vaistų. v

Šita vynuogių sunka yra pagamin
ta iš Californijos vyno vynuergių, raš
kytų kada yra nu'sirnę ir. įuri,visas 
įgimtas sudėtines. Jos yra sutrina
mos ir išsunkiamos, nieko nėra'pridė
ta pasaldinimui ar kokių kitų- medžia- • 
gų taip kad joje yra originalis vynuo
gių SKONIO ir KVAPSNIS.

.Šitas gaminys yra daug geresnis 
negu sunka*/ pagaminta iš. vynuogių 
nuskintų ir pervežtų daug dienų tami 
atgal, kadangi ji yra padaroma tą pa
čią dieną, kada vynuogės gaunama iš 
vvn'daržio., 
10 ' ‘
30 
50

gal; bertainis ............. $12.75
gal. bertainis ___   60.00
gal. bertainis ..............  85.00

Paskoniai, Sunkos 
Garsi Old Tom rūšis.

Bourboninis, Ruginis, škotinis, Ai
riškas, Brandinis, Likiorinis, Kimeli- 
nis, Anisette, ir k. f

Šitie paskoniai yra vartojam-! pro
porcingai 1 unc. ant iki 2 galonų

.50u ne 
tinę. $2.75 
unc. $5.25
— Seninantis skysčius 

suteikiantis gėrimui lengvą ir minkš
tą skonį. 1 unc. 50c.

1 unc. ant galono 
California Vineyard 

Products
3148 W. Van Buren St., Chicago, III. 

Tel. Nevada 5467.
Vineyard Ledi, Cdlifornia.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOSi
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.

n cssza r
FfĮOU CAN’T ENJOY LIFE 

wiiL a sorc, sour, bloated storn- 
_di. Fcod doc8 r.ot nouridi.

Instead it is a r.ource of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.
*jl The person wiih a bad tidtnach 
should be satisfied with nothing less 
than permanant, iasting rclief.
d The rig!it remedy wil! net u’pon thc 
linings of the stomech, enrich the blood, 
aid in casling out the catanhal poisons 
and strengtnen cvczy bndily (unclion.

The largo number of people who 
have successLlly used Dr. Hartman’s 
famouj mediciae, rcc/mmended for all 
catarrhal ccndilior.i, o.7 
possib’s endo: lement

acĮ.

šia įstaiga pasiuntimui r
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

sington.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DIODĄ TEISIŲ PATARIMAS

K. GUGIS
ADVpĘATAS 
Miento ofisai

127 N. Dearbom St., Roow 1111-11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyveninio vieta: 
8823 So. Halsted St.

Valandos t nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ūtaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 i 
ryto.

j

V JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt SU
Tclephono Caaal 2552

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

Veda visokias bylu visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigas ant pirmo morge- 
ianc’ ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDQ.
19 So. La Šalie SU 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tek: Central 6890

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas 
Kambariu 806, Home Bank Bldg.t 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso va!.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

| 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

Weet Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So. Halsted SU 
Yards 1015. Vai.: 6 iki O vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

<

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS • 

Downtown office
Rni 1104 Chamber of Commcrce BIdg.

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

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

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SAUSIO DRABUŽIŲ PRATUŠTINA
MAS IŠPARDAVIMAS

PLOŠČIAI $10.50 IR AUGŠČIAU.
2 KELINĖMIS GARN1TURAI $13.50 

IR AUGŠČIAU.
Kiekvienas ploščius krautuvėj turi 

būt parduotas neatsižiurint i nuosto
lius. “Kupenheimer”, “L.” sistemos ir 
kiti plačiai žinomi plošČiai su diržais, 
languotomis išvirkščiomis pusėmis, 
raglan ir kinvona mados, visokių spal
vų ir petrinų, pasirinkimui $32.50.

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

| Nusipirk sau garniturą dabar, nes 
i artimoj ateity jie pabrangs.
j Garniturai 2 kelionėmis, visų vė- 
I liausiu kirpimų, Jazz, 1, 2 ir 3 sago
mis viena ir abiem pusėm segami, Vy
rams ir Jaunuoliams nuo $13.50 iki 
$37.50.

i ( Vaikams garniturai 2 kelinėmis po 
, $7.50 ir daugiau.

Vaikams ploščiai $12.50 ir daugiau. 
I Vyrame darbinės ir išeiginės kelinės 
■ $2.50 ir daugiau.

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

Kasdien atdara iki 9 v. v. šeštadie
niais ikj 10, septintadieniais iki 5 v.

./ po pie
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Dalei pogromy paskaly 
Lietuvoje

Perskaičius straipsnį “Tėvy
nės Valytojai’* Naujienų 299 
mini., gruodžio 21 d., 1922 kaž
kas negerai apie širdį pasida
rė, liūdnumas apsėdo—rodos 
kad ir viltis ėmė dingti susi
laukti laisvos ir laimingos Lie-

Trečiadieniš, Sausis 3, 192/

.50

$5.25

’i

□

3C

thfi ttrongcst

10
30 
*50

1. $12.75 
.... 60.00 
.... 85.00

12
MAIŠINYS’

YL1.3

' NAUJ IENOS, Chicago, III.
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PINIKAI

Tyra Californijos Vyno 
Vynuogių Sunka 

Raudona Balta
Priduoda sveikatos — 

Apetito,
100% Vynuogių Sunka. Absoliu

čiai be priemaiščių ar išlaikomųjų 
vaistų. „

šita vynuogių sunka yra pagamin
ta iš Californijos vyno vynuogių, raš
kytų kaiia yra nu’sirpę ir. įuri..visas 
įgimtas sudėtines. .los yra sutrina
mos ir išsunkiamos, nieko nėra'pridė
ta pasaldinimui ar kokių kitų-jnedžia- 
gų taip kad joje yra origrhahs vymlo- 
ghį SKONIS ir KVAPSNIS.

sitąs gaminys yra daug geresnis 
negu z, sunka/ pagaminta Iš vynuogių’ 
nuskintų ir pervežtų daug dienų tam 
atgal, kadangi ji yra padaręma tą pa
čią dieną, kada vynuogės gaunama iŠ 
vyndaržio.,

gali bertainis
gal. bertainis
gal. bertainis

Paskoniai, Sunkos 
Garsi O!d Tom rūšis.

Bourboninis, Ruginis, škotinis,. Ap 
r;škas, Brąndinis, Likierinis, Kimeli- 
nis, Aniselte, ir k.

Šitie paskoniai yra vartojam-i pro
porcingai 1 unc. ant IV2 iki 2 galonų 

unc .50 
unę. $2.75 
unc.
— Seninantis skysčius 

suteikiantis gėrimui lengvą ir minkš
tą skonį. 1 unc. 50c.

1 unc. ant galono
California Vineyard 

Products
3148 W. Van Btiren St., Chicago, III. 

Tel. Nevada 5467.
Vineyard Lodi, California.

yra ne žydų, net pačių lietuvių 
kaltė, ir vietoje žydus mušti, 
lai jie nuo jų pasimokina.

Ar žydas kaltas, kad lietuvis 
eina ne pas lietuvį, o pas žy
dą prekių pasipirkti?

Ar žydas kaltas, kad kai 
koks lietuvis krautuvininkas 
reikalauja didesnio sau pelno 
negu -žydas?

Ar žydas kaltas, kad lietuviai 
įsteigę bendrovės krautuvę, ne 
ką kitą kaip kunigą krautuvės 
valdonu išrenka, kuris nei mo
ka, nei nori, nei tcisihgumo 
pakankamai neturi krautuvės 
reikalams vesti taip, kad krau
tuvės nusibankrutija ir žmonės 
vėl turi eiti pas žydą pirkti?

Ar žydas kaltas, kad Lietu
vos kunigėlis atvažiavęs Ame-į 
rikpn išvilioja keletą dešimčių 
tūkstančių dolerių iš lietuvių, 
ieva žemės bankams Lietuvoj- 

kurti, ir ka-žkur dingsta su pi
nigais?

Ne, broliai lietuviai, mes ne
turime pamato kaltinti žydus 
delei musų skurdo? Musų 
skurdo priežasties mes turi
me ieškoti kur kitur, kur ji 
ištikrųjų yra, ir mes galime 
ją rasti, jeigu tik norėsime jos 
jieškoti ten, kur ji yra—visai

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

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

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygyną su verte knygų............... y.... 5.000

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

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

UZSlSAKYKIT

O sek m i n-

•>

sa-
86,

ka ip 
pogro-

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

ant mus visų 
gedą. O kas 
daryti? Juk 

religija, kurią 
Mes gi-

žydai didžiuodavosi 
vardu. Išdidžiai va- 

save Lietuvos žydais 
kultu Tingesniais negu

mus, lietuvius, 
ir mes nesakytumem, 

žmonės

gyventojus 
laiškais, perspė- 

susilaikyti nuo

tll.

• •
Nors lietuviai ir nebuvo ei- 
se apšviestųjų pažangiųjų 

tautų, bet vis tik jie galėjo 
skaityti save aukštesniais, kil- 
tesniais, kaip sakoma, kultu- 
riilgesniais už lenkus arba ru
sus, kuomet šie pastarieji kaip 
laukiniai barbarai plaudavo 
žydus. Lietuviai su savo žy
deliais puikiai sugyvendavo, net 
ir patys 
Lietuvos 
dindavo 
ir • todėl 
lenkų arba rusų žydai. Lietu
vių gyvenimas su savo bcndra-

lietuvių tautai, ir galima tikė
ti, kad ta žvaigždė padėjo Lie
tuvai savarankybę išgauti. Tik
tai dabar kažkokios tamsios 
iegos pradėjo Lietuvoje veikti. 
Nežinau, kas jie toki yra, bet 
aišku, kad jie yra menkos do
ros žmones ir pikti priešai 
Lietuvos nepriklausomybės.

Ar ilgai išturėtų Lietuva sa
varankybę, jeigu lietuviai pra
dėtų žudyti savo kitaip tikin
čius piliečius? To Lietuvos 
priešai tik ir laukia, k^d gavus 
progos kištis į Lietuvai viduji
nius reikalus. O ką gi jau bu
tų besapnuoti apie Vilniaus ir 
Prūsų Lietuvos prijungimą k 
Dauguma Prūsų Lietuvos gy
ventojų ne katalikai ir, žino
ma, gėdytus tokiais Lietuvos 
darlrais. (Pogromai, kiek man 
žinoma, yra vykdinami Rojuos 
katalikų ir Graikų katalikų— 
rusą šalyse). Politiniu žvilgs
niu yra pavojus Lietuvos nepri
klausomybei, o moraliniu žvil- 
ksniu yra gėda visai tautai, 

Juonį i ir užsienio lietuviams.
Tik įsivaizdinkim, jeigu mu

sų tautiečiai Lietuvoje žydų 
krauju rankas varvins, tai kaip 
mes jausimės čia, gyvendami 
tarpe svetimtaučių? __ Kaip 
mums akysna pažiūrėti civili
zuotam kitataučiui? Ar mes 
jausim garbės pasisakyti, kad 
mes esame lietuviai, ir tuomi 
giminaičiai tų razbaininkų, kur 
plauna žydus? Arba įsivaiz
dinkim sau, kad jeigu ameri
konai pradėtų 
pjauti
kad jie yra bjauriausi 
ant siveto? Ir teisybė

Piauti žmogų, tai darybas

amerikiečiai stengsis per laiš
kus namiškiams aiškinti tokin 
žvėrišką nesąmonę, tai galima 
tikėtis, kad skerdynių rengė
jams nepasiseks.

Amerikiečiai, visi užsienio 
lietuviai ir lietuvaitės, jus daug 
esate prisidėję prie atstatymo 
nepriklausomos Lietuvos, — 
nejaugi jus leisite toje Lietu
voje jaudošimčiams pogromus 
vykdinti ir ■ tuo jūsų vardą 
bjauroti? Raąvkite apie tai sa
viesiems Lietuvon, kad atkal
binėtų žmones J nuo juodašim
tiškų darbų, kdd eitų prie ku
nigų ir reikalautų iš jų prabil
ti šventadieniais per pamoks
lus prieš pogromčikus, kad gra
sintų žmones nuo pogromų ir 
neapykantos žydams.

Tegu kunigai netyli 
niekadėjai, kada krašte 
mų propaganda verda,
j imas jų nepateisins. Jų nosis 
ir kakarinė visur maišos, po
litikoj ir bizny, kur ne jų vie
ta, tiktai kur kunigų vieta 
žmones dorumo pamokinti ir 
žmogžudystą pasmerkti, čia jų 
nesigirdi. Lai kunigai tik de
šimtą dalį tiek tekeikia žmog
žudžius, pogromčikus, kiek jie 
keikia socialistus, tai Lietuvoje 
pogromai niekad neįvyks.

Taigi tegul visi lietuviai, pa
vieniai asmenys, organizacijos 
ir laikraščiai sukrunta prieš 
pogromus.

Nemanykime, kad kol mes 
patys pogromuose nedalyvau
jame, tai dalykas mus ir ne- 
aipeina. Tas netaip yra. Vie
nas šeimynos narys papildęs 
žmoyžudybę užtraukia negar
bę visai šeimynai. Musų ben- 
drataučiai Lietuvoje pjaudami 
žydus užtrauks 
nenumazgojamą 
gi tada mums 
tautybė tai ne
galima permainyti, 
meni lietuviai ir .mirsim lietu- 
,viai. Išsiėmimas Amerikos pi
lietybės popierių reiškia tiktai, 
kad mes permainėm savo pi
lietybę, bet ne tautybę, ir va
li i narnės Americffn-iLithuanian.

Čia reikalas yra visuomeni
nis, o ne partinis. Visi, kas tik 
lietuvis yra, turi tuo susirūpin
ti ir stengtis, kad Lietuvoje 
nebūtų nei kalbos apie pogro
mus pakenčiamos.
giausis būdas tam nuveikti yra 
užversti Lietuvos 
privatiniais 
jaučiais juos 
tokių žvėriškų darbų ir pagrū
moti, kad užsienio lietuviai iš
sižadės tokių puslaukinių gimi 
naičių kur sutepa savo rankas 
žydų skerdynėmis, ir tokios 
valdžios, kur ar nenori, arba 
nemoka to sulaikyti.

Kai dėl žydų pinigavimo ir 
jų turtingumo Lietuvoje, tai

ADVOKATAS

DVODA TEISIU P AT AKIM H S

Tikiuos, kad gerbiama “Nau
jienų” Redakcija išspausdins šį 
mano laišką, savam dienraš
tyje, taipjau ir kad visi lietu
viai, lietuvaitės, draugijos ir 
apskritai visi visuomenes vei
kėjai pritars man ir pasidar
buos prieš ’musų tautos biau- 
ri n toj us pogromčikus.

Pasaulio Lietuvis.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURfiAMERICAN LINE
i

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos 

. Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam 
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė,
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
be ja. 
įlies daina, 
ty. Aš. 
mano. O tavo, 
sas. Tankos. Rubajatai.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St., Rooui 1111-16 
.Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
L 8323 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ūtaminką h 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

i

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios knygutės tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.; Chicago, III.

Beržyne. Kalėjime.
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

Žaltvykslė. Tu — 
Mergaitė. Gre- 

Piovėjo daina. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Padangėse. Toj 
Pasaulis vi-

v JOHN KUCHINSKAS Į
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leaviti SU J 
Telephone Caaal 2562

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. į 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- I 
i a” s ant lengvų išlygų.

\ Dr. K. P.
V Miczoll,
M. D. P. S.

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDQ.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8395

rims nei kanibalams savaran- 
kybė neleidžiama. Žvėrys ir 
kanibalai yra naikinami.

Mes gyvename svetur ir gė
rimės,. naudojamės lygiomis 
teisėmis ir protekcija. To pa
ties mes turime reikalauti iš 
mūsiškių link kitataučių ir ki
taip tikinčių gyventojų Lietu
voje;

Aš manau, kad nėra nei vie
no lietuvio Amerikoj, kurs pri
tartų žydij pogromams, ir tiks
las mano laiško yra raginti lie
tuvius, kad kožnas rašytų laiš
ką savo gimįnaičiams Lietuvoj, 
aiškinadmi jiems biaurumą ne
tiktai tokio darbo, bet jau ir 
tokiij paskalų.

Reta rasti Lietuvoje namai, 
kur neturėtų šiokį ar tokį gi
minaitį Amerikoj, jeigu ir visi

MAJESTI/*
Fl THEATRB-V

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekniad. , 
Šventėmis 

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

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

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

Trumpiausias kelias 
visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas 

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

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

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

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba Įgaliotieji a genai.

Savo Giminėms ir Pažysta 
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyves min- 
v ties dienrašti 

‘‘Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso- 
ma/Adėmokratinga Lietuva.

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

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

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą i namus.

Lietuvos Žinių Administracija 
KAUNAS 

Laisvės Alėja 60 Nr.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga

1923 METAMS
Jau Spaudoje

20,000 InformacijųŠimtai Puslapių

Užsi prenUmeruo s NAUJIENAS

DR. P. žilvitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St, 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago. '

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

V ak. 3223 S. Halsted St. Chicacro 
Tel. Yards 4681

PjHOU CAN’T ENJOY LIFE 
wiiL a sorc, sour, bloaled ttom- 
—n. Food does not nourish.

Instead it is a rourcc of misery, causing 
pains, belcliing, dizziness and head- 
achcs.
^jl The person vvith a bad t’.omach 
should be satisfied vvith no|hing less 
than permanent, lasting rclief.

The right remedy wil! c.ct upon thc 
linings of ihe stomach, cnnch the blood, 
aid in casting out the catąnhai poisons 
and rtrengthen cvcry bndily funclson,

The largo nuir.bcr (JF-people who 
have fjuccesbfJly uscd Dr. Hartman’s 
lamom mediciae, rccommended for ai! 
catanhal ccncalior ■>, o5c: 
possible cndoi semcr.t Jor

S aci.

H S^iCE FIHY

73 O R 
r viri r

Roselando
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken-

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai

nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija..

Iš Roselandd ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiek oje, 
233 E. 115-th St. Ren
sington.

i

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bld^., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

Į 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 We»t Monroo Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

Downtown office
Km 1104 Chamber of Commcrce Bldg.

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

Evenings ati 3236 So. Halsted St., 
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

Dr. M. T. Strikol’ia 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ii? CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SAUSIO DRABUŽIŲ PRATUŠTINA
MAS IŠPARDAVIMAS

PLOŠČIAI $10.50 IR AUGŠČIAU.
2 KELINĖMIS GARN1TURAI $13.50 

IR AUGŠČIAU.
Kiekvienas ploščius krautuvėj turi 

būt parduotas neątsižiurint i nuosto
lius. “Kupynheimer”, “L.” sistemos ir 
kiti plačiai žinomi plošciai su diržais, 
languotomis išvirkščiomis pusėmis, 
raglan ir kimona mados, visokių spal
vų ir petrinų, pasirinkimui $32.50.

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

Nusipirk sau gamiturą dabar, nes 
i artimoj ateity Jjie pabrangs.
j Garniturai 2 kelionėmis, visų vė- 
I liausiu kirpimų, Jazz, 1, 2 ir 3 sago-
■ mis viena ir abiem pusėm segami, Vy
rams ir Jaunuoliams nuo $13.50 iki

! $37.50.
( Vaikams garniturai 2 kelinėmis po 

$7.50 ir daugiau,
Vaikams ploščiai $12.50 ir daugiau.
Vyrams darbinės ir išeiginės kelinės

■ $2.50 ir daugiau.
I ’ ' S. GORDON,
(Pardavinėtojas smulkmenų prekybai) 
1401 So. Halsted St., 739 W. 14 St.

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

>
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Sausis 3, 1923 NAUJIENOS, Chicago, UI. S

Biznio Apžva ga
1923 melai. 1 Kaip seksis farmeriams? — 

Farmeriai 1922 metais uždirbo 
daugiau pinigų, negu 1921 me
tais: Amerikos visi^javų vertė

išlaidomis. Europoje 1923 me 
tai ga'l bus didžiausios bėdos me 
tais, kas gal savu keliu pagel 
bes Europos politikieriams, tau

Kokie bus 1923 metai? — Ame
rikos biznio žinovai išreiškia nuo
monę, jog šie 1923 metai turės 
būti šiek tiek geresni už perei

tus 1922 metus.

Yra įspėjama, kad vidutinioji 
biznio disena 1923 metais bus 
maždaug sekama: apie sausio 
pabaigą biznis gana žymiai nu
puls ir žemiausio laipsnio pa
sieks antroje vasario mėnesio 
pusėje. Bet kovo mėnesyj biz
nis pradės taisytis ir apie balan
džio pabaigą pasieks gana žy
maus pasitaisymo laipsnio. Maž
daug ant-to pačio'laipsnio jis lai
kysis per gegužės mėnesį ir bir
želio mėnesį. į pabaigą liepos 
mėnesio iki antrajai rugpiučio 
pusei biznis truputį busiąs blo
gesnis. Bet nuo Rugpiučio pa
baigos biznis gana sparčiai pra
dės taisytis ir pasieks augščiau- 
sio laipsnio spalio mėnesyj. Maž
daug ant to pačio laipsnio kaip 
spalio mėnesyj biznis laikysis 
iki 1923 metų pabaigai.

1921 metais buvo apie $5,729,- 
912,000, o pereitais 1922 metais 
buvo apie $7,572,890,000. Vie
nok farmerys ištikrųjų to neat
jaučia. Anaiptol jis labai skun
džiausi blogais laikais. Todėl 
farmų žemė yra pigiai parduo
dama. Ištikrųjų gerą farmą 
Amerikoje šiandien galima pi
giau nusipirkti negu Lietuvoje, 
nes Lietuvoje žemė dabar yra 
nenatūraliai pabrangus. Vienok 
ir Amerikoje su farmų pirkimu 
1923 metais reiks būti atsar
giems. Labiausia apsimokės tos 
farmos, kurios randasi netoli 
miestų ir daugiausia verčiasi 
daržovėmis.

Kviečių ir kitų javų kainos 
1923 metais tur būt nebus augš- 
tesnės už dabartines. Didesnio 
pelno galima laukti iš obuolių, iš 
šieno, iš kanapių, iš molasų.

* * *

Procentai. — Šiais 1923 me

tų ir partijų vadovams, prasi
blaivyti, ii- išvisti, kad Europai 
labiausia reikia sutartinio darbo 
ir pasitikėjimo viens kitu, kaip 
kiekvienos šalies viduje taip ir 
tarp įvairių šalių. Jeigu tai 
įvyks 1923 metais Europoje, 
nors po didžiausių bėdų, — tai 
bus pradžia Europos atsitaisymo 
ir naujos gerovės brėkšta.

Kl. Jurgelionis.

peš, 6 iki 8c.; binfallai, 12 iki 
14c.; baltoji žuvis 18 iki 20c.

SURIS: — Twins, 26%č.; 
daisies, 26% iki 27c.; young 
Americas, 27 iki 27%c.; švei
cariškas, 25 iki 33c.; limbur- 
gerinfs, 27c.; plytinis, 24 iki 
24’4 c.

PUPELĖS: —Rankomis rin
ktos baltos pupelės, 100 sv. 
$8.50; raudonosios, $9.50.

VERŠIENA: — 50 iki 60 sv., 
8 iki 9c.; 70 iki 80 sv., 10 iki 
11c.; 90 iki 110 sv., 11 iki 12c.; 
gražaus storumo 13c.; viršvor- 
vinė, 130 iki 175 sv., 5ct/iki 8c.

krežiui; agurkai $5 iki $5.50 
dėžei; žydkopusčiai, $1.50 iki 
$1.75 krėžiiui; gatvinės salotos, 
$4 iki $4.50 krežiui; grybai, 
35 iki 60c. dėžutei; svogūnai, 
$2 iki $3.50 maišui; pipirai 
$3.50 iki $4 krežiui; ridikėliai, 
$4.50 iki $5 bačk.; ankštinės 
pupelės, $3 iki $3.50 gurbui; 
tamėtės, $6.50 iki $7 krežiui.

ODOS: — Žalios sūdytos pil
nai išdžiovintos, 12c.; drėgnos 
žalios sūdytos 9c.; sūdytos bu
liaus odos, sugadintos, 6c.; 
žalias žomžas, num. 1, 9c.; 
arklių odos $4.

DETROIT, MICHIGAN
r—--------------- ■ ——-—s

West 1894 Herai. #678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
j 1029 — 25th St., 9509 Cerdeni 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną

Tel. Market 6234, Market 4526

Olselio Kainos
Vaisiai, Daržovės ir Pieno 

Gaminfatf. 
-----------

Žymus stiprumas apsireiškė 
kiaušiniuos ir kainos pašoko 3 
iki 6 centų tuzinui. Prekyba 
buvo gyvesnė negu lig šiol ir 
ribotas apturėjimas buvo keb
lumu pirkėjams. Sviestas nežy
miai pakilo vidutinės kainos 
partijų, paukščiai pabrango, 1c

1923 metais bus mažiau nuo
stolių. — Pereitais 1922 metais 
Amerikoj buvo gana žymus ban- 
krutų skaičius. Subankrutijo 
apie 22,000 įvairių biznių su 
nuostoliais apie $600,000,000.00. 
Yra permatoma, kad šiais 1923 
metais subankrutijusiu biznių 
skaičius bus nedidesnis kaip 
18,000 su nuostoliais nedaugiaus 
kaip $400,000,000.00.

f ** $

Algos 1923 metais. — Perei
tais 1922 metais daugelio pra
monių darbininkams buvo nu- 

• kirstos algos. Tik metam bai- 
gianties buvo pakeltos algos to
se pramonėse, kur pradėjo truk
ti paprastų darbininkų.

Šiais 1923 metais žymaus algų 
pakilimo negalima laukti, vie
nok, veikiausia algos ir nenu- 
puls perdaug. Išlavintų darbi
ninkų algos gal bu^ laikysis ant 
lygios, o paprastų darbininkų al
gos kažkuriose pramonėse gal 
šiek tiek pakils. Algų pakili
mas paprastiems darbininkams 
priklausys nemažai nuo to ar 
šiais metais bus lengvesnis įva
žiavimas Amerikon iš Europos 
paprastiems darbininkams ar ne. 
Jeigu butų plačiai atidarytos 
Amerikos durys naujiems imi
grantams, tai paprastieji darbi-

tais pinigai neš mažesnį procen- vištos ir viščiukai. Kainos par- 
tą. Bankai turės užsiganėdinti tijomis buvo sekamos.
5% ar 4% ar kartais .irĮ SVIESTAS: — Aptukta 11,- 
3%. Paskolos ant pirmo morgi- 189 kibirai; sviestinės pats ge- 
čio turės apskritai būti gauna- rasis 50c.; iextra pirmutinis 
mos už 6% ar net ir 5%. 47% iki 49%c.; pirmutinis,

44% iki 46c; antrinis, 42% 
* * iki 44c.; centruotas, 49c.; grai-

šėrai ir Bonai. — Į 1922 metų 
pabaigą didžiųjų Amerikos kor
poracijų Šerai ir bonai buvo gan 
žymiai nupuolę. Gali būti, kad 
kaikurie Šerai nedaug bepakils. 
Vienok vidutiniai reikia laukti, 
kad 1923 metais Šerų kainos bus 
aukštesnes ir pasieks naujo aug- 
što laipsnio. Tikro pakįlimo 
galima laukti didžiųjų geležinke
lių šėmose, vario kasyklų šė
mose ir viešųjų reikmenų (pub- 
lic Utilities) Šeruose.

* * *
Europos padėtis. — Ameriko

je tikros gerovės negali būti be 
tikro dalykų pasigerinimo Euro- 
15ojčx Kas bus su Europa 1923 
metais? Tai yra sunkiausias 
dalykas atspėti. Reikia tikėtis, 
kad ten neįvyks nauja karė. 
Vienok kas gali žinoti, ar kar
tais neišeis karės su turkais. 
Turkai labai yra įpykinti ir ta
tai parengus kariauti. Bet jei 
ir neįvyktų naujos karės, Euro
pa ir be to turi baisią padėtį — 
su suirusia Vokietija, su prade
dančia irti Francija; su badau
jančia ir tinginčia Rusija, ir su 
didelėmis visų armijų ir laivynų

bytas, 36 iki 37c.; pakaimės, 
34 iki 35c. Kainos smulkmenų 
prekybai: kibirais 53c.; vynio
tas 55c.

KIAUŠINIAI: — 1.911 dėžių; 
1 patys šviežieji 45 iki 48c. pa
prasti pirmieji 38 iki 40c.; 

'maišytos partijos, 44 iki 45c.; 
šlakuoti, 24 iki 26c.; purviniai, 
25 iki 28c.; šaldykliniai, 28% 
iki 29c.

(lYVI PAUKŠČIAI: — Kala- 
kutai, 35c.; vištos, 24c.; viš
čiukai, 20c.; gaidžiai, 13c.; an
tys, 16%c.; žąsys, 16c.

IŠDARYTI PAUKŠČIAI: — X
j Kalakutai, 37c.; vištos, 24 iki 
i 25c.; viščiukai, 21c.; gaidžiai, 
14 iki 15c.; antys, 18c.; žąsys, 
18cr

BULVĖS: — Apturėta 74 
'vagonai; 100 svarų Wisconsino 
Į baltų apskričių bulvių 75 iki 
| 90c.
I

SALDŽIOSIOS BULVĖS: — 
$2.25 bačkai.

ŠVIEŽIAI PAGAUTOS ŽU
VYS: — Svarui priklausomai 

' ndo kokybės: Ešeriai 12 iki 14 
1 centų; lašišos, 18 iki 20c.; kar-

IŠDARYTA JAUTIENA: — 
šonkauliai num. 1, 33c.; num. 
2, 18c.; num. 3, 8c.; palcndvi- 
ca num. 1, 43c.; num. 2, 25c.; 
num. 3, 10c.; nuo šlaunies,
num. 1, 14%c.; num. 2, 11c.;
num. 3, 7%c.; nuo sprando
num. 1, 12c.; num. 2, 10c.;
num. 3, 5%c.; nuo krutinės
num. 1, 8%c.; num. 2, 7c.;
num. 3, 3%c.

ŽALI VAISIAI: — Obuoliai, 
$4 iki $5 baČk.; $2 iki $3.50 
dėžei; spalgenos, $6.50 iki $7 
dėžei; ei t roliai, $3 iki $4.50 
krežiui; citrinos, $7.50 iki $8 
dėžei; apelsinai, $3.50 iki $5.00 
dėžei; ananasai, $3.50 iki $4.75 
krežiui; žemuogės 40 iki 50c. 
kvortai.
ŽALIOS DARŽOVĖS: — Bat

viniai, $3 iki $3.50 bačk.; šalie 
ros, $1.50 iki $1.75 ketvirtuo- 
tai dėžei; morkos, $3 iki $4 
bač.; kopūstai $1 iki $1.25

/— 1 ................ —1 'X

1 Pinigus Lietuvon u
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky- ■ 

rius Yra Ištobulintas Aukšta- j 
me Laipsnyje ir patarnauja Į 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00. j

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,-
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę, K
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Jį, .
(j/Į r r 4Tih. anč. Ashland

i;. . ..'--T ■ ■ - —2_.......  •_ ~ J

Išpardavimas Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį 
(' ir šeštadienį, Saus. 3, 4, 5 ir 6.

V’
pI
<

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* SI gal 
Telefonas Yards UIS

Baigas! 
Akušeri
us kolegk

praktika* 
usi Pemp 
silvanijos 
hospiįtalS“ 
e. Pasek* 
ningai pe- 
tarnauja

iymo. Dus 
ia rodą 
mokiose 
gose ir 
tokiuose 
kainose 
tėrims
merginoms.

Il
ki-

ir

^OR.HEBZMAH^
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akut aria.

Gydo aitrais ir chronlikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

z Dienomis: Canal 
m . > . I 8110 arba 857Telefonai: J

į N akt Drexel 951
( Boulevard <138

8313 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

—:-z--7=z

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL ’ 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikj ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiel 2880

ninkai algų pakilimo šiais me
tais vargiai galėtų laukti.

* 
Hc *

Reikmenų kainos. — 1922 me
tams baigiantis reikmenų kainos 
buvo pradėję eiti augštyn. Iš 
to kaikurie manė, kad jos ir to
lyn eis augštyn. Vienok, labai 
didelio kainų pabrangimo 1923 
metais negalima laukti. Reik
menų kainos šiais metais vei
kiausia pasilaikys maždaug ant 
lygios.

** *
Angliakasių straikas 1923 me

tais. — Pereitais 1922 metais 
angliakasių straikas ištikrųjų 
buvo tiktai atidėtas iki 1923.me-: 
tų. Kada po straiko visos kasy- ’ 
klos pradėjo dirbti, tai netruko 
ilgai, kad vėl pasidarytų minkš
tųjų anglių perteklius, šioj va
landoj Amerikoj minkštųjų ang
lių yra daugiau negu užtenka. 
Kada pasidarė anglių pertek
lius, tai kasyklų savininkai visai 
nepaisys, jeigu angliakasiai ko
vo 31 dieną vėl išeis ant straiko, 
nes kasyklos visviena turėtų 
dirbti tiktai dalį laiko. Iš kitos 
pusės angliakasių unija yra tvir
tai pasiryžusi straikuoti. Strai
kas, todėl, rodos yra neišvengia
mas. Minkštųjų anglių srityje 
dalykus labai pablogina tas fak
tas, kad tų anglių kasyklų Ame
rikoj yra ištikrųjų perdaug.

♦* *

Nancy Grigaliu- 
naitė, nuni. 387 
musų lietuvė 
pardavinėtoja.

Patarnavimas

kitos didėsės Chicagos krautuvės.

nauja p-lė Nancy Grigailiunaitė. Atėję klauskite num 387.

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia m-e- 
džio medžiaga. I visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybes ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir JL279, 1955 West 111 St.
.......- -------------

Specialis Nupirkimas

PLOSCIU!
UŽ MAŽIAUS NEGU

’2 KAINOSMusų krautuvė visuomet pasižymi kainų pigumu. Ka
dangi ji randas už didmiesčio ribų, tai jai nepareina mokėti
augšta randa ir todėl mes galime viską parduoti pigiau negu

Ypatingai tą mes galime padaryti dabar, kadangi turė
jome progos pigiai nupirkti prekes.

Ypatingai didelis sučėdinimas pinigų perkant L. Kleino 
krautuvėj moterims ir vaikams drabužius, dreses ir ploščius.

Dideli pigumai taipgi valgomų daiktų skyriuj.
Musų lietuviams pirkėjams mandagiai ir gražiai patar

nuo

J Telefonas: Boulevard 7042

: DR. C, Z. VEZELIS
Lietuvi! Dentistaa

V 4712 South Ashland Ava^ 3 
arti 47-tos gatvia

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas B 

Leavitt St. Tel. Canal 6222, 
Realdenctja 8114 W. 42al ŠA

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

Šitie šilti žieminiai ploščiai moterims ir Mergi
noms padirbti iš vieny vilny Bolivia ir Polaire; 
pilno platumo, diržuotos mados. Dydžiai 
16 iki 42.

Paprastos
22.50 

Vertės

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akuierka
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa- 
sėkminga prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymu 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatiškų jrižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pallman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru- 

• pestingai prižiu- 
i riu ligonę ir kudl- 
| kį laike ligos.

10929 S. State St. 
Chicago, 111.
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Biznio ApžvįJg
NAUJIENOS, Chicago, III.

1923 metai.
Kokie bus 1923 metai? — Ame
rikos biznio žinovai išreiškia nuo
monę, jog šie 1923 metai turės 
būti šiek tiek geresni už perei

tus 1922 metus.

Yra^pėjamh, kad vidutinioji 
biznio Eisena 1923 metais bus 
maždaug sekama: apie sausio 
pabaigą biznis gana žymiai nu
puls ir žemiausio laipsnio pa-’ 
sieks antroje vasario mėnesio 
pusėje. Bet kovo mėnesyj biz
nis pradės taisytis ir apie balan
džio pabaigą pasieks gana žy
maus pasitaisymo laipsnio. Maž
daug anbto pačio 'laipsnio jis lai
kysis per gegužės mėnesį ir bir
želio mėnesį. Į pabaigą liepos 
menesio iki antrajai nigpiučio 
pusei biznis truputį busiąs blo
gesnis. Bet nuo Rugpiučio pa
baigos biznis gana sparčiai pra
dės taisytis ir pasieks augščiau- 
sio laipsnio spalio mėnesyj. Maž
daug ant to pačio laipsnio kaip 
spalio mėnesyj/ biznis laikysis 
iki 1923 metų pabaigai.

Kaip seksis farmeriams? — 
Farmeriai 1922 metais uždirbo 
daugiau pinigų, negu 1921 me
tais: Amerikos visų* javų vertė 
1921 metais buvo apie $5,729,- 
912,000, o pereitais 1922 metais 
buvo apie $7,572,890,000. Vie
nok farmerys ištikrųjų to neat
jaučia. Anaiptol jis labai skun
džiausi blogais laikais. Todėl 
farmų žemė yra pigiai parduo
dama. Ištikrųjų gerą farmą 
Amerikoje šiandien galima pi
giau nusipirkti negu Lietuvoje, 
nes Lietuvoje žemė dabar yra 

. Vienok 
ir Amerikoje su farmų pirkimu 
1923 metais reiks būti atsar
giems. Labiausia apsimokės tos 
farmos, kurios randasi netoli 
miestų ir daugiausia verčiasi 
daržovėmis.

Kviečių ir kitų javų kainos 
1923 metais tur būt nebus augs-1 
tesnes už dabartines. Didesnio 
pelno galima laukti iš obuolių, iš 
šieno, iš kanapių, iš molasų.

išlaidomis. Europoje 1023 me
tai gal bus didžiausios bėdos me
tais, kas £al savu keliu pagel
bės Europos politikieriams, tau
tų ir partijų vadovams, prasi
blaivyti, ir išvisti, kad Europai 
labiausia reikia sutartinio darbo 
ir pasitikėjimo viens kitu, kaip 
kiekvienos šalies viduje taip ir 
tarp įvairių šalių. Jeigu tai 
įvyks 1923 metais Europoje, 
nors po didžiausių bėdų, — tai 
bus pradžia Europos atsitaisymo 
ir naujos gerovės brėkšta.

Kl. Jurgelionis.

j)ės, 6 iki 8c.; bufalai, 12 iki 
14c.; baltoji žuvis 18 iki 20c.

SURIS:- — Twiins, 26%c.; 
daisies, 26% iki 27c.; young 
Amcricas, 27 iki 273Ac.; švei
cariškas, 25 iki 33c.; limbur- 
gerinrs, 27c.; plytinis, 24 iki 
24% c.

PUPELĖS: —Rankomis 
Idos baltos pupelės, 100 
$8.50; raudonosios, $9.50.

VERŠIENA: — 50 iki 60
8 iki 9c.; 70 iki 80 sv
11c.; 90 iki 110 sv., 11 iki 12c.; 
gražaus storumo 13c.; viršvor- 
vine, 130 iki 175 sv., 5c. iki 8c.

IŠDARYTA JAUTIENA: — 
šonkauliai num. 1, 33c, y num. 
2, 18c.; num. 3, 8c.; palendvi- 
ca num. 1, 43c.; num. 2, 25c.; 
num. 3 
num. 1,

rin- 
sv.

sv.,
10 iki

( jcnaturaliai pabrangus.

Olsėlio Kainos
Vaisiai, Daržovės ir Pieno 

Gaminiai.

Žymns stiprumas 
kiaušiniuos ir kainos

apsireiškė
pašoko 3

tais 
ta.6

krežiui; agurkai $5 iki $5.50 
dėžei; žydkopusčiai, $1.50 iki 
$1.75 krežiui; gaivinęs salotos, 
$4 iki $4.50 krežiui 
35 iki 60c. dėžutei;
$2 iki $3.50
$3.50 iki
$4.50 iki 
pupelės, 
tainėtės,

ODOS: — Žalios sūdytos pil
nai išdžiovintos, 12c.; drėgnos 
žalios sūdytos 9c.; sūdytos bu
liaus odos, sugadintos, 6c.; 
žalias žoinžas, num. 1, 9c.; 
arklių odos $4.

DETR01T, MICHIGAN

li u m. 1, 
num. 3, 
num. 1, 
mini. 3,

ŽALI

10c.; nuo
W/2c.; num.

nuo
num.
nuo

num.

7«/2C.

8>/2c.;
3^ c.

šlaunies, 
2, 11c.; 
sprando 
2, 10c.; 
krutinės

grybai, 
svogūnai, 

maišui; pipirai 
krežiui; ridikėliai, 
bačk.; ankštinės 
iki $3.50 gurbui; 

$6.50 iki $7 krežiui.

$4

West 1894 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbinink&s 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cnrdaal 

Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiao valandos: 1—8 dieną 

*yr.,-.r-g vrIlhto
Tel. Market 6234, Market 4526

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* >1 gal 
Telefonas Yardi 1119

Baigus!
Akuieri-

praktika- 
usi Peno? 
silvanijoi 
hospi|all- 
e. Pasek* 
ringai pa- 
tarnauk

w. Dui 
rodą vi-

ir
Ii- 
ki

1923 metais bus mažiau nuo
stolių. — Pereitais 1922 metais 
Amerikoj buvo gana žymus ban
krotų skaičius. Subankrutijo 
apie 22,000 įvairių biznių su 
nuostoliais apie $600,00*0,000.00. 
Yra permatoma, kad šiais 1923 
metais subankrutijusių biznių 
skaičius bus nedidesnis kaip 
18,000 su nuostoliais nedaugiaus 
kaip $400,000,000.00.

* *
Algos 1923 metais. — Perei

tais 1922 metais daugelio pra
monių darbininkams buvo nu
kirstos algos. Tik metam bai- 
gianties buvo pakeltos algos to
se pramonėse, kur pradėjo truk
ti paprastų darbininkų.

Šiais 1923 metais žymaus algų 
pakilimo negalima laukti, vie
nok, veikiausia algos ir nenu- 
puls perdaug. Išlavintų darbi
ninkų algos gal būt laikysis ant 
lygios, o paprastų darbininkų al
gos kažkuriose pramonėse gal 
šiek tiek pakils. Algų pakili
mas paprastiems darbininkams 
priklausys ' nemažai nuo to ar 
šiais metais bus lengvesnis įva
žiavimas Amerikon iš Europos 
paprastiems darbininkams ar ne. 
Jeigu butų plačiai atidarytos 
Amerikos durys naujiems imi
grantams, tai paprastieji darbi
ninkai algų pakilimo šiais me
tais vargiai galėtų laukti.

* 
* $

Reikmenų kainos. — 1922 me
tams baigiantis reikmenų kainos 
buvo pradėję eiti auguty n. Iš 
to kažkurie manė, kad'jos ir to
lyn eis augštyn. Vienok, labai 
didelio kainų pabrangimo 1923 
metais negalima laukti. Reik
menų kainos šiais metais vei
kiausia pasilaikys maždaug ant 
lygios.

* * ♦
Angliakasių straik'as 1923 me

tais. — Pereitais 1922 metais 
angliakasių straikas ištikrųjų 
buvo tiktai atidėtas iki 1923 me-i 
tų. Kada po straiko visos kasy- ’ 
klos pradėjo dirbti, tai netruko! 
ilgai, kad vėl pasidarytų minkš
tųjų anglių perteklius, šioj va
landoj Amerikoj minkštųjų ang
lių yra daugiau negu užtenka. I 
Kada pasidarė anglių pertek-1 
liūs, tai kasyklų savininkai visai 
nepaisys, jeigu angliakasiai ko
vo 31 dieną vėl išeis ant straiko, 
nes kasyklos visviena turėtų 
dirbti tiktai dalį laiko. Iš kitos 
pusės angliakasių unija yra tvir
tai pasiryžusi straikuoti. Strai
kas. todėl, rodos yra neišvengia
mas. Minkštųjų anglių srityje 
dalykus labai pablogina tas fak
tas, kad tų anglių kasyklų Ame
rikoj yra ištikrųjų perdaug.

buvo gyvesne negu lig šiol ir 
ribotas apturėjimas buvo keb- 

■! luinu pirkėjams. Sviestas nežy
miai pakilo vidutines kainos 

Procentai. —' šiais 1923 me- | partijų, paukščiai pabrango, 1c 
pinigai neš mažesnį procen- vištos ir viščiukai. Kainos par- 
Bankai turės užsiganėdinti tijomis buvo sekamos.
ar 4% ar kartais I ir į SVIESTAS: — Aptukta 11,- 
Paskolos ant pirmo morgi- 169 kibirai; sviestinės pats ge- 

iextra pirmutinis
47% iki 4914c.; pirmutinis, 
44^2 iki 46c; antrinis, 42V2 
iki 44c.; centruotas, 49c.; grai
bytas, 36 iki 37c.; pakaimės, 
34 iki 35c. Kainos smulkmenų 
prekybai: kibirais 53c.; vynio
tas 55c.

KIAUŠINIAI: — 1.911 dėžių;

čio turės apskritai būti gauna- rasis 50c.; 
mos už 6% ar net ir 5%.

* * *
Šerai ir Bonai. — Į 1922 metų 

pabaigą didžiųjų Amerikos kor
poracijų Šerai ir bonai buvo gan 
žymiai nupuolę. Gali būti, kad
kaikurie serai nedaug bepakils, j 
Vienok vidutiniai reikia laukti, patys šviežieji 45 iki 48c. pa- 
kad 1923 metais Šerų kainos bus prasti pirmieji 38 iki 40c.; 
augštesnės ir pasieks naujo aug-j maišytos partijos, 44 iki 45c.; 
što laipsnio. ' 
galima laukti didžiųjų geležinke 
lių Šeruose, vario kasyklų šė
mose ir •viešųjų reikmenų 
lic Utilities) šoruose.

Tikro pakįlimo šlakuoti, 24 iki 26c.; purviniai, 
25 iki 28c.; šaldyk Ii n ia i, 28'/G 
iki 29c.

GYVI PAUKŠČIAI: — Kala
kutai, 35c.; vištos, 24c.; viš
čiukai, 20c.; gaidžiai, 13c.; an
tys, 16^c.; žąsys, 16c.

IŠDARYTI PAUKŠČIAI: — X
Kalakutai, 37c.; vištos, 24 iki 
25c.; viščiukai, 21c.; gaidžiai, 
14 iki 15c.; antys, 18c.; žąsys, 
18c. r

(pub-

* *
Europos padėtis. — Ameriko

je tikros gerovės negali būti be 
tikro dalykų pasigerinimo Euro-1 
poje. Kas bus su Europa 1923 
metais? Tai yra sunkiausias 
dalykas atspėti. Reikia tikėtis, 
kad ten neįvyks nauja kąrė.
Vienok kas gali žinoti, ar lįar-’ vagonai; 1(M) svarų Wisconsino 
tais neišeis karės su turkais. | baltų apskričių bulvių 75 iki 
Turkai labai yra įpykinti ir la-' 90c.
l ai parangųs kariauti. Bet jei j 
ir neįvyktų naujos karės, Euro- . SALDŽIOSIOS BULVES: — 

$2.25 bačkai.
ŠVIEŽIAI PAGAUTOS ŽU

VYS: ■— Svarui priklausomai 
nuo kokybės: Ešeriai 12 iki 14

pa ir be to turi baisių padėtį — 
su suirusia Vokietija, su prade
dančia irti Francija; su badau
jančia ir tinginčia Rusija, ir su! 
didelėmis visų armijų ir laivynų cėntų; lašišos, 18 iki 20c.; kar

COME OUT O F THE BEATEN PATH

Žemos Kainos Mandagus
Patarnavimas

Nancy Grigaliu- 
naitė, num. 387 
musų lietuvė 
pardavinėtoja.

Musų krautuvė visuomet pasižymi kainų pigumu. Ka
dangi ji randas už didmiesčio ribų, tai jai nepareina mokėti 
augšta randa ir todėl mes galime viską parduoti pigiau negu 
kitos didėsės Chicagos krautuvės. /

Ypatingai tą mes galime padaryti dabar, kadangi turė
jome progos pigiai nupirkti prekes.

Ypatingai didelis sučėdinimas pinigų perkant L. Kleino 
krautuvėj moterims ir vaikams drabužius, dreses ir ploščius.

Dideli pigumai taipgi valgomų daiktų skyriuj.
Musų lietuviams pirkėjams mandagiai ir gražiai patar

nauja p-lė Nancy Grigailiunaitė. Atėję klauskite num 387.

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

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir JL279, • 1955 West 111 St.

VAISIAI: — Obuoliai, 
M iki $5 bačk.; $2 iki $3.50 
dėžei; spalgenos,. $6.50 jki $7 
dėžei; ei troliai, $3 iki $4.50 
krežiui; citrinos, $7.50 iki $8 
dėžiei; apelsinai, $3.50 iki $5.00 
dėžei; ananasai, $3.50 iki $4.75 
krežiui; žemuoges 40 iki 
kvortai.
ŽALIOS DARŽOVĖS: — 

viniai, $3 iki $3.50 bačk.;
ros, $1.50 iki $1.75 ketvieluo
ta i tležei; morkos, $3 iki $4 
bač.; kopusiai $1 iki $1.25

5Oc.

Bat- 
salie

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.
t e

Certtral Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

. —" ...... ............ — ------

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN! i

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

u. ------------- ------------------------ , , ---------- ----- . ........ ............ /

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00. ‘

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

/> h r. c. i Gteatef Va/a?; ' 'V-

-u, ‘(b;.
(jį r r 4? t h ana Ashland A^e.

Išpardavimas Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį 
ir šeštadienį, Saus. 3,4,5 ir 6.

Specialis Nupirkimas

PLOSCIU!
X—UŽ MAŽIAUS NEGU

*2 KAINOS
Šitie šilti žieminiai ploščiai moterims ir Mergi
noms padirbti iš vieny vilny Bolivia ir Polaire; 
pilno platumo, diržuotos mados. Dydžiai nuo 
16 iki 42.

terims
me

ir

II RUSIJOS
Gera! lietuviam® žinomai per Ii 

metų^kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuierii.

Gydo litrais Ir chroniškai ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui.

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

/'Dienomis: Cinai 
8110 arba 857

N akt. Drexel 9SB 
Boulevard 4138

8313 So. Halited St.

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 6:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai <
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*

, Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrioką ir 
Vaikj ligą 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierkti
3113 S.Halited ai
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa- 
sėkmingu prak
tikavimo turtu 
patyrimo. Pasek- 
minga! patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimui 
terims ir
noms veltui.

Tel. Pullrnan 5432

teikia 
t H žiu- 
Duodi 

mo 
mergi-

i. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru-

• pestingai prlžiu- 
į riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St. 

Chicago, III.

Telefonas} Boulevard 7041

DR. C. I, VEŽELIS
Lietuvia Dentistaa 

4712 South Ashland An, 
arti 47-tos gatvla

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisai 2201 W. 22nd SU kampu B 

Iveaviti St. Tek CanaI 6222.
R.ridencija 8114 W. 42al 84.

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

.y '
Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

T«L BOU 1«v*t4 I4IY 
4441 B. AitbaAUn. 
Kampai 4Mn sat.

B-ns MMl
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The Litheanian Daily Neirs
l’ublished Daily except Sunday by 
The Lithuanian Nsws Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
1739 South Halsted Street 

Chicago, III. 
Telephone Roosevelt 8500

r.

nų tiktai komunistų, kurių 
visose sovietinėse respubli
kose yra ne daugiais, kaip 
pusė miliono (kiti spėja, kac 
ne daugiaus, kąip 200,000).

Anglijai kareivių,, jeigu pasta
roji įsiveltų karau su turkais. 
Tai buvo vyriausia priežastis 
reformistų pradai mėj imo.

Klaipėdos kraš 
to klausimu.

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.90 pei\year in Chicago.

8c- per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, uuder the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu: \

Metams___________________ $8.00
Pusei metų............... .................... 4.60
Trims mėnesiams___ _ _______2.25
Dviem mėnesiam____________ 1.75
Vienam mėnesiui____________ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija’__________________3c
Savaitei------------------------------- 18c
Mėnesiui .......... ...... - 76c

Suvienytose ValstijoM na Chicagoje 
paštu:

Metams --- - -------------------  . $7.00
Pusei metų ........ 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiam_________ _ 1.50 j
Vienam mėnesiui ____________  .75 i

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

į Panaikindami tautų apsi
sprendimą ir atsteigdami 
Rusijos imperiją, bolševikai, 
kaip ant juoko, pavadino sa
vo valstybę “Socialistinių 
Sovietinių Respublikų Są
junga”! “Socialistinių” tur
būt dėlto, kad socialistai te
nai yra baudžiami mirtim, 
pūdomi kalėjimuose ir tre
miami į Turkestano tyrus. 0 
Rusijos vardas tapo išmes
tas iš tos valstybės vardo, 
matoma, tam, kad paverg
tosios tautos nežinotų, kieno 
jungą josios velka.

KOVA PRIEŠ REAKCIJĄ 
EUROPOJE.

Baltijos-Amerikos laiškas 
Valstybės Sekretoriui.

Europos reakcija reiškiasi 
dviejose formose, sako Oskar 
Pollak laikraštyje “Leipziger 
Volkszeitung”. Šalyse,* kurios 
pergyveno .revoliucijas, reak
cija vartoja skirtingus meto
dus, negu tų šalių reakcionie
riai, kur revoliucijos nebuvo. 
Pollak sako:

Įsileurusioji Amerikoj Balti
jos-Amerikos Draugija (rašti
nė: 15 <Parik Row, N. Y. City) 
per savo pirmininką p. R. J. 
Cakhvcll gruodžio 23 d. p. m. 
pasiuntė J. V. Valstybės Sek
retoriui šitokį laišką Klaipėdos 
krašto reikalu:

Dar iki šiol nieko negirdėt 
apie ministerių kabineto su
darymą Lietuvoje. Veikiau
sia, partijos nesugeba susi- 
derėt. Klerikalai, pasigrob
dami valstybės prezidento ir 
Seimo prezidiumo vietas, 
įžeidė liaudininkus ir pada
rė juos nesukalbamais... Bet 
ne viena tiktai Lietuva tur: 
keblumų dėl valdžios ’suda-

Vakar vėl susirinko san-Įrymo. Jos kaimynams, lat- 
tarvės valstybių ministeriai viams, sekasi ne geriaus. 
pirmininkai taytis dėl Vokie- Kauno laikraščiai sako, kad 
tijos reparacijų. Nuo to, kąjpo mėnesio derybų Latvijos 
jie nutars, žymiam laipsny
je priklausys visos Europos 
padėtis. Jeigu jie nutars su
mažinti reparacijų naštą li
gi to, kiek Vokietija įsten
gia mokėti, tai visa Europa, 
pagalios, lengviaus atsi
kvėps. Bet jeigu ministeriai 
pirmininkai nesusitaikys, tai 
santykiai Europoje pasiliks 
tokie pat blogi, kaip dabar, 
arba dar labiaus pablogės. 
Franci ja rengiasi viena pa
vartoti ginkluotą jiegą prieš 
Vokietiją, kad išspaudus iš 
jos daugiaus aukso.

seimas dar vis nebuvęs pa
statęs ministerių kabineto.

Apžvalga
LENKAI RYTŲ GALICIJOJE.

militarinės mito
ku ri savo darbus 

parlamentarinės 
skraiste. Lenkijos 

buvo grynai na- 
ir nepavojinga 
klasei. Cccho- 

nacionalizmas ir- 
politiką, ir todėl 

darbiuin-
visai mažai

kapitalistai 
tik didžiumą 
bet jų ran- 

arinija ir

kaip Vo-

valdoma 
k ra tijos, 
pridengia 
valdžios 
revoliucija
cionailstinė 
kapitalistų 
Slovakijoje 
gi diktavo
laike revoliucijos 
kai telaimėjo 
teisių.

“Tose šalyse 
kontroliavo ne 
parlamentuose,
koše buvo taipgi 
teismai.

“Tokiose šalyse 
kietija, Austrija,
Finlendija, Bavarija ir Itali
ja, darbininkai daug ko lai
mėjo tuoj po karo ar net dar 
karui 
dino
pagrindus, 
va rijoj e 
bininkai

tebesitęsiant ir suju- 
kapitalisitinės tvarkos 

Vengrijoje, Ba- 
ir Finlendijoje dar- 
papuolė komunistų 
ir bandė padaryti 
negu pricxtuolaridaugiau, 

kinių aplinkybių bbvo gali
ma padaryti. Tose x šalyse 
reakcionieriai teroro pagalba

Rusijos sovietų kongresas 
priėmė naują valstybės kon
stituciją, kuri panaikina at
skiras mažesniųjų tautų re
spublikas ir pastato jas po 
viena centraline Rusijos val
džia. Ukraina, Kaukazo tau
tos, baškirai, totoriai ir t. t. 
dabar sudarys vieną su Ru
sija valstybę, turės bendrą 
biudžetą, bendrus kriminali
nius įstatymus, bendrą ar
miją ir laivyną ir bendrą di
plomatiją. Tik vietiniuose 
reikaluose tos buvusios re
spublikos naudosis savival
dybės teisėmis, žodžiu* sovie
tų kongresas nutarė atgai
vinti “vieną, nedalomą Rusi
ją”, sumindžiodamas tautų 
apsisprendimo principą, ku
rį kitąsyk bolševikai pripa
žino kartu su socialistais.

“The Manchester Guardian” 
pranešimu Rytų Galicijos dele
gacijos sekretorius, p. Petru
ševičius, paskelbė labai nema
lonių žinių apie savo krašto 
padėtį. “Guardian” sako:

“Pasak p. Petruševičiaus, 
lenkai naudoja Rytų Galici
joje tokią pat taktiką, ko
kią jie naudojo Lietuvoje. 
Pirmoje eilėje jie paskelbė 
Galicijoje prievartos rinki- 

| mus, Ikad pasiuntus atstovų 
lenkų parlamentan. Paskui 
savo barbariingais žygiais 
jie sukiršino vietos gyvento
jus, kurie, nebegalėdami il
giau^ kęsti prievartos, suki
lo. O dabar jie bando uk
rainiečius (rusinus) imti ar
ini jon.

“St. 
einant, 
laikinai 
globai,
turėjo galutinai to krašto li
kimą išspręsti. Bet jau pra
ėjo ketveri metai, o Taryba 
to klausimo nesvarstė. Tuo 
daroma didelė skriauda gy
ventojams, o taipgi vedama

“Italijoje , darbininkai ir 
gi papuolė 'komunistų įtakon 
ir stvėrėsi neapgalvotų žygių. 
Tatai davė progos įsigalėti

galba nugalėjo visas kitas 
politines partijas^ tir atsistojo 
prie valdžios vairo.

“Spaudos susirinkimų ir 
žodžio laisvė, vaikų darbo į- 
statyuiai, apsaugojimas dar
bininkų sveikatos ir įvairios 
demokratinės laisvės toje ša
lyje yra naikinama.

“Iš, Francijos, v Italijos, 
Vengrijos ir mažosios san
tarvės šalių reakcionieriai 
planuoja pulti Vokietiją ir 
Austriją ir parblokšti tų ša
lių darbininkų judėjimą.

“Vokietijos 
yra susibūrę

Germain’o sutartim 
Rytų Galicijai buvo 

pavesta santarvės 
Vyriausia Taryba

tą kraštą.

ir Austrijoje.

Reikia pabrėžti, kad Rusi
jos valdytojai nutarė įvy
kinti šitą svarbią atmainą 
daugiaus kaip tuzino įvairių 
tautų gyvenime, Visai neat- 
siklausdami tų tautų nuomo
nės. Tiesa, jie padarė taip, 
kad tautinių respublikų pa
naikinimo sumanymas kilo 
neva iš pačių mažųjų tautų : 
sovietų kongrese tą suma
nymą iškėlė Ukrainos “at
stovas”, o paskui jį parėmė 
kitų tautinių mažumų “at
stovai”. Bet tie “atstovai” 
buvo niekas kita, kaip ko
munistų partijos nariai, sto
vintys po Maskvos koman
da. Ir visas sovietų kongre
sas, kuris tą nutarimą pri
ėmė, susidėjo beveik iš vie-

RINKIMAI NAUJOJE 
ZELANDIJOJE.

Kiek laiko atgal Naujoje

parlamentą. Rinkimų davi
niai, Reuterio agentūros prane
šimu, yra sekami; reformistų 
(valdžios partijos žmonių) iš
rinkta 39; liberalų ir nepri
klausomųjų — 24, ir Darbo 
Partijos atstovų—17. Tai dar 
nėra galutini daviniai, bet ir 
iš jų. jau matosi, jog Darbo 

Partija pasiuntė dvigubai 
daugiau atstovų į parlamentą, 
negu turėjo iki šiol. Tuo pa
tim laiku valdžios partija rin
kimuose liko sumušta. Dabar
tinis premjeras Massey tikėjo
si, jog reformistų bus išrinkta 
dauguma, bet jo viltys neišsi
pildė. Žmonės ypač pasipikti
no Massey sauvalinga politika: 
be parlamento sutikimo p re 
mjeras savo vardu pažadėjo

darbininkai 
stiprią socia- 

Tas pats yra 
Anglijos Dar

bo Partija rinkimuose aptu
rėjo didelių laimėjimų. Rot 
valdžia pasilieka kapitalistų 
rankose, kurie ryžusi tą pa
lietį išnaudoti savo tikslams. 
Labai galiniais daiktas, kad 
greitu laiku reakcionieriai 
pradės generalinį puolimą 
darbininkų. Europos socia
listai ir darbininkai privalo 
jungti savo spėkas daiktai), 
kad atrėmus tą puolimą”.
žodžiu, Pollak reiškia tą 

nuomonę, jog Europos reakci
onieriai dirba sutartinai, bet 
darbininkų tarpe los vienybes 
lėra. Čia tai ir gludi pavo

jus. Kad noprileidus reakcijos 
Jangai užlieti visą Europą, 
darbin inkai irgi privalo j mig
is daiktai). Tik tuo būdu ir 

tebus galimą atsilaikyti prieš 
reakcionierius.

UŽMUŠĖ DU ŽMONES.

CANTON, la., sausio 1. — 
Turbut pakvaišęs iš pavydo, 
ispanas Fernandez, 22 m., nu
šovė Mrs. Elizabeth Ridi, 26 
m. ir jos dukterį Elizabeth, 3 
m., taipjau sunkiai sužeidė jos- 
vyrą Dominic, 45 m. ir sūnų 
teter, 13 m. Po to jis pats 

bandė pasipjauti, bet veikiau
sia pasveiks. Ispanas buvo 
Rich įnamis.

Gerbiamajam Charles Evans 
Hughes, Valstybės Sekreto
riui, Washington, D. C.

Malonus Pone Sekretoriau,:—
V aipd u Rali iij os-A merikos

Draugijos, kurios aš turiu gar
bes būt pirmininku, meldžiu 
leisti man atkreipti jūsų do
mesio į dalyką, turintį ypatin
gos svarbos šios. Draugijos na
riams ir tiems, kurių intere
sus ji reprezentuoja. Kalbu 
apie Klaipėdos kraštą ir jo 
portą, kurio klausimas dabar 
yra Ambasadorių Tarybos ran
kose ir kurį, kaip jums žino
ma, Taryba dabar turės galu
tinai išspręsti.

Kad šios Draugijos susido
mėjimas šiuo dalyku butų tin
kamai suprastas, turiu pasa
kyti, kad ji yra grynai ameri
kiečių organizacija, įkurta Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos drau
gų tuo tikslu, idant įsteigus 
nuoširdesnių santikių su tomis 
naujomis respublikomis ir už
tarti jų reikalus visur, kur tik 
Amerikos draugingumas galėtų 
joms naudingai patarnauti. Jos 
nariai yra grynieji senų kartų, 
amerikiečiai, kaip ir naujieji 
piliečiai, daugelis gimusių Pa
balį i jos kraštuose -4 lietuviai, 
latviai, estai, kurių skaičius 
Amerikoj siekia daugiau kaip 
milioną žmonių.

Nors Pabalti jos-Amerikos 
Draugija nėra nė jokia politi
ne* organizacija, jis vis tik 
stropiai seka įvykius Pabaltijos 
Respublikose «ir kartais sten
giasi atkreipti pasaulio dome
sio į iškylančias tose šalyse 
aplinkybes, kur tarptautinės 
teisybės principams ar taikai 
grūmoja pavojus.

Toks dalykas, mums regis, 
yra ir su Klaipėda. Jeigu Am
basadorių Taryba padarytų 
kaip nors kitaip su Klaipėdos 
kraštu, o neprijungtų jo prie 
Lietuvos Respublikos, tai, mu
sų įsitikinimą, butų sulaužytas 
pasitikėjimas ir sumindžioti 
teisingumo principai. Faktai 
šituo dalyku yra toki:

Klaipėdos kraštas buvo at
skirtas nuo Vokietijos, einant

(Klaipčda) 99 paragrafo tokiu 
pareiškimu: “Vokietija atsisa
ko, naudai vyriausiųjų Santar
vės ir Sąjungininkų valstybių, 
nuo visų teisių ir savybių prie 
teritorijų esančių tarp Baltijos,

Dalies 28 posme (Vokic- 
sienos), ir pirmykščios 
tarp Vokietijos ir Rusi-

vy-

no'S, kaip nustatyta šios Sutar
ties II 
tijos 
sienos 
jos.

“Vokietija sutinka priimti lo
kį išsprendimą, kokį tų terito
rijų klausimu, ypatingai im- 
damos domėn tų kraštų gy
ventojų tautybę, padarys
riausios Santarvės į Sąjungi
ninkų valdžios.”

Atsakydamos į Vokiečių 
valdžios prieštaravimą ir 
kontr-propoziciją paduotą 1919 
m. gegužės 29 dieną, kur Vo
kiečių valdžia mėgino įkalbėti, 
kad to krašto gyventojai nie
kados netroškę skirtis nuo Vo
kietijos; )<«<! lietuvių Icalba 
ten nesanti vyraujanti; kad at- 

penč, beveik visi gyventojai 
kalbą vokiškai; kad ypatingai 
Klaipėda esąs grypai vokiškas 
miestas, ir kad todėl Vokiečių 
valdžiar esanti priešinga atsky
rimui to krašto nuo jos, San
tarvės ir Sąjungininkų valdžios 
savo notoj 1919 m. birželio 16

“Santarvės ir Sąjunginin
kų valdžios atmeta tą nuro-

dymą, buk atskyrimas Klai
pėdos krašto prieštaraująs 
tautybės principui. Kalba- 
masai kraštas visados buvo 
lietuvių. Didžiuma jo gyven
tojų savo kilme ir savo kal
ba yra lietuviai. Ta aplin
kybė, kad Klaipėdos miestas 
didele dalim yra vokiškas, 
dar nepateisina to, kad vi
sas kraštas butų po Vokiečių 
valdžia, ypatingai dar atsi-* 
žvelgiant į tai, kad Klaipė
dos uostas yra vienatinis 
Lietuvai kelias išeiti į jūres. 
Tat nutarta, kad Klaipėda ir 
juosiąs ją kraštas yra pave
damas Santarvės ir Sąjun-

tos priežasties, kad Lietuvos 
krašto sienos dar nėra pil
nai nustatytos.”
Vokiečių valdžiai pasitraukus 

1920 .m. vasario 15 dieną, kraš
to administracija, varde San
tarvės ir Sąjungininkų valdžių, 
buvo pavesta vienam Francijos 
generolui, franeuzų kariuome
nės ])adedaniam. 1921 metų 
pradžioj karinė administracija 
buvo pavaduota civiline admi- 
nistacija su Francijos komisa
ru. Ta administracija pasilie
ka ir iki šiam laikui. s

Čia, mums regis, yra visai 
aišku, kati einant Santarvės ir

niu, Kląįpčdos krašto adminis
travimą jos prisiėmė tik laiki
nai, kol bus galutinai nustaty
tos “Lietuvos krašto sienos”, 
nes tuo laiku Lietuva dar ne
buvo pripažinta, nors ji jau ir 
turėjo savo organizuotą val
džią. Tokios padėties dabar ne- 
)ėra. Vyriausios pasaulio val
stybės jau suteikė pilną pripa- 
žinimą nespriklausomai Lietu
vos Respublikai ir ji jau pa
tapo Tautų Sąjungos narys. 
Tuo budu Santarvei nebėra 
pamato ilgiau tą kraštą bead- 
niinistruoti ir, musų sprendi
mu, visi čia privesti faktai rei
kalauja, kad Klaipėdos kraštas 
butų tuojau ■a<tiduotffs Lietuvos 
Respublikai.

Baltijos-Amerikos Draugija, 
patiekdama jums, p. Sekreto
riau, šiuos faktus supranta pil
nai, kad Jungtinės Valstijos, 
nepatvirtinusios Vcrsalės Su
tarties, neima nei dalybų dėl 
tos sutarties vyki n imo. Tečiaus 
ji yra tvirtai įsitikinus, kad 
pareiškimas simpatijos Lietu
vių tautos reikalavimas pada
rytų didelės įtakos į Ambasa
dorių Tarybos sprendimą, idant 
tas klausimas butų išspręstas 
nelik taip, kad birių patenkin
ti tiesioginiai juo suinteresuo
tieji, bet patenkintos ir visos 
valdžios, kurioms rupi, kad to
je Europos dalyj 
patvari taika.

Jūsų ištikimas
R. J. Cakhvell,

butų įkuria

Pirmininkas.

Nauji Raštai
Lithuania: Past and Present. 
By E. J. Harrison. Published 
by T. Fisher Unwin, Adelphi 
Terrace, London, W 2.

lų literatūroje užtveria tą spra
gą, per kurią sopesniais laikais 
veržėsi tamsumai apgaubian
tieji ir Lįctuvą ir lietuvius ir 
tuomi pridengiantieji mus nuo 
akių platesniojo 'pasaulio, o 
vėlesniais laikais leido veržtis 
intrygoms į Lietuvos ir lietu
vių dalykus.

Autorius “L i t h u a n i a”, p. 
E. J. Harrison, įveda Lietuvą 
ir lietuvius ant scenos pasau
linės literatūros ir perstato 
mus kaipo užmirštą sesutę se
niausių kultūringų pasaulio 
tautų ir nurodo priklausančiij 

lietuviams vietą kultūringą 
tautų šeimynoje. Geresnio nu
švietimo Lietuvos, lietuvių ir 
lietuviškų dalykų ir klausimų 
iki šiam laikui neteko niekur 
matyti.

Ponas 
sionalis 
didesnių
respondentu, 
susipažinti su lietuviais, o vė
liaus tapęs paskirtas vice-kon-

E. J. Harrison profe- 
žurnaJistas, paskirtas 
anglų laikraščių ko

tu rėj o progos

Lietuvos klausi-

224 puslapius
Lietuvos žcmla-

suliu Anglįjos Kaune, turėjo 
progos pažinti visus Lietuvos 
klausimus nuodugniai, savo 
akimis, ir todėl tas jo veika
las yra autoritetingas, ir be 
literatiškos aukštos vertes, tu
ri lyginai labai dideles vertes 
kaipo dokumentas pirmeilinės 
svarbos vigais 
mais. „

Knyga tu/i 
teksto, vieną
pį iš XVII amžiaus, paimta iš 
British Museum, Londone, No. 
33670 (9); vieną dabartines 
Lietuvos žemlapį, su nurody
mu Vilniaus ir Klaipėdoj kraš
tų, ir keletą gražių iliustracijų. 
Padalinta yra į XVII skyrių ii’ 
“Appendex,” kuriame yra pa
duoti dokumentai, įrodau tieji 
lenkų išdavystes ir groibštumą, 
ir apima viską, kas platesniam 
pasauliui reikalinga yra apie 
Lietuvą ir lietuvius žinoti. Bet 
jau ne tik svetimšaliams ji yra 
interesinga, bet ir mums lie
tuviams ji suteikia daug infor
macijų, kurios iki šiam laikui 
inaiž kam buvo prieinamos.

supratama, o vienok 
kad šita šalis šita tau- 
viena iš selinusių pa- 

viduramžiais buvo 
Europoje. Iš to 
išvadas jis ir teikia 
kad angliškai kal-

ir

“Introductory Remarks,” 
jis pareiškia kad išskiriant 
mažos saujalės anglų, Lietuva 
mažai kam yra žinoma, o dar 
mažiau 
nurodo, 
ta yra 
šaulyje,
galingiausi 
darydamas 
tas žinias, 
liautieji žmones neturėtų pasi
teisinimo, kad jiems nebuvo 
suteikta progos Lietuvą ir lie
tuvius pažinti.
vienoje knygoje negalima vis
ką plačiai ir nuodugniai apra
šyti, ir pareiškia, kad jeigu tas 
veikalas susitiktų su žmonių 
užsiinteresavimu, ateityj jis 
pagamintų daugiau lietuviš
kos literai u ros. kas yra mums 
lietuviams labai malonu žinoti, 
ir verčia mus padėti visas pas
tangas, kad jo Ič's pirmas vei
kalas susitiktų su goriausio
mis pasekmėmis" ir taptų urnai 
išpirktas., taip kad jam butų 
suteikta proga ir daugiau ra
šyti ir leisti. Jeigu tas įvykt i, 
tai ne tik autorius, bet ir lei
dėjai prasidrą siutų skelbimu 
lietuviškosios literatūros, ir 
tuomi suteiktų mums tokią 
vietą pasaulinėje 1 it erta t u roję, 
tokią užima dabar kitos kul
tūringos tautos, kurios ačiū to
riam jų išpopulerizavimui vi
sur gauna užuojautos ir para
mos kiekviename reikale. Apie 
tą lietuviai neprivalo niekad už
miršti.

Jis sakos, kad

Capter II, — “A Topogrąfi- 
cal Outline”, — nušviečia Lit- 
tuvos šalį, nupiešia jos vaiz
delį, nurodo jos gamtiškus tur
ais ir suteikia daug labai nau
dingų informacijų visiems. Čia 
rgi telpa istoriška apžvalga.

Chapte* III. — “The Rišo 
of Lithuania,” ■— nušviečia 
laikus didelės ir garbingos Lie
tuvos Gedimino, Algirdo, Keis
tučio ir Vytauto laikais.

Chapter IV. — “Period of 
Dccadcnce,” — nurodo prie
žastis susmukimo Lietuvos 
įvedus krikščionybę ir susidė
jus su Lenkija.

Chapter V. — “Unden the 
Russian Yoke,” — nušviečia 
lietuvių atgimimo laikus ir 
sas priemones 
pasiliuosaviinui 
j ungo.

Chapter Vįl.
During tlfe War
lietuvių padėtį karo metu ir 
jų milžiniškas pastangas pa
dėtas įkūrimui savo valstybės.

Chapter VIII. —. “Rise of 
tlio NTovv S'taite,” — nušviečia 
visus dalykus, surištus su įku-

vi
jų pavartotas

iš svetimo

“Lithuania
” — nušviečia

rimu Lietuvos
— “The Polish 
nušviečia lenkų 

užgrobi-
Bclrayal,” 
dedajnas pastangas 
muį Lietuvos jų niekšiška tam 
tikslui pavartota taktika. Čia 
paduotas yra Vilniaus klausi
mas pilnoje šviesoje, kuri vi
siškai sumuša lenkų visas pre
tenzijas prio to neteisingai už
grobto krašto.

Chapler X. — “The Memel 
Question,” — nušviečia Klai
pėdos klausimą ir įrodo* kad 
vienintelis to klausimo išriši
mas yra prijungimas Klaipė
dos prie Lietuvos.

Chapter XI. — “Liithuania’s 
Economic Progress,” — nu
šviečia visas lietuvių dedamas 
pastangas užtikrinimui savo 
šaliai gerbūvio ir visus davi
nius, kurie to tikslo atsiekimo 
daveda.

Chapter XII. — “Lithuania 
Types and Character,” į— pui 
kiai nupiešia lietuviu^ ir jų

pasilikti pavyzdžiu

XIII. — “In thc
— aprašo kaip lic-

privalėtų> 
mums.
Chapter
(ziŲintry,” 
tuviai gyveno.

Chapter XIV. — Lithuanian 
Mythology”, —z aprašo lietuvių 
padavimus iš senų amžių. Tas 
aprašymas labai žingeidingas 
ir vertas visiems susipažinti.

Chapter XV. — “Language 
and Lilcralure”, — supažindi
na su lietuvių kalba ir rašlia
va. Pastebėti reikia, kad čia 
įr gimęs lietuvis geriau to ne
atliktų.

Chapter XVI. — “Art and 
Music”, v nušviečia lietuvių 
gražiojo meno bei muzikos iš
plėtosimą, kuomi pakelia lietu
vių mitą į kultūringą tautų

Chapter XVII. — “The Per
sonai Eųuation and Conclu- 
sion”, — čia autorius atidengia 
savo sielą, kaipo geri ausis 
draugas, kokį kada nors lietu
viai turėjo.

Appendix — paduoda daug 
svarbių dokumentų, kurių tar
pe randasi:—Suvalkų sutartis,

mas dokumentais, ir daug ki
tų svarbių dokumentų.

Iliustracijos:—Nariai Angli
jos konsulato Kaune, Du Vil
niaus paveikslai, Gyventojai 
Palangos pasitinka Lietuvos 
kariuomenę, Lietuvių vaiku
čiai meldžiasi už mirusi drau
gą, Raudonojo Kryžiaus trau
kinys Ka’me, Lauko sužeis
tiems apžiūrėti stotis, Vaizdelis 
Kauno iš Vytauto Kalno, Kau
no Universitetas, Lietuvių ka
reivių liuesą valanda, Lietuvių 
karo frontas, Klioštorius Vil
niaus pakely, ir Nariai Anglų 
M i Ii ta riin ės Misijos Kaune.

Viena mušanti iš karto tos 
knygos ypatybė yra rašymas 
lietuvių vardų ir Lietuvos vie
tų vardų lietuviškai, lietuviš
komis raidėmis, čia jau įve
dama Lietuva savo pilnoje 
ypatybėje pasaulio scenom Re 
to, autorius matyt gerokai ir 
pats pažįsta lietuvių kalbą, nes 
jis pats pakosi įgijęs “growing 
aeųuainlancc with the Lithua
nian language”. Rusų kalbą 
jis pažinojęs pirmiau.

Pilnam įvertinimui tos kny
gos reikia ją jierskaityti, 
dėl kas viršui pasakyta, 
u žteks užinteresavimui 
vių šita knyga.

Ta knyga privalo biri 
skaitymui visuose 
Amerikoje mokyklose 
gu lietuvių vaikai j
ją perskaitys, jie išaugs lietu
vių gražiausioje dvasioje.

Ta knyga privalo rastis taip
gi ir visuose Amerikos knygy
nuose, ir pas visus viešus vei
kėjus. Tuo klausimu privalo 
užsiimi musų organizacijos.

—Juozas J. Hertmanavičius.
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Panaikindami tautų apsi
sprendimą ir atsteigdami 
Rusijos imperiją, bolševikai, 
kaip ant juoko, pavadino sa
vo valstybę “Socialistinių 
Sovietinių Respublikų Są
junga”! “Socialistinių” tur
būt dėlto, kad socialistai te- 

Įnai yra baudžiami mirtim, 
pūdomi kalėjimuose ir tre
miami į Turkestano tyrus. O 
Rusijos vardas tapo išmes
tas iš tos valstybės vardo, 
matoma, tam, kad paverg
tosios tautos nežinotų, kieno 
jungą josios velka.

KOVA PRIEŠ REAKCIJĄ 
EUROPOJE.

Baltijos-Amerikos laiškas 
Valstybės Sekretoriiii.

Europos reakcija reiškiasi 
dviejose formose, sako Oskar 
Pollak laikraštyje “Loipziger 
Volkszeitung”. Šalyse, kurios 
pergyveno revoliucijas, reak
cija vartoja skirtingus meto
dus, negu tų šalių reakcionie
riai, kur revoliucijos nebuvo. 
Pollak sako:

Įsikurusioji Amerikoj Balti
jos-Amerikos Draugija (rašti
nė: 15 Bark Row, N. Y. City) 
per savo pirmininką p. R. J. 
Caldvvell gruodžio 23 d. p. m. 
pasiuntė J. V. Valstybės Sek
retoriui šitokį laišką Klaipėdos 
krašto reikalu:

“Pavyzdžiui, Franci ja yra 
valdoma 
kra lajos, 
pridengia 
valdžios 
revoliucija
cionailstinė 
kapitalistų 
Slovakijoje 
gi diktavo
laike revoliucijos 
kai telaimėjo 
teisių.

Dar iki šiol nieko negirdėt 
'apie ministerių kabineto su
darymą Lietuvoje. Veikiau
sia, partijos nesugeba susi
dūrėt. Klerikalai, pasigrob
dami valstybės prezidento ir 
Seimo prezidiumo vietas, 
įžeidė liaudininkus ir pada
rė juos nesukalbamais... Bet 
ne viena tiktai Lietuva tur: 
keblumų dėl valdžios Nuda
rymo. Jos kaimynams, lat
viams, sekasi ne geriaus. 
Kauno laikraščiai sako, kad

inilitarines auto
ji U IT savo darbus 

parlamentarinės 
skraiste. Lenkijos 

buvo .grynai na- 
ir nepavojinga 
klasei. Cccho- 

nacionabzmas ir- 
politiką, ir todėl 

darbi n i n-
visai mažai

Vakar vėl susirinko san
tarvės valstybių ministeriai 
pirmininkai tartis dėl Vokie
tijos reparacijų. Nuo to, kųjpo mėnesio derybų Latvijos 
jie nutars, žymiam laipsny
je priklausys visos Europos 
padėtis. Jeigu jie nutars su
mažinti reparacijų naštą li
gi to, kiek Vokietija įsten
gia mokėti, tai visa Europa, 
pagalios, lengviaus atsi
kvėps. Bet jeigu ministeriai 
pirmininkai nesusitaikys, tai 
santykiai Europoje pasiliks 
tokie pat blogi, kaip dabar, 
arba dar labiaus pablogės. 
Franci j a rengiasi viena pa
vartoti ginkluotą jiegą prieš 
Vokietiją, kad išspaudus iš 
jos daugiaus aukso.

seimas dar vis nebuvęs pa
statęs ministerių kabineto.

Apžvalga
LENKAI RYTŲ GALICIJOJE.

“The Manchester Guardian” 
pranešimu Rytų Galicijos dele
gacijos sekretorius, p. Petru
ševičius, paskelbė labai nema- 
loniį žinių apie savo krašto 
nadėti. “Guardian” sako:

kapitalistai 
tik didžiumą 
bet jų pan

arini ja ir

kaip Vo-

Vengrijoje, Ba- 
ir Finlendijoje dar- 
papuolė komunistų 

ir ‘bandė padaryti 
negu prie tuoiai-1

Rusijos sovietų kongresas 
priėmė naujų valstybės kon
stitucijų, kuri panaikina at
skiras mažesniųjų tautų re
spublikas ir pastato jas po 
viena centraline Rusijos val
džia. Ukraina, Kaukazo tau
tos, baškirai, totoriai ir t. t. 
dabar sudarys vienų su Ru
sija valstybę,, turės bęndrų 
biudžetų, bendrus kriminali
nius įstatymus, bendrų ar
mijų ir laivynų ir bendrų di
plomatijų. Tik vietiniuose 
reikaluose tos buvusios re
spublikos naudosis savival
dybės teisėmis, žodžiu, sovie
tų kongresas nutarė atgai
vinti “vienų, nedalomų Rusi- 
jų”, sumindžiodamas tautų 
apsisprendimo principų, ku
rį kitusyk bolševikai pripa
žino kartu su socialistais.

“Pasak p. Petruševičiaus, 
lenkai naudoja Rytų Galici
joje tokią pat taktiką, ko
kią jie naudojo Lietuvoje. 
Pirmoje eilėje jie paskelbė 
Galicijoje prievartos linki
mus, 'kad pasiuntus atstovų 
lenkų parlainentan. Paskui 
savo barbariinigais žygiais 
jie sukiršino vietos gyvento
jus, kurie, nebegalėdami il
giau^ kęsti prievartos, suki
lo.* O dabar jie bando uk
rainiečius (rusinus) imti ar-

kontroliavo ne 
parlamentuose, 
koše buvo taipgi 
teismai.

“Tokiose šalyse, 
kietija, Austrija,
Finlendija, Bavarija ir Itali
ja, darbininkai daug ko lai
mėjo tuoj iio karo ar net dar 
karui tebesitęsia u t ir suju
dino kapitalistinės tvarkos 
pagrindus, 
va rijoj e 
bininkai 
įtakon 
daugiau,
,kinių aplinkybių buvo gali
ma padaryti. Tdse^-šalyse 
reakcionieriai teroro pagalba 
atgavo valdžią.

“Italijoje .darbininkai ir 
gi papuolė komunistų įtakon 
ir stvėrėsi neapgalvotų žygių. 
Tatai davė progos įsigalėti 
fašistams, kurie Spėkos pa
galba nugalėjo visas kitas 
politines partijas dr atsistojo 
prie valdžios vairo.

“Spaudos susirinkimų ir 
žodžio laisve, vaikų darbo į- 
statymai, apsaugojimas dar- 

įvairios 
toje ša-

mijon.
“St. Germain’o sutartim 

Rytų Galicija buvo 
pavesta santarvės 
Vyriausia Taryba

laikinai 
globai.
turėjo galutinai to krašto li
kimą išspręsti. Bet jau pra
ėjo ketveri metai, o Taryba 
to klausimo nesvarstė. Tuo 
daroma didelė skriauda gy
ventojams, o taipgi vedama 
lenkai į pagundą pasisavinti 
tą kraštą.”

darbininkai 
į stipria socia- 
Tas pats yra 
Anglijos Dar-

Reikia pabrėžti, kad Rusi
jos valdytojai nutarė įvy
kinti šitų svarbių atmainų 
daugiaus kaip tuzino įvairių 
tautų gyvenime, Visai neat- 
siklausdami tų tautų nuomo
nės. Tiesa, jie padarė taip, 
kad tautinių respublikų pa
naikinimo sumanymas kilo 
neva iš pačių mažųjų tautų: 
sovietų kongrese tų suma
nymų iškėlė Ukrainos “at
stovas”, o paskui jį parėmė 
kitų tautinių mažumų “at
stovai”. Bet tie “atstovai” 
buvo niekas kita, kaip ko
munistų partijos nariai, sto
vintys po Maskvos koman
da. Ir visas sovietų kongre
sas, kuris tų nutarimų pri
ėmė, susidėjo beveik iš vie-

RINKIMAI NAUJOJE 
ZELANDIJOJE.

Kiek laiko atgal Naujoje 
Zelandijoje įvyko rinkiniai į 
parlamentą. Rinkinių davi
niai, Reuterio agentūros prane
šimu, yra sekami: reformistų 
(valdžios partijos žmonių) iš
rinkta 39; liberalų ir nepri
klausomųjų — 24, ir Darbo

nėra galutini daviniai, bet ir 
iš jų jau matosi, jog Darbo 
Partija pasiuntė dvigubai 
daugiau atstovų į parlamentą, 
negu turėjo iki šiol. Tuo pa
tim laiku valdžios partija rin
kimuose liko sumušta. Dabar
tinis premjeras Massey tikėjo
si, jog reformistų bus išrinkta 
dauguma, bet jo viltys neišsi
pildė. Žmonės ypač pasipikti
no Massey sau valinga politika: 
be parlamento sutikimo pn 
mjeras savo

bininkų sveikatos ir 
demokratinės laisvės 
lyje yra naikinama.

“Iš Francijos, 
Vengrijos ir mažosios san
tarvės šalių reakcionieriai 
planuoja pulti Vokietiją ir 
Austriją ir parblokšti tų ša
lių darbininkų judėjimą.

“Vokietijos 
yra susibūrę 
iistų partiją, 
ir Austrijoje,
bo Partija rinkimuose aptu
rėjo didelių laimėjimų. Bet 
valdžia pasilieka kapitalistų 
rankose, kurie ryžasi tą pa
dėtį išnaudoti savo tikslams. 
Labai galimas daiktas, kad 
greitu laiku reakcionieriai 
pradės generalinį puolimą 
darbininkų. Europos socia
listai ir darbininkai privalo 
jungti savo spėkas daiktan, 
kad atrėmus tą puolimą”. < 
žodžiu, Pollak reiškia tą 

nuomonę, jog Europos reakci
onieriai dirba sutartinai, bet 
darbininkų tardė los vienybės 
nėra, čia tai ir gludi pavo- 
. us. Kad ncprileidus reakcijos 
Jangai užlieti visą Europą, 
darbininkai irgi privalo j ting
is daiktan. Tik tuo budu ir 

tebus galima atsilaikyti prieš 
reakcionierius.

UŽMUŠĖ DU ŽMONES.

vardu pažadėjo Hicli įnamis.

CANTON, Ja., sausio 1. — 
Turbūt pakvaišęs iš pavydo, 
ispanas Fernandez, 22 m., nu
šovė Mrs. Elizabcith Ridi, 26 
m. ir jos dukterį Eljzabeth, 3 
m., taipjau sunkiai sužeidė jos 
vyrą Dominic, 45 m. ir sūnų 
Peter, 13 in. Po to jis pats 
bandė pasipjauti, bet veikiau
sia pasveiks. Ispanas buvo

Gerbiamajam Charles Evans 
Hughes, Valstybės Sekreto
riui, Washington, D. G.

Malonus Pone Sekretoriau:—
V afpd u Bali i j os.-Amerikos

Draugijos, kurios aš turiu gar
bės būt pirmininku, meldžiu 
leisti man atkreipti jūsų do
mesio į dalyką, turintį ypatin
gos svarbos šios. Draugijos na
riams ir tiems, kurių intere
sus ji reprezentuoja. Kalbu 
apie Klaipėdos kraštą ir jo 
portą, kurio klausimas dabar 
yra Ambasadorių Tarybos ran
kose ir kurį, kaip jums žino
ma, Taryba dabar turės galu
tinai išspręsti.

Kad šios Draugijos susido
mėjimas šiuo dalyku butų tin
kamai suprastas, turiu pasa
kyti, kad ji yra grynai ameri
kiečių organizacija, įkurta Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos drau
gų tuo tikslu, ' idant įsteigus 
nuoširdesnių santikių su tomis 
naujomis respublikomis ir už
tarti jų reikalus visur, kur tik 
Amerikos draugingumas galėtų 
joms naudingai patarnauti. Jos 
nariai yra grynieji senų kartų 
amerikiečiai, kaip ir naujieji 
piliečiai, daugelis gimusių Pa
baltijo® kraštuose — lietuviai, 
latviai, estai, kurių skaičius 
Amerikoj siekia daugiau kaip 
milioną žmonių.

Nors Paballijos-Amerikos 
Draugija nėra nė jokia politi
nė* organizacija, jis vis tik 
stropiai seka įvykius Paballijos 
Respublikose i-ir kartais sten
giasi atkreipti pasaulio dome
sio į iškylančias tose šalyse 
aptinkyibeis, kur tarptautinės 
teisybės principams ar taikai 
grūmoja pavojus.

Toks dalykas, mums regis, 
yra ir su Klaipėda. Jeigu Am
basadorių Taryba padarytų 
kaip nors kitaip su Klaipėdos

Lietuvos Respublikos, tai, mu
sų įsitikinimą, butų sulaužytas 
pasitikėjimas ir sumindžioti 
teisingumo principai. Faktai 
šituo dalyku yra toki:

Klaipėdos kraštas buvo at
skirtas nuo Vokietijos, einant

(Klaipėda) 99 paragrafo tokiu 
pareiškimu: “Vokietija atsisa
ko, naudai vyriausiųjų Santar
vės ir Sąjungininkų valstybių, 
nuo visų teisių ir savybių prie 
teritorijų esančių tarp Baltijos, 
šiaurrytinės Rytų Prūsų sic- 
nOS, kaip nustatyta šios Sutar
ties II 
t i jos 
sienos 
jos.

“Vokietija sutinka priimti to-

Dalies 28 posme (Vokie- 
sionos), ir pirmykščius 
tarp Vokietijos ir Rusi-

rijų klausimu ypatingai i in
dą mos- domėilį \ tų kraštų gy- 

vy- 
riausios Santarvės į Sąjungi
ninkų valdžios.”

Atsakydamos į Vokiečių 
valdžios prieštaravimą . ir 
kontr-propoziciją paduotą 1919 
m. gegužės 29 dieną, kur Vo
kiečių valdžia mėgino įkalbėti, 
kad to krašto gyventojai nie
kados netroškę skirtis nuo Vo
kietijos; kad lietuvių kalba 
ten nesanti vyraujanti; kad at- 
penč, beveik visi gyventojai 
kalbą vokiškai; kad ypatingai 
Klaipėda esąs grynai vokiškas 
mieštas,
valdžiar esanti priešinga atsky
rimui to krašto nuo jos, San
tarvės ir Sąjungininkų valdžios 
savo notoj 1919 m. birželio 16

s

ir kad todėl Vokiečių

“Santarvės ir Sąjunginin
kų valdžios atmeta tą miro-

dymą, buk latskyrimas Klai
pėdos krašto prieštaraująs 
tautybės principui. Kfrlba- 
masai kraštas visados Buvo 
lietuvių. Didžiuma jo gyven
tojų savo kilme ir savo kal
ba yra lietuviai. Ta aplin
kybę, kad Klaipėdos miestas 
didele dalim yra vokiškas, 
dar nepateisina to, kad vi
sas kraštas butų po Vokiečių 
valdžia, ypatingai dar a t si* 
žvelgiant į tai, kad Klaipė
dos uostas yra vienatinis 
Lietuvai kelias išeiti į jūres. 
Tai nutarta, kad Klaipėda ir 
juosiąs ją kraštas yra pave
damas Santarvės ir Sąjun
gininkų valdžių globai dc>] 
tos priežasties, kad Lietuvos 
krašto sienos dar nėra pil-

suliu Anglijos Kaune, turėjo 
progos pažinti visus Lietuvos 
klausinius nuodugniai, savo 
akimis, ir todėl tas jo veika
las yra autoritetingas, ir be 
literatiškos aukštos vertės, tu
ri lyginai labai didelės vertės 
kaipo dokumentas pirmeilinės 
svarbos vigais Lietuvos klausi
mais.

Knyga turi 224 puslapius 
teksto, vieną Lietuvos žemla- 
pį iš XVII amžiaus, paimta iš 
British Miiseum, Londone, No. 
33670 (9); vieną dabartinės

— nušviečia Klai
diną ir įrodau kad 
to klausinio išriši- 

Klaipė-

Chapter 
Question,” 
pėdos kla 
vienintelis
mals yra prijungimai 
dos prie Lietuvos.

Chapter XI. — “Liithuania’s 
Economic Progrcss,” — nu
šviečia visas lietuvių dedamas 
pastangas užtikrinimui savo 
šaliai gerbūvio ir visus davi
nius, kurie to tikslo atsiekime 
daveda.

Vokiečių valdžiai pasitraukus 
1920 m. vasario 15 dieną, kraš
to administracija, varde San
tarvės ir Sąjungininkų valdžių, 
buvo pavesta vienam Francijos 
generolui, franeuzų kariuome
nes padedarpam. 1921 metų 
pradžioj karinė administracija 
buvo pavaduota civiline admi- 
n i stacija su Francijos komisa
ru. Ta administracija pasilie
ka ir iki šiam laikui.

Čia, nuims regis, yra visai 
aišku, kad einant Santarvės ir

mu Vilniaus ir Klaipėdos kraš
tų, ir keletą gražių iliustracijų. 
Padalinta yra į XVII skyrių ir 
“Appendex,” kuriame yra pa
čiuoti dokumentai, įrodau tieji 
lenkų išdavystes ir grobštumą, 
ir apima viską, kas platesniam 
pasauliui reikalinga yra * apie 
Lietuvą ir lietuvius žinoti. Bet 
jau ne tik svetimšaliams ji yra 
interesinga, bet ir mums lie
tuviams ji suteikia daug infor
macijų, kurios iki šiam laikui 
maiž kam buvo prieinamos.

Chapter — (skyrilrs 1), 
“Introductory Remarks,” 
jis pareiškia kad išskiriant 
mažos saujelės anglų, Lietuva 
mažai kam yra žinoma, o dar 
mažiau 
nurodo, 
ta yra

ehapter XII. — “Lithuania 
Types and Character,” j— pui 
kiai nupiešia lietuviuš ir jų 
būdą, ir' tie jo paduoti typai 

Iždupasilikti pavyz

mu, Kląjipedos krašto adminis
travimą jos prisiėmė tik laiki
nai, kol bus galutinai nustaty
tos “Lietuvos krašto sienos”, 
nes tuo laiku Lietuva dar ne
buvo pripažinta, nors ji jau ir 
turėjo savo organizuotą val
džia. Tokios padėties dabar ne
bėrą. Vyriausios pasaulio val
stybės jau suteikė pilną pripa
žinimą nespriklausoniai Lietu
vos Respublikai ir ji jau pa
tapo Tautų Sąjungos narys. 
Tuo budu Santarvei nebėra 
pamato ilgiau tą kraštą bead- 
ministruoti ir, musų sprendi
mu, visi čia privesti faktai rei
kalauja, l^ad Klaipėdos kraštas 
butų tuojau atiduotais Lietuvos 
Respublikai.

Baltijos-Amerikos Draugija, 
patiekdama jums, p. Sekreto
riau, šiuos faktus supranta pil
nai, kad Jungtinės Valstijos, 
nepatvirtinusios Vci’salės Su
tarties, neima nei dalybų dėl 
tos sutarties vykinimo. Tečiaus 
ji yra tvirtai įsitikinus, kad 
pareiškimas simpatijos Lietu
vių tautos reikalavimas pada
rytų didelės įtakos į Ambasa
dorių Tarybos sprendimą, idant 
tas klausimas butų išspręstas 
netik taip, kad butų patenkin
ti tiesioginiai juo suinteresuo
tieji, Ibet patenkintos ir visos 
valdžios, kurioms rupi, kad to
je Europos dalyj butų įkuria 
patvari taika.

Jūsų ištikimas
R. J. Cakhvell, Pirmininkas.

Nauji Raštai
Lithuania: Past and Present. 
By E. J. Harrison. Published 
by T. Fisher Unwin, Adelphi 
Terrace, London, W. C. 2.

Ta tai yra knyga, kuri ang
lų literatūroje užtveria tą spra
gą, per kurią senesniais laikais 
veržėsi tamsumai apgaubian
tieji ir Lįetuvą ir lietuvius ir 
tuomi pridengiantieji mus nuo 
akių platesniojo 'pasaulio, o 
vėlesniais laikais leido veržtis 
intrygoms į Lietuvos ir lietu
vių dalykus.

Autorius “L i t h u a n i a”, p. 
E. J. Harrison, įveda Lietuvą 
ir lietuvius ant scenos pasau
linės literatūros ir perstata 
mus kaipo užmirštą sesutę se
niausių kultūringų pasaulio 
tautų ir nurodo priklausančią 
lietuviams vietą kultūringų 
tautų šeimynoje, Geresnio nu
švietimo Lietuvos, lietuvių ir 
lietuviškų dalykų ir klausimų 
iki šiam laikui neteko niekur 
matyti.

Ponas 
sionalis 
didesnių

E. J. Harrison profe- 
žurnalistas, paskirtas 
anglų laikraščių ko
litu, turėjo progos 

susipažinti su lietuviais, o vė
liaus tapęs paskirtas vicc-kon-

supratama, o vienok 
kad šita šalis šita tau- 
viena iš scnausių pa- 

vjduramžiais buvo 
Europoje. Iš to 
išvadas jis ir teikia 
kad angliškai kal-

saulyjc, ir 
galingiauši 
dh rydamas 
tas žinias, 
bau tieji žmonės neturėtų pasi
teisinimo, kad jiems nebuvo 
suteikta progois Lietuvą ir lie
tuvius pažinti. Jis sakos, kad 
vienoje knygoje negalima vis
ką plačiai ir nuodugniai apra
šyti, ir pareiškia, kad jeigu tas 
veikalas susitiktų su žmonių 
užsiinteresavimu, ateityj jis 
pagamintų daugiau lietuviš
kos literatūros, kas yra mums 
lietuviams labai malonu žinoti, 
ir verčia mus padėti visas pas
tangas, kad jo les pirmas vei
kalas susitiktų su goriausio
mis pasekmėmi‘Gir taptų urnai 
išpirktas., taip kad jam butų 
suteikta proga ir daugiau ra
šyti ir leisti. Jeigu tas j vykti, 
tai ne tik autorius, bet ir lei
dėjai prasidrąsinlų skelbimu 
lietuviškosios literatūros, ir 
tuomi suteiktų mums tokią 
vietą pasaulinėje literlaturoje. 
<okią užima dabar kitos kul
tūringos tautos, kurios ačhi lo
viam jų išpopulerizavimui vi
sur gauna užuojautos ir para
mos kiekviename reikale. Apie 
tą lietuviai neprivalo niekad už
miršti.

Capler II, —“A Topogrgli- 
cal Outline”, — nušviečia Lit- 
tuvos šalį, nupiešia jos vaiz
delį, nurodo jos gamtiškus tuv
ius ir suteikia daug labai nau
dingų informacijų visiems. Čia 
irgi telpa istoriška apžvalga.

Chapten III. — “The Rise 
of Lithuania,” ■— nušviečia 
laikus didelės ir garbingos Lie
tuvos Gedimino, Algirdo, Keis
tučio ir Vytauto laikais.

Chapter IV. — “Period of 
Decadcnce,” — nurodo prie
žastis susmukimo Lietuvos 
įvedus krikščionybę ir susidė
jus su Lenkija.

Chapter V. — “Unden thc 
Russian Yoke,” — nušviečia 
lietuvių atgimimo laikus ir vi
sas priemones 
pasiliuosavimui 
jungo.

Chapter VII.
During the «War,”
lietuvių padėlį karo metu ir 
jų milžiniškas pastangas pa
dėtas įkūrimui savo valstybės.

Chapter VIII. —i “Rise of 
the New Šlaite,” — nušviečia 
visus dalykus, surištus su įkū
rimu Lietuvos Respublikos.

Chapter IX. — “The Polisb 
Betrayal,” — nušviečia lenkų 
dedajnas pastangas užgrobi
mui Lietuvos jų niekšiška tam 
tikslui pavartota taktika. Čia 
paduotas yra Vilniaus klausi
mas pilnoje šviesoje, kuri vi
siškai ^umuša leiikų visas pre
tenzijas prio to neteisingai už
grobto krašto.

jų pavartotas
iš svetimo

“Lilhuainia
— nušviečia

mums.
Chapter
Coumtry, 
tuviai gyveno.

Chapter XIV. — Lithuanian 
Mylhology”, -— aprašo lietuvių 
padavimus iš senų amžių. Tas 
aprašymas laibai žingieidingas 
ir vertas visiems susipažinti.

Chapter XV. — “Language 
and Lilerature”, —- supažindi
na su lietuvių kalba ir rašlia
va. Pastebėti reikia, kad čia 
ir gimęs lietuvis geriau to ne
atliktų.

Chapter XVI. — “Art and 
Music”, — nušviečia lietuvių 
gražiojo meno bei muzikos iš
plėtosimą, kuomi pakelia lietu
vių tkutą į kultūringą tautų 
šeimyną.

XIII. — “In 
— aprašo kaip

thc 
lie-

Chaptcr XVII. — “The Per
sonai Eąuation and Conclu- 
sion”, — čia autorius atidengia 
savo sielą, kaipo geriausis 
draugas, kokį kada nors lietu
viai turėjo.

Appendix — paduoda daug 
svarbių dokumentų, kurių tar
pe randasi:—-Suvalkų sutartis, 
Želigovskio antpuolio nušvieti
mas dokumentais, ir daug ki
tų svarbių dokumentų.

11 i us t rac i j osNa ria i Aji gi i - 
jos konsulato Kaune, Du Vil
niaus paveikslai, Gyventojai 
Palangos pasitinka Lietuvos 
kariuomenę, Lietuvių vaiku
čiai meldžiasi už mirusi drau
gą, Raudonojo Kryžiaus trau
kinys Ka’me, Lauko sužeis
tiems apžiūrėti stotis, Vaizdelis 
Kauno iš Vytauto Kalno, Kau
no Universitetas, Lietuvių ka
reivių liuosa valanda, Lietuvių 
karo frontas, Klioštorius Vil
niaus pakely, ir Nariai Anglų 
Militarinės Misijos Kaune.

Viena mušanti iš karto tos 
knygos ypatybė yra įrašymas 
lietuvių vardų ir Lietuvos vie
tų vardų lietuviškai, lietuviš
komis raidėmis. Čia jau įve
dama Lietuva savo pilnoje 
ypatybėje pasaulio scenon. Be 
to, autorius matyt gerokai ir 
pats pažįsta lietuvių kalbą, nes 
jis pats sakosi įgijęs “growing 
acųuaintance wilh the Lithua
nian language”. Rusų kalbą 
jis pažinojęs pirmiau.

Pilnam įvertinimui tos kny
gos reikia ją perskaityti, 
dėl kas viršui pasakyta, 
11 ž tek s u ž i n t e re s a v i m u i
vių šita knyga.

Ta k nyga privalo bu t 
skaitymui visuose

ir to- 
pilnai 
lietu-

įvesta 
lietuvių

gu lietuvių vaikai 
ją perskaitys, jie 
vių gražiausioje dvasioje.

'fa knyga privalo rastis taip
gi ir visuose Amerikos knygy
nuose, ir pas visus viešus vei
kėjus. Tuo klausimu privalo 
užsiimi musų organizacijos.

—Juozas J. Hertmanavičius.'

Amerikoje 
ings lietu-

K DR. A, MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirarsae 

25 E. Wa»hington Rt.
Valandost nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Waban*ia Ava. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

Telephone Boulevard 5052 I
DR. A. JUOZAITIS

S; DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- Į 

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. I
8261 S®. Halsted St., Chicago, Iii. JGARS1NKITIES NAUJIENOSE
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Švažas išlošė bylą prieš 
» H. 0. Mulksą

Žinomo kerštų varinėtojo 
K. Jamonto advokatas H. O. 
Mulks 'pereitą savaitę pralošė 
provę prieš buvusį Naujienų 
šėrininką Juozapų Švažų, nuo 
kurio jis norėjo išprovoti šim
tų dolerių už savo advokatiškų 
darbų. Teisine pasirodė, jog 
H, O. Mulks per savo klientų 
K. Jamontų siūlėsi Švažui iš- 
kolektuoti $100 iš Bingol Che
mical Co. buk už neteisėtai pa
rduotus Šerus. Vienok jokių 
pinigų H. O. M u Iksui iškolck- 
tuoti netekę, nes pats Švažas 
pardavęs savo serus už pilnų 
kainų ir dar su procentu. Šva
žas^ nei neprašęs Mulkso bylų 
užvedineth H. O. Mulksas už
tai baisia^-užpykęs ant Švažo, 
ir |xikaukęs teisman, reikalau
damas iš Švažo šimto dolerių. 
Vienok J. Švažas užsispyrė ne
pasiduoti ir parodyti IL O. 
Mulkso ir K. Janjonlo neteisin
gumų. Jų byla tęsėsi keletu 
mėnesių, ir tik pereitų savaitę 
užsibaigė. — pilnu Mulkso pra
laimėjimu. J. Švažo pusę gynė 
advokatas Levy.

H. O. Mulksas su savo klien
tu K. Jamontu dabar vaikšti
nėja nosis pakabinę ir mislija, 
mislija, kas čia bus toliaus su 
jų visomis bylomis.

— Reporteris.

RUSŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 23 d., 1922 m., 
Mttll Housc salėj, įvyko Rusų 
Socialdemokratų grupės komi
teto susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo keli tai grupei 
nepriklausantys, bet jai sim
patizuojantys asmenys. Nuta
rimų raštininkas J. Lavateris 
perskaitė pirmesnio susirinki
mo tarimus, kuriuose užrašyta, 
kad socdaklemokititų grupės 
nariai moka mėnesinių duoklių 
po du doleriu, o vienas diarysj 
P. Ziskin, moka tokių dėklių 
penkis dolerius. Tie, vis* na
rių sumokėti pinigai siunčia
mi Berlynan, Rusu Socialde- v-* t,
mokratų Partijos Centro or
ganizacijos laikraščiui “Socia- 
listčeiski Viestnik”. Dalis tų 
pinigų skiriama palaikymui 
partijos organu ir visi likusie
ji—politiniams kaliniams So
vietų Rusijoj. Tie kaliniai yra 
Rusų S^ialdcmokartų partijos 
nariai? kuriuos bolševikų1 val
džia laiko komunistinės Rusi- 
josl kalėjimuose. Vienus tų po
litinių prasikaltėlių komunistai 
yra ištrėmę, kaip būdavo da
roma caro laikais į “silkas” 
arba į tolimus Rusijos kraštus: 
Sibiru, l žkaukazį, Turkestanu, 
Persijos ir Buharos pakraščius, 
kur totorių padermės tebegy
vena. Kitus politinius kalinius 
komunistai laiko ištrėmę Ar- 
hangelsko ir kitose šaltose 
šiaurinėse gubernijose. Komu
nistų valdžia rūpinasi mažiau 
apsaugojimu politinių kalinių 
gyvybes negu caro valdžia, 
(kiro valdžia politiniams kali
niams duodavo po septynias 
kapeikas maistui paroj, o ko
munistų valdžia jiems nė to ne
duoda. Ačiū tokiai žiauriai 
padėčiai labai daug kalinių, ne
turėdami šiltų rūbų ir maisto 
serga ir įniršta. Tie, kurie 
šiek tiek pakenčia tų baisių 
pade tj, šaukiasi visų šalių dar
bininkų pagalbos.

(.aro laikais fabrikų darbi
ninkai, kurie reikalaudavo iš 
fabrikantų ekonominio būvio 
pagerinimo, ir moksleivija, bei 
inteligentija, kuri rekalaudavo 
daugiau politinių laisvių ir pla
tesnių pilietinių teisių, • būdavo 
apšaukiami “buntovčikais” ir 
kišami į kalėjimus. Gi bolše
vikų valdžia žmones, statan
čius laisvės ir ekonominio bu

vio pagerinimo reikalavimus, 
apšaukia kontrarevoliucionie- 
riais ir išdavikais ir, kai
po tokius, kiša į kalėjimus. 
Rusijos Socialdemokratai, kaip 
pirmiau caro laikais, taip ir 
dabar komunistų viešpataviiųo- 
laiku, kenčia kalėjimuose ir
re i k a lai i j a pašei įjos.

Kad palengvinus tų kalinių 
vargų, Chicagos Rusų Social
demokrato. grupė nutarė neto
limoj ateity surengti prakal
bas su įžanga. Prakalbas pa
sižadėjo sakyti S. Levitas, iš
buvęs Rusijoj penkis su vir
šum metus, o dalbar nesenai su
grįžęs Chicago n. Jis žada nu
šviesti Rusijos darbininkų pa- 
dėtį5 Pirmos prakalbos įvyks 
sausio 7 d., Socialistų Institu
te.

£apos Darbininkas.

KIAUŠINIAI TURĖTŲ PARSI
DUOTI PO 55 CENTUS 

TUZINAS.
Ponas Russell Poole sėkreto- 

r.ius pragyvenimo brangumo 
komiteto; sako, kad švieži kiau 
šiniai turėtų parsiduoti po 55, 
centus tuzinas. Dabartiniu lai
ku Chicagos sandėliuose esą 
sukrauta 513,345 dėžių kiauši
nių palygini su 262,241 dūž. 
pereitų metų tuo pačiu laiku. 
Vienok-nežiūrint tokio didelio 
kiaušinių perviršio, švieži kiau
šiniai kai kuriose grosernėse 
parsiduoda po 75 centus ir au
kščiau tuzinas.

APSIVEDIMAI .PEREITAIS 
METAIS.

Apsivedimų biuro sekreto
rius paskelbė, kad, pereitais, 
tai yra 1922 metais, apsivedi- 
mų Chicagoj buvo mažiau ne
gu 1921 metais, kuriais apsive
dimų biuras išdavė 38,190 ap- 
sivedimo leidinių. 1922 metais 
86 apsivedimo leidiniai išduota 
mažiau.

18 ASMENŲ AREŠTUOTA.
Pereito penktadienio naktį 

policija padarė kratomai ku
riuose tvirkini lizduose 
Warren avė. distfikte. Viso aš
tuoniolika asmenų tapo areš
tuota ir uždaryta belangėm

■ i . ■
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Giceriečiai temykite
KIPRO BIELINIO PRAKAL

BOS ŠIANDIE.

Visi vietos lietuviai nepamirš
kite atsilar.kyti į šias labai 

svarbias ir įdomias prakalbas.
Šiandie, 7:30 valandų . vaka

re, Lietuvių Liuosynės svetai
nėj, 14-th St. ir 49-th Ct., Ci- 
ceroj, įvyks labai svarbios ir 
įdomios prakalbos. Kalbės ger
biamas svečias, drg. Kipras 
Bielinis, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas, buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys ir nesenai atvykęs Ame
rikon.

šiuo įvykiu drg. K. Bielinis 
kalbės tema: “Darbininkų kla
ses padėtis Lietuvoje”. Tai la
bai įdomi ir svarbi’ tema. Ne 
tik ciceriečiams, bet ir apy
linkių lietuviams bus svarbu jį 
išgirsti. Drg. Bielinis, kaipo 
narsus darbininkų klasės ka
reivis, labai daug veikęs revo
liuciniame judėjime Lietuvoj, 
pasakys labai daug įdomių da
lykų. Pei'oitų sekmadienį gruod. 

31 d., Mildažio salė buvo ku
pina publikos, kuri nuėjo jį 
išgirsti ir išgirdo. Publika 
buvo pilnai patenkinta. Nėra 
mažiausios abejonės, kad ir šį 
vakarų Cicero® ‘Lietuvių Liuo- 
sybės svetainė prisikimš publi
kos, kad išgirdus svarbių/drg. 
K. Bielinio prakalbų. S upiniu ta
nia, kad ciceriečiai lietuviai 
skaitlingai atsilankys į prakal
bas. — Cicerietis.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.

Pereitų sekmadienį, gruodžio
31 d., drg. K. Bielinio prakal

bose, M. Mildažio salėj, buvo 
renkamos aukos Lietuvos So
cialdemokratams. Aukų rinkė
jais buvo: A. Dvylis su P. Ke- 
mežienė, Uktveris su F. Dvy- 
liene, J* Vainauskas su Vai- 
muiskiene ir A. Kavaliauskas 
su J. Kavaliauskiene.

Aukavo po $2: A. Saloševi- 
čius, J. Kazakevičius ir R. Ja
nusas; po $1:: K. Augustinavi- 
čius, A. Povilavičia, Č. Pečiuke- 
nas, P. Švedu is, K. Pranoko vi- 
čius, J. Juzėnas, A. Gulbinas, 
K. Rukšienas, B. Grabauskas, 
A. Jankevičius, St. ValanČatis- 
kas, S. Stankus, P. Maukus,'J. 
šmotelis, J. Vičas, Vilimaitis, 
K. Petrulis, A. Tamošiūnas, J. 
Murauskas, A. Pauįikas, S. 
Dailidė, A. Čepulis, F. B., J. 
Sleviskas, J. Bardauskas, K. 
Rypkevičienė, A. Godaitis, J. 
Burkus, J. Kastickas, J. But-

TChVN OF LAKE.
Rado užmuštų Vincų Šidlauskį.

Pereito trečiadienio vakarų, 
gruodžio 27 d., namuose po 
numeriu 4505 So. Hermitage 
avė., tapo atrastas užmuštas 
Vincas Šidlauskis. Užmuštąjį 
pirmiausiai patėmijo praeiviai 
kaimynai, kurie greičiausiai ir 
davė žinių Vietos policijai. Vin
cas šidlauskis tapo atrastas 
paminėtų namų tarpdury, sale 
laiptų, su perskelta ir kruvina 
galva. Kuomet policija at
važiavo dar jis buvo kiek gy
vas, bet kalbėti nieko nebega
lėjęs. Jis tapęs kuogreičiau- 
siai nugabentais pavieto ligo
ninėn, kame greitai ir pasimi
rė. Daktarui apžiūrėjus, jis 
tapo atiduotas graboriui Eu- 
deikiui, 4606 So. Hermitage 
avė. Velionis tapo palaidotas 
pereitų šeštadienį, gruodžio 30 
d., Šv. Kazimiero kapinėse. '

Vincas Šidlauskas gyveno 
pas Petrošių, 4505 So. Hermi
tage avė. Jis labai mėgdavo 
išsigerti ir tarpais pakaziruoti. 
Jis neprigulėjo \ prie jokios 
draugijos ir nieku neužsiėmė, 
kaip tik paprastu darbu dirb
tuvėj. Sako, pastaruoju lai
kus jis dirbęs WJiiting. Indr 
naktimis. Pereito trečiadienio 
vakarų jis išėjęs dirbti, bet, 
nežinia kodėl, už poros valandų 
apleidęs dirbtuve ir- išėjęs na
mo. Į namus neparėjęs. >t- 
lai vakare jis tapo atrastas 
menkgyvas prie laiptų namų, 
kuriuose jis gyveno. Kiek te
ko sužinoti, spėjama, kad ve
lionis buvęs girtas ir spren
džiama, kad užlipęs ant laip
tų pargriuvęs ir nuvirtęs že
mėn. Manoma, kad krisda
mas persiskelė galva į cemen
tų. Kaimynai, žinoma, kalba 
visaip, bet visų juk ir nesu- 
klausysi. Dalykas gal kiek 
vėliau ir paaiškės. Kai kurie 
mano, gal velionį kas užmušęs 
atvežė ir pametė prie laiptų 
namų, kur jis gyveno. Vietos 
policijos teismabuty bus neuž
ilgo daromas tardymas.

Vincas Šidlauskas buvo stip
rus ir dar jaunas vyras ir buvo 
nevedęs. Amerikoj išgyveno 
apie uenkiolikų metų. Jis pa
ėjo iš Kauno vedybos, Taura
gės apskričio, Vainuto vals
čiaus, Žvingių parapijos, Go
rainių kaimo. Lietuvoj jis tu
ri dar gyvų motinų. Amerikoj 
^ytn<lasi nemažai giminių. Jų 
tarpe yra pusbrolis A. Dvylis 
ir pusescre J. Vaitkienė. Tai 
yra artimiausi velionio gimi
nūs. Nežinia ar velionis turėjo 
sutaupęs kiek pinigų. Žinoma 
tik tiek, kad jis buvo jsidrau- 
dęs ant $500.—Report, 
kevičius, J. Seserlaitis, P. 
Stromskus, K. Kungienė, J. Vi- 
lis, A. Juzeliūnas ir A. Kava
liauskas. Stambių aukų su
rinkta $42; smulkių aukų — 
$19. Viso aukų surinkta $61.

Pinigai perduoti LSS. sekre
toriui A. Žymantui. Visiems 
aukotojams įtariama širdinga 
ačiū.—Aukų Rinkėjai.

BRIDGEPORTO ŽINIOS. 
Iš Jaunuolių Orkestro* 

pastogės.

čia jau nuo senai gyvuoja 
Jaunuolių Orkestrą', kuriai va

Naujienos, chicago, iii.

dovauja J. Grušas. Jų reikia 
atskirti nuo Januolių Choro, 
kurs irgi įgyvuoja Šioj koloni
joj. Jaunuolių Orkestrą yra 
savarankiška organizacija, glo
bojama tėvų, kurių vaikučiai 
priguli orkstrai. Jaunuolių 
Choras yriĮ globojamas vietos 
baptistų.; Jį lavina Sarpalius.

Jaunuolių Orkestrą yra gana 
skaitlinga. Prie jos priguli 
berniukai ir mergaites ir jie 
visi lavinasi įvairiose srityse. 
Taip orkestrą turi suorganiza
vusi mokyklų su lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir me
no įbei scenos skyriais. l>r. A. 
Kakalius mokina lietuvių gra
matikos ir rašybos. Toj srity 
berniukai jr mergaitės labai

Ar Atsikeli Skaudamomis Strėnomis
Jei tūri Reumatizmą, Inkšti ar Kepenų Kliūtį, tai tau rei 

kia Balų-šaknies. Swamp-Root.
Skausmas, ar tylus sopėjimas strė-Root tau gali būti reikalinag, yra įki- 

nose dažnai būva inkstų ligos ženklu, rios ir dažnos pūslės kliūtys, jaučia
Tai yra gamtos prasergėjimas iš ank
sto, kad sveikatos takas yra užank- 
štas. \

Pavojingi Ženklai
Jei šituos pavojingus ženklus liū

dėsi niekais, tai sunkesnių sėkmių, 
tikrai sulauksi; inkstų kliūtis gali už
eiti savo pasaliausioj formoj.

Tuksiančiai žmonių yra paliudiję, 
kad tuojau patiriama lengva ir greita 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės Balų- 
šaknies Swamp-Root veikme, kuri la
biausiai pasižymi savo nuostabum gy- 
domumu sunkiausiuose atsitikimuose. 
Jei reikalauji vaisto, tai naudokis ge
riausiu.

. Skaudamos Strėnos.
Skaudamos strėnos yra vienas dau

gelio inkstų kliūties apsireiškimų. Ki
ti simptomai, pavedantieji, kad Swap-

Specialė Pastaba. — Gali gauti pavyzdinio dydžio bonkelę, pasiuntęs 10 
centų Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Tas suteiks jums progų patir
ti nepaprastų šito vaisto gerumų. Jie taipgi prisius jums knygų su svarbio
mis informacijomis, kur yra daugelis įtiksiančių dėkingų laiškų,*apturėtų 
nuo vyrų ir moterų, kurie sako atradę Swamp-Rootų kaip tik tuo vaistu, 
kuris reikalingas nuo inkstų, kepenų ir pūslės kliūčių. jSwamp-Rooto verte 
ir klotis yra taip gerai žinomos, kad mes savo skaitytojams pųtariam pa
siųsti pavyzdinės bonkelės. Adresas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. 
Rašydamas paminėk šitų laikraštį.

NAUJIENŲ KALENDORIUS 
19Ž3 metams

Naujienų Kalėędorius 1923 
metams jau tapo išsiuntinėtas vi
siems Naujienų Skaitytojams.

Kas dar nebūtų gavęs ar negabi 
tų Kalendoriaus, tegul tuojaus 
rašo Naujienų ofisan, ir Kalendo 
rius bus tuojaus pasiųstas kiek
vienam negavusiam. /

Naujieną Kalendorius yra duo
damas dykai visiems Naujienų 
skaitytojams ir rėmėjams.

Naujienų Alinanakas ir Biz
nio Knyga 1923 metams bus gata
va ir bus išsiuntinėta greitu laiku.

$6.95
Andreasburgo

Specialia Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 nnn GIEDANČIŲ kanakaicių irBUMU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šių savaitę. Tikros 
ir Sieferto Kanaraitcs Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. šių savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

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

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

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

A. BARTKUS, Pres. z <
1619 W. 47th St., Tcl. Boulevard 7101,1892. Chicago.

■■■■■■■M 

progresuoja ir kai kurie jų 
yra gana toli nužengę. Lietu
vos istorijos mokina Dr. Nai- 
kelis. Mokytojas yra gerai su
sipažinęs su tuo dalyku ir tu
ri išdirbęs ypatingų 'niekinimo 
metodt/: Jis išguldo Lietuvos 
istorijų lietuvių ir anglų kal
bomis. Čia irgi padarytas di
delis žingsnis pirmyn. Į Uktve
ris mokina scenos dalykų ir 
šokių. Čia irgi (padarytas ne
mažesnis progresas. jNetoli- 
moj ateity Jaunuolių Kirkes- 
tra ruošiasi statyti scenoj Mi
ko Petrausko operetę “Adomas 
ir Ieva”.

( Tąsa ant 6to pusi.)

mos dienų ir naktį, iritavnnas, nuosė
dos ir tt.

Negalėjimas kontroliuoti, peršėji
mas, šlapiminė rukštis, reumatizmas, 
papurtimas, gali būtį kūno nykimas, 
veido blyškumas.

Inkstų Ligos Dažnumas.
Daugiausia žmonės nenumano apie 

inkstų ligos baisių didyneigų ir didelį 
dažnumų. Nors inkstų suirimai būva 
vieni dažniausių ligų, tečiaus ligoniai 
dažnai tik ant pabaigos jas pastebi, 
pasitenkindami gydymu sėkmių, kuo
met pradinė liga tolydžio griauja 
sveikatų.

Paprasto didumo ir didelės bonkos 
visose aptiekose.

Nepadaryk klaidos, atmink vardų 
Di* Kilmer’s Swamp-Root ir adresų, 
Binghamton, N. Y., kurį rasi ant kiek
vienos bonkos.

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

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkitc Rufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko \ ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
RufHes nuolatoj^ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoso, arba nrisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijĮ.

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

Brooklyn, N. Y.

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

Peter A. M iller
2128 W. 22nd St.

Č^Tel. Ganai 5838

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvi*

Paiengvins akių įtempimų, aurit 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio; akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
ireivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
> 1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sių patarnavimų ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (fiERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

M. Burokienė, Nursė 
5141 So. Halsted St., Chicago. 
.................. /

Tel. Lafayette 4223
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju iouogeriauaiid.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicaco. III.L.

For BeautiCuil
Eyes

Make the Ūse of
Murinę a Daily Habit.
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes

® Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enjoyable. 
Sold by ai! Druggists. Write for Booklet,

tBeauUfuI" 'įį gyES
MURINĘ ęO., 9 Eaat Ohio Street, Chicago

A. L. DAVIDONIS; M. Dt
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvvood 6107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuc 

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet. i

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriikg, 
Vaikų ir visų chroniikų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vok. Nedaliomis 10—12 dieng 
Bes. 1139 TndeneAdence Blvd. Chicag*

Tel. Auetin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SARS

6208 W. Ham’soa St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6-r-8 
vakare išskiriant nedeldįenius.

Canal *267
Naktini? Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halated St, 

Kampas 18 ir Halsted Si.

" *
Dr. Natalija Žukauskas, 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniikaa li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiai* mo- 
teiiikų ir merginų ligų.

943 W. 33rd i’lace
Phone Boulevard *313 

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

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKt
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Ntdilioms ofisas yra 

uždarytas

Teiephone Yards 5884

BfM». G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 ild 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, IIL

■ - ■ ■

Teiephone Yards 1582

DR. J. SITIS
Lletsvia Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chieagc

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Haistad St., Chicago, Jll. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267

br. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRĄCTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo-j 
lių visokias staigias ir kronfškaą 
ligas: nervų, reumatizmų, paraly
žių, naktinį susišlapinimų, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras
• 3261 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118
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Švažas išlošė bylą prieš 
H. 0. Mulksą

Žinomo kerštų vari pė toj o 
K. Jamonto advokatas H. O. 
Mulks pereitą savaitę pralošė 
provą prieš buvusį Naujienų 
šūrininką Juozapą Švažą, nuo 
kurio jis norėjo išprovoti šim
tų dolerių už savo advokatišką 
darbą. Teisme pasirodė, jog 

, H. O. Mulks per savo klientą 
K. Jamontą siūlėsi Švažui iš- 
kolektuoti $100 iš Bingol Che
mical Co. buk už neteisėtai pa
nčiotus Šerus. Vienok jokių 
pinigų H. O. Mulksui iškolek- 
tuoti netekę, nes pats Švažas 
pardavęs savo serus už pilną 
kainą ir dar su procentu. Šva
žas nei neprašęs Mulkso bylų 
užvedinėti. H. O. Mulksas už
tai baisiai užpykęs ant Švažo, 
ir pabraukęs teisman, reikalau
damas iš 
Vienok J. 
pasiduoti 
Mulkso ir 
gumą. Jų 
menesių, ir tik pereitą savaitę 
užsibaigė — pilnu Mulkso pra
laimėjimu. J. Švažo//pusę gynė 
advokatas Levy.

H. O. Mulksas su savo klien
tu K. Jamontu dabar vaikšti
nėja nosis pakabinę ir mislija, 
mislija, kas čia bus toliaus su 
jų visomis bylomis.

— Reporteris.

Švažo šimto dolerių. 
Švažas užsispyrė ne- 
ir parodyti H. O. 
K. Jamorrto neteisin- 
bvla tesėsi keletą

RUSŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 23 d., 1922 m

Lavateris 
susirinki-

Socialdemoikratų gpiipes komi
teto susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo keli tai grupei 
nepriklausantys, bet jai sim
patizuojantys asmenys. Nuta
rimų raštininkas J. 
perskaitė piruiesnio
mo tarimusf kuriuos^ užrašyta/ 
kttd souialdemoki^itų grupės 
nariai moka mėnesinių duoklių 
po du doleriu, o vienas narys,. 
P. Ziskin, moka tokių duoklių 
penkis dolerius. Tie, visą^ na

trių su mokėti pinigai si u nei a- 
hni Berlynan, Rusų Socialde- 
Įmokratų Partijos Centro or
ganizacijos laikraščiui “Socia

pinigų skiriama palaikymui 
partijos organo ir visi likusie
ji—^politiniams kaliniams So
vietų Rusijoj. Tie kaliniai yra 
Rusų SočiaIdcmokartų partijos 
nariai, kuriuos bolševikų val
džia laiko komunistinės Rusi
jos kalėjimuose. Vienus tų po
litinių prasi kaltei i ų komunistai 
yra ištrėmę, kaip būdavo da
roma caro laikais į “silkas” 
arba į tolimus Rusijos kraštus: 
Sibirą, I žkaukazĮ, Turkestaną, 
Persijos ir Buharos pakraščius, 
kur totorių padermės tebegy
vena. Kitus politinius kalinius 
komunistai laiko ištrėmę Ar- 
hangelsko ir kitose 
šiaurinėse gubernijose, 
nistų valdžia rūpinasi 
apsaugojimu politinių 
gyvybes negu caro
Caro valdžia politiniams kali
niams duodavo po septynias 
kapeikas maistui paroj, o ko
munistų valdžia jiems nė to ne
duoda. Ačiū tokiai žiauriai 
padėčiai labai daug kalinių, ne
turėdami šiltų rūbų ir maisto 
serga ir įpiršta. Tie, kurie 
šiek tiek pakenčia tą baisių 

šaltose
Koniu- 
mažiau 
kalinių 
valdžia.

bininkų pagelbos.
("aro laikais fabrikų darbi

ninkai, kurie reikalaudavo iš 
fabrikantų ekonominio būvio 
pagerinimo, ir moksleivija bei 

lesnių pilietinių teisių, <būdavo 
apšaukiami “buntovčikais” ir. 
kišami į kalėjimus. GI bolše
vikų valdžia žmones, statan
čius laisvės ir ekonominio bu-

vio pagerinimo reikalavimus, 
a pšaukia kontrarevoliucion io
riais ir (išdavikais ir, kai
po tokius, kiša į kalėjimus. 
Rusijos Socialdemokratai, kaip 
pirmiau caro laikais, taip ir 

komunistų viošpatavimo 
laiku, kenčia k aliejiniuose ir 
reikalauja pašelpos.

Kad palengvinus tų kalinių 
vargą, Cbicagos Rusų Social
demokratų grupė nutarė neto
limoj ateity surengti prakal
bas su įžanga. Prakalbas pa-

buvęs Rusijoj penkis su vir
šum metus, o dabar nesenai su
grįžęs 
šviesti

Chicagon. Jis žada nu- 
Rusijos darbininkų pa- 

Pirnios prakalbos įvyks 
7 d., Socialistų Institu-sausio 

te.
—šapos Darbininkas.

\ _______________

KIAUŠINIAI TURĖTŲ PARSI
DUOTI PO 55 CENTUS 

TUZINAS.
Ponas Russell Poole sekreto

rius pragyvenimo brangumo 
komiteto; sako, kad švieži kiau 
šiniai turėtų parsiduoti po 55 
centus tuzinas. Dabartiniu lai
ku Cbicagos sandeliuose esą 
sukrauta 513,345 dėžių kiauši
nių palyginau su 262,241 dėž. 
pereitą metų tuo pačiu laiku. 
Vienok-nežiūrint tokio didelio 
kiaušinių perviršio, švieži kiau
šiniai kai kuriose grosernėse 
parsiduoda po 75 centus ir au
kščiau tuzinas.x

APS TDIMAI PEREITAIS
i METAIS.

sekreto-
rius paskelbė, kad^ 
tai yra 1922 metais, 
mų Chicagoj buvo mažiau ne- 
.u 1921 metais, kuriais apsive- 
dimų Biuras išdavė 38,190 ap- 
sivedimo leidimų. 1922 metais 
86 apsi vedimo leidimai išduota 
mažiau.

apsivedi-

18 ASMENŲ AREŠTUOTA.
Pereito penktadienio 

policija padarė kratą 
riuose tvirkinimo 
\Varren avė. distrikte.
luoniolika asmenų tapo areš
tuota ir uždaryta bclangėn.

naktį €
kai ku- 
lizduosc 
Viso aš-

Lietuviu Rateliuose
Ciceriečiai temykite

KIPRO BIELINIO PRAKAL
BOS ŠIANDIE. 

Visi vietos lietuviai nepamirš
kite atsilpr.kyti į šias labai 

svarbias ir įdomias prakalbas.
šiandie, 7:30 valandą . vaka

re, Lietuvių Liuosybės svetai
nėj, 14-th St. ir 49-th Ct., Ci
cero j, įvyks labai svarbios ir 
Įdomios prakalbos. Kalbės ger
biamas svečias, drg. Kipras 
Bielinis, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas, buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys ir nesenai atvykęs Ame
rikon.

Šiuo įvykiu drg. K. Bieliujs 
kalbės tema: “Darbininkų kla
sės padėtis Lietuvoje”. Tai la
bai Įdomi ir svarbi tema. Ne 
lik ciceriečiams, bet ir apy
linkių lietuviams bus svarbu ją 
išgirsti. Drg. Bielinis, kaipo 
narsus įlarbininkų klases ka
reivis, labai daug veikęs revo
liuciniame judėjime Lietuvoj, 
pasakys labai daug įdomių da
lykų. Pei.'ditą sekmadienį gruod. 

31 d., Meddažio salė buvo ku
pina publikos, kuri nuėjo jį 
išgirsti ir išgirdo. Publika 
buvo pilnai i>atenkinta. Nėra 
mažiausios abejonės, kad ir šį 
vakarą Cicerus Lietuvių Liuo
sybės svetainė prisikimš publi
kos, kad išgirdus svarbią drg. 
K. Bielinio prakalbą. Subranta
nia, kad ciceriečiai lietuviai 
skaitlingai atsilankys j prakal
bas. — Cicerietis.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.

31 d., drg. K. Bielinio prakal- Jaunuolių Orkestrą, kuriai va-

bose, M. Mildažio salėj, buvo 
renkamos aukos Lietuvos So
cialdemokratams. Aukų rinkė
jais buvo: A. Dvylis su P. Ke- 
mėžienė, Uktveris su F. Dvy- 
licne, J. Vainauskas su Vai- 
naus:kienc ir A.. Ku-vitliaiisikn-s 
su J. Kavaliausikiene.

Aukavo po $2: A. Saloševi- 
čius, J. Kazakevičius ir R. Ja
nusas; po $1:: K. Augustinavi- 
čius, A. Povilavičia, č. Pečiukė- 
nas, P. švclnis, K. ckevi- 
čius, J. Juzėnas, A. Gulbinas, 

 

K. Rukšicnas, R. Grabauskas, 
A. Jankevičius, St. ValanČa įta

kas, S. Slankus, F. Maukus, J. 
šmotelis, J. 
K. Petrulis, 
Murauskas, 
Dailidė, A.
Sleviskas, J. Bardauskas, K. 
Rypkevičienė, A. Uodaitis, J. 
Burkus, J. Kastickas, J. But-

Vičas, Vilimą i tis 
A. Tamošiūnas J

J.Čepulis, F. B

T0WN OF LAKE.
Rado užmuštų Vincą Šidlauskį.

Pereito trečiadienio vakarą, 
gruodžio 27 d., namuose po 
numeriu 4505 So. Hermitage 
avė., tapo atrastas užmuštas 
Vincas Šidlauskis. Užmuštąjį 
pirmiausiai palomijo praeiviai 
kaimynai, kurie greičiausiai ir 
davė žinią vietos policijai. Vin
cas Šidlauskis tapo atrastas 
paminėtų naimų tarpdury, sale 
laiptų, su perskelta ir kruvina 
galva. Kuomet policija at
važiavo dar jis buvo kiek gy
vas, bet kalbėti nieko nebega
lėjęs. Jis tapęs kuogreičiau- 
siai nugabentas pavieto ligo
ninėn, kame greitai ir pasimi
rė. Daktarui 
tapo atiduotas 
deikiui, 4606 
avė. Velionis 
pereitą šeštadienį, gruodžio 30 
d., Šv. Kazimiero kapinėse. '

Vincas Šidlauskas gyveno 
pas Petrošių, 4505 So. Herriii- 
tage avė. Jis labai mėgdavo 
išsigerti ir tarpas pakaziruoti. 
Jis neprigulejo prie jokios 
draugijos ir nieku neužsiėmė, 
kaip tik ipaprastu darbu dirb
tuvėj. Sako, pastaruoju lai
kus jis dirbęs WJ)iting. Ind. 
naktimis. Pereito trečiadienio 
vakarą jis išėjės dirbti, bet, 
nežinia kodėl, už poros valandų 
apleidęs dirbtuve ir išėję^^a- 

namus neparėjęs. Vė- 
are jis taįio atrastas 

laiptų namų, 
gyveno. Kiek te- 
spėjama, kad ve- 
girtas ir spren- 
užlipęs ant laip-

apžiūrėjus, jis 
graboriui Eu- 

>o. Hermitage 
tapo palaidotas

mo.
lai v 
menkgyvas prie 
kuriuose jis 
ko sužinoti,

dižiama, kad
tų pargriuvęs ir nuvirtęs že
mėn. Manoma, kad krisda
mas persiskėlė galvą i cemen
tą. Kaimynai, žinoma, kalba 
visaip, bet visų juk ir nesu- 
klausysi. Dalykas gal kiek 
vėliau 
mano 

Dalykas 
ir paaiškės, 
gal velionį kas užmušęs 
ir pametė prie laiptų 
kur jis gyveno. Vietos

išgyveno 
Jis pa- 

, Taura- 
Vainuto vails- 
parapijos, Go-

namų, 
policijos teismabuty bus neuž
ilgo daromas tardymas.

Vincas Šidlauskas buvo stip
rus j r dar jaunas vyras ir buvo 
nevedęs. Amerikoj j 
apie penkiolikę metų, 
ėjo iš Kauno redybos, 
ges apskričio, 
čiaus, Žvingii 
rainių Rainio.
ri dar gyVą--motiną. Amerikoj 
randasi nemažai giminių. Jų 
tarpe yra pusbrolis A. Dvylis 
ir pusesere J. Vaitkienė. Tai 
yify artimiausi velionio gimi
nės. Nežinia ar velionis turėjo 
sutaupęs 
tik tiek,

kiek pihigų. Žinoma 
kad jis buvo jsidrau- 
$500.—Report,

J. Seseria i tis, P. 
Stromskus, K. Kungiene, J. Vi- 
lis, A. Juzeliūnas ir A. Kava
liauskas. Stambių aukų su
rinkta $42; smulkių aukų — 
$19. Viso aukų -surinkta $61.

Pinigai perduoti,LSS. sekre
toriui A. Žymantui. Visiems 
aukotojams itąrtania širdinga 
ačiū.—Aukų Rinkėjai.

BRJDGEPORTO ŽINIOS. 
Iš Jaunuolių Orkestro* 

pastogės.

Gia jau nuo senai gyvuoja

Naujienos, chicago, iii.
1 1 ' 
dovauja J. Grušas. Ją reikia 
atskirti nuo Januolių Choro, 
kurs irgi (gyvuoja šioj koloni
joj. Jaunuolių Orkestrą yra 
savarankiška organizacija, glo
bojama ievų, kurių vaikučiai 
priguli orlcstrai. Jaunuolių 
Choras yra globojamas vietos 
baptistų. Jį lavina Sarpalius.

Jaunuolių Orkestrą yra gana 
skaitlinga. Prie jos priguli 
berniukai ir mergaitės ir jie 
visi lavinasi įvairiose srityse. 
Taip orkestrą turi suorganiza
vusi mokyklą su lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir me
no bei scenos skyriais. JDr. A. 
Karalius mokina lietuvių gra
matikos ir rašybos. Toj srity 
berniukai ir mergaitės labai

Ar Atsikeli Skaudamomis Strėnomis
Jei tūri Reumatizmą, Inkstfj ar kepenų Kliūtį, tai tau rei-' 

kia Balų-Šaknies. Swamp-Root.
Skausmas, ar tylus sopėjimas strė-Root tau gali būti reikalinag, yni įki- 

nose dažnai būva inkstų ligos ženklu. --- -----
Tai yra gamtos prasergėjimas iš ank
sto, kad sveikatos takas yra užank- 
štas.

Pavojingi ženklai
Jei šituos pavojingus ženklus liū

dėsi niekais, tai sunkesnių sėkmių 
tikrai sulauksi; inkstų kliūtis gali už
eiti savo pasaliausioj formoj.

Tūkstančiai žmonių yra paliudiję, 
kad tuojau patiriama lengva ir greita 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės Balų- 
šaknies Swamp-Root veikme, kuri la
biausiai pasižymi savo nuostabum gy- 
domumu sunkiausiuose atsitikimuose. 
Jei reikalauji vaisto, tai naudokis ge
riausiu. /

. Skaudamos Strėnos.
Skaudamos strėnos yra vienas dau

gelio inkstų kliūties apsireiškimų. Ki
ti simptomai, parodantieji, kad Svvap-

Specialė Pastaba. — Gali gauti pavyzdinio dydžio bonkelę, pasiuntęs 10 
centų Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Tas suteiks jums progą patir
ti nepaprastą šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius jums knygą su svarbio
mis informacijomis, kur yra daugelis tūkstančių dėkingų laiškų,*apturėtų 
nuo vyrų ir moterų, kurie sako atradę Swamp-Roptii kaip tik tuo vaistu, 
kuris reikalingas nuo inkstų, kepenų ir pūslės kliūčių. jSwamp-Rooto vertė 
ir klotis yra taip gerai žinomos, kad mes savo skaitytojams pątariam pa
siųsti pavyzdinės bonkelės. Adresas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. 
Rašydamas paminėk šitą laikraštį.

NAUJINU KALENDORIUS
1923 metams Paiangvins akių {tempimą, curb 

•sti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio; akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimuosą, egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki' 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

AKIŲ DAKTARAS

Naujienų Kalendorius 1923 
metams jau tapo išsiuntinėtas vi
siems Naujienų Skaitytojams.

Kas dar nebūtų gavęs ar negau 
tų Kalendoriaus, tegul tuojaus 
rašo Naujienų ofisan, ir Kalendo 
rius bus tuojaus pasiųstas kiek
vienam negavusiam.

Naujieną Kalendorius yra duo
damas dykai visiems Naujienų 
skaitytojams ir rėmėjams.

Naujieny Aimanakas ir Biz
nio Knyga 1923 metams bus gata
va ir bus išsiuntinėta greitu laiku.

t

ai
■ S

Specialia Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 GIEDANČIŲ KANARAlčIŲ IRI UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros 
ir Sieferto Kanaraitęš Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos męksikinės raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai CR fili 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

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

$6.95
Andreasburgo

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

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

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

liįguMo Lietuvos 
anglų kai

čia irgi padarytas di- 
Uktve-

.—.................y.......................— 
progresuoja ir kai kurie jų 
yra gana toli nužengę. Lietu
vos istorijos mokina Dr. Nai- 
kclis. Mokytojas yra gerai su
sipažinęs su tuo dalyku ir tu
ri išdirbęs ypatiųgą 'mokinimo 
metodų: 
istorijų 

bo-mis.
delis žingsnis pirniyĄ. 
ris mokina scenos (tąlykų ir 
šokių. Čia irgi padarytas ne
mažesnis progresas. Netoli

 

moj ateity Jaunuolių {Orkes
trą ruošiasi statyti scenoj Mi
ko Petrausko operetę “Adomas 
ir Ieva”.

( Tąsa ant 6to pusi.)

rios ir dažnos pūslės kliūtys, jaučia
mos dieną ir naktį, iritavimas, nuosė
dos ir tt.

Negalėjimas kontroliuoti, peršėji
mas, šlapiminė rakštis, reumatizmas, 
papurtomas, gali būtį kūno nykimas, 
veido blyškumas.

Inkstų Ligos Dažnumas.
Daugiausia žmonės nenumano apie 

inkstų ligos baisią didyneigą ir didelį 
dažnumą. Nors inkstų suirimai būva 
vieni dažniausių ligų, tečiaus ligoniai 
dažnai tik ant pabaigos jas pastebi, 
pasitenkindami gydymu sekinių, kuo
met pradinė liga tolydžio griauja 
sveikatą.

Paprasto didumo ir didelės bonkos 
visose aptiekose.

Nepadaryk klaidos, atmink vardą 
Dr. Kilmer’s Swamp-Root ir adresą, 
Binghamton, N. Y., kurį rasi ant kiek
vienos bonkos.

ji

10

n

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

įlaffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkito Ruffleš savo gal
vos odą kasdien per k<>)<ių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil- 

' gančiais.
Kaina 05c. aptiekose, arba prisiusi 
kito 75c. tiesiai Į labarątoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

•Kad 
jums

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

Pelei A. Miller
J 2128 W. 22nd St.

Tel. Canal 5838

DR. VAITUSH, O. D

Ant Bridgeportč
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką; užtikrinu kuogenau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai
DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 

3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

■t

NURSE
Telefonas

Yards
3135

v

M. Burokienė, Nursė
5141 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Lafayetto 4223
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
3228 W. SSth St., Chicaro. III.

For BeautiCtul!
Eyes

Make the Ūse olKO- 
Murine a Daily Habit. 
This Refreshing Eye \ 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyable. 
Sold by ai! Druggists. Write for Booklet,

MURINĘ CO., 9 East Obio štrcet, Chicago 

6
A. L. DĄVIDONIS; M. D< 

4643 So. Michigan Avė. 
Tel.\Kenwood 5107 

Valandos: nuo\9 iki 11 vai. ryto; nuc 
5:30 iki 7:30 vakare, ir

. 2816 SoxJMichigan Avė.
Tek vietory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet. Q
RezlJencijos t ei. Van Ruren 0294 

Ofiso tel. Boalevard 9093

Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moterilkų, Vyrilką, 

Vaikų ir visų chroniškų ilgą.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicage 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 TndeneAdence Blyd. Chicag*

Tik Auetb 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

1208 W. HarrinoB St. *

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

Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halated St., 

Kampai 18 ir Halsted Si.

Offich Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St, 

Gyvenimo vietai 
4HU Archer Avė. 

iki 4 po pietą
Tel. JLafayette 0098

4-------- -

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 1313 

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

Tlephonas Yards 5032

08. M. STUPHICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Ncdilioma ofisas yra 

uždaryta*

iii

Telephone Yards 5834

ŪR.T. 6. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 ild 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS -
Lietivis Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofiso va!.: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., ChieagA,
ii

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 i*yto 
Tel. Boulevard 5913

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

h

i DR. C. K. KLIAUGA
DENTLSTAS

11821 8o. Haieted St., Chicago, III.
| kampa® 18th St.
< Valandos! 9—12 ryto ir 1—8 vak. 

Phone Canal 0267

h

1

Dr. Anele Kaushillas D. Ct,
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

h

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 
1 3261 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118



NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, Sausis

Lietuviu Rateliuose Politikos ir Pašelpos kliube 
neramu.

su

(Seka nuo 5-to pusi.)
go bus įvesta dar vie- 
yrius- dainavimo mo- 
Mokytojauti dainuoti 
o ji-hia čerienč-Sta- 

iiime. Tikimasi, kad irz šis
rrius bus mėgiamas berniu- 
ir mergaičių.

f. Gru 
ežimo.

ua
Jž»

as lavina orkestrą 
Tame skyriui yra 
berniukai ir mer- 

muzikos instrumen-ganės su 
tais ir noriai lavinasi griežimo 
srity. Toj srityj orkestrą yra 
nužengusi gana toli: kai kurie 
jos nariai gražiai paskambina 
pianą, pagriežia smuiką ir ne
blogai vartoja kitus instrumen
tus. Tai labai pagirtina.

Pereitą penktadienį, gruo
džio 29 d., Jaunuolių Orkestrą

turėjo kalėdinį pasilinksmini
mą. Buvo parėdyta Kalėdų eg
laitė. Susirinkę berniukai ir 
mergaitės padainavo, padekle- 
miavo ir smagiai pažaidė. Or
kestras nariai įteikė savo mo
kytojui, J. Grušai, dovaną — 
$30 čekį. Ta dovana esanti 
padėka už Grušos dvejų metų 
besidarbavimą. Vaikučiai ir 
mergaitės gavo nemažai sal
dumynų.-—Reporteris.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S.LFABIONASCO.

Chicago.809 W. 35th St.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 

vos Atstovybėje.
Estam Registruoti Notarai 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

Lietu-

Nėris Petrulis
ž'uo pasauliu 

1923 m., 
amžiaus, 

ketvirtadienį,
kūno išlydėjimas 

3114 W. 42 gat.

pirmadienį .sausio 1 d 
išgyvenęs 20 menesių 
Laidotuvės įvyks 
sausio 4 d.; 
bus iš namų
1:60 vai. po pietų j Tautiškas 
kapines -/ *

Draugai ir pažystami yra 
prašomi atsilankyti į šermenis.

Pasilieka nubudime tėvai
Leonardas ir Magdelena

Petruliai.

Bridgeporto Politikos 
Pašelpos Kliube eina “naminis 
karas“. Tai įvyko todėl, kad 
per pastaruosius 3 metus kliu
be pirmininkavo žinomas 
bridgeportiečiams M. M. Yuo
dis, kurio vieton paskutiniame 
metiniame susirinkime kliubas 
išsirinko naują pirmininką, p. 
Zalatorių. Ęet kurgi tau M. 

savo vietą, 
tai juokda- 
papasakojęs 
kad ne-

ir

M. Yuodis užleis 
Ir ve kodėl. Koks 
rys kliubietis 
M. M. Yuodžiui,
teisingai buvo balsuota. Na, ir 
pastarasis dabar spiriasi, pats 
šaukia susirinkimus 

kliubas 
Nariai 
Pereitą

ir skelbia 
jau bus 

tuo gana 
penkta- 

sušauktas

viešai, kad 
suskaldytas, 
pasipiktinę, 
dienį įvyko* M. M. Y.
susirinkimas, kuriame vos tik 
neprieita prie “revoliucijos”. 
Op, draugeliai! republikonai 
su demokratais turės ir dau
giau rinkimų. Tvarkykite savo 
eiles, kad priešas nenugalėtų.

—Reporteris.

Bridgeporto moterys, o ypač 
iš Chicagos Komįiteto Ldet. 
Našlaičiams šelpti labai nepa* 
tenkintos žinia, kad p. p. šlp* 
ževičiene ir Venckienė atvyksta 
Amerikon, —■ reingiasi joms 
“puotą” kelti su visa eile pro
testų. Kaip girdėtis, jos turi 
teisę. “iLook out” viešnios! ga
li bus negerai. — Girdas.

BUKIETAS DRG. BIELINIUI.

Pas ^lietuvius yra mada bu
kietai teikti (lainininkanis-ar- 
tistams. Bet Gruodžio 31 d.' 
bukietas tapo įteiktas drg. K. 
Bieliniu i. Žmones sako, kad 
dainininkams perka vyrai bu
dėtus, o drg. Bieliniui nupir
ko— socialistai, 
rimas, bet geras, 
ir pats yra kaip 
Jis su savo kalba, 
malonia išraiška
mkietu Chicagos publikai per

šok madienį Meldažio «a-' 
Už tai, kad pilnai suderi- 
tai jam ir įteikta bukietas.

—Report.

Retas atsliti- 
Drg. Bielinis 
tik bukietas, 
su išžiūra ir 
buvo tikru

lej.
nūs,

CICERO ŽINIOS.
...............................  • t

Aetuviii Liuosybės svetaine, 
rietuvių vakarienė mokvkla. t * .
)ig. Kipro Bielinio prakalbos.

Daug nereikia aiškinti apie 
lietuvių Liuosybės svetainę. 
“Naujienų” skaitytojai jau ge
rai žino iš ^vietos pranešimų, 
kad praeitais metais mes įsigi
jome nuosavą svetainę... •

Gal daugeliui nėra svarbu 
žinoti, kad turim nuosavą sve
tainę, bet turi būt svarbu žino-

ti, kaip mums sekasi su ja. 
Juk daug kolonijų rengiasi 
statyti nuosavas svetaines, bet 
nežino kaip jiems seksis. Ne
minėsiu apie tai, kaip mes joj 
linksminamės, surengiame 
prakalbas ir 11. Rus svarbiau 
paminėti apie finansinį stovį, 
kurs nulemia gyvavimą tokios

liu- 
abe- 
sek- 
me-

Pridšminėtiniame šėrininkų 
susirinkime, gruodžio 27 d., 
paaiškėjo, kad Šerai jau paki
lo nuo $25 iki virš $40 (šėro 
nominale kaina $25). Tai 
dija, kad mums sekasi, be 
jonės ir ateity dar geriau 
sis. Dar nepraslinko vieni
tai, kaip B-vč gauna įplaukų 
jau taip stovi gerai.

Lietuviai turi dauig panašių 
įstaigų, bet ten ne visos ta i į) 
sėkmingai gyvuoja. Klausimas 
kodėl? Todėl, kad vieni už
rašo jas vyskupams, kiti — 
kitiems pai'beliams. Broliai lie
tuviai, nedarykim tokių klai
dų. Jei mes uždinbam tai mo- 
kėkim ir sau užrašyt. Kai busi
me patįs savininkai, tai galė
sime viską sutvarkyti geriau.

Beje Cicero Lietuvių Liuo
sybės Namo Bendrove rengia 
didelį koncertą septintai! ieny, 
sausio 21 <1., 1923 m., savoj 
svetainėj, 14-th st. ir 49-th Ct., 
paminėjimui metinių sukaktu
vių svetaines įsteigimo, 
ciceriečiai ir apielinkės 
viai rengkitės iš kalno 
oertan.

Žiemos sezonui atėjus

Pranešimi SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Taigi 
lietu- 
kon-

nę mokyklą. Pamokos įvyksta 
du kartu savaitėj. Lankosi 
apie trisdešimts mokinių. Mo
kinasi Anglų kalbos lietuvių 
gramatikos ir aritmetikos. Už
ėjus Kalėdų ir Naujų Meti] 
šventėms, mokykla buvo per
traukta. Po Naujų Metų ket
virtadienį sausio, 4 <1. 7:00 v. 

mokytis, 
mylintys 
ateit ir

vak., pradėsim vėl 
Taigi mokiniai ir 
mokytis, malonėkite 
mokytis t oi taus.

Mildos Teatro Dalininkams. Per
mainykite savo adresus, dalyvavimui 
metiniam susirinkime.

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st. 
Tel. Yards 2790

ANT RANDOS ruimas vienam ar 
dviem vaikinam, ar *merginoms ar ve
dusiai porai, su valgiu ar be valgio. 
Ruimas geras ir su visais patogumais 
Kreipkitės 1 lubos nuo fronto.

3218 So. Wallace St.

GRAŽUS $400.00 
Kimball pianas, turi 
duotas už $75.00.

Kreipkitės: 
3552 Roosevelt

Mahogeno KAS NORIT GĘEIT IŠMAINYT 
būti par-

Rd.
North Side. — Delei naujų metų 

šventės Lietuvių Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėtas 
ant kito pirmadienio, sausio 8, 7:3( 
vai. vak., bažnytinėj salėj. Nariai, 
malonėkit tai įsitėmyti. — Rast.

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio repeticijos veikalo “Ant Bedug
nės Krašto” bus seredoj sausio 3 d., 
7:30 vai. vak. Strumilos svetainėj. Vi
si lošėjai būtinai dalyvaukite.

— Režiseris.
•-----*-------------

Klaipėdos Klausimu Komiteto ir 
veikėjų susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 4, 1923 m. 8 va), vakare Eltos 
kambar., 3251 So. Halsted St. Visi 
Chicagos veikėjai kaip ir Komiteto 
nariai maloniai yra prašomi atsilan
kyti šin susirinkimam Reikalas labai 
svarbus; reikalinga bendrai pasitarti.

F. P. Brachulis, pirm.
S. V. Valančius, rast.

Petnyčioj, sausio 5, Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos at
stovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys kalbės Ivanovo Salėje, 
2101 — 137th St., Indiana Harbor, 
Ind. Pradžia 7:00 vai. vakare. Drau
gai, ateikite visi Į prakalbas

Susivienijimo Lietuvių Ex-kareivių 
metinis susirinkimas įvyks sausio 4 d., 
8 vai. vakare, po numeriu 4400 So. 
Hermitage Avė. Visi draugai ex-ka- 
reiviai yra kviečiami atsilankyti susi
rinkiman, 
svarstyti, 
ba.

nes yra svarbių reikalų 
Bus renkanfa nauja valdy-

— J. Matulis, pirm....

Lietuvių organizacijųCicero.
draugijų Sąjungos susirinkimas bus 
sausio 3 dieną, 7:30 v. vakare, Lietu
vių Liuosybės svetainėje, 14 St. ir 
49 Ct. Draugijų ir kliubų delegatai 
yra kviečiami būtinai ateiti susirinki
man laiku. — K. Yurijonas.

lietu-
I imi-! Jaunuolių orchestros susirinkimas 

. . Į įvyks šį vakarą Mark White Sųuare
kario- svelainėj. Visi nariai ir tėvai ateiki- 

turinie labai svarbių reikalų
— Komitetas^

te, nes 
aptarti.

L. K. Mindaugio Draugijos met'nis 
susirinkimas įvyks penktadienį sausio 
5 d., 7:30 vai. vakarą, D. Shemaičio 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Drau
gai susirinkit laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. A. Varneks, sekr.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJA prityrusių 
moterų išmetamoms popie- 
roms skirstyti; geras mokesnis

Republic Waste Paper Co., 
1039 W. Congress St. arti

Morgan gat.

PARSIDUODA cigarų; ciga- 
retų ir rašomosios popieros 
krautuve.

3113 So. Halsted Str.

PARSIDUODA saliunas, ge
ras senas biznis, 
parduosiu pigiai,

išdirbtas, 
nes turiu 

kelius biznius. Kreipkitės
900 Maxwcll St.

PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 
ANT ANTRO MORGIČIO.

Jeigu turit namą išmokėję, išmainy- 
j siu tainstoms ant didesnio namo arba 
j už pinigus galiu nupirkt. Bučeiyies, 
Įgrosemes, automobilius, lotus mainau 
ant namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų morgičių. 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St., 

Chicago, III.
Telephone Boulevard 1550 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va
karo ». pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadiėniais nuo 9 iki 1. \

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsu 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. tAtsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct.', Cicero, III.

REIKALAUJAM angliškai kalbam 
čių vyrų, kurie yra išgyvenę Chicagoj 
trejis metus ar daugiau ir yra 25 me- 
;ų amžiaus ar daugiau. Švarus dar- 
?as, geras uždarbis ir gera proga išsi
mokyti gerą darbą, kur galėsi uždirb
ti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.

Atsiklauskite pas
WILLIAM H. N0WAK, 

vedėją,
Room« 348, 29 So. La Šalie St. 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
sausio 6 d., 1923 m.

iki

REIKALAUJAMA padėjėjų į 
liejyklą; 43c. j valandą; nuola
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Crane Co., So.‘ Ked- 
zie Avė. & 40 th St.

REIKALINGAS vyras janitoriui už 
jagelbininką, senas ar jaunas; darbas 
pastovus; gera proga Mokesnis mė
nesinis. Atsišauk laišku, pažymėda
ma amžį ir patyrimą. Adresas: No. 
189. 1739 So. Halsted St

PARDUODAMA saliunas 
Brighton Parke lietuvių ir ki
tų tautų apgyventoj vietoj. 
Kreiptis po num. 3846 S. 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd.

Tel. Pu 11 man 2600

NEKRUTAMAS TURTAS
Parduodama medinis namas 4 pagy

venimais po 4 ir 3 kambarius,, akme
ninis pamatas, 6014 So. Peoria gat., 
arti 60-tos. Randos $600 į metus. 
Gatvė ištaisyta, lotas 25 per 125. Par
duos už $3,850 išmokėjimais. Didelis 
bargenas. Pasiskubink. Tur būt par
duotas. J. Ten. Houten, 6051 South 
Halsted St.

turiu

PARDAVIMUI krautuvė, kuiioj 
randasi cigarai, cigaretai, Ice cream, 
magazinai, notions ir visoki daigtai. 
Gera proga pirkti. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Vieta arti kampo, gera 
transportacija.

1152 W. 51st St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė lietuvių ir lenkų apgyventoj 
kolonijoj. Priežastį pardavimo 
nosite ant vietos.

1501 W. 47th St. 
(Iš užpakalio)

suži-

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
arba be namo. Turiu du bizniu, to
dėl ir su maža suma pinigų gali kiek
vienas pirkt. Savininkas duoda mor- 
gičių, arba mainysiu ant namo, loto, 
ar kitokio daikto.

4502 So. Honore St.

PARSIDUODA namas Brighton 
Parke 2 aukštų, 4 ir 5 kambariai, na
mas stovi ant cimentmių blaksų, ran
dos neša $30 į mėnesį, bet gali nešti 
ir daugiau; parduosiu pigiai už 
$2,400. įnešti reikia $l,6|00, o kitus 
palieka ant nrorgičio. Kreiptis į 
Joseph Bružas 2 lubos.

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 akrų farma Wis- 
consino valstijoje. Visi nauji bu- 
dinkai, sodas su daug vaisinių medžių. 
Arti prie miesto ir gelžkelių ir visų 
įstaigų farmerianvs reikalingų. Ūkis 
visas labai gražus. Parduosiu arba 
mainysiu ant Chicagos prapertės. 
Kreipkitės pas savininką nuo 6 vai. 
vakarais; visą dieną šventadieniais, 2 
lubos.

3418 So. Wallace St., 
Chicago, III. .

MOKYKLOS

Naujus metus pasitinkant 
ciceriečiai buvo užimti namų 
reikalais — svečiais. Daugelis 
negalėjo dalyvauti gerbiamojo 
lietuvių darbuotojo Socialde- 
ąiiokrato, nesenai atvykusio iš 
Lietuvos, drg. K. Bielinio, pir
mose prakaJbose, gruodžio 31 
d., Meldažio svetainėje. Bet ci- 
įeriečiai sako: “Mes susitiksi
me su gerbiamu svečiu trečia
dieny, sausio 3 d., . vakare, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14-th St. ir 49-tr Ct., Ciceroj.

•Chicagos Lietuviu Auditoriam B-ves 
direktorių ir draugijų atstov susirin
kimas neįvyks sausio 1, bet/jvyks sau
sio 8 d., 1923 m., 8 vai. v are, Keis
tučio Spulkos name 840 V. 33rd St. 
Direktoriai ir draugijų atstovai ma
itinėkite pribūti į virš minėtą susirin
kimą, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti

K. J. Demereckas, B-vės sekr.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ii’ Kliubu rengia milžiniška teatr" ne- 
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, Šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. —- J. Antanaitis.J. Antanaitis,

Seredoje, sausio 3, Drg. K. Bicl"nis, 
Bietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys kalbės Liuosybės Sa
lėje 14th St. ir 49 Ct., C'cero, III. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. įžanga lė
šų padengimui — 15e. Draugai, atei
kite visi j prakalbas.

MAJESTIC TEATRAS

cagiečių, ‘kad svetys daro ma
lonų įspūdį į klausytojus ir 
gyvai šviečia Lietuvos reika
lus, tai ir mums bus malonu

Taigi', ciceriečiai, dalyvauki
me visi drg. Bielinio prakalbo
se. —M-los raštininkas.

REIKALINGAS senas žmo
gus arba jaunas vaikas prie iš
vežk) j imo groserio. Kreiptis 
per telfoną:

Prospect 0567.

PARDUODAMA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, biznis eina gerai, vie
ta visokių tautų apgyventa prie biz- 
nevos gatvės.

Kreiptis
2136 So. Halsted St.

REIKALAUJU kriaučių prie naujų 
ir senų siuvimų; taipgi prosytojo ant 
Hoffman prieinamos mašinos, darbas 
ant visados žmogui, norinčiam geros 
ir stedavos vietos ir gyventi ant švie
žio oro. Malonėkit atsišaukti per 
laišką. Paul Kriksciun, New Milford, 
Conn.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vieloj, lietuvių ir visokių ki
tų tautų apgyventoj. Biznis iš
dirbtas per 10-tį metų.

1342 S. Cicero Avė.

VALENTINES DRFSSMAKING 
C0LLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in-į 
formacijų. >4

Sara Patek, pirmininkė.

REIKALAUJA VYRŲ

rankiniams ir ilgiems pinklams 
galąsti.

FULTON SAW W0RKS,
52 Avė. A 22 St.

PARDAVIMUI saldainių vežiotė 
su troku ir kostumeriaiL Biznis iš
dirbtas per 3 metus; parduosiu pigiai; 
pardavimo priežastis; važiuoju į Lie
tuvą. Kreiptis —

4459 So. Richmond St.
Baker shop vakarais tarpe 6— 8 vai.

PARDAVIMUI bučerne, viena 
geriausių prie Halsted ir gana1 
geras biznis daromas. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vie
tos. 3562 So. Halsted St.

' AUŠROS

MOKYKLOJE
Mokinama:

‘‘Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos ! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu 1 Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau!
35c. aptickoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooktyn, N. Y.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Majestic Teatre visą šią savaitę 
duodama Naujų Metų Išvakarų Vai
dinimas.

Programo viršūnėj stovi Waltet 
Manthey, kuris maloniai giedą^ir gra
žiai šoka; jis yra atmenamas! iš jo 
dalyvavimo šoky su Pavlovą pastara
jame vaidinime čia; jam padeda gru
pė gražių giedančių ir šokančių mer
ginų; tarp ju yra Jean Spence, Peggy 
Bowen, Adele1 Alban ir Juliet Char- 
lotte.

Be to programas yra turiningas ki
tais dalykais, jis užbaigiama gražiais 
krutumais paveikslais.

REIKALAUJAMA lietuvių 
pardavėjų nekrutamai nuosavy
bei pardavinėti. Kreiptis —

PERMUT REALTY CO., 
7757 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas 
svetaine. Gera vieta.

Kreipk i tęs J
8428 Vincennes Avė.

SU

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

matikos.

Vakar dienos “Naujienose”, 
Lietuvių Rateliuose, aint penk
to ir šešto puslapių, įsiskverbė 
kelios zcceriškos klaidos.y

Žinutėj “Kipro Bielinio pra
kalbos,” po ta pačia antrašte 
įdėta antrašte '‘Didžioji Ope
ra,” kuri ten visai nepriklausė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 W. 48 St.

REIKALINGAS ^atsakantis 
barberys; turi mokėt savo dar- 

AOKArklII lirčlfn HRA AI Darbas ant visados. Atsi- 
ASMENŲ JIESKUJiMAL šaukti L. Striupas, 182S W. 
------------ f------ ------------------- North Avė. Jei. Hiimboldt 0194.
PAJIEŠKAU savo draugo Povilo 

Kačiuno; girdėjau gyvena Chicagoj. 
Jis pats ar kas žinote, malonėkit pra
nešti adresu:

ANTANAS MIKALAJŪNAS, 
3059 W. 38 St. •

Tel. Lafavette 5126

PARDAVIMUI saliunas senas biz
nis ir visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Kas 
pirmas tas laimės. Galit pirkti visą 
arba pusę.

Kreipkitės
3512 Sq. Lowe Avė.

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
U2th STREET
Tel. Kedrie IMS

BS14-1A RoomtsII RA

CKICAtO, ILL

koluimnoj, vidury trečio para
grafo, pasakyta: “Liaudininkai 

smulkiųjų ūkininkų parti- 
Turi būti: “Liaudininkai 

stambiųjų ūkininkų parti-

yra 
ja”, 
yra 
ja.”

Toliau žinutėj “Draugiška 
Vakarienė”, amt šešto puslapio, 
pirtnoj kolumnoj, trečiojo pa
ragrafo pradžioj, pasakyta: 
“. ..Vokietijos Nepriklausomų 
Socialdemokratų...” Žodis 
“Nepriklausomų” nereikalin
gas.

Toj pačioj žinutėj, antroj

ra'grafo, dvejose vietose sumi
nėta Dr. A. Karalius. Turi 
ti Dr. A. Montvidas. xDr. A. 
raliaus ten visai’ nebuvo.

Už padarytas klaidas atsi 
prašome.

bu-
Ka-i

ISRENDAVOJIMUI
GARAŽAS ANT RANDOS

8 automobiliams a>ba t rokams gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir 
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J. S. 
Czaikauska j Central Manufacturing 
District Banką, 1112 W. 35th St., Chi
cago. Tel. Baulevard 6310 Vaka
rais: Republic 4066.

ANT RANDOS 6 ruimų flatas s.i 
visais patogumais Gu ražas vienai 
cašmai. Naujas bildingas ir gražioj 
vietoj.

Kreipkitės
P. Adomaitis, 

6630 S. Talman Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
UŽ DYKĄ duodu gyventi ruimą 

moteriai ar merginai už pridabojimą 
3 metų vaiko. Galima matyti vakare 
nuo 6 iki 8 valandos.

Kreipkitės
| Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. No. 16.

REIKIA atsakančio bučerio, 
kad suprastų vokiškai. Darbas 
nuolat.

1222 St. Charles Rd., 
Maywood, III.

REIKALAUJAMA bušelmanų 
(pritaisytojų) ir prosytojų; nuo 
latinis darbas. Kreiptis

Oglesby Cleaners and Dyers 
2334 E. 71 St.

REIKALAUJA langų plovė
jų-
Chicago Windo\v Cleaning Co.,

62 W. Washington St.
Room 21.

_ , . ,>........ . i..ii.

REIKALAUJA darbininkų į 
pirtį.

Kreiptis
1115 S. Paulina St.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
gerai darbą ir turi mokėti angliškai 
ir lenkiškai.

Kreipkitės
I Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

No. 15.

TIK $150.
Už 1921 Exselsior Motorcycle puiki 

side car. Pasiimk draugą katras su
prantą važiuoti ir nepraleisk progos. 
Parduodu roll top deską su 37 skirtin
gais stalčiais puikiai padaryta už 
$25.00 . Priežastis pardavimo liga ir 
operacija. 3210 S. Halsted St

GROSERNĖ, mokyklos daiktų ir 
saldainių krautuvė priešais viešą mo
kyklą, antros durys nuo bučernės, ge
ras biznio blokas northsidėj; pigi ran
da su kambariais gyvenimui; turi būt 
parduota tuojaus turto likvidavimui. 
$950 arba geriausis greitas pasiūly
mas, už viską. Tik žmonės pasirengę 
nirkti tesikreipia, 703 Willow St., 1 
blokas į rytus nuo Halsted.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų J visas augfitesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.! 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eile, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
■ 'sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barbe
no.

1926 S. Kedzie Avė.

PR1VATES ‘AUTOM ČBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
risokio išdirtrimo automobilius. Lais- 
iius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klęsos.
tfUNSON SCHOOL OP MOTORING

1507 W. Madlson St

PARSIDUODA pigiai įšildomas pe
čius aliejaus mašinėlėms bei anglimis 
kurianamas, rašomas stalas su ant- 
vožiu ir krėslais, mažas stalas su krė
slais, knyginė šėpa, gesinis pečiukas, 
firankos langams, drabužmė komodė, 
Antros lubos po num. 10901 South 
Michigan Avė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.
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Lietuviu Rateliuose. Politikos ir Pašelpos kliube 
neramu.

(Seka nuo 5-to pusi.)
Neužilgo bus Įvesta dar vie- 
is skyrius—dainavimo mo- 
rkla. Mokytojauti dainuoti 
įsižadėjo p-lnia čerienė-Sta- 
uliutė. Tikimasi, kad ir šis 
yrius bus mėgiamas berniu- 
į ir mergaičių.
J. Grušas lavina orkestrą 

:imo. Tame skyriui yra 
pietę berniinkai ir mer- 
s su muzikos instrumen- 
ir noriai lavinasi griežimo 

Toj srityj orkestrą yra 
nužengusi gana toli: kai kurie 
jos nariai gražiai paskambina 
pianą, pagriežia smuiką ir ne-1 
blogai vartoja kitus instrumen
tus. Tai labai pagirtina.

>ųs

Bridgeporto Politikos 
Pašelpos Kliube eina “naminis 
karas”. Tai Įvyko todėl, kad 
per pastaruosius 3 metus kliu
be pirmininkavo žinomas 
bridgoportiečiams M. M. Yuo- 
dis, kurio vieton paskutiniame 
metiniame susirinkime kliubas 
išsirinko naują pirmininką, p. 
Zalatorių. ' Bet kurgi tau M. 
M. Yuodis užleis 
Ir ve kodėl. Koks 
rys kliubietis 
M. M. Yuodžiui,
teisingai buvo balsuota. Na 
pastarasis dabar spiriasi, pats 
šaukia susirinkimus 
viešai, kad kliubas 
suskaldytas. Nariai 
pasipiktinę. Pereitą 
dienį Įvyko M. M. Y.
susirinkimas, kuriame vos tik 
neprieita prie “revoliucijos”. 
Op, draugeliai! republikonai 
su demokratais turės ir dau- 

berniukai ir|^*au 4’inkimų. Tvarkykite savo 
i les, kad priešas nenugalėtų.

—Reporteris.

ir

savo vietą, 
lai juokda- 
papasakojęs 
kad ne- 

ir

ti, kaip mums sekasi siu ja. 
Juk dauig kolonijų rengiasi 
statyti nuosavas svetaines, bet 
nežino kaip jiems seksis. Ne
minėsiu apie tai, kaip mes joj 
linksminamės, surengiame 
prakalbas ir lt. Bus svarbiau 
paminėti apie J'imansinĮ stovį, 
kurs nulemia gyvavimą tokios

Pranešim®# SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Mildos Teatro Dalininkams. Per- 

rhainykite savo adresus, dalyvavimui 
metiniam susirinkime.

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st.
Tel. Yards 2790

ANT RANDOS ruimas vienam ar 
dviem vaikinam, ar merginoms ar ve
dusiai porai, su valgiu ar be valgio. 
Ruimas geras ir su visais patogumais 
Kreipkitės 1 lubos nuo fronto.

3218 So. Wallace St.

PereHą penktadienį, gruo
džio 29 d., Jaunuolių Orkestrą 
Mark Wbite Square parkuty 
turėjo kalėdinį pasilinksmini
mą. Buvo parėdyta Kalėdų eg
laitė. Susirinkę i_______  (
mergaitės padainavo, padek le
nkavo ir smagiai pažaidė. Or
kestro® nariai įteikė savo mo
kytojui, J. Grušai, dovaną — 
$30 čekį. Ta dovana esanti 
padėka už Grušos dvejų metų 
besidarbavimą. Vaikučiai ir 
mergaitės gavo nemažai sal
dumynų.—Reporteris.

North Side. — Delei naujų meti; 
Šventės Lietuvių Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėta? 
ant kito pirmadienio, sausio 8, 7:3(1 
vai. vak., bažnytinėj salėj. Nariai 
malonėkit tai įsitėmyti. — Rast.

liu- 
abe- 
sck- 
me-

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio repeticijos veikalo “Ant Bedug
nės Krašto” bus seredoj sausio 3 d., 
7:30 vai. vak. Strumilos svetainėj. Vi
si lošėjai būtinai dalyvaukite.

— Režiseris.

ir skelbia 
jau bus 

tuo gana 
penkta- 

suša liktas

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FABIONAS CO.

Bridgeporto moterys, o ypač 
iš Chicagos Komiteto Ldet. 
Našlaičiams šelpti labai nepa
tenkintos žinia, kad p. p. Šle
ževičienė ir Venckiene atvykstu 
Amerikon, — reingiasi joius 
“puotą” kelti su visa eile pro
testų. Kaip girdėtis, jos turi 
teisę. “Look out” viešnios! ga
li bus negerai. — Girdas.

Priėšmi nė t iniame šeri n inkų 
susirinkime, gruodžio 27 d., 
paaiškėjo, kad serai jau paki
lo nuo $25 iki virš $40 (Šero 
nominale kaina $25). Tai 
dija, kad mums sekasi, be 
jones ir ateity dar geriau 
sis. Dar nepraslinko vieni
tai, kaip B-vė gauna įplaukų 
jau taip stovi gerai.

Lietuviai turi daug panašių 
įstaigų, bet ten ne visos taip 
sėkmingai gyvuoja. Klausimas 
kodėl? Todėl, kad vieni už
rašo jas vyskupams, kiti — 
kitiems paibeliams. Broliai lie
tuviai, nedarykim tokių klai
dų. Jei mes uždirbam tai mo- 
kėkim ir sau užrašyt. Kai busi
me patįs savininkai, tai galė
sime viską sutvarkyti geriau.

Beje Cicero Lietuvių Liuo
sybės Namo Bendrovė rengia 
didelį koncertą septintai! ieny, 
sausio 21 <1., 1923 m., savoj 
svetainėj, 14-th st. ir 49-th Ct., 
paminėjimui metinių sukaktu
vių svetainės įsteigimo, 
ciceriečiai ir apielinkes 
viai reng’kitės iš kalno 
certan.

Klaipėdos Klausimu Komiteto ir 
veikėjų susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 4, 1923 m. 8 vaj. vakare Eltos 
kambar., 3251 So. Halsted St. Visi 
Chicagos veikėjai kaip ir Komiteto 
nariai maloniai yra prašomi atsilan
kyti Šin susirinkimam Reikalas labai 
svarbus; reikalinga bendrai pasitarti.

F. P. Brachulis, pirm.
S. V. Valančius, rast.

Pėtnyčioj, sausio 5, Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos at
stovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys kalbės Ivanovo Salėje, 
2101 — 137th St., Indiana Harbor, 
Ind. Pradžia 7:00 vai. vakare. Drau
gai, ateikite visi j prakalbas

Susivienijimo Lietuvių Ex-kareivių 
metinis susirinkimas įvyks sausio 4 d., 
8 vai. vakare, po numeriu 4400 So. 
Hermitage Avė. Visi draugai ex-ka- 
reiviai yra kviečiami atsilankyti susi- 
rinkiman, 
svarstyti, 
ba.

nes yra svarbių reikalų 
Bus renkanfa nauja valdy-

— J. Matulis, pirm....

BUKIETAS DRG. BIELINIU!.
Žiemos sezonui atėjus

Taigi 
lictu- 
koil-

Cicero.
draugijų Sąjungos
sausio 3 dieną, 7:30 v. vakare, Lietu
vių Liuosybės svetainėje, .14 St. ir 
49 Ct. Draugijų ir kliubų delegatai 
yra kviečiami būtinai ateiti susirinki- 
man laiku. — K. Yurijonas.

Lietuvių organizacijų 
susirinkimas bus

1*1
809 W. 35th St., Chicago. z 

Tel. Blvd. 0611 ar 0774 
vos Atstovybėje.

Esam Registruoti Notarai Lietu- 
ir parduodame laivakortes.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

nūs,

Nėris Petrulis

Pas lietuvius yra mada bu
kietai teikti dainių inkayiis-ar- 
tistams. Bet Gruodžio ' 31 d.' 
bukietas tapo įteiktas drg. K. 
Bieliniui. Žmonės sako, kad 
dainininkams perka) vyrai bu
kietus, o drg. Bieliniui nupir
ko—socialistai, 
k imas, bet geras, 
ir pats yra kaip 
Jis su savo kalba, 
malonia išraiška 
bukietu Chicagos publikai per- 

sekmadienį Meldažio «a-x 
Už tai, kad pilnai suderi- 
tai jam ir įteikta bukietas.

—Report.

Rętas atsiiti- 
Drg. Bielinis 
tik bukietas, 
su išžiūra ir 
buvo tikru

CICERO ŽINIOS.

Persiskyrė su š uo pasauliu 
pirmadienį sausio 1 d., 1923 m., 
išgyvenęs 20 mėnesių amžiaus. 
Laidotuvės įvyks 
sausio 4 d.; 
bus iš namų 
l:«0
kapines .

Draugai ir pažystami yra 
prašomi atsilankyti į šermenis.

ketvirtadienį, 
kūno išlydėjimas 

3114 W. 42 gat. 
vai. po pietų j Tautiškas

Lietuvių Liuosybės svetainė.
Lietuviu vakarienė mokykla.
Drg. Kipro Bielinio prakalbos

Pasilieka nuliudime tėvai
Leonardas ir Magdelena

Petruliai.

Daug nereikia aiškinti apie 
Lietuvių Liuosybės svetainę. 
‘“Naujienų” skaitytojai jau ge
rai žino iš vietos pranešimų, 
kad praeitais metais mes įsigi
jome nuosavą svetainę... »

Gal daugeliui nėra svarbu 
žinoti, kati turim nuosavą sve
tainę, bet turi būt svarbu Jžino-

lietu- 
Liuo- 

sybės svetainėj Įsteigė vakarie
nę mokyklą. Pamokos Įvyksta 
du kartu savaitėj. Lankosi 
apie trisdešimts mokinių. Mo
kinasi anglų kalbos lietuvių 
gramatikos ir aritmetikos. Už
ėjus Kalėdų ir Naujų Metų 
Šventėms, mokykla buvo per
traukta. Po Naujų Metų ket
virtadienį sausio, 4 d. 7:00 v. 

mokytis, 
mylintys 
ateit ir

JaunuoEų orchestros susirinkimas 
įvyks šį vakarą Mark White Sųuare 
svetainėj, 
te, nes 
aptarti.

Visi nariai ir tėvai ateiki- 
turime labai svarbių reikalų

— Komitetas.

Mindaugio Draugijos met'nis 
susirinkimas įvyks penktadienį sausio 
5 d., 7:30 vai. vakarą, D. Shemaičio 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Drau
gai susirinkit laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. A. Varnei s, sekr.

L. K.

vak., pradėsim vėl 
Taigi mokiniai ir 
mokytis, malculėkite 
mokytis t otraus.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau Jani dožą

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos ! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau I
35c. aptiekoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y

Naujus metus pasitinkant 
ciceriečiai buvo užimti namų 
reikalais — svečiais. Daugelis 
negalėjo dalyvauti gerbiamojo 
lietuvių darbuotojo Socialde
mokrato, nesenai atvykusio iš 
Lietuvos, drg. K. Bielinio, pir
mose prakalbose, gruodžio 31 
d., Meldažio svetainėje. Bet ci- 
^eriečiai sako: “Mes susitiksi
me su gerbiamu svečiu trečia
dieny, sausio 3 d., . vakare, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14-th St. ir 49-tr Ct., Cicero j. 
, Kadangi teko girdėti iš chi- 
cagiečių, kad svetys daro ma
lonų įspūdį į klausytojus ir 
gyvai šviečia 'Lietuvos reika
lus, tai ir mums bus malonu

Įirsti jį.
Taigi', ciceriečiai, dalyvau'ki- 
e visi drg. Bielinio prakalbo- 

—M-los raštininkas.

Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 
direktorių ir draugijų atstovų Susirin
kimas neįvyks sausio 1, bet įvyks sau
sio 8 d., 1923 m*., 8 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name 840 W. 33rd St. 
Direktoriai ir draugijų atstovai ma
itinėkite pribūti į virš minėtą susirin
kimą, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti

K. J. Demereckas, B-vės sekr.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr" ne- 
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, Šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. —r J. Antanaitis.

Seredoje, sausio 3, Drg. K. Bicl'nis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys kalbės Liuosybės Sa
lėje 14th St. ir 49 Ct., C’cero, III. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga lė
šų padengimui — 15c. Draugai, atei
kite visi j prakalbas.

MAJESTIC TEATRAS

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Majestic Teatre visą šią savaitę 
duodama Naujų Metų Išvakarų Vai
dinimas.

Programo viršūnėj stovi W ai t et 
Manthey, kuris maloniai gieda ir gra
žiai šoka; jis yra atmenamas iš jo 
dalyvavimo šoky su Pavlovą pastara
jame vaidinime čia; jam padeda gru
pė gražių giedančių ir šokančių mer
ginų; tarp ju yra Jean Spence, Peggy 
Bowen, Adele Alban ir Juliet Char- 
lotte.

Be to programas yra turiningas ki
tais dalykais, jis užbaigiama gražiais 
krutumais paveikslais.

Vakar dienos ‘“Naujienose”, 
Lietuvių Rateliuose, amt penk
to ir šešto puslapių, Įsiskverbė 
kelios zeceriškos klaidos.

Žinutėj “Kipro Bielinio pra
kalbos,” i)o ta pačia antrašte 
įdėta antrašte ‘‘Didžioji Ope
ra,” kuri ten visai nepriklausė.

Toj pačioj žinutėj, trečioj 
koluimnoj, vidury trečio para
grafo, pasakyta: “Liaudininkai 

smulkiųjų ūkininkų parti- 
Turi būti: “Liaudininkai 

stambiųjų ūkininkų parti-

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Rusiškos ir i ūkiškos vanos
I2th STREET 
TeL Kedzie *>03

PAJIEŠKAU savo draugo Povilo 
Kačiuno; girdėjau gyvena Chicagoj. 
Jis pats ar kas žinote, malonėkit pra
nešti adresu:

ANTANAS MIKALAJŪNAS, 
3059 W. 38 St. '

Tel. Lafavette 5126

IŠRENDAVOJIMUI

BS14-1A RoomtsII Rd.

OUCAtO. ILL

yra 
ja”, 
yra 
ja.”

Toliau žinutėj “Draugiška 
Vakarienė”, aimt šešto puslapio, 
pirmoj kolum.noj, trečiojo pa
ragrafo pradžioj, pasakyta: 
“. ..Vokietijos Nepriklausomų 
Socialdemokratų... ” žodis 
“bepriklausomų” nereikalin
gas.

Toj pačioj žinutėj, antroj 
kolumnoj, pradžioj antrojo pa
ragrafo, dvejose vietose sumi
nėta Dr. A. Karalius. Turi 
ti Dr. A. Montvidas. Dr. A. 
raliaus ten visai’ nebuvo.

Už padarytas klaidas atsi- 
prašome.

GARAŽAS ANT RANDOS
8 automobiliams a>ba trakams gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir 
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J. S. 
Czaikauska i Central Manufacturing 
District Banką, 1112 W. 35th St., Chi
cago. Tel. Baulevard 6310 Vaka
rais: Republic 4066.

ANT RANDOS G ruimų flatas si 
visais patogumais Garažas vienai 
rainai. Naujas bildingas ir gražioj 
vietoj.

Kre’pkitės
P. Adomaitis,

6630 S. Talman Avė.

REIKIA DARBININKŲ -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOTERŲ

REIKALAUJA prityrusių 
moterų išmetamoms popie- 
roms skirstyti; geras mokesnis

Republic Wastc Paper Co.,
1039 W. Congress St. arti 

Morgan gat.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ /

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsu 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. jĄtsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct.', Cicero, III.

' a
REIKALAUJAM angliškai kalban

čių vyrų, kurie yra išgyvenę Chicagoj 
trejis metus ar daugiau ir yra 25 me
tų amžiaus ar daugiau, švarus dar
bas, geras uždarbis ir gera proga išsi
mokyti gerą darbą, kur galėsi uždirb
ti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.

Atsiklauskite pas
WILLIAM H. N0WAK, 

vedėją,
Roonv 348, 29 So. I41 Šalie St. 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų iki 
sausio G d., 1923 m.

REIKALAUJAMA padėjėjų j 
liejyklą; 43c. į valandą; nuola- 
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Cranc Co., So.’ Ked
zie Avė. & 40th St.

REIKALINGAS vyras janitoriui už 
pagelbininką, senas ar jaunas; darbas 
pastovus; gera proga Mokesnis mė
nesinis. Atsišauk laišku, pažymėda
ma amžį ir patyrimą. Adresas: No. 
189. 1739 So. Halsted St

REIKALINGAS senas žmo
gus arba jaunas vaikas prie iš- 
vežiojimo groserio. Kreiptis 
per telfoną:

Prospect 0567.

REIKALAUJU kriaučių prie naujų 
ir senų siuvimų; taipgi prosytojo ant 
Hoffman prieinamos mašinos, darbas 
ant visados žmogui, norinčiam geros 
ir stedavos vietos ir gyventi ant švie
žio oro. Malonėkit atsišaukti per 
laišką. Paul Kriksciun, Ne\v Milford, 
Conn.

REIKALAUJA VYRŲ

rankiniams ir ilgiems piuklams 
galąsti.

FULTON SAW WORKS,
52 Avė. & 22 St.

REIKALAUJAMA lietuvių 
pardavėjų nekrutamai nuosavy
bei pardavinėti. Kreiptis —

PERMUT REALTY CO., 
7757 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 W. 48 St.

REIKALINGAS atsakantis 
barberys; turi mokėt savo dar
bą. Darbas ant visados. Atsi
šaukti L. Striupas, 1823 W. 
Noi’th Avė. Jei. Hiimboldt 0194.

REIKIA atsakančio bučerio, 
kad suprastų vokiškai. Darbas 
nuolat.

1222 St. Charles Rd., 
Maywood, III.

REIKALAUJAMA bušelmanų 
(pritaisytojų) ir prosytojų; nuo 
latinis darbas. Kreiptis

Oglesby Cleaners and Dyers 
2334 E. 71 St.

REIKALAUJA langų plovė
ją
Chicago Window Cleaning Co.,

62 W. Washington St.
Room 21.

_______________ 1_______________

GRAŽUS $400.00 
Kimball pianas, turi 
duotas už $75.00.

Kreipkitės: 
3552 Roosevelt

Mahogėno KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
būti par-

Rd.

PARSIDUODA cigarų,' ciga- 
retų ir rašomosios popicros 
krautuve.

3113 So. Halsted Str.

PARSIDUODA saliunas, ge
ras senas biznis, išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes turiu 

‘'kelius biznius. Kreipkitės
900 Maxwell St.

PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 
ANT ANTRO MORGIČIO.

Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tainstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirkt. Bučenies, 
grosemes, automobilius, lotus mainau 
ant namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų m<orgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas* teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St., 

Chicago, IH.
Telephone Boulevard 1550

Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va
karo | pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1. \

bu-
Ka-

SIŪLYMAI KAMBARIU
REIKALAUJA darbininkų Į 

pirtį.
Kreiptis

1115 S. Paulina St.

UŽ DYKĄ duodu gyventi ruimą 
moteriai ar merginai už pridabojiiną 
3 metų vaiko. Galima matyti vak<ue 
nuo 6 iki 8 valandos.

Kreipkitės
Į Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. No. 16.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
gerai darbą ir turi mokėti angliškai 
ii' lenkiškai. k

Kreipkitės
T Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

No. 15.

PARDUODAMA saliunas 
Brighton Parke lietuvių ir ki
tų tautų apgyventoj vietoj. 
Kreiptis po mini. 3846 S. 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd.

Tel. Pullman 2600

NEKRUTAMAS TURTAS
Parduodama meilinis namas 4 pagy

venimais po 4 ir 3 kambarius, akme
ninis pamatas, 6014 So. Peoria gat., 
arti 60-tos. Randos $600 į metus. 
Gatvė ištaisyta, lotas 25 per 125. Par
duos už $3,850 išmokėjimais. Didelis 
bargenas. Pasiskubink. Tur būt par
duotas. J. Ten. Houten, 6051 South 
Halsted St.

turiu

PARDAVIMUI krautuvė, kurioj 
randasi cigarai, cigaretai, Ice cream, 
magazinai, notions ir visoki daigtai. 
Gera proga pirkti. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Vieta arti kampo, gera 
transportacija.

1152 W. 51st St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė lietuvių ir lenkų apgyventoj 
kolonijoj. Priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos.

1501 W. 47th St. 
(Iš užpakalio)

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
arba be namo. Turiu du bizniu, to
dėl ir su maža suma pinigų gali kiek
vienas pirkt. Savininkas duoda mor- 
gičių, arba mainysiu ant namo, loto, 
ar kitokio daikto.

4502 So. Honore St.

PARDUODAMA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, biznis eina gerai, vie
ta visokių tautų apgyventa prie biz- 
nevos gatvės.

Kreiptis
2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vieloj, lietuvių ir visokių ki
tų tautų apgyventoj. Biznis iš
dirbtas per 10-tį metų.

1342 S. Cicero Avc.

PARDAVIMUI saldainių vežiotė 
su troku ir kostumeriais. Biznis iš
dirbtas per 3 metus; parduosiu pigiai; 
pardavimo priežastis; važ'uoju į Lie
tuvą. Kreiptis —

4459 So. Richmond St.
Baker shop vakarais tarpe 6— 8 vai. 
------- 1

PARDAVIMUI bučernė,*viena 
geriausių prie Halsted ir gana 
geras biznis daromas. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vie
tos. 3562 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas 
svetaine. Gera vieta.

Kreipkitęs 1
8428 Vincennes Avė.

SU

PARDAVIMUI sali tinas senas biz
nis ir visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Kas 
pirmas tas laimės. Galit pirkti visą 
arba pusę.

Kreipkitės
3512 Sq. Lowe Avė.

TIK $150.
Už 1921 Exselsior Motorcycle puiki 

side car. Pasiimk draugą katras su
prantą važiuoti ir nepraleisk progos. 
Parduodu roll top deską su 37 skirtin
gais stalčiais puikiai padaryta už 
$25.00 . Priežastis pardavimo liga ir 
operacija. 3210 S. Halsted St

GROSERNĖ, mokyklos daiktų ir 
saldainių krautuve priešais viešą mo
kyklą, antros durys nuo bučemės, ge
ras biznio blokas northsidėj; pigi ran
da su kambariais gyvenimui; turi būt 
'parduota tuojaus turto likvidavimui. 
$950 arba geriausis greitas pasiūly
mas, už viską. Tik žmonės pasirengę 
nirkti tesikreipia, 703 Willow St., 1 
blokas j rytus nuo Halsted.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eile, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, asline lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
• !sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiu- 
Ivmą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA pigiai šildomas pe
čius aliejaus mašinėlėms bei anglimis 
kurianamas, rašomas stalas su ant- 
vožiu ir krėslais, mažas stalas su krė
slais, knyginė šėpa, gesinis pečiukas, 
firankos langams, drabuž’nė komodė, 
Antros lubos po nutų. 10901 South 
Michigan Avė.

v

PARSIDUODA namas Brighton 
Parke 2 aukštų, 4 ir 5 kambariai, na
mas stovi ant ciment’nių blaksų, rau
dos neša $30 į mėnesį, bet gali nešti 
ir daugiau; parduosiu pigiai už 
$2.400. įnešti reikia $l,6|00, o kitus 
palieka ant m-orgičio. Kreiptis į 
Joseph Bružas 2 lubos.

IDEAL RE AL ESTATE CO., 
3214 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 akrų farma Wis- 
consino valstijoje. Visi nauji bu- 
dinkai, sodas su daug vaisinių medžių. 
Arti prie miesto ir gelžkelių ir visų 
įstaigų farmeriams reikalingų. Ūkis 
visas labai j^ražus. Parduosiu arba 
mainysiu ant Chicagos prapertės. 
Kreipkitės pas savininką nuo 6 vai. 
vakarais; visą dieną šventadieniais, 2 
lubos.

3418 So. Wallace St., 
Chicago, UI.

MOKYKLOS
VAL'ENTJNfiS DRFSSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madiągn Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėv^'imul. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
ciali^ namų kurstfs moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmlninkB. < (
_______________ I__ 1---------------

U J AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada. i
3001 s. Halsted St 

Chicago.
....... —............ >

LEVESKIO MOKYKLA
PcrsikSlS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 13:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

P1UVATES AUTOMdBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
r pasimatyk su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
risokio išdirbimo automobilius. Lais- 
dus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klęsos.
\IUNSON SCHOOL OF MOTORING

1 fiO7 W. Mndlson St

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.


