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Lietuviai Pasiekė Klaipėdą■
I

Apgulos stovis Klaipėdoje
Talkininkai protestuoja
Simonaitis Klaipėdos krašto 

prežidentas
ŽiniŲ Apie. Klaipėdos Kraštą Sutrauka

Lietuvos nereguliarinė kariuomenė priėjo Klaipėdos 
miestą. Jau ištiko pirmas susirėmimas su vokiečių poli
cija.

Klaipėdos Lietuvių Taryba pasiskelbė krašto valdžia 
ir krašto prezidentu paskirė Simonaitį.

Franeuzai rengiasi ginti Klaipėdą nuo lietuvių užė
mimo, bet veikiausia miestą turės evakuoti. 8,000 lietuvių 
puolą Klaipėdą.

Anglija, Francija ir Lenkija užprotestavo prieš Lie- 
tuvą, bet Lietuva sakosi nedaranti jokio puolimo Klaipė- 
dos Įęi*

Talkininkų pienai padaryti Klaipėdoje plebiscitą dėl 
jos prijungimo prie Lenkijos tapo sunaikinti. Talkininkai 
rūstauja ir siusią karinius laivus.

Klaipėdoje franeuzai paskelbė apgulos stovį.

mąsi pamatyti keistą reginį — 
franeuzus ir vokiečius kariau
jant išvien prieš bendrą prie^ 
šą ant užšalusių Baltijos kran
tų. Klaipėdos policija, suside
danti daugiausia iš vokiečių, ir 
franeuzų kareiviai, apsikasę 
miesto pakraščiuose, pasiprie
šins puolantiems lietuviams, 
sako c'ia gautosios žinios.

Anglijos valdžia prisidėjo 
prie Francijos proteste Lietu
vai prieš puolimą Klaipėdos ir 
į ten tapo pasiųstas Anglijos 
kruizeris.

Nakties laiku, sako Berlino 
žinia, ištiko mušis Klaipėdos 
krašte tarp puolančių lietuvių 
iš vienos pusės ir vokiečių poli
cijos ir franeuzų kareivių iš 
kitos puses. Vienas vokietis ta
pęs užmuštas. Lietuvių nuos
toliai yra nežinomi.

Žinia priduria, kad Lenkijos 
valdžia oficialiniaii užprotesta
vo prieš Lietuvos puolimą 

< lai prilos.

Francija grūmojanti 
Klaipėdai

kviečian- 
prijungti

įsakymo, 
puolimas

Lietuviai pasiekę Klaipėdą
Francija ir Anglija protestuo

ja. Siųs karinius laivus.
Talkininkai buvo nusįr 

sprendę daryti plebiscitą dėl 
prijungimo prie Lenkijos.

PAU.¥žft’S, sausio 12. — 
Frakcijos ir Anglijos vadžios 
rengiasi pasiųsti karinius lai
vus į Klaipėdą, tikslu palaikyti 
ten tvarką, iš priežasties lietu
vių įsiveržimo.

Francijos užsienio reikalų 
ministerijoj gautosios žinios 
rodo, kad Lietuvos neregulia- 
riniai kareiviai, kurie perėjo 
rubežių apie vidurį savaites, 
jyu pasiekė Klaipėdos miesto 
pakraščius ir apsimainė šū
viais su vokiečių policija.

Didelis Klaipėdos uostas, 
kuris buvo tautų sąjungos kon 
trolėje nuo laikų pasirašymo 
Versaillės sutarties, neturi jo
kios kitos karinės apsaugos, 
kaip poros šimtų franeuzų ka
reivių, dalies bataliono, kuris 
buvo prisiųstas laike taikos 
derybų 1919 m.

Nors vokiečiai sudaro did
žiumą mieste, lietuviai yra 
daug didesniame skaičiuje apie

Francija ir Anglija padavė 
diplomatinius protestus Lietu
vos valdžiai Kaune. Atsakymas 
buvo, kad dedama visos pas
tangos neleisti neregul tari
niams pereiti rubežių.

Tečiaus vėliausios žinios ro
do, kad gana didelėms spė
koms pasisekė netik pereiti 
rubežiu. bet Sos pasiekė ir

ap
tiksiąs 
atsver- 

Vilniaus

miestą (Klaipėdą).
Čia skaitoma, kad tas judė

jimas yra pasekmė gerai 
galvoto pieno, kurių 
yra, pasak franeuzų, 
Ii už lenkų užėmimą 
užėmimu Klaipėdos.

Talkininkų ambasadorių ta
ryba svarstė apie išnešimą ga
lutino nuosprendžio dėl Klaipė
dos Jtrašto, bet neįstengė ^priei
ti prie susitarimo. Pirmesnių 
talkininkų mieriu buvo suor
ganizuoti plebiscitą, kad lei
dus gyventojams nuspręsti, 
jie nori priklausyti Lietuvai, 
Lenkijai.

Pirmas susirėmimas 
prie Klaipėdos

ar
ar

Prancūzai ir vokiečiai veikia 
išvien. Lenkija protestuoja, 

taipjau ir Anglija.

LONDONAS, sausio 2

Esiį ten įsisteigę sovietai. Lie
tuvos kariuomenė jau Klaipė

doje.

Iš Duisbcrg pranešama, kad 
i ten atvyko dešimt Fra nei jos 
torpedinių laivų iš Hamburgo.

Biznis Essene eina kaip pa
prastai, be pertraukos. Gyven
tojai jaučia dol okupacijos 
tiek nesmagumo, kati tapo 
kvizuoti keli dideli namai 
koteliai.

Manoma, kad kritiška diena 
bus šeštadienis, kada am gi i ak a-

simokėti ir kad tuojaus iš ten 
pradės plaukti auksas, bei, gir
di, su laiku kontroles komisi-

tik
re-
ir

rateliai prisibijo, jog neregu -
bariniai galbūt nuveiks vietos Del pakrikusios Europos padė- 
spėkas ir pagimdys keblią pa- ties, kurią pagimdė 
dėtį. į • v • ' puolimas
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Lietuvos 
ant Klaipėdos, tiki-

Nedėlioj, Sausio 14 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Schlitz Salėj, Milwaukee ir N. 
Main St., Kenosha, Wis. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Jžanga dykai.

Rengia Lietuvos Balso Draugija.

Utarninke, Sausio 16
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Draugai, ateikite visi. į prakalbas.

Simonaitis - Klaipėdos 
krašto prezidentas

COPENHAGEN, sausio 12.
— iš Klaipėdos pranešama, 
<ad talkininkų vyriausias ko
misionierius paskelbė Klaipė
doje apgulos\stovį.

Laikraštis Mentelei’ Dampf- 
boot sako, kad proklamacija, 
po kuria pasirašo “Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas” 
paskelbia, jog Simonaitis tapo 
paskirtas Klaipėdos krašto

Prancūzai veikiausia turės 
evakuoti Klaipėdą

Amerika turėsianti padėtį Klai
pėdoje. Prancūzai atmetę vo

kiečių siūlomą pagelbą.

BERLINAS, sausio 12. (Ra
šo George Witte). — Čia spren 
džiama, kad paskirtas Baltijos 
apygardai Amerikos oficierius 
išvažiavo į Klaipėdą, ištirti pa
dėties kokia susidarė dėl įsi
veržimo į miestą nereguliari- 
nių Lietuvos kareivių.

Tas kraštas, kuris yra po 
kontrole, dautų sąjungos pas
kirto franeuzo komisionie- 
riaus, buvo lietuvių pageidau
jamas jau nuo senų laikų.

Komisionierius turi savo ži
nioje tik vieną batalioną fran
euzų kareivių ir kadangi jis 
atmetė vokiečių jam siūlomą 
karinę pagelby, tai tikimasi, 
kad jis turįs evakuoti miestą, 
jei lietuviai padarys rimtesnių 
pastangų paimti miestą.

Klaipėdos puolimas prasidė
jo vakar, kada atskiri civilinių 
būriai perėjo rubežių ir užė
mė Pogegen.

Šiandie l/' n ių ei idealinis 
gelbėjimo komitetas pasiskel
bė s<ve krašto valdžia ir išda
lino proklamacijas, 
čias piliečius kraštą 
prie Lietuvos.

Kaunas oficialiajai 
išleidimui okupacijos 
bet manoma, kad
yra tokis pat, kokį padarė Že
ligovskis ant Vilniaus.

Vėliausios žinios iš Klaipėdos 
sako, kad franeuzai apsikasė 
miesto pakraščiuose ir laukia 
lietuvių. Kapt. Petisnė, kuris 
komanduoja Francijos karei
viais, pranešė lietuviams, kad 
franeuzai priešinsis okupacijai 
iki paskutinio žmogaus ir pas
kelbė apgulos stovį.

Diplomatiniai rateliai mano, 
kini Kauno valdžia diiliiir klau- 

so įsakymų iš Maskvos, prisi
menant, kad dvejetą savaičių 
atgal Masina irgi savinosi 
•Klaipėdą. Viena Lietuva tarp 
visų Pabaltijos valstybių dabar 
uri draugiškus ryšius su Rusi- 
a, kuri pakartotinai užtikrino 
sietuvą būti tikra, kad sovie
tai parems visą jos veikimą 
>rieš Lenkiją.

Wilhelmstrasse (Vokietijos 
valdžia) prisibijo, kad yra ry-i 
šių tarp Klaipėdos puolimo ir 
Francijos pastangų.. įtraukti 
Cecho Slovakiją k Lenkiją į 
karinę Vokietijos okupaciją.

Korfanty, kuris vadovavo 
Augsi. Silezijos sukilimu ir ku
ris visuomet turėjo artimiau
sių ryšių su Francijos užsienio 
reikalų ministerija, jau kon
centruoja savo žmones Augšt. 
Silezijoj.

Gen. Selbschutz, kuris kelis 
sykius sumušė Korfanty suki
lėlius, reorganizuoja ir stipri
na reichs\vehrą, kuris yra kon
centruojamas, kad neleidus len 
kams pereiti rubežių.

Vokiečiai ypač bijosi 
Hallerio.

OOPlENIIAGEN, sausio 12 
(International News Service 
žinia). — Karo stovis tapo pa- 
stkelbtas Klaipėdoje, neutrali- 
nėje zonoje palei Baltijos jurą, 
kuria užėmė Lietuvos karei- c.
viai. Įsiveržėliai paskelbė so-

būti sausumos spėkoms 
Talkininkų komisija.

valdo Klaipėdos kraštą, 
bcsivcržiibii^itis <1 ietuv i i 
jie turės pasitraukti.

vietą (?!).
Francijos kareiviai y ra kon-

centruojami 
to dis t rikto

Klaipėdoje 
neutralitetą.

ginli

Talkininkų kariniai laivai
stovi uoste, pasirengę pagel-

kuri
Įspėjo

R ti<l

Lietuvos*’civiliniai gyventojai 
tebeina per rubežių ipaskui ka
reivius ir užėminėja kaimus.

(Tariamieji sovietai yra vei
kiausia Klaipėdos Lietuvių Ta-

Atstovybė vėl užginčija 
Klaipėdos puolimą

12. 
dar

«en.

Vokiečiai su lietuviais?
Paryžius spėja, kad Vokiečiai 
sukurstę Lietuvos puolimą 

ant Klaipėdos.

WASHINGTON, sausio
— Lietuvoj Atstovybė vis 
tvirtina, pasiremdama ge 
mis nuo savo valdžios žinio
mis, kad Lietuvos kareiviai 
neina ant Klaipėdos.

Cituodamas šįryt gautą ra
diogramą, Atstovybės patarė
jas šiandie pareiškė, kad “nė 
reguliarau iia.i, uie nereguiliacri- 
niai” Lietuvos kareiviai nėra 
perėję rubežiaus.

Kauno valdžios pranešimai 
Atstovybei sako, kad Klaipėdos 
krašte įvyko sukilimas prieš 
sumanymą, kad tas kraštas 
butų padarytas laisvi valstija. 
Šiandieninė radiograma tarp 
kitko sako:

“Lietuvos valdžia griebiasi 
visų jai prieinamų priemonių 
sustabdyti savanorių ėjimą per 
Klaipėdos rubežių. Kiekviena 
žinia priešinga šiai yra be pa
mato.”

lis jų gaus pranešimą nuo sa
vininkų, paleidžiantį juos iš 
darbo. Kas bus po to, niekas 
nedrįsta pranašauti.

40,(HM) Kruppo darbininkų 
dirbo šiandie kaip paprastai.

Streikų esą Bochume, be 
nuošimtis dalyvaujančių strei
ke esąs mažas.

Franeuzai jau paėjo užEsse- 
n<)- . " La J15 minučių streikas.

Visos dirbtuvės užsidarys 
pirmadieny ryte nuo 1 1 iki 

11:15 v., protestui prieš oku
paciją. Komitetas, kuris su
tarė padaryti tą demonstraci
ją atstovauja visas politines 
partijas. Traukinių vaigščio- 
jimas tuo pačiu laiku apsistos 
10 minučių. Taipjau bus skani 
binama bažnyčių varpais ir 
dirbtuvėse bus švilpiama. Tai 
išreiškimui pasipiktinimo fran-

išgauti.
Kontribucijos komisijos rate

liuose spėjama, kad komisija 
šeštadienio susirinkime galbūt 
suteiks Vokietijai moratoriumą 
iki vasario 1 d. ant 500,000,- 
000 auksinių markių kontribu
cijos, kurią Vokietija turi su
mokėti ateinantį pirmadienį. 

Tas nuosprendis bus padary
tas prašant pačiai Francijai. 
Nors Francija sakosi, kad ji 
to įprašanti tam, kad turėjus 
prirengti laiko naujoms mo
ratoriumo sąlygoms, bet ma
noma, kad prie to nuospren
džio ją verčia Vokietijos • ren
gimąsi pasyviam pasipriešini
mui Francijos okupacijai.

Vienos valandos streikas
Visa Vokietija sustreikuos 

pirmadieny.

Lietuvių puolimas ant 
Klaipėdos krašto

Francija" priešinasi puolimui.
8,000 lietuvių eina į Klaipėdą.

RYGA, sausio 11 (Rašo Do- 
nald Day). — Lietuvos karei
viai, pasirėdę civiliniais rūbais 
su žaliais kaspinais apjuosto
mis rankovėmis, šiandie užė
mė praktiškai visą Klaipėdos 
kraštą, kuris yra po tautų są
jungos kontrole, šianalkt 8,000 
žmonių, įskaitant daugelį kul- 
kasvaidininkų pulkų, stovi 
prieš 200 Francijos kareivių, 
prie kurių prisidėjo ir 100 na
rių Klaipėdos policijos.

Francija eis dar toliau 
j Vokietijon

4 '

BERLINAS, sausio 12. — 
Vienos valandos nacionalinis 
streikas bus paskelbtas pirma
dieny protestui prieš Ruhr 
okupaciją. Visi darbininkai, 
taipjau ir valdininkai dalyvaus 
lame streike.

Vokietijos anglįs pakįlo šian
die 50 nuoš. Angliakasių alga 
lapo pakelta 68 nuoš.

Amerika nepaisys protesto
Jei negalės išgauti kontri

bucijos užčmjmu Ruhr.
ji

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Francija jau pasigriebė visą 
Vokietijos industrinį dislriktą, 
kurio ji taip troško, bet ji tuo 
dar nepasitenkinanti. Ji per 
savo premierą išleido įspėjimą, 
kad ji yra pasirengusi ir dau
giau Vokietijos griebtis, jei 
užėmimas Esseno neduos jai 
geistinų pasekmių. Sprendžia-

AVASIIIiNGTON, sausio 12.— 
Baltajame name šiandie) pasa

lti Amerikos valdžia 
neatsakys į Vokietijos 

francijos už?-
nieko 
protestą pr 
mimą Ruhr? Nebus pasiųsta nū 
pranešimo apie priėmimą pro
testo.

puls ir pasigriebs naujas Vo
kietijos dalis. Poi nearė tečiaus 
kariu įspėja, kad negalima ti
kėtis, kad Franci jos pasigriebi- 
mas Ruhr tuojaus pradėtų ap-

šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi 
4:40 v. Menuo teka 3:44 v. r.

T—

PARYŽIUS, sausio 12. (Ra
šo Paul Scott Movvrer).— Spė
jama, kad veikiausia vokiečiai 
sukurstė lietuvius pulti Klai
pėdos kraštą, kurį laiko varde 
talkininkų apie. 200 franeuzų 
kareivių.

Lietuva yra nedrauginga len
kams ir todėl ir franeuzams ir 
drauginga Vokietijai ir Rusi
jai, tarp kurių teritorijų ji yra 
kaip ir jungiantis koridorius. 
Versaillės sutartim Klaipėda 
tapo atimta iš Vokietijos, bet 
jos likimas dar nebuvo išspręs-

Karo stovis okupuotame 
Ruhr distrikte

Francuzai įvedė ir cenzūrą, 
nors distrikte yra ramu.^.Dar

bininkai dirba.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 12 d., užsienio 

nigų ne mažiaus kaip dž 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.65
Austrijos 100 kronų .................\
Belgijos 100 frankų ........... $6.42
Danijos 100 frankų ........... $20.05
Finų 100 markių ................... $2.55
Francijos 100 frankų ........... $7.05
Italijos 100 lirų ................... $5.02
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
T/»nkų 100 markių ................... V?c
Norvegijos 100 krontj ....... $18.66
Olandų 100 guldenų ...........  $39.72
Šveicarų 100 markių ........... $18.95
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių ................  1c

Pi-

ESSEN, sausio 12. — Gen. 
Degoutte šiandie išleido iš Dft- 
esseldorf proklamaciją, pa
skelbiančią apgulos stovį viso
je naujai okupuotoje teritori
joje. Tečiaus visur veiks 
vokiečių įstatymai.

Francijos kareiviams oku
pavus Ruhr tapo įvesta ir cen
zūra.

Gyventojai yra renius ir lai
kosi tvankos.

Vien tik Esseno distrikte yra 
dvi divizijos Francijos karei
vių. Du trečdaliai kasyklų 
jau yra okupuoti, taipjau svar
besnės vietos Esseno, Mucl- 
heim ir Oberhausen.

Prekių gabenimas tapo sus
tabdytas Hamborg ir gyvento
jams tapo pranešta, kad jie tu
ri gauti vokiečių ir franeuzų 
leidimus, jei nori 'laikyti vie
šus susirinkimus.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Lietuviai Pasiekė Klaipėdą
Apgulos stovis Klaipėdoje

Talkininkai protestuoja
Simonaitis Klaipėdos krašto 

prežidentas
Žinių Apie Klaipėdos Kraštą Sutrauka:

Lietuvos nereguliarine kariuomenė priėjo Klaipėdos 
miestą. Jau ištiko pirmas susirėmimas su vokiečių poli
cija.

Klaipėdos Lietuvių Taryba pasiskelbė krašto valdžia 
ir krašto prezidentu paskirė Simonaitį.

Francuzai rengiasi ginti Klaipėdą nuo lietuvių užė
mimo, bet veikiausia miestą turės evakuoti. 8,000 lietuvių 
puolą Klaipėdą.

Anglija, Francija ir Lenkija užprotestavo prieš Lie
tuvą, bet Lietuva sakosi nedaranti jokio puolimo Klaipė
dos krašte.

Talkininkų pienai padaryti Klaipėdoje plebiscitą dėl 
jos prijungimo prie Lenkijos tapo sunaikinti. Talkininkai 
rūstauja ir siusią karinius laivus.

Klaipėdoje francuzai paskelbė apgulos stovį.

Lietuviai pasiekę Klaipėdą
Francija ir Anglija protestuo

ja. Siųs karinius laivus.
Talkininkai buvo nusjr 

sprendę daryti plebiscitą dėl 
prijungimo prie Lenkijos.

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Francijos ir Anglijos valdžios 
rengiasi pasiųsti karinius lai
vus į Klaipėdą, tikslu palaikyti 
ten tvarką, iš priežasties lietu
vių įsiveržimo.

Francijos užsienio reikalų 
ministerijoj gautosios žinios 
rodo, kad Lietuvos neregulia- 
riniai kareiviai, kurie perėjo 
rubežių apie vidurį savaitės, 
jau pasiekė Klaipėdos miesto 
pakraščius ir apsimainė šū
viais sut vokiečių policija.

Didelis Klaipėdos uostas, 
kuris buvo tautų sąjungos kon 
trolėje nuo laikų pasirašymo 
Versaillės sutarties, neturi jo
kios kitos karinės apsaugos, 
kaip poros šimtų franeuzų ka
reivių, dalies bataliono, kuris 
buvo prisiųstas laike taikos 
de-t-yluj. 1919 m.

Nors vokiečiai sudaro did
žiumą mieste, • lietuviai yra 
daug didesniame skaičiuje apie 
linkėse ir Francijos bficialiniai 
rateliai prisibijo, jog neregu- 
liariniai galbūt nuveiks vietos 
spėkas ir pagimdys keblią pa
dėtį. . į' ji( v H

Nedėlios Sausio 14 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir būręs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Sohlitz Salėj, Mihvaukee ir N. 
Main St., Kenosha, Wis. Pradžia 2 vai. po pie
tų. įžanga dykai.

Rengia Lietuvos Balso Draugija.

Utarninke, Sausio 16
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Draugai, ateikite visi į prakalbas.

Francija ir Anglija padavė 
diplomatinius protestus (Lietu
vos valdžiai Kaune. Atsakymas 
buvo, kad dedama visos pas
tangos neleisti neregu nari
niams pereiti rubežių.

Tečiaus vėliausios žinios ro
do, kad gana didelėms spė
koms pasisekė netik pereiti 
rubežių, bet jos pasiekė ir 
miestą (Klaipėdą).

Čia skaitoma, kad tas judė
jimas yra pasekmė gerai ap
galvoto pieno, kurio tikslas 
yra, pasak franeuzų, atsver
ti už lenkų užėmimą Vilniaus 
užėmimu Klaipėdos.

Talkininkų ambasadorių ta
ryba svarstė apie išnešimą ga
lutino nuosprendžio dėl Klaipė
dos krašto, bet neįstengė priei
ti prie susitarimo. Pirmesnių 
talkininkų mieriu buvo suor
ganizuoti plebiscitą, kad lei
dus gyventojams nuspręsti, ar 
jie nori priklausyti Lietuvai, ar 
Lenkijai.

Pirmas susirėmimas
prie Klaipėdos

Francuzai ir vokiečiai veikia 
išvien. Lenkija protestuoja, 

taipjau ir Anglija.

LONDONAS, sausio 2. Į — 
Del pakrikusios Europos pdtįe- 
ties, kurią pagimdė Lietuvos 
puolimas ant Klaipėdos, tiki-

mąsi pamatyti keistą reginį - - 
franeuzus ir vokiečius kariau
jant išvien prieš bendrą prie
šą ant užšalusių Baltijos kran
tų. Klaipėdos policija, suside
danti daugiausia iš vokiečių, ir 
franeuzų kareiviai, apsikasę 
miesto pakraščiuose, pasiprie
šins puolantiems lietuviams, 
sako čia gautosids žinios.

Anglijos valdžia prisidėjo 
prie Francijos proteste Lietu
vai prieš puolimą Klaipėdos ir 
į ten tapo pasiųstas Anglijos 
kruizeris.

Nakties laiku, sako Berlino 
žinia, ištiko mušis Klaipėdos 
krašte tarp puolančių lietuvių 
iš vienos puses ir vokiečių poli
cijos ir franeuzų kareivių iš 
kitos pusės. Vienas vokietis ta
pęs užmuštas. Lietuvių nuos
toliai yra nežinomi.

Žinia priduria, kad Lenkijos 
valdžia oficiali n iaii užprotesta
vo prieš Lietuvos puolimą 
< lai pėdos.

Simonaitis - Klaipėdos 
krašto prezidentas

COPENHAGEN, sausio 12. 
— Iš Klaipėdos pranešama, 
cad talkininkų vyriausias ko- 
misionierius paskelbė Klaipė
doje apgulos stovį.

LaikraštisV Memelcr Dampf- 
boot sako, kad proklamacija, 
po kuria pasirašo “Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas” 
paskelbki, jog Simonaitis tapo 
paskirtas Klaipėdos krašto 
prezidentu.

Francuzai veikiausia turės 
evakuoti Klaipėdą

♦ >
Amerika turėsianti padėtį Klai
pėdoje. Francuzai atmetę vo

kiečių siūlomą pagelbą.

BERLINAS, sausio 12. (Ra
šo George Witte). — čia spren 
džiama, kad paskirtas Baltijos 
apygardai Amerikos oficierius 
išvažiavo į Klaipėdą, ištirti pa
dėties kokia susidarė dėl įsi
veržimo į miestą nereguliari- 
nių Lietuvos kareivių.

Tas kraštas, kuris yra po 
kontrole, tautų sujungus pas- 
kirto franeuzo komisionie- 
riaus, buvo lietuvių pageidau
jamas jau nuo senų laikų.

Komisionierius turi savo ži
nioje tik vieną batalioną fran- 
cy^ų kareivių ir kadangi jis 
atmetė vokiečių jam siūlomą 
karinę pagelbą, tai tikimąsi, 
kad jis turąs evakuoti miestą, 
jei lietuviai padarys rimtesnių 
pastangų paimti miestą.

Lietuvių puolimas ant 
Klaipėdos krašto

Francija priešinasi puolimui. 
8,000 lietuvių eina į Klaipėdą.

RYGA, sausio 11 (Rašo Do- 
nald Day). — Lietuvos karei
viai, pasirėdę civiliniais rūbais 
su žaliais kaspinais apjuosto
mis rankovėmis, šiandie užė
mė praktiškai visą Klaipėdos 
kraštą, kuris yra po tautų są
jungos kontrole, šianalkt 8,000 
žmonių, įskaitant daugelį kul- 
kasvaidininkų pulkų, sto^i 
prieš 200 Francijos kareivių^ 
prie kurių prisidėjo ir 100 na
rių Klaipėdos policijos.

Klaipėdos puolimas prasidė
jo vakar, kada atskiri civilinių 
būriai perėjo rubežių ir užė
mė Pogegen.

Šiandie !.<1 ivių c< n tralinis 
gelbėjimo komitetas pasiskel
bė s«ve krašto valdžia ir išda
lino proklamacijas, kviečian
čias piliečius kraštą prijungti 
prie Lietuvos.

Kaunas oficialiniai užginčija 
išleidinfui okupacijos įsakymo, 
bet manoma, kad puolimas 
yra tekis pat, kokį padarė Že
ligovskis ant Vilniaus.

Vėliausios žinios iš Klaipėdos 
sako, kad francuzai apsikasė 
miesto pakraščiuose ir laukia 
lietuvių. Kapt. Petisnė, kuris 
komanduoja Francijos karei
viais, pranešė lietuviams, kad 
francuzai priešinsis okupacijai 
iki paskutinio žmogaus ir pas
kelbė apgulos stovį.

Diplomatiniai rateliai mano, 
kad Kauno valdžia dabar klau
so įsakymų iš Maskvos, prisi
menant, kad dvejetą savaičių 
atgal (Maskva irgi savinosi 
Klaipėdą. Viena Lietuva tarp 
visų Pabaltįjos valstybių dabar 
uri draugiškus ryšius su Rusi

ja, kuri pakartotinai užtikrino 
sietuvą big^i tikra, kad sovie
tai parems visą jos veikimą 
>rietš Lenkiją.

Wilhelmstrassc (Vokietijos 
valdžia) prisibijo, kad yra ry
šių tarp Klaipėdos puolimo ir 
Francijos pastangų.. įtraukti 
Cecho Slovakiją ir Lenkiją į 
karinę Vokietijos okupaciją.

Korfanty, kuris vadovavo 
Augšt. Silezijos sukilimu ir ku
ris visuomet turėjo artimiau
sių ryšių su Francijos užsienio 
reikalų ministerija, jau kon
centruoja savo žmones Augšt. 
Silezijoj.

Gen. Selbschntz, kuris kelis 
sykius sumušė Korfanty suki
lėlius, reorganizuoja ir stipri
na reichsvvehrą, kuris yra kon
centruojamas, kad neleidus len 
kams pereiti rubežių.

Vokiečiai ypač bijosi gen.
Hallerio. i

Vokiečiai su lietuviais?
Paryžius spėja, kad Vokiečiai 
sukurstę Lietuvos puolimą 

ant Kl.ftpffclos.

PARYŽIUS, sausio 12. (Ra
šo Paul Scott Mowrer). — Spė
jama, kad veikiausia vokiečiai 
sukurstė lietuvius pulti Klai
pėdos kraštą, kurį laiko varde 
talkininkų apie. 200 franeuzų 
kareivių.

Lietuva yra nedrauginga len
kams ir todėl ir franeuzams ir 
drauginga Vokietijai ir Rusi
jai, tarp kurių teritorijų ji yra 
kaip ir jungiantis koridorius. 
Versaillės sutartim Klaipėda 
tapo atimta iš Vokietijos, bet 
jos likimas dar nebuvo išspręs
tas talkininkų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 12 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš šitaip: 1

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.65
Austrijos 100 kronų ............... H t
Belgijos 100 frankų ......... .. $6.42
Danijos 100 frankų ........... $20.05

z Finų 100 markių .................  $2.55
Francijos 100 frankų ........... $7.05
Italijos 100 lirų ................... $5.02
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
T,enkų 100 markių ................... V? c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.66
Olandų 100 guldenų ...........  $39.72
Šveicarų 100 markių ........... $18.95
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių............... 1c

Francija grūmojanti 
Klaipėdai

Esą ten įsisteigę sovietai. Lie
tuvos kariuomenė jau Klaipė

doje.

COPENHAGEN, sausio 12 
(International News Service 
žinia). - Karo stovis tapo pa
skelbtas Klaipėdoje, neutrali- 
nėje zonoje palei Baltijos jurą, 
kurią užėmė) Lietuvos karei
viai. Įsivepfūliai paskelbė so
vietą (?iyT

Francijos kareiviai yra kon
centruojami Klaipėdoje ginti 
to distriktek neutralitetą.

TalkiiiinkųVkariniai laivai 
stovi uoste, physirengę pagel
bėti sausumos spėkoms.

Talkininkų komisija,' kuri 
valdo Klaipėdos kraštą, įspėjo 
besiveržiančius lietuvius, kad 
jie turės pasitraukti.

Lietuvos'civiliniai gyventojai 
tebeina per rubežių paskui ka
reivius ir užėminėja kaimus.

(Tariamieji sovietai yra vei
kiausia Klaipėdos Lietuvių Ta
ryba).

Atstovybė vėl užginčija 
Klaipėdos puolimą

WASIHNGTON, sausio 12. 
—- Lietuvos Atstovybė vis dar 
tvirtina, pasiremdama gauto
mis nuo savo valdžios žinio
mis, kad Lietuvos kareiviai 
neina ant Klaipėdos.

Cituodamas šįryt gautą ra
diogramą, Atstovybes patarė
jas šiandie pareiškė, kad “nė 
reguliariiniiaJ, ne ne regini i ari
niai” Lietuvos kareiviai nėra 
perėję rubeįiaus.

Kauno valdžios pranešimai 
Atstovybei sako, kad Klaipėdos 
krašte įvyko sukilimas prieš 
sumanymą, kad tas kraštas 
butų padarytas laisva valstija. 
Šiandieninė radiograma tarp 
kitko sako:

‘Lietuvos valdžia griebiasi 
visų jai prieinamų priemonių 
sustabdyti savanorių ėjimą per 
Klaipėdos rubežių. Kiekviena 
žinia priešinga šiai yra be pa
mato.”

Karo stovis okupuotame 
Ruhr distrikte

Francuzai įvedė ir cenzūrą, 
nors distrikte yra ramu. Dar

bininkai dirba.

ESSEN, sausio 12. — Gen. 
Dcgoutte šiandie išleido iš Du- 
esseldorf proklamaciją, pa
skelbiančią apgulos stovį viso
je naujai okupuotoje teritori
joje. Tečiaus visur veiks 
vokiečių įstatyniąi.

Francijos kareiviams oku
pavus Ruhr tapo įvesta ir cen
zūra.

Gyventojai yra ramus ir lai
kosi tvarkos. 1 .

Vien tik Esseno distrikte yra 
dvi divizijos Francijos karei
vių. Du trečdaliai kasyklų 
jau yra okupuoti, taipjau svar
besnės vietos Esseno, Mucl- 
heim ir Oberhausen.

Prekių gabenimas tapo sus
tabdytas Hamborg ir gyvento
jams tapo pranešta, kad jie tu
ri gauti vokiečių ir franeuzų 
leidimus, jei nori 'laikyti vie
šus susirinkimus.

Iš Duisbcrg pranešama, kad 
Į ten atvyko dešimt Francijos 
torpedinių laivų iš Hamburgo.

Biznis Essene eina kaip pa
prastai, be pertraukos. Gyven
tojai jaučia dėl okupacijos tik 
tiek nesmagumo, kad tapo re
kvizuoti keli dideli namai ir 
koteliai.

Manoma, kad kritiška diena 
bus šeštadienis, kada angliaka
siai gaus užmokestį ir dauge
lis jų gaus pranešimą nuo sa
vininkų, paleidžiantį juos iš 
darbo. Kas bus po to, niekas 
nedrįsta ^pranašauti.

40,000 Kruppo darbininkų 
dirbo šiandie kaip paprastai.

Streikų esą Bochume, be 
nuošimtis dalyvaujančių strei
ke esąs mažas. «

Francuzai jau paėjo užEsse- 
no. " ' '

15 minučių streikas.
Visos dirbtuvės užsidarys 

pirmadieny ryte nuol 11 iki 
11:15 v., protestui prieš oku
paciją. Komitetas, kuris su
tarė padaryti tą demonstraci
ją atstovauja visas politines 
partijas. 'Traukinių vaigščio- 
jimas tuo pačiu laiku apsistos 
10 minučių. Taipjau bus skani 
binama bažnyčių varpais ir 
dirbtuvėse bus švilpiama. Tai 
išreiškimui pasipiktinimo fran
euzų okupacija.

Francija eis dar toliau 
Vokietijon

Jei ji negalės išgauti kontri
bucijos užėmimu Ruhr.

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Francija jau pasigriebė visą 
Vokietijos industrinį distriktą, 
kuilio ji taip troško, bet ji tuo 
dar nepa'sitenlkinani'i. .Ii per 
savo premjerą išleido įspėjimą, 
kad ji yra pasirengusi ir dau
giau Vokietijos griebtis, jei 
užėmimas Esseno neduos jai 
geistinų pasekmių. Sprendžia
ma, kad už trejetus dienų ji 
puls ir pasigriebs naujas Vo
kietijos dalis. Poincare tečiaus 
kariu įsilieja, kad negalima ti- 

.kūlis, kad Francijos pasigriebi- 
mas Ruhr tuojaus pradėtų ap

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 įjitus. Išties, Amerikos^ietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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simokėti ir kad tuojaus iš ten 
pradės plaukti auksas, bei, gir
di, su laiku kontrolės komisi
ja gal ir įstengs ten ką-nors 
išgauti.

Kontribucijos komisijos rate
liuose .spėjama, kad komisija 
šeštadienio susirinkime galbūt 
suteiks Vokietijai moratoriumą 
iki vasario 1 d. ant 500,000,- 
000 auksinių markių kontribu
cijos, kurią Vokietija turi šu
niokėli ateinantį pirmadienį. 

Tas nuosprendis bus padary
tas prašant pačiai Francijai. 
Nors Francija sakosi, kad ji 
to prašanti tam, kad turėjus 
prirengti laiko naujoms mo
ratoriumo sąlygoms, bet ma
noma, kad prie to nuospren
džio ją verčia Vokietijos ' ren
gimąsi pasyviam pasipriešini
mui Francijos okupacijai.

Vienos valandos streikas
Visa Vokietija sustreikuos 

pirmadieny.
BERLINAS^ sausio 12. — 

Vienos valandos nacionalinis 
streikas bus paskelbtai pirma
dieny protestui prieš Ruhr 
okupaciją. Visi darbininkai, 
taipjau ir valdininkai dalyvaus 
tame streike.

Vokietijos anglįs pakįlo pan- 
dic 50 nuoš. Angliakasių alga 
lapo pakelta 68 mioš.

Amerika nepaisys protesto
WASIIIiNGTON, sausio 12.— 

Baltąjame name šiandie pasa
kyta, kad Amerikos valdžia 
nieko neatsakys j Vokietijos 
protestą prieš Francijos užė
mimą Ruhr. Nebus pasiųsta nė 
pranešimo apie priėmimą pro
testo.

Tą patį padarys ir Anglija.

Saulė teką 7:17 v., leidžiasi 
4:40 v. Mėnuo teka 3:44 v. r.

r
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į Kas Dedas Lietuvoj HA-O-SAN
[Indy legenda]

Žemės tvarkytoją suva
žiavimas Kaune.

d. įvyko 
žemės tvarkytojų 

techninių 
* žemės 
buvo nu

tarta kreipti ateinančiais me
tais daugiau domės į dvarų 
parcel iaciją, negu kaimų. Kai
mai bus išparceliuoti tik tie, 
kurių laukai prieina prie skal
domų dvarų. Tokios kaimų že
mės esą numatyta išparceliuo
ti 70,000 —.80,000 hektarų, gi 
dvarų 
buvo 
hekt. 
vinuii 
Be to

Gruodžio 11—12 
apskričių 
suvažiavimas. Be 
klausimų svarstymo 
reformos vystyme,

Juo smarkiau lenkai įėmė juos 
persekioti, juo karščiau jų šir
dyse užsidegė Tėvynės meilė, 
Ir trokšta diena iš dienos išvys
ti Tėvynės sūnūs ir atgauti Vil
nių. Kai kada atvyksta musų 
pusėn prisiperka lietuviškų 
laikraščių, suėję kur bakuže- 
’ėn noriai juos skaitosi ir min
timis dalijosi. Nekartą užklu
po juos lenkų žandarai, įkal
ančius lietuviškus laikraščius, 

nuo kurių ne vienam teko pa- 
agauti lenkiškas “bizūnas” ir 
calėjiman atsidurti. Bet tas 
tiekai! Jie pripratę kentėti... 
ie vis dar laukia prašvintant 
aulutčs. f

(Tęsinys) C

“Bet kagangi tu, Ha-o-san, 
papasakojai man puikią pasa
ką apie meilužį Hu-ang-ho ir 
jo numylėtą Nitagrit, ir kad 
prie to atsisėtlai man ant kelių, 
nesuspausdaina šlaunių, kad 
leidai man žaisti tavo pečiais, 
kad nuleidai apsiaustą nuo bal
tų pečių ir kad jis paskui jau 
nieko neprilaikomas, nukrito 
ant mažų prigludusių krūčių, 
nuo krūčių ant pilvo, nuo pil
vo ant kelių, ir kad palikai 
nuoga, drebanti nuo šalčio 
karališka duktė Ha-o-san, 
manim, išdidžiu atėjūnu, 
skundos, be išmetinėjimo,
dėl tau tai padarysiu, Ha-o- 
;an, tiktai tau. Todėl žinok ir 
pasakyk lai savo geltoniems 
broliams, kad ten už tų mėly
nų debesų nėra dangaus, nėra 
dievų, kad esu tiktai aš.

“Aš, žmogus, kuris tave su
versiu valandoj, kada į tai įti

kėsi. Aš žmogus, kuris atsira
dau iš nieko, iš savo nepaliau- - 
amo geismo būtino, ir iš nie 
.o daugiau.
‘Įtikėsi į tai Ha-o-san? Įti- 

esi? Ir įtikėsi dar į tai, kad 
aš
Lik panorėsiu;

■ Ine tavo giminės

mis tvėrimo valandoj, jis iš
čiulpė kraują iš jų, todėl jos 
išrodo dabar kaip marmuri1 
nės; jis nubučiavo tavo lieme
nį, lodei jis yra toks akmeni
niai puikus; jis numetė tau 
ant pečių tinklą daugspalvių 
gįslelių.

“Jis — ne aš. Jis tave paė
mė pirmas. Jis pirmas įsisiur
bė į tavo mergiškas lupas. Jis 
pirmas. Supranti tai? — jis 
pirmas.

“Meduoji, 
kad netaip. 
Jiis pirmas, 
kui numetė
išėdą nuo viešpaties stalo, 
rauti tai? Reikia nuo to 
kratyti. Reikia pačiam. 
tVerti, Ha-o*-san, iš naujo.

“Netiesa yra tavo rudi plau
kai.

“Netiesa yra tavo baltos

yra tavo liaunios 
rankos.

“Netiesa 
kaip žalčiai

“Netiesė yra tavo tvirtas kai 
plienas liemuo.

‘^Netiesa yhi tavo mažytės 
kojos.

(Bus daugiau)

SU VARGU GALĖJO 
DIRBTI SAVO DARRį

ydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound pagelbėjo 
jai ir ji pradėjo valgyt, 
miegot ir šiaip geriaus jau 
stis. *

tu, 
su 
be 
to-100,000 hekt. Taip pat 

svarstyta, kad 100,000 
dvarų žemės išparcelia- 
davesti iki 150,000 hekt. 
dvarus skaldant, busian

čios sutvarkytos valstiečių ban
ko žemės, kurių yra apie 30,- 
000 hektarų. Suvažiavime bu
vo pageidaujama, kad norin
tieji gauti žemės butų surašy- 

o pavasariuiti žiemos metu, 
liktųsi atlikti tik techninį dar
bą. Žemę parceliuojant, suma
nyta sunaudoti esamus senus 
planus, sulig kuriais žemės iš
parceliuoti paskirta daugiausia 

buvoSuvalkijoj. Suvažiavime 
svarstyta taip pat apie 
pą naujakuriams, kuria 
suteikti statantis jiems

ture

piniginės paskolos išdavimą;
naujakuriams butų taip pa
greičiau sutverk y tas. Sulig že
mes tvarkytoji j pranešim u, is
duotos naujukui•iams paskolo;
busią sunaudoto.s tiems reika
lams, kuriems jos busią duo
damos, ir nustatytu terminu 
valdžiai bus sugrąžintos. Visa: 
nesugebančių įsikurti ūkius 
busią 3%—20%, kuriuos iš
naujakurių skaičiaus reikės 
pašalinti. Pastarųjų skaičiuj 
esą daugiausia dvaro darbinin
kai ir našlės, kurių sūnus ka
riuomenėj žuvę. Suvažiavime 
nutarta taip pat įvesti premi
jas tiems matininkams, kurie 

dau-įstengs sutvarkyti žemės 
giau nustatytos normos.

Įspėjimas.
Nuo vokiečių okupacijos 

laikų yra pas musų merginas 
užsilikę “šilkinių” bliuskučių. 
kurios yra labai pavojingos dė
vėti, nes jos yra pagamintos 
iš sprogstamos arba —• lengvai 
degamos 
ta 

lįl'O

su 
nepalikdama

medžiagos. Medžiaga 
yra labai tvirta, blizga, da- 
šilko įspūdžio, bet nieko 
įdra su šilku notiąi. Spirite, 
eteru sumaišytame, tirpsta 

jokių liekanų,
lietus žariją, nuo degtuko 

ar papirosų užsidega gelsvai 
balsva liepsna, nepalieka pele
nų — tik coliuliozos kvapą, 
kaip sudegintų šukų, nešioja
mu plaukuose.

Nesenai ai gydžiau labai 
sunkiai apdegusią merginą Nau 
sėdžio kaime, Ramygalos vai., 
Panevėžio apskrities. Girdėt, 
kad buvę panašių atsitikimų 
Troškimuose per vestuves, va
gone ir t. t.

lodei įspėju, kad perkant 
perkantieji, 
ištirtų, tilatkirpę kąsniuką, ištirtų, tu

rintieji gi iš tokio dirbtino šil- Į 
ko drabužius jų nenešiotų vi-’ 

iii savo gyvybę pri-; 
ūsrą namuose pada-i

u

ryti.
Meti. S-ros A. Didžiulis

Žmoni y ūpas okupuo 
toj Lietuvoj.

Nors pavergti hctu\ 
čia sunkų lenkų jungą 
nai kraują lieja, bet

Lenkai matydami, kad jau 
ra daug suaugusių jaunuolių, 
airie jiems pradeda vaidintis 
kas kart “baisesniais” ima 
UO8 šaukti kariuomenėn. Vėl
ai! Sužinoję, kad bus imami 

kariuomenę, visi išbėgiojo į 
i iškas, kur dabar priseina 

vęsti vargas, badas ir šaltis... 
enkai kviečia dalyvauti Sei- 

.10 rinkiniuose, bet griežtai 
areiškia, kad nedalyvausią. 
!et šit skaitydami lietuviškus 
ikraščius randa liūdną straip

snį, kuriame kyla abejonė ar 
netuva gelėsianti Vilnių at- 
mti. Ir nuo tos dienos suvir- 
o jų širdys, apsiniaukė gied-

abar kiekviename kaime gir
gsi vien — tik liūdnumo bai
li, kuriuose kartojasi —pra- 
iivom!... Susipratę stengiasi 
ižadinti, bet vargiai galima... 
• žmonės taip susijudinę, kati 
odos jiems nieks ne miela, 
s'eždno ką daryti. Nežino ar 
loti lenkų kariuomenėn ar 
e? Truputį buvo lenkai apri
kę, bet dabar vėl privežė un
cijos, kurie važinėja po kai
nus ir gaudo jaunuolius. Lap
kričio mėn. 29 d. gaudė Mar- 
inkonyse Kabeliuose, o susi- 
vavę išvežė į Vilnių. Ir dar 
įaugina, kad tėvams rėfkės 
mbauda mokėti, kad nestojo 

’aiku. Kai kurie atvyksta mu
lų pusėn teikentis, kas daryti 
su jaunuoliais, bet negavę aiš
kaus atsakymo grįžta atgal. 
Vargas... Vargas... [“L. Ž.”]

viešpatausiu, aš, kada 
ne tavo tėvas, 
i iš aukštos kil- 

! mes Kao. Ne senas Riša, ne jis, 
ne tas žiovaujantis puvėkšlis, 
— ne jis, ir ne lankstus pažas 
Le-e-'inan.

“Ir įtikėsi dar į tai, kad tas 
yra netiesa, jog tu mane myli 
r kad esi vien tik mano...

Tavo Dievas, kai jis kadai- 
pradėjo tave savo mintyj, 
žaidė tavo mergaite, kruti-

;e
iis

JETMKT, lUGMMN
'Vest 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunaa pegolHninkaa 

(arba abatėm tas)
GRABORTUS

0129 — 25th St., Gandrai
Detroit, Mlek.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Camn&n 

DETROBT, M1CTL
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

Gyvi Nabašninkai”
3 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

STATO PIRMU KARTU SCENOJE, J^T BRIDGEPORTO

Dr-ja Atg-imties Liet. Tautos Vyry ir Motery
Nedėlioj, Sausio-Jan. 14 d., 1923

Mickevičiaus Svetainėj,
3308 South Morgan Street

Pradžia 6:30 valandą vakare. • Įžanga 35 ir 50c ypatai.
I>abai puiki ir juokinga komedija. Kas nem-tite, malonėkite atsi

lankyti, pamatysite daug juokų. Bus perstatyta dramatiško ratelio 
spėkomis. Po perstdtymo bus šokiai prie geros muzikos — bus ska
niausių gėrimų, valgių, skanių cigarų ir saldainių. Viskas tęsis iki 
vėlumui vakaro.

Po perstatymo bus šokiai, prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS.

HliWI i'ii'n'f'Atti'

Maskinis Balius
i Rengia

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS

Nrišlioj, Sausio f4 d., 1923 m.
MILDOS SVETAINĖJ,

3142 So. Halsted Street.

Pirmas Pryzas $10.00. Gi upė antra $5.00 ir daug pryzų bus duo 
dama pavieniems. >

Malonėkite visi kuoskaitlingiausiai atsilankyti i šj prakilnų va 
karą. Nei viens nesigailėsite atsilankę.

Grieš puiki muzika.

dar

Kviečia Komitetas.
■......... ....... '-•*

Vėl l^fayette 4223
Phunblng, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams 
patarnauju kuo geriausiai, 

M. Yuška,
3228 W. 38tk SU Chlcafo. I1L

I Gražus Teatras ir Balius • *■ 
rengiamas

Laisvo Lietuvos Kliubo

Septintadienį sausio 14 d., 1923 m 
M. Meldažio svetainėj,

2242 W. 23rd Pi.

. _ _ i. \ ..

nūs i- 
susi-

pas- 
Kaip

jeigu sakai man, 
Ne aš, ne aš, — 
Ha-o-san. O 
tave man. JRABORIUS IR

Balsmnuotojas
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
rieinama.
>319 Auburn 
įve., Chicago.

Chicago, 111. — “Aš buvau silpna ir 
parsibaigusi ir tokia nervuota, kad aš

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofia&l

1.27 N. Dearborn StM Room 1111-1S
Tai. Cantral 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo rista: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. r. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką D > 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 i 
ryto. ’

—..... — >
Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

su vargu galėjau 
savo darbą dirbti. 
Visuomet jaučiaus 
pailsusi ir apkvai
tusi. negalėjau mie
goti ir neturėjau 
apetito. Ilgus me
tus bandžiau viso
kius vaistus, bet 
jie man nepagel
bėjo. Po to man 
teko perskaityti 
la kraščiuose apie

MILZ1NISKAS BALIUS!
Rengiamas Draugystes Ražancavos 

Nedėlioj, Sausio-Januaty 14-tą d., 1923 m. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 

32-nd Place ir Auburn Avė.
I Pradžia 6-30 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.

Lydia E. Pinkham’s Vcgetable Com
pound ir kaip .jis pagelbėjo kitoms 
moterims ir aš pamėginau jį. Aš pra
dėjau geriau valgyti ir miegoti 
skaitau j j stebuklingu. Aš patariu 
savo draugėms ir niekuomet be 
nebusiu.” — Mrs. M. Ohlen, 3640 
Marshfield Avė., Chicago, Illinois.

Šitokie laiškai kaip šitas paliudiją 
Lydia 14. Pinkham’s Vegetable Com- 
poundo vertę, šita moteris kalba iš 
t;kros širdies. Ji, kaip mokėdama ap
rašo savo stovį, pirmutinius simpto
mus, kurie labiausia jai įky ėjo ir pa
skui tų simptomų pranykimą. Tai yra 
širdingos padėkos išreiškimas.

Mažne per penkiasdeš:mt metų Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound buvo taip garbinamas moteių

ir 
ji 
jo

JOHN KUCHIN8KAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2281 W. 22nd St., kerti Learitb St ’ 
Telephone Canal 2552

Valandos; 4 iki 6 po piet, tr on»
7 iki 9 vakaro

Veda risokias byla* risu*)8» 
eismuose Ekzammavoja Abstridi 

lūs ir padirba visokius Dokumen . 
us. perkant a;ba parduodant Lo l 

uus, Namus, Farinas ir Biznius 
Skohna Pinigus ant pirmo morg» 
'«•’«> ant lengvų išlygų

ai Randolnh 47KR

A. A. SLAK1S |
ADVlJkAl AC-

ulisas viauruii&jn.j'j
A'l 1UN BcAa 

'♦o. Lb Šalie '»l
ItoOUi L 808

Aiuiidob y ryto iki » p<. pase,

Namų i ei. fcįydt Burk

14

LiužSS!
&

į

l ei H aymarkei 8669
"»SEPH W,GRIGAI 

Lietuti* Advokatas
\ainoadb 306, Home Bunt Hidg 
samp Vblvtaukee u Ashland A. et 
'fiao tai., nuu 9 iki 6 ir nm 1 Iki 

9 vakare.

iiL i aA LSn 
Advokatą*

49 So. La Si. iiiK'in ’SA! i 
tel < >* irai 689»

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 1
1 ei i Ujnlti 468J uPlačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkovi- 
Čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir save 
nanvo 636 W. 18 
St., Chicago, III 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

rengiamas
CHICAGOS LIETUVIU PAŠALPOS KLIUBO

Septintadienį, sausio 14 d., 1923 m.
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE

prie Union Avė. ir 18 gatvės
Durys atsidarys 6:30 vai. vak. Įžanga 25c ypatai.

Gerbiama Visuomenė yra prašoma nepamiršti šito puikaus vakaro, kur 
bus puikiausia proga pasišokti. Kviečia KOMITETAS.

$300.00 Dalinama Dovanomis
Trečiam Metiniam

S. VV. BaNES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P M 
1811 Rectcr Building 

Zv Vk’eMt Munroe Street, Chicag
Phone Centrui 2664

Rrz. 3203 So. Halsted St.
Vurdn 1015. Vai.: 6 iki «

Išdirbėjai ir Iniport-jai Geriausią 

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

| ARMONIKŲ
sjI Geriausią — 

po&auly. Ga
rantuoja
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ii 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armopikinė mokyklų ar 
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių Įniko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruaita Screnelli Accordeon Mfg. Co.
817 BJUe Island Avė., Chicago, III

pa-

t

Tikietas 75c su drabužių pasidĄimu.
Pradžia 7:30 v. v. Muzika F. Jereckio

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland Av., Chicago, 111.

Maskiniame Baliuje
rengiamam

Lietuvią Rytmetinės žvaigž
dės Pašelpinie ir Pasilinks

minimo Kliubo

šeštadienį, Sausio 13 d., 1923,

Meldažio Svetainėj
2242 VV. 23rd PI.

Jeigu rengiesi pirkti ir jieskai gero 
Fonografo, tai nerasi geresnio kaip

kuris yra gražus pažiūrėti ir naujau! 
šio budo technika, todėl groja natū
raliu muzikos balsu, beto BRUNSWICK Fonogra
fas groja visokius rekordus, kaip tai: Columbijos, 
Victor, OK, Pathe, Edison ir visus kitus, geriaus ir 
aiškiaus negu kitos mašinos.
Vienatinė musų krautuvė lietuvių tarpe, užlaikome 
Brunswiek Fonografus. Todėl kviečiu lietuvius, ku
rie tik norite įsigyti tikrai gerą fonografą, atsilan
kyti mano krautuvėn, mes pristatome į bile kurią 
miesto dalį ir parduodu fabriko nustatyta kaina, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimo dalių. J. kitus miestus, 
pasiunčiu katalogą.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St, Chicago, III

Scenoje statoma 3 aktų tragedija.

“PAVOGTAS KŪDIKIS”
Vaidins D. L. K. Keistučio Kliubo Dramatiško Skyriaus artistai. Reži- 

serė M. Dunduliene.
Svetaine bus atdara 5 vai. vakarą. Vaidinimas prasidės lygiai pu

siau septintą valandą vakarą.
šitas veikalas yra labai įdomus pamatyti, kaip tikras brolis paper

ka šykštų vertelką sesers kūdikiui nužudyti, kad jam liktų, visas jo se
sers turtas, čia matyt, kas šių dienų gyvenime vaidina svarbiausią vaid- 
menj — giminystė, artimo meilė, žmoniškumas, ar kapitalas.

Tikietų kaina 35c ir 50c.
Širdingai visus kviečiame atsilankyti. RENGĖJAI.

.A ; s' k- * ■! '» ■• v\:.' ? L ■į

dešim 
metų 

žemesnė
kaino
negu 

armo-
dirb- 

Jung.

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Čommerce 
133 VV. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, ni.

tai 0w Koncertinos

Yra geriausios; patariamos n 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausi pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

leicphonė B;>u-C»a.i'd 60/'
UfL A. JUOZAITIS

DENTISTAH
Valandos, nuo 9 ikj 9 vai. vaka 

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
S261 s* fia>»t«d CfcĮrago, Iii

— " * ——1
ADOLPH E.

STASULANI .
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

\J. P. VVA4TCHES
LĄWYER Lietevyi Advokatą*

1 Dienomis :Room 511 —
z- l 127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabasb Ate.

Tel.: Pullman 6377

DAVID Rl’TTER & CO.J 
Anglie ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai h >Vitali | 
. kiemų. Visu- pristatom.

South Side ofisas 8301 Normai Av 
Tel Yards 2296

DR A MONTVID
1 iptuvio Gydytojai* ir Chir»rąp 

26 E WR«Wnfftnn St 
valandos: nuo ’O ik* *?

TeJepbone Central 836?
1824 VVabanaib Ava. 

valaudob. nuu 6 iki & valuti* 
Kezidencijoi te) Keazj• 77 n

-A

Lietuviu 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland Ate. 
Vai. 6 ikj 8 vak.

Ofiso Tel. 
Namų Tol

Boulevard 7820
Lafayetto 0268 i

J $50 $50 $70
Tel. Boulevard 045K

Dr. M, I. Mel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel, Annitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukėe Avė.
Arti, Robey gatves 

Chicago, 111.

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

Jūsų Pasirinkimui
, ' $27.50

Kiekvienas plošČius turi būt par
duotas be atsižiūrėjimo -į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė 
liausių ir senovinių madų $10.95, S16 - 

, 95 ir $22.50.
I Vyrams ir Jaunuoliams garnitura5 

1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50' 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai!
1401 S. Halsted St., 739 W. n SL 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

7
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Dedas Lietuvoj HA-O-SAN
[Indų legenda]

ėmės tvarkytojy suva
žiavimas Kaune. .

d. įvyko 
tvarkytojų 

techninių 
r žemės 
buvo nu-

Gruodžio 11—12 
apskričių žemės 
suvažiavimas. Be 
klausimų svarstymo 
ret oriuos vystyme, 
tarta kreipti ateinančiais me
tais daugiau domės į dvarų 
parceliacijų, negu kaimų. Kai
mai bus išparceliuoti tik tie, 
kurių laukai prieina prie skal
domų dvarų. Tokios kaimų že
mės esu numatyta išparceliuo
ti 70,000 
dvarų 
buvo 
hekt. 
vimui 
Be to 
čios sutvarkytos valstiečių ban
ko žemės, kurių yra apie 30,- 
000 hektarų. Suvažiavime bu
vo pageidaujama, kad norin
tieji gauti žemes butų surašy
ti žiemos metu, o pavasariui 
liktųsi atlikti tik techninį dar
bų. Žemę parceliuojant, suma
nyta sunaudoti esamus senus 
planus, sulig kuriais žemės iš
parceliuoti paskirta daugiausia 
Suvalkijoj. Suvažiavime buvo

.80,000 hektarų, gi 
hekt. Taip pat 

svarstyta, kad 100,000

davesti iki 150,000 hekt. 
dvarus skaldant, busian-

turepų naujakuriams, kuria 
suteikti statantis jiems 
sius valdžia. Pageidauta, 
piniginės paskolos išdavimai 
naujakuriams butų taip pa 
greičiau sutvarkytus. Sulig že 
mes tvarkytoji 
duotos naujak 
busiu, sunaudo 
lams, kuriems 
damos, ir nūs 
valdžiai bus s 
nesugebančių c

a Olos

terminuv 
pažinios. Visa: 
įsikurti ūkius 

busiu 3%—207c, kuriuos iš 
naujakurių skaičiaus reikės 
pašalinti. Pastarųjų skaičiuj 
esu daugiausia dvaro darbinin
kai ir našlės, kurių sūnus ka
riuomenėj žuvę. Suvažiavime 
nutarta taip pat įvesti premi
jas tiems matininkams, 
įstengs sutvarkyti žemės 
giau nustatytos normos.

Juo smarkiau lenkai įėmė juos 
persekioti, juo karščiau jų šir
dyse užsidegė Tėvynės meile, 
ir trokšta diena iš dienos išvys
ti Tėvynės sunus ir atgauti Vil
nių. Kai kada atvyksta musų 
pusėn prisiperka lietuviškų 
iaikraščių, suėję kur bakužė- 
’ėn noriai juos skaitosi ir min
timis dalijosi. Nekartų užklu
po juos lenkų žandarai, skai- 
iančius lietuviškus laikraščius, 
nuo kurių ne vienam teko pa- 
agauti lenkiškas “bizūnas” ir 
alėjiman atsidurti. Bet tas 
tiekai! Jie pripratę kentėti... 
ie vis dar laukia prašvintant 
aidulės.

Lenkai mėtydami, kad jau 
ra daug suaugusių jaunuolių, 
airie jiems pradeda vaidintis 
cas kart “baisesniais” ima 
uos šaukti kariuomenėn. Vol
ui! Sužinoję, kad bus imami 

kariuomenę, visi išbėgiojo į 
-iiškus, kur dabar priseina
vęsti vargas, badas ir šaltis... 
enkai kviečia dalyvauti Sei

mo rinkiniuose, bet griežtai 
areiškia, kad nedalyvausiu. 
!et šit skaitydami lietuviškus 
ikraščius randa liūdnų straip

snį, kuriame kyla abejone ar 
.ictuva gelėsianti Vilnių at- 
uiti. Ir nuo tos dienos suvir- ■ 
o jų širdys, apsiniaukė gied- 
is dangus ir nulindo -gamta... 
abar kiekviename kaime gir- 

l'si vien —■ tik liūdnumo bai
li, kuriuose kartojasi —pra- 
nvom!... Susipratę stengiasi 
ižadinti, bet vargiai galima...

* žmonės taip susijudinę, kad 
idos jiems nieks ne miela, 

čežano kų daryti. Nežino ari 
loti lenkų kariuomenėn ar

ię, bet dabar vėl privežė ini- 
cijos, kurie važinėja po kai
nus ir gaudo jaunuolius. Lap
kričio mėn. 29 d. gaudė Mar- 
inkonyse Kabeliuose, o susi-

(Tęsinys)

“Bet kagangi tu, Ha-o-san, 
papasakojai man puikių pasa
kų apie meilužį Hu-ang-ho ir 
jo numylėtų Nitagrit, ir kad 
prie to a įsisėdai man ant kelių, 
nesuspausdaina šlaunių, kad 
leidai man žaisti tavo pečiais, 
kad nuleidai apsiaustų nuo bal
tų pečių ir kad jis paskui jau 
nieko neprilaikomas, nukrito 
ant mažų prigludusių krūčių, 
nuo krūčių ant pilvo, nuo pil
vo ant kelių, ir kad palikai 
nuoga, drebanti nuo šalčio 
karališka duktė Ha-o-san, 
manim, išdidžiu atėjūnu, 
skundos, be išmetinėjimo,
dėl tau lai padarysiu, Ha-o- 
;an, tiktai tau. Todėl žinok ir 
pasakyk tai savo geltoniems 
broliams, kad ten už tų mėly
nų debesų nėra dangaus, nėra 
dievų, kad esu tiktai aš.

“Aš, žmogus, kuris tave su
versiu valandoj, kada į tai įti

kėsi. Aš žmogus, kuris atsira
dau iš nieko, iš savo nepaliau-;
amo geismo būtino, ir iš 
.o daugiau.

“įtikėsi į tai Ha-o-san? 
ėsi? Ir įtikėsi dar į tai, 

viešpatausiu, aš, kada 
>rčsiu; ne tavo tėvas,

mis tvėrimo valandoj, jis iš
čiulpė kraujų iš jų, todėl jos 
išrodo dabar kaip marmuri
nės; jis nubučiavo tavo lieme
nį, todėl jis yra toks akmeni
niai puikus; jis numetė tau 
ant pečių tinklų daugspalvių 
gįslelių.

“Jis — ne aš. Jis tave paė
mė pirmas. Jis pirmas įsisiur
bė į tavo mergiškas lupas. Jis 
pirmas. Supranti tai? — jis 
pirmas.

“Muiluoji, 
kad netaip. 
J(is pirmas, 
kui numetė
išėdų nuo viešpaties stalo, 
rauti tai? Reikia nuo to 
kratyti. Reiklia pačiam 
tVerti, Hia-o-san, iš naujo.

“Netiesa yra tavo rudi plau
kai.

jeigu sakai man, 
Ne aš, ne aš, — 
Ha-o-san. O 
tave man.

“Netiesa yra tavo baltos

yra tavo liaunios 
rankos.

įspėjimas.

kuric 
dan

įaugina, kad tėvams rėfkės 
abauda mokėti, kad nestojo 

’aiku. Kai kurie atvyksta nul
ių pusėn teikentis, kas daryti 
su jaunuoliais, bet negavę aiš
kaus atsakymo r grįžta atgal.

tų, 
su 
be 
to

pas- 
Kaip 
Sup
ilusi- 
susi-

nie

I Ine tavo giminės iš aukštos kil-
! mes Kao. Ne senas Riša, ne jis, 
ne tas žiovaujantis puvėkšlis,

- ne jis, ir ne lankstus pažas 
Le-e-man.

“Ir įtikėsi dar į tai, kad tas j 
yra netiesa, jog tu mano myli 
.r kad esi vien tik mano...

“Tavo Dievas, kai jis kadai- 
;e pradėjo tave savo mintyj,

• jis žaidė tavo mergaite, kruti-

fflon, w
West 1894 • Heml. 6678

WM, J. 8TOLL CO., 
J. Balchiunaa >egoiblninksM 

(arba ariatomtar)
GRABORTUS

1929 — 25th St., Carthmi
Detroit, Mteh.

DR. F. M AT U L AUK,
8709 Jos. Cąmnan Av* 

DETROrr, M1CH.
Ofiso valandos j 1—8 dieni 

rĮ - q y
Tel. Market 6294, Mark©t 4626

“Netiesa 
kaip žalčiai

“Netiesė yra tavo tvirtas kai 
plienas liemuo.

‘iNetiesa yrii tavo mažytes 
kojos.

(Bus daugiau)

SU VARGU GALĖJO 
BIRBTI SAVO DARBį

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound pagelbėjo 
jai ir ji pradėjo valgyt, 
miegot ir šiaip geriaus jau 
stis.

K. GUGIS]
ADVOKATAS
Missto ofisai 

127 N. Dearbom St„ Room II11-11 
Tai. Central 4411. Vak nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halated St, 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekyj*- Į 
ną vakarą, išskyrus utaminką 11 > 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 i 
ryto. 1

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MAŽEIKA
IRABORIUS IR
Balsainuotojas
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
rieiriama.
>319 Auburn 
įve., Chicago.

MILŽINIŠKAS BALIUS!
Rengiamas Draugystės Ražancavos 

Nedėlioj, Sausio-January 14-tą d., 1923 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.

32-nd Place ir Auburn Avė.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.

Chicago, 111. — “Aš buvau silpna ir 
parsibaigusi ir tokia nervuota, kad aš 

su vargu galėjau 
savo darbą dirbti. 
Visuomet jaučiaus 
pailsusi ir 'apkvai
tusi, negalėjau mie
goti ir neturėjau 
apetito. Ilgus me
tus bandžiau viso
kius vaistus, bet 
jie man nepagel
bėjo. Po to man 
teko perskaityti 
la kraščiuose apie

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound^ir kaip jis pagelbėjo kitoms 
moterims ir aš pamėginau jį. Aš pra
dėjau geriau valgyti ir miegoti ir 
skaitau ji stebuklingu. Aš patariu jj 
savo draugėms ir n:ekuomet be jo 
nebusiu.” — Mrs. M. Ohlen, 3640 S. 
Marshfield Avė., Chicago, Illinois.

Šitokie laiškai kaip šitas paliudiją 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
poundo vertę, šita moteris kalba iš 
t'kros širdies. Ji, kaip mokėdama ap
rašo savo stovj, pirmutinius simpto
mus, kurie labiausia jai įkyrėjo ir pa
skui tų simptomų pranykimą. Tai yra 
širdingos padėkos išreiškimas,

Mažne per penkins(leš;mt metij Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound buvo taip garbinamas moterų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2281 W. 22nd St., kerti Leavitt St '
Telephons Ganai 2552

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

Veda visokias byla* visuos* 
eismuose Ekzammavoja Abstrak 

ius ir padirba visokius Dokumen v 
us. perkant a:ba parduodant Lo / 

lūs, Namus, Farmas ir Biznius 
Skohna Pinigus ant pirmi* morgą 
•«”«» ant lenjnnj išlygų

amas»--------------------- _ . _ _

•'ai Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKAI A.s 
vidurmieiiyj 

A'l 1UN Bgia 
>o. Lb Šalie* 
Ruoni i dUfe

Aiuodos y ryto ik, » p,.

samų lei. Hydt Park 889i

rengiamas

CHICAGOS LIETUVIU PAŠALPOS KLIUBO 
Septintadienį, sausio 14 d., 1923 m.

DIEVO APVEIZDOS PARA?. SVETAINĖJE
prie Union Avė. ir 18 gatvės

Durys atsidarys 6:30 vai. vak. įžanga 25c ypatai.
Gerbiama Visuomenė yra prašoma nepamiršti šito puikaus vakaro, kur 

bus puikiausia proga pasišokti. Kviečia KOMITETAS.

$300.00 Dalinama Dovanomis
Trečiam Metiniam

Maskiniame Baliuje
rengiamam

Lietuviy Rytmetinės žvaigž
dės Pašelpmie ir Pasilinks

minimo Klittbo

Išdirbėjai ir Iniport-jai Geriausių 

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

i<L i iyALSa Aš
Advokatai*

48 »u. La Salk- Si. R<x<«n 5K j 
lei 689i

t ak. 3223 S. Halsted St. Chicago 1 
lei karti*! 4681 • į|

*4—4*S - ,1 -----  - wmii -m—nr — t-i marfm . aju_xix—

tel Haymarket 3669 
iOSEPH W .GRIGAI 

Lietuvis Advokatą 
\aomarD 306, Home Banį «i<tg 
\amp Vblvvaukee n Ashland A.<, 
•Hao vai. ouu 9 iki 5 ir mii Viki 

9 vakare.

S. W. BaNES

ARMONIKŲ

Nuo vokiečių okupacijos 
laikų yra pas musų merginas 
užsilikę “šilkinių” bliuskučių, 
kurios yra labai pavojingos dė
vėti, nes jos yra pagamintos 
iš sprogstamos arba — lengvai 
degamos medžiagos. Medžiaga 
ta yra labai tvirta, blizga, da- 

V’o šilko įspūdžio, bet nieko 
bendra su šilku neturi. Spirite, 
su eteru sumaišytame, tirpsta 
nepalikdama jokių liekanų, 
prilictus žarijų, nuo degtuko 
ar papirosų užsidega gelsvai 
balsva liepsna, nepalieka pele
nų — tik cediuliozos kvapų, 
kaip sudegintų šukų, nešioja
mų plaukuose.

Nesenai aš gydžiau labai 
sunkiai apdegusių merginų Nau 
sėdžio kaime, Ramygalos vai., 
Panevėžio apskrities. Girdėt, 
kad buvę panašių atsitikimų 
Troškimuose per vestuves, va
gone ir t. t.

Todėl įspėju, 
šilkinę medžiagų 
atkirpę kąsniukų,
pintieji gi iš tokio dirbtino šil
ko drabužius jų nenešiotų vi
sai, nes gali savo gyvybę pri
kišti ar gaisrų namuose pada
ryti.

kad perkant 
perkantieji, 
ištirtų, tu-

Meti. S-ros A. Didžiulis

Žmonių ūpas okupuo

šeštadieni, Sausio 13 d., 1923

Gyvi N a baš nmkai”
3 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

STATO PIRMU KARTU SCENOJE, A^NT BRIDGEPORTO

Dr-ja Atgimties Liet. Tautos Vyry ir Motery
Nedėlioj, Sausio-Jan. 14 d., 1923

Mickevičiaus Svetainėj,
3308 South Morgan Street

Pradžia 6:30 valandą vakare. Įžanga 35 ir 50c ypatai.
♦ laibai puiki ir juokinga komedija. Kas nematė, malonėkite atsi

lankyti, pamatysite daug juokų. Bus perstatyta dramatiško ratelio 
spėkomis. Po perstAtymo bus šokiai prie geros muzikos — bus ska
niausių gėrimų, valgių, skanių cigarų ir saldainių. Viskas tęsis iki 
vėlumui vakaro.

Po perstatymo bus šokiai, prie geros muzikos.
Kviečia KOM1TBTAS.

■■■■ ■ ■ > i ■ nu w

Maskinis Balius
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS

Meldažio Svetainėj,
2242 W. 23r<l PI.

Tikietas 75c su drabužių pasiddjimu.
Pradžia 7:30 v. v. Muzika F. Jereckio

Geriausių 
pasauly. Ga
rantuoja
mos dešini 
šiai mėty 
ir žemesnė 
mis kaino 
mis negu 
kitų armo
nikų dirb
tuvių Jung. 
Valstijose ii 
Italijoj.
DYKAI pir- ,

kėjams armoęikinė mokyklų ar pa- ; 
mokinimų knyga. Mos garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti J 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už į 
4 menesių laiko. Informacijų rašy- ( 
kitę angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Rualta Scrcnelli Accordeon Mfg. Co. EI 
817 B Ine Island A ve., Chicago, III, gj

ADVOKATAS 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

1811 Recter Building 
Ik Munroe Street, Chicafu

Phone Centiul 2561
Rez. 3203 So. Halsted St 

Yards 1016. Vai.: 6 įki • vai 
i

Herma n P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Čomm<erce 
133 W. VVashington St., 

Phone M ai n 1308
Chicago, III.

Peari Koncertinos

Jeigu rengiesi pirkti ir jieškai gero 
Fonografo, tai nerasi geresnio kaip

kuris yra gražus pažiūrėti ir naujau
sio budo technika, todėl groja natui 
raliu muzikos balsu, beto BRUNSWraliu muzikos balsu, beto BRUNSWICK Fonogra
fas groja visokius rekordus, kaip tai: Columbijos/ 
Victor, OK, Pathe, Edison ir visus kitus, geriaus ir 
aiškinus negu kitos mašinos.
Vienatinė musų krautuvė lietuvių tarpe, užlaikome 
Brunswick Fonografus. Todėl kviečiu lietuvius, ku
rie tik norite įsigyti tikrai gerą fonografą, atsilan
kyti mano krautuvėn, mes pristatome į bile kurią 
miesto dalį ir parduodu fabriko nustatyta kaina, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimo dalių. Į kitus miestus 
pasiunčiu katalogą.

Kviečia Komitetas.

dar

Vėl l^fayette 4223 
Pliunblag, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams rtsadon 
patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuska, 
3228 W. 38th StM Chicago. III.

Nedėlioj, Sausio 14 d., 1923 m,
MILDOS SVETAINĖJ,

3142 So. Halsted Street.

Pirmas Pryzas $10.00. Grupe antra $5.00 ir daug pryzų bus duo
dama pavieniems.

Malonėkite visi kuoskaitlingiausiai atsilankyti j šį prakilnų va
karą. Nei viens nesigailėsite atsilankę.

Grieš puiki muzika.
JUOZAS F. BUDRIK,

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Aors pavergti lietuviai 
čia sunkų lenkų junga ir 
nai kraujų lieja, bot vi: 
Tėvynės meilė dega jų širdyse Gražus Teatras ir Bahs

rengiamas

Laisvo Lietuvos Kliubo

Septintadienį sausio 14 d., 1923 m 
M. Meldažio svetainėj,

2242 W. 23rd PI.

“PAVOGTAS KŪDIKIS
Vaidins D. L. K. Keistučio Kliubo Dramatiško Skyriaus artistai. Reži- 

serė JVI. Dundulienė.
Svetainė bus atdara 5 vai. vakarą. Vaidinimas prasidės lygiai pu

siau septintą valandą vakarą.
šitas veikalas’ yra labai Įdomus pamatyti, kaip tikras brolis paper

ka šykštų vertelką sesers kūdikiui nužudyti, Jcad jam liktų visas jo se
sers turtas, čia matyt, kas šių dienų gyvenime vaidina svarbiausią vaid
menį — giminystė, artimo meilė, žmoniškumas, ar kapitalas.

Tikietij kaina 35c ir 50c.
Širdingai visus kviečiame atsilankyti. RENGĖJAI.

Yra geriausios; patariamos ii 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį, pa
sirinkimų ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

1639 S.Ashland Av., Chicago, 111.

' MUZIKA ’ i
Sarpaliaus Orkestrą
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

--- -----y t- ....-

teicphonė B'iii'Gtąru 6U''
O’i. A. JUOZAITIS

į DENTISTAH
| Valandos, nuo 9 iki 9 vai. vaki | 

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. |
j 1281 SG CVctgo, Ui j

Tol. Boulevard 0451/

Dr. M, M. MarheI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat.
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 0—9 

K> ■ ■ . ....... .. ■■ ■■ ✓

Tel, Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD

Ištikima Dentistcrija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė. 
ArtL Robcy gatvės 

Chicago, 111. 
v-----------------------------------------------

. • '

ADOLPH E. 
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

V  — -............ a

L P. W Art’CHES ’
LAWYER Liete vys Advcfkatas

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St^

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabasb A»e. 

. Tel.: Pullman 6877
L_____________ W

1)A VID RUTTER & CO.J 
Anglit? ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai h rotail j 
. kiemų. Visu- pristatom.
j South Side ofisas 8301 Normai A* 

Tel. Yards 2296
---------- x.

DR A. MONTVID
• letvvh Gydytojas ir Chirvrę* 

2F> E WRwhington St '
auo ik’ ’P 

Telephone Central 336P
1824 VVahanaib Ava. 

vaiaudub. nuu 6 iki d *ak*»i« 
Kezidencijo* tai Kenai* 77 n

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel. 
Narnų Tol 
.. - - -

Boulevard 7820
Lafayette 0268

j

$50 $50 S70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui
, ' $27.50

Kiekvienas plošČius turi būt par
duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, 'to
liausių ir senovinių madų $10.95, $16- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams garnitura’ 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.5o'' 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais,



NAUJIENAS, Chicago, TU.

Detroit, Mieli.
J? pinigus padėtus iki Sausio 15 dienai 
lūkėsime pilny nuošimtį nuo Sausio 1 d>

Sausio (> d. š. m. Lietuvių 
Svetainėj buvo 'koncertas, su-

$20,000.00
DOVANU

Mes išmokėsime šį mėnesį > 
Savo Depozitoriams kaipo užaugusį nuošimtį 

Ar tamsta iš to
pasinaudosi ?
Atidaryk šiandie arba rytoj taupymo sąskaitą 

UNIVERSAL STATE BANKE, arba, kitaip sakant, 
padėk į šį Banką nors keletą dolerių pradžiai,, arba 

Perkelk Į Šj Banką
Savo Pinigus Iš]

Kitų Bankų H
Kitą, pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu. 

Gana mums Lietuviams remti svetimtaučius ir au
ginti jiems turtą.- Pradekime nors dabar susiprasti 
ir remkime visi savo įstaigas, dėkime pinigus tiktai 
į savo grynai

LIETUVIŲ VALSTYBINI BANKĄ —
UNIVERSAL STATE BANK

Pikiuokite tik savo bankinę knygelę bile kurio Banko — mes dy- 
sukolektuosime ir pe; kelsime j šį Banką visus pin'gus su nuo-

!, šimtai draugijų, bažnytinės parapijos, di- 
• valdžios įstaigos laiko savo .pinigus šiame 
me ir Tamstą čion prisidėti.

Šio Banko turtas virš $2,500,000.90
BANKO VALDYBA:

Joseph J. Elias, Pres.“ ' Wm. M. Antonisen, Cashier
S. V. Valanchauskas,

M. Mcldaž.s, Vice Pieš. , Ass’t Cashier.

Universal State Bank

naųs, kur turėjo pasirodyt ir 
palinksmint detroit iečius p-le 
Julė Baltrirkoniute iš Cleve- 
land. Vienok Julė nepasirodė; 
pirmininkas pranešė, kad esanti 
sunkiai susirgus. Vakaro pro
grama išpildė šie: 1) M. Alek- 
sejunas (iš Grand Rapids), “Be 
laimužės“ ir “Žalioj lankoj“, 
pianu lydėjo p-lė Astrauskaitė. 
2) “Gipsy John“, E. Simon 
(latvis). .3) Pianu skambina 
p-lė Astrauskaitė. 4) Duetas. 
“Kam šėrei žirgelį“, M. Alek- 
sejunas ir J. Laukionis (Tečiaus 
duetas sutruko). 5) M. Alek- 
gejunas solo—“Žalioj lankoj“ 
ir “Gersim broliai“. 6) Pirmi
ninkas supažindino publikų su 
vienu artistu sakydamas: “Jus 
ar jo nepažįsta, jis yra choro 
vedėjo draugas—-Latvių choro 
vedėjo draugas“. 7) “Spragilų 
daina“, M. A lok sėjimas ir J. 
Lankiomis. 8) Prakalba vieno 
L. L. A. 21 kp. nario, —< jis 
ragino prigulėti prie SLA. 9) 
Solo pJlė Smit, Detroit kon
servatorijos studentė.

Koncertas prasidėjo 8:30 p. 
m. ir pasibaigė 9:40 p. m. 
Taigi visas koncertas tęsėsi 
1:10 min.

iš didžiųjų Chicagos artistų ne
atėjo dainuoti ar groti į ta kle- 
cikalčikus siaurai-partyvį va
karų. Daile negali būti pa
jungta žemiems klerikalizmo 
tikslams!

Jeigu tikrai musų artistai ir 
irtistės nedalyvavo klerikalči- 
kų koncerte, protestuodami 
prieš kunigų klastų ir žemų jų 
nelagystę apie jų vakaro Uks
us, ir vaduodamies suprati
mais, kad dailė neturi tarnau
ti žemiems tikslams, tai musų 
irtistės ir artistai pasielgė ge- 
•ai, prakilniai, kaipo tikro lais
vojo meno artistai ir gynėjai.

Menas yra bepartyvis ir jis 
ypač negali tarnauti kunigų 
juodoms užmačioms.

Menas y o kunigų skvernu 
niekad nebuvo ir nebus lais
vas, ir jam ten yra tikra ne- 
’aisvė, tikras dvokiantis kalėji- 
nas, tikra mirtis.

Dailei, menui reikia tolintis 
’iuo kunigų skvernų!

Už nepasidavimą kunigų už- 
načioms ir apgavystei ir už 
i'tsisakymų dalyvauti jų vaka
re klerikalizmo atstovų pager
bimui, zokoninkų vargonus jau 
atidarė savo nepraustų burnų.

Jis ir kanda ir niekina Chi
cagos lietuvių artistes ir ar-

tįstus, atsisakiusius dalyvauti 
klerikalizmo pagerbimui vaka-

Bot tegul jis kanda ir šie
pia !

Chicagos lietuviai myli lais
vųjų dailę ir jie tik gali iš
reikšti gilių pagarba už laisvos 
dailės apgynimų musų pui- 
kionrsioms artistėms ir artis-

tams, ir už tai, kad jie.nesida
vė kunigams vedžioties už no
sies.

Chicagos lietuviai 
išlaikė dailę ir dainą 
jų po kunigų skvernu 
darę jų klerikalizmo 
temis

iki šiol

ir nepa- 
tarnai- 

Jie dabos, kad ir nic- 
itsitiktų, kol Cliicaga

bus Chicaga! —Perkūnas.

Musų pareiškimas sausio 1 d., 1923 m. parodo prie

augį depozitų 1922 m. suvirš $1,400,000.00.

Ta klotis, kuria mes gėrimės yra tik šitos apylinkės 

žmonių kloties atspindžiu ir mes pasinaudodami šita pro
ga reiškiame savo branginimo pavestu mums verslu.

• Mes stengsimės įvertinti jūsų tolesnį užsitikejimą be 
perstoges eidami savo obalsiu: —

“Didelis tiek, kad jums patarnauti
Mažas tiek, kad jus įvertinti”

kai 
šilučiais.

Tūkstančiai lietuvių 
džios.'os organizacijos ir 
banke, širdingai kviečiai

3252 S. Halsted St., Chicago, III.
Bankas atdaras Utarninko vakarais ir Subatomis visą

.diena iki 3:30 vakare.
■ . ............... ■ 1.... ... ■"........ -.......... "■ 1 .......... ........................... ■

■ a art

^UO visų depozitų padedamų da- 
* bar iki sausio .20 d. bus mokama 

palukiai nuo Naujų Metų.
IEI dcl kokios nors priežasties no- 

rėtumėte perkelti savo taupomą
ją sąskaitą į šitą banką iš kitų mie
stų ar iš kurio banko šitam mieste, 
tai tik atneškite savo taiTpymo kny
gelę pas mus, o mes padarysime 
kas reikės.
BET padarykite tai dabar, kad 

gautumėte nuošimčius nuo Nau
jų Metų.

DIDELIS BANKAS

ant kampo

17 gatves ir Ashland Av.

CHICAGOJ

NAUJU METŲ NUTARIMAS
’aujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me- 

> medžiaga. | visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybes ir Patarnavimo Kiemą*

Tel. Beverly 0397 ir 1279, , 1955 VVest 111 St.

Po koncertui prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlybai 
nakčiai. Žmonių šiuo kart at
silankė gražus būrelis.

P. Jurkšaitis.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S.L.FABIONASCO.

visais žvilgsniais.
Jei tamsta nesi šito stipraus Valstijinio Banko depo- 

zitoriu, tai širdingai kviečiam atidaryti savo sąskaitą pas 

mus. Sąskaitos iš kitų bankų galima perkelti be užmo- 

kesnio, ar nuošimčių praradimo.
Visi depozitai sudėti šio menesio 15 d., ar anksčiau 

neš nuošimčius nuo 1-mos.

gy klasta
Nesenai, juodojo Rymo ka

reiviai laikė savo seimų Chi- 
ragos .Turginėj daržinėj.

Jie gyrėsi sau ir kitiems, 
kad čia jie padarysiu pradžių 
derikališkam kamašiškani fa
šistų judėjimui, kad čia jie 
LŽsiprovysią anuotas prieš 
kmerikos lietuvių laisvę ir 
iries jų teisę būti laisvais — 
aisvai manyti ir laisvai gy
venti be jokio kunigiško jungo 
m t savo pečių.

Kad gerinus jiems viskas 
įasisektų ir kad jie galėtų su
raukti daugiau nekaltų avelių, 
ie sumislijo savo daržinėj dar 
r koncertų su “teta1

Vienok apsižiūrėjo, kad po 
jų kunigišku skvernu nėra be
veik nęi vieno artisto, kurs 
•;ų-nors smagaus koncerte ga- 
etų duoti.

Taigi užtaise savo kelis ku- 
ligelius-vazelinus kokiais nors 
aidais primonyti prie to juo- 
lašiintiškais tikslais rengiamo 
koncerto musų garsiąsias ar- 
istes dainininkes.

parengti.

liai-vazelinai - meilaudamiesi 
prie artisčių, per dienų dienas 
pasakojo joms apie koncerto 
tikslus vienų grynų melagystę, 
tai * sakydami, kad tai busiąs 
bepartiviškas vakaras, tai iš
kraipydami, kad tai busiąs vi
sų lietuvių vakaras, tai begė- 
Jiškai meluodami, kad tai /bu
siąs Klaipėdos atliuosavimo 
vakaras, o nič-nieko * nesakė 
apie tai, kad jštikrųjų tas va
karas buvo rengiamas j uolio
jo klerikalizmo propagandai.

Tik prieš patį vakarą išėjo 
jų melagystė į viršų. Pačiame 
zokoninkų organe buvo aiškiai 
parašyta, kad tas vakaras bu
siąs pagerbimui Rymo katali- f 
ky (klerikaly) seimo atstovą,) 
kurie savo seime svarstė, kaip i 
pasmaugti lietuvių laisvę ir; 
kaip lietuvius padaryti zoko- 
ninkais ir pustelninkais, davat
komis, ir fašistais.

Kada išėjo į viršų toks kuni
gų triksas, toks farizėjiškas 
jezuitiškurnąs, — koks- gi sa
ve gerbiąs artistas begalėj^seiti 
į Jurginę daržinę ir garbmK 
klcrikalčikuš? .

Garbė musų artistėms-artis- Į 
tams—taip ir buvo: nei vienas

O^eV/EST SiDE™Kg6sBaNK
l 97il’ Bank o f 'Safety and Friendly Serrice
Rooscvdt Road ai Halsted Street - Chicago

Turtas virš $13,000,000.00
CHICAGO, ILLINOIS.

ir

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

Perkelk savo pinigus į Lietuviu Pirmutinį ir Stipriausi Valstijinį 
Banką — METROPOLITAN STATE BANK, kur gausi geresnį pa
tarnavimą negu kitur.
Dabar geriausias laikas perkelti nesugadinus nuošimčių..
Atneškite mums bile kokio banko knygutę, o mes perkelsim Tamistų pinigus 
su visais priklausančiais nuošimčiais į Lietuvių Pirmutinį Valstijinį Banką 

be jokių iškaščių.
Doleris bankoje padėtas bus Tamistos geriausis draugas nelaimei ištikus.
Už pinigus padėtus ar perkeltus iki Sausio 15-tai dienai, mokėsime procentą 
nuo PIRMOS DIENOS Sausio. ; ... .

Doleriais

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted StM kampa* 81 f*B 
Telefonas Yardt 1119

l0» kolef*

praktika- 
>isi Pen» 
sllvanijoti 
hospltali* 
*» Pasek 
oi n g ai p# 
tarnauja

iymo. Du* 
ta rodą 
Hokioae 
oroae ir 
okiuose

Il
ki-

me
herinoa 

merginoms*

^-DR.iiEilZMAN^
II RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 14 
metų kaipo patyręs lydytoja*, chi
rurgas ir akuiari*.

Gydo aitrai* ir chroniik** ligas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f c Dienomis: Canal 
3110 arba 857

N akt. Drexal 9ll 
Boulevard 4186

8318 So. Halated St.

Telefonai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikj ir 
Vaik4 ligi

OFISO VALANDOS i
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. 
Telefoną* Drezel 2880

.. ...... ■ .. .

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienž)

Akalerka
3113 S.Halsted ■*
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau
ju prie gimdyme 
Kiekviename at- 
sitikime

Tel. Pullman

rėjimą, 
patarimu* 

ir 
nems veltui.

teiki* 
trižiu 
C no (h

margi

Banko Kapitalas ir Perviršis

$275,000.00
arba Litais

5432

’A, SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai priiiu 
riu ligonę Ir kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

siunčiame pinigus Lietuvon ir j kitas šalis pigiau, saugiau ir greičiau negu ki
ti. Kreipkitės ypatiškai arba laišku.

Metropolitan State Bank
Seniausis ir Stipriausis lietuvių Valstijinis Bankas

2201 W. 22nd Lcavitt Si. Chicago, Illinois
Banko Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. vak. Utarninkais ir 

Subatomis iki 8:30 vai. vak.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted SL 
Tai.: Boulevaiyi 7179 

VALANDOJ
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaa 5574 

Chicago.

Telefonas i Boulevard 7841

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mjuzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrod&ius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja 1 
Lietuvą arba ant ukSs.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganidintL

x STEPONAS P. KAZLAWSK1, 
4632 So. Ahland Ave^ w Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.
TVLBOUlrw4

Jei abejoji akimis, pauiteiraaA 
□r. A. R. BLUMENTHA1

■ CR. C. Z. VEŽELIS
! Lietuvi* Dentista*

4712 South Ashland Ava*
' arti 47--to* gatvl*

'iiuinmiiiiin

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą. 2201 W. 22nd St, kampu B 

Leaviti SL Tel Canal 6221
Reridencija 8114 W. 42nd 81

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1-4 ir 7—9. Ned. 10—12
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pinigui padėtus iki Sausio 45 dienai

$20,000.00
DOVANŲ

Mes išmokėsime šį mėnesį
Savo Depozitoriams kaipo užaugusį nuošimtį

Ar tamsta iš to
ES
L

j.

f

f

A

pasinaudosi ?
Atidaryk šiandie arba rytoj taupymo sąskaitą 

UNIVERSAL STATE BANKE, arba, kitaip sakant, 
padėk į šį Banką nors keletą dolerių pradžiai,, arba 

Perkelk Į Šį Banką
Savo Pinigus Iš] 

Kitų Bankų J
Kitą, pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu. 

Gana mums Lietuviams remti svetimtaučius ir au
ginti jiems turtą- Pradekime nors dabar susiprasti 
ir remkime visi savo įstaigas, dėkime pinigus tiktai 
i savo grynai

LIETUVIU VALSTYBINI BANKĄ —
UNIVERSAL STATE BANK

Pikiuokite tik savo bankinę knygelę bile kurio Banko — mes dy- 
sukolektuosime ir pei kelsimo j šį Banką visus pin'gus su nuo-

čiai lietuvių, šimtai draugijų, bažnytinės parapijos, di-
; organizacijos ir valdžios įstaigos laiko savo .pinigus šianre 
širdingai kviečiame ir Tamstą čion prisidėti.

Šio Banko turtas virš $2,500,000*00
BANKO VALDYBAI

Wm. M. Antonisen, Cashier
S. V. Valanchauskas, 

Ass’t Cashier.

Universal State Bank
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

Utarninko vakarais ir Subatomis visą 
ena iki 3:80 vakare

kai 
šimčiais.

Tukst 
džios'c 
bakke.

I

Joseph J. Elias

Bankas

UUO visų depozitų padedamų da- 
1 bar iki sausio 20 d. bus mokama 

palukiai nuo Naujų Metų.
IEI dėl kokios nors priežasties no- 

rotumėte perkelti savo taupomą
ją sąskaitą į šitą banką iš kitų mie
stu ar iš kurio banko šitam mieste, 
tai tik atneškite savo tadpymo kny
gelę pas mus, o mes padarysime 
kas reikės.

BET padarykite tai dabar, kad 
gautumėte nuošimčius nuo Nau

jų Metų.

Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo

CHICAGOJ.

17 gatves ir Ashland Av.

į

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS 
aujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar.

džio medžiaga.
kuo dif

Visokia m-e-
I visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 

iausios domės. ,

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybes ir Patarnavimo Kiemą*

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.

Detroif, Mich.
Sausio G d. š. m. Lietuvių 

Svetainėj buvo koncertas, su
rengtas A. L. T. Sandaros sky
riaus, kur turėjo pasirodyt ir 
palinksmint detroitiečius p-le 
Julė Baltrukoniute iš Cleve- 
land. Vienok Julė nepasirodė; 
pirmininkas pranešė, kad esanti 
sunkiai susirgus. Vakąro pro
gramą išpildė šie: 1) M. Alek- 
sejunas (iš Grand Rapids), “Be 
laimužės“ ir “Žalioj lankoj“, 
pianu lydėjo p-lė Astrauskaitė. 
2) “Gipsy John“, E. Simon 
(latvis). .3) Pianu skambina 
p-lė Astrauskaitė.' 4) , Duetas. 
“Kam šėrei žirgelį“, M. Alek
sėj imas ir J. Laukionis (tečiaus 
duetas sutruko). 5) M. Alek- 
sejunas solo—“Žalioj lankoj“ 
ir “Gersim brodiai“. 6) Pirmi
ninkas supažindino publiką su 
vienu artistu sakydamąs: “Jus 
ar jo nepažįsta, jis yra choro 
vedėjo draugas -Latvių choro 
vedėjo draugas“. 7) “Spragilų 
daina“, M. Aleksėj linas ir J. 
Lankiomis. 8) Prakalba vieno 
L. L. A. 21 k*p. nario, —• jis 
ragino prigulėti prie SLA. 9) 
Solo pJlė Smit, Detroit kon
servatorijos studentė.

Koncertas prasidėjo 8:30 p. 
:n. ir pasibaigė 9:40 p. m. 
Taigi visas koncertas tęsėsi 
1:10* min. i

Po koncertui prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlybai 
nakčiai. Žmonių šiito kart at

Nepavykusioj! kimi 
gii klasta

Nesenai, juodojo Rymo ka
reiviai laikė savo seimą Chi-

Jie gyrėsi sau ir kitiems,

derikališkam kamašiškam fa- 
pistų judėmnui, kad čia jie 
Į ižsiprovy$ą& anuotas prieš 

kinetikos lietuvių laisvę ir 
irieš jų teisę būti laisvais — 
aisvai manyti ir laisvai gy
venti be jokio kunigiško jungo 
m t savo pečių.

Kad gerinus jiems viskas 
įasiscktų ir kad jie galėtų su
raukti daugiau nekaltų avelių, 
ie sumislijo savo daržinėj dar 
r koncertą su “teta“ parengti.

Vienok apsižiūrėjo, kad po 
jų kunigišku skvernu nėra be
keik nęi vieno artisto, kurs 
<ą-nors smagaus koncerte ga- 
ėtų duoti.

Taigi užtaisė savo kelis ku- 
i-igelius-vazclinus kokiais nors 
aidais ptimonyti prie to juo- 
lašiintiškais tikslais rengiamo 
koncerto musų garsiąsias ar- 
istes dainininkes.

Kaip aš girdėjau, tie kunigė- 
’iai-vazelinai • incilaudamiesi 
prie artisčių, per dienų dienas 
pasakojo joms apie koncerto 
tikslus vieną gryną melagystę, 
tai'saldydami, kad tai busiąs 
bepartiviškas vakaras, tai iš
kraipydami, kad tai busiąs vi
sų lietuvių vakaras, tai hėge
liškai meluodami, kad tai bū
nąs Klaipėdos atliuosavimo 
vakaras, o nič-nieko • nesakė 
įpic tai, kad jštikrųjų tas va
karas buvo rengiamas juodo
jo klerikalizmo propagandai.

Tik prieš patį vakarą išėjo 
jų melagyste į viršų. Pačiame 
zokoninkų organe buvo aiškiai 
parašyta, kad tas vakaras bu
siąs pagerbimui Rymo katali
kų (klerikalų) seimo atstovų, 
kurie savo seime svarstė, kaip 
pasmaugti lietuvių laisvę ir, 
kaip lietuvius padaryti zoko- 
ninkais ir pustelninkais, davat
komis, ir fašistais.

Kada išėjo į viršų toks kuni
gų triksas, toks farizėjiškas 
jezuitiškumas, — koks- gi sa
ve gerbiąs artistas begalėjt^iti 
į Junginę daržinę ir garbibįĮ 
klcrika'lči'kus ?

Garbe musų artistėms-artis- 
tams taip ir buvo: nei vienas

iš didžiųjų Chicagos artistų ne
atėjo dainuoti ar groti i tą kle- 
rikalėikus siaurai-partyvį va
karą: Dailė negali būti pa- 
iungta žemiems klerikalizmo

tislus, atsisakiusius dalyvauti 
klerikalizmo pagerbimui vaka-

tiksiantis!
Jeigu tikrai musų artistai ir 

irtistės nedalyvavo klerikalči- 
kų koncerte, protestuodami 
>ricš kunigų klastą ir žemą jų 
nelagystę apie jų vakaro Uks
us, ir vaduodamies suprati
mais, kad dailė neturi tarnau
ti žemiems tikslams, tai musų 
irtistės ir artistai pasielgė ge- 
•ai, prakilniai, kaipo tikro lais
vojo meno artistai ir gynėjai.

Menas yra ibepartyvis ir jis 
ypač negali tarnauti kunigų 
juodoms užmačioms.

Menas po kunigų skvernu 
niekad nebuvo ir nebus lais
vas, ir jam ten yra tikra ne- 
’aisvė, tikras dvokiantis kalėji- 
nas, tikra mirtis.

Dailei, menui reikia tolintis 
nuo kunigų skvernų!

načioms ir apgavystei ir už 
išsisakymą dalyvauti jų vaka
re klerikalizmu atstovų pager
bimui, zokoninkų vargonus jau 
atidarė savo nepraustą burną.

Jis ir kanda ir niekina Chi
cagos lietuvių artistes ir ar-

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT N ATIDOS.

S.LFABIONflSCO.
P. Jurkšąitis

809 W. 35th 8t., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

Bet tegul jis kanda ir šie
pia !

Chicagos lietuviai myli lais
vąją dailę ir jie tik gali iš
reikšti gilią pagarbą už laisvos 
dailės apgynimą musų pui- 
kiomsioms artistėms ir artis-

tams, ir už tai, kad jie.nesida
vė kunigams vedžioties už no
sies.

CJhicagos lietuviai iki šiol

jų po kunigų skvernu ir nepa
darę. jų klerikalizmo tarnai
tėmis. Jie dabos, kad ir nie
kad neatsitiktų, kol Chicaga 
bus Chicaga! —Perkūnas.

Ačiū*
n

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SL, kampa* 81 tai 
Telefonas Yard« 1119 f
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Musų pareiškimas sausio 1 d., 1923 m. parodo prie

augį depozitų 1922 m. suvirš $1,400,000.00.

Ta klotis, kuria mes gėrimės yra tik šitos apylinkės 

žmonių kloties atspindžiu ir mes pasinaudodami šita pro

ga reiškiame savo branginimo pavestu mums verslu.

Mes stengsimės įvertinti jūsų tolesnį užsitikėjimą be 

perstogės eidami savo obalsiu: —

“Didelis tiek, kad jums patarnauti 
Mažas tiek, kad jus įvertinti”

visais žvilgsniais.
Jei tamsta nesi šito stipraus Valstijinio Banko depo- 

zitoriu, tai širdingai kviečiam atidaryti savo sąskaitą pas 

mus. Sąskaitos iš kitų bankų galima perkelti be užmo- 
kesnio, ar nuošimčių praradimo.

Visi depozitai sudėti šio mėnesio 15 d., ar anksčiau 
neš nuošimčius nuo 1-trios.

West Si de ™i n! Bank
cTlie Bank of^Safetij and Friendly Service'

Rooscvclt Road at Halsted Street-Cjuca^o
Turtas virš $13,000,000.00

CHICAGO, ILLINOIS.

DAR NEVELU
Perkelk savo pinigus į Lietuviu Pirmutinį ir Stiprinusį Valstijinį 
Banką — METROPOLITAN STATE BANK, kur gausi geresnį pa- 
tarnavimąį negu kitur.
Dabar geriausias laikas perkelti nesugadinus nuošimčių..
Atneškite mums bile kokio banko knygutę, o mes perkelsim Tamistų pinigus 
su visais priklausančiais nuošimčiais į Lietuvių Pirmutinį Valstijmį Bankų 
r— be jokių iškaščių.
Doleris bankoje padėtas bus Tamistos geriausis draugas nelaimei ištikus.
Už pinigus padėtus ar perkeltus iki Sausio 15-tai dienai, mokėsime procentą 
nuo PIRMOS DIENOS Sausio. ‘ j , .

Banko Kapitalas ir Perviršis
,4

£

Doleriais*

t

$275,000.00
arba Litais

siunčiame pinigus Lietuvon ir j kitas šalis pigiau, saugiau ir greičiau negu ki
ti. Kreipkitės ypatiškai arba laišku.

Metropelitao State Bank
Seniausis ir Stipriausis ETe tuvių Valstijinis Bankas

2201 W. 22nd Su St. Chicago, Illinois

II RUSIJOS
Gerai lietuviam* žinoma* per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuiari*.

Gydo aitrai* ir chronllk** ligas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu*.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 platų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

f Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4186

8318 So. Halsted SL

Telefonai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Are., 2 I* boa 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrižkų ir 

Valka ligą 
OFISO VALANDOS!

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefoną* Drexel 2880

«

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienž)

Akalerkh
3113 S.HaUted *1
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnaut 
ju prie gimdyme 
Kiekviename at
sitikime 
y patilk* 
rėjimą, 
patarimus 
t p rims ir 
nnms veltui.

Tol. Pvllman 5432

teikia 
trižiu 
?no<h 

mo 
margi

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted SL 
Tuk: Boulevard 7170

VALANDOS!
9 iki 12 pietą, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 

Chicago.

E Telefonas! Boulevard 7141

M. BOU «4*t

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mnizikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusilkų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėliu* bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiamo atsilankyti, o busit užgan&dintL

x STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland AveM Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Banko Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. vak. Utarninkais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vak. DR. C. Z. VEŽELIS

Lietuvi* Dentista* 

4712 South Aahland Ava*
arti 47-toi gatvl*

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGĄ8 

X-Spindulial
Ofisą* 2201 W. 22nd SL, tasfu B 

Leariti SL TeL Cana! 6121 
Raaidenclja 8114 W. 42W 

Tel. Lafayette 4988

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
□r. A. R. BLUMENTHAI

Kjmbvm
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Vokietijos 
žmonės apgauti..

Visai nesenai Vokietijos 
koalicinė valdžia turėjo pa
sitraukti, kadangi stambieji 
kapitalistai atsisakė remti jų 
reparacijų mokėjimo klausi
me. Kapitalistai reikalavo, 
kad į valdžią butų priimti 
“liaudies partijos” atstovai, 
o šios partijos vadai paskel
bė, kad, įėję į valdžią, jie pir
miausia turėsią paspstengti 
panaikinti 8 valandų darbo 
dieną. Kadangi demokratų 
ir katalikų nariai valdžioje 
pritarė šitiems stambiojo ka
pitalo reikalavimams, tai so
cialdemokratai nutraukė su 
♦jais ryšius, ir susidarė nau
ja valdžia. «/

Naujojo ministerių kabi
neto priešakyje atsistojo p. 
Cuno ir pasikvietė sau už pa- 
gelbininkus įvairius stambio
jo biznio atstovus. Šita val
džia ‘sakėsi vesianti valsty
bės reikalus “biznįškai” ir * • 
todėl sugebėsianti gauti pa
sitikėjimo užsieniuose. Vo
kietijos ir kitų šalių buržua
zinė spauda reiškė vilties, 
kad dabar tai jau Vokietija 
tikrai susitvarkysianti: jai 
ir su Francija busią leng- 
viaus susitarti, ir paskolą ji 
galėsianti gauti užsieniuose.

0 /labar ką matome? 
Francija įsilaužė Vokietijos 
pramonės centran ir kėsina
si ją visai parblokšti ir su
naikinti! “Bizniškas” p. Cu
no kabinetas nesulaikė Fran- 
cijos imperialistų rankos.

Taigi Vokietijos žmonės 
yra apgauti. Buržuaziniai 
demokratai ir klerikalų cen
tro partija prisidėjo prie to 
apgavimo.

Pavojinga 
padėtis.

Paskešniosios žinios sako, 
kad Lietuvos valdžia užgin
čijo tuos telegrafo praneši
mus, jog Klaipėdos krdštanl 
įėjusi Lietuvos kariuomenė. 
Ji tvirtina, kad nei regulia- 
rinė, nei nereguliarinė Lie
tuvos kariuomenė nedaly
vauja Klaipėdos sumišime.

Išrodo, kad tai yra tiesa, 
kadangi tos žinios, kurios 
smulkiaus aprašo įvykius 

Klaipėdos krašte, mini tiktai 
“civiliniais rūbais apsiren
gusius burius su žaliais raiš
čiais ant rankovių”. Tie bū
riai galėjo susidaryti iš Klai
pėdos krašto gyventojų, pa
šauktų prie ginklo vietinės 
Lietuvių Tarybos, kuri, kaip 
išrodo, pasiskelbė krašto val
džia ir savo pirmininką, Si
monaitį, paskyrė prezidentu.

Bet lenkų ir vokiečių Šal
tiniai piešia tuos įvykius 
taip, kad išrodytų, jogei Lie
tuvos valdžia padariusi Klai
pėdos krašte tokį pat avan
tiūros žygį, kokį padarė gen. 
Želigovskis Vilniuje. Prie to 
dar pridedama, kad Lietuva 
neikianti, susitarusi su Mas 

kva.
Tautų sąjungos komisaras 

esąs paskelbęs Klaipėdoje 
apgulos padėtį, o Francijos 
valdžia ketinanti pasiųsti į 
Klaipėdos uostą karinius lai
vus.

Tuo budu situacija darosi 
labai rimta ir . pavojinga. 
Tuo tarpu tečiaus reikia tu
rėt kantrybės ir laukt, kol 
dalykai paaiškės.

Apžvalgai
FRANCUOS ŽMQNĖS NEBE- 
SITENKINA DŽINGŲ POLI

TIKA.
Fi uncijos džiugų politika su

lig Vokietijos sukurė Ameri
kos visuomenėje tokį įspūdį, 
buk dauguma Francijos žmo
nių pritaria Poincarė ir nacio
nalistų bloko žygiams. Pasak 
Jean Longuet, vienas žymus 
Amerikos rašytojas parašęs 
laišką, kuriame jis skko, kad 
Francijoje nesą rimtos opozici
jos džiugų politikai. Bot toks 
tvirtinimas toli gražu neata- 
tinka tikrenybei. 'Longuet sa
ko:

“Delei sukūrimo Ameri
koje tokios opinijos labiau
sia yra kalta spauda. Apskri
tai imant, Amerikos ko
respondentai Paryžiujje yra 
neblogi ‘žmonės, bet jie žino 
tik tai, kas jiems valdžios 
žmonių yra pripasakojama, 
arba ką jie suranda sensa
cingoje ir paradavusioje 
spaudoje — ‘Le Malin’, 
‘Journal’, Petit Parisien’ ir 
kituose tos rųšies laikraš
čiuose. Kada p. Lauzanne 
sako, jog visi 40 ambonai 
franeuzų remia begedingą 
Poincarčs planą užgriebti 
Ruhr distriktą, tai Paryžiuje 
gyvenantis amerikietis* tiki 
tuo. O kai tuo tarpu fran
euzų parlamente ne tik na
cionalistų blokas, o ir taip 
vadinami ‘radikalai’, prieš 
67 socialistų ir komunistų 
balsus išreiškia savo pasiti- 

’ kčjimą Poincares kabinetu, 
—tai Amerikos koresponden
tas telegrafuoja New Yorkan 
arba ęiiicagon, kad parla
mente visi sutinka su Poin
carčs politika, išėmus kele
tą nenuoramų.

“Bet tai yra netiesa. Tokio 
tvirtinimo nepamatingumą 
geriausia parodo rinkimai į 
Francijos Senatą, kurie įvy
ko vos porą savaičių atgal. 
Tų rinkimų davinių man ne
teko pastebėti New Yorko 
didžuosiuosc laikraščiuose, 
kurie visuomet yra greiti 
pranešti nuomones tokių po
nų, kaip Clemenceau,» Poin- 
carė, Tardieu ir kitų tai sai
kai priklausančių žmonių. 
Kiekvienas privalo žinoti, jog 
socialistai ir organizuoti dar
bininkai, įskaitant . tankiai 
nesukalbamus komunistus, 
yra įfrježtal nusistatę prieš 
Poincares ir jo klikos pla
nus. Bet dabartiniu mo
mentu opozicija nacionalis
tų bloko politikai sulig V o-

kietijos yra daug didesnė.
Į tą opoziciją yra pritapę ir 
mažiau revoliucingi elemen
tai. Yonne’o provincijos 
rinkimai aiškiai rodo, jog 
opozicija prieš džiugų poli
tiką nuolat eina stipryn. Se
niau Yonne buvo tipingas 
progresyvių kaimiečių dis- 
triktas. Apskritai imant, 

. vynuogių augintojas kaip 
Burgundijoje, taip ir pieti
nėje Francijoje yra progre- 
syvis demokratas. Jis mė
gsta vadinti save ‘raudonu 
respublikonu’, ir nors jis ne
daug ką tenusivokia socializ
mo ekonomijoje, vienok tan
kiai jis balsuoja už pažan
giųjų partijų kandidatus. Tas 
pažangumas Yonne pasireiš
kė apie 20 metų atgal, kada 
ten buvo sukurtas stiprus 
judėjimas prieš militarizmą. 
Gustave Herve, kuris karo 
metu virto kraštu tiniausi u 
džingo, penkiolika metų at
gal mokytojavo Yonne ir 
vedė ten ‘anti-patriotizmo’ ir 
prievartos revoliucijos pro
pagandą. Bot tai buvo se
naisiais laikais. Karo metu 
pažangieji Yonne’o kaimie
čiai užsikrėtė džiongojimmu, 
o vėliau buvo įbauginti bol- 

i ševizmu. Kada 1910 m. 
* lapkričio mėn. įvyko visuo

tini rinkimai, tai naciona
listą blokas, susidedąs iš ty
ro vandens reakcininkų ir 
renegatų liberalų, pasiuntė iš 
Yonne į parlamentą išimti
nai nacionalistus. Vadinasi, 
pažangusis elementas buvo 
visai sumuštas. Praeitais 
metais, kai įvykd rinkimai į 
Senatą, padėtis buvo dar blo
gesnė. Pažangiosioms parti
joms, vesti rinkimai į Sena
tą yra daug sunkiau, negu 
į parlamentą. Franeuzų Se
natas yra renkamas ne vi
suotinu balsavimu, bet tam 
tikrų rinkikų, kurių papras
tai yra 1,500 arba 2,000. Gi 

. rinkikus paskiria miestų ir 
kaimų tarybos. Tarp didžių
jų miestų, miestelių J r kai
mų nėra jokio proporcingu
mo. štai kode! Socialistų 
Partija, kuri 1914 m. prave
dė į parlamentą 100 atstovų, 
o 1919 m. 68 atstovus, į Se
natą iki pat šio laiko nega
lėjo išrinkti nė vieno savo 
atstovo. Bet dabar ji Sena
te jau turi du savo atstovu, 
kuriuodu socialistams padėjo 

< išrinkti progresyvus pietinės 
ir centralinės Francijos kai
miečiai —vynuogių auginto
jai. Melai atgal iš Yonne’o 
išrinktieji trys senatoriai 
priklausė lai nelemtai ‘Radi
kalų Partijai’, kuri, Clcmcn- 
ceau vadovaujant, karo me
tu ir po karo visai nukrypo 
int reakciją ir nacionaliz
mą.”
Praeitų melų gruodžio mė

nesyje Yonne vėl įvyko rinki
mai į Senatą. Nacionalistų 
kandidatas buvo p. Milliax. 
Tas ponas rinkimų metu ban
dė balsuotojus patraukti savo 
radikalizmu. Vienok, jo re
kordai rodė, jog tai tik nu
duotas radikalizmas. Opozici
ja išstatė Hamelino kandidatū
rą. Pastarasis priklauso taip 
vadinamai respublikos lygai. 
Ta organizacija yra visai nau
ja ir pasižymi savo aktingų
jų ir pažąngurmi. Rinkimų 
kampanijos nieki Hamelin 
griežtai pasmerkė1 begedingą 
reakcionierių politiką. Jis sa
ke, kad pasaulis turi pilnos 
teisės, primesti franeuzams im
perializmą. Užlaikymas mil
žiniškos 800,000 kareivių ar
mijos yra aršiausias miilitariz- 
mas. Džiugų lakraštis ‘Temps’ 
delei to rašė, kad ‘vokiečių 
propaganda sudaro sau prie
glaudos Yonne.’

Vienok ir tie j tarimai vo
kiečių propaganda nieko negel
bėjo: Hamelin liko išrinktas į 
Senatą 420 balsų prieš 399. 
Trio Įvykiu Įtikai susirusino 
‘Temps’, reikšdamas baimes, 
jog ‘dabartiniu momentu vi
soje šalyje sckiųingai ir ener
gingai požeminis darbas dir

bama. Esą reikia suvaldyti 
Yonne’o mokytojus, kurie ypa
tingu uolumu vedą kovą su 
nacionalistų bloku. Bet, pasak 
Longueto, ir tokios priemonės 
nebeišgelbės džiugų lyno su
smukimo. Visuomenėje jau pa
sireiškė stiprus judėjimas prieš 
nacionalistų politiką. Ir juo 
tolyn, tuo labiau tas judėjimas 
stiprėja. Jeigu Amerikos žmo
nės nieko apie tai nežino, tai 
tam kalta spauda, kuri neskel
bia tų dalykų.

x Ukiy parankumai Suv.
Valstijose

(Iš Foreign Language Information 
Service Lithuanian Buroau)

Apskritai imant, ūkės Suv. 
Valstijose 1910 metais kaina
vo $6,444 už vieną, ir 1920 me
tais po $12,084. lowa valsti
joj, apskritai imant, ūkė 1920 
m. kainavo $39,1111. Beveik 
kiekvienas ūkės javų plotas 
padidėjo nuo 50 akrų 1909 m. 
iki 57 akrų 1919 m. Ūkininkai 
vartoja (langiaus artelių, jtfSi- 
čių ar mulą, traukli vežimus, 
vartoja naudingesnę mašineri
ją, produktuoja dauginus dėl 
kiekviena akro ir kiekvieno 
Žmogaus negu, bile kada nors. 
Kiekvienas Amerikos ūkinin
kas ar tikės darbininkas, apart 
savęs, maitina devynis kitus 
šioje šalyje, ir kitą svetimoje 
šalyje.

Didžiausias skaičius ūkią, 
kurią savininkai yra balti žmo
nės, randasi tarp vokiečių pie
tinėj iPensylvanijoj ir rytinė 
Wisconsin, tarp vakarinės 
Pennsylvanijos kalniečiif ir 
pietinės Ąppalacijos ir vakarų 
pionierių.

■- Vakarų ūkės, ar ganyklos, 
yra daug didesnes negu rytų 
ūkės. Delei maža lietaus vaka
ruose, apart šiaurinės Pacifiko 
apielinkės, žeme yra daugiau
sia ganymui vartojama, ir vie
ton 80 arba 160 akrų, kiek rei
kalinga užlaikyti šeimyną (ry
tuose), paprastai turi 2,000 ar
ba 4,000 akrų. Vandenų aplie
tos ūkės nedidesnės už rytų. 
80 arba 120 akrą vandeuii 
apliejama žeme kartais dau
giau verta už 640 akrą sausos 
ūkės, arba 3,000 akrą ganyk
los.

1920 m. pirmą sykį Cenzo 
Biuras surinko informaciją 
apie “ūkią paranku mus,” įs
kaitant traukėjus automobi
lius, įtaisytus vamzdžius, ir te- 
’efonus. Traukėjai daugiausia 
vartoti kornu žemoj, pavasa
riniu ir žieminią kviečią lau
kuose, ir Karifornijoj. Pavasa
riniu kviečią ūkės, sausio 1 kl. 
1920, beveik viena ūkė iš še
štą turėjo traukėjus; korną 
ūkės ir Kansas valstijoj ir Kali
fornijoj, viena ūkė iš 'dešimts; 
kitur Suv. Valstijose viena ūkė 
iš 20 arba 50, išskiriant valsti
jas į pietus nuo Ohio ir Poto- 
mac ūkią, kur mažiaus negu 
viena iš kiekvieno šimto turė
jo traukėją. Pietuose randasi 
vatos alukai ir darbas nepri
guli kiek darbininkai gali arti 
ar apsodinti, kaų) su kviečiais 
arba tanais, liet kiek gali 
rinkti.

Du penktdaliai 2,000,000- au- 
tomobilią ant ūkią Suv. VaL 
stijose sausio 1, 1920 m. buvo 
vartota korną laukuose. Pusė 
ūkią rytą dalyje ir trys ket- 
virldaliai vakarą korną žemės 
turėjo automobilius, ir beveik 
pusė ūkią Wisconsin, Minne
sota, Dakota ir Kalifornija. Į 
rytus nuo komą žemės, 'skait
lius nupuola iki trečios dalies 
New Yorke ir ketvirtos dalios 
Naujoj Anglijoj; pietuose, Ka
rolinos ir Georgia valst., tik 
septinta dalis, ir dvidešimta 
dalis Mississippi turi automo
bilius.

Beveik pusė ūkią Naujoj 
Anglijoj ir Kalifornijoj turi 
vii mz<lž i lis įsta tytus namuose, 
beveik ketvirta dalis nikių New 
Yorko^ Pennsylvanijoj, Oregoti 
ir Washingtone; apie aštunta 
dalis kornų ūkių namų ir be- dėti, bet ir čia pamačiau, kad

veik viena ūkę iš 50 arba 100 
ūkių vatos aplielinkėj. Tas pri
guli nuo apielinkės turto ir 
dek gyventojų apiclinkėje.

Telefonai randasi daugiau
sia kornų ūkių apielinkėj ir 
Kansas valstijoj, kur nuo 60 
arba 90 procentas namų- turi 
telefonus. Šieno it ganyklų 
ūkės, kviečių apielinkėj ir Pa
cific apielinkėj beveik pusė 
ūkių turi telefonus; Texase ir 
Oklahomoj beveik trečia da
lis ūkių; kornų' ir žieminių 
kviečių (apart Kansas) ir Uo
linių Kalnų apielinkėse beveik 
ketvirta dalis ūkių turi tele
fonus, bet vatos apielinkėse, 
rytuose nuo Texas ir Oklaho- 
ma, tik nuo 5 iki 15 procento 
turi telefonus. Telefonai reiš
kia gerovę ir apielinkės žengi
mą pirmyn.

Laiškas iš Lietuvos
Kelionės Lietuvon įspūdžiai. — 

Gyvenimas Lietuvoj.

Melai su viršum atgal, tu
rėdamas surinktų per vargą 
ir kančias centų, pasiryžau ap
lankyti gimtinę. Sumaniau ir 
padariau. Atlikau visokias ce
remonijas ir išvažiavau Lie
tuvon. Važiavau jūrėmis pui
kiai, vėjų nebuvo. 13-itą dieną 
pamatėm kraštus Vokietijoj. 
Puikiai apdirbti marių pakraš
čiai. Elektra apšviesta. Trotua
rai išlictj. cementu. Atvažia
vom į prieplauką Cuxavcn, 
ten i&sedom, nuveže musų ba
gažus į stotį, Ten musų baga
žus iškrėtė, iščiupinėjo ir vie
nus praleido dykai, kitus pri
vertė užsimokėti, ir suslalę į 
rykiuotę varė mus į vagonus. 
Susėdę vagonuose važiavom į 
Hamburgą. Hamburge nakvo
jom. Ant rytojaus važiavom į 
Berlyną. Berlyne atėjo Lenkų 
konsulas vizuot musų pasus ir 
prašė po $1.00 už vizą, kad ga
lėtum pervažiuot per Dansin
go karidorių. Bet mums pra
dėjus iš jo juoktis, jis pabė
go. Na, žinoma, mums jau 
nebuvo galima važiuot pep 
Dancingą, tai važiavom į Svi- 
nemunde, ten sėdom laivu ir 
važiavom aplink Dancingą, 
vandeniu, į Pilau. Čia sulipom 
traukiniu ir atvažiavome į 
Eitkūnus. Eitkūnuose vėl krė
tė musų bagažus ir revidavo 
įsivarę po vieną žniogų į at*- 
skirą kambarėlį. Vokietis ra
do pas mane brauningą, na ir 
pasiėmė. Reikalavau, kad jis 
man atiduotų, bet tas fricas 
pasakė, kad aš turįs džiaugtis, 
kad jis mane paliekąs neareš
tavęs! Palikau juos ir nuėjau 
keikdamas. Sėdom traukiniu
ir važiavom Virbaliu.

Virbalis baisiai apšaudytas. 
Stolis pusiau sugriauta. O val
dininkai čia pasižymėję kyši<| 
ėmimu. Viens prašė, sakyda
mas: “Matai, aš tau jokio mo
kesčio neuždėjau.’’ Aš pasa
kiau, kad nebuvo už ką. O jis 
porina: “Visi duoda. Antai 
anas ponas davė net 50 auksi
nų.” Ir neatleidžia. Na, ir aš 
piktumo paimtas mečiau 5Q 
auk. Neužilgo sėdom vėl trau
kiniu ir plėškėjom į Kauną. 
Važiuojant Kaunan pamatėm 
pirmą karią Lietuvos karei
vius. Jie nei šio nei to, tik tru
putį apiplyšę. Bet linksmi. At
važiavom Kaunan, Lietuvos 
sostinės miestan. Nekaip atro
do. Kai akys pripratę žiūrėti 
vis į gražius daiktus, tai čia 
kažin koki baimė ir liūdesys 
perėmė. Išdegę, išgriauta, su
šaudyta. Namai apleisti. Tro
tuarai sudaužyti. Gatvės purvi
nos. Biauru. >

Pasisamdėm vežėją ir už 10 
minučių \%žiavimo užmokė- 
jom (dvieja) 150 auks. Vieš
buty už pernakvojimą 20vauk.,
už pavalgymą pusryčių 50 auk. 
Pinigai eina. Nuėjau į vieną 
banką, įsimainiau pinigų čekį. 
Už $1100 dolerių gavau 65,000 
aukis. Maniau, kad aš bagočius. 
Bet greitai pamačiau, kad tie 
tuksiančiai nelabai šildo mane.
Buvau manęs kokį biznį užsi-

Balys Sruogą

Sodo meilė.
'Vabaliukai fosforiniai, 
Kaip mergai teis ]>o alėją. 
Čia krūtis kieta liaunčja, 
Čia vaidenas, burtus sėja 
Karaliunaičiai naktiniai. ’’ J • tV I I I

Mėnuo, cinikas prakeiktas, 
Žiopso kreivas iš padangių. 
Prie pakfumiųj prie palangių, 
Prie krūtinių beatvangių— 
Jo įžvilgsnys visur įsmeigtas!

Sultims, vynu kvepia oras, 
Kaip valstybinė, aptieka. 
Tik šešėliai vieni lieka, 
Kaip apaštalai be nieko, 
Ir ant suolo slępia poras,

Liepos kvepia, žydi, audžia
Tylią dainą vakarinę. x
Ir pabalusi kratinė, 
Kaip lietuviška degtinė, 
Palei lupas alpsta, glaudžias.

Vakaruoja, vasaroja 
Sodas naktį geidulingą. 
Meilė karšta, slėpininga 
Sode vasarą atpinga 
Ir, kaii> fosforas, liepsnoja.

Balys Sruo&a

Kaip žuvėdra klykdama.
K. Gugiui

Ūžia jum mėlyna, 
Lengvą krantą Supdama, 
Ir siniltelčs pakraščiais 
Ošia vėjo kuždesiais.

Tai žuvėdra klykdama 
Susilieja su banga, 
Tai klajūnas debesis 
Vėjo kuždesiais atskris.

Tai iš marių, iš gelmių, 
Giesmės ošiančios Vilnių, 
Kaip svajone mylima, 
Užliūliuoja supdama.

Jei svajingam ilgesy, 
Tartum žiežirba, gesi— 
Atsikvėpsi ties banga, 
Kaip žuvėdra klykdama!

negailima, nes iš amerikiečių 
lupa kiek įmanydami. Ban
džiau įsitaisyt fotografijos ga
leriją — ir čia pasirodė keblu, 
nes baisiai sunku gauti mate- 
rijolo. Antra, čia žmonės ne
pratę, fotografuotis, nebent jau 
kai reikia pasas išsiimti, tai 
tuomet ateina, ir lai dar d'eri- 
si. Na, ir Čia prakišau apie 
1500.

Vėliau matydamas, kad nie
ko neišeina, sumaniau namu
kus pasistatyti. Ir pasistačiau. 
Kainavo man 30,000 auks. Tai 
butų buvę nieko, \jei nebūtų 
užėjus markės džiova. Bet kai 
ta džiova užėjo, lai džiūvo, 
džiūvo ir taip baisiai sudžiūvo, 
kad vos suspėjau išmainyt ant 
lietuviškų litų ir už 2500 mar
kių gavau tik 50 litų! Daug 
žmonių dėl tos džiovos net iš 
proto išėjo. Ir iš mano 18 me
tų triūso nieko neliko ir nie
ko nepadariau. Ir ne vienas 
amerikietis taip apsigavo ir 
dabar graudenusi, kad šavę do
lerius keitė į prakeiktas mar
kes (auksinus).

Dabar, kas parvažiuoja ir 
dolerių parsiveža, tai gali gero 
ką nuveikti, nes doleriai bran
gus Lietuvoje. O pas mane 
kaip tyčia neliko nei vieno do
lerio. Ir kaip reiks toliaus gy
venti, tai jau neišmanau. Už
darbių nėra, o be pinigo tai 
velniškas gyvenimas.

Parvažiavusiam iš kilos ša
lies ir per ilgus metus nebu
vusiam, tai užmiršti viską. Ir 
aš pats kai parvažiavau, tai 
visur tik vienas, — svetimi vi
si. Net ir broliai ir seserys ša
linasi, ir jiems esu lyg sveti- 

’mas.
Jeigu bučiau žinojęs, kad 

tai]) bus, bučiau nevažiavęs 
Lietuvon. Ramumo nėra. Vi
suomet turi budėti, nes turim 
pasakyt, kad šitoj “NeutraKnėj 
Zonoj” yra bloga. Ypač šiuo 
tarpu priviso lenkiškų parti-
zanų ir šeimininkauja. Jie jau 

užęmė penkis kaimus — Gu- 
ronis, Krivonis, Svenlojauską, 
Girdašius, (Lipliunus, ir dabar 
laukiam, kada prie musų at- 
sikraustys. Tie kaimai jau ir 
pylą supylė ir nuvežė į Varviš- 
kę. — ten visas štabas yra. Ir 
daįjar nežinom, kam mes’ tu
rini tarnaut, ir ar Kauno val
džia žino apie tai. O jei ir ži
no, tai ji nieko nedaro. Jei ir 
paprašai apsigynimo, tai ne
sulauksi. Juk jei kariuomenės 
negalima ’ į Neutralinę Zoną 
siųsti, lai yra keli lakstančiai 
šaulių, kurie niekuo neužsi
ima, (nebent šmugeliu) — 

[tuos butų galima užtraukt ir 
iš tų 500 lenkų partizanų ne
liktų nieko. Bet ką tu biednas 
žmogus gausi nuo pono ar ku
nigo !

Partijos Žinios
' ' "■ ■■ ■ Į l *

BUSIMOJI NACIONALINĖ
PARTIJOS KONVENCIJA.

Socialistų partijos sekreto
rius oficialiai paskelbia, kad 
Pildomojo Komiteto tarimu 
Socialistų Partijos nacionaline 
konvencija šiemet įvyks ba
landžio mėnesio 29 dienų. Kon
vencijos vipįa bus paskelbta 
vėliau.

Einant partijos konstitucijos 
art. VII 3 §, kiekviena valstija 
turi teisės siųsti konvcncijon 
vieną delegatą nuo kiekvieno 
tūkstančio narių.’ Delegatai 
renkami visuotinu partijos na
rių balsavimu.

Kiekivenas partijos skyrius 
gali nominuoti vieną kandida
tą j delgatus. Nominacijos 
kandidatų reikia padaryti ir 
valstijos partijos sekretoriui 
prisiųsti ne vėliau kaip iki 
vasario 8 dienos.GARSINKITIES NAUJIENOSE
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Vokietijos 
žmonės apgauti.

Visai nesenai Vokietijos 
koalicinė valdžia turėjo pa
sitraukti, kadangi stambieji 
kapitalistai atsisakė remti ją 
reparacijų mokėjimo klausi
me. Kapitalistai reikalavo, 
kad į valdžią butų priimti 
“liaudies partijos” atstovai, 
o šios partijos vadai paskel
bė, kad, įėję į valdžią, jie pir
miausia turėsią pasistengti 
panaikinti 8 valandų darbo 
dieną. Kadangi demokratų 
ir katalikų nariai valdžioje 
pritarė šitiems stambiojo ka
pitalo reikalavimams, tai so
cialdemokratai nutraukė su 
•jais ryšius, ir susidarė nau
ja valdžia.

Naujojo ministerių kabi
neto priešakyje atsistojo p. 
Cuno ir pasikvietė sau už pa- 
Sninkus įvairius stambio- 

znio atstovus. Šita val- 
sakėsi vesianti valsty

bės reikalus “bizniškaj” ir 
todėl sugebėsianti gauti pa
sitikėjimo užsieniuose. Vo
kietijos ir kitų šalių buržua
zinė spauda reiškė vilties, 
kad dabar tai jau Vokietija 
tikrai susitvarkysianti: jai 
ir su Francija busią leng
vinus susitarti, ir paskolą ji 
galėsianti gauti užsieniuose.

O ,dabar ką matome? 
Francija įsilaužė Vokietijos 
pramonės centran ir kėsina
si ją visai parblokšti ir sū- 
naikinti! “Bizniškas” p. Cu
no kabinetas nesulaikė Fran- 
cijos imperialistų rankos.

Taigi Vokietijos žmonės 
yra apgauti. Buržuaziniai 
demokratai ir klerikalų cen
tro partija prisidėjo prie to 
apgavimo.

Pavojinga 
padėtis.

Paskešniosios žinios sako, 
kad Lietuvos valdžia užgin
čijo tuos telegrafo praneši
mus, jog Klaipėdos kraštan 
įėjusi Lietuvos kariuomenė. 
Ji tvirtina, kad nei regulia- 
rinė, nei nereguliarinė Lie
tuvos kariuomenė nedaly
vauja Klaipėdos sumišime.

Išrodo, kad tai yra tiesa, 
kadangi tos žinios, kurios 
smulkiaus aprašo įvykius 

Klaipėdos krašte, mini tiktai 
“civiliniais rūbais apsiren
gusius buriUs su žaliais raiš
čiais ant rankovių”. Tie bū
riai galėjo susidaryti iš Klai
pėdos kramto gyventojų, pa
šauktų prie ginklo vietinės 
Lietuvių Tarybos, kuri, kaip 
išrodo, pasiskelbė krašto val
džia ir savo pirmininką, Si
monaitį, paskyrė prezidentu.

Bet lenkų ir vokiečių Šal
tiniai piešia tuos įvykius 
taip, kad išrodytų, jogei Lie
tuvos valdžia padariusi Klai
pėdos krašte tokį pat avan
tiūros žygį, kokį padarė gen. 
Želigovskis Vilniuje. Prie to 
dar pridedama, kad Lietuva 
neikianti, susitarusi su Mas 

kva.
Tautų sąjungos komisaras 

esąs paskelbęs Klaipėdoje 
apgulos padėtį, o Francijos 
valdžia ketinanti pasiųsti į 
Klaipėdos uostą karinius lai
vus.

Tuo budu situacija darosi 
labai rimta ir pavojinga. 
Tuo tarpu tęčiaus reikia tu
rėt kantrybės ir laukt, kol 
dalykai paaiškės.

Apžvalgai
i«» * * yj y *

FRANCIJOS ŽMONĖS NEBE- 
SITENKINA DŽINGŲ POLI

TIKA.
Fiantijos džiugų jx>litika su

lig Vokietijos sukurė Ameri
kos visuomenėje tokį įspūdį, 
buk dauguma Francijos žmo
nių pritaria Poincarė ir nacio
nalistų bloko žygiams. Pasak 
Jean Longuet, vienas žynius 
Amerikos rašytojas parašęs 
laišką, kuriame jis shko, kad 
Francijoje nesą rimtos opozici
jos džiugų politikai. Bot toks 
tvirtinimas toli gražu neata- 
tinka tikrenybei. 'Longuet sa
ko:

“Delei sukūrimo Ameri
koje tokios opinijos labiau
sia yra kalta spauda. Apskri
tai imant, Amerikos ko
respondentai Paryžiuje yra 
neblogi žmonės, bet jie žino 
tik tai, kas jiems valdžios 
žmonių yra pripasakojama, 
arba ką jie suranda sensa
cingoje ir parsidavusioje 
spaudoje —• ‘Le Malin’, 
‘Journal’, Petit Parisien’ ir 
kituose tos rųšies laikraš
čiuose. |<ada p. Lauzannc 
sako, jog visi 40 milionai 
franeuzų remia begedingą 
Poincarūs planą užgriebti 
Ruhr distriktą, tai Paryžiuje 
gyvenantis amerikietis tiki 
tuo. O kai tuo tarpu fran
euzų parlamente ne tik na
cionalistą blokas, o ir taip 
vadinami ‘radikalai’, prieš 
67 socialistį ir komunistų 
balsus išreiškia savo pasiti- 

’ k ėjimą Poincarūs kabinetu, 
—tai Amerikos koresponden
tas telegrafuoja New Yorkan 
arba Cliicagon, kad parla
mente visi sutinka su Poin- 
carės politika, išėmus kele
tą nenuoramų.

“Bet tai vra netiesa. Tokio 
tvirtinimo nepaniatingumą 
geriausia parodo rinkiniai į 
Francijos Senatą, kurie įvy
ko vos porą savaičių atgal. 
Tų rinkimų davinių man ne
teko pastebėti New Yorko 
didžuosiuose laikraščiuose, 
kurie visuomet yra greiti 
pranešti nuomones tokių po
nų, kaip Clemenceau, Poin- 
carė, Tardieu ir kitų tai sai
kai priklausančių žmonių. 
Kiekvienas privalo žinoti, jog 
socialistai ir organizuoti dar
bininkai, įskaitant tankiai 
nesukalbamus komunistus, 
yra griežtai nusistatę prieš 
Poincarūs ir jo klikos pla
nus. Bet dabartiniu mo
mentu opozicija nacionalis
tų bloko politikai sulig Vo

kietijos yra daug didesnė. 
Į tą opoziciją yra pritapę ir 
mažiau revoliucingi elemen
tai. Yonne’o provincijos 
rinkimai aiškiai rodo, jog 
opozicija prieš džiugų poli
tiką nuolat eina stipryn. Se
niau Yonne buvo tipingas 
progresyvių kaimiečių dis- 
triktas. Apskritai imant, 

. vynuogių augintojas kaip 
Burgundijoje, taip ir pieti
nėje Francijoje yra progre
syvia demokratas. Jis mė
gsta vadinti save ‘raudonu 
respublikonu’, ir nors jis ne
daug ką tonusivokia socializ
mo ekonomijoje, vienok tan
kiai jis balsuoja už pažan
giųjų partijų kandidatus. Tas 
pažangumas Yonne pasireiš
kė apie 20 metų atgal, kada 
ten buvo sukurtas stiprus 
judėjimas prieš militarizmą. 
Gustave Herve, kuris karo 
metu virto kraštutiniausiu 
džingo, penkiolika metų at
gal mokytojavo Yonne ir 
vedė ten ‘anti-patriotizmo’ ir 
prievartos revoliucijos pro
pagandą. Bot tai buvo se
naisiais laikais. Karo metu 
pažangieji Yonne’o kaimie
čiai užsikrėtė džiongojiinmu, 
o vėliau buvo įbauginti bol
ševizmu. Kada 1910 m. 
lapkričio mėn. įvyko visuo
tini rinkimai, tai naciona
listų blokas, susidedąs iš ty
ro vandens reakcininkų ir 
renegatų liberalų, pasiuntė iš 
Yonne į parlamentą išimti
nai nacionalistus. Vadinasi, 
pažangusis elementas buvo 
visai sumuštas. Praeitais 
metais, kai įvyko rinkiniai į 
Senatą, padėtis buvo dar blo
gesnė. Pažangiosioms parti
joms vesti rinkimai į Sena
tą yra daug sunkiau, negu 
į parlamentą. Franeuzų Se
natas yra renkamas ne vi
suotinu balsavimu, bet tam 
tikrų rinkikų, kurių papras
tai yra 1,500 arba 2,000. Gi 

. rinkikus paskiria miestų ir 
kaimų tarybos. Tarp didžių
jų miestų, miestelių ir kai
mų nėra jokio proporcingu
mo. Štai kodėl Socialistų 
Partija, kuri 1914 m. prave
dė į parlamentą 1(M) atstovų, 
o 1919 m. 68 atstovus, į Se
natą iki pat šio laiko nega
lėjo išrinkti ne vieno savo 
atstovo. Bet dabar ji Sena
te jau turi du savo atstovu, 
kuriuodu socialistams padėjo 
išrinkti progresyvus pietinės 
ir centralinės Francijos kai
miečiai —vynuogių auginto
jai. Melai atgal iš Yonne’o 
išrinktieji trys senatoriai 
priklausė lai nelemtai ‘Radi
kalų Partijai’, kuri, Glemen- 
ceau vadovaujant, karo me
tu ir po karo visai nukrypo 
int reakciją ir nacionaliz
mą.”

Praeitų melų gruodžio me
nesyje Yonne vėl įvyko rinki
mai į Senatą. Nacionalistų 
kandidatas buvo p. Milliax. 
Tas ponas rinkimą metu ban
dė balsuotojus patraukti savo 
radikalizmu. Vienok, jo re
kordai rodė, jog tai tik nu
duotas radikalizmas. Opozici
ja išstatė Hamelino kandidatū
rą. (Pastarasis priklauso taip 
vadinamai respublikos lygai. 
Ta organizacija yra visai nau
ja ir pasižymi savo aktingu- 
mu ir pažangumu. Rinkimų 
kampanijos metu Hamelin 
griežtai pasmerkė begedingą 
reakcionierių politiką. Jis sa
kė, kad pasaulis turi pilnos 
teisūs primesti franeuzams im
perializmą. Užlaikymas mil
žiniškos 800,000 kareivių ar
mijos yra aršiausias miilitariz- 
Z. Džingų lakraštis ‘Temps’ 

i to rašė, kad ‘vokiečių 
propaganda sudaro sau prie
glaudos Yonne.’

Vienok ir tie įtarimai vo
kiečių propaganda nieko negel
bėjo: Hamelin liko išrinktas į 
Senatą 420 balsų prieš 399. 
Tuo įvykiu labai susirūpino 
‘Temps’, reikšdamas baimės, 
jog ‘dabartiniu momentu vi
soje šalyje sekiųingai ir ener
gingai požeminis darbas dir

bama. Esą reikia suvaldyti 
Yonne’o mokytojus^ kurie ypa
tingu uolumu vedą kovą su 
nacionalistų bloku. Bet, pasak 
Longueto, ir tokios priemonės 
nebeišgelbės džingų nuo su
smukimo. Visuomenėje jau pa
sireiškė stiprus judėjimas prieš 
nacionalistų politiką. Ir juo 
tolyn, tuo labiau tas judėjimas 
stiprėja. Jeigu Amerikos žiųo- 
nės nieko apie tai nežino, tai 
tam kalta spauda, kuri neskel
bia tų dalykų.

13 kiy parankumai Suv. 
Valstijose

(Iš Foreign Language Information 
Service Lithuanian Bureau)

Apskritai imant, ukes Suv. 
Valstijose 1910 metais kaina
vo $6,444 už vieną, ir 1920 me
tais po $12,084. Iowa valsti
joj, apskritai imant, ūkė 1920 
m. kainavo $39,9-41. Beveik 
kiekvienas ukes javų plotas' 
padidėjo nuo 50 akrų 1909 m. 
iki 57 akrą 1919 m. Ūkininkai 
vartoja dauginus arklių, jau
čių ar mulų, traukti vežimus, 
vartoja naudingesnę mašineri
ją, produktuoja dauginus dėl 
kiekvieno akro ir kiekvieno 
Žmogaus negu, bile kada nors. 
Kiekvienas Amerikos ūkinin
kas ar ūkės darbininkas, apart 
savęs, maitina devynis kitus 
šioje šalyje, ir kitą svetimoje 
šalyje.

Didžiausias skaičius ūkių, 
kurių savininkai yra balti žmo
nės, randasi tarp vokiečių pie
tinėj .Pensylvanijoj ir rytine 
\Visconsin, tarp vakarinės 
Pennsylvanijos kalniečių ir 
pietines Appalacijos ir vakarų 
pionierių.
- Vakarų ūkės, ar ganyklos, 
yra daug didesnės negu rytų 
ūkės. Dėlei maža lietaus vaka
ruosi4, apart šiaurinės Pacifiko 
apielinkės, žemė yra daugiau
sia ganymui vartojama, ir vie
ton 80 arba 160 akrų, kiek rei
kalinga užlaikyti šeimyną (ry
tuose), paprastai turi 2,000 ar
ba 4,000 akrų. Vandenų aplie
tos ūkės nedidesnės už rytų. 
80 arba 120 akrų vandenii 
apliejama žemė kartais dau
giau verta už 640 akrų sausos 
ukes, arba 3,000 akrų ganyk
los.

1920 m. pirmą sykį Cenzo 
Biuras surinko informacijų 
apie “ūkių parankamus,” įs
kaitant traukėjus automobi
lius, įtaisytus vamzdžius, ir te- 
’cfohus. Traukėjai daugiausia 
vartoti koriui žemėj, pavasa
rinių ir žieminių kviečių lau
kuose, ir Karifornijoj. Pavasa
rinių kviečių ūkės, sausio 1 ’d. 
1920, beveik viena ūkė iš še
šių turėjo traukėjus; kornų 
ukes ir Kansas valstijoj ir Kali
fornijoj, viena ūkė iš dešimts; 
kitur Suv. Valstijose viena ūkė 
iš 20 arba 50, išskiriant valsti
jas į pietus nuo Ohio ir Poto- 
mac ūkių, kur mažiaus negu 
viena iš kiekvieno šimto turė
jo traukėjų. Pietuose randami 
valos alu-kai ir darbas nepri
guli kiek darbininkai gali arti 
ar apsodinti, kaų) su kviečiais 
arba kernais, bet kiek gali 
rinkti.

Du penktdaliai 2,000,000 au
tomobilių ant ūkių Suv. Val
stijose sausio 1, 1920 m. buvo 
vartota kornų laukuose. Pusė 
ūkių rytų dalyje ir trys ket- 
virtdaliai vakarų kornų žemės 
turėjo automobilius, ir beveik 
puse ūkių Wisconsin, Minne
sota, Dakota ir Kalifornija. Į 
rytus nuo komų žemės, 'skait
lius nupuola iki trečios dalies 
New Yorke ir ketvirtos dalios 
Naujoj Anglijoj; pietuose, Ca- 
rolinos ir Georgia valst., tik 
septinta dalis, ir dvidešimta 
dalis Mississippi turb automo
bilius.
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Beveik pusė ūkių Naujoj 
Anglijoj ir Kalifornijoj turi 
vamzdžius įstatytus namuose, 
beveik ketvirta dalis ūkių New 
Yorke/ Pennsylvanijoj, Oregoh 
ir Washingtone; apie aštunta 
dalis kornų ūkių namų ir be

velk viena ūkę iš 50 arba 100 
ūkių vatos aplielinkėj. Tas pri
guli nuo apielinkės turto ir 
klek gyventojų apielinkėje.

Telefonai randasi daugiau
sia kornų ūkių apielinkėj ir 
Kansas valstijoj, kur nuo 60 
arba 90 procentas namų- turi 
telefonus. Šieno it ganyklų 
ukes, kviečių apielinkėj ir Pa
cific apielįnkėj beveik pusė 
ūkių turi telefonus; Texase ir 
Oklahombj beveik trečia da
lis ūkių; kornų • ir žieminių 
kviečių (apart Kansas) ir Uo
linių Kalnų apiclinkėse beveik 
ketvirta dalis ūkių turi tele
fonus, bet vatos apiolinkėse, 
rytuose nuo Texas ir Oklaho- 
ma, tik nuo 5 iki 15 procento 
turi telefonus. Telefonai reiš
kia gerovę, ir apielinkės žengi
mą pirmyn. 
___

Laiškas iš Lietuvos
Kelionės Lietuvon įspūdžiai. — 

Gyvenimas Lietuvoj.

Metai su viršum atgal, tu
rėdamas surinktų per vargą 
ir kančias centą, pasiryžau ap
lankyti gimtinę. Sumaniau ir 
padariau. Atlikau visokias ce
remonijas ir išvažiavau Lie
tuvon. Važiavau jūrėmis pui
kiai, vėjų nebuvo. 134ą dieną 
pamatėm kraštus Vokietijoj. 
Puikiai apdirbti marių pakraš
čiai. Elektra apšviesta. Trotua
rai išlietį cementu. Atvažia
vom į prieplauką Cuxavcn, 
ten išsūdom, nuvežė musų bar 
gažus į stotį. Ten musų baga
žus iškrėtė’, iščiupinėjo ir vie
nus^ praleido dykai, kitus pri
vertė užsimokoli, ir sustatę 
rykiuotę varė mus į vagonus. 
Susėdę vagonuose važiavom. 
Hamburgą. Hamburge nakvo
jom. Ant rytojaus važiavom 
Berlyną. Berlyne atėjo Lenkų 
konsulas vizuot musų pasus ir 
prašė; po $1.00 už vizą, kad ga
lėtum pervažiuot per Dantin
go karidorių. Bet mums pra
dėjus iš jo juoktis, jis pabėb 
go. Na, žinoma, mums jau 
nebuvo galima važiuot per 
Dantingą, tai važiavom į Svi- 
nemunde^ ten sėdom laivu ir 
važiavom aplink Dancingą, 
vandeniu, į Pilau. Čia sulipon. 
traukiniu ir atvažiavome 
Eitkūnus. Eitkūnuose vėl krė
tė musų bagažus ir revidavo 
įsivarę po vieną žmogų į at
skirą kambarėlį. Vokietis ra
do pas mane brauningą, na ir 
pasiėmė. Reikalavau, kad jis 
man atiduotų, bet tas frįcas 
pasakė, kad aš turįs džiaugtis, 
kad jis mane paliekąs ncareš- 
tavęs! Palikau juos ir nuėjau 
keikdamas. Sėdom traukiniu 
ir yažiavoni Virbaliu.

Virbalis baisiai apšaudytas. 
Stotis pusiau sugriauta. O val
dininkai čia pasižymėję kyšio 
ėmimu. Viens prašė, sakyda
mas: “Matai, aš tau jokio mo
kesčio neuždSjau.” Aš pasa
kiau, kad nebuvo už ką. O jis 
porina: “Visi duoda. Antai 
anas ponas davė net 50 auksi
nų.” Ir neatleidžia. Na, ir aš 
piktumo paimtas mečiau 5( 
auk. Neužilgo sėdom vėl trau
kiniu ir plėškėjoni į Kauną. 
Važiuojant Kaunan pamatėm 
pirmą kartą Lietuvos karei
vius. Jie nei šio nei to, tik tru
putį apiplyšę. Bet linksmi. At
važiavom Kaunan, Lietuvos 
sostines miestan. Nekaip atro
do. , Kai akys pripratę žiūrėti 
vis į gražius daiktus, tai čia 
kažin koki baimė ir liūdesys 
perėmė. Išdegę, išgriauta, su
šaudyta. Namai apleisti. Tro
tuarai sudaužyti. Gatves purvi
nos? Biauru. ,

Pasisamdėm vežėją ir už 1( 
minučių -važiavimo užmokė
jo m (dvieja) 150 auks. Vieš
buty už pernakvojimą 20 auk., 
už pavalgymą pusryčių 50 auk. 
Pinigai eina. Nuėjau j vienų 
banką, įsimainiau pinigų čekį. 
Už $1100 dolerių gavau 65,000 
auks. Maniau, kad aš bagočius. 
Bet greitai pamačiau, kad tie 
tuksiančiai nelabai šildo mane. 
Buvau manęs kokį biznį užsi
dėti, bet ir čia pamačiau, kad<

Balys Sruoga

Sodo meilė.

K. Gugiui
< ------ f—-----

Ūžia jura Jnėlyna, 
Lengvą krantą jupdama, 
Ir smiltelės pakraščiais 
Ošia vėjo kuždesiais.

Tai žuvėdra klykdama 
Susilieja su banga, 
Tai klajūnas debesis 
Vėjo kuždesiais atskris.
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Tai iš marių, iš gelmių, 
Giesmės ošiančios Vilnių, 
Kaip svajonė mylima, 
Užliūliuoja supdama.

f
Jei svajingam ilgesy, 
Tartum žiežirba, gesi— 
Atsikvėpsi ties banga, 
Kaiip žuvėdra klykdama!

Vabaliukai fosforiniai, 
Kaip mergaites po alėją. 
Čia krūtis kieta liaunėja, 
Čia vaidenas, burtus sėja 
Karaliunaičiai naktiniai.

Mėnuo, cinikas prakeiktas, 
Žiopso kreivas iš padangių. 
Prie pakrūmių, prie palangių, 
Prie krūtinių beatvangių^—> 
Jo žvilgsnys visur įsmeigtas!

Sultims, vynu kvepia oras, J
Kaip valstybinė apticka.
1'ik šešėliai vieni lieka,
Kaip apaštalai be nieko,
Ir ant suolo slepia poras,

Liepos kvepia, žydi, audžia
Tylią dainą vakarinę. s
Ir pabalusi krūtinė, 
Kaip lietuviška degtinė, 
Palei lupas alpsta, glaudžias.

Vakaruoja, vasaroja
Sodas naktį geidulingą.
Meilė karšta, slėpininga
Sode vasarą atpinga
Ir, kaip fosforas, liepsnoja.

Balys Sruoga

Kaip žuvėdra klykdama.

negalima, nes iš amerikiečių 
lupa kiek įmanydami. Ban
džiau įsitaisyt fotografijos ga
leriją — ir čia pasirodė keblu, 
nes baisiai sunku gauti niate- 
rijolo. Antra, čia žmonės ne
pratę fotografuotis, nebent jau 
kai reikia pasas išsiimti, tai 
tuomet ateina, ir tai dar deri- 
si. Na, ir čia prakišau apie 
1500.

Vėliau matydamas, kad nie
ko neišeina, sumaniau namu
kus pasistatyti. Ir pasistačiau. 
Kainavo man 30,000 auks. Tai 
butų buvę nieko, \jei nebūtų 
užėjus markės džiova. Bet kai 
ta džiova užėjo, tai džiūvo, 
džiūvo ir taip baisiai sudžiūvo, 
kad vos suspėjau išmainyt ant 
lietuviškų litų ir už 2500 mar
kių gavau tik 50 litų! Daug 
žmonių dėl tos <ižiovos net iš 
proto išėjo. Ir iš mano 18 me
tų triūso nieko neliko ir nie
ko nepadariau. Ir ne vienas 
amerikietis taip apsigavo ir 
dabar graudenusi, kad savo do
lerius keitė į prakeiktas mar
kes (auksinus).

Dabar, kas parvažiuoja ir 
dolerių parsiveža, tai gali gero 
ką nuveikti, nes doleriai bran
gus Lietuvoje. O pas mane 
kaip tyčia neliko nei vieno do
lerio. Ir kaip reiks tolinus gy
venti, tai 'jau neišmanau. Už
darbių nėra, o be pinigo tai 
velniškas gyvenimas.

Parvažiavusiam iš kitos ša- 
Jies ir per ilgus metus nebu
vusiam, tai užmiršti viską. Ir 
aš pats kai parvažiavau, tai 
visur tik vienas, — svetimi vi
si. Net ir broliai ir seserys ša
linasi, ir jiems esu lyg šveti- 

’mas.
Jeigu bučiau žinojęs, kad 

taip bus, bučiau nevažiavęs 
Lietuvon. Ramumo nėra. Vi
suomet/ turi budėti, nes turim 
pasakyt, kad šitoj “Neutralinėj 
Zonoj” yra bloga. Ypač šiuo 
tarpu priviso lenkiškų parti
zanų ir šeimininkauja. Jie jau
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užęmė penkis kaimus — Gū
roms, Krivonis, Sventojauską, 
Girdašius, Lipliunus, ir dabar 
laukiam, kada prie musų at- 
sikraus-tys. Tie kaimai jau ir 
pylą supylė ir nuvežė į Varviš- 
kę. — ten visas štabas yra. Ir 
daįjar nežinom, kam mes’ tu
rim tarnaut, ir ar Kauno val
džia žino apie tai. O jei ir ži
no, tai ji nieko nedaro. Jei ir 
paprašai apsigynimo, tai ne
sulauksi. Juk jei kariuomenės 
negalima' į Neutralinę Zoną 
siųsti, lai yra keli tukstanČįai 
šaulių, kurie niekuo neužsi
ima, (nebent šmugeliu) — 
tuos butų galima užtraukt ir 
iš tų 500 lenkų partizanų ne
liktų nieko. Bet ką tu biednas 
žmogus gausi nuo pono ar ku
nigo !

Partijos Žinios
* t —-...................... .... , __________

BUSIMOJI NACIONALINĖ
PARTIJOS KONVENCIJA.

Socialistų partijos sekreto
rius oficialiai paskelbia, kad 
Pildomojo Komiteto tarimu 
Socialistų Partijos nacionalinė 
konvencija šiemet įvyks ba
landžio mėnesio 29 dieną. Kon
vencijos vieta bus paskelbta 
vėliau.

Einant partijos konstitucijos 
art. VII 3 §, kitjkviena valstija 
turi teisės siųsti konvencijon 
vieną delegatą nuo kiekvieno 
tūkstantio narių. Delegatai 
renkami visuotinu partijos na
rių balsavimu.

Kiekivenas partijos skyrius 
gali nominuoti vieną kandida
tą į delgatus. Nominacijos 
kandidatų reikia padaryti ir 
valstijos partijos sekretoriui 
prisiųsti ne vėliau kaip iki 
vasario 8 dienos.GARSINK1T1ES NAUJIENOSE f
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Iš MoksloSrities;
Kada pasibaigs Pasaulis?

J. Krikščiūnas.

IŠ kur atsirado pasaulis, ku
riais įstatymais jis vystėsi ir 
vystysis, kaip ir kada jis pa
sibaigs — vis lai klausimai, 
kurie neduoda žmogui ramy
bės jau nuo senų sęnovūs. Žmo
nės, kurie gyveno prieš tūk
stančius metų, rišo šiuos klau
simus, suprantama, visai ki
tai'), negu šiandien jie riša
mi Mokslas anais laikais sto
vėjo tiek žemai, kad žmogus 
nepajiegė ištirti net tos paly
ginti nedidelės žemės, ant ku
rios jis gyveno'. Apie saldę, 
mėnesį, žvaigždes ir kitus vi
satos kimus viešpatavo tuo
met kuo naiviausi supratimai.

1 štai Asiro-Babilonijos, Egipto, 
Graikijos, Romos galvočiai ma
nė, kad viso pasaulio centras 
yra paplaska, ant tam tikrų 
stulpų arba didintūlių gyvulių 
nugarų gulinti žemė. Apie tų 
žemę sukasi saulė, mėnuo ir 
žvaigždės. Senovės mokslinin
kų nuomone pasaulį sutverę 
dievai; pasaulis pasibaigs, ka
da šie panorės, kad jo nebe
būtų.

Toks pat naivus buvo ir se
novės žydų supratimas apie 
pasaulį ir jo atsiradimą. Ka
dangi šiais klausimais Kristus 
atsisakė ką nors pasakoti, vi
su žydų padavimus (legendas 
arba mytųs) apie pasaulio ir 
žmogaus sutvėrimą, apie jo 
pabaigų pasisavino visos krikš
čioniu tikybos. V «

Nors žydų . padavimai yra 
lygiai tokios pat nieku nepa
matuotos pasakos kaip ir kitų 
senovės tautų, bet vis dėlto jos 
ilgiau rodėsi žmonėms teisiu- 
gos ir štai dėl kurių priežas
čių. Ir žydų •_ padavimai (sura
šyti senajame Biblijos įstatyt 
mc) kalba apie tai, kad žemė 
yra paplaska, kad ji yra viso 
pasaulio centras, kad žvaigž
dės ir saulė sukasi apie žemę 
ir t. t. Bet žydų padavimai 
(pasakos) yra daugiau apgal
voti, labiau sutvarkyti’, o kas 
svarbiausia, žydai nekalba apie 
daugybę tarp savęs besiriejan
čių dievų, kaip tai darė kitos 
senovės tautos; jie ima gar
binti vienų-vienintėlį, begali
niai galingą ir protingų Die
vą, kuris pasaulį sutvėrė, pri
žiūri ir ji panaikins, kada pa
norės.

Kaip žydai, o kartu su jais 
ir olicialės krikščionių tiky- 
bos riša pasaulio atsiradimo 
ir išnykimo klausimus, dauge
liui yra žinoma. Anot senojo 
įstatymo pasaulį, t. y. žemę, 
saulę, mėnesį, žvaigždes, au
galus, gyvulius ir žmogų su
tvėrė “iš nieko” Dievas per 
visas šešias dienas. Saulė, mė
nuo ir žvaigždės sutvertos tam, 
kad žemę apšviestų, o žemėje 
c ntralinis asmuo yra žmogus. 
Jam sutvertieji ir turi tarnau
ti, tiek gyvuliai, tiek augalai. 
Jau anuomet žydų mėginta 
pranašauti, kada ir kaip baig-, 
sis pasaulis.

Kas buvo įrašyta biblijoje, 
tas buvo laikoma šventa, visai 
neginčijama tiesa. Jei kas prieš 
500 metų mėgindavo paabejo
ti ar saulė sukasi apie žemę, 
būdavo laikomas tokiu pat ere
tiku, kaip ir abejojantis apie 
kitas krikščionybės tiesas.

Bet štai baigiantis viduri
niams amžiams eilė moksli
ninkų ima tyrinėti žeinęy tyri
nėja saulę, žvaigždes ir jų ko
jius. rtlrOit mokslininkai pa
stebi, kad daug to, kas įrašy
ta i Bibliją, visai neata tinka 
tikrenybei. Kuo tiksliausiai bu
vo įrodyta, kad ne saulė apie 
žemę sukasi, bet žemė apie 
saulę; kad žemė yra ne pap
laska, bet kamuolys, kad žvaig
ždžių yra begalines daugybės, 
kad kitos tų žvaigždžių yra 
daug didesnės už žemę ir sau
le ir 1.1.

Gamtininkai ima tyrinėti 
atsiradimą ir vystymąsi gyvo
jo pasaulio, t. y. augalų, gy
vulių ir žmogaus, šie išrodė, 
kad žemės gyvybė sutverta vi
sai ne per šešias dienas, bet 
vystėsi i- žemesnių gyvūnų 
per tūkstančius ir m i liūnus 
metų. Jau net vaikai ima Bib
lijai netikėti, kad žemė sut
verta tik prieš 6000 metų.

Per tūkstančius metų laiky
tos neginčijamomis krikščio
nių ir žydų tiesos ima per vi
sas siūles braškėti. Atsiranda 
reikalo žmonijai reviduoti sa
vo pašau ložių nj iš pat pagrin
dų. Vieni klausiniai lengviau 
rišami, antri sunkiau. Vienas 
sunkiausių klausimų buvo ir 
pasiliko klausimas apie pa
saulio atsiradimą ir pabaigų. 
Ligi šiai dienai šis klausimas 
lieka galutinai neišspręstas, 
čia yra tik mažiau ar daugiau 
artimų tiesai hypotezų arba 
moksliškų spėliojimų. Bet šie 
spėliojimai skiriasi nuo seno
vės žydų pasakų kaip dangus 
nuo žemės tuo, kad jie yra 
moksliškai pamatuojami, o ne 
išlaužami iš piršto, kaip kad 
žyliai darė.

Kad ne žemė ir ne žmogus 
yra viso pasaulio centras, nie
kas mokslininkų šiandien ne
abejoja. Žemė yra toks pat 
dangaus kūnas, kaip Jupiteris, 
Venera, Neptūnas ir kt. Saulė 
yra centras visos tokių kūnų 
arba planetų eilės. Apie ją su
kasi žemė ir kitos planetos. 
Šaute pati nestovi ant vietos, 
bet skrenda su visa savo šei
myna, t. y. ir su musų žeme 
kaž kurion dar tuo tarpu ne
ištirtoji kryptin; gal būt ir ji 
sukasi’ apie kokią dar daug 
didesnę antrinę “saulę.” Be 
saulės šeimynos astronomai 
(dangaus kūnų tyrinėtojai) 
pastebėjo ir ištyrė daugiau to

kių šeimynų, kurių centre yra 
labai didelė ir šviesi žvaigždė, 
o apie ją sukasi atšalę pana
šus į musų žemę kūnai. Kitais 
žodžiais tariant, tokių saulių 
kaip mūsiškė, o neretai ir ne
palyginti didesnių, yra labai 
daug. Neretai jos esti tiek to
li, kad nežiūrint į jų nepap
rastą didumą (bemaž visai jų 
negalima įžiūrėti. Dar daugiau 
kaip šių “saulių” yra begali
nėse visatos erdvėse šaltų kū
nų, arba “žemių.”

Rišti musų žemės ir jos gy
vybės atsiradimo ir išnykimo 
klausimus be sąryšio su kitų 
visatos kūnų atsiradimu ir iš
nykimu musų laikais visai ne
galima. Biblijos paisakojimali, 
kaipo rašyti tuo metu, kada 
astronomija vos buvo pradė
jusi vystytis, serga šia liga, 
todėl nelaikomi šiandien rim
tais. Šiuos sunkius klausinius 
mėgino rišti keletas -mokslinin
kų, bet visų rimčiausia reikia 
laikyti Kant’o-Laiplace’o teori
ja*). Ji sut.vėrta jau praėjusiam 
šimtmety, bet su mažomis pa
taisomis ji išliko ir ligk^ių die
nų. Apie ją mes kiek plačiau 
pakalbėsime.

Pagal Kantą ir Laplace’ą be
ribės visatos erdvės seniau bu
vo užpildytos labai skystu, vie
nodai paskirstytu gazu arba 
dulkėmis. Kada įvairiose šių 
erdvių vietose atsirado tinka
mos aplinkybės, šie skystieji 
gazai ėmė koncentruotis vie
non vieton ir tirštėti. Šių ga- 
zų kamuoliai ėmė labai greit 
suktis ir pasiekė labai aukštos 
temperatūros. Tokiu bttffrt at
sirado saulė ir kitos karštosios 
žvaigždės. Nuo šių atplyšdavo 
įvairaus didumo kamuoliai ir 
inercijos keliu imdavo suktis 
apie tą dangaus kūną (žvaigž
dę), nuo kurios jie atskilda
vo. šie karštieji kamuoliai ati
duodavo daug šilumos nepap
rastai šaltoms beribėms pa
saulio erdvėms. Būdami ma
žesni jie ausdavo greičiau, nc-

*) Kanto-Laplace’o teorija turi 
tiek daug trukumų, jog Šių dienų mo
kslininkai nebeskaito ją rimčiausia 
teorija esant. Mokslo pasaulyj šian
dien labiau vyrauja Chamberlaino teo
rija, kuri, nežiuriht savo trukumų, 
visgi yra daug tobulesnė už Kanto- 
Laplace’o teoriją. —Red.
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Noel State yra Bankas Visiems žmonėms. Mes 
nėdaronie skirtumo nei vienam, žmonės visokių tau- 

/ • 1 / 

tybių, amžiaus, lyties, tikybos turi lygias feises ir pri
vilegijas. Mes nepataikau j anie nei vieniems.

Jei jums patinka, mes mielu noru patarnausime 
jums jūsų kalba, šešiolika kalbų yra kalbama šita
me kanke.

Sąskaitos perkeltos į Noel State Banką, ar depo
zitai padėti jame sausio 16 d., ar pirmiaus, neša nuo- 
čius nuo ^uTisio 1 d., 192$ m.
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PadaryK Einamąją
1 Pradžią

X t)

Ar žinai, kad visai biėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
na. Kalėdų Taupymo Kliubui?

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

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėki, 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!?
' . u ■ ■

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

gu didelės žvaigždės. Tokiu 
budu atsirado visos šaltosios 
saulės šeimynos planetos: Že
mė, Jupiteris, Saturnas, Nep
tūnas, Marsas, Venera ir kt. 
Be saules yra daug kitų labai 
didelių ir karštų žvaigždžių, 
kurios turi savo šaltų plane- 
ly-

Kada planeta tiek atšalti, 
Kad ant jos gali augti auga
lai ir gyvuUiai, šie jas apgyve
na. Platintos nuolat šala, kol 
pagaliau pavirsta sušalusiu, 
leduotu kamtioliu. Visa pla
netos gyvybė tuomet nyksta. 
Tokiij ’suša’lusių dangaus kū
nų pavyzdžiu gali būti - mėnu
lis. Ant jo šiandien jokia gyvy
bė negalima. Toks pat likimas, 
anot Kant’o, laukia visų kitų 
dangaus kimų, o jų tarpe ir 
musų žemės. Atšalus žemei, 
pasibaigs jos gyvybė, o atšalus 
visoms kitoms planetoms ir 
žvaigždėms, pasibaigs apskri
tai gyvybė visų visatos kimų.

(Bus daugiau).

"CITIŽENS STA1V SSANK.'
j MELROSE PARK, ILLINOIS

v (Bankas ant kampo)
PADeK savo sutaupyma tvirtame

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
BankinBs valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po plot, iiskiriant, Suba- 
tomifl nuo 8 ryto iki 1 po plot ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

IMI

Nuvyk skaus
mą šaliai

BalAiiR petys, meS- 
luugiškua trauky
mas muskulų, iS- 
natytah sinarysc- 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry-PAIN-EXPELLERIU

ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paiu-Expelleri» ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp. šiandien 
pas savo aptiekorių— 
Kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.

Home Bank & Irusi Co.
Tarnautojai veda varžytynes dėl

NAUJŲ TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ >

Mes kviečiame jus atnešti savo sąskaitą čia ir pamatyti, 
kad kiekviena pastanga yra daroma tam, kad tamstai patikti ir 
padarytį iš tamstos patenkintą kostumerj.

Varžytynių laiku nuošimčiai bus mokama nuo sausio piG 
mos.

Home Bank &Trust Company
Milwaukee & Ashland Avės.

Turtas virš Dešimties Milionų Dolerių.
Atdaras vakarais. Pirmadienį iki 6, Antradienį iki 8, šeš

tadienį iki 9 vak.

Nužemintomis kainomis.

ir ni>i«Bi w w,įilb<iii liiHiiiii i i r<j. m i1 rorir<

I Viduržieminis PRATURTINIMO iSPARDAVIMAS
Antrą savaitė miisy Viduržiemitiio

Pratuštinamo išpardavimo
Išpardavimas praneša visus išpar
davimus buvusius istorijoj didžiau
sios drabužio krautuvės vakarinėj 
daly

Turner Bros. ClothingCo.
šitą pasako šimtai tų, kurie pirkosi g 

plošcius ir garniturus pereitą savaitę. Ši- | 
tas pasakymas nėra visai neperdėtas. Mes n 

tikrumu sakom, kad tokie bargenaiir | 
tokios augštos rūšies drabužiai, kokius | 
mes parduodame, negalima rasti niekur 
kitur.

MumslPareina Parduoti
I Visos Žieminės Prekės
1 '
| Musų nusistatymas yra toks, kad niekuomet nepalikti vieno sezono drabužių 
J! kitam, todėl viskas parduodama be atsižiūrėjimo j kainas.

: Mes patariame jums nepraleisti šitos progos nusipirkti geriausius drabužius
žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite tai, kad šitame išpardavime bus parduodama tos pačios gerumo 
rūšies drabužiai, kuriuos mes visuomet pardavinėjame, tokius kaip: —

Kuppenheimcro, Stradfprdo, Fashion Parko, Hart, Schaffner & Marxo, Fit- 
formo ir kitų — drauge su Turner Bros, garantija ir patarnavimu, kurie užtikri
na jums pilną naudingitiną visais žvilgsniais.

PLOŠČIAI GARNITURAI SU 2 KELINĖMS

$23.50 $33.50 $29.50 $33.50 
$39.50 $43.50 $39.50 $43.50

Sutaupysite nuo 20 iki 40 nuoš. ant kiekvieno drabužio, kurį čia pirksite. 
Didelis numažinimas kainų vaikų drabužiams ir ploščiams, taipgi vyrų kelinėms

TURNER BROS. CLOTHING HO.
5. IV. Corner Roosevelt andHalsted St.

v . v ■ ' : ■' ......................... . . J

Atdara šeštadienių vakarais iki 10 vai. Septintadicniais iki 1 vai. po pietų.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visAs dalis 
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

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

Nauji laivai trim! Siau
bais “Resolute”, “Relian- 
fte” ir “Alhert Bailiu” veža 
1/2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

f.

Tyra Californijos Vyno 
Vynuogių Sunka 

Raudona Balta
Priduoda sveikatos — 

Apetito.
100% Vynuogių Sunka. Absoliu

čiai bė priemaiščių ar išlaikomųjų 
vaistų.

Šita vynuogių sunka yra pagamin
ta iš Californijos vyno vynuogių, raš
kytų kada yra nusilpę ir turi visas 
įgimtas sudėtinės. Jos yra sutrina
mos ir išsunkiamos, nieko nėra pridė
ta pasaldinimui ar kokių kitų medžia
gų taip kad joje yra originalis vynuo
gių SKONIS ir KVAPSNIS.

Šitas gaminys yra daug geresnis 
negu sunka pagaminta iš vynuogių 
nuskintų ir pervežtų daug dienų tam 
atgal, kadangi ji yra padaroma tą pa
čią dieną, kada vynuogės gaunama iš
vyndaržio.
10 gal. bertainis............ $12.75
30 gal. bertainis................ 60.00
50 gal. bertainis ................ 85.00

Paskoniai, Sunkos
Garsi Old Tom rūšis.

Bourboninis, Ruginis, škotinis, Ai
riškas,'Brandinis, Likierinis, Kimeli- 
nis, Anisette, ir k.

Šitie paskoniai yra vartojami pro
porcingai 1 unc. ant 1,2 iki 2 galonų 

1 unc .50
6 unc. $2.75

12 unc. $5.25
MAIŠINYS’ •— Seninantis skysčius 

suteikiantis gėrimui lengvą ir minkš
tą skonj, 1 unc. 50c.

1 unc. ant galono

California Vineyard 
Products

3148 W. Vau Buren St., Chicago, III. 
Tel. Nevada 5467.

• Vineyard Lodi, California.

JEI SERGI
kokia sunkia liga, ateik ir pamė
gink naujų europinių gydy
mo būdų ir vaistų, kurie pagelbėjo 
daugybei sergančių. Valandos 6 iki 
8 vakarais. Septintadieniai.s 2 iki 
3 po pietų.

DR. HUGO ZACZECK
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas I *

239 East 51 St., Chicago, Ųl.

r . •>

Nalure Cine Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėtdieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayctte 5698.

1 ............... ...................................... ..
Tel. Humboldt 7276-J

North Avė. Pirtys
Turkiškai-Rusiškos Pirtys ir Barz- 
daskutykla, Elektrinė Maudyne — 

Atskiras skyrius mt^erims. 
Atdara dieną ir naktį. 
2039-41 W. North Avė.

prie Milwaukee Avė., ir Robey SI. 
“L.” stotis.

Chicago.
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Iš Mokslo Srities
Kada pasibaigs Pasaulis?

J. Krikščiūnas.

Iš kur atsirado pasaulis, ku
riais įstatymais jis vystėsi ir 
vystysis, kaip ir kada jis pa
sibaigs — vis lai klausimai, 
kurie neduoda žmogui ramy
bės jau nuo senų senovės. Žmo
nės, kurie gyveno prieš tūk
stančius metų, rišo šiuos klau- 
taip, negu šiandien jie riša
mi. Mokslas anais laikais sto
vėjo tiek žemai, kad žmogus 
nepajiegė ištirti net tos paly
ginti nedidelės žemės, ant ku
rios jis gyveno. Apie saulę, 
mėnesį, žvaigždes ir kitus vi
satos kimus viešpatavo tuo
met kuo naiviausi supratimai. 
Štai Asiro-Babilonijos, Egipto, 
Graikijos, Romos galvočiai ma
nė, kad viso pasaulio centras 
yra paplaska, ant tam tikrų 
stulpų arba didintėlių gyvulių 
nugarų gulinti žemė. Apie tų 
žemę sukasi saulė, mėnuo ir 
žvaigždės. Senovės mokslinin
kų nuomone pasaulį sutverę 
dievai; 
da šie 
butų.

Toks
novės žydų supratimas 
pasaulį ir jo atsiradimų. Ka
dangi šiais klausimais Krislus 
atsisakė ką nors pasakoti, vi
su žydų padavimus (legendas 
arba mytųs) apie pasaulio ir 
žmogaus sutvėrimų, apie jo 
pabaigų pasisavino visos krikš
čioniu tikvbos. C v

Nors žydų padavimai yra 
lygiai tokios pat nieku nepa
matuotos pasakos kaip ir kitų 
senovės tautų, bet vis dėlto jos 
ilgiau rodėsi žmonėms teisin
gos 
čių.

pasaulis pasibaigs, ka
pa norės, kad jo nebt>

pat naivus buvo ir sė
li pie

ir šiai dėl kurių priežas- 
Ir žydų •. padavimai (sura- 
senajame Biblijos įstaty- 
kalba apie tai, kad žemė 

paplaska, kad ji yra visoj 
centras, kad žvaigž-

me) 
vra 
pasaulio 
dės ir saulė sukasi apie žemę
ir t. t. Bet žydų padavimai 
(pasakos) yra daugiau apgal
voti, labiau sutvarkyti", o kas 
svarbiausia, žydai nekalba apie 
daugybę tarp savęs besivejan
čių dievų, kaip tai darė kitos 
senovės tautos; jie ima gar
binti vienų-vienintėlį, begali
niai galingų ir protingų Die
vų, kuris pasaulį sutvėrė, pri
žiūri ir ji panaikins, kada pa
norės.

Kaip žydai, o kartu su jais 
ir oficialūs krikščionių tiky
bos riša pasaulio atsiradimo 
ir išnykimo klausimus, dauge
liui yra žinoma. Anot senojo 
įstatymo pasaulį, t. y. žemę, 
saulę, mėnesį, žvaigždes, au
galus, gyvulius ir žmogų su- 

iš nieko” Dievas per
visas šešias dienas. Saulė, mė
nuo ir žvaigždės sutvertos tam, 
kad žemę apšviestų, o žemėje 
c ntralinis asmuo yra žmogus. 
Jam sutvertieji ir turi tarnau
ti, tiek gyvuliai, tiek augalai. 
Jau anuomet žydų mėginta 
pranašauti, kada ir kaip baig
sis pasaulis.

Kas buvo įrašyta biblijoje, 
tas buvo laikoma šventa, visai 
neginčijama tiesa. Jei kas prieš 
500 metų mėgindavo paabejo
ti ar saulė sukasi apie žemę, 
būdavo laikomas tokiu pat ere
tiku, kaip ir abejojantis apie 
kitas krikščionybės tiesas.

Bet štai baigiantis viduri
niams amžiams eilė, moksli
ninkų ima tyrinėti žemę, tyri-

tverė

Jius. Greit mokslininkai pa
stebi, kad daug to, kas įrašy
ta į Bibliją, visai neatatinka 
tikrenybei. Kuo tiksliausiai bu
vo įrodyta, kad ne saule apie 
žemę sukasi, liet žėtoiė apie 
saulę; kad žemė yra ne pap-

kad kitos tų žvaigždžių yra 
daug didesnės už žemę ir sau-

tyrinėtiGamtininkai ima 
atsiradimų ir vystymąsi gyvo
jo pasaulio, t. y. augalų, gy
vulių ir žmogaus, sic išrodė, 
kad žemės gyvybė sutverta vi
sai ne per šešias dienas, bet 
vystėsi i- žemesnių gyvūnų 
per tūkstančius ir milionus 
inc'tij. Jau not 11114.1
lijai netikėti, kad žeme sut
verta tik prieš 6000 metų.

Per tūkstančius metų laiky
tos neginčijamomis krikščio
nių ir žydų tiesos ima per vi
sas siūles braškėti. Atsiranda 
reikalo žmonijai reviduoti sa
vo pasaulėžiūrų iš pat pagrin
dų. Vieni klausimai lengviau 
rišami, antri sunkiau. Vienas 
sunkiausių klausimų buvo ir 
pasiliko klausimas apie pa
saulio atsiradimų ir pabaigų. 
Ligi šiai dienai šis klausimas 
lieka galutinai neišspręstas. 
Čia yra tik mažiau ar daugiau 
artimų tiesai hypotezų arba 
moksliškų spėliojimų. Bet šie 
spėliojimai skiriasi nuo seno-

nuo žemės tuo, kad jie yra 
moksliškai pamatuojami, o ne 
išlaužami iš piršto, kaip kad 
žytlai darė.

Kad ne žemė ir ne žmogus 
yra viso pasaulio centras, nie
kas mokslininkų šiandien ne
abejoja. Žemė yra toks pat 
dangaus kūnas, kaip Jupiteris, 
Venera, Neptūnas ir kt. Saule 
yra centras visos tokių kūnų 
arba planetų eilės. Apie jų su
kosi žemė ir kitos planetos. 
Saulfc pati nestovi ant vietos, 
bet skrenda su visa savo šei
myna, t. y. ir su musų žeme 
kaž kurion dar tiltu tarpu įle
isti rton kryptin; gal būt ir ji 
sukasi apie kokių dar daug 
didesnę antrinę “saulę.
saulės šeimynos astronomai 
(dangaus kimų tyrinėtojai)

kių šeimynų, kurių centre yra 
labai didelė ir sviesi žvaigždė, 
o apie jų sukasi atšalę pana
šus į musų žemę kūnai. Kitais 
žodžiais tariant, tokių saulių 
kaip mūsiškė, o neretai ir ne
palyginti didesnių, yra labai 
daug. Neretai jos esti tiek to
li, kad nežiūrint į jų nepap
rastų didumų bemaž visai jų 
negalima įžiūrėti. Dar daugiau 
kaip šių “saulių” yra begali
nėse visatos erdvėse 
nų, arba “žemių.”

Rišti musų žemės 
vybės atsiradimo ir

gu didelės žvaigždės. Tokiu 
budu atsirado visos šaltosios 
saulės šeimynos planetos: Že
me, Jupiteriš, Saturnas, Nep- 
timas, Marsas, Venera ir kt. 
Be saules yra daug kitų labai 
didelių ir karštų žvaigždžių, 
kurios turi savo

ir jos gy- 
išnykimo 

klausinius be sąryšio su kitų 
visatos Iciinij. atsiradimu ir iš
nykimu musą laikais visai ne

gailimi. Biblijos pasakoj i midi, 
kaipo rašyti tuo metu, kada 
astronomija vos buvo pradė
jusi vystytis, serga šia liga, 
todėl nelaikomi šiandien rini
tais. šiuos sunkius klausimus 
mėgino rišti keletas -mokslinin
kų, bet visų rimčiausia reikia 
laikyti Kant’o^Laplace’o teori
ja*). Ji sut.vėrta jau praėjusiam 
šimtmety, bet su mažomis pa
taisomis ji išliko ir ligi šių die
nų. Apie jų mes kiek plačiau 
pakalbėsime.

ribos visatos erdvės seniau bu
vo užpildytos labai skystu, vie
nodai paskirstytu* gazu arba 
dulkėmis. Kada įvairiose šių 
erdvių vietose atsirado tinka
mos aplinkybes, šie skystieji 
gazai ėmė koncentruotis vie
non vieton ir tirštėti. Šių ga- 
zų kamuoliai ėmė labai\greit 
suktis ir pasiekė labai aukštos 
temperatūros. Tokiu budu at
sirado saulė ir kitos karštosios 
žvaigždės. Nuo šių atplyšdavo 
Įvairaus didumo kamuoliai ir 
inercijos keliu imdavo suktis 
apie tų dangaus kūnų (žvaigž
dę), nuo kurios jie atskilda
vo. Šie karštieji kamuoliai ati
duodavo daug šilumos nepap
rastai šaltoms beribėms pa
saulio erdvėms. Būdami ma
žesni jie aušdavo greičiau, nc-

Kada planeta 
kad ant jos gali 
lai ir gyvuliai, šie jas apgyve
na. Plaifielos nuolat šala, kol 
pagaliau pavirsta sušalusiu, 
teduotu kamuoliu. Visa pla
netos gyvybė tuomet nyksta. 
Tokių sušalusių dangaus ku- 
niji i>uvyx<lžiit £fali būti • menu
lis. Aut jo šiandien jokia gyvy

bė negalima. Toks pat likimas, 
anot Kant’o, laukia visų kitų

šaltų

atšalę, 
auga-

Atdaras vakarais. Pirmadienį iki G, Antradienį iki 8, šeš
tadienį iki 9 vak.

sa-
86,

j

tiek 
augti

musų žemes. Atšalus žemei, 
pasibaigs jos gyvybe, o atšalus 
visoms kitoms planetoms ir 
žvaigždėms, pasibaigs apskri
tai gyvybė visų visatos kūnų.

(Bus daugiau).

Nuvyk skaus
mą šalin!

RalAiis petys, mėš
lungiškus trauky
mas muskulą, iš- 
n avy tas sąnaryse— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPĘUERIU 
ant skauctamoB vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expel!eri» ir 
tkausmos yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkįi šiandien 
pas savo aptiokorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant. pakelio musų Inkaro 
vulsbažeuklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn, N. Y.

CITIZI'NS STATI! BANK 
. MELUOSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po plot, ižskiriant, Suba- 
tomifl nuo 8 ryto iki 1 po piot ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Home Bank & Irusi Co
Tarnautojai veda varžytynės dėl 

NAUJŲ TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ

Mes kviečiame jus atnešti savo sąskaitą čia ir pamatyti, 
kad kiekviena pastanga yra daroma tam, kad tamstai patikti ir 
padaryti iš tamstos patenkintą kostumerį.

I ' 1

Varžytynių laiku nuošimčiai bus mokama nuo sausio pir
mos.

Home Bank & Trasi Company
Milwauikee & Ashland Avės.

Turtas virš Dešimties Milionų Dolerių.

\ Viduržieminis PRATURTINIMO IŠPARDAVIMAS

UNITED AMERICAN LINES 
. JOINT SERVICE WITM

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j 

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 
yų. Dideli valgomi kamba
riai, Talonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

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

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Tyra Calif orui jos Vyno 
Vynuogių Sunka 

Raudona Balta
Priduoda sveikatos — 

Apetito.
100% Vynuogių Sunka. Absoliu

čiai be ‘priemaiščių ar išlaikomųjų 
vaistų.

šita vynuogių sunka yra pagamin
ta jš Californijos vyno vynuogių, raš
kytų kada yra nusilpę ir turi 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 SKONIS ir KVAPSNIS.

Šitas gaminys yra daug geresnis 
negu sunka pagaminta iš vynuogių 
nuskintų ir pervežtų daug dienų tam 
atgal, kadangi ji yra padaroma tą pa
čią dieną, kada vynuoges gaunama iš 
vyndaržio.
10 gal. bertainis... ..........$12.75
30 gal. bertainis................60.00
50 gal. bertainis....... 85.00

Paskoniai, Sunkos
Garsi Old Tom rūšis.

Bourboninis, Rudinis, škotinis, Ai
riškas/ Brandinis, Likierinis, Kimeli- 
nis, Anisette, ir k.

Šitie paskoniai yra vartojami pro
porcingai 1 unc. ant

unc 
unc.
unc.
— Seninantis skysčius

Uc

5.

*) Kanto-Laplace’o teorija turi 
tiek daug trukumų, jog šių dienų mo
kslininkai nebesltaito ją rimčiausia 
teorija esant. Mokslo pasaulyj šian
dien labiau vyrauja Chamberlaino teo
rija, kuri, nežiūrint savo trukumų, 
visgi yra daug tobulesnė už Kanto- 
Laplace’o teoriją. —Red.

Nužemintomis kainomis.

•a

•St

Antra savaitė musy Viduržiemiuio 
Pratuštinamo išpardavimo 

Išpardavimas praneša visus išpar
davimus buvusius istorijoj didžiau
sios drabužiu krautuves vakarinėj 
daly

SS 
ĮHL

$

SS

.w

.w
ss

Kita Priežastis kodėl 
Jums Pareina Atida

ryti Sąskaitą

Noel State yra Bankas Visiems žmonėms. Mes 
nedarome skirtumo nei vienam, žmonės visokių tau
tybių, amžiaus, lyties, tikybos turi lygias teises ir pri
vilegijas. Mes nepataikau jam e nei ivienieips.

Jei jums patinka, mes mielu noru patarnausime 
jums jūsų kalba, šešiolika kaibų yra kalbama šita
me kauke.

Sąskaitos perkeltos i Noel State Banką, ai depo
zitai padėti jame sausio 16 d., ar pirmiaus, neša nuo- 
čius nuo sausio 1 d., 1923 m.

Si 
Kt

M

Kt

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

Ar žinai, kad suvirš dus 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 pradėąį, 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. 1 ,

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

1 - W • y 1 i-
‘ Ž v- ’V K y

Turner Bros. ClothingCo.
šitų pasako šimtai tų, kurie pirkosi 

plošeius ir garniturus pereitų savaitę, ši
tas pasakymas nėra visai neperdėtas. Mes 
§u tikrumu sakom, kad tokie barbenai ir 
tokios augštos rūšies drabužiai, 
mes parduodame, negalima rasti 
kitur.

Mums. Pareina Parduoti
Visos Žiemines Prekės

kokius
niekkr
«■ j$iW

Musų nusistatymas yra toks, kad niekuomet nepalikti vieno sezono drabužių 
kitam, todėl viskas parduodama be atsižiūrėjimo į kainas.

Mes patariame jums nepraleisti šitos progos nusipirkti geriausius drabužius 
žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite tai, kad šitame išpardavi me bus parduodama tos pačios gerumo 
rūšies drabužiai, kuriuos mes visuomet pardavinėjame, tokius kaip: —

Kuppenheimero, Stradfordo, Fashion Parko, Hart, Schaffner & Marxo, Fit- 
formo ir kitų — drauge su Turner Bros, garantija ir patarnavimu, kurie užtikri
na jums pilnų naudingumų visais žvilgsn iais.

PLOŠČIAI GARNITURAI SU 2 KELINĖMS

$39.50 $43,50 $39.50 $43.50
^-Sutaupysite nuo 20 iki 40 nuoš. ant kiekvieno drabužio, kurį čia pirksite.
Didelis numažinimas kainų vaikų drabužiams ir ploščiams, taipgi vyrų kelinėms

ĮĮĮĮNĘR BNS. aOIfflK M
taa5BMtAV.,?A’f rJCTtJBBtmgriaMMMM BISISCORSORSNNSttUJSiSfl i'iTMRy

S. W. Corner Roosevelt andHalsted St.
Atdara šeštadienių vakarais iki 10 vai. Septintadieniais iki 1 vai. po pietų.

1/2 iki 2 galonų 
.50

$2.75
1
6

12
MAIŠINYS 

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.

I Vineyard Lodi, California.

Z

JEI SERGI
v

kokia sunkia liga, ateik ir pamė
gink musų naujų europinių gydy
mo būdų ir vaistų, kurie pagelbėjo 
daugybei sergančių. Valandos 6 iki 
8 vakarais. Septintadieniais 2 iki 
3 po pietų.

PR. UUGO ZACZECK
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas

239 East 51 St., Chicago, 111.

Natine Guru Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų i"------

ei jų, •
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lulxxs.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12. 

f ei. Lafayctte 5698.

o ypatingai 
usias, be vaistu ir opera- 
— naujausiais budais.

Tel. Humboldt 7276-J

North Avė. Pirtys
Turkiškai-Rusiškos Pirtys ir Barz- 
daskutykla, Elektrinė Maudyne — 

Atskiras skyrius moterims.
Atdara dieną ir niiktį.
2039-41 W. North Avė.

prie Milvvaukee Avė., ir Robey Si. 
“L.” stotis.

Chicago.

i



6 NAUJIENOS, Chicago, III.

Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimai tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato

Augusto Bobelio).

Vertė K. Baronas.

(Tęsinys)

iš po šiukšlių ir dulkių, kur jų 
buvo palaidojusi krikščionybe. 
Atsiradusi vėl sviete, ta litera
tūra, nežiūrint ‘bažnyčios per
sekiojimų ir daromų visokių 
kliūčių, pradėjo pasiekti vis 
didesnius būrius žmonių ir 
trauke žmoniją į prog <> ke
lią. Religija gi buvo tik įran
kis tikslui pasiekti—viešpata
vimą ant masių ir vis labiau 
ir labiau jį sutvirtinti.

Jeigu dabartiniu laiku baž
nyčia nelaiko pavergus žmo
nių, kaip pirma, tai taane kal
ti ne kunigai, neigi bažnyčios 
tarnautojai, o abclnas žmoni
jos progresas, kuris išėjot per
galėtoju, nežiūrint kunigų ir 
bažnyčios, ir prieš jų pastan
gas. Jus sakJte, kad negali
ma barti religiją už darbus ir 
pasielgimus pavienių bažnyčios

> tarnautojų. Ak, gerbiamasis! 
bet jeigu tie bažnyčios tarnau
tojai, ne kaipo išimtis, o kaipo 
taisyklė, nuo senų laikų iki 
dabartinės dienos visai nekrei
pia jokios domės į dorines re
ligijos taisykles, —- kurios, aš 
pabrėžiau antrą kartą, nieko mečiuose, 
bendra su religija neturi, 
ir, atpenč, diena iš dienos daro 
nuodėmes prieš jas, tai ko to
kiame atsitikime yra verta ta 
religija? Labiausia dievo
baimingieji iš tikinčiųjų, kada 
jie įsivaizduodavo, kad jie da
ro gerą, tik kenkė žmonijai, 
kadangi kiekviename perk ra
tinio dogmos jie matė herezi- 
ją, kiekviename abejojime apie 
religijos pamatus jie matė bai
sų prasižengimą ir stojo prieš 
tai kardu ir ugnimi. Kryžiaus 
karai, nesuskaitomi religiniai 
persekiojimai, inkvizicija, per
sekiojimai ydų, rąganų proce
sai, kuriuose šimtai tūkstančių 
žmonių ^po aukomis aklos be- 
brotybės A>uvo iššaukti ir iš-

ligine pakanta, kuri, bent dėl 
žydų, vos pasiekta, yra pačiose 
kultūringiausiose šalyse,tik vi
sai nesenai. Bet vos 
kščionių ginklas išvarų 
ir viena krikščionybė 
valdyti, kaip Ispanija 
į židinį fanatizmo ir religinių 
persekiojimų. Žydintys mies
tai ir provincijos pavirto į tyr
laukius, žybėsis arabų mokslų 
išnyko ir šalis tapo įstumta į 
tokias nepatogias kultūrines 
sąlygas, nuo kurių ji jokiu 
budu . negali atsigauti ir da
bar. Išsiplėtojiinas mokslų ir 
dailės, kuris prasidėjo Italijo
je XII, o Vokieti joje XV šimt- 

, jokiu MjlkIu negali 
— i būti priskaitytas krikščionybei.

Jis atsirado ačiū ištyrimams 
senovės klasinės pagoninės li
teratūros, kuri buvo ištraukta

(Bus daugiau)

tik kri- 
maurus

pavirto
CUNARD

U.Vt.UVu8 VUa.Zuj * . . > ..c-..j...

2,310 LIETUVIŲ
»ali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos menesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti į 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvaž uoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas^ ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Lietuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.
Del tolesnių informacijų kreipki

tės prie laivų kompanijos p ♦ 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

*

Patrink ant. delno Pillsbury’o 
miltų sklindžiams. Pažiūrėk ko
kie jie švelnus, smulkus, akso
minio tikrųjų kvietinių miltų 
audmens, be jokių rupumų, tau
kuotų medžiagų. Taipgi paste
bėk jų gelsvai baltą kvietinių 
miltų spalvą.

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

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

. 5:80 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. 

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

Rezidencijos tel Van Bu re n 029* 
Ofiso tel. Boulevard 069S

Dr. A. A. Rotb
Rusat< Gydytojas ir Chirurge* 

'uedalistas Moteriškų, Vyrišką 
' alką |r rjsų '•hrnnišlnj ’ijm 

< ifisas 3335 S>o. Halsted St., Chicag 
Valandos 10- 11 ryto; 2—3 pi pie 

-8 vak Nedėlicmif 10—12 dien 
'190 tndenpndanre Rlvrl ChlrM*

r*l Austln 787

DR. MARY A 
D0WIATT— SASS

420« W HarHso. St.

4

gesniais jų ir šaltesnio kraujo, 
padidinimui bažnyčios galybes 
ir neretai buvo palaikomi sta
čiai tik plėšinio tikslais.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liuffles.
Kaina G5 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. R1CHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brookfyn, N. Y

illsburys
afay&rPancake Flour

KAIP "kad jus vartotumėte tik geriausią 
rusi, smulkaus audmens kvietinius 
miltus kepimui, taip mes panaudojam 

kaipo svarbiausią sudėtinę Pillsbury’o mil
tų sklindžiams. Jokiuose kituose miltuose 
sklindžiams negausite tokios rūšies ir apš- 
ties kvietiniu miltų, kaip Pillsbury’o.. Tas 
išaiškina geresnį skonį, išvaizdą ir suvirški- 
namybę Pillsbury’o miltų sklindžiams. Pa
daryk jų pusryčiams rytoj.

PILSBURY FLOUR MILLS COMPANY
U. S. A.

uandop 8—12 kasdieną ir 6—c 
-akare išskiriant ned81 dieniu*

Oi. Maurice Kalio
. 'IIYTOJA.n Ir CHIRURGAI.

So. Ąshland Aw» 
, l oi 

'tiso ✓«(.. 8 
i ? iki 9 v.

■Iri 1 »al po

Yard»»
iki 10 V. ryto. I tk> > 
riedi)dieniai» nn» U 
pietą

Ganai *267
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. Z ALA TO R li
tui yto jas ir CHliUIRCAS

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

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

Kampas 18 ir Hal.ted S>

✓

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

vyrą,
Ujo

šeštadienis, Sausįt ^^3

Simptomai pareismą 
akių ligas 

Ar jum-s skauda galvą ? 
Ąr jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukanČius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ.SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

i *• xvma aktą įtempimu suris 
ssti, nefastimi gaivos Rkaudijhno, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), N atitaiso 
ireivas ikjp nuima kataraktą, atitai
so trumnarmrystę ir toliregystę. Pri
renka tefaininri akinius. Visuose at
sitikimuos* '<»zaminavimaa daromas 
su elčktrs nurodančia .mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

minneapolis,

ięlio o Vair
< Hb ♦ 

('•l CedrU tMI?

\
MM

DR C. K. KLIAUGA 
DENTTSTAS

1821 8a. Halsted St., Chicago IU.
kampas 18tb St.

Valandos i 9—12 ryto 
Phona C

flephonuB Yardb 5082

OK. M. STUPNICKI
107 Morgan Si 

( HH AGO, Iii.
* NDOS Nuo 8 ik) ii • v •

'•i<> n iki 8 vakar**
— Pilonu ifisa* v»«

iždą rytu*

priešasKrikščionybė vi 
laisvės ir kultūros, 
kinimu pasyvio nuolankumo 
valdžioms, nes jos “nuo Dievo 
paeina”, savo skelbimu pakan
trumo ir atleidimo kančiose,— 
skelbimu, patvirtintu prižadu, 
kad už visus, tuos vargus,- per
gyventus čia ant žemės, bus 
užmokėta ariame gyvenime, — 

>ė žmoniją 
nuo jos tiksi — viskame tobu
lintis, siektis augščiausio išsi
vystymo, džiaugtis ir naudotis 
jau įgytais gerumais. Krikš
čionybė laikė žmoniją pavergtą 
ir prispaustą, o ir daibartiniu « 
laiku ji yra geriausias įnagis ■ 
politinei ir socialinei. priespau- ■ ■ 
dai. Puolus Graikijos ir Rymo J 
kuĮlturai krikščionybė Viešpa- ■ 
tavo Europoje daugiau 1000 J 
metų ir visą( tą laiką visas tau-1 a 
ta< slėgė diliausias tamsumas 
ir barbarizmas. Viešpataujant 
maurams ir arabams, Ispanija 
buvo pasiekusi augščiausio pa- 
kįlimo žemdirbystėj, amatuo-! 
se, dailėje ir moksle, ir visa ša
lis gyveno ištekliuje. Tuo pa
čiu laiku, t. y. valdant tiems 
“pagonims”, krikščionys ir žy
dai naudojasi ten pilniausia re-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

ūmai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dąl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą

liina 25g ir 60c, f
Klauskime pas aptiekoriaua;

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

w-F- severa c°- 
CEDAR RAPIDS, |0WA

»

Pillsbury’o Maistų 
Šeima.

Office Houis: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietą

Tel. Laia.vette 0098

Speciahs Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

Pillsbury’o Geriausi Mil
tai. — Miltai Sklindžiams. 
— Sveikatai sūlenys — 
Kvietines Kruopos — Ru
giniai Miltai (devynios ru7 
šys) — Farina.

Dr, Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* li
gas; taipgi ir nervų ligas: 
moterų ir vaikų. Specialiatš 
teriškų ir merginų ligų 

943 W. 33rd Plact 
Pbone Boulevard 9318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai vakar*

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

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

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

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

Reiimatiznps Sausgtfe K4

r

$6.951 nnn GIEDANČIŲ kanaraičių ir 
1UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
g edos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kulbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai Iv A
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 401-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

Sveikatai ir Linksmumui
I I Gerk

South Side Beverage Co’s.
1 “Malt 1 onic

»rtl l<oal» <»•

3L
Hiephont Yardb 6884

3R. P. G. VVIEGNE
iiiiin *4land0‘ au< 6 ik) IV 
yu ir nu<> 7 ik) 9 v rak

Halsted St. (’blrąge

riephope Yards- 1632

DR. J. KULIS
Gydytoja* ir Chirurc** 
ral.. 9 iki 12 pietą 

6 iki 9 vakare
• -«. • Hnhtrd St., CblCAK1*

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 Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
FREDERICK BROS.'

3700-10 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

DR. A. J. BERTASIUS "i
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464* $o. Halsted St.
Ofia® vai.; 1 iki 8 ir 6 iki 8 v » 

Ned. 9 Iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

ReKidencija, 8159 So. Union Avt 
Tel Yards 1699

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago,,111

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas '

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstij’ų 

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

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

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

SALVTARO RYTAS
Salutaro rytas-tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
if — RYTAS -r
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt! .
1) —Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL (CO
1707 S. Halsted St Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojai, Chirurgas ir Akuieras

• 8261 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

SNesikankykite savęs draus 
mais, Reumatizmu. Sausgėla

■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
■ — raumenų sukimu; nes skau- 
■ dėjimai naikina kūno gyvybe 
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo
■ «tis lengvai prašalina viršmi 

nėfes ligas; mums šiandie dav 
izybė žmonių siunčia padėka

® vnnės pasveikę Prekė 50c po- 
načtą 55c arba dvi už $1.05 

Knyga* ‘‘ŠALTINIS SVE) 
KATOS”. augalais gydyti** 
kaina 50 rentą

• .lustin Kulis
• 3959 So Halsted SI. Chicago. Ui.

St. Paul s
H os pi t ai

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

Privatinių 
Ligų

bile kokią 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. PanedMyj, 
Seradoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonlą 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui
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Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Verte K. Baronas.

(Tęsinys)

iš po ^šiukšlių ir dulkių, kur jų 
buvo palaidojusi krikščionybė. 
Atsiradusi vėl sviete, ta litera
tūra, nežiūrint •bažnyčios per
sekiojimų ir daromų visokių 
kliūčių, pradėjo pasiekti vis 
didesnius būrius žmonių ir 
traukė žmonija į prog t o ke
lia. Religija gi buvo tik Įran
kis tikslui pasiekti—viešpata
vimų ant masių ir vis labiau 
ir labiau jį sutvirtinti.

Jeigu dabartiniu laiku baž
nyčia nelaiko pavergus žmo
nių, kaip pirma, tai tame kal
ti ne kunigai, nėjgi bažnyčios 
tarnautojai, o abelnas žmoni
jos progresas, kuris išėjo per
galėtoju, nežiūrint kunigų ir 
bažnyčios, ir prieš jų pastan
gas. Jus sakote, kad negali
ma barti religiją už darbus ir 
pasielgimus pavienių bažnyčios 
tarnautojų,. Ak, gerbiamasis! 
bet jeigu tie bažnyčios tarnau
tojai, ne kaipo išimtis, o kaipo 
taisyklė, nuo senų laikų iki 
dabartinės dienos visai nekrei
pia jokios domės Į dorines re
ligijos taisykles, —• kurios, aš

ligine pakanta, kuri, bent dėl 
žydų, vos pasiekta yra pačiose 
kultūringiausiose šalyse/tik vi
sai nesenai. Bet vos 
kščionių ginklas išvarų 
ir viena krikščionybė 
valdyti, kaip Ispanija 
Į židinį fanatizmo ir religinių 
persekiojimų. Žydintys mies
tai ir provincijos pavirto Į tyr
laukius, žybėsis arabų mokslų 
išnyko ir šalis tapo Įstumta Į 
tokias nepatogias kultūrines 
sąlygas, nuo kurių ji jokiu 
budu . negali atsigauti ir da
bar. Išsiplėtojimas mokslų ir 
dailės, kuris prasidėjo Italijo
je XII, o Vokietijoje XV šimt- 

i budu negali 
į būti priskaitytas krikščionybei.
Jis atsirado ačiū ištyrimams 
senovės klasinės pagoninės li
teratūros, kuri buvo ištraukta

(Bus daugiau)

trk kri- 
maurus 
pradėjo 
pavirto

CUNARD

pabrėžiau, antrą kartą, nieko mečiuose, jokiu 
bendra su religija neturi, —ihiih nriskmtvhis 
ir, atpenč, diena iš dienos daro 
nuodėmes prieš jas, tai ko to
kiame atsitikime yra verta ta 
religija? Labiausia dievo
baimingieji iš tikinčiųjų, kada 
jie įsivaizduodavo, kad jie da
ro gerą, tik kenkė žmonijai, 
kadangi kiekviename perkra- 
time dogmos jie matė herezi- 
ją, kiekviename abejojime apie 
religijos pamatus jie matė bai
sų prasižengimą ir stojo prieš 
tai kardu ir ugnimi. Kryžiaus 
karai, nesuskaitomi religiniai 
persekiojimai, inkvizicija, per
sekiojimai ydų, raganų proce
sai, kuriuose šimtai tuksiančių 
žmonių ūpo aukomis aklos be- 
brotybės buvo iššaukti ir iš
pusti fanatingų kunigų, protin
gesniais jų ir šaltesnio kraujo, 
padidinimui bažnyčios galybės 
ir neretai buvo palaikomi sta
čiai tik plėšimo tikslais.

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos menesį. Cu
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvaž uoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Uniją lydi 
kompanijos Lietuvys atsto^ps* ku
ris palengvina visus išeivio irgus. 
Už patarnavimą nėra ekstra/kaštų.

Cunardo Pinigines Perlaidos iš
mokama Lietuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.
Del tolesnių informacijų kreipki

tės prie laivų kompanijos m 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

4l;

ir
ii

Patrink ant. delno Pillsbury’o 
miltų sklindžiams. Pažiūrėk ko
kie jie švelnus, smulkus, akso
minio tikrųjų kvietinių miltų 
audincns, be jokių rupumų, tau
kuotų medžiagų. Taipgi paste
bėk jų gelsvai baltą kvietinių 
miltų spalvą.

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

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

. 5:80 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. 

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

Rezidencijos tel Van Buren 029* 
Ofiso tel Boulevard 969S

Dr. A. A. Rotb
Husas Gydytoja* Ir Chirurgą. 

-i>*>c<alistas Moteriškų, Vyrišky 
' *ikų Ir risų '•hrnn i šlnj dg»

Ofisas 3335 So. Halsted St.M Chicag 
Valandos 10- 11 ryto; 2—8 p< pie 

-8 vak Nedėlicmif 10—12 dier
tndenendenre RIvH/ r’hicu.

20 metų pritylamo 
Akinių pritaisymo m^ne

Austin 787

DR. MARY A 
l)OWIATTSASS

<299 W Harrlsoa St.

Krikščionybė yra priešas 
laisvės ir kultūros. Savo mo
kinimu pasyviu nuolankumo 
valdžioms, nes jos “nuo Dievo 
paeina“, savo skelbimu pakan
trumo ir atleidimo kančiose,— 
skelbimu, patvirtintu prižadu, 
kad už visus tuos vargus, per
gyventus čia ant žemės, bus 
užmokėta atyune gyvenime, — 
krikščionybė nukreipė žmoniją 
nuo jos tikslo — viskame tobu* 
lintis, siektis augščiausio išsi-

jau Įgytais gerumais. Krikš
čionybė laikė žmoniją pavergtą 
ir prispaustą, o ir dabartiniu 
laiku ji yra geriausias įnagis J 
politinei ir socialinei priespau- • a 
dai. Puolus Graikijos ir Rymo J 
ktflturai krikščionybė v'iešpa- ■ 
tavo Europoje daugiau 1000 J 
metų ir visą tą laiką visas tau-1 b 
ta< slėgė dižiausias tamsumas J 
ir barbarizmas. Viešpataujant M 
maurams ir arabams, Ispanija 
buvo pasiekusi augščiausio pa-, 
kįlimo žemdirbystėj, amatuo-! 
se, dailėje ir moksle, ir visa ša
lis gyveno ištekliuje. Tuo pa- . 
čiu laiku, t. y. valdant tiems i 
“pagonims“, krikščionys ir žy- | 
dai naudojasi ten pilniausia re- j

Severos Gyduoles užlaiko
V*

šeimynos sveikata
v

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

Klauskite pas aptiekoriaus.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

..Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liuffles.
Kaina G5 centaiaptiekose, arba už 73 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St Drooklyn, N. Y.

illsbury's
rPancake Flour

KAIP kad jus vartotumėte tik geriausių 
rusi, smulkaus audmens kvietinius 
miltus kepimui, taip mes panaudojam 

kaipo svarbiausią sudėtinę Pillsbury’o mil
tų sklindžiams. Jokiuose kituose miltuose 
sklindžiams negausite tokios rūšies ir apš- 
ties kvietinių miltų, kaip Pillsbury’o. Tas 
išaiškina geresnį skonį, išvaizdą ir suvirški- 
namybę Pillsbury’o miltų sklindžiams. Pa
daryk jų pusryčiams rytoj. ; • •
PILSBURY FLOUR MILLS COMPANY

U. S. A.MINNEAPOLIS,

tiando* a—12 kasdieną Ir 6- 
-akare išskiriant ciadildieniu*

'r-

Dr. Maurice Kalni
' OYTOJA.M ir ( HIRURGa*

•H31 s«. Aahland
I «l

>fiao ^al.. 8 
•r 7 iki 9 v.
Iri » va) po

YardR 99->
•ki 10 v rytu, i tk. • 
nedildianiai* n tu h 
pietą

/
(.anai 8267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIb
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Madiliomis nuo 9 iki 12 ryu
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted 8>

bmiptomai pareismą 
akių ligas

Ar jum*s skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukanČius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

i » /vinis aktą įtempimu suris 
ssti, nežastimi galvos skaudijimo, 
ovaigiilio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivas ikjp nuima kataraktą, atitai
so truroparerystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
likimuos" ^zaminavimaa daromas 
<u elektra parodančia .mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phnnr Dnnlpvnrd 7589

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
6 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietą

Tel Lafavette 0098 >

414-16 
»rtl Ht

< H b ♦ 
<*•1 CedsU IMI?

vyrą, 
mo

Phont Canal 0287<

i

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieras 

8261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 6052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 0—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

tnuzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Speciahs Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 nnn GIEDANČIŲ KANARAIčIŲ IR
I UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasbuigo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
g edos. Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos rneksikinčs raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Exportuotojai. Didnienotnis ir smulkmenomis. 

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 401-405
189 North Clark Street., Chicago, III

$6.95

Kįfcn p

linu**velt Hu

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

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

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

dėl atliuosavimo skreplių. Ožiai 
kykite po ranka ypatingai žiemą

‘iina 25c ir 50c.

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

[<4ėWW. F. SEVERĄ CO. .
CEDAR RAPIDS, IOWA “H

Pillsbury’o Maistų 
šeima.

Pillsbury’o Geriausi Mil
tai. — Miltai Sklindžiams. 
— Sveikatai sėlenys — 
Kvietines Kruopos — Ru- 
, į . ’ >

giniai Miltai (devynios ru? 
šys) — Farina.

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: 
moterų ir vaikų. Specialiau 
(oriškų ir merginų ligų 

943 W. 33rd Plac» 
Phone Boulevard 0318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai vakar*

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

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

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

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

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■t*
Reumatizmas SausgeĮe S

EM

South Side Beverage Co’

xx> ■>

Tai yra tikras Tonikas, nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FRĖDERICK BROS. 
3700-10 So. Halsted St. 

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

. V

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas-tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) ' — RYTAS -r
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 -S. Halsted St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

107 36 Morgui) Si 
t Hi( AGO. Iii

* v DOS Nuo 8 ik) i i
• •i<> fe iki 8 *akar* 

ifisa* fi> 
uždarytu*

slėptum* Yardk 5884

DR. P. G. fflEGNi
♦ mint -dlandu- uuc S tkl l> 

yU ir nuo 7 ik) 9 » »ai
-e 4<» Huhted St. i'bicagn u

♦Mephoue Yard> 1682

' DO. J. KULIS
Gydytojau ir Chirurc*- 

■*»«« vai.. 9 iki 12 pietą 
6 iki 9 vakare
• Halsted St., ( hlcag*

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 Sfo. .Halsted St.
Ofiso vai.; 1 iki 8 ir 6 iki 8 v • 

Ned. 9 iki U ryto 
Tel. Boulevard 5918

Renidencija, 3159 So. Union Av* 
Tel. Yards 1699

DR C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Halsted St.. Chicago III.
kampas 18tb St

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

Nesikankykite savęs skaus 
rnais, Reumatizmu. Sausgile 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo pagruldo.

CAPSICO COMPOUND mo 
*tis lengvai prašalina viršmi 
nėfes 1 igas; mums* šiandie dav 
gyhė žmonių riunčia padėk* 
vonės pasveikę Prekė 50e pe> 
načtą 55c arba dvi už SI .05

Knyga? “ŠALTINIS SVE) 
KATOS”, augalai* gydytiem 
kaina 50 rentą

Jnstin Kulis
•> 3259 So Halsted SL Chicago. IH.

5f. Paul’s

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriami AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir ' 
Privatinių 
Lig*

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbbrn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai imonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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CAGOS
ŽINIOS

ILLINOIS MOTERŲ BALSUO
TOJŲ LYGA.

Šiandien, 3 vai. po pietų, 
įvyksta labai įdomi paskaita, 
kurių rengia Illinois Moterų 
Balsuotojų Lyga. Paskaitos 
įvyks Chieagos moterų klubo 
salėj, 110 Sor Michigan avė. 
Kalbės generolas John F. O. 
Ryan iš N®w Yorko temoje' 
“ginklavimosi aprubežiavi- 
mas’.’ Visos organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti po du dele
gatu tau susirinkimam

NOEL STATE BANKO VIR
ŠININKAI.

[nau kokių bilietų... apie ką 
[čia kalbama-.

Žmonės susiburiavo prie 
kampo, žiuriu ateina gatve- 
karis. Visi lipam gatvekarin. 
Bėgu lipti ir aš. “Bilietų, bi
lietų—lig kas kažimkasman sa
ko bilietų palikai,’. Aš šmakšt 
rankų kišenėn — nėra bilieto! 
Ei... dabar dasiprotėjau kame 
dalykas—palikau bilietų kam
bary.

Drikt iš gatvekario... dui 
namon; įbėgęs pasiėmiau bilie
tų nuo piano. Žiuriu — ant 
bilieto parašyta: “prasidės 8 
valandų. Dievaž... reikia sku
bėti, nes laiko ne daug: jau 7 
valanda. Aš ir vėl gatvėj, ir 
vėl būriai žmonių, ir Vėl grū
dasi ant kampo, ir vėl laukia 
atvekario.
Po šimts pypkių.. . kas pa- 

idarė—neateina gatvekaris.
Jau ateina, — sulipame visi. 
Gatvekaris geras — veža tie
siai vidurmiestin. Veža ten,

Dainuos vaideliui?. n-!ė Rakauskaite.

Pastaruoju laiku Noel State 
Banko direkcija tapo padidin
ta trimis direktoriais, kuriais 
yra B. Brozowski, J. Edward. 
ir O. Gullicksen. Tokiu bmfu 
dabartinė banko direkcija su
sideda iš septiniolikos asine 
nų. Otto J. Hartvvig yra di 
rekcijos pirmininku. Apart to 
dar difr nauji kasieriaus pagcl 
bininkai tapo pridėti.

APVOGĖ JONĄ LACAITĮ.

Pereitų ketvirtadienį sausio 
11 d., tapo apvogtas Jonas La 
caitis, kurs laiko drapanų siu 
vimo krautuvę prie Western 
avė ir Jackson bulvaro. Apie 
7:30 vai. vakaro plėšikai įšilau 
žė į krautuvėlę pey užpakali
nes duris ir išnešė 'drabužių ir 
kitų reikmenų už virš šimtų 
dolerių vertes. Kol kas plėši
kai dar nepagauti.

—J. Lacaitis.

SUDEGfi DU VAIKUČLVI.

Užvakar Įvykusiame gaiš 
-rę, kurs sunaikino iiunuį 4p° 
numeriu 928 Crescent pi., su 
degė du vaikučiai: vienas tri
jų metų, antras dviejų metų 
amžiaus. Juodu priklausė p-iai 
F. A. Baumann, kuri gyveno 
kambariuose to namo. Gaisras 
pridarė labai /laug nuostolių.

-------- -------------------

KALBA APIE NAUJĄ SKER
DYKLŲ STREIKĄ.

Sausio 11 diena, Columbia 
salėj, 48 ir Paulina gatvių įvy
ko skerdyklų darbininkų susi 
rinkimas. Susirinkimo tikslus 
buvęs suorganizuoti vienų di
delę unijų skerdyklose. Martin 
Murphy, sandraugininkas Jone 
Kikulskio, kurs pereitais me
tais buvo nužudytas, yra vie
nas rėmėjų i tokio sumanymo— 
suorganizuoti vienų didelę 
unijų.

Lietuviu Rateliuose
Ką aš sapnavau...

Sapnavau!...
AR NESTEBĖTINA!-—MANO

SAPNAS PILDOSI!

Nenorite tikėti?—Palaukite ry-l 
tojaus vakaro.

•Jaučiuosi kaip nesevas...! 
girdžiu kokį tai bildesį, klegė-! 
sį, klegesį,dundėjimų, zvimbi
mų—lig daindvimų, lig skani- Į 
binima... Staiga pašoku, sku-Į 
biai rengiuos, bėgu iš kamba-1 
rio, nušoku laiptais žemyn; pa- i 
galios atsiduriu gatvėje —gar-i 
šioje Halsted gatvėje...

Bėgu... žiuriu... žvalgaus;) 
matau būrius žmonių: vyrų, i 
moterų, merginų ir vaikinų—*Į 
visi lietuviškai šnekasi. Pribe- '

kur man reikia važiuoti.
Konduktorius reikalauja 7 

entų. Jieškau ir surast ne- 
• aliu. Surandu penkinę! Duo
tu konduktoriui, bet neima; 
aaiškina, kad neleistina jam 

Leisti tokius didelius pinigus, 
as mane smulkių nėra,—nei 
į prakeiktų 7 centų. Pavežęs 

kelis skersgatvius varo laukan! 
Alipau; dairausi, kur galima 
škeisti mano didelį pinigų. O 
a 8 valanda vis artinasi, vis 
ejasi mane, o aš vis skubi

nuos, kad nepavėluoti! Įbėgu 
ptiekon ir prašau iškeisti pen- 
inę. Nekeičia — reikia kas 

nors pirkti. Nusiperku cigarų, 
r vėl gatvėje laukiu gatveka- 
io. Pulsas pradėjo dar smar
kiau mušti... gatvekario nesi- 
nato... pykstu, skubinuos! 
įsidegiau cigarų; ir nejučio- 
nis jį visų sutraukiau... Žiu
žiu — pilna žmonių, daug lie
tuviškai kalba. Vieni kalba 
įpie muzikų, kiti apie operų, 
uti kokias ten melodijas niur
na ir- vėl kiti švilpauja. Dar 
vis girdėjosi balsai, juokas. Nu
bojo...

Pajutau, kail kas man kumš- 
elėjo pašon'Sn ir sušuko: “to- 
iau nevažiuojame.” Prasiblai
vinu, žiuriu, kad randosi prie 
Madison ir liearborn, o vman 
reikia, pagal bilietų, 410 So. 
Michigan Avė,, tai yra prie Vau 
hiren gatvės. Žiuriu laikro- 

din—jau visai arti 8 valanda. 
\š bėgu, skubinuos, kad nepa
vėlavus. Bet štai prie Wabash 
V ve., kur nebuvęs f ordas tik 
br-r-r-, ir man ant kelio susto
jo. Šiaip taip prabėgau for
tų. Prilx>igu prie 410 So. Mi- 
chigan Avė. Puikus didelis 
lamas; žengiu greitai, šku
liai; įbėgu—rodau savo bilie- 
ų. Žmonės man parodo pa- 
arnautojų. Aš prie jo! Tas 
sako, kad mums reikia keltis 
iiigštyn ant 10 lubų ir mes 
greitai lekiame viršun, tik 
patarnautojas, sukeikęs, atsi
prašo, kad jis padaręs klaidų: 
zieton 10 lubų jis mane užkė- 
’ęs ant 15 lubų. Važiuojame 
žemyn, štai 10 lubos. Skubiai 
šeinu iš elevatoriaus, bėgu prie 
durų, bet,* deja, durys uždary- 
.08. Manau, nejaugi įėjo ma- 
lon, kad pavėlavusius neįleis
ti. Laukiu... žiuriu ir savo 
ikimis netikiu ant durų iš
kaba su , parašu :Rytoj, Nedė
toj, sausio f4 d., Fine Arts 
name ant 10 lubų, 8 vai. vaka- 
•e, įvyks p lės Marijonos Ra
gauskaitės koncertas. Po kon
certui šokiai.—Kviečia “Biru
tė”.

Ir čia man bestypsojant pa- 
idarė nejauku, kad aš vieton 

pavėluoti, čielų dienų pasisku
binau.. . Ir vėl važiuoju že- 
nyn; bet aš taip smarkiai va
žiuoju, kad pasijutau gulįs prie 
lovos ant grindų. —J. Uktveris.

BRIDGEPORTAS.
Bridgeporto Polit. ir Pas. . I 

Kliubo vakaras.
Sausio 7 įvyko viršmineto Į

gęs arčiau klausaus.—. Jie kai-Į Kliubo vakaras su programų, 
basi apie kokį tai pokylį, va- Perstatytas veikalėlis “šeimy- 
karą, koncertų ir .^. nepame-jniškas Gyvenimas” vienam ak
liu daugiau. Moters klausia te.” Autorė šio veikalo yra 
vyrų, ar nepalikote bilietų. Ma- pJlė S. Jurgeliutė. Nesant sce-

Tai naujausias Marionos Rakauskaitės paveikslas. Ar ji ne
gražiai čia išrodo? A? Tikras paveikslas?

Taigi rytoj vakare eisim į jos laukiamąjį koncertų! Į Fi
ne Arts Recital salę — dešimtas augštas — 410 S. Michigan 
Boulevard.

uos, negalima buvo sulošti ir 
veikalo gerai. Apart lošimo bu
vo dainų ir klasiškų šokių, ku
riuos pašoko jaunos mergai 
les. Pabaigoj Apšvietos jau
nų mergai, čų choras, ve Hilu 
M. M. Yuod?sūdai t> 3 
lietuviškas daineles ir Ameri
kos ir Lietuvos hymnus.

Nors plakatuose ir buvo gar
sinta, kad bus kalbėtojai, bet 
buvęs kliubo prezidentas parei
škė, kad kalbėtojai 'S neatvyko 
dėlei negražaus oro. Kada ne
buvo kalbėtojų, tai M. M. Y. 
pamatęs sėdynėse B. Butkų, 
būtinai užsispyrė, kad pastara
sis pakalbėtų, bet Butkus atsi
sakė kalbėti. Kėdes bestu m- 
dant, atvyko vienas kalbėtojas, 
aldermonas T. A. Ilogan. Bu
vęs kliubo prezidentas, Yuo- 
dis, prašė publikos susėsti ir 
paklausyti kalbėtojo. Vienok 
publika nepaklausė pasakė tik 
tiek: “Aš linkiu jums linksmai 
pažaisti, linkiu laimes. Ačiū...”

— Reporteris.

--------- - ----------------------------  
rilavičia, Barzdis, J. Augusti- 
navičia, L. Juodelis, Dambraus
kienė, A. Skermontas, A. Gre- 
bolis; po 50 centų: J. Grybas, 
P. Kučinskas, A. Gaižauskas,
J. Baltušis, M. Arbačauskas, A. 
Grigu t is, A. Urbonas, F. Lela. 
Smulkių aukų $3.38. Už įžan
gos tikietus $12.80. Už svetainę 
reikėjo mokėti $10.00. Bet, 
kadangi savininkas K. Strumi
las nuleido $3, tai nuo įžan 
gos paliko $5.80. Viso sudaro 
$32.18.

Reikia pastebėti, kad drg.
K. Bielinis vartoja labai lengvų 
kalbų; jis kalba ne dėlto, kad 
pagavus klausytojų ūpų, bet 
kad perduoti klausytojams 
faktus apie Lietuvos padėtį. 
Roseland iečiai jau senai bebu
vo girdėję tokį kalbėtojų. Butų 
gerai, kad„K. Bielinis dar sykį 
aplankytų roselandiečius.

—A. G.

CICERO.

ROSELAND.

Kipro Bielinio prakalbos.

K. Bielinio prakalbos įvyko 9 
d. sausio, K. Strumilo svetai
nėj. Nežiūrint, kad dabar vie
tos bažnyčioj atsibuna misijos 
ir tų dienų buvo Aušros drau
gijų delegatų susirinkimas, 
žmonių į prakalbas atsilankė 
virš šimto. Retai tiek žmonių 
tebesusirenka į prakalbas, kiek 
buvę,’įįpro Bielinio prakalbo
se* * K

Kalbėtojas nuodugniai išaiš
kino apie Lietuvos darbininkų 
padėtį ir apie pastovumų Lie
tuvos litų. Kadangi jau buvo 
daug rašyta Naujienose apie 
drg. Bielinio prakalbas, tai aš 
jų ir neatkarlosiu. Susirinku
sieji buvo patenkinti prakal
bomis. »Pageidaujama dau
giau tokių prakalbų.

Lietuvos Socialdemokratų 
partijai surinkta aukų $26.28.

Aukavo $4 J. Plankus; po $1: 
F. Valančauskis, K. Pocius, P. 
Pivarunas, J. Gaudutis, A. Ma- 
tikonis, J. Varekojis, J. M. 
Pučkorius, J. Černauskas, Gau-

Laikytame susirinkime gruo
džio 31 d. Lietuvių Liuosybės 
Svetainėj, Vyrų ir Moterų Ap
švietus Draugijos valdyba iš
rinkta 1923 metams: pirm. S. 
Rulelonis, pirm, pageli). A. 
Klain is, rašt. L Shvegžda, 
finan. rašt. J. Marazas, ižd. 
Žavečikienė, draugijos kores
pondentas K. Jurkūnas. šių 
metų valdybos užduotis yra 
žiūrėti, kad ši draugija nuolat 
augtų ir tvirtėtų.

Vyrų ir Moterų Apšvietus 
Draugija yra viena laisviausių 
draugijų Cieeroj. Jinai neklau
sinėja narių ar jie eina bažny
čion, ar neina. Visi Ciccros 
.lietuviai ii’ lietuvaitės turėtų 
ateiti ir prisirašyti prie tos 
draugijos.

Skaityta užkvietimas nuo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 

/92 kuopos, dalyvauti vakare. 
Draugija nutarė grupe daly
vauti tame vakare ir iš kasos 
paskyrė 500 dolerių (5 dal.? 
“-Red.) Antras pakvietimas 
nuo Namo Bendrovės; taipgi 
paskiria iš kasos praleisti 500 i 
dolerių ( 5 dol.?—Red) Del 
L. R. R. P. K. Į ką tos raidės 
reiškia?—Red.] nutarta praleis
ti 1.00 dolerį. Vyrų ir Mote

rų Apšvietus Draugija nutarė 
nupirkti šėrų Lietuvių Liuosy
bės Namo Bendrovės už $350. 
Pirmiau draugija turėjo šėrų 
pirkusi už $650.00. Dabar 
draugija turi Šerų už $1,000.

Šios draugijos susirinkimai 
laikomi paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Norintieji 
tapti jos nariais, gali ateiti 
prisirašyti.—K. Yurėjonas.

BRIDGEPORTAS.
Jaunuolių Orkestrus susirinki

mas.
Sausio 3 d., Mark White 
Square svet., įvyko Jaunuo

lių Orkestros susirinkimas. 
Pirmininkavo Liberskis. Išduo
ta vaidybos ir komitetų rapor
tai.

Pirmiausiai • jaunuoliai pa
klausė tėvų komiteto paaiškin
ti, ar jaunuoliai gerai atliko 
savo užduotį Meldažio salėj, 
Bielinio prakalbose, gruodžio 
31 d. Komitetas padėkavojo 
ir pagyrė, kad viskas buvo ga
na gerai ir pranešė, kad drg. 
Bielinis žadėjo atsilankyti šeš
tadienį, sausio 6 d.
' Toliau raportavo iždininkas. 
Pasirodė, kad ižde randasi apie 
$30 pinigų. Svarstyta, kas da
ryti su tais pinigais. Pasigirs
ta vieno jaunuolio švelnus bal
selis, kad už tuos pinigas nu
pirkti Chieagos Lietuvių Au
ditorium B-vės šėrų. Pasiro
dė daug pritarimo. Tapo nu
tarta nuplikti minėtos bend
rovės šėrų.

Nutaria įvesti mėnesinį mo
kestį po dešimts centų. Už 
tuos pinigus bus parūpintos 
laidos dėl muzikos ir dainų.

Buvo atsilankiusi p-ia S. če- 
’ienė, kuri pirmiau ilgai 
nokino vaikus dainuoti. Dabar 
ji ir vėl pasižadėjo vesti vaikų 
chorą—mokinti dainuoti.

Paskui J. Grušas paklausė, ar 
jaunuoliai negailėtų surengti 
koncerto gerbiamam svečiui 
drg. Bieliniui. Jaunuoliai su
tiko rengti tokį koncertų. Kon
certas įvyks sausio 14 d., Mil
dos salėj. Koncerte pasižadė- 
io dalyvauti ir drg. K. Bielinis. 
Vaikučaij tėvai privalo remti tą 
koncertą ir visi iki vienam 
jame dalyvauti.—J. Katenas.

ROSELAND.

Iv. S. M. Ratelio vakaras.

L. S. M. Ratelis sausio 7 d. 
surengė vakarą. Buvo suvai
dinta “Ant Bedugnės Krašto”. 
Vaidinimas pavyko labai gerai. 
Mat -VisLjymieii rateliečiai tu- 
rėjpi&įdĮmnę svarbesnes roles. 
Be/^|^niteliečiai buvo gana ge
riu fir susimokinę veikalą.

Tik visa bėda su publika: bu
vo garsinta, kad vaidinimas 
prasidės lygiai 7 vai. vakare. 
Kadangi 7 vai. publikos buvo 
visai mažai,’ tai ir vaidinimas 
negalėjo laiku prasidėti. 7:30 
vai. publikos prisirinko jau 
gražus būrys ir visi su atyda 
klausosi, žiuri j vaidinimą-— 
visi patenkinti. Taip ir pasi- 
ibaigė pirmas aktas.

Pradėjus antrą aktą jauni
mas pradėjo rinktis ant šo
kių. Nors jų dauguma buvo 
lietuviai, bet ne interesavosi lo
šimu: prie durų pradėjo šne
kučiuotis. w Kadangi jų buvo 
daug, vis daugėjo, tai ir pasi
šnek ėjinSai didėjo, kas ir su
ardė ramumą tiems, kurie žin- 
geidavo vaidinimu.

Ant šokių prisirinko pilna 
svetaine žmonių, daugiausiai 
jaunimo. Rateliui liks gero
kai ir, pelno. Be to dvi moterį 
ir dvi merginos pasižadėjo at
eiti prisirašyti prie L. S. M. 
Ratelio sekantį susirinkimą. 
Yra pageidaujama, kad mylin
tys dailę ateitų ir prisirašytų 
prie L. S. M. Ratelio.

—£. S., M. Ratelio koresp.
I _____________

MOTERŲ VAKARAS.

Sausio 10 įvyko L. S. S. 208j 
Moterų kuojios vakaras—šokis Į 
Auburn Park Masonic Temple 
svetainėj, 7832 So. Union Avė.

Svečių moterų vakare buvo 
apščiai. Didžiulė svetainė bu-

vo veik pilna. Publika, gali-. 
ma sakyti, buvo rinktinė, šva
ri ir linksminosi, šoko ameri
koniškus ir europiškus šokius 
iki 12 vai. nakties prie puikios 
Jono Byanskio muzikos, 
kare pirmininkavo ponia 
cevičienė.—Rep.

“FORE!”
Golfo žaismėj šitas 

sergėjimo šauksmas, s Ir
tas domės atkreipimui to, 
kurį gali užgauti šokra, rei
škia: Saugokis ten pryša- 
ky! Ligos taipgi vartoja to
kius prasergėjimo šauks
mus įkyrių simptomų for
moje, bet mes paprastai ig
noruojame juos kol jau būva 
per vėlu. Vidurių užkietė
jimas, menkas apetitas, gal
vos skaudėjimai, apskritas 
prislegimas ar kvaitimas 
dažnai būva sunkių ligų žen
klais, todėl žiūrėk jų ir veik 

iš aplinkinių’ Chieagos koloni
jų. Į valdybą tapo išrinkti: 
Pirm. S. Juciavičius, rašt. B. 
Nanartonis.

Kadangi LAP B-vės yra šau
kiamas metinis susirinkimas, 
sausio 18 d., Brooklyne, N. Y., 
tai Chicagiečiai šėrininkai ne
galėdami ten nuvykti, išrinko 
komisiją iš trijų asmenų: M. 
Ziza, J. Bačievičius ir F. Tem- 
kievičius. Toji komisija turės 
pasiųsti nuo Ghicagos ir apy
linkės šerininkų dalyvius 
taipgi, sužinoti nuodugniai L. 
A. P. B-vės veikimą. Kai kurie 
šėrininkai išsireiškė nepasiten
kinimo dėl mažai aiškumų 
b-vės veikime. Tą šerininkų rei 
kalavimą sužinot pavesta esa
mai komisijai, —šėrininkas.

Var
Mi-

LAP B-VĖS ŠĖR1NINKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 10 d., 8 vai. vakare, 
Dievo Apveizėtos par. svetainė
je, buvo Lietuvių Am. Pramo
nės Bendrovės šerininkų susi
rinkimas. ščrininkai susirinko

DEL

’ ir,

GOLFO ČEMPIONYBĖS.

(Atsiųsta) \

“Naujienų” 7-tam numery 
O»ip Groznyj rašo, ką jam pa- 
lasakojęs d. A. K. Menas, kus 
’is pereitą vasarą laimėjo lie
tuvių golfininkų čempionatą. 
O. G. sako, kad musų inteli
gentai galvoją, kaip tą “karū
ną” aėmus iš jo, to “paprasto” 
žmogelio. Turiu čia pasakyti, 
kad d. Menas su inteligentais 
ir melošė, bet tik su paprastu 
darbininku, su tokiu kaip jis 
pats, ir ta garbe ir čempiono 
vardas visai ne jam priderėjo 
gauti, bet man. d. A. K. Me
nas gavo čempiono vardą tik 
per “roferee”, kuris musų kir
čius surašinėjo. Jis gerai ži-

laimėjome.
—J. C. Milleris.

Pranešimai
“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko

mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m., Mickevičiaus svetainėje.

. — Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svpt., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Liet. Rytmetines žvaigždės Paš. ir 
Pasii. KJiubaa rengia trečią motinį 
meškinį balių, Šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikiotai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Recital Hali, 410 Sa Michigan Avė., 
tarp Congress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “BirutieČius”.

“Birute.”

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
susirinkimas įvyks sekmadienio rytą 
11 valandą, sausio 14 d., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi Cho
ro nariai turite būti susirinkime, nes 
bus visai naujas dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam. — Vaidyba.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 14 d., Malinauskio \alėj, 
1843 S. Halsted St., 1 vai. po pietų. 
Šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus išduota visų metų*atskaita. 
Todėl visų narių yra privalumas at
silankyti. I g." Žilinskas, rašt.

tuojaus, paimdamas Jrine- 
rio Kartųjį Vyną, ištikimą 
vaistą, kuris išvalis-vidurius 
ir prašalins iš jų nuodingas 
išmatas. Šaltis ar kosulys 
gali būti pirmtakunais labai 
rūsčių sąlygų, todėl nereikia 
atidėlioti ir imti Trinerio 
Sedatyvą Kosuliui! Jei už
eina gerklės uždegimas, tai 
tuojaus gargaliuok Trinerio 
Antiputriną! Kiekvienas 
aptiekininkas ar vaistų par
davinėtojas laiko šituos ir 
kitus Trinerio vaistus, pa
mėgink juos, bet žiūrėk, kad 
gautum Trinerio! Joseph 
Triner Company, Chicago, 
111., da|)ar pradeda tride- 
šimts trečius savo geriausiai 
užpelnyto populerumo me
tus.

i
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M ET IN ĖS S U K A KT U V ĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais. Konstantu sunumū 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabi^r jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
į mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj ; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nubudusi moteris
Marijona PetrauRkiene-Kaiila- 

kintė, Konstantas, sūnūs,* 
Julė, duktė.

i
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MOTIEJUS ZIMBLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketvirtadienį, sausio 11 d., 1923 
m. Jis turėjo 29 m. amžiaus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Stanislavą, dukterį Bronis- 
lavą, 3 nv. amžiaus ir brolį Ig
nacą Ziąiblį. Jis paėjo iš Siesi
kus parapijos, Kauno apskričio.

!-

9

laidotuvės įvyks iš jo namų, 
4620 So. Wood St., panedėly, 
8:30 vai. rytą į Švento Kryžiaus 
bažnyčią ir į ‘švento Ka'zimiero 
kapines.* .

Visus gimines ir pažįstamus 
užprašome į šermenis.

r' tmiii iMirrf'i; riir 'iiifT’ ^imirrriiirannrt

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir q 
Pašeipos Kliubas la’kys savo metinį J i 
mitingą 'septintadienj, sausio 14 d.,, ; 
1923 m., 1:30 p. p., Mildos svet., 3142 ‘ ] 
S. Halsted St. Visi nariai kvięčiami .; 
atsilankyti į mitingą, nes yra labai ; 
svarbių dalykų užsilikusių nuo pra- Ji 
eitų metų; taipgi kviečiame naujun 
narius prigulėti kliuban. Su guodone, j 
M. M. Yuodis, Kliubo Prezidentas.
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. — J. Antanaitis.

(Tąsa ant 8 pusi.)

KAROLIb o ENCHJS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

antradienį, sausio 9 d., 1923 m., 
sulaukęs 29 metų amžiaus. Jis 
buvo gimęs ir augęs Ameriko
je. Tėvai paeina iš Lietuvos, Su
valkų gubernijos, Marijampolės 
apsknčio. Miiusis paliko dide
liame nubudime dvi seseris, du 
brolius, tėvus ir švogerį.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 15-d., 1923, iš namų 10805 
Edbrooke Avė. į Visų šventų 
bažnyčią, o iš ten į Švento Ka
zimiero Kapines. ,

Visi giminės ir pažįstami mel
džiami dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę Tėvai, Seserys ir Broliai

■
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

ILLINOIS MOTERŲ BALSUO
TOJŲ LYGA.

pietų,

Moterų 
Paskaitos 

klubo 
avė.

F. O., 
temoje

iŠ gatvekario... dui 
įbėgęs pasiėmiau bilie- 
piano. Žiuriu ;— ant 
parašyta: “prasidės 8

Dainuos vaideliutė odė Rakauskaitė,

Šiandien, 3 vai. po 
įvyksta labai įdomi 
kuria rengia Illinois 
Balsuotojų Lyga, 
įvyks Chicagos moterų
salėj, 410 So. Michigan 
Kalbės generolas John 
Ryan iš New Yorko 
“ginklavimosi aprul: 
mas’.’ Visos organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti po du dele
gatu tau susirinkimam

NOEL STATE BANKO VIR
ŠININKAI.

Pastaruoju laiku Noel State 
Banko direkcija tapo padidin
ta trimis direktoriais, kuriais 
yra B. Brozowski, J. Edvvard. 
ir O. GnUickisen. Tokiu bintu 
dabartinė banko direkcija su
sideda iš sepliniolikos asme
nų. Otto J. Hartvvig yra di 
rekcijps pirmininku. Apart to 
dar di^ nauji kasieriaus pagcl 
bininkai tapo pridėti.

APVOGĖ JONĄ LACAITĮ.

Pereitų ketvirtadienį sausio

caitis, kurs laiko drapanų siu 
vimo krautuvę prie Western 
avė ir Jackson bulvaro. Apie 
7:30 vai. vakaro plėšikai įšilau

nes duris ir išnešė drabužių ir 
kitų reikmenų už virš šimtų 
dolerių vertės. Kol kas plėši
kai dar nepagauti.

—J. Lacaitis.

SUDEGĖ DU VAIKUČIAI.

Užvakar įvykusiame gaiš 
rę, kurs sunaikino namų „ po 
numeriu 928 Crescent pi., su 
degė (tu vaikučiai: vienas tri
jų metų, antras dviejų metų 
amžiaus. Juodu priklausė p-iai 
F. A. Bau man n, kuri gyveno 
kambariuose to namo. Gaisras 
pridarė labai daug nuostolių.

nau kokių bilietų... apie ką 
čia kalbamai.

Žmones susiburiavo prie 
kampo. Žiuriu ateina gatve- 

■ karia. Visi lipam gatvekarin. 
Bėgu lipti ir aš. “Bilietą, bi
lietą—bg kas kažimkas man sa
ko bilietą palikai,’. Aš šmakšt 
ranką kišenėn — nėra bilieto! 
Ei... dabar dasiprotėjau kame 
dalykas—palikau bilietą kam
bary.

Drikt 
namon; 
tą nuo 
bilieto
valandų. Dievaž... reikia sku
bėti, nes laiko ne daug: jau 7 
valanda. Aš ir vėl gatvėj, ir 
vėl būriai žmonių, ir vėl grū
dasi ant kampo, ir vėl laukia 
atvekario.
Po šimts pypkių... kas pa- 

idarė—neateina gatvekaris.
Jau ateina, — sulipame visi. 
Gatvekaris gera* — veža tie
siai viduriu iestin. Veža ten, 
kur man reikia važiuoti.

Konduktorius reikalauja 7 
entų. Jieškau ir surast nc- 
aliu. Surandu penkinę! Duo
tu konduktoriui, bet neima; 
aaiškina, kad neleistina jam 
visti tokius didelius pinigus, 
as mane smulkių nėra,—nei 
į prakeiktų 7 centų. Pavežęs 

kelis skersgatvius varo laukan! 
Alipau; dairausi, kur galima 
škeisti mano didelį pinigų. O 
a 8 valanda vis artinasi, vis 
ejasi mane, o aš vis skubi- 
.uos, kad nepavėluoti! Įbėgu 
ptiekon ir prašau iškeisti pen- 
ihę. Nekeičia — reikia kas 
ors pirkti. Nusiperku cigarų, 
r vėl gatvėje laukiu gatveka- 
io. Pulsas pradėjo dar smar
kiu mušti... gatvekario neši
nate... pykstu, skubinuos! 
Užsidegiau cigarų; ir nejučio- 
nis jį visų sutraukiau... Žiu- 
iu — pilna žmonių, daug lie
tuviškai kalba. Vieni kalba 
įpie muzikų, kiti apie operų, 
eiti kokias ten melodijas niur
na ir vėl kiti švilpauja. Dar 
vis girdėjosi balsai, juokas. Nu
stojo...

Pajutau, kad kas man kumš- 
elėjo pašonSn ir sušuko: “to- 
iau nevažiuojame.” Prasiblai- 
viau, žiuriu, kad randosi prie 
Madison ir Dearborn, o man 
reikia, pagal 
Vlichigan Avė,, 
hiren gatvės, 

din—jau visai
Aš bėgu, skubinuos, kad nepa
vėlavus. Bet štai prie Wabash 
Yve., kur nebuvęs f ordas tik 
br-r-r-, ir man ant kelio susto
jo. Šiaip t'liip prabėgau ' for
tų. Pribėgu prie 410 So. Mi
lingai! Avė. Puikus didelis 
lamas; žengiu greitai, šku
liai; įbėgu—-rodau savo bilie- 
ų. Žmonės man parodo pa
tarnautoją. Aš prie jo! Tas 
;ako, kad mums reikia keltis 
uigštyn ant 10 lubų ir mes 
greitai lekiame viršun, tik 
patarnautojas, sukeikęs, atsi
prašo, kad jis padaręs klaidų: 
zieton 10 lubų jis mane užkė- 
’ęs ant 15 lubų. Važiuojame 
žemyn, štai 10 lub^s. Skubiai 
teinu iš elevatoriaus, begu prie 

durų, bet* deja, durys uždary- 
■os. Manau, nejaugi įėjo ma- 
lon, kad pavėlavusius neįleis- 
:i. Laukiu... žiuriu ir savo 
ikimis netikiu ant durų iš
kaba su . parašu :Rytoj, Nedė
toj, sausio 14 d., Fine Arts 
name ant 10 lubų, 8 vai. vaka- 
e, įvyks p lės Marijonos Ra-

ry~ ■ auskaitės koncertas. Po kon- 
’ ceriui šokiai.—Kviečia “Biru
tė”.

Ir čia man bestypsojant pa- 
•idarė nejauku, kad aš vieton 
iavėluoti, čielų dienų pasisku
binau.. . Ir vėl važiuoju že- 
nyn; bet aš taip smarkiai va
žiuoju, kad pasijutau gulįs prie 
lovos ant grindų. —J. Uktveris.

bilietų, 410 So. 
tai yra prie Vau

Žiuriu laikro- 
arti 8 valanda.

KALBA APIE NAUJĄ SKER
DYKLŲ STREIKĄ.

Sausio 11 dienų, Columbia 
salėj, 48 ir Paulina gatvių įvy
ko skerdyklų darbininkų susi 
rinkimas. Susirinkimo tikslas 
buvęs suorganizuoti vienų di
delę unijų skerdyklose. Martin 
Murphy, sandraugininkas Jone 
Kikulskio, kurs pereitais me
tais buvo nužudytas, yra vie
nas rėmėjų tokio sumanymo— 
suorganizuoti vienų didelę 
unijų.

Lietuviu Rateliuose
aš sapnavau...
Sapnavau!...

AR NESTEBĖTINA!—MANO 
SAPNAS PILDOSI!

Nenorite tikėti? Palaukite 
tojaus vakaro.

Jaučiuosi kaip nesevas... 
girdžiu kokį tai bildesį, klege
sį, klegesį,dundėjimų, zvimbi
mų—lig dainrivnhą, lig skam
binimų... Staiga pašoku, sku
biai rengiuos, bėgu iš kamba
rio, nušoku laiptais žemyn; pa-( 
galios atsiduriu gatvėje —gar
sioje Halsted gatvėje...

Bėgu... žiuriu... žvalgaus; 
matau buriąs žmonių: vyrų, 
moterų, merginų ir vaikinų— 
visi lietuviškai šnekasi. Pribė
gęs arčiau klausaus.—. Jie kal
basi apie kokį tai pokylį, va
karų, koncertų ir ... nepame
nu daugiau. Moters klausia te.” Autorė šio veikalo

BRIDGEPORTAS.
Bridgeporto Polit. ir Pas. 

Kliubo vakaras.
Sausio 7 įvyko viršminėto 

Kliubo vakaras su programų. 
Perstatytas veikalėlis “šeimy
niškas Gyvenimas” vienam ak- 

yra
vyrų, ar nepalikote bilietų. Ma- p-lė S. Jurgeli u te. Nesant sce-

o

Tai naujausias Marionos Rakauskaitės paveikslas. Ar ji ne
gražiai čia išrodo? A? Tikras paveikslas?

Taigi rytoj vakare eisim į jos laukiamąjį koncertą! Į Fi
ne Arts Recital salę — dešimtas augštas — 410 S. Michigan 
Boulevard. j

merg-it-
ApŠvietos jau- 

cl.oras, veliu.*: 
sūdai r;- ) 3

riiavičia, Barzdis, J. Augusti- 
uavičia, L. Juodelis, Dumbraus- 
kienė, A. S’kertnontas, A. Gre- 
belis; po 50 centų: J. Grybas, 
P. Kučinskas, A. Gaižauskas, 
J. Baltušis, M. Arbačauskas, A.

rų Apšvietus Draugija nutarė 
nupirkti Šerų Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendroves už $350. 
Pirmiau draugija turėjo Šerų 
pirkusi už $650.00. Dabar 
draugija turi Šerų už $1,000.

Šios draugijos susirinkimai 
laikomi paskutinį sekmadienį 
kiekvieno menesio. Norintieji 
tapti jos nariais, gali ateiti 
prisira&yii.—K. Yurejonas.

BRIDGEPORTAS.
Jaunuolių Orkestros susirinki

mas.
Sausio 3 d., Mark White 
Squaje svet., įvyko Jaunuo

lių Orkestros susirinkimas. 
Pirmininkavę Liberskis. Išduo
ta valdybos! ir komitetų rapor
tai. v

Pirmiausiai • jaunuoliai pa
klausė tėvų komiteto paaiškin
ti, ar jaunuoliai gerai atliko 
savo užduotį Meldažio salėj, 
Bielinio prakalbose, gruodžio 
31 d. Komitetas padčkavojo 
ir pagyrė, kad viskas buvo ga
na gerai ir pranešė, kad drg. 
Bielinis žadėjo atsilankyti šeš
tadienį, sausio 6 d.

Toliaiu raportavo iždininkas. 
Pasirodė, kad ižde randasi apie 
$30 pinigų. Svarstyta, kas da
ryli su tais pinigais. Pasigirs
ta vieno jaunuolio švelnus bal
selis, kad už tuos pinigus nu
pirkti Cliicagos Lietuvių Au
ditorium B-vės serų. Pasiro
dė daug pritarimo. Tapo nu
tarta nupirkti minėtos bend
rovės Šerų.

Nutarta įvesti mėnesinį mo
kestį j>o dešimts 
tuos pinigus bus 
laidos dėl muzikos

Buvo atsilankiusi
’ienė, kuri pirmiau ilgai 
nokino vaikus dainuoti. Dabar 
ji ir vėl pasižadėjo vesti vaikų 
ehorą—mokinti dainuoti.

Paskui J. Grušas paklausė, ar 
jaunuoliai negailėtų surengti 
koncerto gerbiamam svečiui 
drg. Bieliniui. Jaunuoliai su
tiko rengti tokį koncertą. Kon
certas įvyks sausio 14 d., Mil
dos salėj. Koncerte pasižadė
ki dalyvauti ir drg. K. Bielinis. 
Vaikučių tėvai privalo remti tą 
koncertą ir visi 
jame

centų. Už
pampintos

p-ia S. če-

vo veik pilna. Publika, gali
ma sakyti, buvo rinktine, šva
ri ir linksminosi, šoko ameri
koniškus ir europiškus šokius 
iki 12 vai. nakties prie puikios 
Jono Byanskio muzikos, 
kare pirmininkavo ponia 
cevičiene.—Rep.

Va-
Mi-

LAP B-VĖS ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 10 d., 8 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos par. svetainė
je, buvo Lietuvių Am. Pramo
nės Bendrovės šėrininkų susi
rinkimas. Šėrininkai susirinko 
iš aplinkinių’ Chicagos koloni
jų. Į valdybą lapo išrinkti: 
Pirm. S. Juciavičius, rašt. B. 
Nanartonis.

Kadangi LAP B-vės yra šau
kiamas metinis susirinkimas, 
sausio 18 d., Brooklyne, N. Y., 
tai Chicagicčiai šėrininkai ne
galėdami ten nuvykti, išrinko 
komisiją iš trijų asmenų: M. 
Ziza, J. Bačievičius ir F. Tem- 
kievičius. Toji komisija turės 
pasiųsti nuo Ghicagos ir apy
linkės šėrininkų dalyvius 
taipgi, sužinoti nuodugniai! L. 
A. P. B-vės veikimą. Kai kurie 
šėrininkai išsireiškė nepasiten
kinimo dėl mažai aiškumų 
b-vės veikime. Tą šėrininkų rei 
kalavimą sužinot pavesta esa
mai komisijai. -ę-Sėrininkas.

“FORE!”
Golfo žaismėj šitas pra- 

sergėjimo šauksmas, sušuk
tas domės atkreipimui to, 
kurį gali užgauti šokra, rei
škia: Saugokis ten pryša- 
ky! Ligos taipgi vartoja to
kius prasergėjimo šauks
mus įkyrių simptomų for
moje, bet mes paprastai ig
noruojame juos kol jau būva 
per vėlu. Vidurių užkietė
jimas, menkas apetitas, gal
vos skaudėjimai, apskritas 
prislėgimas ar kvaitimas 
dažnai būva sunkių ligų žerk 
klais, todėl žiūrėk jų ir veik 
tuoj aus, paimdamas Trine- 
rio Kartųjį Vyną, ištikimų 
vaistų, kuris išvalis vidurius 
ir prašalins iš jų nuodingas 
išmatas. Šaltis ar kosulys 
gali būti pirmtakunais labai 
ruščių sąlygų, todėl nereikia 
atidėlioti ir imti Trinerio 
Sedatyvų Kosuliui! Jei už
eina gerklės uždegimas, tai 
tuojaus gargaliuok Trinerio 
Antiputrinų! Kiekvienas 
aptiekininkas ar vaistų par
davinėtojas laiko šituos ir 
kitus Trinerio vaistus, pa
mėgink juos, bet žiūrėk, kad 
gautum Trinerio! Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III., dapar pradeda tride- 
šimts-trečius savo geriausiai 
užpelnyto populerumo me-

DEL GOLFO ČEMPIONYBĖS.

(Atsiųsta)

nos, negalima buvo sulošti ir 
veikalo gerai. Apart lošimo bu
vo damų ir klasiškų šokių, ku
riuos pašoko jaunos 
tos. Pabaigoj 
aų mergai-:.j
M. M. YuodM ) 
lietuviškas daineles ir Ameri
kos ir Lietuvos hymnus.

Nors plakatuose ir buvo gar
sinta, kad bus kalbėtojai, bet 
buvęs kliubo prezidentas parei
škė, kad kalbėtojai neatvyko 
dėlei negražaus oro. Kada ne
buvo įkalbėtoji), tai M. M. Y. 
pamatęs sėdynėse B. Butkų, 
būtinai užsispyrė, ka& pastara
sis pakalbėtų, bet Butkus atsi
sakė kalbėti. Kėdes bestum- 
dant, atvyko vienas kalbėtojas, 
aldermonas T. A. Hogan. Bu
vęs kliubo prezidentas, Yuo- 
dis, prašė publikos susėsti ir 
priklausyti kalbėtojo. Vienok 
publika nepaklausė pasakė tik 
tiek: “Aš linkiu jums linksmai

Smulkių aukų $3.38. Už įžan
gos tikietus $12.80. Už svetainę 
reikėjo n’iokėti $10.00. Bet, 
kadangi' savininkas K. Strumi
las nuleido $3, tai nuo įžan 
gos paliko $5.80. Viso sudaro 
$32.18.

Reikia pastebėti, kad drg. 
K. Bielinis vartoja labai lengvą 
kalbą; jis kalba ne dėlto, kad 
pagayiis klausytojų ūpą, bet 
kad perduoti klausytojams 
faktus apie Lietuvos padėtį. 
Roselandiečiai jau senai bebu
vo girdėję tokį kalbėtoją. Butų 
gerai, kadxK. Bielinis dar sykį 
aplankytų roselandiečius. .

—A

iki vienam 
dalyvauti.—J. Katenas.

ROSELAND.

L. S. M. Ratelio vakaras.

— Reporteris.

ROSELAND.

Kipro Bielinio prakalbos.

K. Bielinio prakalbos įvyko 9 
d. sausio, K. Strumilo svetai
nėj. Nežiūrint, kad dabar vie
tos bažnyčioj atsibuna misijos 
ir tą dieną buvo Aušros drau
gijų delegatų susirinkimas, 
žmonių į prakalbas atsilankė 
virš šimto. Retai tiek žmonių 
teJjesnsircnka į prakalbas, kiek 
buvę >’ijįpro Bielinio prakalbo- 
sc!’ u

Kalbėtojas nuodugniai išaiš
kino apie Lietuvos darbininkų 
padėtį ir apie pastovumą Lie
tuvos litų. Kadangi jau buvo 
daug rašyta Naujienose apie 
drg. Bielinio prakalbas, tai aš 
jų ir nealkarlosiu. Susirinku
sieji buvo patenkinti prakal
bomis. , Pageidaujama dau
giau tokių prakalbų.

Lietuvos i Socialdemokratų 
partijai surinkta aukų $26.28.

Aukavo $4 J. Plankus; po $1: 
F. Valančauskis, K. Pocius, P. 
Plvarunas, J. Gaudutis, A. Ma- 
tikonis, J. Varekojis, J. M. 
Pučkorius, J. Černauskas, Gan-*

G.

CICERO.

a

L. S. M. Ratelis sausio 7 
surengė vakarą. Buvo suvai
dinta “Ant Bedugnės Krašto”. 
Vaidinimas pavyko labai gerai. 
Mat \ziisi agnieji rateliečiai tu
rėjo yyjjffiię svarbesnes roles. 
BeJjfiKfteliečiai buvo gana ge- 

susimokinę veikalą.
Tik visa bėda su publika: bu

vo garsinta, kad vaidinimas 
prasidės lygiai 7 vai. vakare. 
Kadangi 7 vai. publikos buvo 
visai mažai,* tai ir vaidinimas 
negalėjo laiku prasidėti. 7:30 
vai. publikos prisirinko jau 

j gražus būrys ir visi su atyda 
klausosi, žiuri į vaidinimą—

d.

Ibaigė pirmas aktas.
Pradėjus antrą aktą jauni- 

iiiias pradėjo rinktis ant šo
kių. Nors jų dauguma buvo 
lietuviai, bet ne interesavosi lo
šimu: prie durų pradėjo šne
kučiuotis. B Kadangi jų buvo 
daug, vis daugėjo, tai ir pasi
šnekėjimai didėjo, kas ir su
ardė ramumą tiems, kurie žin- 
geidavo vaidinimu.

Ant šokių prisirinko pilna 
svetaine žmonių, daugiausiai 
jaunimo. Rateliui liks gero
kai ir pelno. Be to dvi moterį 
ir dvi merginos pasižadėjo at
eiti prisirašyti prie L. S. M. 
Ratelio sekantį susirinkimą. 
Yra pageidaujama, kad mylin-

Laikytame susirinkime gruo
džio 31 d. Lietuvių Liuosybės 
Svetainėj, Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Draugijos valdyba iš
rinkta 1923 metams: pirm. S. 
Rutelonis, pirm, pagelb. A. 
Klainis, rašt. L. Shvegz 
finan. rašt. J. Marazas, ižd.
Žavečikienė, draugijos kores
pondentas K. Jurkūnas. Šių 
metų valdybos užduotis yra 
žiūrėti, kad ši draugija nuolat 
augtų ir tvirtėtų.

Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugija yra viena laisviausių 
draugijų Ciccroj. Jinai neklau
sinėja narių ar jie eina hažny- 
•ion, ar neina. Visi Cicerus

Jiėluviai ir lietuvaitės turėtų 
ateiti ir prisirašyti prie tos 
draugijos.

Skaityta užkvietimas nuo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 

>92 kuopos, dalyvauti vakare. 
Draugija nutarė grupe daly
vauti tame vakare ir iš kasos 
paskyrė 500 dolerių (5 dal.? 
--■•Red.) Antras pakvietimas 
nuo Namo Bendrovės; taipgi 
paskirta iš kasos praleisti 500, 
dolerių ( 5 dol.?—Red) Del Auburn Park Masonic Temple 
L. R. <R. iP. K. [ką tos raidės

prie L. S. M. Ratelio.
—L. S., M. Ratelio koresp.

MOTERŲ VAKARAS

Sausio 10 įvyko L. S. S. 208 
Moterų kuopos vakaras—šokis

svetainėj, 7832 So. Union Avė.
Svečių moterų vakare buvo 

apsčiai. Didžiulė svetaine bu-

“Naujienų” 7-tani numery 
□sip Groznyj rašo, ką jam pa
pasakojęs d. A. K. Menas, kus 
’is pereitą vasarų laimėjo lie
tuvių. golfininkų čempionatą. 
O. G. sako, kad musų inteli
gentai galvoją, kaip tą “karū
ną” aėmus iš jo, to “paprasto“ 
žmogelio. Turiu čia pasakyti, 
kad d. Menas su inteligentais 
ir nelošė, bet tik su paprastu 
darbininku, su tokiu kaip jis 
pats, ir ta garbe ir čempiono 
vardas visai ne jam priderėjo 
gauti, het man. d. A. K. Me
nas ‘ gavo čempiono vardą tik 
per “roferee”, kuris musų kir
čius surašinėjo. Jis gerai ži
no, katras mudviejų ištikrųjų 
laimėjome.

—J. C. Milleris.

aneilmai
“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko

metų ją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 mv, Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

Birutes Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svot., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Liet. Rytmetinės žvaigždėSį Paš. ir 
Pasii. Kliųbas rengia trečią metinį 
masldnį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidčjimu 
drabužių 75c.

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Eine. Arts 
Recital Hali, 410 Michigan Avė., 
tarp Congress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “BirutieČius".

“Birutė.”

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
susirinkimas įvyks sekmadienio rytą 
11 valandą, sausio 14 d., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi Cho
ro nariai turite būti susirinkime, nes 
bus visai naujas dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam. — Vaidyba.

Draugystes Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 14 d., Malinauskio salėj, 
1843 S. Halsted St., 1 vai. po pietų. 
Šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus išduota visų metų* atskaita. 
Todėl visų narių yra privalumas at
silankyti. Ig/Žilinskas, rašt.

M ET IN ĖS SUK A KT U V ĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem Į 
kūdikiais. Konstantu sunumi 6 
metų ir Julo 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet Į 
laukdavome jo pareinant iš dar- g 
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk- ■ 
sime.

1$ Liteuvos Konstantinas Pet- I 
rauskiš paėjo iš Kulšinų kaimo, ■ 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, Šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti I 
į mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj ; mes tavęs niekuomet rįj 
neužmiršime.

Lieka nubudusi moteris
Marijona Petrauskiene-Kaula- L 

kiutė, Konstantas, sūnūs,- 
Julė, duktė.

MOTIEJUS ZIMBUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketvirtadienį, sausio 11 d., 1923 
m. Jis turėjo 29 m. amžiaus. 
Paliko dideliapie nubudime mo
terį Stanislavą, dukterį Bronis- 
lavą, 3 m. amžiaus ir brolį Ig
nacą Zųpblį. Jis paėjo iš Siesi- 
kos parapijos, Kauno apskričio.

laidotuvės įvyks iš jo namų, 
4620 So. Wood St., panedėly, 
8:30 vai. rytą į švento Kryžiaus 
bažnyčią ir į ‘švento Kazifniero 
kapines.*

Visus gimines ir pažįstamus 
užprašome j šermenis.

Brldgcporto Lietuvių Politikos ir q 
Pašeipos Kliubas laikys savo metinį i U 
mitingą 'septintadieni, sausio 14 d., f; 
1923 m., 1:30 p. p., Mildos svet., 3142 l' 
S. Halsted St. Visi nariai kviečiami , 
atsilankyti i mitingą, nes yra labai 
svarbių dalykų užsilikusių nuo pra- ; 
eitų metų; taipgi kviečiame naujus 
narius prigulėti kliųban. Su guodone, j

M. M. Yuodis, Kliubo Prezidentas.
—,--------------

Bridgeporlo Susivienijimas Draugijų 
ir K bubu rengia milžinišką teatr° ne
dalioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų, draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

(Tąsa ant 8 pusi.)

KAROLlb vENCIUS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

aitradienj, .sausio 9 d., 1923 m., 
smaukęs 29 metų amžiaus. Jis 
buvo ginvęs ir augęs Ameriko
je. Tėvai paeinu iš Lietuvos, Su
valkų gubernijos, Marijampolės 
apskričio. Mirusis paliko dide
liame nubudime dvi seseris, du 
brolius, tėvus ir švogefį.

Laidotuvės' įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 1923, iš namų 10805 
Edbrookc Avė. į Visų šventų 
bažnyčią, o iš ten į švento Ka
zimiero Kapines. ,

Visi giminės ir pažįstami mel
džiami dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę Tėvai, Seserys ir Broliai



ILLINOIS MOTERŲ BALSUO
TOJŲ LYGA.

tau kokių bilietų... apie ką 
ia kalbama.
Žmonės susiburiavo prie 

tampo. Žiuriu ateina gatve- 
karis. Visi lipam gatvekarin. 
Bėgu lipti ir aš. “Bilietą, bi
lietą—lig kas kažimkas man sa
ko bilietą palikai,’. Aš šmakšt 
ranką kišenėn — nėra bilieto! 
Ei... dabar dasiprotėjau kame 
dalykas—palikau bilietą kam-

Dainuos vaideliutė n-lė Rakauskaitė rų Apšvietos Draugija nutarė

Šiandien, 3 vai. po 
įvyksta labai įdomi 
kurių rengia Illinois 
Balsuotojų Lyga.

paskaita, 
Moterų 

Paskaitos 
įvyks Chicagos moterų
salėj, 410 So. Michigan 
Kalbės generolas John

klubo 
avė.

F. O. 
temoje

“ginklavimosi aprubežiavi- 
mas’.’ Visos organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti po du dele
gatu tan susirinkimam

NOEL STATE BANKO VIR
ŠININKAI.

Pastaruoju laiku Noel State 
Banko direkcija tapo padidin
ta trimis direktoriais, kuriais 
yra B. Brozovvski, J. Edward 
ir O. Gullickisen. Tokiu bucTu 
dabartinė banįpo direkcija su
sideda iš septinio!ikos asine 
nų. Otto J. HarhVig yra di 
rekeijos pirmininku. Apart to 
dar du nauji kasieriaus, pagel 
bininkai tapo pridėti,

APVOGĖ JONĄ LACAITJ.

Pereitą ketvirtadienį sausio 
11 d., tapo apvogtas Jonas La 
caitiss, kurs laiko drapanų siu 
vinio k rantuvę prie Western 
avė ir Jaekson bulvaro. Apie

• užpakali- 
d ra bu žiu ir 

už virš šimtą 
vertės. Kol kas plėši- 
nepagauti.

—J. Lacaitis.

žė į krautuvėlę, per 
nes duris ir išnešė 
kilų reikmenų 
doleriu v 
kai dar

SUDEGĖ DU VAIKUČIAI.

Užvakar įvykusiame gaiš 
rrę, kurs sunaikino namą .. po 
numeriu 928 Crescent pi, su 
degė du vaikučiai: vienas tri
jų metų, antras dviejų metų 
amžiaus. Juodu priklausė p-iai 
F. A. Baumann, kuri gyveno 
kambariuose to namo. Gaisras 
pridarė labai daug nuostolių.

KALBA APIE NAUJĄ SKER
DYKLŲ STREIKĄ.

Sausio 11 dieną, Columbia 
salėj, 48 ir Paulina gatvių įvy
ko skerdyklų darbininkų susi 
rinkimas. Susirinkimo tikslas 
buvęs suorganizuoti vieną di
delę uniją skerdyklose. Martin 
Murphy, sandraugininkas Jone 
Kikulskio, kurs pereitais me
tais buvo nužudytas, yra vie
nas rėmėjų tokio sumanymo— 
suorganizuoti vieną . didelę 
uniją. \

Lietuviu Rateliuose
aš sapnavau... 
Sapnavau.'...

A R N ESTE BĖTLN A!—MANO 

SAUNAS PILDOSI!

Nenorite tikėti?—Palaukite 
tojaus vakaro.

ry

.Jaučiuosi kaip nesevas... 
girdžiu kokį tai bildesį, klege
sį, klegesį,dunzgėjimą, zvimbi
mą—lig dainavimą, lig skam
binimą... Staiga pašoku, sku
biai rengiuos, bėgu iš kamba
rio, nušoku laiptais žemyn; pa- i 
galios atsiduriu gatvėje —gar
sioje Halsted gatvėje...

Bėgu... žiuriu... žvalgaus; 
matau buriąs žmonių: vyrų, 
moterų, merginų ir vaikinų—- 
visi lietuviškai šnekasi. Pribė-' 
gęs arčiau klausaus.—. Jie kai-1

iš gatvekario... dui 
įbėgęs pasiėmiau bilie- 
piano. Žiuriu — ant 
parašyta: “prasidės 8

Dievaž... reikia sku-

Drikt 
namon; 
tą nuo 
bilieto 
valandą,
boti, nes laiko ne daug: jau 7 
valanda. Aš ir vėl gatvėj, ir 
vėl būriai žmonių, ir vėl grū
dasi ant kampo, ir vėl laukia 
atvekario.
Po šimts pypkių.. . kas pa- 

idarė— neateina gatvekaris. 
Tau ateina, — sulipame visi. 
Gatvekaris geras veža tie
siai viduriu iestin. Veža ten, 
kur man reikia važiuoti.

Konduktorius reikalauja 7 
entų. Jdeškau ir surast ne- 
aliu. Surandu penkinę! Duo
tu konduktoriui, bet neima; 
aaiškina, kad neleistina jam 
eisti tokius didelius pinigus, 
as mane smulkių nėra,—nei 
į prakeiktų 7 centų. Pavežęs 

kelis skersgatvius varo laukan! 
Alipau; dairausi, kur galima 
skristi mano didelį pinigą. O 
a 8 valanda vis artinasi, vis 
įjasi mane, o aš vis skubi

ntos, kad nepavėluoti! Įbėgu 
ptiekon ir prašau iškeisti pen- 
inę. Nekeičia — reikia kas 

:ors pirkti. Nusiperku cigarą, 
r vėl gatvėje laukiu gatveka- 

io. Pulsas pradėjo dar smar
kiu mušti... gatvekario neši
nate... pykstu, skubinuos! 
Užsidegiau cigarą; ir nejučio- 
nis jį visą sutraukiau... Žin
au — pilna žmonių, daug lie- 
;uvi$kai kalba. Vieni kalba 
įpie muziką, kiti apie operą, 
eiti kokias ten melodijas niur
na ir vėl kiti švilpauja. Dar 
vis girdėjosi balsai, juokas. Nu
stojo. ..

Pajutau, kad kas man kumš- 
elėjo paŠoriSn ir sušuko: “to- 
iau nevažiuojame.“ Prasiblai- 
viau, žiuriu, kad randosi prie 
Madison ir Dearborn, o man 
reikia, pagal bilietą, 410 So. 
Vlichigan Avė,, tai yra prie Vau 
luren gatvės. Žiuriu laikro- 
Jin—jau visai arti 8 valanda. 
Aš bėgu, skubinuos, kad nepa
vėlavus. Bet štai prie Wabash 
V ve., kur nebuvęs f ordas tik 
br-r-r-, ir man ant kelio susto
jo. Šiaip taip prabėgau ' for- 
lą. Pribėgu prie 410 So. Mi- 
diigan Avė. Puikus didelis 
lamas; žengiu greitai, šku
liai; įbėgu—rodau savo bilie-

tarnautoją. “Aš prie jo! Tas 
sako, kad mums reikia keltis 
uigštyn ant 10 lubų ir mes 
greitai lekiame viršun, tik 
patarnautojas, sukeikęs, atsi
prašo, kad jis padaręs klaidą: 
zieton 10 lubų jis mane užkė- 
’ęs ant 15 lubų. Važiuojame 
žemyn, štai 10 lubos. Skubiai 
šeinu iš elevatoriaus, bėgu prie 
Jurų, bet, deja, durys uždary- 
-os. Manau, nejaugi įėjo ma- 
lon, kad pavėlavusius neįleis- 

/i. Laukiu... žiuriu ir savo 
ikinm netikiu ant durų iš- 
caba su, pa rašų : Rytoj, Nedė
toj, sausio 14 d., Fine Arts 
name ant 10 lubų, 8 val.vvaka- 
e, įvyks p-les Marijonoj Ra- 
auskaitės koncertas. Po kon

certui šokiai.—Kviečia “Biru
tė”. |

Ir čia man bestypsojant pa- 
idarė nejauku, kad aš vieton 

pavėluoti, čielą dieną pasisku
binau.. . Ir vėl važiuoju že
myn; bet aš taip smarkiai va
žiuoju, kad pasijutau gulįs prie 
lovos ant grindų. —J. Uktveris.

BRIDGEPORTAS.
Bridgeporto Polit. ir Pas. 

Kliubo vakaras.
Sausio 7 įvyko viršminėto 

KIm^o vakaras su programų, 
basi apįe kokį tai pokylį, va-1 Perstatytas veikalėlis “Šeimy- 

konęertą ir ... nepame- niškas Gyvenimas*! vienam ak- 
yra 
sce-

karą, 1 
mi daugiau. Moterą klausia te.“ Autorė šio vokalo 
vyrų, ar nepalikote bilietų. Ma- p-lū S. Jurgeliutė. Nesant

Tai naujausias Marionos Rakauskaitės paveikslai. Ar ji ne
gražiai čia išrodo? A? Tikras paveikslas?

Taigi rytoj vakare eisim į jos laukiamąjį koncertą! Į Fi
ne Arts Recital salę — dešimtas augštas — 410 S. Michigan 
Boulevard. !

uos, negalima buvo sulošti ir 
veikalo gerai. Apart lošimo bu
vo damų ir klasiškų šokių, ku
riuos pašoko jaunos mergu
tės. Pabaigoj Apšvietos jau
nų mergai, ių choras, veliu.'- 
M. M. YuodŽm, sūdai : *. > 3 
lietuviškas daineles ir Ameri
kos ir Lietuvos hymnus.

Nors plakatuose ir buvo gar
sinta, kad bus kalbėtojai, bet 
buvęs kliubo prezidentas parei
škė, kad kalbėtojai neatvyko 
dėlei negražaus oro. Kada ne
buvo kalbėtojų, tai M. M. Y. 
pamatęs sėdynėse
būtinai užsispyrė, kad pastara
sis pakalbėtų, bet Butkus atsi
sakė kalbėti. Kėdes bestu til
dant, atvyko vienas kalbėtojas, 
aldermonas T. A. Hogan. Bu
vęs kliubo prezidentas, Yuo- 
dis, prašė publikos susėsti ir 
paklausyti kalbėtojo. Vienok 
publika nepaklausė pasakė lik 
tiek: “Aš linkiu jums linksmai 
pažaisti, linkiu laimės. Ačiū...” 

p- — Reporteris.

...............
rilavičia, Barzdis, J. Augusli- 
navičia, L. Juodelis, Dambraus
kienė, A. Skermontas, A. Gre- 
belis; po 50 centų: J. Grybas, 
P. Kučinskas, A. Gaižauskas, 
J. Baltušis, M. Arbačauskas, A.

Smulkių aukų $3.38. Už įžan
gos tikietus $12.80. Už svetainę 
reikėjo ifioketi $10.00. Bet, 
kadangi savininkąs K. Strumi
las nuleido $3, tai nuo įžan 
gos paliko $5.80. Viso sudaro 
$32.18.

Reikia pastebėti, kad drg.
B. Butkų, ply. Bielinis vartoja labai lengvą 

kalbą; jis kalba ne dėlto, kad 
pagavus klausytojų ūpą, bet 
kad perduoti klausytojams 
laktus apie Lietuvos padėtį. 
Roselandiečiai jau senai bebu
vo girdėję tokį kalbėtoją. Butų 
gerai, kad^K. Bielinis dar sykį 
aplankytą roselandiečius. .

ROSELAND.

Kipro Bielinio prakalbos.

K*. Bielinio prakalbos įvyko 9 
d. sausio, K. Strumila svetai
nėj. Nežiūrint, kad dabar vie
tos bažnyčioj atsibuna misijos 
ir tų dienų buvo Aušros drau
gijų delegatų susirinkimas, 
žmonių į1 prakaląs atsilankė 
virš šimto. Re u Ųck žmonių 
teJiesusircnka į 
buvo Khn:

įkalbas, kiek
Bielinio prakalbo

se.
Kalbėtojas nuodugniai išaiš-

padėtį ir apie pastovumą Lie
tuvos litų. Kadangi jau buvo 
daug rašyta Naujienose apie 
drg. Bielinio prakalbas, tai aš 
jų ir ndatkarlosiu. Susirinku
sieji buvo patenkinti prakal
bomis. .Pageidaujama idau- 
giįiu tokių prakalbų.

Lietuvos Soicialdemokratų 
partijai surinkta aul^ $26.28.

Aukavo $4 J. Plankus; po $1: 
F. Valančauskis, K. Pocius, P. 
Pivarunas, 
ti'konis, J.
Pučkorius,

J. Gaudutis, A. Ma- 
VarekojisA J. M.

J. ČernauskĄ, Gau-

CICERO.

Laikytame susirinkime gruo
džio 31 d. Lietuvių Liuosybės 
Svetainėj, Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Draugijos valdyba iš
rinkta 1923 metams: pirm. S. 
Rutelonis, pirm, pagclb. A. 
Klainis, rašt. IL. Shvegžda, 
fihan. rašt. J. Marazas, ižd. V. 
Žavečikienė, draugijos kores- 
pondentas K. Jurkūnas. šių 
metų valdybos užduotis yra 
žiūrėti, kad ši draugija nuolat 
augtų ir tvirtėtų.

Vyrų ir Moterų Apšvietus 
Draugija yra viena laisviausių 
draugijų Ciccroj. Jinai neklau
sinėja narių ar jie eina bažny
čion, ar neina. Visi Ciceros 
lietuviai ir lietuvaitės turėtų 
ateiti ir prisirašyti prie tos 
draugijos.

Skaityta užkvietimas nuo

bes Namo Bendrovės už $350. 
Pirmiau draugija turėjo Šerų 
pirkusi už $650.00. -Dabar 
draugija turi šorų už $1,000.

Šios draugijos susirinkimai 
laikomi paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Norintieji 
tapti jos nariais, gali ateiti 
prisirašyti.-—K. Yurėjonas.

Wliitc

BRIDGBPORTAS.
Jaunuolių Orkestros susirinki

mas.
j f

Sausio 3 d., Mark
Square svet., įvyko Jaunuo

lių Orkestros susirinkimas. 
Pirmininkavo Liberskis. Išduo
ta vaidybos ir komitetų rapor
tai.

Pirmiausiai • jaunuoliai pa
klausė tėvų komiteto paaiškin
ti, ar jaunuoliai gerai atliko 
savo užduotį Meldažio salėj, 
Bielinio prakalbose, gruodžio 
31 d. Komitetas padėkavojo 
ir pagyre, kad viskas buvo ga
na gerai ir pranešė, kad drg. 
Bielinis žadėjo atsilankyti šeš
tadienį, sausio 6 d.
' Toliau raportavo iždininkas. 
Pasirodė, kad ižde randasi apie 
$30 pinigų. Svarstyta, kas da
ryli su tais pinigais. Pasigirs
ta vieno jaunuolio švelnus bal
selis, kad už tuos pinigus nu
pirkti CJiicagos Lietuvių Au
ditorium B-ves šėrų. Pasiro
dė daug pritarimo. Tapo nu
tarta nupirkti minėtos bend
rovės Šerų.

Nutarta įvesti mėnesinį mo
kestį po dešimts centų. Ųž 
tuos pinigus bus parūpintos 
jaidos dėl muzikos ir dainų.

Buvo atsilankiusi p-ia S5Je- 
•iene, kuri pirmidu ilgai 
nokino vaikus <lainuoti. Dabar 
ji ir vėl pašižadėjo vesti vaikų 
diorą—mokinti dainuoti.

Paskui J. Grušas paklausė, ar 
jaunuoliai negaliotų surengti 
koncerto gerbiamam svečiui 
drg. Bieliniui. Jaunuoliai su
tiko rengti tokį koncertą. Kon
certas įvyks sausio 14 d., Mil
dos salėj. Koncerte pasižadė
ki dalyvauti ir drg. K. Bielinis.
Vaikučių tėvai privalo remti tą
koncertą ir visi iki vienam
jame dalyvauti.—J. Katenas.

--------------t— ’ 
ROSELAND.

L. S. M. Ratelio vakaras.

L. S. M. Ratelis sausio 7 
surengė vakarą. Buvo suvai
dinta “Ant Bedugnės Krašto“. 
Vaidinimas pavyko labai gerai. 
Mat visi senieji rateliečiai tu
rėjo pasiėmę svarbesnes roles. 
Be to rateliečiai buvo gana ge
rai ir susimokinę veikalą.

Tik visa bėda su publika: bu
vo garsinta, kad vaidinimas 
prasidės lygiai 7 vai. vakare. 
Kadangi 7 vai. publikos buvo 
visai mažai/ tai ir vaidinimas 
negalėjo laiku prasidėti. 7:30 
vai. publikos prisirinko jau 
įgražus būrys ir visi su atyda 
klausosi,
visi patenkinti.

d.

žiuri j vaidinimą—

Pradėjus antrą aktą jauni
mas pradėjo rinktis ant šo- 
,kių. Nors jų dauguma buVo 
lietuviai, bet ne interesavosi lo
šimu; prie durų pradėjo šne
kučiuotis. • Kadangi jų buvo 
daug, vis daugėjo, tai ir pasi
šnekėjimai didėjo, kas ir su
ardė ramumą tiems, kurie žin- 
geidavo vaidinimu.

Ant šokių prisirinko pilna 
svetaine žmonių, daugiausiai 
jaunimo. Rateliui liks gero
kai ir. pelno. Be to dvi moteri 
ir dvi merginos pasižadėjo at
eiti prisirašyti prie L. S. M. 
Ratelio sekantį susirinkimą. 
Yra pageidaujama, kad mylin
tys dailę ateitų ir prisirašytų 
prie L. S. M. Ratelio.

—L. S, M. Ratelio koresp.

MOTERŲ VAKARAS.

■Sausio 10 įvyko L. S. S. 208

,92 kuopos, dalyvauti vakare. 
Draugija nutarė grupe daly
vauti tame vakare ir iš kasos 
paskyrė 500 dolerių (5 dal.? 
—Red.) Antras pakvietimas 
nuo Namo Bendrovės; taipgi
paskirta iš kasos praleisti 500 Moterų kuopos vakaras—šokis 
dolerių ( 5 dol.?—Red) Del Aukuru Park Masonic Temple 

svetainėj, 7832 So. Union Avė.
Svečių moterų vakare buvo 

apsčiai. Didžiulė svetainė bu-

L. R. R. ip. K. x[ką tos raides 
reiškia?—-Red.] nutarta praleis
ti 1.00 dolerį, Vyrų ir Mote-

vo veik pilna. Publika, gali
ma sakyti, buvo rinktinė, šva
ri ir linksni i uosi, šoko ameri
koniškus ir ©utopiškus šokius 
iki 12 vai. nakties prie puikios 
Jono Byanskio muzikos. Va- j 
kare pirmininkavo ponia Mi- 
cevičiene.—Rep.

LAP B-VĖS ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 10 d., 8 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos par. svetainė
je, buvo Lietuvių Am. Pramo
nės Bendrovės šėrininkų susi
rinkimas.’ šėrininkai susirinko 
iš aplinkinių’ Chicagos koloni
jų. Į valdybą tapo išrinkti: 
Pirm. S. Juciavičius, rašt. B. 
Nanartonis.

Kadangi LAP B-ves yra šau
kiamas metinis susirinkimas, 
sausio 18 d., Brooklyne, N. Y., 
tai Chicagiečiai šėrininkai ne
galėdami ten nuvykti, išrinko 
komisiją iš trijų asmenų: M. 
Ziza, J. Bačievičius ir F. Teni- 
kievičius. Toji komisija turės 
pasiųsti nuo Chicagos ir Apy
linkės šėrininkų dalyvius ig, 
taipgi, sužinoti nuodugniai L. 
A. P. B-vės veikimą. Kai kurie 
šėrininkai išsireiškė nepasiten
kinimo dėl mažai , aiškumų 
b-vės veikime. Tą šėrininkų rei 
kalavimą sužinot pavesta esa
mai komisijai. —ščrininkas.

“FORE!”
Golfo žaismėj šitas pra- 

sergėjimo šauksmas, sušuk
tas domės atkreipimui to, 
kurį gali užgauti šokra, rei
škia: Saugokis ten pryša- 
ky! Ligos taipgi vartoja to
kius. prasergėjimo šauks
mus įkyrių simptomų for
moje, bet mes paprastai ig
noruojame juos kol jau būva 
per vėlu. Vidurių užkietė
jimas, menkas apetitas, gal
vos skaudėjimai, apskritas 
prislėgimas ar kvaitimas 
dažnai būva sunkių ligų žen
klais, todėl žiūrėk jų ir veik 
tuojaus, paimdamas Trine- 
rio Kartųjį Vyną, ištikimą 
vaistą, kuris išvaliszvidurius 
ir prašalins iš jų nuodingas 
išmatas. Šaltis ar kosulys 
gali būti pirmtakunais labai 
rūsčių sąlygų, todėl nereikia 
atidėlioti ir imti Trinerio 
Sedatyvą Kosuliui! Jei už
eina gerklės uždegimas, tai 
tuojaus gargaliuok Trinerio 
Antiputriną! Kiekvienas 
aptiekininkas ar vaistų par
davinėtojas laiko šituos ir 
kitus Trinerio vaistus^ pa
mėgink juos, bėt žiūrėk, kad 
gautum Trinerio.! Joseph 
Triner Company, Chfcago; 
111., dabar pradeda tride- 
šimts trečius savo geriausiai 
užpelnyto populerumo me
tus

DEL GOLFO CEMPIONYBĖS

(Atsiųsta)

“Naujienų“ 7-tam
Osip Cri-ozuyj rašo, k

numery 
į>ii- 

Menas, kus 
laimėjo lie- 
čempionatą.

inteli-

•is pereitą vasarą 
rtuvių. golfininkų 
O. G. sako, kad musų 
geniai galvoją, kaip tą “karū
ną“ aėmus iš jo, to “paprasto“ 
žmogelio. Turiu čia pasakyti, 
kad d. Menas su inteligentais 
ir nelošė, bet tik su paprastu 
darbininku, su tokiu kaip jis 
pats, ir ta garbė ir čempiono 
vardas visai ne jam priderėjo 
gauti, bet man. d. A. K. Me
nas gavo čempiono vardą tik 
per “referee“, kuris musų kir
čius surašinėjo. Jis gerai ži
no, katras mudviejų ištikrųjų

—J. C. Milleris.

aneilmaS
“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko

mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimtiem Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m*., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

. , Komitetas.

Liet. Rytmetines žvaigždes Pas. ir 
Pasil. KJiubas rengia trečią metinį 
nvasldnj balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

Tikietus Marianos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Recital Hali, 410 S. Michigan Avė., 
tarp Congress ir Vatn Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “BirutleČius”.

“Birutė.”

Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choro 
susirinkimas įvyks sekmadienio rytą 
11 valandą., sausio 14 d., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi Cho
ro nartai turite būti susirinkime, nes 
bus visai naujas dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam.. — Vaidyba.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks s&madie- 
nj, sausio 14 d., MalinąyJdb salėj, 
1843 S. Halsted St., ŲvaiFpo pietų. 
Šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus išduota visų metų atskaita. 
Todėl visų narių yra privalumai at
silankyti. Ig."Žilinskas, rašK

METI N
z Mirties Konstantino PetrauSfio. 

Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais. Konstantu sunurni 6 
metų ir .Tūlo 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

I? Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje^ 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
į mano namais, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nubudusį moteris
Marijona Petrauakienė-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs,* 
Jule, duktė.

MOTIEJUS ZIMBUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketvirtadienį, sausio 11 d., 1923 
m. Jis turėjo 29 m. amžiaus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Stanislavą, dukterį Bronis- 
lavą, 3 m. amžiaus ir brolį Ig
nacą Zimbi į. Jis paėjo iš Siesi- 
kos parapijos, Kauno apskričio.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 1 
Pašelpos Kliubas lak,ys savo metinį, 
mitingų 'septintadierfj, sausio 14 d., ' ; 
1923 m., 1:30 p. p., Mildos svet., 31'42 ‘1 
S. Halsted St. Visi nartai kviečiami įj 
atsilankyti į mitingų, nes yra labui ; 
svarbių dalykų užsilikusių nuo pra- ■ *4 
eitų metų; taipgi kviečiame naujus .-j 
nartus prigulėti kliuban. Su guodone, i i

M. M. Yuodis, Kliubo Prezidentas._________ i M
Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 

ir Kliubų rengia milžiniškų teatr” ne- į M 
dčlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus X 
turtus”, Šv. Jurgio svetainėj. Moldžia- $ 
me kitų, draugijų tų vakarų nieko ne- ■ 
rengti. — J. Antanaitis. h

(Tąsa ant 8 pusi.) E

Laidotuves įvyks iš jo namų, 
4620 So. Wootl St., panedėly, 
8:30 vai. ryta i Švento Kryžiaus 
bažnyčią ir į švento Kazimiero 
kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
užprašome į šermenis.

VENCIUS.
šiuo pasauliu 

tusio 9 d., 1923 m., 
įmetu amžiaus. Jis 
ir augęs Amertko-

ijampolės 
Mirusis paliko dide- 

seseriH, du

pirmadienį, 
namų 10805

į Visų šventų $ 
nto Ka- R

KAROLI:
Persi sky> 

antradienį, ; 
sulaukęs 29 
buto gimęs 
je.lTevai paeina iš Lietuvos, Su 
valkų gubernijos, Mari.' 
apskričio, 
liame nuliudime dvi 
brolius, tėvus ir šv

Laidotuvės įvj 
sausio 15 d., 1923 
Edbrooke Avė. 
bažnyčių, o iš ten į Š 
zimiero Kapines. ,

Visi giminės ir pažįstami mel
džiami dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę Tėvai, Seserys ir Broliai

I
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ILLINOIS MOTERŲ BALSUO
TOJŲ LYGA.

šiandien, 3 vai. po pietų, 
įvyksta labai įdomi paskaita, 
kurių rengia Illinois Moterų* 
Balsuotojų Lyga. Paskaitos 
įvyks Chicagos moterų klubo 
salėj, 410 So. Michigan avė. 
Kalbės generolas John F. O. 
Ryan iš New Yorko temoje 
“ginklavimosi aprubežiavi- 
mas’.’ Visos organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti po du dele
gatu tau susirinkimam

NOEL STATE BANKO VIR
ŠININKAI.

Poliruoju laiku Noel State 
Banko (lekcija tapo padidin
ta trimis direktoriais, kuriais 
yra B. Brozo\vski, J. Edwand. 
ir O. Gullicksen. Tokiu burtu 
dabartinė banko direkcija su
sideda iš septinio E kos asine 
nų. Otto J. Harhvig yra di 
rėkei jos pirmininku. Apart to 
dar du nauji kasieriaus pagel 
bininkai tapo pridėti,

,    ■ i i, n Mn.iM.iai ■ i.«li   ■— - .ii.ii ■

APVOGĖ JONĄ LACAITĮ.

Pereitų ketvirtadienį sausio 
11 d., tapo apvogtas Jonas La 
caitis, kurs laiko drapanų siu 
vimo krautuvę prie Western 
avė ir Jackson bulvaro. Apie 
7:30 vai. vakaro plėšikai įšilau 
žė į krautuvėlę per užpakali
nes duris ir išnešė 'drabužių ir 
kitų reikmenų už virš šimtų 
dolerių vertes. Kol kas plėši
kai dar nepagauti.

—J. Lacaitis.

SUDEGĖ DU VAIKUČIAI.

Užvakar įvykusiame gaiš 
-nę, kurs sunaikino namų „ po 
numeriu 928 Grescent pi., su 
degė du vaikučiai: vienas tri
jų metų, antras dviejų metų 
amžiaus. Juodu priklausė p-iai 
F. A. Bailinamu, kuri gyveno 
kambariuose to namo. Gaisras 
pridarė labai daug nuostolių.

KALBA APIE NAUJĄ SKER
DYKLŲ STREIKĄ.

Sausio 11 diena, Golumbia 
salėj, 18 ir Paulina gatvių įvy
ko skerdyklų darbininkų susi 
rinkimas. Susirinkimo tikslas 
buvęs suorganizuoti vienų di
delę unijų skerdyklose. Martin 
Murphy, sandraugininkas Jone 
Kikulskio, kurs pereitais me
tais buvo nužudytas, yra vie
nas rėmėjų tokio sumanymo— 
suorganizuoti vienų , didelę 
unijų.

Lietuviu Rateliuose
h aš sapnavau...

Sapnavau!... -
AR NESTEBĖTINAI—MANO 

SAPNAS PILDOSI!

Nenorite tikėti?—Palaukite ry
tojaus vakaro. s.

Jaučiuosi kaip nesevas... 
girdžiu kokį tai bildesį, klege
sį, klegesį,dunzgėjimų, zvimbi
mų—lig dainavimų, lig skam
binimų... Staiga pašoku, sku
biai rengiuos, bėgu iš kamba
rio, nušoku laiptais žemyn; pa
galios atsiduriu gatvėje —gar
sioje Halsted gatvėje...

Bėgu... žiūriu.... žvalgaus; 
matau buriąs žmonių: vyrų, 
moterų, merginų ir vaikinų—* 
visi lietuviškai šnekasi. Pribė
gęs arčiau klausaus.—* Jie kal
basi apie kokį tai pokylį, va-1 
karų, konęertų ir ... nepame
nu daugiau. Moters klausia 
vyrų, ar nepalikote bilietų. Ma-

• nau kokių bilietų... apie kų 
[čia kalbamai.

Žmonės susiburdavo prie 
kampo. Žiuriu ateina gatve- 
karis. Visi lipam gatvekarin. 
Įlėgu lipti ir aš. “Bilietų, bi
lietų lig kas kažiinkas man sa
ko bilietų palikai,’. Aš šmakšt 
rankų kišenėn — nėra bilieto! 
Ei... dabar dasiprotėjau kame 
dalykas—palikau bilietų kam
bary.

Drikt iš gatvekario... dui 
jjamon; įbėgęs pasiėmiau bilie
tų nuo piano. Žiuriu — ant 
bilieto parašyta: “prasidės 8 
valandų. Dievaž... reikia sku
bėti, nes laiko ne daug: jau 7 
valanda. Aš ir vėl gatvėj, ir 
vėl būriai žmonių, ir vėl grū
dasi ant kampo, ir vėl laukia 
atvekario.
Po šimts pypkių.. . kas pa- 

idarė—neateina gatvekaris.
Jau ateina, — sulipame visi. 
Gatvekaris geras — veža tie
siai viduriu iestin. Veža ten, 
kur man reikia važiuoti.

Konduktorius reikalauja 7 
entų. Jieškau ir surast ne- 
aliu. Surandu penkinę! Duo

tu konduktoriui, bet neima; 
aaiškina, kad neleistina jam 
eisti tokius didelius pinigus, 
as mane smulkių nėra,—nei 
į prakeiktų 7 centų. Pavežęs 

kelis skersgatvius varo laukan! 
Uipau; dairausi, kur galima 
škeisti mano didelį pinigų. O 
a 8 valanda vis artinasi, vis 
ejasi mane, o aš vis skubi

nuos, kad nepavėluoti! Įbėgu 
ptiekon ir prašau iškeisti pen- 
inę. Nekeičia — reikia kas 
ors pirkti. Nusiperku cigarų, 
r vėl gatvėje laukiu gatveka- 
io. Pulsas pradėjo dar smar
kiau mušti... gatvekario neši
nate... pykstu, skubinuos! 
įsidegiau cigarų; ir nejučio- 
nis jį visų sutraukiau... Žin
ių — pilna žmonių, daug lie- 
;uviškai kalba. Vieni kalba 
įpie muzikų, kiti apie operų, 
riti kokias ten melodijas niur
na ir vėl kiti švilpauja. Dar 
vis girdėjosi balsai, juokas. Nu
stojo. ..

Pajutau, kad kas man kumš- 
elėjo pašonėn ir sušuko: “to- 
iau nevažiuojame.” Prasiblai- 
viau, žiuriu, kad randosi prie 
Madison ir Dearborn, o man 
reikia, pagal bilietų, 410 So. 
Vlichigan Avė,, tai yra prie Vau 
luren gatvės. Žiuriu ta ikro- 
din—jau visai arti 8 valanda. 
Aš bėgu, skubinuos, kad nepa
vėlavus. Bet štai prie Wabash 
Yve., kur nebuvęs fordas lik 
br-r-r-, ir man ant kelio susto
jo. Šiaip taip prabėgau ' tor
ių. Pribėgu prie 410 So. Mi- 
•higan Avė. Puikus didelis 
lamas; žengiu greitai, šku
liai; įbėgu rodau savo bilie- 
ų. Žmonės man parodo pa
tarnautojų. Aš prie jo! Tas 
;ako, kad mums reikia keltis 
uigštyn ant 10 lubų ir mes 
greitai lekiame viršun, tik 
patarnautojas, sukeikęs, atsi
prašo, kad jis padaręs klaidų: 
zieton 10 lubų jis mane užkė- 
’ęs ant 15 lubų. Važiuojame 
žemyn. Štai 10 lubos. Skubiai 
seinu iš elevatoriaus, begu prie 

durų, bet, deja, durys uždą r y- 
os. Manau, nejaugi įėjo ma- 
ion, kad pavėlavusius neįleis
ti. Laukiu... žiuriu ir savo 
ikimis netikiu ant durų iš- 
<aba>su, parašu :Rytoj, Nedė- 
ioj, sausio 14 d., Fine Arts 

name ant 10 lubų, 8 vai. vaka- 
e, įvyks p-les Marijonos Ra- 
auskaitės koncertas. Po3 kon

certui šokiai.—Kviečia “Biru-
I iė”.

Ir čia man bestypsojant pa- 
idarė nejauku, kad aš vieton 
>avėluoti, čielų dienų pasisku
binau.. . Ir vėl važiuoju že- 
nyn; bet aš taip smarkiai va
duoju, kad pasijutau gulįs prie 
'ovos ant grindų. —J. Uktveris.

BRIDGEPORTAS. 
Bridgeporto Polit. ir Pas.

Kliubo vakaras.
Sausio 7 įvyko viršminėto 

Kliubo vakaras su programų. 
Perstatytas veikalėlis “šeimy
niškas Gyvenimas” vienam ak
te.” Autorė šio veikalo yra 
p-l£ S. Jurgeli u te. I Nesant sce-

Dainuos vaideliutė n-lS Rakauskaite

■iw . >

Tai naujausias Marionos Rakauskaitės paveikslas. Ar ji ne
gražiai čia išrodo? A? Tikras paveikslas?

Taigi ryloj vakare eisim į jos laukiamąjį koncertų! Į Fi
ne Arts Beeitai salę — dešimtas augštas — 410 S. Michigan 
Boulevard. ... ' V1* !'

... ....... ..a^ąaia -----= 
rilavičia, Barzdis, J. Augusti- 
navičia, L. Juodelis, Dambraus
kienė, A. Skermontas, A. Grė
bei is; po 50 centų: J. Grybas, 
P. Kučinskas, A. Gaižauskas,
J. Baltušis, M. Arbačauskas, A. 
Grigu t is, A. Urbonas, F. Lela. 
Smulkių aukų $3.38. Už įžan
gos tikietus $12.80. Už svetainę 
reikėjo mokėti $10.00. Bet, 
kadangi' savininkus K. Strumi
las nuleido $3, tai nuo įžan 
gos paliko $5.80. Viso sudaro 
$32.18.

Reikia pastebėti, kad drg.
K. Bielinis vartoja labai lengvų 
kalbų; jis kalba ne dėlto, kad 
pagavus klausytojų ūpų, bet 
kad perduoti klausytoj tetas 
faktus apie Lietuvos padėtį. 
Roselandiečlai jau senai bebu
vo girdėję tokį kalbėtojų. Butų 
gerai, kadxK. Bielinis dar sykį 
aplankytų roselandiečius.

uos, negalima buvo sulošti ir 
veikalo gerai. Apart lošimo bu
vo damų ir klasiškų šokių, ku
riuos pašoko jaunos 
lės. Pabaigoj 
nų mergai*

racrg-ii- 
Apšvietus jau- 

i cLuras, ve i *m.r: 
M. M. Yuod/io, sūdai uu ) 3 
lietuviškas daineles ir Ameri
kos ir Lietuvos hymnus.
\ Nors plakatuose ir buvo gar
sinta, kad bus kalbėtojai, bet 
buvęs kliubo prezidentas parei
škė, kad kalbėtojai neatvyko 
dėlei negražaus oro. Kada ne
buvo kalbėtoją, tai M. M. Y. 
pamatęs sėdynėse B. Butkų, 
būtinai užsispyrė, kad pastara
sis pakalbėtų, bet Butkus atsi
sakė kalbėti. Kėdes bestu til
dant, atvyko vienas kalbėtojas, 
aldermonas T. A. Hogan. Bu
vęs kliubo prezidentas, Yuo- 
dis, prašė publikos susėsti ir 
paklausyti kalbėtojo. Vienok 
publika nepaklausė pasakė lik 
tiek: “Aš linkiu jums linksmai 
pažaisti, linkiu laimes. Ačiū...”

— Reporteris.

ROSELAND.

Kipro Bielinio prakalbos.

Betai liek žmonių
Takalbas, kiek

Bielinio prakalbo-

K. Bielinio prakalbos įvyko 9 
d. sausio, K. Strumilo svetai
nėj. Nežiūrint, kad dabar vie
tos bažnyčioj atsibuna misijos 
ir tų dienų buvo Aušros drau
gijų delegatų susirinkimas, 
žmonių į prakalbas atsilankė 
virš šimto,
tebesusirenka J 
buvo K i pi’ 
se.

Kalbėtojas nuodugniai išaiš
kino apie Lietuvos darbininkų 
padėtį ir apie pastovumų Lie
tuvos litų. Kadangi jau buvo 
daug rašyta Naujienose apie 
drg. Bielinio prakalbas, tai aš 
jų ir neatkartosiu. Susirinku
sieji buvo patenkinti prakal
bomis. „ Pageidaujama
gigu tokių prakalbų.

Lietuvos Socialden 
partijai surinkta aukų $26.28.

Aukavo $4 J. Plankus; po $1: 
F. Valančauskis, K. Pocius, P. 
Pivarunas, 
tikonis, J. 
Pučkorius,

dau-

J. Gaudutis, A. Ma- 
Varekojis, J. M.

J. Černauslais, Gau-

CICERO.

rų Apšvietus Draugija nutarė 
nupirkti Šerų Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovės už $350. 
Pirmiau draugija turėjo Šerų 
pirkusi už $650.00. Dabar 
draugija turi Šerų už $1,000.

Šios draugijos susirinkimai 
laikomi paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Norintieji 
tapti jos nariais, gali ateiti 
prisirašyti.—K. Yurėjonas.

BRliJGEPORTAS.
Jaunuolių Orkestrus susirinki

mas.
Sausio 3 d., Mark White 
Square svet., įvyko Jaunuo

lių Orkcstros susirinkimas. 
Pirmininkavo Liberskis. Išduo
ta vaidybos ir komitetų rapor
tai.

Pirmiausiai ♦ jaunuoliai pa
klausė tėvų komiteto paaiškin
ti, ar jaunuoliai gerai atliko 
savo užduotį Meldažio salėj, 
Bielinio prakalbose, gruodžio 
31 d. Komitetas padėkavojo 
ir pagyrė, kad viskas buvo ga
na gerai ir pranešė, kad drg. 
Biėlinis žadėjo atsilankyti šeš
tadienį, sausio 6 d.
' Toliau raportavo iždininkas. 
Pasirodė, kad ižde randasi apie 
$30 pinigų. Svarstyta, kas da
ryli su tais pinigais. Pasigirs
ta vieno jaunuolio švelnus bal
selis, kad už tuos pinigus nu
pirkti Gliicagos Lietuvių Au
ditorium B-vės serų. Pasiro
dė daug pritarimo. Tapo nu
tarta nupirkti minėtos bend
rovės šėrų.

Nutarta įvesti mėnesinį mo
kestį po dešimts 
tuos pinigus bus 
jaidos dėl muzikos

Buvo atsilankiusi 
’ienė, kuri pį^']
■nokino vaikus dainuoti. Dabar 
ji ir vėl pasižadėjo vesti vaikų 
ehorų—mokinti dainuoti.

Paskui J. Grušas paklausė, ar 
jaunuoliai negaliotų surengti 
koncerto gerbiamam svečiui 
drg. Bieliniui. Jaunuoliai su
tiko rengti tokį koncertų. Kon
certas įvyks sausio 14 d., Mil
dos saloj. Koncerte pasižadė
ki dalyvauti ir drg. K. Bielinis. 
Vaikučių tėvai privalo remti tų 
koncertų ir visi iki vienam 

dalyvauti.—J. Katenas.

centų. Už
parūpintos

p-ia S. Če-

jame

ROSELAND.

L. S. M. Ratelio vakaras.

d.L. S. M. Ratelis sausio 7 
surengė vakarų. Buvo suvai
dinta “Ant Bedugnes Krašto”. 
Vaidinimas pavyko labai gerai. 
Mat visi senieji rateliečiai tu
rėjo pasiėmę svarbesnes roles. 
Be to rateliečiai buvo gana ge
rai ir susimokinę veikalų.

Tik visa bėda su publika: bu
vo garsinta, kad < vaidinimas 
prasidės lygiai 7 vai. vakare. 
Kadangi 7 vai. publikos buvo 
visai mažai,’ tai ir vaidinimas 
negalėjo laiku prasidėti. 7:30 
vai. publikos prisirinko jau 
(gražus būrys ir visi su atyda 
'klausosi, žiuri j vaidinimų— 
visi patenkinti. Taip ir pasi
baigė pirmas aktas.

Pradėjus antrų aktų jauni
mas pradėjo rinktis ant šo
kių. Nors jų dauguma buvo 
lietuviai, bet ne interesavosi lo
šimu: prie durų pradėjo šne
kučiuotis. • Kadangi jų buvo 
daug, vis daugėjo, tai ir ,pasi
šnekėjimai didėjo, kas ir su
ardė ramumų tiems, kurie žin- 
geidavo vaidinimu.

Ant šokių prisirinko pilna 
svetainė žmonių, daugiausiai 
jaunimo. Rateliui liks gero
kai ir pelno. Be to dvi moterį 
ir dvi merginos pasižadėjo at
eiti prisirašyti prie L. S. M. 
Ratelio sekantį susirinkimų. 
Yra pageidaujama, kad mylin
tys dailę ateitų ir prisirašytų 
prie L. S. M. Ratelio.

—L. S., M. Ratelio koresp.

Laikytame susirinkime gruo
džio 31 d. Lietuvių Liuosybės 
Svetainėj, Vyrų ir Moterų Ap- 
svietos Draugijos valdyba iš
rinkta 1923 metams: pirm. S. 
Rutelonis, pirm, pagclb. A. 
Klainis, rašt. L. Slivegžda, 
finan. rašt. J. Marazas, ižd. V. 
Žaveči’kienė, draugijos kores
pondentas K. Jurkūnas. Šių 
metų valdybos užduotis yra 
žiūrėti, kad ši draugija nuolat 
augtų ir tvirtėtų.

Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugija yra viena laisviausių 
draugijų Ciceroj. Jinai neklau
sinėja narių ar jie eina bažny
čion, ar neina. Visi Ciceros 
lietuviai ir lietuvaites turėtų 
ateiti ir prisirašyti prie tos 
draugijos.

Skaityta užkvietimas nuo 
Lietuvių Liteyaturos Draugijos 

/92 kuopos, dalyvauti vakare. 
Draugija nutarė grupe daly
vauti tame vakare ir iš kasos 
paskyrė 500 dolerių (5 dal.? 
—4led.) Antras pakvietimas 
nuo Namo Bendrovės; taipgi 
paskirta iš kasos praleisti 500 
dolerių ( 5 dol.?—Red) Del Auburn Park Masonic Temple 
L. R. R. P. K. [kų tos raidės 
reiškia? Red.] nutarta praleis*

MOTERŲ VAKARAS.

Sausio 10 įvyko L. S. S. 208 
Moterų kuopos vakaras—šokis

ti 1.00 dolerį. Vyrų ir .Mote- apsčiai.
• • i

svetainėj, 7832 So. Union Avė.
Svečių moterų vakare buvo 

svetainė būDidžiulė

vo veik pilna, \ Publiką, gali
ma sakyti, buvo rinktinė, šva
ri ir linksminosi, ,šbko ameri
koniškus ir europiškus šokius 
iki 12 vai. nakties prie puikios 
Jono Byanskio muzikos, 
kare pirmininkavo ponia 
cevičienė.—Rep.

Var
Mi-

LAP B-VĖS ŠĖR1NENKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 10 d., 8 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos par. svetainė
je, buvo Lietuvių Am. Pramo
nės Bendrovės ščrininkų susi
rinkimas. Šėrininkai susirinko 
iš aplinkinių’ Chicagos koloni
jų. Į valdybų tapo išrinkti: 
Pirm. S. Juciavičius, rašt. B. 
Nanartonis.

Kadangi LAP B-včs yra šau
kiamas metinis susirinkimas, 
sausio 18 d., Brooklyne, N. Y., 
tai Chicagiečiai šėrininkai ne
galėdami ten nuvykti, išrinko 
komisijų iš trijų asmenų: M. 
Ziza, J. Bačievičius ir F. Tem- 
kievičius. Toji komisija turės 
pasiųsti nuo Gliicagos ir apy
linkės šeriu inkų dalyvius
taipgi, sužinoti nuodugniai L. 
A. P. B-vės veikimų. Kai kurie 
šėrininkai išsireiškė nepasiten
kinimo dėl mažai , aiškumų 
b-vės veikime. Tų ščrininkų rei 
kalavimų sužinot pavesta esa
mai komisijai. —Šėrininkas.

ir,

“FORE!”
Golfo žaismėj šitas pra- 

sergėjimo šauksmas, sušuk
tas domės atkreipimui to, 
kurį gali užgauti šokra, rei
škia: Saugokis ten pryša- 
ky! Ligos taipgi vartoja to
kius prasergėjimo šauks
mus įkyrių simptomų for* 
moję, bet mes paprastai ig
noruojame juos kol jau būva 
per vėlu. Vidurių užkietė
jimas, menkas apetitai gal
vos skaudėjimai, apskritas 
prislėgimas ar kvaitimas 
dažnai būva sunkių ligų žen
klais, todėl žiūrėk jų ir veik 
tuoj aus, paimdamas Trine- 
rio Kartųjį Vyną, ištikimą 
vaistą, kuris išvalis vidurius 
ir prašalins iš jų nuodingas 
išmatas. Šaltis ar kosulys 
gali būti pirmtakunais labai 
ruščių sąlygų, todėl nereikia 
atidėlioti ir imti ^frinerio 
Sedatyvą Kosuliui! Jei už
eina gerklės uždegimas, tai 
tuojaus gargaliuok Trinerio 
Antiputriną! Kiekvienas
aptiekininkas ar vaistų par
davinėtojas laikįp" Šituos ir 
kitus Trinerio vaistus^ pa
mėgink juos, bet žiūrėk, kad 
gautum Trinerio! Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III., dabar pradeda tride- 
šimts trečius savo geriausiai 
užpelnyto populerumo me
tus

DEL GOLFO ČEMPIONYBĖS.

(Atsiųsta)

“Naujienų” 7-tam numery 
Osip Groznyj rašo, kų jam pa- 
lasakoįęs <1. A. K. Menas, kus 
•is pereitų vasarų laimėjo lie
tuvių, golfininkų čempionatų. 
O. G. sako, kad musų inteli
gentai galvojų, kaip ta “karū
nų'*’ aėmus iš jo, to “paprasto“ 
žmogelio. Turiu čia* pasakyti, 
kad d. Menas su inteligentais 
ir nelošė, bet tik su paprastu 
darbininku, su tokiu kaip jis 
pats, ir ta garbė ir čempiono 
vardas visai ne jam priderėjo 
gauti, bet man. d. A. K. Me
nas gavo čempiono vardų tik 
per “roferee”, kuris musų kir
čius surašinėjo. Jis gerai ži
no, katras mudviejų ištikrųjų

—J. C. Milleris.

aneiinud
“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko

mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m*., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted Št. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Paš. ir 
Pasil. ICJiubas rengia trečią metinį 
masldnį balių, šeMadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris jvyks Nedalioje, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Rccital Hali, 410 S* Michigan Avė., 
tarp Congress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekojc ir pas “BirutieČius”.

“Birutė.”

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
susirinkimas įvyks sekmadienio rytą 
11 valandą, sausio 14 d., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi Cho
ro nariai turite būti susirinkime, nes 
bus visai naujas dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam. — Valdyba.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 14 d., Malinauskio salėj, 
1843 S. Halsted St., 1 vai. po pietų. 
Šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus išduota visų metų atskaita. 
Todėl visų narių yra privalumas at
silankyti. Igf Žilinskas, rašt.

M ET IN ES S l J K A KT U V
z Mirties Konstantino l’etixu.-kio. 

Jis mirė sausio 19, 1U22. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais. Konstantu sunumi 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

IŠ Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje^ 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
į mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nubudusi moteris
Marijona PetraaMrienė-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs/ 
Jule, duktė.

MOTIEJUS ZIMBUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketvirtadienį, sausio 11 d., 1923 
m. Jis turėjo 29 m. amžiaus. 
Paliko dideliame nubudime mo

terį Stanislavą, dukterį Bronis- 
lavą, 3 m. amžiaus ir brolį Ig
nacą Ziųiblį. Jis paėjo iš Siesi
kas parapijos, Kauno apskričio.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašeipos Kliubas la'kys savo metinį |\ 
mitingą ’septintadienį, sausio 14 d., i 
1923 m., 1:30 p. p., Mildos svet., 31'4£ 
S. Halsted St. Visi nariai kviečiami , ’ 
atsilankyti į mitingą, nes yra labai ] 
svarbių dalykų užsilikusių nuo pra- ’j 
eitų metų; taipgi kviečiame naujus 
narius prigulėti kliuban. Su guodone, i
M. M. Yuodis, Kliubo Prezidentus.

. ------------ į
Bridgeporto Susivienijimas Draugijų p 

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. — J. Antanaitis.

(Tąsa ant 8 pusi.)

Laidotuvės įvyks iš jo namų, 
4620 So. Wood St., panedėly, 
8:30 vai. rytą į Švento Kryžiaus 
bažnyčią ir į ‘švento Kazimiero 
kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
užprašome į šermenis.

S

M

KAROLIS VENCIUS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

antradienį, sausio 9 d., 1923 m., 
sulaukęs 29 metų amžiaus. Jis 
buvoz girnas ir augęs Ameriko
je. Tėvai paeina iš Lietuvos, Su
valkų gubernijos, Marijampolės 
apskričio. M irusis paliko dide
liame nubudime dvi seseris, du 
brolius, tėvus ir švogeri.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 1923, iš namų 10805 
Edbrookc Avė. į Visų Šventų 
bažnyčią, o iš ten į švento Ka
zimiero Kapines. ,

Visi giminės ir pažįstami mel
džiami dalyvauti laidotuvėse. 
Nubudę Tėvai, Seserys ir Broliai

MM ____ ’ __________

J-

C.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Sausis

PRANEŠIMAI
(Seka nuo 7-to pusi.)

Bridgeportas.
tams 

nuo 
nmond 

u, ku

— Pamokos lietuvių 
būna utaminkais ir 
4 iki 6 vai. vakare, 

stitute 816
norite kad jūsų vaikai 

avo kalbom

W. 31st St.

K
;, prašomi sių- 
— Valdyba.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
septintadienį, sausio 14 d., 1923 m., 
1 vai. po pietų, Maik White Sųuare 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai ir narės malonėkite būti
nai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Raštininkas.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
rinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
•ašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
\ve., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Chicagos Lietuvių Taryba ir Susiv. 
Draugijų ant Bridgeporto, reikale 
rengimp Chicagoje bendro apvaikš- 
čiojimo Vasario 16 š. m., šventės Pa
skelbimo Lietuvos Nepriklausomybės, 
— šiuomi kviečia Valdybas ir Veikė
jus Didžiųjų Organizacijų, Draugijų 
ir Kliubų j bendrą susirinkimą, ku
ris įvyks antradienį, sausio 16, 1923 
m., Mildos svetz^lint 3 lubų, 3138 S. 
Halsted St. ^Pradžia 8 vai. vakare, 
šiame susirinkime išrinksime komite
tą ir padarysime galutinus nutarimus 
šiuo klausimu.

Kviečia Laikinasis Komitetas.

Liet, švietimo D-ja rengia prakal
bas su krutamais paveikslais, sausio 
14 d., 7:30 v. vak., Raymond Chapely, 
816 W. 31 gatvės. Visi nuoširdžiau
siai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Jau 
sausio 114 
pely, W16 
kviečiami

tolių Choro repeticijos įvyks 
d., 6 v. vak., Raymond Cha- 
W. 31 gatvės. Jaunuoliai 
prisirašyti.

— Komitetas.

176 kp. laikys metinį susi- 
sausio 14 d., 2 vai. po pie

tų, K. Kukuraitįtiaės svetainėj, 3059 
W. 38-tos gatves. Nariai malonėkit 
susirinkti laiku, nes yra svarbių rei
kalų svarstyti.

J. A. Povilaitis, rašt.

S. L. 
rinkimą

Lietuvos Mylėtojų Draugystės me 
tinis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. vakare; papra
stoj svetainėj, 3338 So. Auburn Avė. 
Gerbiami draugai malonėsite visi lai
ku pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalų svarstyti; bus išduotas rapor
tas iš metinio knygų peržiūrėjimo.

K. J. Demereckis, rašt.

North Side. — Liet. Kriaučių S. P. 
Kbubas rengia prelekciią septinta- 
dieny, sausio 14 d., 7:30 v. v., Vie
šo Knygyno svet., 1822 Wabans 
Avė. Prelekciją skaitys Dr. A. Mont 
vidas apie Sveikatą. Visi northsidie 
čiai kviečiami atsilankyt1. Įžanga dy
kai, kolektos nebus.

— Komitetas.

Liet. Darbininkų Dr-jos Am. meti
nis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
sausio 13 d., žemaičio svet., 18 ir 
Union' Avė. Visi nariai prašomi bu 
tinai atsilankyti. — Valdyba.

Chiragos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašeipos metinis susirinki
mas įvyks sausio 14 d., 2 v. po pie 
tų, Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Yra daug svarbių re kalų

• A. Lungevicz.

Fountain Paint Brush ir Sprayer 
Mfg. Co. metinis šėrininkų susirinki 
mas bus šeštadieni, sausio 13 d., 8:00 
v. vak. Visi pilnai užsimokėję naria 
malonėkit pribūti susirinkiman, 1314 
VV. 21 St. J. Butkus.

A. L. T. Sandaros metinis susirin
kimas jvyks sekmadienį, sausio 14 d., 
2 vai. po pietų, Liuosybės svet. Vi
si nariai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų svarsty
ti. Atsiveskite naujų nariu.

Strumskis, rašt.

(’hieagos Lietuvių Auditorium Ben
droves direktorių ir draugijų atstovų 
extra susirinkimas jvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 7:3O>yal. vakare, Keis
tučio Spulkos pame, 840 W. 33rd St. 
Gerbiama direktoriai ir draugijų at
stovai malonėsite visi atsilankyti lai
ku, nes bus galutinas aptarimas pla
no, statymui svetainės.

K. J. Demereckis, B-vės sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Jono 

Venckaus, kuris gyveno po num. 3327 
So. Halsted St. Chicago, III., Mielas 
Jonai, atsišauk greitai, nes aš išva
žiuoju į Uetuvą sausio 20 d. Užmirš
kim senus praeities dalykus, jie mums 
nieko nekenkia. Turiu svarbių reika
lų. Erank Cirtaut, 1’1927 S. Union 
Avė., West Pullman, III.

J IEŠKĄ U savo brolio Domininke 
Vaicekausko, apie 15 metų atgal kaž
kur prapuolė iš Chicagos ir neturim 
žinios apie jį, ar jis gyvas ar miręs 
Taipgi jieškau savo švogerio Kazimie
ro Beišeno; yra svarbių žinių iš Lie
tuvos. Girdėjau gyvena Auroroj, III. 
Abudu paeina iš Dargių kaim. V ek- 
šniu vals., Mažeikiu apskr. Aš tik pe
reitą vasarą sugrįžau iš Argentinos 
pietų Amerikos.

Jie patys, ar kas apie juos žino 
malonėkit pranešti man apie juos, už 
ką busiu dėkingas.

KAZIMIERAS VAICEKAUSKAS, 
4242 S. Maplewood, Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU ADALIAUS UNTO- 
nėno, Vilniaus rėd.. Švenčionių apskr., 
Tverečiaus vals., Sapb’ų sod. Jieško 
jūsų sesuo Jadvyga. Jis pats, ar kas 
Žirot apie jį •malonėkit pranešti ad
resu:

‘ A. ŠNIRAS, 
9258 Cardoni Avė

Detroit, Mich. I

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI REIKIA OARBHiiNKŲ
JIEŠKAU savo tetos, po tėvais Ci- 

cilija Jakutavičiutė, po vyru Vaitke
vičienė. Pirmiau gyveno Pennsylvan’’- 
jos valstijoj, dabartiniu laiku gyvena 
Chicagoje. Jei kas žinote, arba ji 
ti bukit maloni atsišaukti į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St., No. 19.

APSIVEDIMAI,

našlės ar 
vidutinio 
inteligentiška,

PARDAVIMUI NAMA1-ŽEME.
VYRŲ

MORTGEGIAI-PASKOLOS

ko geros 
apysenės 
amžiaus.

v • graži.

važiavęs 
moters, 
merginos 
Turi būt
Turės gerą gyvenimą. — 253 
Coyne St. prie yVestern avė.

1 lubos

IŠRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA randon saliunas 

su visais įtaisymais. Pigi ran
da, vieta gera, visokių tautų ap
gyventa. Kas norit geros vietos 
atsišaukit greitai.

3806 S. Wallaco St., 2 lubos.

ANT RANDOS naujas Ho
las 6 kambarių. Su visais pa- 
rankumais. Ką tik dabar pa
statytas namas.

6928 So. Talnian

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAR.AN DA V( >J IM UI K A M- 

barys vaikinui ar ženotai porai 
be vaikų; garu apšildomas, 
elektros šviesa, maudynė ir vn 
si paskutinės mados paranku
mai.

6139 S. Sacramcnto Avė.

ANT RANDOS 1 
vienam vaikinui ar 
Kreipkitės, 2 lubos iš 
lio.

3150 So. Halsted

kambarys 
dviem, 

užpaka-

St

REIKALĄ U J AM A zM O NIŲ 
gyventi lietuvių hotely; su val
giu ar be valgio. Pigus pra
gyvenimas ir geras užlaiky- 
nas. Kreiptis: 1606 S. Halsted 

St. Klauskit Mrs. Gadeiko.
... 1 ..... ..  1 ——1  ........
IŠDUODAMA RANDON kambarys 

•u visais parankamais vienam ar 
Iviem* vaikinams. Taipgi reikalingas 
gyvenimo draugas ir reikalinga sena 
ir jauna moteris, ar mergina vaka
rais namams prižiūrėti, duosiu kam
barį dykai. 3 lubos iš priekio. M. Mil- 
’er, 1467 Milvvaukce Avė.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO MOKYTIS >U2 

učerį, ar kitokio, biznio. Kam’ reika- 
ingas teisingas žmogus, meldžiu 
reiptis į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 18.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
Aergina prie namų darbo. Darbas 
Knt visados; guolis, valgis ir 
izm-okesnis. Kreipkitės: 

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

Tel. Yards 1546.

geras

, REIKIA MOTERŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo- 
atinis darbas.
tEPUBLIC WASTE PAPER CO 

1039 W. Congress St.
arti Morgan St.

REIKALAUJAMA PRITY
RUSIŲ moterų skudurams 
skirstyti skudurinėj

A. OSRI
J 707 So. Canal St.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
vkudurams skirstyti; taipgi 

prie darbo.
LOUIJi DRAY,

1342 S. Racine Avė.

vy
o

REIKIA DARBININKŲa

VYRŲ
REIKALAUJAMA vyrų prie nuo- 

1 utinio darbo, gali lengvai padaryti 
$50 j savaitę.

Musų nuolatinei tarnautojai uždir
ba nemažiau kaip $50 į savaitę.

Gera proga tiems, kurie turi $750 
linigų. Jirsij pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė.
Room 1020

Matytis su p. James.

prie trokų ir 
mašinistų pagelbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.

ACME STEEL GOODS
136 & I. C. Tracks, 

R i verdate, III.

co

TURI BŪT parduotas Minkš
tų Gėrimų Salonas su namu ir 
garažu 2 karam, lotas 50 per 124 
pėdas. Parduodama/įel jiito biz
nio. Kaina $10,000; pusė įmokė
ti. 3362 N. ' 
Tel. Kildare *181.

arrėgansett Avė.

PARDA UI armpnika gra
mai ic rūšies; 49 klevišiai ir 
140 bassų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu dvi. ,

4531 So. Paulina St. 
Phone Yards 0799.

$50.00
ir augščiau užteks nupirkti pertaisy
tą automobilių. Mes turim suvirs 
150 mašinų pasirinkimui, taipgi pi
giai trokų ir Taxi už pinigus, išmokė
jimais, ar mainais. PASISKUBINK.

Atdara vakarais ir soptintadieniais.
FOHRMAN BROTHERS’,

2425 Michigan Avė., Chicago.
Tel. Cahimet 0128.

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po>4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Em-erald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo-‘ 
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824.

Skolinam pinigus ant pir 
nui ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 

MAREK KRAUS
* X

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinkj<4<elio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.
NAMAS 6 kambariais tik 

$5,500, karštu Vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. Šauk 
Fairfax 1459.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

RAKANDAIPARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ tai
symo, muzikališkų instrumentų krau
tuvė su visais rakandais. Vy
tui mirus moteris pati negali tą 
biznį laikyti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Kreipkitės:

J. BUTKIENE,
3262 So. Morgan St. V*

da.

PARSIDUODA labai geri rakan
dai frontinis 4 šmotų setas, 2 šmotų 
raudonmedžio setas ir kiti reikalingi 
daiktai. Viskas gerame stovy, 
duosiu pigia kaina.

Kreipkitės:
8012 So. Morgan St.

Tel. Stevvart 2207.

Par-

B1ZNEVA nuosavybė prie Halsted 
arti 36 gat., muro namas, garu šil
domas.

Mūrinis namas 6 pagyvenimai prie 
69 arti Halsted, garo šiluma. Parduo
siu ar mainysiu ant 10 ar 12 pagyve
nimų namo nesenesnio kaip 10 metų.

STANDARD RE A LT Y CO., 
736 W. 35 St.

REIKALAUJAMA darbinin- 
kų į liejyklą, 43 centai į valan- 

Nuolatinis darbas. 
Samdymo Skyrius, 

CRANE CO.,
- e. dAfh DIDELIS BARGENAS!So. Kedzie Avė. A 40th St. Parduos arba mainys bučernę ir 

—.......... -r , grosornę ant mažo namo, loto, ar au-
PFIUATIKC AC VYPAę nnr 4 tomobilio. ^iznis išdirbtas per ilgus KKIKAlHINUAb VIKAb Pai“ metus ir randas geriausioj* vietoj prie 

davinėti-ir išvežioti rūkytą rnc- Halsted arti 35 gat. Atsišaukit pas 
są bei dešras. Turi mokėti va- s* So^VY^th St?e^ANY 
žinoti troku. Pašaukti per tete- Chicago, Iii.
foną Monroe 2015. j

NAMAI-ZEME TIKRAS BARGENAS.
3 fletų mūrinis namas, po 6 kam

barius su visais įtaisymais, cimentuo- 
tas

MES ATIDAROM' pilkos geležies 
liejyklą ir turime tuščių vietų bonės 
pridabotojui, liejikams, geležies pilė- 
jams ir juodadarbiams. Geros pro
gos. Kreiptis:

SAMDYMO SKYRIUS, 
tarp 7 v. ryto ii* 5 v. po pietų.

International Harvester Co., 
Tractor VVorks.

2600 W. 31 st Blvd.

PARSIDUODA Columbia Grafono- 
la. kainavo $165.00 už $75.00 su 25 
rekordais. Priežastis pardavimo, sa
vininkė turi išvažiuoti kitur.

4342 S. Maplevvood Avė., 
l-mos lubos.

Kas norit padaryti pinigus j trum
pą laiką, pilkite lotą su ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 83rd ir So. Hal- 
sted St., arti Universal State Banko. 
Dabar randos neša j mėnesį $35.00. 
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00. 
Kaina tiktai $7000.00.

beizmentas. Kaina tik $7,800 
Kreipkitės pas: —

• C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

REIK/VLAUJAMA DVIRA- 
čiains dalių tekintojų. 
ARNOiLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildare Ąve.

11 lį IKA LA U J A M A opera to
rių pajiega varomoms maši
noms. Englander Spring Bed

39 ir Lmve Avė. 3 blokai 
į rytus nuo Halsted gat.

PARSIDUODA PIGIAI bizniavo 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi
cago, Ind. su visu saliunu'-— įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų f lėtas; garu šil
doma. Randa $100 į menesį. Morgi- 

Kaina tiktai

EXTRA BARGENAS! Pardavimui 
bučernė ir grosernė, automobilius 
Fordas. Keturi kambariai gyvenimui. 
Randa pigi- Priežastis 
darbo. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant saliuno.

Kreipkitės pas savininką: x
4537 So. Paulina St.

nemoku

PARDAVIMUI PUIKUS įtai
symai saliumii, pilnas kom- 
pletas.

Kreiptis:
1418 W.*18-th St.

Pardavimui mūrinis namas kaip 
naujas ant 2-jų lubų. Lotas pločio 
28’4 pėdų, gera šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynes. Pirmame auŲ 
kšte krautuvė ir šeši kambariai. 
Antrame aukšte 3 pagyv. po 4 dide
lius kambarius. Parduosiu su mažu į- 
mokėjimu tik $4,000.00. Kitus lengvais 
išmokėjimais. Savininką galit matyti 
visados. Aš pats apimu krautuvę 
kambarius.

ANTANAS JABLONSKIS, 
3236 So. Morgan St., 

cZicaShJll.

ir

čius $2,800 5 metams.
$7,500.

'Kreipkitės:
955 N. Western.
ar 5008 Baring
East Chicago, Ind.
Tel. Humboldt 4608.

Avė., 
Avė.,

PARDAVIMUI
Ar manai investinti pinigus į 

mus ar žemę, kur jie niekuomet 
rytojaus, 
Dabar laikas

na- 
ne- 
nes

KUOGREIčIAŲSIAI TURIU 
parduoti savo grbsemę, taipgi 

REIKIA GERO BUČERIO, I Overiand mašiną, penkiomis 
kuris moka atsakančiai savo sėdynėmis, 1922 modelis. Prie- 
darbą. Geros darbo sąlygos, žastis pardavimo liga. 
Nuolatinis darbas. - 567 W. 18 St.

| PARSIDUODA saliunas vie- 
KARINIŲ KARPENDERIŲ įa apgyventa daugiausia sve- 

prityrusių darbininkų prie nau- timtaučių, lysad trims metams, 
jų prekinių vagonų; geras mo- randa $25 menesiui. Panlavi- 
kesnis nuo šmotų. American I1I(> priežastį patirsit ant vie- 
Gar ainį Foundry Co., 2310 S. tos 3401 Archer Avė. 
Paulina Street.
------------------------------------------------------------------------------------- .' •) B

REIKALINGI AGENTAI. PARDAVIMUI GERA UŽEI-
Gabus vynu ir moters visoseMie- . t mjn,kšlu gėrimų,

tuviškose kolonijose, galima dirbti/vi- 1 t ... e.,_
są laiką arba vakarais. Darbas kibai Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 
pelningas. > 163‘> W 46-th St.M. I. DUMSHA & CO., 1 H),)“ vv ‘ 11

5013 Melrose St., 
Philadelphia, Pa.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA labai pigiai 

krautuvė rakandų, naujų ir

DIDELIS BARGENAS! I trumpą uis išdirbtas, randa pigi. Prie- 
laiką turi būt parduota cigarų, eiga- v vjPfnų
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. Į patirsiu ailu VI UOS. 
Geroje vietoj ir geras jrenginras. EI- 382 Kensington Avė. 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi- |______________________«._________
mo, savininkas nusipi.ko narna, rei- ’ pARWAVIMU'I grosernė ir 
kalingi pinigai; be to dar tunu kitą “*** . ”
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiuly- kontraktoriaus biznis; sena 
mą. 3113 So. Halsted St Į įsfaįga> Parduosiu teisinga kai

na.PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis per daug metų gerai iš
dirbtas, visokių tautų apgyventa vie
ta, randa pigi, pragyvenimas geras, 
parduosiu pigiai.

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

737 W. 34th St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama galiūnas ir namas 

labai pigiai ir labai geroj vietoj, 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Geram žmogui gera vie
ta. Savininkas nori parduoti, 
nes išvažiuoja į Lietuvą.

Kreiptis:
4415 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

PARDUODAMA 
SALIUNAS 
PIGIAI.

4660 Wentworth Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS 
VISAS ARBA PUSĖ.

3200 Federal St., 
kampas 32-ros.

PARSIDUODA GROSERNĖIR 
bpcernė; gera vieta patyrusiam žmo
gui; apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų, ilgas lysas. Galiu mainyti ant na
mo; priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6010 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
dviem miegamais kambariais, dideliu 
maudynės kambariu ir maudyne. Vi
sokių tautų apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

373 Kensington Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro- 
semė labai apgyventoj vietoj, randa 
pigi su kambariais gyvenimui, lysas 
šešiems metams; turi būt parduota j 
savaitę laiko. Kas mylėtų tokį bit- 
nį, prašau atsišaukti tuojaus. Parduo
siu pigiai.

5744 S. Union Avė.

PARDUODAMA grosernė ir bučer- 
nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas ilgas, randa pigi, $31 
mėnesiui; garažas ir visi paranka
mai. Parduodu, nes* turiu išvažiuoti 
pas brolį j kita miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

PARDUODAMA pigiai krau
tuvė saldainių, tabako, cigarų, 
minkštų gėrimų ir visokių 
smulkių daiktų; pigi randa, gy
venimui kambariai. Pardavi
mo priežastis palirsit ant vie
tos. 350 Kensington Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Stearns Knight Li

mo geras dėl taxi, su visais pritaisy- 
mais ir geras sportams karas geram 
stovy; turiu du automobilius, vieną 
'uriti parduoti arba mainysiu ant ne
didelio namo, loto ar Bakery Shop. 
Atsišaukit po pietų 5:30, Th. š., 1221 
N. Dickson St., Tel. Brunswick 3087.

PARDAVIMUI mūrinis biz- 
nevas namas ant Brfageporto, 
3 pagyvenimai ir saliunas, kai
na $11,000, įmokėt $5,000. 2 
aukštų mūrinis,*3 pagyvenimai 
ir grosernė, kaina $7,000, įmo
kėk $2000. Medinis namas, 3 
pagyvenimai po 4 kamb. ir što- 
relis su pagyvenimu. Kaina $6,- 
500. Mainau ant automobilio. 
Kas turit namą pardavimui ar 
mainymui ant farmos, aprašy
ki!, su mumis bus greitai par
duotas ar išmainytas. Šitais 
reikalais kreipkitės asmeniškai 
3122 So. Halsted St. ar Tel. 
Boulevard 0918. Farm Agency.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirki. Bučemes, 
<rrosemes, automobilius, lotus maino 
ant namų Dar aš skolinu pinigus an' 
antrų morgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St..

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadien:ais, 
penktadieniais nuo 9 iki G vak., sep 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
• 4 fletų naujas mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, aukštas cinventuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi- 
iai, arba mainysiu ant mažesnio name 

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9611

NAMŲ SAVININKŲ DOMEL

Kas turit parduoti namus tokius, 
kaip žemiau pažymėta, paveskit mums 
o mes parduosim juos j trumpą laiką. 
' Brighton Parke 2 ar 3 • pagyveni
mais po 5 ar 6 kambarius, mūrinis; 
galiu įmokėti $3000.

Brighton Paike, mūrinis, 2 ar 3 
augštų.^Prisiųskit mums paskutinę že
miausią kainą. Taipgi kas turit 
nyti namą ant farmos.

Atsišaukit:
FARM AGENCY, 

3122 S. Halsted St. 
Tel. Boąl. 0948.

n^r

PARSIDUODA 90 akrų ūkė su bu- 
dinkais, gyvuliais ir visais įraiųtbiis 
Žemė visa gera ir yra miško. Par
duosiu arba mainysiu ant miesto nuo
savybes, ar automobiliaus, prieinama 
kaina. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS,
3210 So. Halsted St., No. 17.

PARDAVIMUI. Didelis Bargenas 
Tik $2650 už* medin j 3 auklių namą 
Krautuvė ii’ 2 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Elektra, gazas. Taipgi name
lis užpakaly. $1500 įmokėti. Likusie
ji lengvais išmokėjimais.

„ 1627 So. Morgan St.
Arti 18 gatves.

PASINAUDOKIT PROGA. 3-jv 
aukštų naujas muro namas ant 
Bridgeporto, su visais įtaisymais. Par
siduoda nepanrastai pigiai, nes tik 
už $9000.00. Kreinkitės tuojaus pas:

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St., 

Chicago, III.

pražus? Nelaukite 
mokėsite brangiaus. 
pirkti. Mos turim daug namų, bunga- 
lų ir lotų prie šv. Kazimiero.

VIENUOLYNO
Muro namas 2 pagyvenimais 

kambarius. Ix>tai 33 per 125, 
šildomas, kaina $7,000.00.

Mūrinis bungalas 6 kambariais, 
kaina $7,000.00.

Bizųiavas muro namas, Storas ir 3 
pagyvenimą’, karštu vandeniu šildo
mas, kaina $8O0v.OO.

luotas Maplewood Av. prie 69, kai
na $550.00., s

Lotas prie Manlewood Avė. ir 67 
gatves, kaina $1000.00.

Lotai prie Western Avė ir 69 gatv. 
po $1800.00.

Mes turim daug namų ir lotų, kurių 
negalime suminėti apgarsinime. Pa- 
simatyk'le su mumis, o mes paaiškin
sim*.

po 
gazu

A. N. MASULIS,
6641 So. Western Avė.

Ofisas atdaras šeptintadieniais ir 
vakarais.

Tel. Republfc 5550.

GERAS BARGENAS!
Pardavimui namelis 6 kambariais 

nrie Emerald Avė. ir garažas 2 ma
šinom’. Maudynės. elektra, su visais 
patogumais, tiktai $3300.

Parsiduoda geriaus:oi vietoj 2 kam
piniai lotai Brighton Parke prie pat 
Lietuviu Bažnyčios 44th St. ir Cali- 
’ornia Avė. Parduosiu arba mainysiu 
mt namo. Be to turiu daug namu mū
riniu ir mediniu ir lotu pardavimui.

G. LUCAS.
4340 So. Califomia Avė.

Tel. Lafavette 3968.

PARDAVIMUI NAMAS savi
ninkas nori greitu laiku par
duoti ir parduos pigiai, 
($3,300), nes eina į biznį, 
Įeigos $42 j rt^ėnesi. Kreipti^:

2140 PI.

BARGENAS'.
MŪRINIS namas 6 pagyve

nimais, randos $162.00 per 
mėnesį. Kaina $15,000.
3136 So. Emerald avė. 3 lubos

EXTRA BARGENAS SOUTH 
S’iclėj. Parsiduoda 2 aukštų mū
rinis namas po 5 kambarius. 
Visi" namo parankumai moder
niški, namas gražioj apylinkėj 
nrie MalMuettc Road ir netoli 
kito bulvaro. Parduosiu daug 
oigiau negu vertas, arija pri
imsiu mainais mažą namą, lo
tą, bučernę, automobilių 
kitokį gerą biznį, kaipo 
mą į mokėjimą.

įsikalė kreipkitės pas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 51K)7

arba 
pir-

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletą namų mainymui ant 
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
varduoti. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI -du lotai, prie 
South Western Avė., tarpe 43 
’r 44 gatvės. Parduodama dėl 
važiavimo į seną krajų.

4435 So. Lincoln St.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai/už- 
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims^Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi pratinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis . siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

vSpeciale taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim). 6

THE MASTER CUTTING AND 
TAILOR1NG SCHOOL

N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.
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i UŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visk
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3105 S. Halsted St., 

Chicago, III.
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.

PHIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W Madison St

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar SchoqJ, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kultūros šakų. Plaukus sutai
syti, sug-arbiniuoti, nagus apdailinti, 
plaukus nudažyti ir išbaltinti. Odas 
baltinimas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
bės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos mokyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRANCE, 
Stevens Building, 

17 N. State St. 
Room 1326.
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> PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Chicago, HI. šeštadienjs, Šausią 13, 1923

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMA1-ZEME. 1 MORTGECl Al-PASKOLOS
(Seka nuo 7-to pusi.)

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštu savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
septintadienį, sausio 14 d.. 1923 m., 
1 vai. po pietų, Maįk White Square 
svet., prie 29tos ir ISo. Halsted gat. 
Visi nariai ir narės malonėkite būti
nai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Raštininkas.

JIEŠKAU savo tetos, po tėvais Ci- 
cilija JakutaviČiute, po vyru Vaitke- ‘ 
vičienS. Pirmiau gyveno Pennsylvam- 
jos valstijoj, dabartiniu laiku gyvena 
Chicagoje. Jei kas žinote, arba ji pa
ti bukit maloni atsišaukti į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3?10 So. Halsted St., No. 19.

VYRŲ TURI BUT^ parduotas Minkš
tu Gėrimų .talonas su namu ir 
garažu 2 kifcuĮi/ Jotis 50 per 124 
pėdas. Parduodama dėl kito biz
nio. Kaina $10,000; pusė jmoke-

APSIVEDIMAI.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašei- 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Aiue., su reikalais viršminėto Kliubo.

1 Juoz. Urbutis, Rašt.

iš kitur įieško geros 
apysenės 
amžiaus.

nusies ar 
vidutinio 
inteligentiška, graži.

TURTINGAS NAŠLYS par
važiavęs 
moters, 
merginos 
Turi būt
Turės gerą gyvenimą. — 2536 
Coyne St. prie VVestern avc.

1 lubos)

Darbininkų, prie trokų ir 
mašinistų pagelbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.
ACME STEEL GOODS

136 & I. C. Tracks, 
Riverdale, Iii. /

co.,

Tol. Kildare 0181.

PARDAVIMUI armpnika gra
mai ic rūšies; 49 klcvišiai ir 
140 bassų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu dvi. x

4531 So. Paulina S t. 
Phone Yards 0799. t

$50.00
ir augščiau užteks nupirkti pertaisy
tą automobilių. Mes turim suvirs 
150 mašinų pasirinkimui,4taipgį pi
giai trokų ir Taxi už pini^ris,Jšihokū- 
jimais, ar mainais. PASISKUBINK.

Atdara vakarais ir septintadieniais.
FOHRMAN BROTHERS’,

2425 Michigan Avė., Chicago.
Tel. Calumet 0128.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prfe Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduodž pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnic namo, lo
to, arba farmos.

PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,009 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas./Pa
klauskit Naujiem} ofise.

4180 Archer Aye.
Tel. Lafayette 6824.

am pinigus ant pir
kit antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

X * v
1720 W. Chicago Avenue, 

arti Augštutinio^Kelio.
Kasa atdara kas vakaras 

iki 9 vai.
Kalbame lietuviškai.

Chicagos Lietuvių Taryba ir Susiy. 
Draugijų ant Bridgeporto, 
rengimp Chicagoje bendro apvaikš- 
čiojimo Vasario 16 š. m., šventės Pa
skelbimo Lietuvos Nepriklausomybės, 
— šiuomi kviečia Valdybas ir Veikė
jus Didžiųjų Organizacijų, Draugijų 
ir Kliubųrų bendrą susirinkimą, ku- 

ę ris įvyks į antradienį, sausio 16, 1923 
m., Mildos svet. ant 3 lubų, 3138 S. 
Halsted -St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šiame susirinkime išrinksime komite
tą ir padarysime galutinus nutarimus 
šiuo klausimu. .

Kviečia Laikinasis Komitetas.

reikale ISRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA randon saliunas 

su visais įtaisymais. Pigi ran
da, vieta gera, visokių tautų ap
gyventa. Kas norit geros vietos 
atsišauk it greitai.

3806 S. Wallace St., 2 lubos.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į ‘liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis ddrbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So.’ fCedzie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ tai
symo, muzikališkų instrumentų krau
tuvė su visais rakandais. Vy
tui mirus moteris pati negali tų 
biznį laikyti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Kreipkitės:

J. BUTKIENE,
3262 So. Morgan St.

RAKANDAI

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avc. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. Šauk 
Fairfax 1459.

MOKYKLOS

Liet. Švietimo D-ja rengia prakal
bas su krutumais paveikslais, sausio 
14 d., 7:30 v. vak., Raymond Chapely, 
816 W. 31 gatvės. Visi nuoširdžiau^ 
šiai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

ANT RANDOS naujas 
tas 6 kambarių. Su visais 
rankamais. Ką tik daŲar 
statytas namas.

Kreipkitės:
6928 So. Talman Avė.

fle- 
pa- 
pa-

REIKALINGAS VYRAS par
davinėti-ir išvežioti rūkytų mė
sa bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele
fonų Monroe 2015.

DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

grosernę ant mažo namo, loto, ar au
tomobilio. ^iznis išdirbtas per ilgus 
metus ir randas geriausioj' vietoj prie 
Halsted arti 35 gat. Atsišaukit pas 
-'S. L. FABIONAS GOMPANY 

809 W. 35th Street,
Chicago, III.

PARSIDUODA labai geri rakan
dai frontinis 4 šmotų setas, 2 šmotų 
raudonmedžio setas ir kiti reikalingi 
daiktai. Viskas gerame stovy, 
duosiu pigia kaina.

Kreipkitės:
8012 So. Morgan St.

Tel. Stewart 2207.

Par-

NAMAI-ZEME "

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sausio 14 d., 6 v. vak., Raymond Cha
pely, 816 W. 31 gatvės. Jaunuoliai 
kviečiami prisirašyti.

— Komitetas. .

SIŪLYMAI KAMBARIU
S. L. A. 176 kp. laikys metinį susi

rinkimą sausio 14 d., 2 vai. po pie
tų, K. Kukuraitienės svetainėj, 3059 
W. 38-tos gatvės. Nariai malonėkit 
susirinkti laiku, nes yra svarbių rei
kalų svarstyti.

J. A. Povilaitis, rašt.

PARAlNDAVOJIMUI KAM- 
barys vaikinui ar ženotai porai 
be vaikų; gdru apšildomas, 
elektros šviesa, maudynė ir vi’ 
d paskutinės mados paranku- 
mai.

6139 S. Sacraniento Avė.

MES ATIDAROM' pilkos geležies 
liejyklą ir turime tuščių vietų bonės 
pridabotojui, liejikams, geležies pilū- 
jams ir juodadarbiams. Geros pro
gos. Kreiptis:

SAMDYMO SKYRIUS,
tarp 7 v. ryto ir 5 v. po pietų.

International Harvester Co., 
Tractor VVorks.

2600 W. 31st Blvd.

PARSIDUODA Columbia Grafono- 
la. kainavo $165.00 už $75.00 su 25 
rekordais. Priežastis pardavimo, sa
vininkė turi išvažiuoti kitur.

4342 S. Maplevvood Avė., 
1-mos lubos.

Extra Extra
Kas norit padaryti pinigus j trum

pą laiką, pirkite lotą su ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal
sted St., arti Universal State Banko. 
Dabar randos neša į mėnesį $35.00. 
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00. 
Kaina tiktai $7000.00.

REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų.

^ARNOiLD ;SCHWINN and CO.
1718 N. Kildare Avė. *

EXTRA BARGENAS! Pardavimui 
bučernė ir grosemė, automobilius 
Fordas. Keturi kambariai gyvenimui. 
Randa pigi. Priežastis — nemoku 
darbo. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant saliuno. „

Kreipkitės pas savininką:
4537 So. Paulina St.

B1ZNEVA nuosavybė prie Halsted 
arti 36 gat., muro namas, garu šil
domas.

Mūrinis narnat 6 pagyvenimai prie 
69 arti Halsted/<aro .šiluma. Parduo
siu ar mainysiu^ ant 10 ar 12 pagyve
nimų namo nespnesnio kaip 10 metų.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35 St.

TIKRAS BARGENAS.
3 fletų mūrinis namas, po 6 kam

barius su visais įtaisymais, cimentuo- 
tas beizmentas. Kaina tik $7,800

' Kreipkitės pas: <
♦ C. P. SUROMSKI & /CO.,

3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. vakare; papra
stoj svetainėj, 3338 So. Auburn Avė. 
Gerbiami draugai malonėsite visi lai
ku pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalų svarstyti; bus išduotas rapor
tas iš metinio knygų peržiūrėjimo.

K. J. Demereckis, rašt.

BANDOS kambarys 
vaikinui arvienam 

Kreipkitės, 2 lubos iš 
lio.

3150 So. Halsted

dviem, 
užpaka-

St.

11EIKALA U J A M A opera to
rių pajiega ^varomoms maši- 
nonrs. Englar

39 ir Loi\ve
į rytus nuo Halsted gat.

Avė. 3 bloką

PARDAVIMUI PUIKUS įtai
symai saliunui, pilnas kom- 
pletas.

Kreiptis:
1418 W.*18-th St.

Pardavimui mūrinis namas kaip 
naujas ant 2-jų lubų. Lotas pločio 
28’4 pėdų, gera šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynės. Pirmame au
kšte krautuve ir šeši kambariai. 
Antrame aukšte 3 pagyv. po 4 dide
lius kambarius. Parduosiu su mažu j- 
mokėjimu tik $4,000.00. Kitus lengvais 
išmokėjimais. Savininką galit matyti 
visados. Aš pats apimu krautuvę 
kambarius.

ANTANAS JABLONSKIS, 
3236 So. Morgan St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA PIGIAI bizniavo 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi
cago, Ind. su visu saliunu — įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų f lėtas; garu šil
doma. Randa $100 j mėnesį. Morgi- 
čius $2,800 5 metams. Kainą tiktai 
$7,500. U

"Kreipkitės: • \
955 N. Western Avė., 
ar 5008 Baring Avė., 
East Chicago, Ind. i 
Tel. Humboldt 4608.

ir

North Side. — Liet. Kriaučių S. P. 
K Lubas rengia prelekciią septinta- 
dieny, sausio 14 d., 7:30 v. v., Vie
šo Knygyno svet., 1822 Wabans 
Avė. Prelekciją skaitys Dr. A. Mont 
vidas apie Sveikatą. Visi northsidie 
Čiai kviečiami atsilankyt1. Įžanga dy
kai, kolektos nebus.

— Komitetas.

REIKA1LA UJAMA ŽMONIŲ 
gyventi lietuvių liotely; su val
giu ar be valgio. Pigus pra
gyvenimas ir geras užlaiky- 
nas. Kreiptis: 1606 S. Halsted 

St. Klauskit Mrs. Gadeiko.

REIKIA GERO BUČERIO, 
kuris moka atsakančiai savo 
darbą. Geros darbo sąlygos. 
Nuolatinis darbas.

KUOGREIČIAUSIAI TURIU 
parduoti savo gir< 
Overland mašiną 
sėdynėmis, 1922 modelis. Prie
žastis pardavimo liga.

667 W. 18 St.

osemę, taipgi
i, penkiomis

Liet. Darbininkų Dr-jos Am. meti 
nis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
sausio 13 d., žemaičio svet., 18 ir 
Union Avė. Visi nariai prašomi bu 
tinai atsilankyti. — Valdyba.

IŠDUODAMA RANDON kambarys 
u visais parankumais vienam ar 
Iviem vaikinams. Taipgi reikalingas 
ryvenimo draugas ir reikalinga sena 
ir jauna moteris, ar mergina vaka
ris namams prižiūrėti, duosiu kam
barį dykai. 3 lubos iš pliekio. M. Mil- 
’er, 1467 Milvvaukce Avė.

KARINIŲ KARPiENDERIŲ 
prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; goras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Gar ant) Foundry Co.) 2310 S. 
Paulina Street.

PARSIDUODA saliunas vie
ta apgyventa daugiausia sve
timtaučių, lysad trims metams, 
randa $25 mėnesiui. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vie
tos . ' 3401 Archer Avė.

PARDAVIMUI mūrinis biz- 
nevas namas ant Bridgeporto, 
3 pagyvenimai ir saliunas, kai
na $!J,000, įinokėt $5,000. 2 
aukštų mūrinis, 3 pagyvenamai 
ir grosernė, kaina $7,000, įmo
kėk $2000. Medinis namas, 3 
pagyvenimai po 4 kamb. ir što- 
relis su pagyvenimu. Kaina $6,- 
500. Mainau ant automobilio. 
Kas turit namą pardavimui ar 
mainymui ant fanuos, aprašy
ki t, su mumis bus greitai par
duotas ar išmainytas. Šitais 
reikalais kreipkitės asmeniškai 
3122 So. Halsted St. ar Tel. 
Boulevard 0918. Farm Agency.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi 
tarpinės Pašelpos metinis susirinki
mas įvyks sausio 14 d., 2 v. po pie 
tų, Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Yra daug svarbių rekalų

• Ą. Lungevicz.
JIESKO DARBO

Fountain Paint Brush ir Sprayer 
Mfrf. Co. metinis šėrininkų susirinki 
mas bus šeštadienį, sausio 13 d., 8:00 
v. vak. Visi pilnai užsimokėję naria 
malonėkit pnbuti susirinkiman, 1314 
W. 21 St. J. Butkus.

JIEŠKAU DARBO MOKYTIS Už 
učerj, ar kitokio, biznio. Kam reika- 
ingas teisingas žmogus, meldžiu 
reiptis į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

No. 18.

REIKALINGI AGENTAI.
Gabus vyrai ir moters visose lie

tuviškose kolonijose, galima dirbti vi
są laiką arba vakarais. Darbas l\bai 
pelningas. *

M. L DUMSHA & CO.,
5013 Melrose St.,
Philadelphia, Pa.

PARDAVIMUI GERA UŽEI
GOS vieta minkštą gėrimų. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 

1632 W. 46-th St.

PARDAVIMUI
A. L. T. Sandaros metinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, sausio 14 d., 
2 vai. po pietų, Liuosybės svet. Vi
si nariai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų svarsty
ti. Atsiveskite naujų narių.

Strumskis, rašt.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
extra susirinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 7:30 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name, 840 W. 33rd St. 
Gerbiami direktoriai ir draugijų at
stovai malonėsite visi atsilankyti lai
ku, nes bus galutinas aptarimas pla
no, statymui svetainės.

K. J. Demereckis, B-vės sekr.

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
zrergina prie namų darbo. Darbas 
uit visados; guolis, valgis ir 
nemokesnis. Kreipkitės: 

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

Tel. Yards 1546.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
rctų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusiphko narna, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

PARDUODAMA labai pigiai 
krautuve rakandų, naujų ir 
vartotų, indų, geležinių įrankių 
r visokių smulkių daiktų; biz

nis išdirbtas, randa pigi. Prie
žastį patirsit ant vietos.

382 Kensington Avė.

geras

ASMENŲ JIESKOJIMAI

. REIKIA MOTERŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo- 
’atinis darbas.
1EPUBLIC WASTE PAPER CO 

1039 W. Congress St. 
arti Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč, biznis per daug metų gerai iš
dirbtas, visokių tautų apgyventa vie
ta, randa pigi, pragyvenimas geras, 
parduosiu pigiai.

2611 W. 44th St.
Tel. Lafayette 5864.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kon traktoriaus biznis; sena 
įstaiga. Parduosiu teisinga kai
na.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirki. BuČernes, 
grosemes, automobilius, lotus main-> 
ant namų Dar aš skolinu pinigus an’ 
antrų morgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St..

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadien:ais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep
tintadieniais nuo 9 iki 1.

PARDAVIMUI
Ar manai investinti pinigus į na

mus ar žemę, kur jie niekuomet ne
pražus? Nelaukite rytojaus, nes 
mokėsite branginus. Dabar laikas 
pirkti. Mes turim daug namų, bunga- 
lų ir lotų prie Šv. Kazimiero.

VIENUOLYNO
Muro namas 2 pagyvenimais po 

kambarius. luotai 33 per 125, gazu 
šildomas, kaina $7,000.00.

Mūrinis bungalas 6 kambariais, 
kaina $7,000.00.

Bizniavus muro namas, Storas ir 3 
pagyvenimą’, karštu vandeniu šildo
mas, kaina $8000.00.

luotas Maplewaod Av. prie 69, kai
na $550.00. **

Lotas prie Manlewood Avė. ir 67 
gatvės, kaina $1000.00.

Lotai prie Western Avė ir 69 gatv. 
po $1800.00.

Mes turim daug namų ir lotų, kurių 
negalime suminėti apgarsinime. Pa- 
simatykile su mumis, o mes paaiškin
sim*.

A. N. MASULIS,
6641 So. Wcstern Avė.

Ofisas atdaras septintadieniais ir 
vakarais.

Tel. Republfc 5550.

GERAS BARGENAS!
Pardavimui namelis 6 kambariais 

nrie Emerald Avė. ir garažas 2 ma
šinom*. Maudvnės. elektra, su visais 
patogumais, tiktai <$3300.

Parsiduoda geriaus’oi vietoj 2 kam
piniai lotai Brighton Parke prie pat 
TJetuviu Bažnyčios 44th St. ir Cali- 
?ornia Avė. Parduosiu arba mainysiu 
in! namo. Be to turiu daug namu mū
rinių ir mediniu ir lotu pardavimui.

G. LUCAS.
43^0 So. California Avė.

Tel. Lafayette 3968.

1 iii,...-Lm :
Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už

dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis . siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

19j0 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

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.

Kreipkitės:
737 W. 34th St.

PARDAVIMUI NAMAS savi
ninkas nori greitu laiku par
duoti ir parduos pigiai, 
($3,300), nes eina į biznį/ 
Įeigos $"12 į menesi. Kreiptas:

2146 W. 23 PI.

PAJIEŠKAU savo draugo Jono 
Venckaus, kuris gyveno po num. 3327 
So. Halsted St. Chicago, III., Mielas 
Jonai, atsišauk greitai, nes aš išva
žiuoju j IJetuvą sausio 20 d. Užmirš
kim senus praeities dalykus, jie mums 
nieko nekenkia. Turiu svarbių reika
lų. Frank Cirtaut, 1’1927 S. Union 
Avė., West Pullman, III.

REIKALAUJAMA PRITY
RUSIŲ moterų skudurams 
ikirstyti skudurinėj

A. OSRI
1707 So. Canal St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir namas 

labai pigiai ir labai geroj vietoj, 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Geram žmogui gera vie
ta. Savininkas nori parduoti, 
nes išvažiuoja į Lietuvą.

Kreiptis:
4415 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

PARDUODAMA
SALIUNAS
PIGIAI.

„v ■' *
4660 Wentworth Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS 
VISAS ARBA PUSĖ.

3200 Federal St., 
kampas 32-ros.

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
• 4 fletų naujas mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, aukštas cimentuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi- 
iai, arba mainysiu ant mažesnio name 

C. P. SUROMSK1 & CO., 
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9611

RĄ^GENAS.
MŪRINIS namas 6 pagyve

nimais, randos $162.00 per 
menesį. Kaina $15,000.
3136 So. Emerald avė. 3 lubos

Amerikos Lietuvią Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
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.
NAMŲ SAVININKŲ DOMEI.

JIEŠKAU savo brolio Domininko 
Vaicekausko, apie 15 metų atgal kaž
kur prapuolė iš Chicagos ir neturim 
žinios apie jj, ar jis gyvas ar miręs 
Taipgi jieškau savo švogcrio Kazimie
ro Beišeno; yra svarbių žinių iš Lie
tuvos. Girdėjau gyvena Auroroj, III. 
Abudu paeina iš Dargių kaim. Vek^ 
šnių vals., Mažeikiu apskr. Aš tik pe
reitą vasarą sugrąžau iš Argentinos 
pietų Amerikos.

Jie patys, ar kas apie juos žinc 
malonėkit pranešti man apie juos, u? 
ką busiu dėkingas.

KAZIMIERAS VAICEKAUSKAS, 
4242 S. Maplewood, Avė., Chicago, III.

reikaLaujaima moterų 
skudurams skirstyti; taipgi 
’o prie darbo.

LOUIS DRAY,
1342 S. Racine Avė.

vy

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAJIEŠKAU ADALIAUS UNTO- 
nėno, Vilniaus rėd.. Švenčionių apskr., 
Tverečiaus vals., Sapb’ų sod. Jieško 

sesuo Jadvyga. Jis pats, ar kas 
apie jį *malonėkit pranešti ad-

jūsų 
Žinot 
resu:

A. ŠNIRAS,
9258 Cardoni Avė., 

Detroit, Mich. ‘

REIKALAUJAMA vyrų prie nuo- 
' arinio darbo, gali lengvai padaryti 
$50 j savaitę.

Musų nuolatinei tarnautojai uždir
ba nemažiau kaip $50 į savaitę.

Gera proga tiems, kurie turi $750 
dnigų. Jirsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on VVheel Gorp. 

400 N. Michigan Avė.
Room* 1020

Matytis su p. James.

/ \ \ \
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PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
bučernė; gera vieta patyrusiam žmo
gui; apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų, ilgas lysas. Galiu mainyti ant na
mo; priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6010 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
dviem miegamais kambariais, dideliu 
maudynės kambariu ir maudyne. Vi
sokių tautų apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

373 Kensington Avė., 
Chicago, III.

Kas turit parduoti namus tokius, 
kaip žemiau pažymėta, paveskit mums 
o mes parduosim juos j trum-pą laiką. 
‘ Brighton Parke 2 ar 3 pagyveni
mais po 5 ar 6 kambarius, mūrinis; 
galiu įmokėti $3000.

Brighton Paike, mūrinis, 2 ar 3 
augštų.^risiųskit mums paskutinę že
miausią kainą. Taipgi kas turit m-ai 
nyti namą ant farmos.

Atsišaukit:
FARM AGENCY, 

3122 S. Halsted St. 
Tel. Boul. 0948.

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro- 
sernė labai apgyventoj vietoj, randd 
pigi su kambariais gyvenimui, lysas 
šešiems metams; turi būt parduota į 
savaitę laiko. Kas mylėtų tokį bii- 
nį, prašau atsišaukti tuojaus. Parduo
siu pigiai.

5744 S. Union Avė.

PARDUODAMA pigiai krau
tuvė saldainių, tabako, cigarų, 
minkštų gėrimų ir visokių 
smulkių daiktų; pigi randa, gy
venimui kambariai. Pardavi
mo priežastis paliesit ant vie
tos. 350 Kensington Avė.

PARSIDUODA 90 akrų ūkė su bu- 
dinkais, gyvuliais ir visais įrankiais 
Žemė visa gera ir yra miško. Par
duosiu arba mainysiu ant miesto nuo
savybės, ar automobiliaus, prieinama 
kaina. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS,
3210 So. Halsted St., No. 17.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI. Didelis Bargenas 
Tik $2650 už medinį 3 auklių namą 
Krautuvė ir 2 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Elektra, gazas. Taipgi name
lis užpakaly. $1500 įmokėti. Likusie
ji lengvais išmokūiimais.

, 1627 So. Morgan St.
Arti 18 gatvės.

PARDUODAMA grosernė ir bučer- 
nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas ilgas, randa pigi, $31 
mėnesiui; garažas ir visi paranku- 
mai. Parduodu, nes; turiu išvažiuoti 
pas brolį į kita miestą. Atsišaukit | 
greitai. 2612 W. 47th St. J

PARDAVIMUI Stearns Knight Li
mo geras dėl taxi, su visais pritaisy- 
rnais ir gerąs sportams karas geram 
stovy; turiu du automobilius, vūjrfą 
’uriu parduoti arba mainysiu anune- 
d’delio namo, loto ar Bakery Shop. 
Atsišaukit po pietų 5:30, Th. Š., 1221 
N. Dickson St., Tel. Brunsvvick 3087.O

PASINAUDOKIT PROGA. 3-jv 
aukštų naujas muro namas ant 
Bridgeporto, su visais įtaisymais. Par
siduoda nepanrastai pigiai, nes tik 
už $9000.00. Kreinkitės tuojaus pas:

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St., 

Chicago, III.

EXTRA BARGENAS SOUTH 
Sidėj. Parsiduoda 2 aukštų mū
rinis namas po 5 kambarius. 
Visi namo parankumai moder
niški, namas gražioj apylinkėj 
nrie Marauette Road ir netoli 
kilo bulvaro. Pardudsiu daug 
nigiau negu vertas, arfia pri
imsiu mainais mažą namą, lo
tą, bučernę, automobilių arba 
kitokį gerą biznį, kaipo pir
mą į mokoj imą.

Reikale kreipkitės pas:

/ FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 51K)7

.... i .... ..... Į... .. .............—... ...... .
ŪKININKŲ ATYDAI! Turi

me keletą namų mainymui ant 
’ikių. Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
narduoti. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI du lotai, prie 
South Westcrn Avc., tarpe 43 
t 44 gatves. Parduodama deJ 
važiavimo į seną krajų.

4435 So. Lincoln St.

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos. • 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 IV MadiHon St

, LEVESKIO MOKYKIT
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar SchoąJ, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomig nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kultūros šakų. Plaukus sutai
syti, sug-arbiniuoti, nagus apdailinti, 
plaukus nudažyti ir išbaltinti. Odos 
baltinimas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
sės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos mokyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRANCE, 
Stevens Building, 

17 N. State St.


