
t Lithuanian Daily t n America1 irst and

~"NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Publitfhed by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tetapk .'r? Roosevelt 8500 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entared m lecond Clasa Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

under the Act of March 8, 1879.
P\rmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. X.  Kaina 3c  Chicago, III., Trečiadienis, Sansis-January 17 d.,1923 __ <^^>437 No. 14

Kaip lietuviai paėmė Klaipėdą
Vokiečiai nebsitiki atgaut Klaipėdą

Prisibijo naujų puolimų

Jau visas Ruhr klonis užimtas

Kaip lietuviai paėmė 
Klaipėdos miestą

Francuzai iškėlė baltą vėliavą 
ir pasidavė. Bet Prūsijos 
vokiečiai ginkluojasi ir 
rengiasi pulti Klaipėdą.

BERLINtAS, sausio 15. 
Francijos kareiviai iškūlė bal
tą vėliavą, kada lietuviai suki
lėliai šiandie po piet šturmu 
paėmė Klaipėdą. Nuostoliai: 
vienas vaikas užmuštas ir vie
tos bankierius, kuris žiurėjo 
per langą, pašautas i galvą.

Klaipėdos gyventojai buvo 

sujudę šįryt išbuvę nemigę vi
są naktį, klausydamies nepa
liaujamo šautuvų ir kulkas- 
vajdžių šaudymo. Apie 10:30 
v. lietuvių nereguliariniai pni-. 
ėjo prie pietinės dalies mies
to ir pasiekė Dange upę be pa
sipriešinimo. Antra lietuvių 
ataka sekė neužilgo ]x> to iš 
Šiaurės, franeuzų kareiviams 
atsargiai pasitraukiant 
Prancūzai iškėlė baltą vėliavą.

12:30 vai. 30 lietuvių ]>erėjo 
įlipę ir įėjo į vidurį Klaipėdos. 
Jie nuleido istorinį Beerse pa
keliamąjį t iii tą ir didžiuma lie
tuvių spėkų tada lengvai pe
rėjo tiltą ir įėjo miestan. Fran
cijos prefektūra tai>o užgrieb
ta ir tada Francijos kareiviai 
iškėlė baltą vėliavą.

Vėliau ipo piet visa Klaipė
da buvo lietuvių rankose, iš
ėmus infanterijos barakus, iš 
kurių francuzai rengėsi pasit
raukti.

Vokiečiai sujudę.
Žinia apie l^aipėdos paėmi

mą kaip žaibas aplėkė visą 
Rytų Prūsiją. * Žinios apie 
“Klaipėdos mušius” ėjo iš Til
žės, Insbruko ir Karaliaučiaus.

Vokietija, ypač Rytų Prū
sija, nenori, kad ar Lenkija, 
ar Lietuva valdytų Klaipėdą, 
prisibijodama, kad ta ar kita 
šalis įsigijusi tą miestą, gali 
ĮMijustii tautinį impulsą dar 
labiau plėstis užimant kitas 
teritorijas.

Konfidencialūs žinios rodo, 
kad lietuvių puolimas ant Klai
pėdos pagimdė neramumą Ry
tų Prūsijoje. Slaptos karinės 
organizacijos, kurias panaiki
no VorsaiUčs sutartis ir Vo
kieti jos įstatymai apsaugoji
mui respublikos, vėl dygsta iŠ- 
naujo. Rytų Prūsija yra pilna 
karo veteranų iŠ garsiųjų frei- 
korpusų, kurie yra palinkę prie 
kariavimo. - x

Prakalbosapie Klaipėdą
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Atstovas ir P. Grigaitis, “Naujienų” 
Redaktorius. Wicker Park Salėj, 2046 W. North 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee Avė.) Pėtny- 
čioj, Sausio-Jan. 19, 1923. Pradžia 7:00 vai. va
kare. Įžanga lėšų padengimui 15c. Draugai dar
bininkai — Northsaidiečiai! Momentas labai 
svarbus!! Ateikite visi i prakalbas.

Suėmė 7 franeuzus.

BERLINAS, sausio 15. — 
Tilžės žinia, pranešanti apie 
Klaipėdos puolimą, salio kati 
lietuviai suėmė 7 franeuzus ir 
15 vietos policistų, taipjau 3 
minų mėtytoju's ir kulkasvai- 
džius.

Vokiečiai nebesitiki atgaili 
Klaipėdos

Lietuviai nesitiki karinių laivų 
kliudimo.

BEB1LINAS, sausio 1G. —

Valiausios žinios iš Klaipėdos 
'rodo, kad vokiečiai ant visa
dos atsižadėjo to purto ir ne
besitiki jį atgauti. Užsienio 
reikalų ministerija nenoromis 
pripažino, kati saujele Franci
jos kareivių darė visiką, kad at- 
inušus lietuvių partizanus. Te- 
čiaus jie buvo nuveikti daug 
didesnio skaičiaus i> kadangi 
Francijos ir Anglijos prižadėti 
kruizeriai ir torpediniai laivai 
dar neatvyko, tai jiems nieko 
kito neliko, kaip pasiduoti, ar- 
bar Uipti išžudytais.

Lietuviai tikisi, kad kariniai 
laivai, kada jie atplauks, jiems 
nekliudys dabar, kada talki
ninkai susidurs jau su įvyku
siu faktu.

Patvirtina Klaipėdos 
puolimą «l_ _

PARYŽIUS, sausio 16. — Ži
nia apie lietuvių sukilėlių įėji
mą į Klaipėdos miestą po mm 
šio, kuriam^ Francijos karei
viai, kurie gynė tą miestą, ne
teko vieno kareivio ūržmuštu ir 
trijų sužeistais, tapo patvirtin
ta užsienio reikalų ministeri
jos. x

Santarvės ambasadorių tary
bą atstovaujantis komisionie- 
rius nutatė, kad viena Franci
jos kareivių kuopa negali išsi
laikyti prieš 2,000 puolikų ir 
sutarė padaryti mūšių paliau
bą. 'lapo sutarta, kad lietuviai 
pasiliks mieste, bet tapo įstei
gta meirtralinė zona, kuri juos 
skiria nuo franeuzų iki amba
sadorių taryba išspręs Klaipė- 
dos krašto klausimą.

Plaukia į Klaipėdą.
COPENI1AGEN, sausio 16. 

—Francijos torpediniaiĄ laivai 
Algerien ir Senogalais išplaukė 
į Klaipėdą, sustoję valandėlei 
šiame porte.

Lietuviai vaido visą 
Klaipėdos kraštą

Vokiečiai nuginkluoti, o fran
cuzai buvo priversti 

pasiduoti.

RYGA, sausio 16. — Iš Klai
pėdos pranešama, kad neregu
liariuos lietuvių spėkos, už val
džiusios visą ncu tralinį Klaipė
dos kraštą, paskelbė savo cent- 
ralinę valdžią Klaipėdoje, po to 
kaip jie nuginklavo vokiečių 
policiją, o visus Francijos ka
reivius privertė pasiduoti.

Klaipėdos darbininkai strei
kuoja protestui prieš lietuvių 
užėmimą miesto.

Du Francijos kareiviai likę 
užmušti susirėmime, kuris iš
tiko prieš lietuviams užimsiant 
miestą. Lietuvių vadovai grū
moja paskelbti apgulos stovį 
prieš franeuzų kvaltLrą, jei jie 
neatiduos visų reikmenų.

Francuzai su lietuviais?
KĖBLINAS, sausio 16. — Iš 

Klaipėdos pranešama, kad 
Francijos kareiviai ten pasi
davė lietuviams sukilėliams va
kar vidurdieny.

Yra žinoma, kad lietuviai 
yva apginkluoti franeuzų gink
lais ir amunicija, kais sustip
rina Berlino politinių ratelių' 
nuomonę, jog Klaipėdos žygis 
yra tik įžanga rūstesnių kari
nių puolimų, kuriuos turas 
pada ryt i » F ra n ei jos į t ak o j esą n - 
čios mažosios valstybės, ypač 
Lenkija, kuri nori gauti visą 
Sileziją. *

Pranešimas, kad Lenkijos 
seimas nutarė pašaukti jau
nesniuosius kareivius prie gin
klo, kas esąs naujų puolimų 
pranešėjas. •

Prie to reikia pridėti Mask
vos valdžios išleistą pareiški
mą, kad jei Francijos puoli
mas Ruhr pasieks tą laipsnį 
kad ir Lenkija taps įtraukta j 
karinius žygius, tai gal ir Bu 
sija ingi turės įsimaišyti.

Vokietija prisibijo naujy 
puolimų

Lenkija ir Cecho Slovakija buk 
rengiasi pulti Vokietiją.

BERLINAS, sausio 16. - 
Vis daugiau ir daugiau žemių 
atplėšiama nuo Vokietijos. Lie
tuvių perversmas, kuritime jie 
vakar užėmė Klaipėdos mies
tą, gali būti pasektas greitai 
bendru (Lenkijos ir Cecho Slo
vakijos puolimu ant Augšt. Si 
lezijos, jei žinios iš Kattovritz 
ir OpĮjeln yra teisingos. Airi 
tos šalįs nori atkąsti dalį Sile
zijos.

Cecho Slovakija nori II uite 
chiner distrikto, o Lenkija — 
kasyklų distrikto, kur centru 
yra Hlndenbung miestas. Vo
kiečių laikraščiai praneša apie 
didelius koncentravimus ka
riuomenės Lenkijoje ir Cecho 
Slovakijoje palei Vokietijos 
rubežių. Girdi, tos šalys norin 
čios' pasekti Lietuvos pavyz
džiu ir pulti Vokietiją kada 
viso pasaulio domė yra at
kreipta tik į Ruhr distriktą.

70,000 Francijos kareiviu 
Ruhr distrikte.

ESSEN-, sausio 16. — Fran- 
cija veržiasi į Ruhr klonį did
žiausiomis savo karinėmis spė
komis ir vis daugiau kareivių 
gabenasi. Girdi, ji bandžiusi 
elgtis švelniau, bet vokiečiai 
atsisakę kooperuoti; kad jei ir 
dabar vokiečiai nepasiduosią, 
tai jie pamatysią tai, ką mate 
Belgija ir Francija laike karo. 
1 Dabar Francija turi s u trau
kusi Ruhr distrikte jau 70,(XX) 
kareivių. Kiekvienas tiltas yra 
saugomas kulkasvaklžiais, įpriė 
kiekvienos kryžkeles yra pas- 
tatytps sargybos, taipjau kiek
vienoje strateginėje vietoje ka
reivių yra pilna. Visi keliai 
yra užimti gabenimu tankų ir 
ginkluotų automobilių, kulka- 
svaidžių ir laukų kanuolių.

Kasyklų savininkai gi nutarė 
neduoti Francijai anglių ir lau
kti ką francuzai dabar darys.

Kasyklų savininkai 
nenusileidžia —*- - -

Atsisako pristatyti Francijai 
anglis. Paduotas jiems 

ultimatumas.
—---- *

LONDONAS, sausio 16. — 
Vokiečių kasyklų direktoriai 
Ruhr distrikte* vis*'dar atsisa
ko pildyti instrukcijas duotas 
kitų, o ne Vokietijos valdžios, 
sako Esseno žinia. Darbininkų 
nusistatymas yra nežinomas, 
bet manoma,, kad jie dirbs iki 
jiems bus mokama alga. 'Pe
čiaus jie veikiausia padarys 
savo darbą lėtesniu, dėlei ko la 
kai sumažės kasyklų produk
cija.
Grūmoja kasyklų savininkams.

DUESSELDORF, sausio 16. 
— Reino-Vestfalijos kasyklų 
direktoriai gavo galutinus įsa>- 
kymus nuo gen. Deguotte at
naujinti anglių pristatymą 
EYancijai ir Belgijai vėdinusia 
trečiadieny, kitaip prieš juos 
busią pavartotos naujos pa
baudos. Kasyklų savininkai 
yra nusisprendę nepaisyti 
Francijos įsakymų ir laukti ką 
Francija darys toliau.

Francuzai dabar kontroliuo
ja kiekvieną išėjimą iš Ruhr i' 
Vokietiją.

Italija siūlo savo 
tarpininkystę

LONDONAS, sausio 16. — 
Iš Rymo gauta žinių, jog užsie
nio reikalų ministerija paskel
bė, kad Italija pasiūlė tarpi- 
ninkauiti tarp Francijos ir Vo
kietijos kontribucijos klausi
mo įrišime. Italijos pasiūlymai 
esą “apima ekonominę kontro
lę Ruhr, kartu .padarant pre
kybinę sąjungą su Vokietija”. 
Ta sąjunga jokiu budu nebūtų 
nukreipta prieš Angliją.

$22,000,000 pelno
WA1SHINGTON, sausio 16 

Harry F. Sinclair, pirmininkas 
direktorių Sinclair Consolida
ted Oil Corp., liudijo senato 
komitetui, kad tos kompanijos 
grynas ipeflnas nuo jos'suor
ganizavimo 1919 m. iki pereitų 
metų birželio 30 d. siekė $22,- 
384,000,

Vokietijos kariuomenės 
koncentruojasi ties Ruhr

Netoli Ruhr sutraukta 25,000 
reichswerro. Jau visas 

Ruhr užimtas.

DDRTMUNil), sausio 16.
Francijos generalinis štabas tu
vi žinių, kad 25,000 Vokietijos 
reicstvehro yra sutraukta į 
pietus nuo Muenster, į šiaurę 
nuo Dortmund.

Francuzai pasiekė Dort- 
mund ir iLucnen ir priekiniai 
Francijos • ir Vokietijos pulkai* 
vietomis yra tik 8 ar 10 mylių 
atstume. Francija siunčia vis 
daugiau rezervų.

Užėmimas Ruhr baseino ta
po užbaigtas ir francuzai sako, 
kad nė vienas svaras anglių 
negalės būti išgabentas iš Ruhr 
į Vokietiją be užmokėjimo di
delių taksų.

Demonstracija Maskvoje
Bet Rusijos komunistai nenori 

Vokietijos revoliucijos.

MASKVA, sausio 16. —Dau
gelio dirbtuvių darbininkai at
šventę sukaktuves nužudymo 
Berili ne K. Liebknechto ir Ro- 
’žės Luxeniburg, surengė de
monstraciją prieš karą ir 
Francijos užėmimą Ruhr.

Tarp iškeltų plekatų buvo ir 
su obalsiais: “Šalin Francijos 
imiperialista>i! Te gyvuoja Vo
kietijos revoliucija!”

Bet nors komunistai ir tiki
si, kad Vokietijoje kils bolše
vikiška revoliucija, bet Rusijos 
valdžia norėtų, kati viskas už
sibaigtų ramiai. Daugelis ko
munistų tvirtina, kad jei Vo
kietijoje kiltų bolševikiška re
voliucija, tai Rusija galbūt bu
tų priversta Vokietijos komu
nistus netik gelbėti ginklais, 
bet ir maitinti gyventojus. Bet
gi pati Rusija neturi užtektinai 
maisto net ir savo gyvento
jams. Tečiaus tie patįs komu
nistai nurodo, kad 1918 m. Ru
sija buvo dar blogesnėj padė
ty, betgi ji galėjusi pasiųsti 
maisto Vokietijos spartakams.

Tvarko savo kariuomenes
Pilsudskis ir Trockis daro sa

vo armijų peržvalgas.

VARSA VA, sausio 16.
Maršalas Pilsudskis ir gen. So- 
snowski važinėjasi palei Lenki
jos rytinį rubežių, peržiūrinė
dami savo armijas. Tą patį 
dano ir Rusijos karo ministe- 
ris Leonas Trockis, peržiurinė- 
damas Rusijos vakarinį frontą.

Lenkijos valdžia tvirtina, 
kad tas supuolimas neturįs rei
kšmės, kadangi Lenkija norin
ti ir toliau laikytis taikos po
litikos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gausio 16 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini* 
jais Šitaip:

Anglijos 1 sV: sterlingų....... $4.65
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų............... $6.19
Danijos 100 frankų ........... $19.76
Finų 100 markių ......... *..... $2.55
Francijos 100 frankų ........... $6.78
Italijos 100 lirų ................... $4.90
Lietuvos 100 Litų ............v. $10 00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų .....   $18.52
Olandų 100 guldenų ......... ■. $39.62
Šveicarų 100 markių ........... $18.82
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių .... . ,%c

“Piliečiy” goveda nulin- 
čiavo streikierį

Terorizuoja streikuojančius ge
ležinkeliečius. sGrumojama 
mief|jelio valdžiai, tdųs mi
liciją * “piliečius” suvaldyti.

LITTLE ROCK, Ark., sausio 
16. —' Pasaik čia gautų žinių, 
kada tapo nulinčiuotas vienas 
strei k uo ja n ti s geleži i ik e 1 iet is
Hiarrison, Ark., mayorui ir 
miesto tarybai tapo įsakyta re
zignuoti, o miesto maršalui ta
po įsakyta miestelį apleisti. 
Ginkluoti piliečiai patruliuoja 
Harrisono gatves, jieškodami 
daugiau streikuojančių gele
žinkeliečiu. Gubernatorius c
McRae gavo prašymą suteikti 
pagalbos ir jis galbūt pasiųs į 
ten valstijos miliciją.

Vaigšto nepatvirtinanti gan
dai, kad dar keli žmonės liko 
užmušti.

Sakoma, kad tie juodašimti- 
šikioji 'i>iTie£iai . .jM-atlcjo -veikti 
delei sudeginimo ikelių tiltu ir 
sunaikinimo mašinų palei Mi- 
ssouri and North Arkansas ge
ležinkelį. vTų tiltų deginimas 
prasidėjęs dvejetą metų atgal, 
kada prasidėjęs to geležinkelio 
darbininkų streikas. T ris tiltus 
sudeginta pereitą savaitę, delei 
ko kompanija pradėjusi galvo
ti apie panaikinimą ten gele
žinkelio.

Delei gręsiančio pavojaus ne
tekti geležinkelio , “piliečiai” 
pradėjo ginkluotis ir pulti 
streikierius ir jų (pritarėjus.

Harrisono kapitalistas ir lie
telio savininkas (George ()‘Neal 
tapo viešai “piliečių’’ nuplak
tas už tai, kad jis užstoto kau
ciją už vieną streikuojantį ge
ležinkelietį, kuris yra kaltina
mas tilto padegime.

N i d ii i či u o t asai geleži n ke 1 ie
tis E. -(*. Gregor buvo susikir- 
tęs su “piliečiais”, kurie buvo 
atėję į jo namus kratos daryti. 
Vėliau jį rasta pakartą ant ge
ležinkelio tilto.

Gubernatorius gavo atsišau
kimą pagalbos ir tuojaus pa
siuntė generalinį adjutantą, 
kuris ištirs padėtį ir jei jis rei
kalaus, kareiviai tuojaus bus 
pasiųsti. Gubernatorius atsi
kreipė į legislaturą, prašyda
mas ją tuojaus veikti. Atstovų 
butas tuojaus priėmė rezoliuci
ją, leklžiančią gubernatoriui 
Harrisone paskelbti karo sto
vį ir pasiųsti miliciją. I^egisla- 
tura tam tikslui pusk irsianti 
reikiamą sumą pinigų. Tikinią- 
si, kad senatas patvirtins rezo
liuciją.

Kuopa milicijos iš 50 žmo
nių jau gavo įsakymą prisiren
gti ir dar šiandie išvažiuoti į 
1 farrisoną.

AMERIKA NEPARDAVINĖS 
GINKLŲ EUROPAI.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 13 d. — Amerikos valdžia 
nepardavinės jokių ginklų ku
riai nors šabai arba asmeniui, I 
kol prezidentas Hardingas bus 
valdžioje, — taip tapo oficiali- 
niai paskelbta baltajam na
me. Bet tolimesnis paaiškini
mas sako, kad šitokia politika 
nelies privatinių žmonių arba 
firmų teisę pardavinėt ginklus.

Šitas pranešimas yra padary
tas sąryšyje su dabartine pa
dėtim Europoje, kur grąsina 
pavojus, kad išnaujo gali pra
sidėti visuotinas karas.

Rusijos atsišaukimas
Protestuoja prieš Ruhr 

okupaciją.

MASKVA, sausio 15. — Ru
sijos pirmas oficialinis pareiš
kimas savo nusistatymo lin
kui Francijos pasigriebimo 
Ruhr tapo padarytas šiandie 
Rusijos cen tralinio komiteto, 
formoje atsišaukimo “į viso 
pasaulio žmones.”

Jame aštriai protestuojama 
prieš Francijos ir jos talkinin
kų žygį ir sakoma, kad grę- 
sia naujas karas. Pareikšda
mas, kad imperialistines Fran
cijos kareiviai įsiveržė į Vo
kietijos industrinę širdį atsi
šaukimas sako, kad “šiame 
kritiškame momente Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai ne
gali tylėti.”

Kaltinama, kad Francija 
nuėjo toliau “begėdiško Ver- 
sailles” ir kad Anglija, Itali
ja ir Japonija, nusiplaudamos 
i-a'iiilcas ar tik. sili>r*ai |>rotes- 
tuodanios, yra liek pat kaltos 
už sulaužymą Vokietijos žmo
nių suverenumo ir paminimo 
po kojų jų teisūs apsisprendi
mo.

“(Baisus skurdas ir vargas 
gręsia darbininkų klesoms Vo
kietijoje,” baigia atsišaukimas. 
“Visai Europai gręsia augantis 
ekonominis pairimas. Rusija 
pcrseiigsti viso pasaulio žmo
nes apie baisų pavojų, kuris 
gręsia taikai. Jūsų likimas yra 
jūsų pačių rankose.”

Karo stovis Transilvanijoj
VIENNA, sausio 16. — Aš

triausias karo stovis tapo pas
keltas vakar Transylvanijos 
miestuose ir kaimuose palei 
Vengrijos rubežių. Visi gyven
tojai turi būti savo namuose 
6 vai. vakare. Tai esą delei 
Vengrijos grūmojimo rubežiui, 
bet Transylvamjos gyventojai 
yra sujudę.

Bucharesto ‘laikraščiai pra
neša, kad Bulgarija koncent
ruoja savo kariuomenę ties 
Dobrudžia.

Kubos studentai streikuoja
HAVANA, sausio 16.— Ha

vanos universitetas yra apgul
tas streikuojančių studentų. 
Studentų komitetas, kuris pas
kelbė streiką, pastatė pikietuo- 
tojus prie visų įėjimų į uni
versitetą, su įsakymu niekam 
neleisti universitetan įeiti. Stu
dentai reikalauja pašalinti vie
ną profesorių, daugelio kilų 
administratyvių reformų ir 
taipjau studentą atstovybės 
universiteto administratyvėse 
tarybose. Be to reikalaujama 
ir pedagoginių roformų.

Išreiškimui užuojautos tiems 
stręlkicjriams, studentų strei
kai tapo ])askelbti veik visose 
augštesnėse mokyklose visoje 
šalyje.

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:15 v., leidžiasi 
4:45 v. Mėnuo leidžiasi 4:14 
vai. vakare.
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Kaip lietuviai paėmė Klaipėdą : l
i-‘-

Vokiečiai nebsitiki atgaut Klaipėdą
Prisibijo naujų puolimų

Jau visas Ruhr klonis užimtas

Kaip lietuviai paėmė 
Klaipėdos miestą

Franeuzai iškėlė baltą vėliavą 
ir pasidavė. Bet Prūsijos 
vokiečiai ginkluojasi ir 

rengiasi pulti Klaipėdą*

BERLINAS, sausio 15. — 
Francijos kareiviai iškėlė bal
tą vėliavą, kada lietuviai suki
lėliai šiandie po piet šturmu 
paėmė Klaipėdą. Nuostoliai: 
vienas vaikas užmuštas ir vie
tos bankierius, kuris žiurėjo 
per langą, pašautas į galvą.

Klaipėdos gyventojai buvo 
sujudę šįryt išbuvę nemigę vi
są naktį, klausydamies nepa
liaujamo šautuvų ir kulkas- 
vaidžių šaudymo. Apie 10:30 
v. lietuvių nereguliariuiai pri
ėjo prie pietinės dalies mies
to ir pasiekė Dange upę be pa
sipriešinimo. Antra lietuvių 
ataka sekė neužiltffi po to iš 
Šiaurės, franeuzų kareiviams 
atsargiai pasitraukiant 
Franeuzai iškėlė baltą vėliavą.

12:30 vai. 30 lietuvių perėjo 
upę ir įėjo į vidurį Klaipėdos. 
Jie nuleido istorinį Beerse pa
keliamąjį tiltą ir didžiuma lie
tuvių spėkų tada' lengvai pe
rėjo tiltą ir įėjo miestan. Fran
cijos prefektūra tiųnr užgrieb
ta ir tada Francijos kareiviai 
iškėlė baltą vėliavą.

Vėliau ipo piet visa Klaipė
da buvo lietuvių rankose, iš
ėmus infanterijos barakus, iš 
kurių franeuzai rengėsi pasit
raukti.

Vokiečiai sujudę.
Žinia apie lŲaipėdos paėmi

mą kaip žaibas aplėkė visą 
Rytų Prūsiją. ' Žinios apie 
“Klaipėdos mūšius” ėjo iš Til
žės, Insbruko ir Karaliaučiaus.

Vokietija, ypač Rytų Prū
sija, nenori, kad ar Lenkija, 
ar Lietuva valdytų Klaipėdą, 
prisibijodama, kad ta ar kita 
šalis įsigijusi tą miestą, gali 
pajusti tautinį impulsą dar 
kibiau plėstis užimant kitas 
teritorijas.

Konfidencialūs žinios rodo, 
kad lietuvių puolimas ant Klai
pėdos pagimdė neramumą Ry
tų Prūsijoje. Slaptos karinės 
organizacijos, kurias panaiki
no Vcrsaillūs sutartis ir Vo
kietijos įstatymai apsaugoji
mui respublikos, vėl dygsta iš- 
naujo. Rytų Prūsija yra pilna 
karo veteranų iš garsiųjų frei- 
korpusų, kurie yra palinkę prie 
kariavimo. • \
f-------------------------- - ............. =------ ----------------------------

I • •

Prakalbosapie Klaipėdą
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Atstovas ir P. Grigaitis, “Naujienų” 
Redaktorius. Wičker Park Salėj, 2046 W. North 
A ve*, (arti Robey St. ir Milwaukee Avė.) Pėtny- 
čioj, Sausio-Jan. 19, 1923. Pradžia 7:00 vai. va
kare. Įžanga lėšų padengimui 15c. Draugai dar
bininkai — Northsaidiečiai! Momentas labai 
svarbus!! Ateikite visi į prakalbas.
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Suėmė 7 franeuzus. v ✓
BERLINAS, sausio 15. — 

Tilžės žinia, pranešanti apie 
Klaipėdos puolimą, sako kad 
lietuviai suėmė 7 franeuzus ir 
15 vietos policistų, taipjau 3 
minų mėtytojus ir kulkasvai 
džius.

Vokiečiai nebesitiki atgaut 
Klaipėdos

Lietuviai nesitiki karinių laivų 
kliudimo.

BERLINAS, sausio 16. — 
Vėliausios žinios iš Klaipėdos 
rodo, kad vokiečiai ant visa
dos atsižadėjo to porto ir ne
besitiki jį atgauti. Užsienio 
reikalų ministerija nenoromis 
pripažino, kad saujelė Franci
jos kareivių darė visiką, kad at- 
inušus lietuvių partizanus. Te
čiaus jie buvo nuveikti daug 
didesnio skaičiaus i> kadangi 
Francijos ir Anglijos prižadėti 
kruizeriai ir torpediniai laivai 
dar neatvyko, tai jiems nieko 
kito neliko, kaip pasiduoti, ar- 
bar tapti išžudytais.

Lietuviai tikisi, kad kariniai 
laivai, kada jie atplauks, jiems 
nekliudys dabar, kada talki
ninkai susidurs jau su įvyku
siu faktu.

Patvirtina Klaipėdos 
puolimą h_ _

PARYŽIUS, sausio 16. — Ži
nia apie lietuvių sukilėlių įėji
mą į Klaipėdos miestą po mu? 
šio, kuriamę Francijos karei
viai, kurie gynė tą miestą, ne
teko vieno kareivio užmuštu ir 
trijų sužeistais, tapo patvirtin
ta užsienio reikalų ministeri
jos. ri

Santarvės ambasadorių tary
bą atstovaujantis koinisionie- 
rius nutatė, kad viena Franei- 
jos kareivių kuopa negali išsi- 
laikybi ••prieš 12,000 .-puOlilc q ir 
sutarė padaryti mūšių paliau
bą. Tapo sutarta, kad lietuviai 
pasiliks mieste, bet tapo įstei
gta neutralinė zona, kuri juos 
škiria nuo franeuzų iki amba
sadorių taryba išspręs Klaipė
dos krašto klausimą.

Plaukia į Klaipėdą.
COPENHAGEN, sausio 16. 

—Francijos torpediniai laivai 
Algerien ir Senogalais išplaukė 
į Klaipėdą, sustoję valandėlei 
šiame porte.

Lietuviai valdo visą 
Klaipėdos kraštą

Vokiečiai nuginkluoti, o fran
euzai buvo priversti 

pasiduoti.

RYGA, sausio 16. — Iš Klai
pėdos pranešama, kad neregu- 
liarinės lietuvių spėkos, užval- 
džtiusdos visą nęutralinį Klaipė
dos kraštą, paskelbė savo ccnt- 
ralinę valdžią Klaipėdoje, po to 
kaip jie nuginklavo vokiečių 
policiją, o visus Francijos ka
reivius privertė pasiduoti.

Klaipėdos darbininkai strei
kuoja protestui prieš lietuvių 
užėmimą miesto.

Du Francijos kareiviai! Ūkę 
užmušti susirėmime, kuris iš
tiko prieš lietuviams užimsiant 
miestą. Lietuvių vadovai grū
moja paskelbti apgulos stovį 
prieš franeuzų kvati-rą, jei jie 
neatiduos visų reikmenų.

Franeuzai su lietuviais?
BERLINAS, sausio 16. — Iš 

Klaipėdos pranešama, kad 
Francijos kareiviai ten pasi
davė lietuviams sukiilėHams va
kar vidurdieny.

Yra žinoma, kad lietuviai 
yra apginkluoti franeuzų gink
lais ir amunicija, kais sustip
rina Berlino (politinių ratelių 
nuomonę, jog Klaipėdos žygis 
yra tik įžanga rūstesnių kari
nių puolimų, kuriuos turės 
padaryti > Francijos įtakoj esan
čios mažosios Valstybės, ypač 
Ix?nkija, kuri nori gauti visą 
Sileziją. •

(Pranešimas, kad Lenkijos 
seimas nutarė pašaukti jau
nesniuosius kareivius prie gin
klo, kas esąs naujų puolimų 
pranešėjas. •

Prie to reikia pridėti Mask
vos valdžios išleistą pareiški
mą, kad jei Francijos puoli
mas Ruhr pasieks tą laipsnį 
kad ir [Lenkija taps įtraukta į 
karinius žygius, tai gal ir Bu 
sija irgi turės įsimaišyti.

Vokietija prisibijo naujy 
puolimy

Lenkija ir Cecho Slovakija bufc 

rengiasi pulti Vokietiją.

BERLINAS, sausio 16. — 
Vis daugiau ir daugiau žemių 
atplėšiama nuo Vokietijos. Lie
tuvių pelrversmas, kuriame jie 
vakar užėmė Klaipėdos mies
tą, gali būti pasektas greitai 
bendru [Lenkijos ir Cecho Slo
vakijos puolimu ant Augšt. Si 
lezijos, jei žinios iš Kattovvitz 
ir Opipcdn yra teisingos. Abi 
tos šalįs nori atkąsti dalį Sile
zijos.

čecho Slovakija nori Hults 
chiner distrikto, o Lenkija — 
kasyklų distrikto, kur centru 
yra Hindenbung miestas. Vo
kiečių laikraščiai praneša apie 
didelius koncentravimus ka
riuomenės Lenkijoje ir čecho 
Slovakijoje palei Vokietijos 
rubežių. Girdi, Hos šalys norin 
čios' pasekti Lietuvos pavyz
džiu ir pulti Vokietiją kada 
viso pasaulio domė yra at
kreipta tik į Ruhr distriktą.

70,000 Francijos kareiviu 
Ruhr distrikte.

ESSEN, sausio 16. — Fran
cija veržiasi į Rirhr klonį did
žiausiomis savo karinėmis spė
komis ir vis daugiau kareivių 
gabenasi. Girdi, ji bandžiusi 
elgtis švelniau, bet vokiečiai 
atsisakę kooperuoti; kad jei ir 
dabar vokiečiai nepasiduosią, 
tai jie pamatysią tai, ką matė 
Belgija ir Francija laike karo.

Dabar Francija turi sutrau
kusi Ruhr distrikte jau 70,000 
kareivių. Kiekvienas tiltas yra 
saugomas kulkasvaklžiais, įpriė 
kiekvienos kryžkeles yra pas
tatytas sargybos, taipjau kiek
vienoje strateginėje vieloje ka
reivių, yra pilna* Visi keliai 
yra užimti gabenimu tankų ir 
ginkluotų automobilių, kulka- 
svaidžių ir laukų kanuolių.

Kasyklų savininkai gi nutarė 
neduoti Francijai anglių ir lau
kti ka franeuzai dabar darys.V v

Kasyklą savininkai 
nenusileidžia

Atsisako pristatyti Francijai 
anglis. Paduotas jiems 

ultimatumas.

LONDONAS, sausio 16. — 
Vokiečių kasyklų direktoriai 
Ruhr distrikte' vis dar atsisa
ko pildyti instrukcijas duotas 
kitų, o ne Vokietijos valdžios, 
sako Esseno žinia. Darbininkų 
nusistatymas yra nežinomas, 
bet manoma,, kad jie dirbs iki 
jiems bus mokama alga. Te
čiaus jie veikiausia padarys 
savo darbą lėtesniu, delei ko la 
bai sumažės kasyklų produk
cija.
Grūmoja kasyklų savininkams.

DUESSELDORF, sausio 16. 
— Reino-Vestfalijos kasyklų 
direktoriai gavo galutinus įsa^ 
kymus nuo gen. Deguotte at
naujinti anglių pristatymą 
Francijai ir Itelgijai vėliausia 
trečiadieny, kitaip prieš juos 
busią pavartotos naujos pa
baudos. Kasyklų savininkai 
yra nusisprendę nepaisyti 
Francijos įsakymų ir laukti ką 
Francija darys toliau.

Franeuzai dabar kontroliuo
ja kiekvieną išėjimą iš Ruhr i- 
Vokietiją.

Italija siūlo savo
tarpininkystę

LONDONAS, sąusio 16.
Iš Rymo gauta žinių, jog užsie
nio reikalų ministerija paskel
bė, kad Italija pasiūlė tarpi
ninkauti tarp Francijos ir Vo
kietijos kontribucijos klausi
mo įrišime. Italijos pasiūlymai 
esą “apima ekonominę kontro
lę Ruhr, kartu .padarant pre
kybinę sąjungą su Vokietija”. 
Ta sąjunga jokiu budu nebūtų 
nukreipta prieš Angliją.

$22,000,000 pelno
WA1SHINGTON, sausio 16 

Harry F. Sinclair, pirmiįiiinkas 
direktorių Sinclair Consolida
ted Oil Corp., liudijo senato 
komitetui, kad tos kompanijos 
grynas ipeOnas nuo jos vsusior- 
ganizavimo 1919 m. iki pefeitų 
metų birželio 30 d. siekė $22,- 
384,000,

Vokietijos kariuomenės “Piliečiu” goveda nulin-
koncentruojasi ties Ruhr čiavo streikierį

Netoli Ruhr sutraukta 25,000 
reichswerro. Jau visas 

Ruhr užimtas.

DORTM-UNiD, sausio 16. — 
Francijos generalinis štabas tu
ri žinių, kad 25,000 Vokietijos 
reicsvvehro yra sutraukta į 
pietus nuo Muenster, į šiaurę 
nuo Dortmund.

Franeuzai pasiekė Dort- 
mund ir iLuenen ir priekiniai 
Francijos ir Vokietijos pulkai* 
vietomis yra tik 8 ar 10 mylių 
atstume. Francija siunčia vis 
daugiau rezervų.

Užėmimas Ruhr baseino ta
po užbaigtas ir franeuzai sako, 
kad nė vienas svaras anglių 
negalės būti išgabentas iš Ruhr 
į Vokietiją be užmokėjimo di
delių taksų.

Demonstracija Maskvoje
Bet Rusijos komunistai nenori 

Vokietijos revoliucijos.

MASKVA, sausio 16. —Dau
gelio dirbtuvių darbininkai at
šventę sukaktuves nužudymo 
Berliine K. Liebknechto ir Ro
žės Luxemburg, surengė de- 
mcnstiraciją prieš karą ir 
Francijos užėmimą Ruhr.

Tarp iškeltų plekatų buvo ir 
su ūbaisiais: “Šailin Francijos 
imperialistai! Tegyvuoja Vo
kietijos revoliucija!”

Bet nors komunistai ir tiki
si, kad Vokietijoje kils bolše
vikiška revoliucija, bet Rusijos 
valdžia norėtų, kad viskas už
sibaigtų ramiai. Daugelis ko
munistų tvirtina, kad jei Vo
kietijoje kiltų bolševikiška re
voliucija, tai Rusija galbūt bu
tų priversta Vokietijos komu
nistus netik gelbėti ginklais, 
bet ir maitinti gyventojus. Bet
gi .pati Rusija neturi užtektinai 
maisto net ir savo gyvento
jams. Tečiaus tie patįs komu
nistai nurodo, kad 1918 m. Ru
sija buvo dar blogesnėj padė
ty, betgi ji galėjusi pasiųsti 
maisto Vokietijos spartakams.

Tvarko savo kariuomenes
Pilsudskis ir Trockis daro sa

vo armijų peržvalgas.
VAHSAVA, sausio 16.

Maršalas Pilsudskis ir gen. So- 
snowski važinėjasi palei Lenki
jos rytinį rubežių, peržiūrinė
dami savo armijas. Tą patį 
daro ir Busijo's karo ministe- 
ris [Leonas Trockis, peržiurinė- 
damas Rusijos vakarinį frontą.

Lenkijos valdžia tvirtina, 
kad tas supuolimas neturįs rei
kšmes, kadangi Lenkija norin
ti ir 'toliau laikytis taikos po
litikos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 16 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sVl sterlingų ....... $4.65
Austrijos 100 kronų............
Belgijos 100 frankų............... $6.19
Danijos 100 frankų ........... $19.76
Finų 100 markių ......... ?..... j. $2.55
Francijos 100 frankų ........... $6.78
Italijos 100 lirų ................... $4.90
Lietuvos 100 Litų ............ .r $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų .....   $18.52
Olandų 100 guldčnų .........   $39.62
Šveicarų 100 markių ........... $18.82
Švedijos 100 kronų ...........  $26.95
Vokietijos 100 markių ...... ,%c

Terorizuoja streikuojančius ge
ležinkeliečius. vGrumojama 
miestelių valdžiai. Siųs mi
liciją “piliečius” suvaldyti.

LITTLE ROCK, Ark., sausio 
16. —• Pasak čia gaivių žinių, 
kada tapo nulinčiuotas vienas 
streikuojanti s geleži nkeliet is 
Harrison, Ark./ mayorui ir 
miesto tarybai tapo įsakyta re
zignuoti, o mieštimaršalui ta
po įsakyta miestelį’" apleisti. 
Ginkluoti piliečiai patibųliuoja 
Harrisono gatves, j ieškodami 
daugiau streikuojančių gele
žinkeliečių. Gubernatorius 
McRae gavo prašymą suteiKti 
paigclBbos ir jis galbūt pasiųs\į 
ten valstijos miliciją.

Vaigšto nepatvirtinanti gan
dai, kad dar keli žmonės liko 
užmušti.

Sakoma, kad tie juodašimti
škieji piliečiai pradėjo veikti 
delei sudeginimo kelių tiltų ir 
sunaikinimo mašinų palei Mi- 
ssouri and North Arkansas ge
ležinkelį. Tų tiltų deginimas 
prasidėjęs dvejetą metų atgal, 
kada prasidėjęs to geležinkelio 
darbininkų streikas. Tris tiltus 
sudeginta .pereitą savaitę, delei 
ko kompanija pradėjusi galvo
ti apie panaikinimą ten gele
žinkelio.

Delei gręsiančio pavojaus ne
tekti geležinkelio , “piliečiai” 
pradėjo ginkluotis ir pulti 
streikierius ir jų (pritarėjus.

Harrisono kapitalistas ir ko
telio savininkas George ()‘Neal 
tapo viešai “piliečių” nuplak
tas už tai, kad jis užstatė kau
ciją už vieną streikuojantį ge
ležinkelietį, kuris yra kaltina
mas tilto (padegi iii e.

N i ii i n či u o t asa i geleži n k e i ie
tis E. C. Grcgor buvo susikir- 
tęs su “piliečiais”, kurie buvo 
atėję į jo namus kratos daryti. 
Vėliau jį rasta pakartą ant ge
ležinkelio tilto.

Gubernatorius gavo atsišau
kimą pagelbos ir tuojaus pa
siuntė generalinį adjutantą, 
kuris ištirs padėtį ir jei jis rei
kalaus, kareiviai tuojaus bus 
pasiųsti. Gubernatorius atsi
kreipė į legislaturą, prašyda
mas ją tuojaus veikti. Atstovų 
butas tuojaus priėmė rezoliuci
ją, leidžiančią gubernatoriui 
Harrisone paskelbti karo sto
vį ir .pasiųsti miliciją. I^egisla- 
tura tam tikslui .paskirsianti 

reikiamą sumą pinigų. Tikimą- 
si, kad senatas patvirtins rezo
liuciją.

Kuopa milicijos iš 50 žmo
nių jau gavo įsakymą prisiren
gti ir dar šiandie išvažiuoti į 
Harrisoną.

AMERIKA NEPARDAVINĖS 
GINKLŲ EUROPAI.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 13 d. — Amerikos valdžia 
nepardavinės jokių ginklų ku
riai nors šaliai arba asmeniui, 
kol prezidentas Hardingas bus 
valdžioje, — taip tapo oficiali- 
niai paskelbta baltajam na
me. Bet tolimesnis paaiškini
mas sako, kad šitokia politika 
nelies privatinių žmonių arba 
firmų teisę pardavinėt ginklus.

Šitas pranešimas yra padary
tas sąryšyje su dabartine pa
dėtim Europoje, kur grąsina 
pavojus, kad išnhujo gali pra
sidėti visuotinas karas*

Rusijos atsišaukimas
Protestuoja prieš Ruhr 

okupaciją.

MASKVA, sausio 15. Ru
sijos pirmas oficialinis pareiš
kimas savo nusistatymo lin
kui Francijos pasigriebimo 
Ruhr tapo padarytas šiandie 
Rusijos cen tralinio komiteto, 
formoje atsišaukimo “į viso 
pasaulio žmones.”

Jame aštriai protestuojama 
prieš Francijos ir jos talkinin
kų žygį ir sakoma, kad grę- 
sia naujas karas. Pareikšda
mas, kad imperialistines Fran
cijos kareiviai įsiveržė į Vo
kietijos industrinę širdį atsi
šaukimas sako, kad “šiame 
kritiškame momente Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai ne
gali tylėti.”

Kaltinama, kad Francija 
nuėjo toliau “begėdiško Ver- 
sailles” ir kad Anglija, Itali
ja ir Japonija, nusiplaudamos 
rankas ar tik silpnai protes
tuodamos, yra liek pat kaltos 
už sulaužymą Vokietijos žmo
nių suverenumo ir paminimo 
po kojų jų teisės apsisprendi
mo.

“'Baisus skurdas ir vargas 
gręsia darbininkų klesoms Vo
kietijoje,” baigia atsišaukimas. 
“Visai Europai gręsia augantis 
ekonominis pat rimas. Rusija 
persergsti viso pasaulio žmo
nes apie baisų pavojų, kuris 
gręsia taikai. Jūsų likimas yra 
jūsų pačių rankose.”

Karo stovis Transylvanijoj
VIENNA, sausio 16. — Aš

triausias karo stovis tapo pas- 
kelbtas vakar Transylvanijos 
miestuose ir kaimuose palei 
Vengrijos rubežių. Visi gyven
tojai turi būti savo namuose 
6 vai. vakare. Tai esą delei 
Vengrijos grūmojimo rūbeliui, 
bet Transylvanijos gyventojai 
ytra sujudę.

Bucharesto 'laikraščiai pra
neša, kad Bulgarija koncent
ruoja savo kariuomenę ties 
Dob rudžiu.

Kubos studentai streikuoja
HAVANA, sausio 16.— Ha

vanos universitetas yra apgul
tas streikuojančių studentų. 

Studentų komitetas, kuris pas
kelbė streiką, pastate pikietuo- 

tojus prie visų Įėjimų j uni
versitetą, su įsakymu niekam 
neleisti universitetan įeiti. Stu
dentai reikalauja pašalinti vie
ną profesorių, daugelio kitų 
admi-nistratyvių reformų ir 
taipjau studentų atstovybės 
universiteto administratyvese 
tarybose. Be to reikalaujama 
ir pedagoginių reformų.

Išreiškimui užuojautos tiems 
streikiejriams, studentų strei
kai tapo paskelbti verk visose 
augštesnėse mokyklose visoje 
šalyje.

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:15 v., leidžiasi 
4:45 v. Mėnuo leidžiasi 4:14 
vai. vakare.
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Klaipėdos Žinios.
ŽINIOS APIE KLAIPĖDĄ.

“Liet, žinios” rašo:
Štai pareina žinių, kad Klai- 

pos krašto gyventojai sparčiai 
organizuojasi kad apsigynus 
nuo vokiečių ir lenkų pasikėsi
nimų. Ta'i turi džiuginti kiek
vieną lietuvį pariotą. Bet džiaug
smu negalime apsieiti. Reikia ir 
iš musų pusės darbų ir aukų. 
Klaipėdiškiams reikės pagelbėti. 
Ikišiol, su gėda turime prisipa
žinti, kad snaudėme. Taigi da
bar kas tik gali tegul savo akis 
į Klaipėdą atkreipia. Kova už 
Klaipėdą bus ilga, ir nelengva. 
Tai atsiminkime. Turime savo 
pusėn patraukti žmones. Tad 
tikrai laimėsime.

Paduodame paskutinę iš to 
krašto korespondenciją ir kvie
čiame skubotai visiems tuomi 
reikalu užsiimti.
Naujausios žinios iš Klaipėdos 

krašto.

Ąlienstein’e, Isrutėj ir Tilžėj.
Klaipėdos Lietuvių Banko 

įkurtuvės. Gruodžio 16 d. dau
gelis svečių kurių tarpe buvo Pe- 
tisnė ir krašto prezidentas Ste
pu taitis, susirinko puikioje “Ry
to” draugijos salėje. (L. ž.)

Katalikų klebonas už Freišta- 
tą. Gruodžio 24 d. Klaipėdos ka
talikų bažnyčios klebonas, saky
damas vokiečių kalba pamokslą, 
ragino savo parapijonis reika
lauti “freištato”, nes esą tik per 
“freištatą” busią galima grįžti 
Klaipėdos kraštui atgal prie 
Vokietijos. (L. Ž.).

Už susidėjimą su Lietuva. 
Gruodžio 24 d. -įvyko viešas vie
tos žvejų susirinkimas, kuris 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
prieš lenkų pretenzijas į Klaipė
dą ir pareiškė noro susidėti su 
Lietuva. (L. Ž.)

Iš Klaipėdos Krašto

gauta iš Kauno apytikrė žinia ar C*. r e a •
gandas, kad Santarvė nutarę pri- OVfitlITIŲ HUOIUOIM IipS L|6t 
pažinti Lietuvą de jure. Tai su-1 „ .■ .
kėlė didžiausio entuziazmo; su uivos operos artistus 
orkestru ir “Dainos” choru visi i 
sugiedojo Tautos himną ir prie-I 
mė Santarvei padėkos rezoliuci
ją, kur reiškiama kad sąryšy su girdėti 
pripažinimu Lietvos de jure, operos artistų koncertų, susi- 
Klaipėdos krašto lietuviai tikisi < * " • • •

* * w

Lietuviai, visų pirma chica- 
giečiai, kurie turėjo progos 

Lietuvos valstybinės

Klaipėdos krašto visuomenė 
gyvena įtempto ūpo valandas, 
žinia, kad krašto likimas bus 
greičiausioj ateity išspręstas, 
žaibo greitumu aplakstė visus 
tolimiausiųjų krašto kaimų už
kampius. Lietuviai skubiai ren
ka parašus, po kuriais rašosi iš
tisi susirinkimai ir sueigos. Da
romi skaitlingi susirinkimai, kur 
vienbalsiai priimamos rezoliuci
jos prieš pastangas su freištato 
pagelba išduoti Klaipėdos kraš
tą Lenkams. Gruodžio 18 d. įsi
steigė “Mažajai Lietuvai gelbėti 
Komitetas”. Gruodžio 19 d. Ši
lutėje įvyko labai skaitlingas vi
so apskričio susivažiavusių į mu
gę lietuvių susirinkimas, kuria
me kalbėjo Amerikos lietuvių 
atstovas p. Ivaškevičius ir visa 

"eilė vietinių darbuotojų. Mugė
je ir mitinge išdalyta daugybė 
“Maž. Liet. Gelbėti Komiteto” 
atsišaukimų. Susirinkusieji pa
sirašė reikalavimą į Paryžiaus 
komisiją, reikšdami pageidavi
mų, kad Mažoji Lietuve nebūtų 
išduota kokioms riers machina
cijoms, o butų klausimas sku
biausiai išrištas Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto naudai. Taip 
pat vienbalsiai priimta rezoliuci
ja šio turinio: “Klaipėdos kra
što Šilutės apskrities lietuviai 
susirinkę š. m. gruodžio 19 d. Ši
lutėje ““Germania” salėje skait
lingame mitinge, griežtai prote
stuoja prieš pastangas su “frei
štato” pagelba atiduoti Klaipė
dos kraštą lenkų globai. Susi
rinkimas reikalauja kad Klaipė
dos kraštą valdytų palys lietu
viai”. Tokie susirinkimai įvyk
sta visoj eilėj didesniųjų ir ma
žesniųjų krašto miestelių ir vie
tų. “Freištato” burbulai jau su
sprogę ir pas didžiausius jo šali
ninkus. Atėjusios pirmosios ži
nios, kad Santarvė nutarusi pri
pažinti Lietuvą de jure, tarpe 
Klaipedieči sukėlė entuziazmo ir 
drauge vilties, kad pagaliau bus 
ir ^Klaipėdos krašto klausimas 
tuojau pat išspręstas, taip, kaip 
to geidauja teisybė ir lietuvių 
tautos gyvatos reikalai.

Klaipėdos krašto “freištatas” 
kvėpuoja kaip matyt pastarąsias 
savo dienas. Politinis gyveni
mas verda, žmonės sujudę. Kas
dien prieš kalėdinėse mugėse 
vyksta skaitlingi mitingai, arba 
susirinkimai. Begalinio gyvu
mo į ligi šiol apstyrusį to krašto 
gyvenimą įnešė amerikietis lie
tuvių veikėjas p. A. Ivaškevi
čius, |c urs nenuilstamai lanky
damas visus susirinkimus gyvai 
ir įdomiai vaizduoja Amerikos 
lietuvių tautinį judėjimą, jų 
drauginio gyvenimo budus ir su
sipratimą. Gruodžio 19 d. įvyku
siame skaitlingame susirinkime 
Šilutėj įvyko šitoks incidentas 
su vietine policija: baigus milin 
gą, žmonės vienbalsiai nubalsa
vę protesto rezoliuciją prieš len
kų kėsinimąsi įsikelti krašte, 
supuolė pasirašyti lapas Pary- | 
žiaus Komisijai dėl krašto iš-' 
sprendinio lietuvių naudai, įsiki
šo vietinės policijos agentai su 
visokių slaptų žvalgybininkų 
bii/rių ir rusų žandarų pav\i.džiu 
pareikalavo nesi rašyti lapų, ne- 
priiminėt rezoliucijų uždraudė 
platint atsišaukimus ir pradėjo 
užsirašinėt mitingo rengėjų ir 
vedėjų pavardes, paskelbdami 
viską perduoda “Valstybės Gy
nėjui”. Žmonės tiek pasipikti
no, kad jei ne rengėjų ir p. Ivaš
kevičiaus autoritetas policija bu
tų buvus sumušta. Susirinkimas 
bematant priėmė smarkią pro
testo rezoliuciją prieš savo poli- 
jos neteisingą elgesį. Dalykas 
tuojaus buvo perstatytas krašto 
vyr. komisarui p. Petisne, kurs 
peržiūrėjęs raštų ir rezoliucijų 
turinį ir neradęs nieko draudžia
mo, bylą panaikino ir lietuviams 
leido varyti savo kultūriniai tau
tinį darbą.

Vakare buvo Šilutėj surengtas 
didžiulis banketas, kur dalyvavo 
į 100 apskričio veikėjų. Išrink
tas “Maž. Liet. Gelbėjimo Komi
teto” skyrius laike vakarienes

Klaipėdos krašto lietuviai tikisi darė labai nevienodą apie juos, 
kad ir šio krašto 'likimas bus kaipo artistus, opiniją. Tas bu

vo galima pastebėti iš labai 
skirtingų atsiliepimų musų 
spaudoj. Įdomu tat išgirsti, ką 
svetimi apie juos sako — nors 
su ta svetima nuomone galė
tume ir nesutikti.

Chieagiškiis muzikos žurna
las “Tre Music News” savo 
leidiny sausio 12 d. straipsne
ly “Lithuanian Opera Artists 
i n Orchestra Hali Concert” 
šiai]) apie juos atsiiliepia:

“Ncpa prasta i didelio pasise
kimo turėjo artistingas ir pui
kus koncertas, kurį gruodžio 
26 d. davė trys didžiai talen
tingi lietuvių muzikai, p. J., 
Byra, tenoras; p. Oleka, bari
tonas ‘(abudu iš Lietuvos Val
stybinės Operos) ir Leškevi- 
čins, smuikais virtuozas. Šis 
paskutinis pirikuą artistas lai
mėjo didelių ovacijų už savo 
solo sugnieštas Kairnavidiaus, 
Nosez, Kreislerio, D voriuko ir 
De Berioto kompozicijas. Šau
nieji! vokalistai buvo taipjau 
jntuziastįngai sveikinanti ir 
aploduojami už nepaprastai 
puikų kiekvieno jų sudainavi- 
mą ’ arijų iš Mozarto, Verdi, 
Bizeto, Gounodo, Jjeoncavallo 
ir savo tautinių kompozitorių 
- įMoniuškos, Vanagaičio ir 
Kačainausko. Talipjau kie'kvie-

kuoskubiausiai išspręstas visos 
lietuvių tautos naudai.

XII—20 d. įvyko skaitlingiau- 
sis miltingas Prekulėj, kur po 
karštų graudinančių kalbų ly
giai visas tūkstantinis susirin
kimas prieš 2 balsu priėmė griež
tų, rezoliuciją prieš “freištato” ir 
lenkus. Po susirinkimo pasida
rė toks ūpas, kad žmonės tuos 
du prieš balsavusiu vos neapku- 
lė. Taip pat pasirašė keletas 
lapų parašus. XII—21 d. suren
giamai dar 2 susirinkimai Katy 
čiuose ir Pužaičiuose ir tt. Pla
čiau apie ūpą Mažojoj Lietuvoj,., 
kitą syk. (L. Ž.)

KAS DEDASI LIETUVOJ.
IR PLUNGĖ JAU ELEKTRA 

APŠVIEČIAMA.

Plungė, Telšių apskr. — Jau 
senai miestas yra apšviečia
mas elektros švieta, kurią ga
mina vietinis malūnas. Bet tos 
šviesos miestui neužtenka ir 
šviesa ne visai gera.

Š. m. gruodžio men. 12 d. 
pirmą kartą mieste /sužibo 
elektros šviesa, atvesta iš Sto
naičių, (7 kini. nuo Plungės), 
kur B-vė ‘‘Kultūra” pastatė 
malimą. Nors dar šviesa ne
daug kur teįvesta, bet greit 
bus ir miesto gatvės apšvie
čiamos.

Plungiškiai tikisi susilauksią 
iš miesto B-vės dar daugiau 
miestui įrengimų.

Tel. Boulevard 0451.

Or. M. M. Markui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

RYMAS IR LIETUVA 
Paveiksluose.

Seredoje, Sausio-January 17 d., 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3138 So. Halsted Street, 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 
delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pinpą sykį bus rodomi Chicagojc. Todelgi 
visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakalbas. Se
redoje, Sausio 17 d., marš visi j Mildos Svetainę.

įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

TAUTINIO EKONOMIN- 
GUMO SAVAITĖ

Sausio 17-24
Pirk atsargiai ir išmintingai, 
išmintingas pirkimas yra tau
pymu ; taupymas yra ekono- 
mingumu; muzika prisideda 
prie ekonomingumo suteikda
ma pasitenkinimu, kultūrą jr 
apšvietę.

Petisnė uždraudė Ivaškevičiui 
kalbėti. Petisnė uždraudė kal
bėti visuose Klaipėdos krašto su
sirinkimuose Amerikos piliečiui 
p. Ivaškevičiui ir užgynė platinti 
p. Lėbarto išleistą atsišaukimą 
vokiečių kalba. (L. ž.).

Lenkų veikimas Rytprūsiuose. 
Visuose žymesniuose Rytų Prū
sų miestuose Lenkai mano steig
ti konsulatus: Marieinyerdc’e,

Geriausi 
Cigįaretai

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

M AU ESTI PF|.tmeatrE‘W
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekinad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekinad. ir šventes.

5 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Tel. Yards 1138
STANLEY P. 

MAŽEIKA
1RABORIUS IR 

Balsamuotojas
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikąlams. Kaina 
meinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan!

—Jei žvalgais naujo fono
grafo, tai turi teisės prie 
Brunswicko Tausos Ban
ko.

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

AČIŪ !

Gerbiamasis:— i
Ab žiūrinėju naujo fonografo; malonėki

te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brui»swicKo Tausos Bankų ir jūsų taupymo 
planų Brunsvvicko Fonografui.

Vardas
Adresas
Miestas
Valstija

no jų individualiniai gabumai 
kaipo dainuotojų įvairiausios 
pušies savo originalinių liau
dies dalinu, Bušų ir Vokiečių 
didžių koncertinių dainų ir ki
tokią, parodė, kad jie yra tik
ri artistai su puikiais balsais ir 
dideliu artistiniu temperamen
tu. Be to, kiekvienas artistų 
pasirodė dar ir didžiai talen- 

kitam
šauniai ir simpatingai akom
panuodami. Ilgas programas 
turėjo tokios įvairybės ir nau- 
janybes, kad Visais atžvilgiais 
nusipelno gražiausio pagyri
mo.”

tingais pianistais, kits

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausi^ 

pasauly, 
rantuoja
mos 
čiai 
Ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių

kėjams armonikinė mokykla ar pa- 
mokinimų knyga. garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika ift gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Sercnelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Blue Ibland Avė., Chicago, III.

Kl. Jurgelonis v

ADVOKATAS
negu

armo-
dirb-
Jung.
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NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant,- statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. J visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės. t

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

■ Rusiškos ir Turkiškos Vanos
J I2th STREET
S t KeL Kedzie INU

COICAHO. HJL

>614-16 BMMvalt fW.SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

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

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

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta- 

z miems Lietuvoje
Vienintelį laisvos ir progresyvės min

ties dienraštį >

“Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

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

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 

' tarti teisybės žodį.
“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai

ko yra puošiamos karikatūromis.
Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do

lerius Amerikoje.
“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam

stą į namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-14
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 ild 8 v. ▼. kiekria- 
ną vakarą, išskyrus utaminką i? * 
ketvergą. Nedeliomis nuo 9 iki 12 | 
ryto. v ’

JOHN KUCHINSKAS į 
LIETUVIS ADVOKATAS 

32U'W. 22nd St., kerti Leaviti 8L I
Teiephone Canal 2562 

Valandos: 4 iki 6 po piet, Ir p«« 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen- ; 
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skęlina Pinigus ant pirmo morge- 
’iai’A ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS I
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOC1ATION BLDQ. 
19 So. La Šalie SL

Room 1808 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8896 
-T--- ..

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 6M 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chimcro
Tei. Y arda 4681

Tel. 8669
W. GRIGAL ! 

Lietutis Advokatas
’ Kambaris 306, Home Bank Bldg,' 

Kamp. Milvvaukee ir Ashland A t

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

7b West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

Herman P. H a ase
'ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gą? ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 $o. Halsted Street.

’ (Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

’irmas - Lietuvis
J. P. V ARK AL A & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius

. , Ofisai:
3241 So. Halsted Str.,

203 Dearborn St.
Chicago, III.

« Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

.< Tel. lAifayette 4223
Pliynbing, Heating

Kąipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38lb St., Chicago. IU.

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

kiti gerai žinomi PLOŠČ1AI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas plošč’us turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura*. 
1 ii* 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$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,



ŽINIOS APIE KLAIPĖDĄ.

“Liet, žinios” rašo:
Štai pareina žinių, kad Klai

pęs krašto gyventojai sparčiai 
organizuojasi kad apsigynus 
nuo vokiečių ir lenkų pasikėsi
nimų. Tai turi džiuginti kiek
vieną lietuvį pariotą. Bet džiaug
smu negalime apsieiti. Reikia ir 
iš musų pusės darbų ir aukų. 
Klaipėdiškiams reikės pagelbėti. 
Ikišiol, su gėda turime prisipa
žinti, kad snaudėme.
bar kas tik gali tegul savo akis 
į Klaipėdą atkreipia. 
Klaipėdą bus ilga, ir nelengva. 
Yųi atsiminkime. Turime savo 
pusęn patraukti žmones. Tad 
tikrai laimėsime.

Paduodame paskutinę iš to 
krašto korespondenciją ir kvie
čiame skubotai visiems tuomi 
reikalu užsiimti.
Naujausios žinios iš Klaipėdos 

krašto.

Taigi da-

Kova už

Ąlienstein’e, Isrutėj ir Tilžėj.
Klaipėdos Lietuvių Banko 

įkurtuvės. Gruodžio 16 d. dau
gelis svečių kurių tarpe buvo Pe
tisnė ir krašto prezidentas Ste
pu taitis, susirinko puikioje “Ry
to” draugijos salėje. (L. ž.)

Katalikų klebonas už Freišta- 
tą. Gruodžio 24 d. Klaipėdos ka
talikų bažnyčios klebonas, saky
damas vokiečių kalba pamokslą, 
ragino savo parapijoms reika
lauti “freištato”, nes esą tik per 
“freištatą” busią galima grįžti 
Klaipėdos kraštui atgal prie 
Vokietijos. (L. ž.).

Už susidėjimą su Lietuva. 
Gruodžio 24 d. -įvyko viešas vie
tos žvejų susirinkimas, kuris 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
prieš lenkų pretenzijas į Klaipė
dą ir pareiškė noro susidėti su 
Lietuva. (L. ž.)

NAUJIENOS. Chicago, IU. Trečiadienis, Saus. 17, 1923
gauta iš Kauno apytikrė žinia ar .. - • b ■
gandas, kad Santarvė nutarę pri- oVBilHiy 111101110110 įiP!6 O0r 
kėlė didžiausio entuziazmo; Ssū tuvos operos artistus 
orkestru ir “Dainos” choru visi 
sugiedojo Tautos himną ir priė
mė Santarvei padėkos rezoliuci
ją, kur reiškiama kad sąryšy su 
pripažinimu Lietvos dėt jure, 
Klaipėdos krašto lietuviai tikisi 
kad ir šio krašto likimas bus 
kuoskubiausjai išspręstas visos j vo galima pastebėti iš labai 
lietuvinMutos naudai.

XK—20 d. įvyko skaitlingiau- 
sis miltingas Prekulėj, kur po 
kari\ų graudinančių kalbų ly
giai visas tūkstantinis susirin
kimas prieš 2 balsu priėmė griež
tą rezoliuciją prieš “freištato” ir 
lenkus. Po susirinkimo pasida
rė toks ūpas, kad žmonės tuos 
du prieš balsavusiu vos neapku- 
lė. Taip pat pasirašė keletas 
lapų parašus. XII—21 d. suren
giamai dar 2 susirinkimai Katy 
čiuose ir Pažaičjuose ir tt. Pla
čiau apie ūpą Mažojoj Lietuvoj^ 
kitą syk. (L. Ž.)

Iš Klaipėdos Krašto DEDASI LIETUVOJ.
Klaipėdos krašto “freištatas” 

kvėpuoja kaip matyt pastarąsias 
savo dienas. Politinis gyveni
mas verda, žmonės sujudę. Kas
dien prieš kalėdinėse mugėse 
vyksta skaitlingi mitingai, arba 
susirinkimai. Begalinio gyvu-

IR PLUNGĖ JAU ELEKTRA 
APŠVIEČIAMA.

Lietuviai, visų pirma clrica- 
giečiai, kurie turėjo progos 
girdėti Lietuvos valstybinės 
operos artistų koncertų, susi
darė labtū nevienodą apie juos, 
kaipo artistus, opiniją. Tas bu-

no jų individualiniai gabumai 
kaipo dainuotojų įvairiausios 
rųšjes savo origina li n ių l'iau- 
dies daiinų, Husų ir Vokiečių 
didžių koncertinių dainų ir ki
tokių, parodė, kad jie yra tik
ri artistai su puikiais balsais ir 
dideliu artistiniu temperamen
tu. Be to, kiekvienas artistų 
pasirodė dar ir didžiai talen
tingais pianistais, kils
šauniai ir simpatingai akom
panuodami. Ilgas programas 
turėjo tokios įvairybės ir nau- 
janybės, kad Visais atžvilgiais 
nusipelno gražiausio pagyri
mo.”

kitam

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių
ITALIŠKU 

rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

Klaipėdos krašto visuomenė 
gyvena įtempto ūpo valandas, 
žinia, kad krašto likimas bus 
greičiausioj ateity išspręstas, 
žaibo greitumu aplakstė visus 
tolimiausiųjų krašto kaimų už
kampius. Lietuviai skubiai ren
ka parašus, po kuriais rašosi iš- mo į ligi šiol apstyrusį to krašto 
tisi susirinkimai ir sueigos. Da-. gyvenimą įnešė amerikietis lie- 
romi skaitlingi susirinkimai, kur tuvių veikėjas p. A. Ivaškevi- 
vienbalsiai priimamos rezoliuci- ■ ėills> |<lirs nenuilstamai lanky- 
jos prieš pastangas su freištato damas visus susirinkimus gyvai 
pagelba išduoti Klaipėdos kraš- jr įdomiai vaizduoja Amerikos 
tą Lenkams. Gruodžio 18 d. įsi- lietuvių tautinį judėjimą, 
steigė “Mažajai Lietuvai gelbėti 
Komitetas”. Gruodžio 19 d. Ši
lutėje jyyko labai skaitlingas vi
so a 
gę lietuvių susirinkimas, kuria
me kalbėjo Amerikos lietuvių 
atstovas p. Ivaškevičius ir visa 

’eilė vietinių darbuotojų. Mugė
je ir mitinge išdalyta daugybė 
“Maž. Liet. Gelbėti Komiteto” 
atsišaukimų. Susirinkusieji pa
sirašė reikalavimą f Paryžiaus 
komisiją, reikšdami pageidavi
mų, kad Mažoji Lietuva nebūtų 
išduota kokioms riers machina
cijoms, o butų klausimas sku
biausiai išrištas Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto naudai. Taip 
pat vienbalsiai priimta rezoliuci
ja šio turinio: “Klaipėdos kra
što Šilutės apskrities lietuviai 
susirinkę š. m. gruodžio 19 d. Ši
lutėje ““Germania” salėje skait
lingame mitinge, griežtai prote
stuoja prieš pastangas su “frei
štato” pagelba atiduoti Klaipė
dos kraštą lenkų globai. Susi
rinkimas reikalauja kad Klaipė
dos kraštą valdytų patys lietu- 

' viai”. Tokie susirinkimai įvyk
sta visoj eilėj didesniųjų ir ma
žesniųjų krašto miestelių ir vie
tų. “Freištato” burbulai jau su
sprogę ir pas didžiausius jo šali
ninkus. Atėjusios pirmosios ži
nios, kad Santarvė nutarusi pri
pažinti Lietuvą de jure, tarpe 
Klaipėdieči sukėlė entuziazmo ir 
drauge vilties, kad pagaliau bus 
ir JKlaipėdos krašto klausimas 
tuojau pat išspręstas, taip, kaip 
to geidauja teisybė ir lietuvių 
tautos gyvatos reikalai.

<ričio susivažiavusių į mu-

Petisnė uždraudė Ivaškevičiui 
kalbėti. Petisnė uždraudė kal
bėti visuose Klaipėdos krašto su
sirinkimuose Amerikos piliečiui 
p. Ivaškevičiui ir užgynė platinti 
p. Lėbarto išleistą atsišaukimą 
vokiečių kalba. (L. ž.).

Lenkų veikimas Rytprūsiuose. 
Visuose žymesniuose Rytų Prū
sų miestuose Lenkai mano steig
ti konsulatus: Mariemyerde’e,

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

M AJ ES T irIm-THEATRE-M*
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

J Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.
...

jų 
drauginio gyvenimo budus ir su
sipratimą. Gruodžio 19 d. įvyku
siame skaitlingame susirinkime; 
Šilutėj įvyko šitoks incidentas 
su vietine policija: baigus m i Ii n 
gą, žmonės vienbalsiai nubalsa
vę protesto rezoliuciją prieš len
kų kėsinimąsi įsikelti krašte, 
supuolė pasirašyti lapas Pary
žiaus Komisijai dėl krašto iš-' 
sprendinio lietuvių naudai, įsiki
šo vietinės policijos agentai su 
visokių slaptų žvalgybininkų 
buriu i misų žandarų pav\Ldžiu 
pareikalavo nesirašyti lapų, lie

pi i i m i net rezoliucijų uždraudė 
platint atsišaukimus ir pradėjo 
užsirašinėt mitingo rengėjų ir 
vedėjų pavardes, paskelbdami 
viską perduoda “Valstybės Gy
nėjui”. žmonės tiek pasipikti
no, kad jei ne rengėjų ir p. Ivaš
kevičiaus autoritetas policija bu
tų buvus sumušta. Susirinkimas 
bematant priėmė smarkią pro
testo rezoliuciją prieš savo poli- 
jos neteisingą elgesį. Dalykas 
tuojaus buvo perstatymas krašto 
vyr. komisarui p. Petisne, kurs 
peržiūrėjęs raštų ir rezoliucijų 
turinį ir neradęs nieko draudžia
mo, bylą panaikino ir lietuviams 
leido varyti savo kultūriniai tau
tinį darbą.

Vakare buvo Šilutėj surengtas 
didžiulis banketas, kur dalyvavo 
į 100 apskričio veikėjų. Išrink
tas “Maž. Liet. Gelbėjimo Komi
teto” skyrius laike vakarienės

Plungė, Telšių apskr. — Jau 
senai miestas yra apšviečia
mas elektros svietą, kurią ga
mina vietinis malūnas. Bet 
šviesos miestui neužtenka 
šviesa ne visai gera.

š. m. gruodžio mėn. 12 
pirmą kartą mieste smžibo 
elektros šviesa, atvesta iš Sto
naičių, (7 ikhn. nuo Plungės), 
kur B-vė “Kultūra” pastatė 
malūną. Nors dar šviesa ne
daug kur teįvesta, bet greit 
bus ir miesto gatvės apšvie
čiamos.

Plungiškiai tikisi susilauksią 
iš miesto B-vės dar daugiau 
miestui įrengimų.

tos 
ir

skirtingų atsiliepimų musų 
spaudoj. Įdomu tat išgirsti, ką 
svetimi apie juos sako — nors 
su ta svetima nuomone galė
tume ir nesutikti.

Chicagiškis muzikos žurna
las “Tre Music News” savo 
leidiny sausio 12 d. straipsne
ly “Lithuanian Opera Artists 
i n Orchestra Hali Concert” 
šiai]) apie juos atsiliepia:

“Nepaprastai didelio pasise
kimo turėjo artistingas ir pui
kus koncertas, kurį gruodžio 
26 d. davė trys didžiai talen
tingi lietuvių muzikai, p. J., 
Byra, tenoras; p. Oleka, bari
tonas ♦ (abudu iš Lietuvos Val
stybinės Operos) ir Leškevi- 
čius, smuikas virtuozas. Šis 
paskutinis puiku^ artistas lai
mėjo didelių ovacijų už savo 
solo sugnieštas Karnavi^iaus, 
Nosez, Kreislerio, Dvorako ir 
De Berioto kompozicijas. Šau
nieji vokalistai buvo taipjau 
jntuziastįngai sveil<inan|į ir 
aploduojami už nepaprastai 
puikų kiekvieno jų sudainavi- 
mą ’ arijų iš Mozarto, Verdi, 
Bizeto, Gounodo, (L'concavallo 
ir savo tautinių kompozitorių 
—įMoniuškos, Vanagaičio ir 
Kačainausko. Taipjau kiekvie-

Geriausių 
pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių m 
Valstijose ir |Į 
Italijoj.
DYKAI pir- ^23$

kūjams nrmonikinč mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų raŠy- 

I kitę angliškai. Katalogas, pnpra- 
t sius, duodama dykai.
< Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co. 

,817 Bltic Ibltind Avė., Chicago, III.

------------------------------- 1----------------------

Kl. Jurgelonisi
dešim- 
metų 

žemesnė
kalno*
negu 

nrmo-
dirb-

Jung.

<ADVOKATAS
DVODA TEISIŲ PATAKIIIHS

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

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyventojo vieta:
3323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvle- į 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir > 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 j 
ryto.

Arti 81. LomIb Ava 
CKICABO. UJ*

3514-16 Reoeevell RA

! Rusiškos ir Turkiškos Vanos
J I2th STREET
S R«L Kedale IMUSANDARA

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

RYMAS IR LIETUVA 
Paveiksluose.

Berodoje, Sausio-January 17 d., 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3138 So. Halsted Street, 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 
dclgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymų, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tų. ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi Chicagojc. Todėl gi 
visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakalbas. Se- 

’redoje, Sausio 17 d., marš visi j Mildos Svetainę.
Įžanga lėšų padengimui 25 centai.

Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

TAUTINIO EKONOMIN- 
GUMO SAVAITĖ

Sausio 17-24
Pirk atsargiai ir išmintingai, 
išmintingas pirkimas yra tau
pymu ; taupymas yra ekono- 
mingumu; muzika prisideda 
prie ekonomingumo suteikda
ma pasitenkinimų, kultūrų jr 
apšvietę.

■■ F.

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI- 

DŽIA A. L. T. SANDARA.
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai'visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvo^lietuviai literatai rasojai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
.$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai:SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

ĮVAIMIIIHIIIIIIIUHM

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

9211ZW. 22nd St., kerti Leavitt 8L 
Teiephone Canal 25S2 

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
•iar* ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie Si. 

Room 1308 
Valandos] 9 ryto iki S po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room BM 
Tek: Centai 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
į Tel. Ylrds 4681

Tel. Haymarket 8669 i
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Ai

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2569
Rez. 3293 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Herma n P. Haasc
'ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comir.«rce
133 VV. Washington St.,

x Phone Main 1308 
Chicago, III.

(S^iausj ciSareta;

ir

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

1RABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
irieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan!

—Jei žvalgais naujo fono
grafo, tai turi teisės prie 
Brunswicko Tausos Ban
ko.

Gerbiamasis :—• i
Aš žiūrinėja naujo fonografo; malonėki

te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brui»swicKo Tausos Bankų ir jūsų taupymo 
planų Brunswicko Fonografui.

Vardas
Adresas!
Miestas
Valstija

Juoz. F. Budnk
3343 So. Halsted St.

» t.A.J - Į-'T

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta- 

z miems Lietuvoje
Vienintelį laisvos ir progresyvės min

ties dienrašti

Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

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

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 

' tarti teisybės žodį.
“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai

ko yra puošiamos karikatūromis.
Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do

lerius Amerikoje.
“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam

stų į namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

Illlllllllllllllffl

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 $o. Halsted Street.

' (Eatfle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Pirmas Lietuvis
■j.P. VARKALA&CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius

. , Ofisai:
3241 So. Halsted Str.,

. 203 Dearborn St.
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

Tel. Ufayette 4223
Phunbing, Heating

Kąipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaial.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. UI.

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garnitura’ 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$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.
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B čnio Apžvalga
PASTABOS APIE BIZNIO 

DALYKUS
< Pramonės prospektai. — Pa- 
t lyginamai su kitomis pramonė
mis, laukiama kad sekamos pa
rodys didesnį veiklumą šių me
tų pradžią, bent trim pirmais 
mėnesiais:

Automobilių pramonėje veik
lumas nesimažina, bet didinasi.

Ardytojų darbas. — Kiekvie
na visuomenė išduoda tūlą skai
čių veiklių žmonių, kurie moka 
tverti, budavoti, tiesti pamatą 1923 metais automobilių dirbi- 
naujam gyvenimui. Bet taipjau mais matyt eis smarkiai. Fab

rikai dabai’ jau nespėja išpildy
ti užsakų. Automobilių kainos 
betgi paliks tokios kaip buvo.

Drabužių išdirbimas pasidau
gins šiais dviem ar trim mėne
siais. Olselio drabužių kainos 
gal kiek pakris, bet detalio par
davinėjime didelių atmainų ne
bus.

Elektros intaisymai — išdir- 
bystė nesumažės per visą žiemą. 
Kainos pasilaikys augštos.

Geležies liejyklos — dirbs 
smarkiai, ypač kad daug yra pa
reikalavimo iš geležinkelių ir au
tomobilių pramonės. .

Stiklo pramonė turės daug 
darbo per ištisus metus.

Malevos išdirbimas eis veik
liai iki vasarai, Malevų kainos 
gal nepakils.

Geležinkelių šapos turės daug 
darbo pei’ žiemą ir pavasarį.

Kl. Jurgelionis.

išduoda nedidelį skaičių tokių 
žmonių, kurie moka tiktai ardy
ti, griauti, keršyti ir versti gy
venimą į griuvėsius ir mizeri
ją-

Taip yra ir lietuvių visuome
nėj.

Ant laimės, daugumas žmo
nių ii* daugumas veikėjų pas 
mus atsižymi tveriančiomis ypa
tybėmis. Todėl mes matome 
nuolatinį progresą lietuvių gy
venime ir lietuvių biznyje, ne
žiūrint į didelius ir mažus ne
pasisekimus. Amerikos, ypač 
Chicagos lietuviai, nuolat žengia 
pirmyn pramoniniam ir prėky-1 
biniam gyvenime.

Vienok, mes turime ir kerš
tininkų, kurie savo keršto ir 
griovimo užsidegime kartais pa- 
jiegia sugriauti ir pagadinti to
kius darbus, kurių įvykinimui 
reikėjo padėti pajiegų nevienam 
bet desėtkams ir šimtams žmo
nių.

Pastebėtina yra, kad keršti
ninkams — ardytojams dažnai 
pasiseka savo griaunantiems ti
kslams panaudoti teismo įstai
gas, nes griovikai paprastai ne
sidrovi apskųsti bile ką, kad ir 
labiausia nebūtuose dalykuose 
— visvien arba po prisieka ar
ba be prisiekos. Tokie griovikai 
tįipjau moka susirasti ir advo

katų, kurie už pusdykę apsiima 
vAryti keršto ir griovimo darbą 
per visas teismo instancijas.

Tarp Chicagos advokatų, kaip 
neseniai buvo paskelbta Anglų 
laikraščiuose, randasi gerokas 
būrys tokių, kurie stačiai supir
kinėja skundus prieš įvairias 
bendroves, taipjau ir bilas, su 
tuo tikslu, kad užtraukus ant tų 
bendrovių receiverias, įmetus į 
bau k rūtą ir pasidalinus jų pini
gus su didžiausią skriauda vi
siems, kas tik tas bendroves tvė-

Lietuvos Lity Forma

pusėjeAntroj to popierėlio 
iškaitome kas seka:
“5 5
“LIETUVOS BANKO BANK
NOTAS
“Penki Litai
“Banknotų padarymas įstaty
mų baudžiamas”.
Imame antrą Lietuvos popie- 

rų pavyzdį ir jame randame 
kamus žodžius:

Vienoj pusėj:
“LIETUVOS BANKAS 
“PENKIOSUEŠIMTYS 50 
CENTŲ
“Kaunas, 1922 m. Lapkr. 16 d.
“Lietuvos Bankas 
“(parašas) Serija E 
(parašas)” 
Antroj pusėj: 
“LIETUVOS BANKO 
BANKNOTAS 
“50 CENTŲ
“Banknotų padarymas įstaty
mų baudžiamas”.

• Iš tų visų čia išrašytų žodžių 
jokiu būdu negalima suprast, 
kad tie popierėliai ant kurių tie 
žodžiai yra parašyta galėtų bū
ti kokio-nors banko notomis. 
Kiekvienas teisininkas sutiks, 
kad čia išrašyti žodžiai visai nė
ra tokiais žodžiais, kurie galė
tų padaryti bankinę ar kokią ki
tokią notą arba vekselį iš pa-

K

se-

prasto popierėlio, nors ir gražiai 
atspauzdinto. Ant popierėlio nė
ra prižado užmokėti iš kieno- 
nors puses, kas yra būtinai rei
kalinga bi-kokios notos rašte. 
Ant popierėlio, taipjau, nėra pa
žymėta kieno ir koks turtas už 
jį atsako ir kokioj vietoje ar 
įstaigoje tas popierėlis gali bū
ti pakeistas į tikrą pinigą, tai 
yra auksą.

Ant penklitinio popierėlio žo
džiai apie tai, kad vienas litas 
turi .150462 gramų aukso įrody
tų, kad Lietuvoj auksiniai 'litai 
yra pinigas, bet kur tąs auksas 
yra sukrautas ir ar jis atsako 
už išleistas popieras, apie tai vi
sai nėra nieko pasakyta ant po
pierėlio.

Žinoma, žodžiai “Lietuvos 
Banko Banknotas” yra pareiški
mu, jog kasnors norėjo ar ban
dė iš to popierėlio padaryti ban
kinę notą. Vienok, yra aišku, 
jog popierėlis nuo to nepavirsta 
į notą, nes nota arba vekselis 
tai nėra popierėlis bet parašy
tas ant popierėlio prižadas už
mokėti pinigus su pažymėjimu 
kame ir kada. Apart to, Lietu-

vos dailininkai turbut nei ne
manė net ii’ payadinti popierinių 
pinigų notomis arba vekseliais, 
nes jie matyt nesuprato ką rei
škia žodis “banknotas”, kurs 
tai žodis yra Lenkiškai-Rusišku 
iškraipymu Anglų žodžio “bank
note”, reiškiantį “bankinė nota” 
arba “vekselis”. Iš to nesuprati
mo ant Lietuvos popierinių pi
nigų atsidūrė ir ta juokinga 
tautalogija “banko banknotas.”

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

81U1 So. Hnlited St,, kampai 81 gal 
Telefonai Yardi 1119

Teisių žvilgsniu, Lietuvos E*L Centl ai Manu! iicturing1
. .. * , ..............................rUatflz.* Dn«bmisijos Banko obligacijų aišku

mui ir tikrumui dabartiniai Lie
tuvos popierėliai turėtų būti 
kuogreičiausiai panaikinti ir jų 
vietoj išleisti kiti, kurie atsa
kytų tarptautinei sąvokai apie 
popierinį pinigų. K. J.

Galicijos ukrainiečių dien
raščio “Svofboda” žiniomis, 
laike pirmo iškilmingo lenkų 
seimo posėdžio buvo pavogti 
seimo rūmuose R. Galicijos 
atstovo Ilotenstraich’o kaili
niai, verti kelių milionų lenkų 
markių. Taip atsitikus, 
jas seimo atstovas turėjo 
t i iš pirmo iškilmingo 
džio namo be kailinių.

nau- 
grįž- 
posė-

District Bank
1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles 
KLIŪTIS 

visokios rųšies gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

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

Parašyk dykos kny
gelės.

FRANKLIN O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos : 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

Visiems lietuvių biznieriams, 
o ypačiai visiems bendrovių ve
dėjams ir šęrininkams, reikia 
apsisaugoti nut> panašių ardyto
jų ir griovikų, kurie savo ker
štą varydami naikina tą, kas bu
vo pastatyta sunkiu darbu.

* ♦ ♦
Algų klausimas. — Svarstant 

apie Amerikos darbininkų algas 
ateityje, statistikai pažymi, kad 
algos dabar pasiekusios augš- 
čiausio laipsnio. Ypač tai, sako, 
matyt iš to, kiek dabar galima 
įpirkti už dabar gaunamas al
gas. Sulig “įpirkimo” galės, al
gos dabar stovinčios daug augš- 
čiaus, negu jos stovėjo karės 
metu ir tuoj po karės. Taip 1917 
metais algų “įpirkimo” indek
sas buvęs tik apie 120, o dabar 
pakilęs iki 200, kas reiškia, kad 
koks yra skirtumas tarp 120 ir 
200, toks yra skirtumas tarp to, 
kiek galima buvo įpirkti už dar
bininko algą 1917 metais ir 1922 
metais.

Laukiama yra, kad bėgyje 
ateinančių dešimties ar dvide
šimties metų įvairių produktų 
kainos Amerikoje aplamai neiš
kils bet veikiausia šiek tiek nu
puls.

O todėl išvedžiojama, kad da
bartinės Amerikos darbininkų 
algos, imant doleriais, gal būt 
neką bepakils, o anaiptol veikiau
sia turės eiti žemyn.

Kaip matyti iš tilpusios va
kar Naujienose žinios antgalviu, 
“Litai ir Centai ne Lietuvos Dai
lininkų Piešti”, Lietuvos vald
žia leisdama litus didžiausią do- 
mę kreipe į tai, kaip išrisavo- 
jus ir atspauzdinus litų popie
rines notas arba bumaškas.

Gaila, vienok, kad leidžiant 
popierinius pinigus Lietuvos val
džia kaip matyt visai nebuvo 
pasiteiravus kas dėl litų notų 
formos Lietuvos teisininkų.

Rezultate turime tokius Lie
tuvos popierinius pinigus, kurie 
visai neatsako žinomiems ir pri-I 
pažintiems supratimams apie. 
tai, kas yra popierinis pinigas. 
Lietuvos dabartiniai popieriniai 
pinigai nėra nei pinigais, nei ne- 
pinigais. Iš išvaizdos, jie yra at- 
spauzdinti panašiai kaip yra 
spauzdinami tokios rūšies doku
mentai, bet iš turinio jie tokios 
rūšies dokumentams neatsako. Į

Turim prieš savimi neaiškiai 
atspauzdinta popierėlį, ant ku
rio vienos pusės yra išspauzdin-

sekami žodžiai ir litaros: Į
“S. LIETUVOS BANKAS A.' 
“5 Penki Litai 5.
“Vienas litas turi .150462 gra
mu gryno aukso.

(Du parašai) 
“Kaunas, 1922 m. Lapkr. 16 d.

(Trys parašai) 
“LIETUVOS BANKAS” 

“244832”

Ii

sa-

Hansa

bai s
ce

UNITEOAMERICAN LINES
JO1NT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat

86,

ve, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lo

vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 k!c-
sos pasažienams naudotis.
Laivai: '‘Mount Clay ”,

Bayern”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi Sriu
“Resolute” “Relian-

ir “Albert Ballin” veža
1. 2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
151 W. Randolph St., 

Chicago, III. 
arba Įgaliotieji agenai.

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

* **

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

DETROIT, MICHIGAN
Weet

WM. J. STOLL CO„
Balchiunas pagelbininta 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 25th St„ 9509 CardMl 
Detroit, Mich.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus naraus, 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.

>

Bonams Aplikacijos
Išpildoma šitam Banke

Nereikalauji eiti net į vidurmiestj, kad kas tau blankas iš
pildytų.

Aplikacija turi būti švariai parašyta. Mes parašysim jums 
ii musų notaras patvirtins jos teisingumą be jokio mokesnio. Tik 
ateikite j banką — mes pasakysim jums, ar jus galit gaut boną, 
ar ne. Atsineškite su savim paliuosavimo dokumentus.

Šitas bankas bus atdaras trečiadienį nuo 6 iki 8 ir visą dieną 
šeštadienį nuo 9 ryto iki 8 vakare, kad patarnavus tiems, kurie 
negali ateiti paprastomis banko valandomis.

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street
TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

..................................... .......... ■-................................... 1 ........ .............

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR, A. J. BERTAŠIUS 'i
PHYSICIAN IR SURGEON ; 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5918

Ręzidencija, 3159 So. Union Ava 
Tel. Yards 1699

DR. A. MONTVID 
Lietivls Gydytojas Ir Chirurgąį» 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
•" Telephone Central 8862 

1824 VVabansia Aye. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kėdžių 7716

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 

X-SpinduliaJ
Seai IMI W. 82»d Si,

LeeviH 84. 1'eL Caaal

£ Telefonas i Boulevard 7949

1 DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvio Den tįstai

4712 South Aihland Ave^, 
arti 47-toi gatvii

Tel. Lafayitte 4988

Dr. M. T. Strikol’ia 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4401 Se. Ashland Are. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofise Tai.: Boulevard 7894 
Namų Tel.: Lafayetto MMB

Telephone Boulevard ROM
DR. A. JUOZAITIS

DKNTT8TA8
Valandos; nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. NedilioJ nuo 10 iki 12 ryte.
8261 8e. Halited St.. Chicago, IU.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 8o. Halstid St„ Chicago, 
kampai 18th St. 
Phom Canal 0257

III

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 plati, 
6 Iki 9 vakaro 

8259 So. Halited St., Chicagl

DR. F. MATULAITIS, 
IT60 Jei. Cempan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1- * dieną 

7—8 vakare
Tel. Markei 6284, Market 4526

&
TIephonae Tard* 5089

DR. H. STUPNICK!
8197 So. Morgan Sk. 

CHICAGO, IU. 
VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedlliomi ofisai yra 

uSdarytoa

Office Houra: 10 iki 12 pieta 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

FHYSICIAN AND SURGEON 
1'900 So. Halated St. 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė, 
2 Iki 4 po pietų

TeL Lafayette 0098

I 
>

Dr. V. A, Šimkus
Gydytojas, Chirurgai ir Akuieras 

8261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z, ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIBUBOAS

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

N •diliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halited flU

Kampai 18 ir Habted

Jtosldence Canal 2118 DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tdepheue Yardi 5884

DR. P. G. WIEWB
Prlimlmo valandai aue 8 1H 19 II 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted SU Chicago, III.

8241 0Mtk Kalite* St
TU.: Boulevard 7179

Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 
Chicago.

Baigusi 
Akuieri* 

*ol koleg* 
a; <lg« 
praktlka- 
usl Pen» 
flilvanijou 
hoHpital*- 

•e Pasek 
ningal po 
tarnauja 

• rii gim
tymo Du* 
*a rodą vi 
okioia Ii 
<>ia ir ki 
ibiuose ra) 
aluose m<* 
erims h 
nergi nonos

4^uR.iiErlZMAN^B
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa pat 14 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuierii.

Gydo aitraia Ir chror.liku Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jaustas metodas X-Ray jr kitokiui 
elektros prietaisui

Ofisas ir Labaratorija* 1021 W. 
i8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plit% 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

''Dienomis: Canal 
R110 arba 857

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4186

Telefonai

8818 So. Halated St 
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai .
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriiku, Vyri&kg ir^ 
Vaik4 ligg

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

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

h — t

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akakrka
3113 S.Halsted ak
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymu. 
Kiekviename at
sitikima teikia 
ypatiiką trižlu- 
re j imą. Duoda
patarimus mo
terims ir margi 
noras veltui.

Tel. Pallman 5432

i.SHDSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

1 ' .. . .......... r
Dr. Natalija Žukauskas t

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniikaa li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyną, 
moterų ir vaikų. Specialisto mo- 
teriikų ir merginų ligų.

943 W. 83rd Place
Phone Boulevard 9818 

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

V-.........  .... . m I./

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

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

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

5:30 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan Ava.

v Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.
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DALYKUS <
Ardytojų darbas. — Kiekvie

na visuomenė išduoda tūlą skai
čių veiklių žmonių, kurie moka 
tverti, budavoti, tiesti pamatą 
naujam gyvenimui. Bet taipjau 
išduoda nedidelį skaičių tokių 
žmonių, kurie moka tiktai ardy
ti, griauti, keršyti ir versti gy
venimą į griuvėsius ir mizeri
ja.

Taip yra ir lietuvių visuome
nėj.

Ant laimės, daugumas žmo-« 
nių ir daugumas veikėjų pas 
mus atsižymi tveriančiomis ypa- 
tybėmis. Todėl mes matome 
nuolatinį progresą lietuvių gy
venime ir lietuvių biznyje, ne
žiūrint į didelius ir mažus ne
pasisekimus. Amerikos, ypač 
Chicagos lietuviai, nuolat žengia 
pirmyn pramoniniam ir prėky-'

Pramonės prospektai. — Pa
lyginamai su kitomis pramonė
mis, laukiama kad sekamos pa
rodys didesnį veiklumą šių me
tų pradžią, bent trim pirmais 
mėnesiais:

Automobilių pramonėje veik
lumas nesimažina, bet didinasi. 
1923 metais automobilių dirbi
mais matyt eis smarkiai. Fab
rikai dabar jau nespėja išpildy
ti užsakų. Automobilių kainos 
betgi paliks tokios kaip buvo.

Drabužių išdirbimas pasidau
gins šiais dviem ar trim mėne
siais. Olselio drabužių kainos 
gal kiek pakils, bet detalio par
davinėjime didelių atmainų ne
bus.

Elektros intaisymai — išdir- 
bystū nesumažės per visą žiemą. 
Kainos pasilaikys aukštos.

Geležies liejyklos — dirbs 
smarkiai, ypač kad daug yra pa
reikalavimo iš geležinkelių ir au
tomobilių pramonės. .

Stiklo pramonė turės daug

Antroj to popierėlio pusėje 
įskaitome kas seka:
“5 5 5
“LIETUVOS BANKO BANK
NOTAS
“Penki Litai
“Banknotų padarymas įstaty
mų baudžiamas”.
Imame antrą Lietuvos popie- 

rų pavyzdį ir jame randame se
kamus žodžius:

Vienoj pusėj:
“LIETUVOS BANKAS
“PENKIOSDEŠIMTYS 50
CENTŲ
“Kaunas, 1922 m. Lapkr. 16 d.
“Lietuvos Bankas
“(parašas) Serija E
(parašas)”
Antroj pusėj:
“LIETUVOS BANKO
BANKNOTAS
“50 CENTŲ
“Banknotų padarymas įstaty
mų baudžiamas”.

• Iš tij visų čia išrašytų žodžių

prasto popierėlio, nors ir gražiai 
atspauzdinto. Ant popierėlio nė
ra prižado užmokėti iš kieno- 
nors pusės, kas yra būtinai rei
kalinga bi-kokios notos rašte. 
Ant popierėlio, taipjau, nėra pa
žymėta kieno ir koks turtas už 
jį atsako ir kokioj vietoje ar 
įstaigoje tas popierėlis gali bū
ti pakeltas į tikrą pinigą, tai 
yra auksą.

Ant penklitinio popierėlio žo
džiai apie tai, kad vienas litas 
turi .150462 gramij aukso rody
tų, kad Lietuvoj auksiniai 'litai 
yra pinigas, bet kur tąs auksas 
yra sukrautas ir ar jis atsako 
už išleistas popieras, apie tai vi
sai nėra nieko pasakyta ant po
pierėlio.

Žinoma, žodžiai “Lietuvos 
Banko Banknotas” yra pareiški
mu, jog kasnors norėjo ar ban
dė iš to popierėlio padaryti ban
kinę notą. Vienok, yra aišku, 
jog popierėlis nuo to nepavirsta 
į notą, nes nota arba vekselis 
tai nėra popierėlis bet parašy
tas ant popierėlio prižadas už
mokėti pinigus su pažymėjimu 
kame ir kada. Apart to, Lietu

vos dailininkai turbut nei ne
manė net ir payadinti popierinių 
pinigų notomis arba vekseliais, 
nes jie matyt nesuprato ką rei
škia žodis “banknotas”, kurs 
tai žodis yra Lenkiškai-Rusišku 
iškraipymu Anglų žodžio “bank
note”, reiškiantį “bankinė nota” 
arba ‘‘vekselis”. Iš to nesuprati
mo ant Lietuvos popierinių pi
nigų atsidūrė ir ta juokinga 
tautalogija “banko banknotas.”

Teisių žvilgsniu, Lietuvos E- 
misijos Banko obligacijų aišku
mui ir tikrumui dabartiniai Lie
tuvos popierėliai turėtų būti 
kuogreičiausiai panaikinti ir jų 
vietoj išleisti kiti, kurie atsa
kytų tarptautinei sąvokai apie 
popierinį pinigą. K. J.

Galicijos ukrainiečių dien
raščio “Svoboda” žiniomis, 
laike pirmo iškilmingo lenkų 
seimo posėdžio buvo pavogti 
seimo rumųpse R. Galicijos 
atstovo Hotcnstraich’o kaili
niai, verti kelių milionų lenkų 
markių. Taip atsitikus, nau
jas seimo atstovas turėjo grįž
ti iš pirmo iškilmingo posė
džio namo be kailinių.

/—1 1 ■ 1 n i

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokios rųSies gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

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

l’aražyk dykos kny
gelės.

FRANKLIN O. CARTER 
120 S'o. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12
■ y

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

io* koleg* 
ilga

praktika- 
<isl Pen» 
silvanijoj 
hospitali- 

<e Pasek 
ningai pa 
tarnauta 

<ri* gim 
lymu Du* 
<• rodą vi 
okioie Ii 
<>*• Ir kl 
■iriuos* ral 
aluos* m* 
nrims H 
nerginoms

biniam gyvenime.
Vienok, mes turime ir kerš

tininkų, kurie savo keršto ir 
griovimo užsidegime kartais pa
diegia sugriauti ir pagadinti to
kius darbus., kurių įvykinimui 
reikėjo padėti pajiegų nevienam 
bet desėtkams ir šimtams žmo
nių.

Pastebėtina yra, kad keršti
ninkams — ardytojams dažnai 
pasiseka savo griaunantiems ti
kslams panaudoti teismo įstai
gas, nes griovikai paprastai ne
sidrovi apskųsti bile ką, kad ir 
labiausia nebūtuose dalykuose 
— visvien arba po prisieka ar
ba be prisiekos. Tokie griovikai 
Sųpjau moka susirasti ir advo- 

atų, kurie už pusdykę apsiima 
varyti keršto ir griovimo darbą 
per visas teismo instancijas.

Tarp Chicagos advokatų, kaip 
neseniai buvo paskelbta Anglų 
laikraščiuose, randasi gerokas 
būrys tokių, kurie stačiai supir
kinėja skundus prieš įvairias 
bendroves, taipjau ir bilas, su 
tuo tikslu, kad užtraukus ant tų 
bendrovių receiverius, įmetus į 
bankrutą ir pasidalinus jų pini
gus su didžiausia skriauda vi
siems, kas tik tas bendroves tvė
rė.

Visiems lietuvių biznieriams, 
o ypačiai visiems bendrovių ve
dėjams ir šėrininkams, reikia 
apsisaugoti nuo panašių ardyto
jų ir griovikų, kurie savo ker
štą varydami naikina tą, kas bu
vo pastatyta sunkiu darbu.

* *♦
Algų klausimas. — Svarstant 

apie Amerikos darbininkų algas 
ateityje, statistikai pažymi, kad 
algos dabar pasiekusios augš- 
čiausio laipsnio. Ypač tai, sako, 
matyt iš to, kiek dabar galima 
įpirkti už dabar gaunamas al
gas. Sulig “įpirkimo” galės, al
gos dabar stovinčios daug augš- 
čiaus, negu jos stovėjo karės 
metu ir tuoj po karės. Taip 1917 
metais algų “įpirkimo” indek
sas buvęs tik apie 120, o dabar 
pakilęs iki 200, kas reiškia, kad 
koks yra skirtumas taip 120 ir 
200, toks yra skirtumas tarp to, 
kiek galima buvo įpirkti už dar
bininko algą 1917 metais ir 1922 
metais.

Laukiama yra, kad bėgy7 j e 
ateinančių dešimties ar dvide
šimties metų įvairių produktų 
kainos Amerikoje aplamai neiš
kils bet veikiausia šiek tiek nu
puls.

O todėl išvedžiojama, kad da
bartinės Amerikos darbininkų 
algos, imant doleriais, gal būt 
neką bepakils, o anaiptol veikiau
sia turės eiti žemyn.

DETBOIT, MICHIGAN
1394 Herai. (MW8
wm. j. sttoll co„

J. Balchiunas pagelbininkae 
(arba asistentas) 

GRABORIUS 
102# — 25th St„ 9509 Cardeal 

Detroit, Mielu

darbo per ištisus metus.
Malevos išdirbimas eis veik

liai iki vasarai, Malė v ų kainos 
gal nepakils.

Geležinkelių šapos turės daug 
darbo per žiemą ir pavasari.

Kl. Jurgelionis.

jokiu budu negalima suprast, 
kad tie popierėliai ant kurių tie 
žodžiai yra parašyta galėtų bū
ti kokio-nors banko notomis. 
Kiekvienas teisininkas sutiks, 
kad čia išrašyti žodžiai visai nė
ra tokiais žodžiais, kurie gale- 
tų padaryti bankinę ar kokią ki
tokią notą arba vekselį iš pa-

r

Bonams Aplikacijos
Išpildoma šitam Banke

M^uR.HEAZMAN^ 
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aitrai* Ir chror.iikaa Ilgas 
ryrų, moterų ir raiką pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray jr kitokiui 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Labaratorija* 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.
' VALANDOS: Nuo 10—12 piatą, 
ir nuo 6 iki 8 <al. vakarai*.

f'Dienomis: Canal 
R110 arba 857

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4186

8813 So. Halated St
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

Telefonai

Lietuvos Lity Forma

TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

ti

LaavtM St T«L CaaaJ

Telefonas i Boulevard 7949

DR. S. BIEŽIS 
•YDTTOJAS IK CHIRUMAA 

X-Spindulial
Dr. M. T. Strikol’is 

Lietevi* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4401 Se. Ashland Avet

DR. A. MONTVII) 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirargan 

25 E. Wn»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8862 
1824 Wabanaia Aye. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzl* 7716

DR. C. Z. VEŽELIS !
Lietuvi* Denti*t«* 

4712 South Ashland Avė* 
arti 47-to* gatvie

ce

Kaip matyti iš tilpusios va
kar Naujienose žinios antgalviu, 
“Litai ir Centai ne Lietuvos Dai
lininkų Piešti”, Lietuvos vald
žia leisdama litus didžiausią do- 
mę kreipe į tai, kaip išrisavo- 
jus ir atspauzdinus litų popie
rines notas arba bumaškas.

Gaila, vienok, kad leidžiant 
popierinius pinigus Lietuvos val
džia kaip matyt visai nebuvo 
pasiteiravus kas dėl litų notų 
formos Lietuvos teisininkų.

Rezultate turime tokius Lie
tuvos popierinius pinigus, kurie 
visai neatsako žinomiems ir pri- į 
pažintiems supratimams apie 
tai, kas yra popierinis pinigas. 
Lietuvos dabartiniai popieriniai 
pinigai nėra nei pinigais, nėi ne- 
pinigais. Iš išvaizdos, jie yra at-! 
spauzdinti panašiai kaip yra 
spauzdipami tokios rūšies doku
mentai, bet iš turinio jie tokios 
rūšies dokumentams neatsako. Į

Turim prieš savimi neaiškiai 
atspauzdintą popierėlį, ant ku
rio vienos pusės yra išspauzdin- 

sekami žodžiai ir litaros: į
“S. LIETUVOS BANKAS A. 
“5 Penki Litai 5.
“Vienas litas turi .150462 gra
mu gryno aukso.

(du parašai) 
“Kaunas, 1922 m. Lapkr. 16 d.

(Trys parašai) 
“LIETUVOS BANKAS” 

“244832

\T’

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias 

visas dalis
Lietuvos

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis.

“Mount Clay”, 
“Bayern”, Mount 

Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 

ir “Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

I.aivai:
Hansa

sa-
86,

Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

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

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

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

H

Nereikalauji eiti net į vidurmiestj, kad kas tau blankas iš
pildytų.

Aplikacija turi būti švariai parašyta. Mes parašysim jums 
ii musų notaras patvirtins jos teisingumą be jokio mokesnio. Tik 
ateikite j banką — mes pasakysim jums, ar jus galit gaut boną, 
ar ne. Atsineškite su savim paliuosavimo dokumentus.

Šitas bankas bus atdaras trečiadienį nuo 6 iki 8 ir visą dieną 
šeštadienį nuo 9 ryto iki 8 vakare, kad patarnavus tiems, kurie 
negali ateiti paprastomis banko valandomis.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Ręzidencija, 3159 So. Union Ava 
Tel. Yards 1699

Tel. Lafayette 4988

I-------------------------- ---------------------- *
Telephofle Boulevard 50M

DR. A. JUOZAITIS
DINTTSTA8

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. NedlUoj nuo 10 iki 12 ryte.

3261 8e. Halated St., Chlcegų, UI

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicage, III- 
kampas I8tb Si. 
Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Uetąvb Gydytoja* ir Chirurgai 

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

3259 So. Halated St., Chlcagą

DR. F. MATULAITIS, 
8T09 Jec. Campaa Ar. 

DETROIT.MICH.
Ofiso valandos: 1- 3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markei 6284, Markei 4526

Ofise Tel. j Boulevard 7898 
Namą Tai.: Lafayette 0NM9

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieraa 

8261 S. Halsted St. 
Tai. Boulevard 5058

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Ynska 

PHTSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Are, 
2 iki 4 po pietą

Tel Lafayette 0098

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z, ZALATORIS 
OYPYTOJAS ir CBIRUBSA8 

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

Madllinmls nuo 9 iki 12 ryt* 
1821 So. Halated Su 

Ksaipa* 18 ir Halsted 81

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

IW*>h*ue Yards 5884

OR. F. G. MENES
Prilmimo valando* aue 8 iki 18 II 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. rak.
8325 So. Halsted St., Chicago, 111.

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas , 
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką k 
Vaike ligą

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 ral. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
▼akaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

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

b . .......... .. „ .......................... . .....

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akelerku
I 3113 S.Halsted ai 
Į Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teiki* 
ypatilką t ri žiū
rėjimą. Dnod* 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pallman 6432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

Dr. Natalija Žukauskas t
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
moterų ir vaiką. Specialiau mo
teriškų ir merginą ligą.

943 W. 33rd Plaee
Phone Boulevard 9818

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

—.......................... .................

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.
■■ ■    1'■"' ■"  .....................  R** i I * I II I ■ I * II III asUpii<

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

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

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.
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vedą “nereguliariniai” gink
luoti būriai, atėję iš Didžio
sios Lietuvos. Tatai ir vėl 
turėjo sukelti neramių min
čių Amerikos lietuviuose. 
Nes, viena, toks įvykusiojo 
sukilimo būdas galėjo reikš
ti, kad jisai tapo suplanuo
tas už Klaipėdos krašto sie
nų ir padarytas, neatsižvel
giant į krašto gyventojų no
rą; antra, jisai galėjo įvelti 
j pavojingus keblumus pačią 
Lietuvą. Kad ir nereguliari- 
nėms ginkluotoms Lietuvos 
jiegoms pamėginus įvykint 
perversmą Klaipėdos kraš
te, Lietuva visviena galėjo 
būt padaryta atsakominga 
už tai ir nubausta. Ir ką ji 
butų dariusi, turėdama prieš 
save milžinišką Franci jos 
militarizmą ir iš visų pusių 
apsiausta priešų arba nepa
lankių kaimynų!

Bet šiandie jau mes gali
me daug ramiaus žiūrėti į 
besivystančią Klaipėdos kra
šte kovą, ir musų simpatijų 
klaipėdiečių pastangoms jau 
nebedrumsčia abejonės apie 
sukilimo tikslingumą. Šian
die mes žinome, kad tai yra 
pačių Klaipėdos krašto žmo
nių kova, kilusi iš tų nepa
kenčiamų sąlygų; į kurias 
juos pastatė godžių ir ap
gaulingų Santarvės imperia
listų politika! Mes butume 
žinoję tai iš pat pradžių, jei
gu butų atlikę savo tiesiogi
nę pareigą tie Lietuvos vald
žios organai (atstovybė, in
formacijų biuras ir t. t.), 
kurie privalo informuoti lie
tuvių visuomenę apie svar
besniuosius Lietuvai reika
lus.

Žinios, kurios tik dabar 
pasiekė Amerikos lietuvius, 
rodo, kad smarkus judėjimas 
Klaipėdos krašte prieš San
tarvės politiką ir už krašto 
susijungimą su Lietuva pra
sidėjo jau daugiaus, kaip 
mėnesis laiko prieš tai, kai 
tenai. įvyko atviras sukili-
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Klaipėdos padė
čiai aiškėjant.

Pirmosios žinios apie įvy
kius Klaipėdos krašte buvo 
taip keistos, kad jos iššaukė 
tik nusistebėjimu ir nerima
stį Amerikos lietuviuose^ 
Buvo pranešta, kad Lietu
vos kariuomenė traukianti 
linkui Klaipėdos tikslu už-1 
imti tą kraštą, pašinaudo-Į 
jant tąja keblia tarptautine! 
situacija, kuri susidarė Eu
ropoje dėl franeuzų įsiver
žimo Ruhro sritin. Išgirdęs 
tokią žinią, kiekvienas pro
taująs žmogus, kad ir da 
taip trokštąs tos teritorijos 
sujungimo su Lietuva, turė
jo pamanyti: nejaugi Lietu
vos valdžia mėgina eiti len-' 
kų Želigovskio ir italų “D’- 
Annunzio pėdomis!

Vėliaus pasirodė, kad ta mas. Gruodžio pradžioje ta- 
žinia yra neteisinga. Bet sai judėjimas jau apsireiškė 
naujos telegramos ėmė skel-! dideliuose klaipėdiečių mi- 
bti, kad Klaipėdos sukilimą 'tinguose ir pastanguose su-

siorganizuoti kovai su “frei- 
štatininkais”. Viduryje to 
paties mėnesio jau įsikūrė 
tasai organas, kuris paskui, 
sukilimo. laiku, pasiskelbė 
laikinąją krašto valdžia, — 
Mažajai Lietuvai Gelbėti 
Komitetas. Bėgiu to paties 
mėnesio įvairus Klaipėdos 
krašto gyventojų sluoksniai 
(pav. žvejai) pareiškė savo 
griežtą nusistatymą sulig 
krašto ateities.

Sukilimas buvo tiktai lo- 
ginga išvada iš to judėjimo, 
— kai Santarvės diplomatų 
machinacijos parodė klaipė
diečiams, jogei beveik nėra 
jokios vilties, kad krašto li
kimo klausimas butų išsprę-. 
stas tinkamu jo gyventojams 
budu. Vadinasi, tai nebuvo 
nei želigovskinio pobūdžio' 
avantiūra, nei slaptų sąmok
slininkų “puč”, o tiktai rim
ta pabudusios liaudies kova 
dėl savo laisvės ir geresnės 
ateities. \

Kaipo tokią, mes ir svei
kiname ją! Jau vakar buvo 
“Naujienose” nurodyta, kuo 
Amerikos lietuviai gali pa
remti tą kovą: jie turi mes
ti ant likimo svarstyklių, 
kurios šioje valandoje sveria 
susirėmusias dėl Klaipėdos 
krašto jiegas, visą savo mo
ralinę pajiegą Lietuvos šali
ninkų pusėje, ir turi ruoštis 
padėti Klaipėdos kovotojams 
sutvarkyt ir atstatyt savo 
kraštą, kai jisai bus galuti
nai išplėštas iš imperializmo 
nagų.

Pirmutiniai tos kovos žy-i 
giai yra laimėti. Sukilėlių j 
rankose jau yra ne tiktai so
džius, bet ir pats krašto cen? 
tras — Klaipėdos miestas.! 
Yra todėl vilties, kad bus , 
pasiektas ir galutinas kovo
tojų tikslas. Laimingai!..

Del perdidelio išvežimo me
džių iš Lenkijos užsienin, Len
kijoj jaučiama didele medžią- Į 
gos stoka medžio išdirbinio! 
dirbtuvėse. Tai dėl medžio sto
kos gruodžio 5 d. sustojo vie- 
na didžiausia Lenkijos degtu-, 
kų dirbtuve, kurios 580 darbi- , 
ninku liko be darbo.

“VALSTYBĖS GRIOVIKŲ” 
FABRIKAVIMAS.

“Socaldemokratc” ” Kalinių 
draugas rašo, kaip Lietuvoje 
yra fabrikuojami “valstybes 
grioyjkai”. štai jo įžodžiai:

“Apie vidurį birželio m. 
1921 m. Sedos m. (Mažeikių 
apskr.) vikaras kun. Umbra
sas surengė ‘Pavasarininkų’ 
kuopos naudai gegužines, 
kurioms išrinko vieta Užpe
lki krūmuose (apie 2 k ii. nuo 
miestelio). Parinktą gegu
žinėms vietą kunigas a]>liesė 
virvėmis ir ėmė pardavinėti 
bilietus. Bilietų kaina bu
vusi nustatyta 10 auks. Kai 
žiuri, viskas kaip reikia, nie
ko įstabaus. Vienok atsiti
ko ir įstabių dalykų.

“Netoli nuo užtiesto virvė
mis ploto susirinko ir susė
do pulkelis jaunų vaikinų ir 
merginų. Nenukentęs kuni
gas atėjo ir pasiūlė jiems eit 
pirkt bilietų. Kai kurie iš 
publikos atsakė, kad jiems 
esą perbrangųs bilietai. Ku
nigas nuėjo, bet po valandos 
sugrįžo ir pasiūlė vėl pirkti 
bilietus jau papiginta kaina. 
Linksminantysis jaunimas 
pranešė, kad jam ir tai esą 
pefibrangu, ypač, kuomet 
prioglobstyj Iiuosos gamtos 
ir už dyką galima žaisti. Ku
nigas supyko ir pranešė, kad 
čia esanti ‘jo’ vieta ir žaisti 
esą negalima. Nenorėdamas 
jaunimo būrelis vešli kokių 
nors s-u kunigu ginčų pasi
traukė keletą desėtkų žings
nių toliau ir vėl tęsė savo 
žaidimą. Sup rantam a, kad 
laisvojo jaunimo būreliu su
sirinko daugiau, negu su
rengtose gegužiuose. Mato
mai iš tos priežasties kuni
gas labai ‘įširdo’. Tai Įrodo 
kad ir tai, kad už kiek laiko 
vėl jis pribuvo, bet šį kartą 
jau su milicininku ir vargo- 
iiinku Saulyčių vedinas ir 
paprašė, kad jeigu kas nori 
šokti ir žaisti, tai gali eiti į 
surengtas ^gegužines, čion, 
girdi, žaisti jis neipa velysiąs. 
Nenorėdamas jaunimas šiuo 
sykiu priešintis ‘autoritetui’ 
milicininko asmeny, pradėjo 
skirstytis, tik prieš išsiskirs- 
tant, neiškentė nesurikęs at- 

skolinančiam kunigui su 
valdžios ‘autoritetu” ‘ura*, 
už ką kunigas, matyt, labai 
supyko, nes atsigrįžęs pasa
kė: ‘ne aš busiu, jei nepaso
dinsiu jūsų trejiems metams 
į kalėjimą’! Vargonininkas- 
gi tuom tarpu ką tai užsira
šė į knygutę. Žinoma, jau
nimas iš to tik pasijuokė. 
Bet nepraslinko ir 5 dienų, 
kaip komendanto įsakymu 
Sėdos milicija areštavo kai 
kuriuos iš linksminusiųjų 
būrelio dalyvių, būtent: V. 
Žilinską, A. Girdcnį, brolius 
Juozą ir Kazį Dzindzilėtus ir 
Stasį Kaminską ir išvarė per 
Sedos ir Mažeikių kalėjimus 
į Kauno koncentracijos la
gerį, o iš ten į Kauno kalė
jimą, kur jie ir ligi šiolei te
besėdi.

“Užvesta byla, kaipo prieš 
‘valstybės griovikus*. Skun
džia kun. Umbrazas, partiza
nų (šaulių) vadas Milevi- 
čius ir vargonininkas Sauly- 
tis. Jau suėjo pusantrų me
tų, o kaltinamieji ‘valsty
bes nuvertime’ dar neturi 
kaltinamojo akto, nežiūrint 
į tai, kad buvo rašę prašymą 
ir amžiną atilsį St. Seimo 
Skundų komisijai, ir valsty
bės gynėjui, ir tardytojui ir 
kitiems galams.

“Ar stengsis dabartine Pe- 
ticijų-Skundų (kurios, man 
rodosi, pareiga) komisija 
kištis į tokius dalykus?

“Skundęsis man apie savo 
nelaimę vienas iš nukentė
jusių sako, girdi, mes juo
kėmės, kai kunigas gązdino 
mus įsodinti trejiems me
tams kalėjimai!, bet dabar, 
girdi, matome, kad ne juo
kai, nes jau pusę ‘siūlyto’ 
termino išsėdėjom be jokio 
teisimo, o teisinas irgi, žiū
rint į visas aplinkybes, ne
mano daryt su mumis juo
kus, ir kaip matyti rimtai 
rengiasi mus, pamokyt’...

“Ištikrųjų, ne juokai. Ypač 
kuomet imi domėn tą fak
tą, kąd beveik didelė didžiu
ma Lietuvos ppeditinių kali
nių, panašios rūšies, politi
niai’, iš kurių daugeliui su
griauta šeimyninis ir inale- 
rialis padėjimas, sunaikinta 
sveikata ir 1.1, ir l.t. Didžiau
sia bausmė panašios rūšies 
‘politiniams’ pav. Angljoj ar 
Amerikoj— lai užsimokėt
koletas šilingų ar dolerių pa
baudos už tvarkos ardymą, 
ir tai tik tuomet, jei ištik- 
rųjų esti daroma betvarkė.

Ęet, matyt, Lietuvoj kunigas 
yra monopolizavęs ne tik 
gyventojų mintis ir sielą, bet 
ir gamtos prieglobstį...

“Tikėtasi buvo, kad įnešus 
s.-d. frakcijai Seiman am
nestijos . politiniams ka
liniams sumanymą, lik- 
viduosis, jeigu jau ne 
apskritai imant politiniai ka
liniai, lai nors panašios rū
šies ‘politiniai’. Bet kaip 
matyt iš ^Lietuvos Žinių’ (iš 
15 <1. gruodžio), Seimo teisių 
komisijai savo didžiuma pri
pažino nesvarstytinu amnes
tijos sumanymą. Matyt ne
tik vien krikščionims patiko 
a rk i-dei 11 ok ra tingumas Liet u- 
vos pilięčio teisių, bet ir jų 
zakristijouaims— valstiečiams 
su liaudininkais...

“Kas užsistos už pamintas 
elcmcnlares žmogaus teises 
Lietuvos valstybėj, kuomet 
bus galas fabrikacijai me
namų neva ‘valstybes griovi
kų’?”

DVEJOPAS MASTAS.

Pietinėje Afrikoje liko nu
teisti mirčiai 8 darbininkai. 
Tie darbininkai buvo kaltina
mi tuo, jog laike Marsh Rando 
streikų jie kovoje nušovė ke
letą žmonių. Kadangi ta Af
rikos kolonija priklauso An
glijai, tai parlamente ir kilo 
klausimas, ar Anglijai nebūtų 
pravartu įsimaišyti į tą reika
lą ir sustabdtyi mirties baus
mes. Bet parlamento pirmi
ninkas neleido to klausimo 
svarstyti, sakydamas, jog An
glija neturinti teises kištis į vi
dujinius autonominės šalies 
reikalus. > .

Pirmininko nusistatymu dau
gelis yra nepatenkinti. Jie nu
rodo į tą faktą, jog Anglija ne
silaikė tokio principo, kuomet 
ji užprotestavo prieš Graikijos 
valdžią, kada pastaroji ėmė 
šaudyti savo buvusius minisle- 
rius. Jie sako, kad tai yra nie
kas daugiau, kaip tik diskrimi
nacija: kuomet darbininkai 
šau<lomi, tai Anglijos valdžia 
žiuri pro pirštus, bet kuomet 
ministeriai statoma prie sie
nos, lai Anglijos valdžia pasi
daro labai humaninga ir siun
čia protestus.

Įvairenybės
KIEK ŽŪNA NUO GYVAČIŲ.

Nors Indijos valdžia moka 
dideles dovanas už kiekvieną 

užmuštą gyvatę, tačiąu skai
čius mirimų nuo gyvačių įkan
dimo nemažėja. Pernai ųiirė 
nuo gyvačių įkandimo apie 19,- 
396 žmonės, kiti gi laukiniai 
žvėrys tenužudė tik 3.360. Iš 
jų: tigrai 1.454; leopardai 560; 
vilkai 556; meškos 69; dramb
liai 70; hyenos 10. Per tą lai
ką Inidjoj užmušta apie 25,000 
laukinių žvėrių ir 7.200 gyva
čių. — [“Karys”].

NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS

Vokietijoj nesenai vienas pi
lietis,/pardavęs kiaulę, gavo 50 
tuksi, markių. Gryžus namon 
kai]> tai atsitikę, kad jo duktė 
(maža mergaitė), pagriebus 
šiuos pinigus* įmetė ugnin ir 
pinigai sudegė. Tėvas, apmau
dus paimtas, nukirto jai abi 
rankuti, toji, neibepakentus 
skausmo mirė. Tėvas supra
tęs, blogai padaręs pasikorė. 
Motina, praustis! kitam kam
bary kūdikį, pajutus trukšmą, 
išbėgo pažiūrėti, kas dedas ir 
pamačius kraujuose negyvą 
dukrelę ir pasikorusį vyrą, stai
ga mirė, prausykloje likęs kū
dikis prigėrė.

! Redakcijos Atsakymai |
5-—---- — ------- Į-

Simano Daukanto D-jos Val- 
dybai. Tamstų prašymas neiš
pildomas. Uždrausti korespon
dentams nesirašyti slapyvar
džiais niekas negali. Visa, ko 
Redakcijos gali iš jų reikalauti 
ir reikalauja, tai kad šalia sla
pyvardžio padėtų ir savo tik
rą vardą, pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Žinoma, la
bai bloga, kad pasitaiko tokių 
korespondentų, kur ar dalyko 
tikrai nežinodami, ar tyčia, 
blogais norais vaduodamies, 
savo korespondencijose apsi
lenkia su teisybe. Bet tokiais 
atvejais Redakcija visados mie
lu noru duoda vietos antrajai 
pusei korespondento neteisin
gus pranešimus atitaisyti.

J. T., Chicago. — Kiekvienas 
tarnavęs Jungi. Valstijų ka
riuomenėj karo melu, vis vien, 
ilgesnį ar trumpesnį laiką, ir 
turįs “honorable discharge” 
popieras, turi teisūs gauti Illi
nois boną — po 50 centų už 
kiekviena tarnavimo diena.t c
Reikalingos tam aplinkacijų 
blankas galima gauti Chicagos 
angliškųjų dienraščių (“Trib
ūne”, “I>aily News°, “Evening 
American” ete) ofisuose.

I T E R A T U R O S ATKARPA
Frank Harris

Nuostabus atsitikimas.
Vertė A. L—is

Ta neatrastoji šalis, iš kurios ribų nė 
vienas keleivis nebegrįžta, visados mane 
šiaip aF\taip žavėjo, kaip, manau, ji žavi 
beveik kiekvieną kitą žmogų. Senai dar 
prieš tai, kai atradimas Roentgeno šviesos 
spindulių—X-spindulių — parodė, kad ga
lima matyt kiaurai per įvairius kietus ku
ltus, aš jau buvau įsitikinęs, kad danguj 
ir žemėj yra daug tokių dalykų, apie ku
riuos nė vienas filosofas nei sapnuote dar 
nesapnavo.

Keistas vieno žmogaus traukimas prie 
kilo; tas faktas, kad cheminiai elementai 
jungiasi tik sulig tam tikru -nustatytir svo
riu; kad gazai maišosi, bet nesijungia į vie
ną kol per juos nepereina elektros kibirkš
tis; kad pozitivus ir negativus elektrinės 
vielos poliai ima kaisti degti sulig srovės 
smarkumu; miriadai analogijų gamtoj, ro
dančių panašumą amžinose nepanašybėse, 
vienybę begalinėse ^skirtenybėse, -— visa 
tai žadino mano indoo^tumą nuo pat jaunų 
dienų, kol aš buvau dar dvidešimties me
tų. Bet juo uoliau aš stengiausi pažinti 
dalykus giliau, juo didesnė, rodos, stovėjo 
ant kelio uola, kuri neleido prieiti prie to 
pažinimo. i „•

Per šešis ar aštuonis mėnesius aš stu
dijavau spiritualizmą ir jau tiek apie jį 
žinojau, kad mediumas nebematė reikalo 
slėpti nuo manęs savo paslapčių ir parodė 
man visas savo purvinos profesijos klastas.

Vėliau aš labai nustebau sužinojęs kad 
dagi toks didis mokslininkas ir Darwino 
pranokėjas, Alfredas Russcll Wallace, — 
žmogus begalo sąžiningas —»■ buvo pilnai 
įsitikinęs, kad buk esą galima įvairiai su
sižinoti su taip vadinamuoju “dvasių pa
sauliu”. Kartą jis man pasakojo, kad jis 
matęs ant savo kelių smuiką ir girdėjęs 
aiškių aiškiausiai jį griežiant, o buvusieji 
kambary du jo draugu, kuriuodu irgi gir
dėję, sakę, kad smuikas griežęs kai kurias 
variacijas iš žinomos operos. Bet aš nei 
smuiko nemačiau, nei jį griežiant negirdė
jau. O vist ik manyti, kad jie butų susi
kalbėję, negalima. Wallace vėl ir vėl davė 
man lokių įrodymų apie galimybę susiži
noti su dvasiomis, kad aš begalėjau tik pa
sakyti: “Viešpatie, išsklaidyk mano neti
kėjimą!” Bet netikėjimas mąnęs nepaleido, 
nepaleidžia ir iki šios dienos.

O betgi teko ir man pergyventi atsili
kimas, kurs tuo žvilgsniu gerokai sustip
rino Wallace’o intaką į mane.

Buvo taip. Regis 1887 metais aš va
žiavau iš Londono į Romą ilgoms Kalėdų 
šventėms praleisti. Aš tuomet buvau Lon
dono “Vakaro Žinių” redaktorius, dirbau 
sunkiai ir todėl dabar turėjau teisės pra
leisti žiemą kur ir kaip tinkamas. Pasirin
kau Romą. Norėdamas visiškos gyvenimo 
permainos ir geros pramogos aš pasiėmiau 
su savim porą airiškų arklių ir reguliariai 
jodavau į Kanipaną medžioti. Man buvo 
nepaprastai smagu medžioti lapes ten, kur 
kitados Petras ir Povylas vaikščiojo, kur 
Cezaras ir Pompoj us savo legionų prieky 
žygiavo, lenkti aukštas medines tvoras apy
gardoj, kur didžios praeities dvasios ir pu
siau užmirštos Vd’tonj'fbčs gyvena. Kas 

diena po pietų aš keletą valandų praleis
davau studijuodamas senovybės dalykus, o 
rytmečiais galoipuodavau Kampanoj.

Toks dvigubas gyvenimas man begalo 
tiko. Mano sveikata, tiek kūno liek dva
sios pilnai pasitaisė, Bemedžiodamas lau
kuose, aš, suprantamas dalykas, susipaži
nau beveik su visais įžymiausiais ir titu
luotaisiais Romos žmonėmis, o popiečių 
valandomis susipažinau vėl su didžiuma 
mokslininkų ir poetų.

Kaip kariais pasitaiko, viena medžiok
les diena buvo visai nevykus. Saulė stipriai 
kepino ir šunes nieko negalėjo suuosti. 
Bastėmės iš vietos į vietą, nieko neužeida
mi. >

Aš pasižadėjau eiti į Dorią priešpiečių, 
o po to kalbėti jų svečiams apie garsų pa
veikslą, Titiano taip vadinamą “Šventąją ir 
palaikę meilę”, kurs buvo Dorių galerijoj. 
Kas domisi menu, žino tą paveikslą. Kai
rėj, žavingame Italijos kraštovaizdy matai 
didelio gražumo . moteriškę -pusirėdžiusią 
puikiausiais tų garsių Venecijos dienų rū
bais; o inetoliese, aut apvalaino marmuro 
šulinio rentinio sėdi kita moteriške, visai 
nuoga, nuostabiai realistingai piešta ir ta
pyta. Kažin koks idiotas pakrikštijo pa
veikslą “šventoji ir palaikioji meilė”. Aš 
žiurėjau į jį kitaip. Man buvo aišku, kad 
tai būt charakteringa renesanso istorija: 
kuris nors Venecijos aristokratas, didžiuo- 
damois savo pačios gražumu, prašė Titianą 
nutapyti ją visame jos rūbų puikume, ir 
tuo pat kartu nutapyti ją jos nuogumo gra
žybėj, kaip jis ją mate. Aišku, kad tai 
buvo viena ir ta pati moteriške — visa fi
gūra, akys, plaukai be joldos abejonės tie 
patys.

Belaukdamas priešpiečių ir mąstyda
mas apie .savo busimą kalbą, pavargęs ber
gždžiomis pastangomis užtikti kur lapę, aš 
dar prieš vidudienį atsiskyriau nuo kom
panijos ir jojau miesto linkui, į Portą Pia, 
tuo stebuklingu, Povylo kentėjimais pa
šventintu keliu. įjojant miestan pro var
tų arką aš truputį sulaikiau arklį, kadangi 
prieky išvalau susirinkusią minią, gal apie 
tris ar keturis šimtus žmonių. Prajojęs 
pro vartus pamačiau, kad visų indomumo 
centras buvo kažin kokia šydru veidą užsi
dengusi 'moteriškė, besėdinti prie pastatyto 
ties siena stalelio. Stalelis buvo padengtas 
rusvu audeklu. Prisiartinęs prie vieno 
žicpsoloj ų paklaulsiau:

—Ko čia liek žmonių susirinkę?
—Gi antai—burtininkė ir spėjikė: ji 

viską atspėja, ir žmogaus ateitį pasako!— 
atsakė paklaustasis ir atsakydamas persi
žegnojo.

Tuo tarpu prie moteriškės prisiartino 
kažkokia mergaitė, padėjo ant stalelio si
dabrinį pinigėlį ir atkišo jai ranką. Aš 
nusijuokiau. Man atrodė keista, kad čia, 
Romoj, tuksiančių stebuklų mieste, tuzino 
civilizacijų širdy, per visus skepticizmo 
šimtmečius galėjo išsilaikyti toks nieknie
kis, toks žmonių apgaudinėjimas.

■—Tai geras būdas atsikratyti nuo sa
vo skalikų, —• pastebėjau šyptelėjęs, ir ke
letas aplink stovinčių italų, lyg man pri
tardami, garsiai nusijuokė.

Staiga burtininkė atsiliepė:
—Jeigu tasai svetimos žemės žmogus, 

kur ant arklio sėdi, ateitų čia pas ma
ne, jis pamatytų, kad aš ir jam galiu teisy
bę pasakyti. Aš pasakyčiau, kas jam bus 
ateity.

—Ne, aš norėčiau pirma žinoti savo 
praeitį, — atsakiau. — Jei jus pasakysit 
man mano praeitį, tai aš patikėsiu ir jusu 

■ spėjimu ateities.
—Prašau eiti čia. Aš pasakysiu jums 

jūsų praeitį, o taipjau ir ateitį, —■ atsakė 
moteriškė.

(Pabaiga kitame mini.)

A. Kiliukas

Parko upelis.
Baltuoja pievoj parko apleisto, 

Slidus suskretę, takai.
Miega gamta. Ir gražumo jos švęsto 
Musų akims nesuprantamai prasto 
Sugriebė upės, laukai...

žingsniu paviršium sniego sukielusio 
Pėdsakas vos tematyt.
šaką nuleipusią medžio pakrypusio, 
Vasarą žėlusio—šiaiKlien pavylūšio, 
Tankiai prisieina lankstyk

Jos susibūrę, iš tako neminto 
Nori mane išvaryt.
Čia ant upelio arka dabinta 
Eglių sėklomis apkarstyta— 
Gaila gražumą darkyk

Krantai upelio krūmais apžėlę. 
l£glės viršūnė daili x
Dangun išbėgo—tartum iškėlė 
Gotiko stiliaus puikiąją vėlę— 
Vos užmalyli smaili.

Puošia dar parką puikios kolonos— 
Rankų žmogaus dabiniai, 
Tik prieš gamtos gražumus jos velioinys. 
Visur... mus amžiaus skubios kelionės 
Neįveikti slėpiniai.

[ Is> ‘‘Ivf. Ii irisus” J

~ t____________________
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Klaipėdos padė
čiai aiškėjant.

Pirmosios žinios apie įvy
kius Klaipėdos krašte buvo 
taip keistos, kad jos iššaukė 
tik nusistebėjimą ir nerima
stį Amerikos 
Buvo pranešta, 
vos kariuomenė 
linkui Klaipėdos 
imti tą kraštą, 
jant tąja keblia tarptautine 
situacija, kuri susidarė Eu
ropoje dėl francuzų įsiver
žimo Ruhro sritin. Išgirdęs 
tokią žinią, kiekvienas pro
taująs žmogus, kad ir da 
taip trokštąs tos teritorijos 
sujungimo su Lietuva, turė
jo pamanyti: nejaugi Lietu
vos valdžia mėgina eiti len
kų Želigovskio ir italų “D’- 
Annunzio pėdomis!

Vėliaus pasirodė, kad ta 
žinia yra neteisinga. Bet sai judėjimas jau apsireiškė . ji  ___ __ - i j : j i:,, w->:
bti, kad Klaipėdos sukilimą tinguose ir pastanguose su-

lietuviuose, 
kad Lietu- 
traukianti 
tikslu už- 

pašinaudo-

Del perdidelio išvežimo me- 
jau daugiaus, kaip | džių iš Lenkijos užsienin, Len- 

išdirbimo ’ 
dirbtuvėse. Tai dėl medžio sto
kos gruodžio 5 d. sustojo vie
na didžiausia Lenkijos degtu-, 

naujos telegramos ėmė skel-, dideliuose klaipėdiečių mi-|kų dirbtuvė, kurios 580 darbi-;
• ninku liko be darbo.

paties mėnesio jau įsikūrė 
tasai organas, kuris paskui, 
sukilimo. laiku, pasiskelbė 
laikinąją krašto valdžia, — 
Mažajai Lietuvai Gelbėti 
Komitetas. Bėgiu to paties 
mėnesio įvairus Klaipėdos 
krašto gyventojų sluoksniai 
(pav. žvejai) pareiškė savo 
griežtą nusistatymą sulig 
krašto ateities.

Sukilimas buvo tiktai lo- 
ginga išvada iš to judėjimo, 
— kai Santarvės diplomatų 
machinacijos parodė klaipė-

vedą “nereguliariniai” gink-isiorganizuoti kovai su “frei- 
luoti būriai, atėję iš Didžio- Į štatininkais”. Viduryje to 
sios Lietuvos. Tatai ir vėl 
turėjo sukelti neramių min
čių Amerikos lietuviuose. 
Nes, viena, toks įvykusioje 
sukilimo būdas galėjo reikš
ti, kad jisai tapo suplanuo
tas už Klaipėdos krašto sie
nų ir padarytas, neatsižvel
giant į krašto gyventojų no- j 
rą; antra, jisai galėjo įvelti 
į pavojingus keblumus pačią 
Lietuvą. Kad ir nereguliari- 
nėms ginkluotoms Lietuvos 
jiegoms pamėginus įvykint 
perversmą Klaipėdos kraš
te, Lietuva visviena galėjo diečiams, jogei beveik nėra 
būt padaryta atsakominga | jokios vilties, kad krašto li- 
už tai ir nubausta. Ir ką ji 
butų dariusi, turėdama prieš 
save milžinišką Francijos 
militarizmą ir iš visų pusių 
apsiausta priešų arba nepa
lankių kaimynų!

Bet šiandie jau mes gali
me daug ramiaus žiūrėti į 
besivystančią Klaipėdos kra
šte kovą, ir musų simpatijų 
klaipėdiečių pastangoms jau 
nebedrumsčia abejonės apiel 
sukilimo tikslingumą. Šian- Amerikos lietuviai gali pa- 
die mes žinome, kad tai yra remti tą kovą: jie turi mes- 
pačių Klaipėdos krašto žmo- ti ant likimo svarstyklių, 
nių kova, kilusi iš tų nepa- kurios šioje valandoje sveria 
kenčiamų sąlygų^ į kurias susirėmusias dėl Klaipėdos 
juos pastatė godžių ir ap- krašto jiegas, visą savo mo- 
gaulingų Santarvęs imperia- ralinę pajiegą Lietuvos šali- 
listų politika! Mes butume ninku pusėje, ir turi ruoštis 
žinoję tai iš pat pradžių, jei- padėti Klaipėdos kovotojams 
gu butų atlikę savo tiesiogi- sutvarkyt ir atstatyt savo

kimo klausimas butų išsprę
stas tinkamu jo gyventojams 
budu. Vadinasi, tai nebuvo 
nei želigovskinio pobūdžio 
avantiūra, nei slaptų sąmok
slininkų “puč”, o tiktai rįm- 
ta pabudusios liaudies kova 
dėl savo laisvės ir geresnės 
ateities. \

Kaipo tokią, mes ir svei
kiname ją! Jau vakar buvo 
“Naujienose” nurodyta, kuo

gll UULll dliuvę bdVU JllLVdlAjl JI avovavju kjuvvj

nę pareigą tie Lietuvos vald- kraštą, kai jisai bus galuti- 
žios organai (atstovybė, in- nai išplėštas iš imperializmo 
formacijų biuras ir t. t.), nagų.
kurie privalo informuoti lie- Pirmutiniai tos kovos žy- 
tuvių visuomenę apie svar- giai yra laimėti. Sukilėlių ■ 
besniuosius Lietuvai reika- rankose jau yra ne tiktai so- 
lus. džius, bet ir pats krašto cen?

Žinios, kurios tik dabar tras — Klaipėdos miestas, 
pasiekė Amerikos lietuvius, Yra todėl vilties, kad bus , 
rodo, kad smarkus judėjimas pasiektas ir galutinas kovo- 
Klaipėdos krašte prieš San-1tojų tikslas. Laimingai!., 
tarvės politiką ir už krašto 
susijungimą su Lietuva pra
sidėjo v
mėnesis laiko prieš tai, kaiĮkilio.i jaučiama didelė medžią-1 
tenai. įvyko atviras sukili-1;sto_ka medz10 i
mas. Gruodžio pradžioje ta-

‘‘VALSTYBĖS GRIOVIKŲ” 
FABRIKAVIMAS.

“Socaldemokrate” *' Kalinių 
draugas rašo, kaip Lietuvoje 
yra fabrikuojami “valstybės 
grioyjkai”. štai jo žodžiai:

“Aiide vidurį birželio m. 
1921 m. Sedos m. (Mažeikių 
apskr.) vikaras kun. Umbra
sas surengė ‘Pavasarininkų’ 
kuopos naudai gegužines, 
kurioms išrinko vieta Užpa
lių krūmuose (apie 2 k ii. nuo 
miestelio). Parinktą gegu
žinėms vietą kunigas ajAiesė 
virvėmis ir ėmė pardavinėti 
bilietus. Bilietų kaina bu
vusi nustatyta 10 ąuks. Kai 
žiuri, viskas kaip reikia, nie
ko įstabaus. Vienok atsiti
ko ir įstabių dalykų.

“Netoli nuo užtiesto virvė
mis ploto susirinko ir susė
do pulkelis jaunų vaikinų ir 
merginų. Nenukentęs kuni
gas atėjo ir pasiūlė jiems eit 
(piirkt bilietų. Kai kurie iš 
publikos atsakė, kad jiems 
esą perbrangųs bilietai. Ku
nigas nuėjo, bet po valandos 
sugrįžo ir pasiūlė vėl pirkti 
bilietus jau papiginta kaina. 
Linksminantysis jaunimas 
pranešė, kad jam ir tai esą 
pcftbrangu, ypač, kuomet 
prioglobstyj liuosos gamtos 
ir už dyką galima žaisti. Ku
nigas supyko ir pranešė, kad 
čia esanti ‘jo’ vieta ir žaisti 
esą negalima. Nenorėdamas 
jaunimo būrelis vesti kokių 
nors su kunigu ginčų pasi
traukė keletą desėtkų žings
nių toliau ir vėl tęsė savo 
žaidimą. Suprantama, kad 
laisvojo jaunimo burei i n su
sirinko daugiau, negu su
rengtose gegužinėse. Mato
mai iš tos priežasties kuni
gas labai ‘įširdo’. Tai įrodo 
kad ir tai, kad už kiek laiko 
vėl jis pribuvo, bet šį kartą 
jau su milicininku ir vargo- 
ninku Saulyčių vedinas ir 
paprašė, kad jeigu kas nori 
šokti ir žaisti, tai gali eiti j 
surengtas ^gegužines, čion, 
girdi, žaisti jis nepavelysiąs. 
Nenorėdamas jaunimas šiuo 
sykiu priešintis ‘autoritetui’ 
milicininko asmeny, pradėjo 
skirstytis, tik prieš išsiskirs- 
tant, neiškentė nesutikęs at

sitolinančiam kunigui su 
valdžius ‘autoritetu” ‘ura’, 
už ką kunigas, matyt, labai 
supyko, nes atsigrįžęs pasa
kė: ‘ne aš busiu, jei nepaso
dinsiu jūsų trejiems metams 
į kalėjimą’! Vargonininkas- 
gi tumu tarpu ką tai užsira
šė į knygutę. Žinoma, jau
nimas iš to tik pasijuokė. 
Bet nepraslinko ir 5 dienų, 
kaip komendanto įsakymu 
Sėdos milicija areštavo kai 
kuriuos iš linksminusiųjų 
būrelio dalyvių, būtent: V. 
Žilinską, A. Girdenį, brolius 
Juozą ir Kazį Dzindzilėtus ir 
Stasį Kaminską ir išvarė per 
Sedos ir Mažeikių kalėjimus 
į Kauno koncentracijos la
gerį, o iš ten į Kauno kalė
jimą, kur jie ir ligi šiolei te
besėdi.

“Užvesta byla, kaipo prieš 
‘valstybės griovikus’. Skun
džia kun. Umbrazas, partiza
nų (šaulių) vadas Milevi- 
čius ir vargonininkas Sauly- 
tis. Jau suėjo pusantrų me
lų, o kaltinamieji ‘valsty
bės nuvertime’ dar neturi 
kaltinamojo akto, nežiūrint 
į tai, kad buvo rašę prašymą 
ir amžiną atilsį St. Seimo 
.Skundų komisijai, ir valsty
bės gynėjui, ir tardytojui ir 
kitiems galams.

“Ar stengsis dabartinė Pe- 
ticijų-Skundų (kurios, man 
rodosi, pareiga) komisija 
kištis į tokius dalykus?

“Skundęsis man apie savo 
nelaimę vienas iš nukentė
jusių sako, girdi, mes juo
kėmės, kai kunigas gązdino 
mus įsodinti trejiems me
tams kalėjimai!, bet dabar, 
girdi, matome, kad ne juo
kai, nes jau pusę ‘siūlyto’ 
termino išsėdėjom be jokio 
teismo, o teisinas irgi, žiū
rint į visas aplinkybes, ne
mano daryt su mumis juo
kus, ir kaip matyti rimtai 
rengiasi mus, pamokyt’...

“Ištikrųjų, ne juokai. Ypač 
kuomet imi domėn tą fak
tą, kad beveik didelė didžiu
ma Lietuvos ppc'litinių kali
nių, panašios rūšies, politi
niai’, iš kurių daugeliui su
griauta šeimyninis ir •niate- 
rialis padėjimas, sunaikinta 
sveikata ir t.t. ir 1.1. Didžiau
sia bausmė, panašios rūšies 
‘politiniams’ pav. Angljoj ar 
Amerikoj— tai užsimokėt 
koletas šilingų ar dolerių pa
baudos už tvarkos ardymą, 
ir tai tik tuomet, jei ištik- 
rųjų esti daroma betvarkė.

Bet, matyt, Lietuvoj kunigas 
yra monopolizavęs ne tik 
gyventojų mintis ir sielą, bet 
ir gamtos prieglobstį...

“Tikėtasi buvo, kad įnešus 
s.-d. frakcijai Seiman am
nestijos . politiniams ka
liniams sumanymą, lik- 
vid'uosis, jeigu jau ne 
apskritai imant politiniai ka
liniai, tai nors panašios rū
šies ‘politiniai’. Bet kaip 
matyt iš Lietuvos Žinių’ (iš 
15 d. gruodžio), Seimo teisių 
komisijai savo didžiuma pri
pažino nesvarstylinu amnes
tijos sumanymą. Matyt ne
tik vien krikščionims patiko 
arki-demokratingumas J sietu
vos piliečio teisių, bet ir jų 
zakristijona'.ms valstiečiams 
su liaudininkais...

“Kas užsistos už pamintas 
elementares žmogaus teises 
Lietuvos valstybėj, kuomet 
bus galas fabrikacijai ine- - 
namų neva ‘valstybės griovi
kų’?”

DVEJOPAS MASTAS.

Pietinėje Afrikoje liko nu
teisti mirčiai 8 darbininkai. 
Tie darbininkai buvo kaltina
mi tuo, jog laike Marsh Rando 
streikų jie kovoje nušovė ke
letą žmonių. Kadangi ta Af
rikos kolonija priklauso An
glijai, tai parlamente ir kilo 
klausimas, ar Anglijai nebūtų 
pravartu įsimaišyti į tą reika
lą ir sustabdtyi mirties baus
mes. Bet parlamento pirmi
ninkas neįleido to klausimo 
svarstyti, sakydamas, jog An
glija neturinti teisės kištis į vi
dujinius autonominėm šalies 
reikalus. • > .

Pirmininko nusistatymu dau
gelis yra nepatenkinti. Jie nu
rodo į tą faktą, jog Anglija ne
silaikė tokio principo, kuomet 
ji užprotestavo prieš Graikijos 
valdžią, kada pastaroji ėmė 
šaudyti savo buvusius ministe- 
nius. Jie sako, kad tai yra nie
kas daugiau, kaip tik diskrimi
nacija: kuomet darbininkai 
šaudomi, tai Anglijos valdžia 
žiuri pro pirštus, bet kuomet 
ministeriai statoma prie sie
nos, lai Anglijos valdžia pasi
daro labai hunianinga ir siun
čia protestus.

Įvairenybės
KIEK ŽŪNA NUO GYVAČIŲ.

Nors Indijos valdžia moka 
dideles dovanas už kiekvieną

užmuštą gyvatę, tačiąu skai
čius mirimų nuo gyvačių įkan
dimo nemažėja. Pernai mirė 
nuo gyvačių įkandimo apie 19,- 
396 žmbnės, kiti gi laukiniai 
žvėrys tenužudė tik 3.360. Iš 
jų: tigrai 1.454; leopardai 560; 
vilkai 556; meškos 69; drarrtb- 
liai 70; hyenos 10. Per tą lai
ką Inidjoj užmušta apie 25,000 
laukinių žvėrių ir 7.200 gyva
čių. — [“Karys”].

NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS
Vokietijoj nesenai vienas pi

lietis, pardavęs kiaulę, gavo 50 
tuksi, markių. Gryžus namon 
kaip tai atsitikę, kad jo duktė 
(maža mergaitė), pagriebus 
šiuos pinigus^ įmetė ugnin ir 
pinigai sudegė. Tėvas, apmau- 
dos paimtas, nukirto jai abi 
ranku ti, toji, nebepakentus 
skausmo mirė. Tėvas supra
tęs, blogai padaręs pasikorė. 
Motina, praususi kitam kam
bary kūdikį, pajutus trukšmą, 
išbėgo pažiūrėti, kas dedas ir 
pamačius kraujuose negyvą 
dukrelę ir pasikorusį vyrą, stai
ga mirė, prausykloj^ likęs kū
dikis prigėrė.

Simano Daukanto D-jos Val
dybai. Tamstų prašymas neiš
pildomas. Uždrausti korespon
dentams nesirašyti slapyvar
džiais niekas negali. Visa, ko 
Redakcijos gali iš jų reikalauti 
ir reikalauja, tai kad šalia sla
pyvardžio padėtų ir savo tik
rą vardą, pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Žinoma, la
bai bloga, kad pasilaiko tokių 
korespondentų, kur ar dalyko 
tikrai nežinodami, ar tyčia, 
blogais norais vaduodainies, 
savo korespondencijose apsi
lenkia su teisybe. Bet tokiais 
atvejais Redakcija visados mie
lu noru duoda vietos antrajai 
pusei korespondento neteisin
gus pranešimus atitaisyti.

J. T., Chicago. — Kiekvienas 
tarnavęs Jungi. Valstijų ka
riuomenėj karo metu, visvien, 
ilgesnį ar trumpesnį laiką, ir 
turįs “bonorable disebarge” 
popieras, turi teisės gauti Illi
nois Boną — po 50 centų už 
kiekvieną tarnavimo dieną. 
Reikalingos tam aplinkacijų 
blankas galima gauti Chicagos 
angliškųjų dienraščių (“Trib
ūne”, “Ikiily News°, “Evcning 
American” ete) ofisuose.

K P
Frank Harris

Nuostabus atsitikimas.
Vertė A. L—is

Ta neatrastoji šalis, iš kurios ribų nė 
vienas keleivis nebegrįžta, visados mane 
šiaip ar taip žavėjo, kaip, manau, ji žavi 
beveik kiekvieną kitą žmogų. Senai dar 
prieš tai, kai atradimas Roentgeno šviesos 
spindulių—X-spindidių — parode, kad ga
lima matyt kiaurai per įvairius kietus kū
nus, aš jau buvau įsitikinęs, kad danguj 
ir žemėj yra daug tokių dalykų, apie ku
riuos nė vienas filosofas nei sapnuote dar 
nesapnavo.

* «:

Keistas vieno žmogaus traukimas prie 
kito; tas faktas, kad cheminiai elementai 
jungiasi tik sulig tam tikru nustatytir svo
riu; kad gazai maišosi, bet nesijungia į vie
ną kol j>er juos nepereina elektros kibirkš
tis; kad pozitivus ir nogativus elektrinės 
vielos poliai ima kaisti degti sulig srovės 
smarkumu; miriadai analogijų gamtoj, ro
dančių panašumą amžinose nepanašybėse, 
vienybę begalinėse skirtenybėse, -— visa 
tai žadino mano indomumą nuo pat jaunų 
dienų, kol aš buvau dar dvidešimties me
tų. Bet juo uoliau aš stengiausi pažinti 
dalykus giliau, juo didesnė, rodos, stovėjo 
ant kelio uola, kuri neleido prieiti prie to 
pažinimo. .. .. i'

•
Per šešis ar aštuonis mopesius aš stu

dijavau spiritualizmą ir jau tiek apie jį 
žinojau, kad mediumas nebematė reikalo 
slėpti nuo manęs savo Įiaslapčių ir parodė 
man visas savo purvinos profesijos klastas.

Vėliau aš labai nustebau sužinojęs kad 
dagi toks didis mokslininkas ir DaTwino 
pranokėjas, Alfredas Russell iWailace, — 
žmogus begalo sąžiningas —buvo pilnai 
įsitikinęs, kad buk esą galima įvairiai su
sižinoti su taip vadinamuoju “dvasių pa
sauliu”. Kartą jis man pasakojo, kad jis 
matęs ant savo kėlių smuiką ir girdėjęs 
aiškių aiškiausiai jį griežiant, o buvusieji 
kambary du jo draugu, kuriuodu irgi gir
dėję, sakę, kad smuikas griežęs kai kurias 
variacijas iš žinomos operos. Bet aš nei 
smuiko nemačiau, nei jį griežiant negirdė
jau. O vistik manyti, kad jie butų susi
kalbėję, negalima. Wallace vėl ir vėl davė 
man tokių įrodymų apie galimybę sdsiži- 
noti su dvasiomis, kad aš begalėjau tik pa
sakyti: “Viešpatie, išsklaidyk mano neti
kėjimą!” Bet netikėjimas nųmęs nepaleido, 
nepaleidžia ir iki šios dienos.

O betgi teko ir man pergyventi atsiti
kimas, kurs tuo žvilgsniu gerokai sustip
rino Wallace’o intaką į mane.

Buvo taip. Regis 1887 metais aš va
žiavau iš Londono į Romą ilgoms Kalėdų 
šventėms praleisti. Aš tuomet buvau Lon
dono “Vakaro Žinių” redaktorius, dirbau 
sunkiai ir todėl dabar turėjau teisės pra
leisti žiemą kur ir kaip tinkamas. Pasirin
kau Romą. Norėdamas visiškos gyvenimo 
permainos ir geros pramogos aš pasiėmiau 
su savim porą airiškų arklių ir reguliariai 
jodavau į Kaunpaną medžioti. Man buvo 
nepaprastai smagu medžioti lapes ten, kur 
kitados Petras ir Povylas vaikščiojo, kur 
Cezaras ir Pompojus savo legionų prieky 
žygiavo, lenkti aukštas piedines tvoras apy
gardoj, kur didžios praeities dvasios ir pu
siau užmirštos verlenybės gyvena. Kas 

diena po pietų aš keletą valandų praleis
davau studijuodamas senovybės dalykus, o 
rytmečiais galopuodavau Kampanoj.

Toks dvigubas gyvenimas man begalo 
tiko. Mano sveikata, tiek kimo liek dva
sios pilnai pasitaisė, Bemedžiodamas lau
kuose, aš, suprantamas dalykas, susipaži
nau beveik su visais įžymiausiais ir titu
luotaisiais Romos žmonėmis, o popiečių 
valandomis susipažinau vėl su didžiuma 
mokslininkų ir poetų.

Kaip kartais pasilaiko, viena medžiok
les diena buvo visai nevykus. Saule stipriai 
kepino ir šunes nieko negalėjo suuosti. 
Bastėmės iš vietos į vietą, nieko neužeida
mi. y

Aš pasižadėjau eiti į Dorių priešpiečių, 
o po to kalbėti jų svečiams apie garsų pa
veikslą, Titiano taip vadinamą “Šventąją ir 
palaikę meilę”, kurs buvo Dorių galerijoj. 
Kas domisi menu, žino tą paveikslą. Kai
rėj, žavingame Italijos kraštovaizdy matai 
didelio gražumo . moteriškę pasirėdžiusią 
puikiausiais tų garsių Venecijos dienų rū
bais; o netoliese, aut apvalaino marmuro 
šulinio rentinio sėdi kita moteriškė, visai 
nuoga, nuostabiai realistingai piešia ir ta
pyta. Kažin koks idiotas pakrikštijo pa
veikslą “šventoji ir pailaikioji .meilė”. Aš 
žiurėjau į jį kitaip. Man buvo aišku, kad 
tai būt charakteringa renesanso istorija: 
kuris nors Venecijos aristokratas, didžiuo- 
damos savo pačios gražumu, prašė Titianą 
nutaipyti ją visame jos rūbų puikume, ir 
tuo pat kartu nutapyti ją jos nuogumo gra
žybėj, kaip jis ją malė. Aišku, kad tai 
buvo viena ir ta pati moteriškė — visa fi
gūra, akys, plaukai be jokios abejonės tie 
palys.

Belaukdamas priešpiečių ir mąstyda
mas apiexsavo busimą kalbą, pavargęs ber
gždžiomis pastangomis užtikti kur lapę, aš 
dar prieš vidudienį atsiskyriau nuo kom
panijos ir jojau miesto linkui, į Portą Pia, 
tuo stebuklingu, Povylo kentėjimais pa
šventintu keliu. Įjojant miestan pro var
tų aiką aš truputį sulaikiau arklį, kadangi 
prieky išvydau susirinkusią minią, gal apie 
tris ar keturis šimtus žmonių. Prajojęs 
pro vartus pamačiau, kad visų indomumo 
centras buvo kažin kokia šydru veidą užsi
dengusi moteriškė, besėdinti prie pastatyto 
ties siena stalelio. Stalelis buvo padengtas 
rusvu audeklu. Prisiartinęs prie vieno 
žiopso toj ų paklausiau:

—Ko čia tiek žmonių susirinkę?
—(ii antai—burtininke ir spėjikė: ji 

viską atspėja, ir žmogaus ateitį pasako!— 
atsakė paklaustasis ir atsakydamas persi
žegnojo.

Tuo tarpu prie moteriškės prisiartino 
kažkokia mergaite, padėjo ant stalelio si
dabrinį pinigėlį ir atkišo jai ranką. Aš 
nusijuokiau. Man'atrodė keista, kad čia, 
Romoj, tuksiančių stebuklų mieste, tuzino 
civilizacijų širdy, per visus skepticizmo 
šimtmečius galėjo išsilaikyti toks nieknie
kis, toks žmonių apgaudinėjimas.

—Tai geras būdas atsikratyti nuo sa
vo skatikų, —- pastebėjau šyptelėjęs, ir ke
letas aplink stovinčių italų, lyg man pri
tardami, garsiai nusijuokė.

Staiga burtininkė atsiliepė:
—Jeigu itasai svetimos žemės žmogus, 

kur ant arklio sėdi, ateitų čia pas ma
ne, jis pamatytų, kad aš ir jam galiu teisy
bę pasakyti. Aš pasakyčiau, kas jam bus 
ateity.

Ne, aš norėčiau pirma žinoti savo 
praeitį, — atsalčiau. — Jei jus pasakysit 
man mano praeitį, tai aš patikėsiu ir jūsų

• spėjimu ateities.
Prašau eiti čia. Aš pasakysiu jums 

jūsų praeitį, o taipjau ir ateitį, — atsakė 
moteriškė.

(Pabaiga kitame iium.)

A. Kiliukas

Parko upelis.
Baltuoja pievos^ parko apleisto, 

Slidus suskretę takai.
Miega gamta. Ir gražumo jos švęsto 
Musų akims nesuprantamai prasto 
Sugriebė upės, laukai...

Žingsniu paviršium sniego sukielusio 
Pėdsakas vos tematyt.
Šaką nuleipusią medžio pakrypusio, 
Vasarą žėlusio—šiandien pavylusio, 
Tankiai prisieina lankstyl.

Jos susibūrę, iš tako neminto 
Nori mane išvaryt.
Čia ant upelio arka dabinta 
Eglių sėklomis apibarstyta— 
(iaila gražumą darkyt.

Krantai upelio krūmais apžėlę.
Eglės viršūnė daili \
Dangun išbėgo—tartum iškėlė 
Gotiko stiliaus puikiąją vėlę— 
Vos užmatyti smaili.

Puošia dar parką puikios kolonos— 
Rankų žmogaus dabiniai, 
Tik prieš gamtos gražumus jos velionys. 
Visur... mus amžiaus skubios kelionės 
Neįveikti slėpiniai.

[Iš “Kr. Balsas”]

Illii.il
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HA-O-SAN.
[Indų legenda]

(Pabaiga)

CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

‘“Netiesa yra tavo meilė, ma
no šėlimas, mano gyvenimas. 
Girdi, — netiesa!

“Tu niekada nebuvai mano, 
nes niekada nebuvai mano iš
imtinai, Ha-o-san.

“Netiesa yra, supranti? Ne
tiesa yra, buk esi savim po 
Juo. Jus visi Jo vergai, Belais
viai dievo. Tik aš — ne. Aš 
vienas. Aš, kuris pats save su
tvėriau iš savo noro. Girdi, 
pats, — be Jo. Taip ktiip jis 
save sutvėrė pirmas, taip aš 
save sutvėriau antras. Be Jo. 
Taip, kaip Jis norėjo mane 
sunaikinti tavim, taip aš Jį 
sunaikinsiu tavyj.

“Supranti tai? Atimsiu tau 
sielą — girdi? Kankinsiu aš 
ją, palengva lašinsiu į ją abe
jonę, užmušiu tikėjimą. Juk 
ji yra aš Jo. Draskysiu ją į 
sklypelius — kol išnyks su rū
kais! «

“Girdi? — Banguoja geroji 
upe Hu-ang-ho. Juokias ten 
gilumoj tavo protėvis Biša, ir 
jo sesuo kruvinoji Heda, ir 
karžygis He-ru, ir skaisti De- 
va-saki.

“Girdi? šnabžda jai meilės 
užkeikimus — sako, kad kve
pia jos {liaukai ir kūnas. Mei
lužes Herų, meilužis savo De- 
va-saki !

“Taip šnabžda geroji upė 
Hu-ang-ho, o kaip šnabžda Hu- 
ang-ho, taip šnabžda visa šalis 
—visi geltoni žmonės.

“O aš tau sakau, Ha-o-san, 
kad ji šnabžda tik todėl, kad 
tie žmonės tiki!

“Žilas karalius Bisa, ir jo se
suo kruvinoji Heda, ir meilužis 
Le-e-nian nenumirė — jie gy
vena.

“Eik jau, Ha-o-san, eik tarp 
savo broliu, tarp savo geltonų 
žmonių ir pasakyk jiems, kad 
Baltasis žmogus, kuris gimė 

'pats iš savęs liepė jiems tai 
pasakyti, — tegul jam tiki, 
juk jiems taip lengva tikėti! 
Baltasis žmogus nemeluoja, 
Įkiltasis žmogus meluot nega
li, nes Baltasis žmogus tiki i 
melą.

“Eik, Ha-o-san, ir pasakyk 
jiems, kad mirusieji gyvena, 
kad matei juos — ir karžygį 
He-ru, ir karalaitę, De-va-saki. 
Kad tu matei juos -— tegul 
tam tiki. Eik ir pasakyk dar, 
kad dievai gyvena amžinai ir 
pasiklausk jų, ar nebūtų gera 
būti dievu.

“Daugiau jau sakyt jiems 
nereikia. Eik, Ha-osan, meilu
žė mano, tarp savo geltonųjų 
žmonių ir pasakyk jiems, kad 
tai pasakyti liepė jiems Balta
sis Žmogus!

“Dabar aš eisiu iš čia, bet 
sugrįšiu, Ha-osan. Taip, sug
rįšiu kada nors prie tavęs!” 
AnU Hu-ang-ho kranto vietoje, 
kur kada tai vilnys išmetė ma
žą kūną Ha-o-san, kuriai už 
piktžodžiavimą atėmė gyvybę 
dar po šiai dienai rado didelį 
Atsiskyrimo Akmenį, ant ku
rio sėdėjo Baltasis Žmogus 
paskutinį kartą prieš apleidi
mą geltonųjų žmonių šalies.

O vadovas liepia ateiviui pul 
Ii ant veido ir juodą žemę lu
pomis bučiuoti.

D geroji Hu-ang-ho upė plau
kia tyliai tolyn.

Gilumoj kalba karžygis He- 
ru skaisčiajai De-va-saki, kad 
kvepia jos kūnas ir plaukai.

Keliauninkai lenkia galvas 
prieš didelį Atsiskyrimo Ak
menį.

Karas prieš prostituciją
Prostitutės žada papasakoti vis
ką apie baltosios vergijos sin
dikatą ir savo darbdavius. Dr. 
Bundesenas renka darodymus. 
Sindikato viršūnės įvardytos.

Pasak sveik tos komisionie- 
riaus Dr. Herman N. Bundėse- 
no, karas prieš prostituciją ve
damas visu frontu. Krimina
liniam teismui jau tapo prista
tyti pirmos rūšies informaci
jos apie prostitucijos sindika
to veikimą Chicagoj, jo nianad- 
žertius, jo įrankius, jo politi
nius santikius su kai kuriais 
valdininkais, — jo visą maši-
neriją. Tos informacijos tapo 
surinktos iš prostitučių gulin
čių ligoninėse, ligonių prižiū
rėtojų ir laidoj imą įstaigų. Dr. 
Herman N. Bundesenas įteikė 
tas visas informacijas grand 
jurei vakar. Tai yra pirmosios 
atakos prieš prostitucijos sin
dikato tvirtoves, kurios labai 
įsigalėjo Chicagoj.

Dr. H. N. Buindeseno rapor
tas apie sąlygas, kurias jis 
rado tyrinėdamas venerinių li
gų priežastis ir metodus jų kon
troliavimo, parūpins grand 
jury’ei svarbiausi pamatą pla- 
tesniems tyrinėjimams.

Advokatas Harry E. Smoot, 
patarėjas jaunamečių protek
cinės asociacijos, pranešė, kad 
Dr. Bundenšenas yra pilnai 
prisirengęs parūpinti ne tik į- 
rodymus ckzistuojančio komer-

\ akaro laiku maudosi vilny
se jaunos į Ha-o-san panašios 
mergaitės.

Kartais aklas valkata pasa
koja užsiklaususiems gelto
niems žmonėms legendą apie 
Baltąjį Žmogų.

Vertė Sparva.GARSINKITIES NAUJIENOSE
I

cinio prostitucijos sindikato 
Chicagbj, bet ir pristatyti liu
dytojus sindikato aukas, ku
rios pilniausiai nušvies visą 
prostitucijos sistemą. Advo
katas Smoot patarė vyriausiam 
kriminaflinio teismo teisėjui 
Michael L. McKinley pasiųsti 
jury atlankyti Laxvndalc ligo
ninę, kur kankinasij scplynias- 
dešimts ligonių, ‘aukų tvirkini
mo įstaigų.

Teisėjas McKinley tuo buvo 
labai patenkintas. Jis priža
dėjo su Dr. H. N. Bundesenu 
priešaky, perstytyti visą dalyką 
įrand jury’ei ir pastarajai į- 
sakyti ne lik aplankyti Lawn- 
dale ligoninę, bet ir laikyti ten 
vieną sesiją.

Greitu laiku jury bus nugą* 
benta mininion ligoninėn svei
katos departamento automobi* 
liais. Advokatas Smoot užtik
rino Dr. Bundeseno pareiš
kimą, keliodiką moterų, kurios 
kankinasi nuo venerinių ligų 
minėtoj ligoninėj, yra pilnai 
prisirengusios papasakoti visas 
sniullkmonas alpie tvirkinimo 
sistemą, kuriai jos dirbo ir 
apie policijos gralius, -kurie 
ėmė kyšius ir apsaugojo pro
stitucijos lizdus.

Daug policijos viršininkų, 
kai kurie jų užimantys labai 
aukštas administracijos vietas 
ir kiti einantys kapitonų par
eigas, tapo įvardyti dokumen
te, įteikiame tesėjui McKinley 
per kun. John H. Williamson, 
buvusio įstatymu dabotojas 
komisionieriaus. Dokumentas 
buvo pasirašytas vieno South 
Chicagos piliečio, kurs dėta liū
gai aprašė prostitucijos grafte- 
rių darbelius south sieloj. Do
kumento autorius kaltina vie
ną vietos policijos kapitoną, 
kurs aprūpinęs savo sūnūs au
tomobiliais varymui prostituci
jos šmugelio. Be to dar jis 
įvardina kitu du kapitonu, ku
rie imdavo kyšius iš t vi riki ni- 
mo lizdų palaikyti jų ir tais 
pinigais keldavo didžiausias 
orgijas-puotas.

sudegė Moteris.

P-nia Jennie Kanlro, s729 
Corndlia avė., suidegė ugny 
ištikus gaisrui jos namuose. 
Jinai pasimirė American ligo
ninėj.

ĮDOMI KONVENCIJA IR PA
RODA.

Užvakar Coliseum salėj pra
sidėjo labai įdomi konvencija 
ir paroda. Tai yra 13-metinis 
Amerikos gerų kelių kongresas 
ir 14-metinė nacionalinė gerų 
gelių paroda. Konvencijoj da
lyvauja apie 15,0(X) delegatų. 
Sakoma, kad ši konvencija yra 
didžiausia nuo didžiosios mugės 
(Worlds Fa i r), jau gana senai 
laikytos Chicagoj; kelių paro
da esanti didžiausia savos rū
šies paroda. x

Vakar rytą Thomas J. Was- 
ser, prezidentas Amerikos ke
lių statymo asociaęijos, atida
rė konvenciją prakalba, kurioj 
buvo išdėstyta nacionalinis 
plentų nusistatymas. Konven
cijoj dalyvauja atstovai iš An
glijos, Francijos, Ispanijos, 
Argentinos, Brazilijos, Danijos 
ir Čekoslovakijos.

Parodoj dalyvauja už pen
kis milionuis dolerių kelių tai
somų ir statomų mašinerijų.

DAUCZAUSKAS SKELBIA 
BADO STREIKĄ.

Kaz. Dauczauskas, kurs ne
senai tapo pargabentas iš San 
Diego, Kalifornijos ir yra kal
tinamas nužudyme poilicistų 
Terencę ILiyons ir Clark, pa
skelbė bado streiką. Nuo vakar 
dienos jis atsisakė ką nors val
gyti. Jis tai darąs norėdamas 
pasiliuosuoti.

Užvakar įvyko didelis gais
ras, kurs grasino sunaikinti 
gyvenamąjį namą po numeriu 
1537 E. 67 PI. Ugncgiasiams 
pasisekė išgelbėti iš ugnies 
dvejų metų kūdikį, kūdikio 
auklėtoją ir moterį 75 melų 
amžiaus. Gaisras pridarė 
nuostolių už $10,000.^

Modeliai 
rodė šitas gra
žias vilnones dre- 
ses musų parodi
niuose languose 
antradienj ir tre
čiadienį. šitos pa
čios $15 dresės 
bus pardavinėja
mos nuo

Ketvirtadienio 
Ryto.

Lietuviu bateliuose
ĘRIDGEPORTAS.

Čionai vietos lietuviuose eina 
didelis bruzdėjimas dėl nese
nai įvykusio Katalikų seimo. 
Apibudinimui to seimo davinių 
laisvamaniai rengia šiandien 
labai įdomias prakalbas Mildos 
svetainėj, 8 vai. vakare.

Kiekvieno 'lietuvio yra parei
ga atsilankyti į tas prakalbas 
ir išgirsti balso šaukiančio*iš 

' tėvynės Lietuvos. Bus skaito- 
. ina laiškai iš Lietuvos.

—Reporteris.

Iš CICEROS PADANGĖS. 
Sukaktuvių vakaras.

Daug nereikia rašyti, kodėl 
turime remti šį vakarą. Visi 
gerai žinome, kad Ciceros lie
tuviai pirmieji įsigijo puikų na 
mą, kokio dar nesugebėjo tu
rėti visi Chicagos lietuviai.

Darbininkai turi turėti savo 
spaudą ir svetainę, kur jie

pildys Lietuvių mišrus Kank
lių cholras ir jo, visiems gerai 
žinomi, solistai ir solistės. 
Taipgi bus ir kitų tautų kvar
tetai ir solistai. Taigi Cicero ir 
apylinkės lietuviai nepamirški
te būti L. N. B. koncerte, sau
sio 21 d., Liuosybes svetainėj, 
1401-3 S. 49-th Ct.

— L. N. B. korespondentas.

Sausio 3 d. įvyko L. N. B-ės 
direktorių susirinkimas. Se
nieji direktoriai, užleisdamii 
vietas naujiems atsisveikino 
velydami viso labo. Naujieji di
rektoriai užimdami vietas pa- 
dėkavojo seniem šiem s už jų 
pasidarbavimą atsistojimu.

1923 m. B-vės valdyba susi-

KODEL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

JOS laivai yra puikus ir geriausiai 
įtaisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 
Klesos pasažieriams. Trečios Klesos 
keleiviai gauna puikius kambarius su 
geriausiais patarnavimais.

ROYAL MAIL LINIJA užlaiko sa
vo ofisus Kaune, Vilniuj, Rygoj, Lie- 
pojuj, Hamburge ir kituose Europos 
didesniuose miestuose.

DEL TAMSTOS paties parankumo 
ir kelionėje gerumo, pirk laivakortes 
sau ir savo draugams j Lietuvą ir iš 
Lietuvos j Ameriką ant ROYAL MAIL 
UNIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.;

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

( Tąsa ant 6to pusi.)
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D-RO KHMERO SWAMP-ROOT 
SILPNIEMS INKSTAMS

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

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

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

Brooklyn, N. Y.galėtų svarstyti savo klases rei
kalus be jokios baimės. Mums 
yra žinoma, kad privatinėse 
įstaigose nevisados galima lai
kyti susirinkimus, rengti pra
kalbas ir pramogas, nes savi
ninkai brangina arba neren- 
duoja nepatinkamoms organi
zacijoms.

Cicero pažangioji visuomenė, 
skubiai griebėsi darbo, kad įsi
gijus namą, kurį jie jau turi. 
Tai puikus namas, kuris nu
šviečia visą Ciceros miestelį, 
nęs kilto tokio namo nėra. Ku
rie dar nesate buvę Ciceros 
Liuosybes svetainėje, nepa
mirškite būti sausio 21 d. Tą 
dieną Liuosybes Namo Bend
rovė rengia puikų koncertą, 
kuriame dalyvaus gabiausios 
lietuvių spėkos. Programą iš-

Tukstančiai vyry ir motery turi inkstų kliūtį ir to

nežino. Ar jums nereikia Swamp-Rooto?
Daugumas žmonių nežino baisaus 

didėjimo ir didelio išsiplatinimo ink
stų ligos. Nors inkstų ligos dažniau
siai atsitinka, tačiau jas beveik pa
skiausiai pastebi ligonis ir gydytojai, 
kuiie pasitenkina gydymu sėkmių, 
kuomet pradinė liga naikina sveika
tą.

Sugedę inkstai gali pagimdyti dieg
lį klube, reumatizmą pūslės katarą, 
skausmą ar užtirpusį sopėjimą strė
nose, sąnariuose ar raumenyse, kar
tais galvos skaudėjimą, ar nevirškini
mą, o ilgainiui būva veido pagelti- 
mas, papurtę ar pamėlynavę poakiai, 
kartais jaučiama lyg kad butų širdies 
kliūtis, gali būti užtenkamai ambici
jos, bet stinga pajiegų, sveikata eina 
silpnyn ir kūnas nyksta.

Tokioms sąlygoms leidus tęstis to
liau, gali būti tikrai rūsčių sėkmių; 
gali jvykti inkstų liga savo aršiau
sioje formoje.

Jei manote, kad jūsų inkstai yra jū
sų ligos ar sunykimo priežastimi, tai 
pradėkite vartoti Dro Kilmero Svvamjį- 
Rootą, garsų inkstų, kepenų ir pūsles 
ligoms vaistą, nes kaip tik jūsų ink
stai bus sveiki, tuoj jie padės kitiems 
organams pasveikti.

Jei esate jau įsitikinę, kad Swamp- 
Root yra»jums reikalingas, nusipirki
te paprasto vidutinio dydžio, ar dide
lę bonką kurioj nors aptiekoj. Nepada
rykite klaidos ir atminkite vardą, Dro 
Kilmer Swamp-Root, ir adresą, Bing- 
hamton, N. Y., kurį jus rasite ant 
kiekvienos bonkos.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ai’ 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. Halstcd St. Chicago, III.

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

Speciale Pastaba. — Pavyzdinio dydžio bonką Svvamp-Rooto galite gau
ti, pasiųsdami 10 centų Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Jie taipgi pri
sius tamstai naudingų informacijų knygą, turinčią daugelį tūkstančių dė
kingų laiškų, apturėtų nuo vyrų ir moterų, kurie pasako atradę, kad Swamp- 
Root yra pats tas vaistas nuo inkstų, kepenų ir pūslės ligų. Swawp-Rooto 
verte ir klotis yrą taip gerai žinomos, kad musų skaitytojai gerai padarys 
pasiųsdami pavyzdinio dydžio bonkos. Adresas: Dr. Kilmer & Co., Bingham
ton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminėti šito laikraščio.

y į T'i* Huu.se 1 of Greater Va/uc^ ,-u, Y- g®r r 47th and Ashland Avė. Vmf

Išparda
vimai.

Ketvirtadienį, 
sausio 18.

Penktadienį, 
sausio 19.

šeštadienį, 
sausio 21).

DVIGUBI žvaig
ždiniai ženkleliai 
ir prekybiniai ti- 
kietai visą ket
virtadienio dieną.

Musu Didžiausis ir Sensacingiausis Išpardavimas

ORĖSIU

šeši Doleriai

DRESĖMS

kurios tikrai vertos

Penkiolikos

Dolerių

-

20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

simptomai pareišaią 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
begina 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 SPĖCIALISTAS 

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. 
Septmtadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VA1TUSH. O. D 
Ueta.<- »«• «.~-lallatM

r

Jūsų pasirinkimui

Vilnoniai Veliūrai, 
Gryną vilny fran- 
euziški ir vyriški 
seržai.
Pavasarinių atšviesių tam
siai mėlyni ir rusvi padaro 
didžiumą’ šitame dideliame 
sąrinkiny.

MOTERS! čia yra puikiausia partija 
į vilnonių dresių, kokios jums seniai teko 
| matyti ir jos visos siūloma tokia sensa- 
f cingai žema kaina, kad jus negalite ne

nusipirkti bent vienos, ar net dviejų iš jų! 
Šitas nepaprastas pirkinys tapo nupirk
tas greitu laiku musų rytinio pirkėjo iš 
Neiv Yorko dresių fabrikanto, kuris bu
vo apsikrovęs ir reikalavo pinigų. Musų 
atstovas mušė mums telegramą apie tą 
pasiūlymą ir mes tuojaus pasiuntėm jam 
čekį. Mes manom, kad tai yra vienas di
džiausių prekinių laimikių, kuriuos mes 
turėjom šitą sezoną — ir kaina, kurios 
mes prašom yra žemiausia ir negirdėta 
— tokioms stebėtinoms vertėms! Jus tu
rit pamatyti šitas dreses, kad galėtumė
te jas įvertinti., 

> K

Mados yra populeriai, nauji Mes laukiame didelio pa

ilgais liemenimis efektai; tie- reikalavimo šitų dresių ir to-

sialiniai ir kombinuoti su nS- del patariame jums ateiti

riniais modeliais ir jie yra anksti ir pasirinkti kurios ge-
aptaisytigražiai vėliausia

riausia patinka.
nėriniais.pyne ar

16 iki 20Dydžiai
iniai!

Nei išmainymo, nei atmo- 
kėjimo neBtis.

Visi pardavimai gi
moterims 

merginoms 36 iki 44.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOMS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Av*.
' Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedildieniab nufl 10 
iki 1 vai. po pietų.

i»*.«^įvins akių įtempiu^ «.urf« 
»sti, orieiastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
ireivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9691

Dr. A. A. Roth
/ Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriikųj

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas; 3335 So. Hatsted St., Chicage 
Valandos} 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Elvd. Chicag*

Tol. Austin 787

DR. MARYA 
. DOWIATT—SASS

B208 W. Harrieoa St.

Valandos 8—12 kasdienų ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniu*.
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ha-o-san
[Indų legenda]

(Pabaiga)

CHlCAdOS
:: ŽINIOS ::

ĮDOMI KONVENCIJA IR PA
RODA.

Užvakar Coliseum salėj pra
sidėjo labai įdomi konvencija 
ir paroda. Tai yra 13-metinis 
Amerikos gerų kelių kongresas 
ir 14-metinė

Lietuviu Rateliuos

“Netiesa yra tavo meilė, ma
no šėlimas, mano gyvenimas. 
Girdi, — netiesa!

“Tu niekada nebuvai mano, 
nes niekada nebuvai mano iš
imtinai, Ha-o-san.

“Netiesa yra, supranti? Ne
tiesa yra, buk esi savim po 
Juo. Jus visi Jo vergai, nelais- 
viai dievo. Tik aš — 
vienas. Aš, kuris pats 
tvėriau iŠ savo noro.

Karas prieš prostituciją

ne. Aš 
save su-

Girdi, 
kaip jis 
taip aš

Prostitutės žada papasakoti vis
ką apie baltosios vergijos sin
dikatą ir savo darbdavius. Dr. 
Bundesenas renka darodymus. 
Sindikato viršūnės įvardytos.

ĘRIDGEPOĘTAS.
Čionąi vietos lietuviuose eina 

didelis bruzdėjimas dėl nese
nai įvykusio Katalikų seimo. 
Apibudinimui to seimo davinių 
laisvamaniai rengia šiandien 
labai įdomias prakalbas Mildos 
svetainėj, 8 vai. vakare.

Kiekvieno 'lietuvio yra parei
ga atsilankyti į tas prakalbas 
ir išgirsti balso šaukiančio iš 
tėvynes Lietuvos. Bus skaito- 

Vakar rytą Thomas J. Was- laijkai Lietuvos.

nacionalinė gerų 
Konvencijoj da- 

15,000 delegatų, 
ši konvencija yra

iyvauja apie
Sakoma, kad
didžiausia nuo didžiosios mugės 
(Worlds Fair), jau gana senai 
laikytos Chicagoj; kelių paro
da esanti didžiausia savos rū
šies paroda. s

pildys Lietuvių mišrus Kank
lių cholras ir jo, visiems gerai 
žinomi, solistai ir solistės. 
Taipgi bus ir kitų tautų kvar
tetai ir solistai. Taigi Cicero ir 
apylinkės lietuviai nepamirški
te būti L. N. B. koncerte, sau
sio 21 d., Liuosybės svetainėj, 
1401-3 S. 49-tli Ct.

— L. N. B. korespondentas.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ

Heda, ir 
skaisti l)e-

jai meilės

ne

upė
II u-

save sutvėrė pirmas, 
save sutvėriau antras. Be Jo. 
Taip, kaip Jis norėjo mane 

sunaikinti tavim, taip aš Jį 
sunaikinsiu tavyj.

“Supranti tai? Atimsiu tau 
sįe|ę — girdi? Kankinsiu aš 
jų, palengva lašinsiu į jų abe
jonę, užmušiu tikėjimų. Juk 
ji yra aš Jo. Draskysiu jų į 
sklypelius — kol išnyks su rū
kais! •

“Girdi? — Banguoja geroji 
upė Hu-ang-ho. Juokias ten 
gilumoj tavo protėvis Biša, ir 
jo sesuo kruvinoji 
karžygis He-ru, ir 
va-saki.

“Girdi? šnabžda
užkeikimus — sako, kad kve
pia jos plaukai ir kūnas. Mei
lužis Herų, meilužis savo 
va-saki!

“Taip šnabžda geroji 
Hu-ang-ho, o kaip šnabžda
ang-ho, taip šnabžda visa šalis 
—visi geltoni žmonės.

“O aš tau sakau, Ha-o-san, 
kad ji šnabžda tik todėl, kad 
tie žmonės tiki!

“Žilas karalius Riša, ir jo se
suo kruvinoji Heda, ir meilužis 
I*e-e-man nenumirė 
vena.

“Eitąjau, Ha-o-san, 
savo brolių, tarp sa^ 
žmonių ir pasakyk ji 
Baltasis žmogus, kur 

•pats iš savęs liepė jiems tai 
pasakyti, — tegul jam tiki, 
juk jiems taip lengva tikėti!— 
Baltasis žmogus nemeluoja, 
Baltasis žmogus meluot nega
li, nes 
melų.

“Eik, 
jiems,

jie gy

ik tarp 
geltonų 
g, kad 

gimė

Baltasis žmogus tiki i

Ha-o-san, ir pasakyk 
kad mirusieji gyvena,

Kad tu matei juos -— tegul 
tam tiki. Eik ir pasakyk dar, 
kad dievai gyvena amžinai ir 
pasiklausk jų, ar nebūtų gera 
būti dievu.

“Daugiau jau sąkyt jiems 
nereikia. Eik, Ha-osan, meilu- 
žė mano, tarp savo geltonųjų 
žmonių ir pasakyk jiems, kad 
tai pasakyti liepė jiems Balta
sis Žmogus!

“Dabar aš eisiu iš čia, bet 
sugrįšiu, Ha-osan. Taip, sug
rįšiu kada nors prie tavęs!” 
Ant* Hu-ang-ho kranto vietoje, 
kur kada tai vilnys išmetė ma
žų kūnų Ha-o-san, kuriai už 
piktžodžiavimų atėmė gyvybę 
d*r po šiai dienai rado didelį 
Atsiskyrimo Akmenį, ant ku
rio sėdėjo Baltasis Žmogus 
paskutinį kartų prieš apleidi
mą geltonųjų žmonių šalies.

O Vadovas liepia ateiviui pul 
t i ant veido ir juodų žemę lu
pomis bučiuoti.

O geroji Hu-ang-ho upė plau
kia tyliai tolyn.

Gilumoj kalba karžygis He
rų skaisčiajai De-va-saki, kad 
kvepia jos kūnas ir plaukai.

Keliauninkai lenkia galvas 
prieš didelį Aisiskyrinio Ak-
menį.

Vakaro 
se jaunos 
mergaitės.

Pasak sveik tos komisionie- 
riaus Dr. Herman N. Bundese- 
no, karas prieš prostituciją ve
damas visu frontu. Krimina
liniam teismui jau tapo prista
tyti pirmos rūšies in formaci
jos apie prostitucijos sindika
to veikimų Chicagoj, jo manad- 
žeruus, jo įrankius, jo politi
nius santikins su kai kuriais 
valdininkais, — jo visų maši
neriją. Tos informacijos tapo 
surinktos iš prostitučių gulin
čių ligoninėse, ligonių prižiū
rėtojų ir laidojimų įstaigų. Dr. 
Ifcrman N. Bundesenas įteikė 
tas visas informacijas grand 
j arei vakar. Tai yra pirmosios 
atakos prieš prostitucijos sin
dikato tvirtoves, kurios labai 
įsigalėjo Chicagoj.

Dr. II. N. Buindeseno rapor
tas apie sųlygas, kurias jis 
rado tyrinėdamas venerinių li
gų priežastis ir metodus jų kon
troliavimo, parūpins grand 
jury’ei svarbiausi pamatų pla- 
tesniems tyrinėjimams.

Advokatas Harry E. Smoot, 
patarėjas jaunanicčių protek
cinės asociacijos, pranešė, kad 
Dr. Bundensenas yra pilnai 
prisirengęk parūpinti ne tik į- 
rodymus ckpistuojančio komer
cinio prostitucijos sindikato

sor, prezidentas Amerikos ke
lių statymo asociaęijos, atida
rė konvenciją prakalba, kurioj 
buvo išdėstyta nacionalinis 
plentų nusistatymas. Konven
cijoj dalyvauja atstovai iš An- 

I'ruiicijos, Ispani jos,

Argentinos, Brazilijos, Danijos 
ir Čekoslovakijos.

Parodoj dalyvauja už pen
kis milionuls dolerių kelių tai
somų ir statomų mašinerijų.

DAUCZAUSKAS SKELBIA 
BADO STREIKĄ.

ne-Kaz. DaUczauskas, kiys 
senai tapo pargabentas 
Diego, Kalifornijos ir y Fa 
tiinamas nužudyme policistų 
lerencę ŪJyons ir Clark, pa
skelbė bado streikų. Nuo vakar 
dienos jis atsisakė ką nors val
gyti. Jis tai darus norėdamas 
pasiliuosuoti.

š
kal

Užvakar įvyko didelis gais
rus, kurs grasino sunaikinti 
gj’venamųjį namų po numeriu 
1537 E. 67 PI.
pasisekė išgelbėti 
dvejų metų kūdikį, 
auklėtojų ir moterį 
amžiaiks. Gaisras 
nuostolių už $10,000.

Ugnegiasiams 
iš ugnies 

kūdikio

pridūrė

—Reporteris.

Iš CICERUS PADANGĖS. 
Sukaktuvių vakaras.

Daug nereikia rašyti, kodėl 
turime reniti šį vakarą. Visi 
gerai žiiionie, kad Ciceros lic-; 

tuviai pirmieji įsigijo puikų na 
mų, kokio dar nesugebėjo tu
rėti visi Chicagos lietuviai.

Darbininkai turi turėti savo 
spamdą ir svetainę, kur jie 
galėtų svarstyti savo klases rei
kalus be jokios baimės. Mums 
yra žinoma, kad privatinėse 
įstaigose nevisados galima lai
kyti susirinkimus, rengti pra
kalbas ir pramogas^/ nčs^-sayi- 
ninkai brangina arba neren- 
duoja nepatinkamoms organi
zacijoms.

(acero pažangioji visuomenę 
skubiai griebėsi dairbo, kad įsi
gijus namų, kurį jie jau turi. 
Tai puikus namas, kuris nu
šviečia visų Ciceros miestelį, 
nęs kilo tokio namo nėra. Ku
rie dar nesate buvę Cicerois 
Liuosybės svetainėje, nepa
mirškite būti sausio 21 d. Tų 
dienų Liuosybės Namo Bend
rovė rengia puikų koncertų, 
kuriame dalyvaus gabiausios 
lietuvių spėkos. Programų iš

Sausio 3 d. įvyko L. N. B-ės 
direktorių susirinkimas. Se
nieji direktoriai, užleisdamii 
vietas naujiems atsisveikino 
velydami viso labo. Naujieji di
rektoriai užimdami vietas pa- 
dėkavojo seniem šiem s už jų 
pasidarbavimų atsistojimu.

1923 m. B-vės valdyba susi-

DELTO, kad ROYAL MAIL LINI
JOS laivai yra puikus ir geriausiai 
įtaisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 
Klesos pasažieriams. Trečios Klesos 
keleiviai gauna puikius kambarius su 
geriausiais patarnavimais.

ROYAL MAIL LINIJA užlaiko sa
vo ofisus Kaune, Vilniuj, Rygoj, Lie- 
pojuj, Hamburge ir kituose Europos 
didesniuose miestuose.

DEL TAMSTOS paties parankamo 
ir kelionėje gerumo, pirk laivakortes 
sau ir savo draugams j Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką ant ROYAL MAIL 
LINIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.;

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

( Tąsa ant 6to pusi.)
11 i'gmysiu

D RO KHMERO SWAMr-ROOT
[SILPNIEMS INKSTAMS

>» ■ ..... . .................. t •

Tūkstančiai vyru ir moterų turi inkstu kliūtį ir to
nežino. Ar jums nereikia Swamp-Rooto?

Daugumas žmonių nežino baisaus 
didėjimo ir didelio ifisiplatinimo ink
stų ligos. Nors inkstų ligos dažniau
siai atsitinka, tačiau jas beveik pa
skiausiai pastebi ligonis ir gydytojai, 
kurie, pasitenkina gydymu sėkmių, 
kuomet pradinė liga naikina sveika
tą.

Sugedę inkstai gali pagimdyti dieg
lį klube, reumatizmą pūslės katarą, 
skausmą ar užtirpusį sopėjimą strė
nose, sąnariuose ar Raumenyse, kar
tais galvos skaudėjimą, ar nevirškini
mą, o ilgainiui būva veido pagelti- 
mas, papurtę ar pamėlynavę poakiai, 
kartais jaučiama lyg kad butų širdies 
kliūtis, gali būti užtepltamai ambici
jos, bet stinga pajiegų, sveikata eina 
silpnyn ir kūnas nyksta.

Speciale Pastaba. — Pavyzdinio dydžio bonką Swamp-Rooto galite gau
ti, pasiųsdami 10 centų Dr. Kilmei’ & Co., Binghamton, N. Y. Jie taipgi pri
sius tamstai naudingų informacijų knygą, turinčią daugelį tūkstančių dė
kingų laiškų, apturėtų nuo vyrų ir moterų, kurie pasako atradę, kad Swamp- 
Root yra pats tas vaistas nuo inkstų, kepenų ir pūslės ligų. Swawp-Rooto 
verte ir klotis yrą taip gerai žinomos, kad musų .skaitytojai gerai padaryš 
pasiųsdami pavyzdinio dydžio bonkos. Adresas: Dr. Kilmer & Co., Bingham
ton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminėti šito laikraščio.

Tokioms sąlygoms leidus tęstis to
liau, gali būti tikraifc rūsčių sėkmių; 
gali įvykti inkstų liga savo aršiau
sioje formoje.

Jei manote, kad jūsų inkstai yra jū
sų ligos ar sunykimo priežastimi, tai 
pradėkite vartoti Dro Kilmero Swamji- 
Rootą, garsų inkstų, kepenų ir pūslės 
ligoms vaistą, nes kaip tik jūsų ink
stai bus sveiki, tuoj jie padės kitiems 
organams pasveikti.

Jei esate jau įsitikinę, kad Swamp- 
Root yra»jums reikalingas, nusipirki
te paprasto vidutinio dydžio, ar dide
lę bonką kurioj nors aptiekoj. Nepada
rykite klaidos ir atminkite vardą, Dro 
Kilmei* Swamp-Root, ir adresą, Bing- 
hamton, N. Y., kurį jus rasite ant 
kiekvienos bonkos.

dytojus sindikato aukas, ku
rios pilniausiai nušvies visų 
prostitucijos sistemų. Advo
katas Smoot patarė vyriausiam 
kriminallinio teismo teisėjui 
Michael L. McKinley pasiųsti 
jury atlankyti Lawndale ligo
ninę, kur kankinasi septynias- 
dešimts ligonių, aukų tvirkini-

Teisėjas McKinley tuo buvo 
labai patenkintas. Jis priža
dėjo su Dr. II. N. Bundesenu 
priešaky, perstytyti visų dalykų 
įrand jury’ei ir pastarajai į- 
sakyti ne tik aplankyti Lawn- 
d.ile (ligoninę, bet ir laikyti ten 
vienų sesijų.

Greitu laiku jury bus nuga* 
benta minimon 'ligoninėn svei
katos departamento automobi
liais. Advokatas Smoot užtik
rino Dr. Bundeseno pareiš
kimų, keliollikų moterų, kurios 
kankinasi nuo venerinių ligų 
minėtoj ligoninėj, yra pilnai 
prisirengusios papasakoti visas 
smullkmenas alpie tvirkinimo 
sistemų, kuriai jos dirbo ir 
apie policijos graftus, kurie 
ėmė kyšius ir apsaugojo pro
stitucijos lizdus.

Daug policijos viršininkų, 
Tai kurie jų užimantys labai 
aukštas administracijos vietas 
ir kiti einantys kapitonų par
eigas, tapo įvardyti dokumen
te', įteikiame tesėjui McKinley 
per kun. John II. Williamson, 
buvusio įstatymu dabotojas 
komisionieriaus. Dokumentas 
buvo pasirašytas vieno South 
Chicagos piliečio, kurs detalin-

rių darbelius soutli sidčj. Do
kumento autorius kaltina vie
nų vietos policijos kapitonų, 
kurs aprūpinęs savo sūnūs au
tomobiliais varymui prostituci
jos šmugelio. Be to dar jis 
įvardina hitu du kapitonu, ku
rie imdavo kyšius iš tvirikini- 
mo lizdų palaikyti jų ir tais" 
pinigais keldavo didžiausias 
orgijas-puotas.

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

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Rufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo buriu užlaikykite savo gal- 
vos odų švaria iv sveika iv 
savo plaukus gražiais ir žvil- 
gančiais.
Kaina 63c. aptiokose, arba prisilįs
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

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

Brooktyn, N. Y.

bi

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.

20 metų prityrimo
Akinių nritaisymo mene

bnnptomai pareiŠKią 
akių ligas

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

kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėme 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. 
Septmtadieniais 9 r. iki 12 dienos.

M

Musu Didžiausia ir Sensacingiausia Išpardavimas

lt5

Tel. Austin 787

Mes laukiame didelio pa-šeši Doleriai

ilgais liemenimis efektai; tie- reikalavimo šitų dresių ir to-
DRESĖMS

staliniai ir kombinuoti su ne- del patariame jums ateiti

DR. VAITUSH, O. D 
Lieta**

i tuv^vins akių (tempiu turit 
»sti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
treivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
/ Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Elvd. Chicag*

Modeliai 
rodė šitas gra
žias vilnones dre- 
ses musų parodi
niuose languose 
antradienį ir tre
čiadienį. šitos pa
čios $15 dresės 
bus pardavinėja
mos nuo

Ketvirtadienio 
Ryto.

Creuter Valuct „ A
aį. gb.

(A r F 47th and Ashland Aoe.
■ • ■ -5_ ■ ■

Išparda
vimai.

Ketvirtadienį, 
sausio 18.

Penktadienį, 
sausio 19.

šeštadienį, 
sausio 20.

DVIGUBI žvaig
ždiniai ženkleliai 
ir prekybiniai ti- 
kietai visą ket
virtadienio dieną.

MOTERS! Čia yra puikiausia partija 
vilnoniu dresitf, kokios jums seniai teko 
matyti ir jos visos siūloma tokia sensa
cingai žema kaina, kad jus negalite ne
nusipirkti bent vienos, ar net dvieju iš ju! 
Šitas nepaprastas pirkinys tapo nupirk
tas greitu laiku musu rytinio pirkėjo iš 
Neiv Yorko dresiy fabrikanto, kuris bu
vo apsikrovęs ir reikalavo pinigu. Musu 
atstovas mušė mums telegramą apie tą 
pasiūlymą ir mes tuojaus pasiuntėm jam 
čekį. Mes manom, kad tai yra vienas di
džiausiu prekiniu laimikiu, kuriuos mes 
tjirėjom šitą sezoną — ir kaina, kurios 
mes prašom yra žemiausia ir negirdėta 
— tokioms stebėtinoms vertėms! Jus tu
rit pamatyti šitas dreses, kad galėtumė
te jas įvertinti..

Mados yra populeriai, nauji

riniais modeliais ir jie yra anksti ir pasirinkti kurios ge-kurios tikrai vertos
SUDEGĖ 'MOTERIS. aptaisytigražiai vėliausia

riausia patinka.
nėriniais.pyne arKan Iro, "729 Penkiolikos

16 iki 20Dydžiai
Dolerių

laiku maudosi vilny- 
j Ha-o-san panašios Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nadžldieniu*.

Pavasarinių atšviesių tam
siai mėlyni ir rusvi padaro 
didžiumą' šitame dideliame 
sąrinkiny.

Nei išmainymo, nei atmo- 

kejimo nertis.
Visi pardavimai galutiniai!

moterims 

merginoms 36 iki 44.

jos namuose 
Jinai pasimirė American ligo: 
ninėj.

kartais aklas valkata pasa
koja užsiklaususienis gelto
niems žmonėms legendų apie 
Baltąjį Žmogų.

Verte Sparva. P-nia Jennie 
Conuįlia avė., 
ištikus gaisrui

KiBiuiHHMfliNHfflHH uld ul.y ;. k

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Jusųi pasirinkimui

Vilnoniai Veliūrai, 
Grynų vilny fran- 
euziški ir vyriški 
seržai.

DR. MARYA 
DOW1ATT—SASS

6208 W. Harrison St.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

deda iš sekamų asmenų: 
min'inkas S. Ruteflionis, vice- 
pirm. M. J. Butvilą, sekr. J. K. 
Stalioraitis, ižd. J.K Takažaus- 
kas, vedėjas. J. Miškus, koresp. 
M. J. žaldokas.

L N. B-vės reikalais kreip
kitės į drg. J. Miškus, 4911 W. 
14-th st., Cicero, III. Jį galima 
rasti nitą nuo 8 iki vakaro 8 
vai. Kitoaiais reikalais kreipki
tės į pirmininką drg. S. Rute- 
lionį, 1443 S. 48-th Ct., Cicero, 
Ui., ir į sekretorių J. K. Stalio-

susitvėrimo SLA. 174 kuopos, 
Narys pradėjo perdaug sava
rankiškai veikli, nors jis ir sa
ko pildąs kuopos nutarimus. 
Aš norėčiau kuopos narių pa- 

P11 I klausti, ar SILA. 174 kuopa nu- 
[ tarė siųsti delegatus į komuni
stų konferenciją, kuri mėgino 
organizuoti “draugijų sąryšį”?

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDiAVOJIMUI PAGY- 

venimas 4 kambariais, 451 
46th PI. Randa $15.00.

FRANK KABSOKAS

W.

REIKIA DARBIN IN KŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

svetainėje, 1843 So. 
st. Pirm, atidarius susi 
buvo skaitytas proto- 
priimtas. Paskui pri-

AŠTUONIOLIKTA GATVĖ.
Susirinkimas.

Draugystė Palai mintos Lie
tuvos laikė metinį susirinkimą, 
sekmadienį, sausio 14 d., Mali
na uskio 
Halsted 
rinkimą 
kolas ir
imta keturi nauji nariai.

Besvarstant Draugijos reika
lus prieita prie komitetų rapor
tų. Rožinio baliaus rengimo 
komitetas pranešė, kad salė 
jau paimta vasario 11 d. Be
svarstant kaip geriau surengti 
balių, vienas komitetų pasiūlė 
kad butų pakviestas Brighton 

choras, 
pasiuli-

Parko Jaunuolių 
Trumpai apkalbėjus, 
mas liko priimtas. Kaip mato
si šis balius bus nepaprastai 
šaunus, nes ir komitetas deda 
visas pastangas, kati butų pub
lika užganėdinta. Tikimės, 
kad publika gausiai atsilankys. 
Todėl vietos ir apylinkų “Nau
jienų” skaitytojai temykite 
“Naujienos” apgarsinimus, ku
rie bus vėliai? paskelbti. Ant 
šio baliaus atsilankiusieji nesi
gailėsite.

datą kuopos vardu nuvažiavęs 
atstovavo musų kuopą. Gal 
Narys sakys, kad ir tas buvo 
kuopos nutarta. Panašiai įvyko 
ir su balium. Kuopa buvo nu
tarusi rengti balių, o kuopos 
Narys, būdamas spaudos komi
tete, nuvažiavęs į “Vilnies” 

(spaustuvę ir ten radęs Zalpį 
pakvietė jį į balių prakalbą sa
kyti ir pagarsino balių su pra
kalbomis. Kuopa buvo nuta
rusi 
kam 
tas. 
apie 
lis žodžius ir toliau pradėjo 
savo kraštą “revoliucinę” kal
bą, kas «SLA. visai neapeina. 
Zalpis 'berėždamas spyčių taip 
įkaito, kad žmonės laukan iš 
svetainės turėjo išeiti. Savo 
prakalba iš hizniško atžvilgio 
jis padarė kuopai nuostolių ant 
$25. Kuopos Narys, būdamas to 
vakaro pirmininku, davė pilną 
valią Zalpiui kalbėti kas tik 
jam papuolė burnoji. Ačiū va
karo pirmininko nusistatymui 
kuopa turėjo nuostolių.

Užbaigdamas noriu, patarti 
Nariui kiek gerinus rūpintis 
kuopos reikalais, o ne extra re
voliucingumu.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT BANDOS didelis švie

sus .švarus ir naujai ištaisytas 
kambarys. Garu šildomas ir 
Visi patogumai prie mažos šei
mynos.- “L C.” ir ‘L.”, 6219 
Dorčhester Avė. 1 aipartmentas.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

Ig. Žilinskas.

ATLANTIC KOLONIJA.

Iš SLA. 174 kuopos veikimo.

Tūlas SLA. 174 kuopos na
rys “Naujienų” 9 num. apra
šydamas kuopos veikimą prasi
lenkia su teisybe. Aš noriu pra
nešti skaUjdojams ir SLA. na
riams taip, kaip 'dalykai yra, o 
ne kaip kuopos narys aprašo.

Narys, skundžiasi, kam na
riai sako, buk jis juos apgavęs 
prirašydamas prie SLA. kuo
pos bedieviškos organizacijos. 
Visai ne tame dalykas. Tie na
riai prisirašydami žinojo iškai- 
no, kad SLA. 174#kuopa laisva 
ir nieko bendro neturi su baž
nyčia ir religija. Tie ^nariai yra 
labai patenkinti SLA. organiza
cija.

Bet daiykcA yra tame. Nuo
praeito vasario mėn., 1V22 m.,

METINIS SUKAKTUVĖS' 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sūnumi 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 IJteuvos 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 
j mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kintė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

prakalbas rengti atskirai 
ir komitetas buvo paskir

J IEŠKĄ U KAMBARIO north- 
sidėj, kuris butų šviesus, su 

turi-
te prašau

2031

butų šviesus, 
be valgio; kas I 
pranešti.

J. M., 
St. Paul Avė.

ĮIEŠKO DARBO
VIDUTINIO amžiaus žmogus įieš

ko darbo apie namus; gali dirbti dai- 
lydės, staliaus, ir visokį kitą darbą, 
kuris gali parsieiti dirbti prie narni} 
taisymo. Kam reikalingas tokis dar
bininkas malonėkit parašyti laišku ir 
pasakyti, kokio jis gali tikėtis užmo- 
kesnio. — C. A. S., 627 Grove Str., 
Rockford, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

x REIKALINGA VIRĖJOS 
PAGELBININKĖ.
PEOPLES RESTAURANT, 

1628 W. 47th St.

rimo turiu pasakyti, kad ne 
vienas Narys sutvėrė bet mes 
visi, o atlyginimą pasiėmei vie
nas. Taigi su kuopa neatsi-

SLA. 171 kp. Pirmininkas.

REIKALAUJAMA 20 prity
rusių moterų popieroms skir
styti. Geras mokesnis, nuolati
nis darbas.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

.Fr&iiesiiiMf.

EXTRA POSĖDIS.
LSS. Pildomojo Komiteto extra po

sėdis įvyks seredoj, sausio 17, 1923 
“Naujienų” name, 8 vai. vakare. Vi
si Pildomojo Komiteto 
kitę dalyvauti posėdy, 
bus dalykas tarimui.

A.
i LSS.

nariai malonė- 
nes yra svar-

Žyniontas, 
Sekretorius.

PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Social

demokratų Partijos Atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius. 
VVicker Park Salėj, 2046 VV. Nortb 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee 
Avė.) Pėtnyčioj, Sausio-Jan. 19, 1923. 
Pradžia 7:00 vai. vakare. Įžanga lę
ši} padengimui 15c. Draugai darbinin
kai — Northsaįdiečiai! Momentas la
bai svarbus!! Ateikite visi į prakal
bas.

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utarninkais ir 
petnyčiomis 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.*

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr- ne- 
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų 
rengti.

draugijų tą vakarą nieko ne- 
— .J. Antanaitis.

A. L. T. Sandaros 23 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks sausio 17, 
7:30 v. v., Liuosybės svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti.

E. C. Petrenienė, rašt.

Bridgeport. — Lietuvių Laisvama
nių 1 kp. rengia prakalbas su paveik
slais trečiadienį, sausio 17 d.^8 vai. 
vakare, Mildos salėj. Bus kalbama te
moje Rymas ir Lietuva”. Visi bridge- 
portiečiai kviečiami atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. — Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
sku ba]iu Sausio 27 d., šeštadienio 
vakara, Mildos svet., 3142 So. Hal- 
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Nariai Lietuviu Politinio ir Pašel
pimo Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 

Halsted St. randasi telegramas 
kokiam Mr. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris iš Spokane, 
Wash. Malonėkite atsiimti.

PAJIEŠKAU Juozapo Kilčiausko, 
apie 15 metų kaip Amerikoj; norime 
sužinoti, ar jis gyvas, ar miręs. Iš 
Lietuvos paeina nuo Tauragės, kai
mas Aukštupis. Jis pats ar kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti, busiu dė
kinga. Liukadija Kilčiauskienė, 930 
Prospect St., De Kalb, III.

REIKALAUJ AM A darbiu i ti
ku į liejyklą, 43 centai į.valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40lh St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, senas biznis ir išdirbtas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas part
nerių.

Kreipkitės:
710 W. 33rd St.

REIKALAUJAMA 
rusiu vyrų prie darbo 
žiu šapoj.

Kreipkitės:
1017 S. Fairfie'ld

PRITY-
serigelic-

Avė.

REIKALINGAS KEPĖJAS 
prie darbo apie pečių, kuris 
moka kepti juodą duoną ir 
bisketus.

2238 W. 22 gatvė.

JIEŠKAU DREIVERIO kepėjo ve
žimui; geras uždarbis geram vyrui, 
mokančiam apsieiti su kostumeriais. 
Gali uždirbti iki $50 i savaitę, 
sišaukti šiuo adresu:

ANDRIUS KIVERIS, 
1529 Portland Avė., 

Chicago Heights, III.

At-

REIKAIJNGAS BUČERIS, 
kuris mokėtų savo darbą ir 
negertų gėrimų.

Kreiptis:
729 W. 18tli St.

1

PARDAVIMUI
PARDUODAMA grosernč 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 kitą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

PARDUODAMA SALIUNAS; 
maišytų tautų apgyventa vieta 
tarpe dirbtuvių. Noriu parduo
ti greitu laiku.

2100 W. Austin Avė.
Tel. Wcst 3021.

PARSIDUODA PIRMOS KLASĖS 
čcverykų taisymo dirbtuvė, elektros 
mašinos su gerai išdirbtu bizniu ir 
visais gerais įrankiais. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3G12 So. Halsted St.

Tel. Yards 2259.

PARDAVIMUI LABAI 
bučernė ir grosemė, jei tuoj 
Pigi randa, biznis išdirbtas 
Ųera proga lietuviui.

Kreipkitės:
10455 Michigan Avė. 

Tel. Pullman 0694.

PIGIAI 
pirksit 

gerai

BR1GHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

Pardavimui puikus ir beveik nau
jas 2 pagyvenimų muro namas po 6 
kambarius su elektra, maudynėmis ir 
kitais parankamais; kaina $7500, pu
sė reikia įnešti, o likusius lengvais 
išmokėjimais.

Pardavimui medinis namas 2 augf 
šių po 6 kambarius; statytas ant 
kampinio loto, galima perdirbti ant 
bizniavo namo; kaina $3500 greitam 
pardavimui.

Pardavimui naujas muro namas 2 
augštų po 4 didelius kambarius, su 
elektra, maudynėmis ir kitais paran
kumais; kaina $6700; parsiduos leng
vais išmokėjimais.

Pardavimui puikus medinis namas 
2 augštų po 4 didelius kambarius; 
kaina $3800, galima pirkti lengvais 
išmokėjimais.

Del tolesnių informacijų atsilanky
kite diena ar vakarais pas J. Yush- 
kewitz, 4034 Archer Avė., prie Cali- 
fornia Avė., Chicago, III.

' MOKYKLOS '
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsii cškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. ,

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

Sara Patek, pirmininke.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
trimis pagyvenimui kambariais, sve
timtaučių apgyventa vieta. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3553 So. Wallace St.

PARDUODAMA pigiai krau
tuvė saldainių, tabako, cigarų, 
minkštų gėrimų ir visokili 
smulkių daiktų; pigi randa, gy
venimui kambariai. Pardavi
mo priežastis patirsit ant vie
tos. 350 Kensington Avė.

ČIA jums proga pigiai nusipirkti 
medžio taip gero, kaip naujas, viso
kios rūšies ir visokio ilgio iš vald
žios trobos Hawthorne Rače Track’e, 
52 Avė. ir 36 gat. Tel. Roosevelt 8145.

CHICAGO BLDG. MATER1AL
& WRECKING CO., 

1443 Blue Island Avė.

MAINYMUI AR PARDAVI- 
mui garažo 
vieta, gerai 
gerai eina, 
ko turinčio

biznio dalis; sena 
išdirbtas biznis ir 
Mainysiu ant bet 
vertę. Kreiptis:

724 W. 19th SI.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 
veninių mūrinis namas, 
į menesį raudos neša. 
$6,800.

1625 So. Jefferson

PRAGY- 
$80.00 
Kaina

St.

EXTRA BARGENAS kiekvienam 
norinčiam įsigyti namą su bizniu ge
roj lietuvių ir kitokių tautų apgy- 
ventoj vietoj. Einu j kitą biznį, užtai 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, kurs bu,s pirmas tas laimės.

361G So. Halsted St.

$1000.00 PIGIAU!
Parduodama namas 2 pagyvenimais 

po 6 kambarius, garu apšildomas, el
ektra, maudynės ir visi kiti paranku- 
mai. Kaina $6000.00 išmokėjimais, ar
ba mainysiu ant lotu ar kekio biznio.

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS!
Išmainysiu kampinį mūrinį namą 

14 f lėtų po 6 ir 5 kambarius; gazas, 
elektra, maudynės, kieto medžio iš
taisymai. Ix)tas 50x140, bcizmentas 
cimentuotas ir pleisteriuotas. Mainy
siu ant biznio prapertės. M. Abramo- 
viez, 2015 So. Roboy St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA MOTORŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY,
1039 W. Congrcss St. 

arti Morgan S t.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis liga.

4544 S. Wontworth Avė.

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; parsiduoą už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

jas
nes

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
naujai* bovelnai skirstyti.

Kreipkitės:

COHEN & SONS,

REIKALAUJAMA MOTERŲ IR 
mergini} 16 metų ir senesnių prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos.

PARDUODAMA groseme ir 
bučernė geroj vietoj amerikie
čių apylinkėj. JNeša gerą pel-* 
na, dabartinis savininkas ne
gali laikyti, tuFi tuojau par
duoti. Tel. Seeley 3599, p. Si-
mon. »

PARSIDUODA puikus nau- 
automobilius puse kainos, 
reikia greit parduoti. 
Savininkas:

1817 Union Avė.

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygoipis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštlitinip Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS

Ateikit pasiruošę prie darbo.
AMERICAN CAN 

COMPANY,
3951 S. Canal St.

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų pardavinėti sviesto krautu
vėj, $13.00 į savaitę. Turi būt 
16 metų.
t 1801 S. Ashland Avė.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dai’ turiu kitą 
biznį. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

Darbininkų prie trokų ir 
mašinistams pagelbininkų; dar
bas daugiausia nuo šmotų. Pri
tyrimas nereikalingas. Dieni
nis ar naktinis dalbas. Ateik 
pasirengęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY, 

136 and Į. C. Tracks, 
Riverdale, 111.

PAJIEŠKAU NEVEDUSIO buče- 
rio, kuris gerai darbą mokėtų ir ang
lišką kalbą. Geras užmokestis geram 
žmogui.

Atsišaukite:
J. P.,

6104 So. State St.

Ri:iKALINGAS JAUNAS bu- 
čeris, kuris moka 
tuviškai, lenkiškai 
kai.

1845 W. 47

kalbėt lie- 
ir angliš-

Ct kJ*

PARDAVIMUI Fordas toiir- 
ihg modelio 1922. Kaina $300. 
Geram stovy.

1334 So. 49th Ct., 2 
Cicero, III.

AUŠROS
fl.

PARSIDUODA TROKAS tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, galima padaryti geras pragyve
nimas. Priežastis pardavimo patirsi
te

MOKYKLOJE
Mokinama:

ant vietos.
Kreipkitės:

3619 So. Wallace St.
1 lubos.

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

matikos.

PARDAVIMUI rakandų krau
tuve, arba mainysiu ant na
mo, loto, arba saldumo; biznis 
išdirbtas; pigi randa. Savinin
kas, 654 W. 120 gatvė, We$t 
Pullman, 11'1.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

PARSIDUODA gioscrnė; ar
ba mainysiu ant mažo namo. 
Biznis senas ir išdirbtas. Prie
žastis imu davimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukit:

737 W. 344h St.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
lės ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.

Prisirašyti galima vi
sada.

3001 S. Halsted St 
Chicago.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS. Par

siduoda lengvų gėrimų saliu- 
nas ant geriausio kampo, už 
prieinamą kainą. Kreipkitės 
vakarais po 7 valandos vakare.

3047 Archer Avė.

BIZNIERIAI SALIUNČIKAI!
Didelė proga, tikros aukso mainos 

— parduosiu saliuną; randa pigi 
nigai kaip šienas.

Telefonuok: Canal 7083 
FRANCKEVICZ, 

2015 So. Robey St.

pi-

PARDAVIMUI.
Minkštų gėrimų salonas lietuvių 

apylinkėj, 2512 Blue Island Avė., 3 
durys nuo Leavitt gat. Lysas vie
niems metams, su 4 kambariais gy
venimui. Randa $50 mėnesiui. Par
duos už pinigus labai prieinamai.

MILLAY & DOODY.

PARDUODA bučernę ir gro- 
senię; biznis geras, visokių 
tautų apgyvento] vietoj; gera 
proiga geram žmogui; parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
saliuno, ar loto geroj vietoj.

4537 So. Paulina St.

I IMPERFECT IN ORIGINAL 1

PARDUODAMA 80 akrų farma 
Michigane, aptverta, su trobomis, gy
vuliais, javais, 10 akrų dirbamos, li
kusi po ganeva ir mišku, 3 mylios 
nuo miesto ir didžiojo kelio; % my
lios nuo mokyklos. Mieste yra raugy
kla. Turi būt parduota tuojaus. Kai
na. $140®. Nepraleisk šitos progos.

1739 S. Halsted St., Box 149.

PARDUODAMA 80 akrų nedirbtos 
žemės Michigane, arti miesto, moky
klų, bažnyčių, raugyklos, geri kaimy
nai, prie didžiojo kelio. Greitam nu
pirkimui kaina $800.

1739 S. Halsted St. 
Box 150.

IŠMAINYMUI. . «
Kampinis naujas mūrinis namas 

naujos mados, saliunas ir 3 fletai, 2 
po 6 kambarius ir 1 4 kambarių. Mai
nysiu ant loto, bučernės, grosernės 
arba mažo namo.

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

-----------------------------------L —-
DIDELIS GARAŽO BIZNIS!

Pardavimui gerai apsimokantis ga
ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
apie $6000 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa- i 
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J. 
Yusbkewitz, 4034 Archer Avė., prie 
California Avė., Chicago, III. 1

Amerikoj Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Su v. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateii 
r pasimatyk su mumis. Mokinam< 

važiuot ir taisyt praktiškiausiu budo 
visokio išdirbimo automobilius. Laji
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI

1507 W, Madison St

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir ■ 
Prekybos dalykų. Prirengia priė į 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry- 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 Į 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos, i

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

ANGLŲ KALBOS 
mokinama pasikalbėjimo budu moki
niai visai nemoką anglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnės anglų ir lo
tynų kalbų gramatikos.

MISS DONNELLY, 
421 Belden Avė., 

Tel. Diversey 2132.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm, F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis. 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas: kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštad:enįo vakarą, D. 
Šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm*. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racev’čuis, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.: kon
trolės rašt. K. «Dem|ereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pinnininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shem’aitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus: Dufu Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdvba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta. 3348 So. Morgan 
St.: Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 

/ A. Strolie, 2018 So. Peoria St.;
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avc. ir A. Kpy- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. -Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metu. Norintieii 
įstoti draugvsten meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIU LAISVĖS KLIUBO VAI^ 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
Jatoris. 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. I/'avitt St.: nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallaoe St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Iiowe Avė.: kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Ūme St.: kasos 
olobčįas J. Zvega. 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi ninną šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdvba 1923 metams 
nirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauski*: nut. rašt. T. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis: ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče. 3029 So. Union 
Avė.: pagelb. S. Venckus. 1812 So. 
Halsted St.: nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kas’erius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antra sekma
dienį kirkvieno mėnesio. Malinaus- 
kio salėj. 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

LIETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 inetams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, nagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtu rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Tndrelienč; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

ILUNOTS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
nirm. J. Antanaitis, 3485 So. Wal- 
lace St.: padėiėjas V. Liekis, «38J4 
So. Aubum Avė.; nutA rašt. A. J. 
Lazauskas. 3339 So. Union Avė. 
(Phone Blvd. 2293); turtu rašt. 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace 
St.: kasierius B. Butkus. 840 West 
33rd St : kontroles rašt. J. Ado
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas: nvaršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.
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(Seka nuo 5-to pusi.) 
deda iš sekamų asmenų: pir
mininkas S. Rutedionis, vice- 
pirm. M. J. Butvilą, sekr. J. K. 
Stalioraitif 
kas, vedėjas J. Miškus, koresp. 
M. J. žaldokas.

U N. B-vės reikalais kreip
kitės į drg. J. Miškus, 4911 W. 
14-th st., Cicero, 111. Jį galima 
rasti ryttą nuo 8 iki vakaro 8 
vai. Kitoaiais reikalais kreipki
tės į pirmininką drg. S. Rirte- 
lionį, 1443 S. 48-1 h Ct., Cicero, 
III., ir į sekretorių J. K. Stalio-

J. Tak tižaus-

AŠTUONIOLIKTA GATVĖ.
Susirinkimas.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė metinį susirinkimą, 

, Mali-
svetainėje, 1843 So. 

st. Pirm, atidarius susi 
buvo skaitytas proto- 
priimtas. Paskui pri-

sekmadienį, sausio 14 d. 
nauskio 
Halsted 
rinkimą 
kolas ir
imta keturi nauji nariai.

Besvarstant Draugijos reika
lus prieita prie komitetų rapor
tų. Rožinio baliaus rengimo 
komitetas pranešė, kad saile 
jau paimta vasario 11 d. Be
svarstant kaip geriau surengti 
bal'ių, vienas komitetų pasiūlė

choras.
pasiuli-

Įsusitvėrimo SLA. 174 . kuopos, 
Narys praliejo perdaug sava
rankiškai veikti, nors jis ir sa
ko pildąs kuopos nutarimus. 
Aš norėčiau kuopos narių pa
klausti, ar SLA. 174 kuopa nu
tarė siųsti delegatus į komuni
stų konferenciją, kuri mėgino 
organizuoti “draugijų sąryšį”? 
Kuopos Narys, pasidaręs man
datą kuopos vardu nuvažiavęs 
atstovavo musų kuopą. Gal 
Narys sakys, kad ir tas buvo 
kuopos nutarta. Panašiai įvyko 
ir su balium. Kuopa buvo nu
tarusi rengti balių, o kuopos 
Narys, būdamas spaudos komi
tete, nuvažiavęs į “Vilnies” 
spaustuvę ir ten radęs Zalpį 
pakvietė jį į balių prakalbą sa
kyti ir pagarsino balių su pra
kalbomis. Kuopa buvo nuta
rusi 
kam 
tas. 
apie 
lis žodžius ir toliau pradėjo 
savo kraštą “revoliucinę” kal
bą, kas SLA. visai neapcina. 
Zalpis berėždamas s-py&ų taip 
įkaito, kad žmones laukan iš 
svetainės turėjo išeiti. Savo 
prakalba iš bizniško atžvilgio 
jis padarė kuopai nuostolių ant 
$25. Kuopos (Narys, būdamas to 
vakaro pirmininku, davė pilną 
valią Zalpiui kalbėti kas tik 
jam paipuodū burnoji. Ačiū va
karo pirmininko nusistatymui

įprakailbas rengti atskirai, 
ir komitetas buvo paskir-

ISRENDAVOJIMUI
PARANDiAVOJIMUI PAGY- 

venimas 4 kambariais, 4;>1 
IGth PI. Randa $15.00.

FRANK KARSOKAS

w.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKALAUJAMA darbiu in
kų į liejyklą, 43 centai į.valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE OO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, senas biznis ir išdirbtas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas part
nerių.

Kreipkitės:
710 W. 33rd St.

ANT BANDOS didelis švie
sus ,švarus ir naujai ištaisytas 
kambarys. Garu šildomas ir 
visi patogumai prie mažos šei
mynose “I. C.” ir ‘«L”, 6219 
Dorchestcr Avė. 1 apartmentas.

REIKALAUJAMA PRITY- 
rųsių vyrų prie darbo serigele- 
žiu šapoj.
' Kreipkitės:

1017 S. Fairfic'kl Avė.

PARSIDUODA PIRMOS KLASES 
čeverykų taisymo dirbtuvė, elektros 
mašinos su gerai išdirbtu^ bizniu ir 
visais gerais įrankiais. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3612 So. Halsted St.

Tel. Yards 2259.

JIESKIT- KAMBARiy
JIEŠKAU KAMBARIO north- 

sidėj, kuris butų šviesus, 
valgiu ar 
te prašau

2031

be valgio; kas 
pranešti.

J. M.,
St. Paul Avė.

JIEŠKO DARBO

su
turi-

REIKALINGAS KEPĖJAS 
prie darbo apie pečių, kuris 
moka kepti juodą duoną 
bisketus.

2238 W. 22 gatve.

ir

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
bučernė ir grosernė, jei tuoj pirksit. 
Pigi randa, biznis išdirbtas gerai. 
Gera proga lietuviui.

Kreipkitės:
10455 Michigan Avė.

Tel. Pullman 0694.

BR1GHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

Pardavimui puikus ir beveik nau
jas 2 pagyvenimų muro namas po 6 
kambarius su elektra, maudynėmis ir 
kitais parankumais; kaina $7500, pu
se reikia įnešti, o likusius lengvais 
išmokėjimais.

Pardavimui medinis namas 2 augf 
šių po 6 kambarius; statytas ant 
kampinio loto, galima perdirbti ant 
bizniavo namo; kaina $3500 greitam 
pardavimui.

Pardavimui naujas muro namas 2 
augštų po 4 didelius kambarius, su 
elektra, maudynėmis ir kitais paran
kumais; kaina $6700; parsiduos leng
vais išmokėjimais.

Pardavimui puikus medinis namas 
2 augštų po 4 didelius kambarius; 
kaina $3800, galima pirkti lengvais 
išmokėjimais.

Del tolesnių informacijų atsilanky
kite diena ar vakarais pas J. Yush- 
kewitz, 4034 Archer Avė., prie Cali; 
fornia Avė., Chicago, III.

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 audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. ,

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

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
trimis pagyvenimui kambariais, sve
timtaučių apgyventa vieta. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3553 So. Wallace St.

ANGLŲ KALBOS 
mokinama pasikalbėjimo budu moki
niai visai nemoką anglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnės anglų ir lo
tynų kalbų gramatikos.

MISS ŲONNELLY,
421 Belden Avė., 

Tel. Diversey 2132.

VIDUTINIO amžiaus žmogus jieš- 
ko darbo apie namus; gali dirbti dai- 
lydės, staliaus, ir visokį kitą darbą, 
kuris gali parsieiti dirbti prie narni} 
taisymo. Kam reikalingas tokis dar
bininkas malonėkit parašyti laišku ir 
pasakyti, kokio jis gali tikėtis užmo- 
kesnio. — C. A. S., 627 Grove Str., 
Rockford, III.

JIEŠKAU DREIVERIO kepėjo ve
žimui; geras uždarbis geram vyrui, 
mokančiam apsieiti su kostumeriais. 
Gali uždirbti iki $50 į savaitę, 
sišaukti šiuo adresu:

ANDRIUS KIVERIS, 
1529 Portland Avė., 

Chicago Heights, III.

At-

RETKAUNGAS BUČERIS, 
kuris mokėtų savo darbą ir 
negertų gėrimų.

Kreiptis:
729 W. 18th St.

PARDUODAMA pigiai krau
tuvė saldainių, tabako, cigarų, 
minkštų gėrimų ir visokių 
smulkių daiktų; pigi randa, 'gy
venimui kambariai. Pardavi
mo priežastis patirsit ant vie
tos. 350 Kensington Avė.

PARDAVIMUI 
veninių mūrinis namas, 
į mėnesį ramios neša. 
$6,800.

1625 So. Jcfferson

PRAGY- 
$80.00 
Kaina

St.

EXTRA BARGENAS kiekvienam 
norinčiam įsigyti namą su bizniu ge
roj lietuvių ir kitokių tautų apgy
vento j vietoj. Einu j kitą biznį, užtai 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, kurs bus pirmas tas laimės.

. P. L.,
3616 So. Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Parko Jaunuolių 
Trumpai apkalbėjus, 
nias liko priimtas. Kaip mato
si šis balius bus nepaprastai 
šaunus, nes ir komitetas deda 
visas pastangas, kad butų pub
lika užganėdinta. Tikimės, 
kad publika gausiai atsilankys. 
Todėl vietos ir apylinkų “Nau
jienų” skaitytojai temykite 
“Naujienos” apgarsinimus, ku
rie bus vėliaif paskelbti. Ant 
šio baliaus atsilankiusieji nesi
gailėsite.

— Ig. Žilinskas.

Užbaigdamas noriu, patarti 
Nariui kiek geriaus rūpintis 
kuopos reikalais, o ne extra re
voliucingumu.

Kas dėl SLA. 174 k p. sutvė
rimo turiu pasakyti, kad ne 
vienas Narys sutvėrė bet mes 
visi, o atlyginii.mą pasiėmei vie
nas. Taigi su kuopa neatsi-

SLA. 174 kp. Pirmininkas

ATLANTIC KOLONIJA.

Iš SLA. 174 kuopos veikimo.

Tūlas SLA. 174 kuopos na
rys “Naujienų” 9 num. apra
šydamas kuopas veikimą prasi
lenkia su teisybe. Aš noriu pra
nešti skaitytojams ir SLA. na
riams taip, kaip dalykai yra, o 
ne kMp kuopos narys aprašo.

Narys, skundžiasi, kam na
riai sako, buk jis juos apgavęs 
prirašydamas prie SLA. kuo
pos bedieviškos organizacijos. 
Visai ne tame dalykas. Tie na
riai prisirašydami žinojo iškal- 
no, kad SLA. 174 kuopa laisva 
ir nieko bendro neturi su baž
nyčia ir religija. Tie ^nariai yra 
labai patenkinti SLA. organiza
cija.

Bet dalykai yra tame. Nuo 
praeito vasario mėn., 11/22 m.,

EXTRA POSĖDIS.
LSS. Pildomojo Komiteto extra po

sėdis įvyks seredoj, sausio 17, 1923 
“Naujienų” name, 8 vai. vakare. Vi
si Pildomojo Komiteto nariai malonė
kite dalyvauti posėdy, nes yra svar
bus dalykas tarimui.

A.
LSS.

Žymontas, 
Sekretorius.

PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Social

demokratų Partijos Atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius. 
VVicker Park Salėj, 2046 W. North 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee 
Avė.) Pėtnyčioj, Sausio-Jan. 19, 1923. 
Pradžia 7:00 vai. vakare. įžanga lė
šų padengimui 15c. Draugai darbinin
kai — Northsaidiečiai! Momentas la
bai svarbus!! Ateikite visi į prakal
bas.

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 81G W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštu savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.*

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.

A. L. T. Sandaros 23 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks sausio 17, 
7:30 v. v., Liuosybės svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug svarbi ii dalykų aptaiti.

E. C. Petrenienė, rašt.

Bridgeport. — Lietuvių Laisvam-a- 
nių 1 kp.A<engia prakalbas su paveik
slais trečiadienį, sausio 17 d., 8 vai. 
vakare, Mildos salėj. Bus kalbama te
moje Rymas ir Lietuva”. Visi bridge- 
portiečiai kviečiami atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. — Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI

ČIA jums proga pigiai nusipirkti 
medžio taip gero, kaip naujas, viso
kios rūšies ir visokio ilgio iš vald
žios trobos Havvthorne Rače Track’e, 
52 Avė. ir 36 gat. Tel. Roosevelt 8145.

CHICAGO BLDG. MATERIAL
& WRECK1NG CO., 

1443 Blue Island Avė.

$1000.00 PIGIAU!
Parduodama namas 2 pagyvenimais 

po 6 kambarius, garu apšildomas, el
ektra, maudynės ir visi kiti paranku- 
mai. Kaina $6000.00 išmokė iimais, ar
ba mainysiu ant lotu ar kekio biznio.

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

REIKALINGA VIRĖJOS 
PAGELBININKĖ. 
PEOPLES RESTAURANT, 

1628 W. 47th St.

REIKALAUJAMA 20 prity
rusių moterų popieroms skir
styti. Geras mokesnis, nuolati
nis darbas.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield 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 į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

MAINYMUI AR PARDAVI- 
nuii garažo 
vieta, gerai 
gerai eina, 
ko turinčio

biznio dalis; sena 
išdirbtas biznis ir 
Mainysiu ant bet 
vertę. Kreiptis:

724 W. 19th St.

EXTRA BARGENAS!
Išmainysiu kampinį mūrinį namą 

14 f lėtų po 6 ir 5 kambarius; gazas, 
elektra, maudynes, kieto medžio iš
taisymai. Tvotas 50x14(1, beizmentas 
eimentuotas ir pleisteriuotas. Mainy
siu ant biznio prapertės. M. Abramo- 
viez, 2015 So. Robey St.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis. 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas: kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas me
nes; pirmą šeštad:enįo vakarą, D. 
šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm’. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racev’čnis, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašl. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.: kon
trolės rašt. K. tDeiĄereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

PARDUODAMA SALIUNAS; 
maišytų tautų apgyventa vieta 
tarpe dirbtuvių. Noriu paixluo
li greiitu laiku.

2100 W. Austin Avė. 
Tel. Wcst 3021.

AUTOMOBILIAI MORTGEOIAI-PASKOLOS

REIKIA MOTERŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER 
/ COMPANY, .

1039 W. Congrcss S t. 
arti Morgan S t.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
naujai* bo velniu skirstyti.

Kreipkitės:
COHEN & SONS,

REIKALAUJAMA MOTERŲ IR 
merginų 16 metų ir senesnių prie 
leng-vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos 
gos. Ateikit pasiruošę prie darbo.

AMERICAN CAN
COMPANY,

3951 S. Canal St.

ai-

REIKALĄ UJA M A MERGI- 
nų pardavinėti sviesto krautu
vėj, $13.00 į savaitę. Turi būt 
16 metų.

4801 S. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis — liga.

4544 S. Woritworth Avė.

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.

PARSIDUODA puikus 
jas 
nes

PARDUODAMA grosernė ir 
bučernė geroj vietoj amerikie
čių apylinkėj. .Neša gerą peL 
na, dabartinis savininkas ne
gali laikyti, tuFi tuojau par
duoti. Tel. Seeley 3599, p. Si
enon. v

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras jrengimAs. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rakandų krau
tuve, arba mainysiu ant na
mo, loto, arba sabuno; biznis 
išdirbtas; pigi randa. Savinin
kas, 654 W. 120 gatvė, Weąt 
Pullman, 111.

PARSIDUODA grosernė; ar
ba mainysiu aut mažo namo. 
Biznis senas ir išdirbtas. Prie
žastis pai davimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukit:

737 W. 34th St. * •

nau- 
automobilius puse kainos, 
reikia greit parduoti. 
Savininkas:

1817 Union Avė.

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygoipis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinip Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdvba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus: Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdvba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta. 3348 So. Morgan 
St.: Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis,

1 3331 So. Wallace St.; finansų rašt.
z A. Strolie, 2018 So. Peoria St.;

MOKYKLOS
PARDAVIMUI Fordas tour- 

irig medelio 1922. Kaina $300. 
Geram stovy.

1334 (So. 49th Ct., 2 fl. 
Cicero, III.

PARSIDUODA TROKAS l’/2 tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, galima padaryti geras pragyve
nimas. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės:
3619 So. Wallace St.

1 lubos.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
lės ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

NAMAI-ZEME

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.

kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
ne, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Ki)g- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubuni 
Avė.: maršalka A. -Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystčn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metu. Norintieii 
istoti draugvstėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIU LAISVĖS KLIUBO VAIz- 
dyba 1923 metams: nirm. A. Za- 
latoris. 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. T/eavitt St.: nut. 
rašt. K. J. Dorrereckis, 3331 South 
Wallare St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Iz»we Avė.: kontv. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St r kasos 
Hobėjas J. Zveea. 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 8259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko- 

k mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami i 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

3001 S. Halsted St 
Chicago.

METINES SUKAKTUVĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko m-ane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sunarni 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 
j mano namus, 1556 S. Cravv- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kintė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
'ku balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. •Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Nariai Lietuviu Politinio ir Pašel
pimo Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutj, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Darbininkų prie trokų 
mašinistams pagalbininku,• dar
bas daugiausia nuo šmotų. Pri
tyrimas nereikalingas. Dieni
nis ar naktinis dalbas. Ateik 
pasirengęs prie darbo.

ACME STEBL GOODS 
COMPANY,

136 and Į. C. Tracks, 
Riverdale, III.

ir

DIDELIS BARGENAS. Par
siduoda lengvų gėrimų saliu
nas ant geriausio kampo, už 
prieinamą kainą. Kreipkitės 
vakarais po 7 valandos vakare.

3047 Archer Avė.
f ■ , '

PARDUODAMA 80 akrų farma 
Michigane, aptverta, su trobomis, gy
vuliais, javais, 10 akrų dirbamos, li
kusi po ganeva ir mišku, 3 mylios 
nuo miesto ir didžiojo kelio; U my
lios nuo mokyklos. Mieste yra raugy
kla. Turi būt parduota tuojaus. Kai
na. $1409. Nepraleisk šitos progos.

1739 S. Halsted St., Box 149.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvcdystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Su v. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdvba 1923 metams 
nirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlanski0: nut. rašt. T. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis: ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče. 3029 So. Union 
Avė.: pagelb. S. Venckus. 1812 So. 
Halsted St.: nut. rašt. Ig. Žilins
kas. 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kas’erius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antra sekma
dienį kiekvieno mėnesio. Malinaus- 
kio salėj. 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

BIZNIERIAI SALIUNČIKAI!
Didelė proga, tikros aukso mainos 

— parduosiu saliuną; randa pigi, 
nigai kaip šienas.

Telefonuok: Canal 7083 
FRANCKEVICZ, 

2015 So. Robey St.

pi-
PARDUODAMA 80 akrų nedirbtos 

žemės Michigane, arti miesto, moky
klų, bažnyčių, raugyklos, geri kaimy
nai, prie didžiojo kelio. Greitam nu
pirkimui kaina $800.

1739 S. Halsted St. 
Box 150.

NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam Mr. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris iš Spokane, 
Wash. Malonėkite atsiimti.

PAJIEŠKAU NEVEDUSIO buče- 
rio, kuris gerai darbą mokėtų ir ang
lišką kalbą. Geras užmokestis geram 
žmogui.

Atsišaukite:
J. P.,

6104 So. State St.

PARDAVIMUI.
Minkštų gėrimų salonas lietuvių 

apylinkėj, 2512 Blue Island Avė., 3 
durys nuo Leavitt gat. Lysas vie
niems metams, su 4 kambariais gy
venimui. Randa $50 mėnesiui. Par
duos už pinigus labai prieinamai.

MILLAY & DOODY.

IŠMAINYMUI. . «
Kampinis naujas mūrinis namas 

naujos mados, saliunas ir 3 fletai, 2 
po 6 kambarius ir 1 4 kambarių. Mai
nysiu ant loto, bučernės, grosernes 
arba mažo namo.

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

PK1VATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateil 
ir pasimatyk su mumis. Mokinami 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI

1507 W. Madison St

LIETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, nagelb. M. Grakauskas; 
nu|. rašt. K. Pugis, 1614 N. Win- 
cbester Avė.; turtu rašt. S. Mak- 
rickas: kontrol. rašt. M. Tndrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras. A. Montvidas.

PAJIEŠKAU Juozapo Kilčiausko, 
apie 15 metų kaip Amerikoj; norime 
sužinoti, ar jis gyvas, ar miręs. Iš 
Lietuvos paeina nuo Tauragės, kai
mas Aukštupis. Jis nats ar kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti, busiu dė
kinga. Liukadija Kilčiauskienė, 930

■■■■■KF Prospect St., De Kalb, III.

REIKALINGAS JAUNAS bu- 
čeris, kuris moka 
tuviškai, lenkiškai 
kai.

1845 W. 47

kalbėt lie- 
ir angliš-

PARDUODA bučernę ir gro- 
sernę; biznis geras, visokių 
tautų apgyvento] vietoj; gera 
proga geram žmogui; parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
sailiuno, ar Uoto geroj vietoj.

4537 So. Paulina St.

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio: biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
apie $6000 įmokėti, likusius lengvais ( 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa-1 
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J. I 
Yusbkewitz, 4034 Archer Avė., prie 
Califomia Avė., Chicago, 111. 1

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasiaą 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry- i 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomia nuo 10 ryto iki 12:30 Į 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

ILLTNOTS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metam’: 
nirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėiėjas V. Liekis, 3314 
So. Auburn Avė.; nutA rašt. A. J. 
Lazauskas. 3339 Sn. Union Avė. 
(Pbone Blvd. 2293); turtu rašt. 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace 
St.: kasierius B. Butkus. 840 West 
33rd St : kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globsiąs Kaz. Karar- 
kas: maršalka P. Gorlikas. Kliubo 
susirink’mai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3801 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

IMPERFECT IN ORIGINAL į


