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Santarvė siųs Klaipėdon misiją 
sudaryti savo valdžią

Lenkų laivas Klaipėdoje
Lietuva protestuoja prieš Lenkiją
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Santarvė keiina pati 
valdyti Klaipėdą

Ambasadorių taryba siunčia 
misiją suorganizuoti ten 
naują valdžią. Grūmoja Lie
tuvai.

PARYŽIUS, sausio 17.
Santarvės ambasadorių taryba 
šaandie nutarė pasiųsti i Klai
pėdą nepaprastą misiją įsteigti 
ten laikinę santarvės valdžią po 
Francijos, Anglijos ir Italijos 
autoritetu.

Santarvės ambasadorių ta
ryba taipjau iir< pro testuos Lie
tuvai, paskalydama ją atsako
mi ngą už įsiveržimą į interna
cionalinę Klaipėdos teritoriją 
ir pareikalaus iš Lietuvos pri
pažinti laikinę santarvės vald
žią.

30 lietuvių užmušta.

Sutartoji musių paliauba jau 
veikia ir dabar yra vedamos 
derybos tarp sukilėlių ir vy
riausiojo komisionieriaus apie 
išvengimą tolimesnio kraujo 
praliejimo, sako oficialiuos ži
nios.

Spėkos, kurios puolė Klaipė
dą, siekiančios 900 ginkluotų 
žmonių, turinčių ir kulkasvai- 
džius. Francuzai neteko vieno 
užmušto kareivio, o lietuviai 
pražudė pirmadienio mūšy 
mažiausia 30 žmonių.

Miestas yra ramus; jį patru
liuoja lietuviai. Prancūzai įsa
kė pulk. Trossau paimti į savo 
rankas visą padėtį, kada jis at
vyks iš Varšuvos.

Lenkija ginkluojasi
COPENIUGEN, sausio 17.

Lenkijos valdžia pradėjo kon
centruoti kariuomenėn visus 
vyriškius tarp 22 ir 40 m. am
žiaus.

Prakalbos apie 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 į prakalbas.
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Nedelioj, Sausio 21d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Ateikite visi į prakalbas.
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Lenkijos karinis laivas 
Klaipėdoje

Lietuva protestuoja prieš tai. 
Atsako į talkininkų protes
tus. Lietuva gelbės palaikyti 
kvarką Klaipėdoje.

VVASHINGTON, sausio 17.
Žinios apie lietuvių sukilė

lių užėmimą Klaipėdos tapo 
gautos valstybės departamento 
ir Lietuvos atstovybės.

Amerikos ambasadorius Ry
goje, Frederick Coleman pra
neša valstybės departamentui, 
jog jam pranešta, kad lietuviai 
paėmė Klaipėdą pirmadienio 
naktį po kruvino mūšio. Pran
cūzų garnizonas, sako jis, pasi
davė. • . ,v i „

Atsakydama į Francijos ir 
Anglijos atstovų Kaune protes
tus, Lietuvos valdžia, sako Co
leman, užsigynė dalyvavimo 
sukilime, bet kartu išreiškė 
“supratimą ir užuojautą natū
raliniam (žmonių troškimui su
sivienyti su (Lietuva ir nustaty
ti savo likimą kartu su savo 
broliais.”
Džiaugsmu pasitiko lietuvius.

Lietuvos atstovybės gauto
sios iš Kauno žinios sako:

“Kiąipėda tapo paimta suki
lėlių. Jie tapo sutikti miesto 
gyventojų dideliu džiaugsmu. 
Miestas buvo papuoštas vėlia
vomis. Tvarka viešpatauja vi
same Klaipėdos krašte.

“'Lietuvos užsienio reikalų 
m misteris Galvanauskas atsa
kydamas į antrą iPoincare no
tą, pakartojo tą faktą, kad Lie
tuvos valdžia nedalyvavo Klai
pėdos sukilime nė tiesioginiai, 
nė netiesioginiai, ir jis pabrė
žė savo pilną pasitikėjimą ga
lutinu talkininkų nuosprend
žiu, kuris neabejotinai, jis 
tikisi, sutiks su Versalės sutar-

Mažosios Lietuvos žymesnieji darbuotojai

Žymiausieji Mažosios Lietuves darbuotojai: K. Lekšas, Martynas Jankus (žinomas 
knygų leidėjas), J. Strėkys, buvę Mažosios Lietuvos atstovai Lietuvos valstybes taryboje 
ir (atskirame paveikslėly) J. Stikliorius, kurie ir Klaipėdos krašto lietuvių sukilimė užė
mė vadovaujančią vietą.

ties dvasia. Lietuvos valdžia su 
tinka pagelbėti įsteigti tvarką 
Klaipėdos krašte. Ą

“Lietuvos valdžia padavė 
griežtą protestą pasaulio vald
žioms ir tautų sąjungai prids 
Lenkijos karinį laivą, kuris 
įėjo į Klaipėdos uostą. Buvi
mas to karinio laivo gręsia di
delėmis komplikacijomis“.

LONDONAS, sausio 17. — 
Lietuvos pasiuntinys Anglijoje 
užprotestavo prieš atvykimą į 
Klaipėdą Lenkijos kanuolinio 
laivo.

Gautomis žiniomis, mūšių 
paliauba tapo padaryta tarp 
sukilusių lietuvių ir talkinin
kų spėkų Klaipėdoje.

Lenku sėbras Klaipėdoje
_____ X

Prancūzas iš Varšavos koman
duos talkininkų kareiviai^ 
Klaipėdoje. x (

KLAIPĖDA, sausio 17.
Pulkininkas Prousson (Tross
au?), narys Francijos milita- 
nės misijos Varšuvoje.atvyko į 
čia šiandie perimti komandą 
talkininkų spėkomis, kurios 
plaukia į Klaipėdą kariniais 
laivais.

Suvėlinta oficialė žinia.
AVASHINGTON, D. C. (L.? L 

B.) Sausio 15. — Lietuvos At
stovybe yra gavusi nuo Eltos 
sekamo turinio kablegramą:

“Sukilėlių vadas sutikęs 
prie Klaipėdos miesto pasiprie
šinimą vakar pasiuntė Alijan- 
tų Komisarui parlamentarą su 
raštu tokio turinio: Visas kraš
tas be kraujo praliejimo perėjo 
Vyriausio Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto valdžion. 
Administracija ir policija eina 
savo pareigas. Savanorių ka
riuomenė nekariauja su alijau
tais bet sukilo' prieš nepaken
čiamą krašto direktoriją. Todėl 
prašo atitraukti Francuzų ka
riuomenę ir sulaikyti ją nuo 
karo veiksmų. Visiems krašto 
gyventojams ir valdininkams 
užtikrinama pilna neliečiamy
bė. Priešingu atveju visa at
sakomybė už kraujo praliejimą 
krinta ne ant sukilėlių. Klai
pėdos miesto darbininkai neri
mauja, reikalauja kad butų pri 
pažinta naujoji vyriausybė.”

[Panaši žinia* “Naujienose” 
tilpo dar užvakar, sausio 16 d., 
bet oficiali n is Liet. Informaci
jų iBiuraa prie Lietuvos Atsto
vybės Washingtone prisiuntė 
savo žinią tik vakar].

Klaipėdoje lietuviams 
užėmus

. .Y, v

Lietuviais vadovavo Jonas Bud
rys. Komisiąnierius Petisnė 
laukia ambasadorių nuo
sprendžio.

KLAIPĖDA, sausių 16 (Ra
šo Donald Day). - Lietuviai 
valstiečiai, paėmę Klaipėdos 
miestą, nežino ką su ja daryti. 
Puolikai apsilankė Francijos 
kareivių komanduotojo >gen. 
Petisne raštinėj ir pasiėmė 
antspaudas ir popieras, kurias 
jie atidavė Jonui Budriui, ko
manduoto jui “Mažosios Lietu
vos savanorių.” Kada gen. Pe- 
tistnė pareikalavo grąžinti jo 
antspaudas, Budrys jas tuo- 
jaus sugrąžino.

Derybos tęsėsi visą vakarą. 
Gęn. Petisne protestavo prieš 
valstiečių veikimą, tvirtinda
mas, kad kraštas vis dar tebė
ra po tautų sąjungos jurisdik- 
yija. Gen. Petisnė prižadėjo ne
ini Ui sukilėlių iki jam nepra
neš ką veikti ambasadorių ta
ryba Paryžiuje.

Įėjęs į Klaipėdą su Pathe 
News fotografu John Doret, 
Tribūne korespondentas rado 
visus valstiečius apsiginklavu
sius ir besiskundžiančius, kad 
jie niekados daugiau nebepir- 
ims francuzų administracijos 
ir vokiečių pinigų. Aš rašau 
šią žinią Klaipėdos policijos 
prefektūros raštinėj. 

z »
Valstiečiai sako, kad pir

miau jų pasiųsta Klaipėdon 
delegacija išreikšti jų nuomo
nes tapo areštuota visai jos ne
išklausius. Gen. Petisnė nema
no, kad sukilimas buvo su
kurstytas Kauno.

Francijos ir Anglijos kari
niai laivai dar neatvyko.

Francijos nusistatymas.
PARYŽIUS, sausio 16. — 

Nežiūrint to fakto, kad du 
Francijos kareiviai tapo už
mušti, kada lietuviai puolė ir

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 17 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,009 dolerių 
oankų buvo skaitoma Amerikos pini 
<ais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą .......  $4.65
Austrijos 100 kronų.......... ....
Belgijos 100 frankų ............... $6.15
Danijos 100 frankų .... ......  $19.70
Finų 100 markių ................... $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.66
Italijos 100 lirų ........  $4.87

* Lietuvos 100 Litų ............  $10.00
Lenkų 100 markių ............. .........
Norvegijos 100 kronų ........ $18.45
Olaridų 100 guldenų ........ $39.58
Šveicarų 100 markių .....  $18.76
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių ........... A£c 

paėmė Klaipėdą, sprendžiama, 
kad Francijos valdžia rytdie
nos ambasadorių susirinkime 
pareikš, jog santarvės autori
tetas nebuvo lietuvių pažemin
tas.

Rusai tikisi lietuviu iš
silaikymo Klaipėdoje

MASKVĄ, sausio 17. — čia 
gauta prieštaraujančių žinių 
apie lietuvių veikimą Klaipė
doje. Skaitoma galimu dalyku, 
kad Lietuva įstengs išlaikyti tą 
portą. Maskvos valdžia netiki, 
kad Lietuva veikė susitarusi 
su Franci j a, bet pasitikėdama 
tuo, kad kadangi tautų sąjun
ga neįstengė būti teisinga Vil
nimis dalyke, ji negalės nu
bausti ir Lietuvos už pasigrie- 
binią Klaipėdos.

Rusija nori taikos. Bet ji 
taipjau seka Lenkijos veikimą. 
Maskva yra gavusi žinių, kad 
Lenkijoj eina stiprus judėji
mas už pasigriebimą Danzigo, 
kuris galėtų būti paverstas į 
stiprią feenkijos-Francijos šiau
rinę laivyno bazę. Dar nežinia 
ar Lenkijos valdžia remia tą 
judėjimą. Jei lenkai tai ban
dys, tai Rusija ketina veikti 
griežtai.

Rusija ir Lenkija koncent
ruoja savo armijas.

BtEiRLINAS, sausio 17. — 
Gautomis čia žiniomis, ‘Lenki
ja ir Rusija koncentruoja savo 
kariuomenes palei savo rube- 
žius. Lenkijos karvedis gen. 
Pilsudskis išvyko į Ukrainą, o 
Leonas Trockis yra kitoj pusėj 
rubežiaus su savo armijomis. 
Delko tos armijos yra koncen
truojamos, vis dar nėra aišku. 
Vieni kalba, kad Rusijos armi
jos puls Lenkiją, jei toji puls 
Sileziją, kiti gi kalba, kad Len
kija rengiasi įsimaišyti j lie
tuvių sukilimą Klaipėdoje, kad 
tuo atnaujinus ginčus apie Vil
nių, o Rusija tik nesupratusi 
Lenkijos kareivių judėjimo 
mierių.

Sun paėmė Kantoną
KANTONAS, sausio 17. — 

6,(XX) Kuangsi kareivių, re
miančių buvusį pietinės Chini- 
jos prezidentą Dr. Sun Yat-Sen 
pereitą naktį įėjo į miestą. Ki
ti vis dar tebeina per Peari 
upę. Miestas yra ramus, san
krovos uždarytos ir biznis ap
sistojęs.

Karo teismas vokiečiu 
kasyklų savninkams

Francuzai draftuos vokiečius 
angliakasius. Grūmoja kon
fiskuoti kasyklas. .

ESSENAS, sausio 17 d.
Francijos okupacijos valdžia 
šiandie paskelbė, kad ji pradės 
ryto operuoti anglių kasyklas 
Ruhr distrikte, rekvizuojant 
(draftuojant) vokiečius darbi
ninkus, ijei bus reikalo.

Ruhr kasyklų ir fabrikų sa
vininkai, kurie atsisakė koope
ruoti su franeuzais ir klausyti 
jų įsakymu, bus teisiami karo 
teismo.

Bochum gyventojams prane
šta, kad francuzų kareiviai 
veiks be jokio įspėjimo dėl ma
žiausio dalykėlio prieš francu
zų kareivius ar valdininkus, 
net dėl švilpimo ar šaukimo į 
juos.

Ruhr gyventojai dar nežino 
ką toliau farneuzai veiks ir ar 
griebsis daugiau yokietijos 
žemių, atsižvelgiant į vakaryk
štį ultimatumą kasyklų savi
ninkams. Spėjama, kad fran
cuzai galbūt griebsis dar Mo
distei*. Nors tai yra toli už 
Ruhr distrikto, bet tas miestas 
yra svarbus strateginiu žvilgs
niu, kadangi jį tudėdaini fran
cuzai tada pilnai kontroliuotų 
susisiekimą su Ruhr.

Daugiau tavorinių traukinių 
iš Vokietijos nebeįleidžiama į 
Ruhr, Vokietijos valdžios įsa
kymu. Be to daug vagonų ta
po išgabenta kada prasidėjo 
okupacija.

Padėtis Ruhr distrikte yra 
labai supinta, kadangi vokie
čiai kasyklų ir dirbtuvių savi
ninkai griežtai atsisako koope
ruoti su franeuzais ir francu
zai neįstengia nieko iš jų iš
gauti gėruoju. Francuzai grū
moja konfiskuoti dirbtuves ir 
kasyklas ir pagelba ginklo jas 
operuoti. Francuzai gali tai 
padaryti, bet tai dar labiau pa
blogins padėtį, nes konfiskavus 
kasyklas ir iškastus anglis ne
bus iš ko apmokėti kasyklų 
darbininkams.

Ruhr okupacija užbaigta.
DUESSDLDORF, sausio 17.

— Gen. Degoutte oficialiniai 
paskelbė šiandie po piet, kad 
karinės operacijos Ruhr oku
pacijai yra jau pilnai užbaig
tos.

•Francuzai perimš visas ka
syklas tame distrikte ryto ryte 
ir pastatys kareivius prie kiek
vienos šaftos. Kasyklų savi
ninkams tapo pranešta, kad jų 
nuosavybės bus konfiskuotos 
ir bus vedamos francuzų, kad 

Didelis Mass- Mitingas 
dėl Klaipėdos

Tikslu užprotestuoti prieš Santarvės impe
rialistų intrygas sulig Klaipėdos krašto ir su
teikti pageltos to krašto žmonėms, kovojantiems 
už savo laisvę, nepartinis Chicagos lietuvių ko
mitetas, iš 21 asmens, rengia ATEINANTĮ NE- 
EĮeLDIENĮ, sausio 21 d., po pietų, MILŽINIŠ
KĄ SUSIRINKIMĄ First Regiment Armory 
Svetainėje, (kertė Michigan Avė. ir 16-tos gat
vės), dėl įvykių Klaipėdos krašte.

Visi kviečiami dalyvauti jame.

tuo atsiėmus iš jų kontribuci
ją.
. Kasyklų savininkų atstovai 
šiandie nepribuvo pasitariman 
su kontrolės komisija, vien tik 
pranešė, kad komisijai, kad jie 
nutarė, pildyti Vokietijos vald
žios įsakymus, o ne francuzų.

Angliakasiy bylos nagri
nėjimas baigiasi

šiai/die Herrino angliakasių by
la bus atiduota į jury rankas.

MARION, Ilk, sausio 17. - - 
Byla penkių Herrino angliuku-' 
šių, kurie yra kaltinami užmu
šime vieno streiklaužio laike 
pereitų streiklaužių skerdynių, 
eina jau prie užbaigos. Liudiji
mai jau užsibaigė, taipjau val
stijos prokurorai pasakė kalti
namąsias kalbas. Kaltinamųjų 
advokatai atsisakė laikyti gyni
mo kalbas ir byla ryto bus 
perduota į jury rankas išneši
mui nuosprendžio.

Ryto ryte teisėjas perskaitys 
savo instrukcijas jury ir tada 
byla bus perduota prišalkin
tiesiems teisėjams, išnešimui 
galutino nuosprendžio.

Nuplakė 20 streikieriy - 1—
Du streikieriai nuteisti kalėji

mam.

FORT SMITH, Ark., sausio 
17. — Iš Harrison, Ark., kur 
vakar buvo riaušės prieš strei
kuojančius Missouri and North 
Arkansas geležinkelio darbi
ninkus, kuriose vienas streikie- 
ris tapo nulinčiUotas, praneša
ma, kad Leslie miestely juoda
šimčiai “piliečiai” pereitą nak
tį pastvėrė 20 to geležinkelio 
streikierių ir juos labai sumu
šė ir nuplakė.

Hurrisone du streikieriai, 
Duther Wise iš Harrison ir 
“iRed” Orr iš Everton, Ark., ta
po teisėjo Shinn nuteisti nuo 7 
iki 10 metų kalėjiman, kada 
jie prisipažino padegę ketvirta
dienio naktį geležinkelio tiltą.

Nesusitaikė dėl skolų - v
WASHINGTON, sausio 17.

— Anglijos ir Amerikos skolų 
komisijos priėjo prie to, kad / 
jų derybos užsikirto ir jokio 
progreso negalima yra padary
ti iki Anglijos komisija nesu
grįš namo pasitarti su savo val
džia. Dar bus laikomas bend
ras susirinkimas ketvirtadieny, 
bet tai tik bus prisirengi mus 
per pertraukimo derybų ir An
glijos komisijos grįžimo namo.
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Santarvė siųs Klaipėdon misiją 
sudaryti savo valdžią

Lenkų laivas Klaipėdoje

Lietuva protestuoja prieš Lenkiją

Santarvė ketina pati 
valdyti Klaipėdą

Ambasadorių taryba siunčia 
misiją suorganizuoti ten 
naują valdžią. Grūmoja Lie
tuvai.

PARYŽIUS, sausio 17. 
Santarvės ambasadorių taryba 
šiandie nutarė pasiųsti i Klai
pėdą nepaprastą misiją įsteigti 
ten laikinę santarvės valdžią po 
Francijos, Anglijos ir Italijos 
autoritetu.

Santarvės ambasadorių ta
ryba taipjau užprotestuos Lie
tuvai, paskalydama ją atsako- 
mingą už įsiveržimą į interna
cionalinę Klaipėdos teritoriją 
ir pareikalaus iš Lietuvos pri
pažinti laikinę santarvės vald
žią.

30 lietuvių užmušta.
Sutartoji musių paliauba jau 

veikia ir dabar yra vedamos 
derybos tarp sukilėlių ir vy
riausiojo komisionieriaus apie 
išvengimą tolimesnio kraujo 
praliejimo, sako oficialiuos .ži
nios.

Spėkos, kurios puolė Klaipė
dą, siekiančios 900 ginkluotų 
žmonių, turinčių ir kulkasvai- 
džius. Prancūzai neteko vieno 
užmušto kareivio, o lietuviai 
pražudė pirmadienio mūšy 
mažiausia 30 žmonių.

Miestas yra ramus; jį patru
liuoja lietuviai. Prancūzai įsa
kė pulk. Trossau paimti į savo 
rankas visą padėtį, kada jis at
vyks iš Varšuvos.

Lenkija ginkluojasi
GOPENILAGEN, sausio 17.— 

Lenkijos valdžia pradėjo kon
centruoti kariuomenėn visus 
vyriškius tarp 22 ir 40 m. am
žiaus.
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kare. Įžanga lėšų padengimui 15c. Draugai dar
bininkai — Northsaidiečiai! Momentas labai 
svarbus!! Ateikite visi į prakalbas.
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Nedėlioj, Sausio 21d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 vai. po pietų. . 
Ateikite visi į prakalbas.
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Lenkijos karinis laivas 
Klaipėdoje

Lietuva protestuoja prieš tai. 
Atsako į talkininką protes
tus. Lietuva gelbės palaikyti 
tvarką Klaipėdoje.

VVASHINGTON, sausio 17. 
žinios apie lietuvių sukilė

lių užėmimą Klaipėdos tapo 
gautos valstybės departamento 
ir Lietuvos atstovybės.

Amerikos ambasadorius Ry
goje, Frederiok Coleman pra
neša valstybės departamentui, 
jog jam pranešta, kad lietuviai 
paėmė Klaipėdą pirmadienio 
naktį po kruvino mūšio. Pran
cūzų garnizonas, sako jis, pasi
davė. • . .. ,... 1>!TV. , (j

Atsakydama į Francijos ir 
Anglijos atstovų Kaune protes
tus, Lietuvos valdžia, sako Co
leman, užsigynę dalyvavimo 
sukilime, bet kartu išreiškė 
“supratimą ir užuojautą natū
raliniam žmonių troškimui su
sivienyti su (Lietuva ir nustaty
ti savo likimą kartu su savo 
broliais.”
Džiaugsmu pasitiko lietuvius.

Lietuvos atstovybes gauto
sios iš Kauno žinios sako:

“Kląipčda tapo paimta suki
lėlių. Jie tapo sutikti miesto 
gyventojų dideliu džiaugsmu. 
Miestas buvo papuoštas vėlia
vomis. Tvarka viešpatauja vi
same Klaipėdos krašte.

“Lietuvos užsienio reikalų 
ministefis Galvanauskas atsa
kydamas į antrą iPoincare no
tą, pakartojo tą faktą, kad Lie
tuvos valdžia nedalyvavo Klai
pėdos sukilime nė tiesioginiai, 
nė netiesioginiai, ir jis pabrė
žė savo pilną pasitikėjimą ga
lutinu talkininkų nuosprend
žiu, kuris neabejotinai, jis 
tikisi, sutiks su Versalės sutar-

Mažosios Lietuvos žymesnieji darbuotojai

Žymiausieji Mažosios Lietuves darbuotojai: K. Lekšas, Martynas Jankus (žinomas 
knygų leidėjas), J. Strėkys, buvę Mažosios Lietuvos atstovai Lietuvos valstybės taryboje 
ir (atskirame paveikslėly) J. Stikliorius, kurie ir Klaipėdos krašto lietuvių sukilimė užė
mė vadovaujančią vietą.

—M— I ...................... .  ■

Klaipėdoje lietuviams
užėmus. y, v

ties dvasia. Lietuvos valdžia su 
tinka pagelbėti įsteigti tvarką 
Klaipėdos krašte.

“Lietuvos valdžia padavė 
griežtą protestą pasaulio vald
žioms ir tautų sąjungai prids 
Lenkijos karinį laivą, kuris 
įėjo į Klaipėdos uostą. Buvi
mas to karinio laivo gręsia di
delėmis komplikacijomis“.

LONDONAS, sausio 17.
Lietuvos pasiuntinys Anglijoje 
užprotestavo prieš atvykimą į 
Klaipėdą Lenkijos kanuolinio 
laivo. ,, „ , t

Gautomis žiniomis, mūšių 
paliauba tapo padaryta tarp 
sukilusių (lietuvių ir talkinin
kų spėkų Klaipėdoje.

Lenkti sėbras Klaipėdoje
*

Prancūzas iš Varšavos koman
duos talkininkų kareiviais} 
Klaipėdoje. x

KLAIPĖDA, sausio 17. — 
Pulkininkas Prousson (Tross
au?), narys Francijos milita- 
nės misijos Varšuvoje.atvyko į 
čia šiandie perimti komandą 
talkininkų spėkomis, kurios 
plaukia į Klaipėdą kariniais 
laivais.

Suvėlinta oficialė žinia.
WASHINGTON, D. C. (L; 1. 

B.) Sausio 15. — Lietuvos At
stovybė yra gavusi nuo Eltos 
sekamo turinio kablegramą:

“Sukilėlių vadas sutikęs 
prie Klaipėdos miesto pasiprie
šinimą vakar pasiuntė Alijan- 
tų Komisarui parlamentarą su 
raštu tokio turinio: Visas kraš
tas be kraujo praliejimo perėjo 
Vyriausio Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto valdžion. 
Administracija ir policija eina 
savo pareigas. Savanorių ka
riuomenė nekariauja su alijan- 
tais bet sukilo’ prieš nepaken
čiamą krašto direktoriją. Todėl 
prašo atitraukti Francuzų ka
riuomenę ir sulaikyti ją nuo 
karo veiksmų. Visiems krašto 
gyventojams ir valdininkams 
užtikrinama pilna neliečiamy
be. Priešingu atveju visa at
sakomybė už kraujo praliejimą 
krinta ne ant sukilėlių. Klai
pėdos miesto darbininkai neri
mauja, reikalauja kad butų pri 
pažinta naujoji vyriausybė.”

[Panaši žinia* “Naujienose” 
tilpo dar užvakar, sausio 16 d., 
bet oficialinis Liet. Informaci
jų Biuras prie Lietuvos Atsto
vybės Washingtone prisiuntė 
savo žinią tik vakar].

Lietuviais vadovavo Jonas Bud
rys. Komisiųnierius Petisne 
laukia ambasadorių nuo
sprendžio.

KLAIPĖDA, sausių 16 (Ra
šo'Don aid Day). - Lietuviai 
vaLtiečiai, paėmę Klaipėdos 
miestą, nežino ką su ja daryti. 
Puolikai apsilankė Francijos 
kareivių komanduotojo gen. 
Petisne raštinėj ir pasiėmė 
antspaudas ir popieras, kurias 
jie atidavė Jonui Budriui, ko- 
manduotojui “Mažosios Lietu
vos savanorių.” Kada gen. Pe- 
tislnė pareikalavo grąžinti jo 
antspaudas, Budrys jas' tuo- 
jaus sugrąžino.

Derybos tęsėsi visą vakarą. 
Gęn. Petisne protestavo prieš 
valstiečių veikimą, tvirtinda
mas, kad kraštas vis dar tebė
ra po tautų sąjungos jurisdik- 
yija. Gen. Petisne prižadėjo ne
ini 9i sukilėlių iki jam nepra
neš ką veikti ambasadorių ta
ryba Paryžiuje.

Įėjęs į Klaipėdą su Pathe 
News fotografu John Doret, 
Tribūne korespondentas rado 
visus valstiečius apsiginklavu
sius ir besiskundžiančius, kad 
jie niekados daugiau nebepir- 
ims francuzų administracijos 
ir vokiečių pinigų. Aš rašau 
šią žinią Klaipėdos policijos 
prefektūros raštinėj.

Valstiečiai sako, kad pir
miau jų pasiųsta Klaipėdon 
delegacija išreikšti jų nuomo
nes tapo areštuota visai jos ne
išklausius. Gen. Petisne nema
no, kad sukilimas buvo su
kurstytas Kauno.

Francijos ir Anglijos kari
niai laivai dar neatvyko.

‘ Francijos nusistatymas.
(PARYŽIUS, sausio 16. — 

Nežiūrint to fakto, kad du 
Francijos kareiviai tapo už
mušti, kada lietuviai puolė ir

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 17 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,00® dolerių 
banką buvo skaitoma Amerikos pini 
<ais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą.......  $4.65
Austrijos 100 kroną................
Belgijos 100 frankų ............... $6.15
Danijos 100 frankų .... :.....  $19.70
Finų 100 markių ................... $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.66
Italijos 100 lirų ........  :.. $4.87

* Lietuvos 100 Litų ............  $10.00
Lenkų 100 markių ..................
Norvegijos 100 kronų ....... $18.45
Olaridų 100 guldenų ..:......... $39.58 
Šveicarų 100 markių ..... ...... $18.76
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių ........... Hc

paėmė Klaipėdą, sprendžiama, 
kad Francijos valdžia rytdie
nos ambasadorių susirinkime 
pareikš, jog santarvės autori
tetas nebuvo lietuvių pažemin
tas.

Rusai tikisi lietuviu iš
silaikymo Klaipėdoje

MASKVA, sausio 17. — čia 
gauta prieštaraujančių žinių 
ąpie lietuvių veikimą Klaipė
doje. Skaitoma galimu dalyku, 
kad Lietuva įstengs išlaikyti tą 
portą. Maskvos valdžia netiki, 
kad Lietuva veikė susitarusi 
su Francija, bet pasitikėdama 
tuo, kad kadangi tautų sąjun
ga neįstengė būti teisinga Vil
niaus dalyke, ji negalės nu
bausti ir Lietuvos už pasigrie- 
bimą Klaipėdos.

Rusija nori taikos. Bet ji 
taipjau seka Lenkijos veikimą. 
Maskva yra gavusi žinių, kad 
Lenkijoj eina stiprus judėji
mas už pasigriebimą Danzigo, 
kuris galėtų būti paverstas į 
stiprią feenkijos-Francijos šiau
rinę laivyno bazę. Dar nežinia 
ar (Lenkijos valdžia remia tą 
judėjimą. Jei lenkai tai ban
dys, tai Rusija ketina veikti 
griežtai.

Rusija ir Lenkija koncent
ruoja savo armijas.

BERLINAS, sausio 17. 
Gautomis čia žiniomis, Lenki
ja ir Rusija koncentruoja savo 
kariuomenes palei savo rube- 
žius. Lenkijos karvedis gen. 
Pilsudskis išvyko į Ukrainą, o 
Leonas Trockis yra kitoj pusėj 
rubežiaus su savo armijomis. 
Delko tos armijos yra koncen
truojamos, vis dar nėra aišku. 
Vieni kalba, kad Rusijos armi
jos puls Lenkiją, jei toji puls 
Sileziją, kiti gi kalba, kad (Len
kija rengiasi įsimaišyti j lie
tuvių suikjlimą Klaipėdoje, kad 
tuo atnaujinus ginčus apie Vil
nių, o Rusija tik nesupratusi 
Lenkijos kareivių judėjimo 
mierių.

Sun paėmė Kantoną
KANTONAS, sausio 17. — 

6,(XX) Kuangsi kareivių, re
miančių buvusį pietinės Chini- 
jos prezidentą Dr. Sun Yat-Sen 
pereitą naktį įėjo į miestą. Ki
ti vis dar tebeina per Peari 
upę. Miestas yra ramus, san
krovos uždarytos ir biznis ap
sistojęs.

Karo teismas vokiečio 
kasyklą savninkams

Francuzai draftuos vokiečius 
angliakasius. Grūmoja kon
fiskuoti kasyklas. ,

ESSENAIS, sausio 17 d. — 
Francijos okupacijos valdžia 
šiandie paskelbė, kad ji pradės 
ryto operuoti anglių kasyklas 
Ruhr distrikte, rekvizuojant 
(draftuojant) vokiečius darbi
ninkus, jei bus reikalo.

Ruhr kasyklų ir fabrikų sa
vininkai, kurie atsisakė koope
ruoti su franeuzais ir klausyti 
jų Įsakymų, bus teisiami karo 
teismo.

Bočhum gyventojams prane
štu, kad francuzų kareiviai 
veiks be jokio įspėjimo dėl ma
žiausio dalykėlio jirieš francu
zų kareivius ar valdininkus, 
net dėl švilpimo ar šaukimo į 
juos.

Ruhr gyventojai dar nežino 
ką toliau farneuzai veiks ir ar 
griebsis daugiau Vokietijos 
žemių, atsižvelgiant į vakaryk
štį ultimatumą kasyklų savi
ninkams. Spėjama, kad fran
cuzai galbūt griebsis dar Mu- 
enster. Nors tai yra toli už 
Ruhr distrikto, bet tas miestas 
yra svarbus strateginiu žvilgs
niu, kadangi jį turfediiini fran
cuzai tada ])ilnai kontroliuotų 
susisiekimą su Ruhrr

Daugiau tavorinių traukinių 
iš Vokietijos nebeįleidžiama į 
Ruhr, Vokietijos valdžios įsa
kymu. Be to daug vagonų ta
po išgabenta kada prasidėjo 
okupacija.

Padėtis Ruhr distrikte yra 
labai supinta, kadangi vokie
čiai kasyklų ir dirbtuvių savi
ninkai griežtai atsisako koope
ruoti su franeuzais ir francu
zai neįstengia nieko iš jų iš
gauti gėruoju. Francuzai grū
moja konfiskuo-ti dirbtuves ir 
kasyklas ir pagelba ginklo jas 
operuoti. Francuzai gali tai 
padaryti, bet tai dar labiau pa
blogins padėtį, nes konfiskavus 
kasyklas ir iškastus anglis ne
bus iš ko apmokėti kasyklų 
darbininkams.

Ruhr okupacija užbaigta.
DUESS14LDORF, sausio 17.

— Gen. Degoutte oficialiniai 
paskelbė šiandie po piet, kad 
karinės operacijos Ruhr oku
pacijai yra jau pilnai užbaig
tos.

‘Francuzai perims visas ka
syklas tame distrikte ryto ryte 
ir pastatys kareivius prie kiek
vienos šaftos. Kasyklų savi
ninkams tapo pranešta, kad jų 
nuosavybės bus konfiskuotos 
ir bus vedamos francuzų, kad 

Didelis Mass- Mitingas 
dėl Klaipėdos

Tikslu užprotestuoti prieš Santarvės impe
rialistų intrygas sulig Klaipėdos krašto ir su
teikti pageltos to krašto žmonėms, kovojantiems 
už savo laisvę, nepartinis Chicagos lietuvių ko
mitetas, iš 21 asmens, rengia ATEINANTĮ NE- 
EĮĖLDIENĮ, sausio 21 d., po pietų, MILžINIš 
KĄ SUSIRINKIMĄ First Regiment Armory 
Svetainėje, (kertė Michigan Avė. ir 16-tos gat
vės), dėl Įvykių Klaipėdos krašte.

Visi kviečiami dalyvauti jame.

tuo atsiėmus iš jų kontribuci
ją
. Kasyklų savininkų atstovai 
šiandie nepribuvo pasilariman 
su kontrolės komisija, vien tik 
pranešė, kad komisijai, kad jie 
nutarė pildyti Vokietijos vald
žios įsakymus, o ne francuzų.

Angliakasiy bylos nagri
nėjimas baigiasi

šiai/die Herrino angliakasių by
la bus atiduota į jūry rankas.

MAR1ON, Ml., sausio 17. — 
Byla .penkių Herrino angliaka-' 
šių, kurie yra kaltinami užmu
šime vieno streiklaužio laike 
pereitų streiklaužių skerdynių, 
eina jau prie užbaigos. Liudiji
mai jau užsibaigė, taipjau val
stijos prokurorai pasakė kalti
namąsias kalbas. Kaltinamųjų 
advokatai atsisakė laikyti gyni
mo kalbas ir byla ryto bus 
perduota į jury rankas išneši
mui nuosprendžio.

Ryto ryte teisėjas perskaitys 
savo instrukcijas jury ir tada 
byla bus perduota prisaiklu
tiesiems teisėjams, išnešimui 
galutino nuosprendžio.

Nuplakė 20 streikieriy
—......... .. ■ t—

Du streikieriai nuteisti kalėji
mam

FORT SMITH, Ark., sausio 
17. — Iš Harrison, Ark., kur 
vakar buvo riaušės prieš strei
kuojančius Missouri and North 
Arkansas geleži n kėlio darbi
ninkus, kuriose vienas streikie- 
ris tapo nulinčiuolas, praneša
ma, kad Leslie miestely juoda
šimčiai “piliečiai” pereitą nak
tį pastvėrė 20 to geležinkelio 
streikierių ir juos labai sumu
šė ir nuplakė.

Harrisone du streikieriai, 
Luther Wisc iš Harrison ir 
“)Red” Orr iš Everton, Ark., ta
po teisėjo Shinn nuteisti nuo 7 
iki 10 metų kalėjimai!, kada 
jie prisipažino padegę ketvirta
dienio naktį geležinkelio tiltą.

Nesusitaikė dėl skolų
WASHINGTON, sausio 17. 

— Anglijos ir Amerikos skolų 
komisijos priėjo prie to, kad 
jų derybos užsikirto ir jokio 
progreso negalima yra padary
ti iki Anglijos komisija nesu
grįš namo pasitarti su savo val
džia. Dar bus laikomas bend
ras susirinkimas ketvirtadieny, 
bet tai tik bus prisirengimas 
per pertraukimo derybų ir An
glijos komisijos grįžimo namo.
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NAUJIENOS. Chicago, III. ^Ketvirtadienis, Saus. 18, ’23

Klaipėdos Žinios
LIETU WIAI, KLAIPĖDOS KRAŠTO GYWENTOJAI! 

VYRAI IR MOTERS!

Priekulės susirinkimo* 
rezoliucija.

Musų kraštais nuo seniausių 
laikų buvo lietuviškas ir šian
dien toks yra išlikęs, kų pati 
Aukštosios Santarvės Konfe
rencija visam pasauliui atski
rai paskelbė.

Tcddl mes Klaipėdos krašto 
Priekulės apylinkės gyvento
jai šių metų gruodžio 20 d. la
bai skaitlingame susirinkime 
vienbalsiai pareiškiame musų 
griežtų valių, kad lietuvių tau
tos žemė, kurioj nuo žilos se
novės gyveno/,musų sentėviai, 
pasiliktų laisva pačių lietuvių 
valdoma tėvynė ir kartu griež-

Klaipėda uprising
Statement of American 

Lithuanians.

Jau prisiartino paskutine \Valanda, tad aukštoji Santarwe 
nori galutinai iszriszti Klaipėdos Kraszto Likimą. Tik uz keletos 
Dienu musu Kraszto Likimas bus ilgiems Amžiams nulemtas.

Bet niekas nežino kas Ateityje musu laukia. O juodi Debe
siai ant musu yra užgulė. Saujele Didwokiecziu Szowinistu pa- 
siwadine sawe ten kokiais “Heimatbumlais, Arbeitsgemeinšaf- 
tais” ir kitaip, nori sawo Wieszpatyste ant musu per taip va
dinama “Freisztata” iszlaikyti, kad tani tikram Laikui priėjus, 
wel galėtu, grizti prie Wokietijos, jeib užbaigtu musu Broliu 
Germanizavimu, kad lLietu\viu ir Wardo ežia neliktu, kaip jie 
tai su Prtisais yta padare. • , ¥ . v .

Kartu su Wokiecziu Szovvinistais, ant musu ramaus Kraszto čiausiai įprotestuojam prieš vi- 
tiesia sawo ilgus kruwinus Nagus amžini ir pikeziausi musu 
Gimines Prieszai Lenkai. Yra Žmonių, kurie sako, girdi mums j “Freištartą 
nėra Lenku Pavojaus, bet girdėkit Broliai ir Sesers Lietuviai! Į—--- --

vylius bei vadinamų 
t” ar

bemis išduoti

cipal Associated power, a reci- 
pient of the German Quit Claim 
deed to the Memel distriet, and 
the conseųucnt disposition of the 
premises, the time and circum- 
stances seem to be calling for 
a voice of the United States 
government i n the matter. And 
it is confidently believcd, that 
the suggestion on the part of 
the United States, that the Klai
pėda distriet be disposed accord- 
ing to the vili of the people, 
and immediately be declared as 
restored to -Lithuania, would be 
at this juneture cntirely 
come to all other Allied 
Associated powers.

This, it seems, would 
gracefully the incident
would make out of seeming en- 
emies the 1 mosi friends all 
around.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Rooa. 1111-16 
Tai.

■[■■■'

Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo ąjeta: 

3323 So. Halsted &€.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką b, 
ketverge Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto

The news of the uprising of 
the Lithuanians of the Klaipė
da (Memel) distriet, created 
among the Americans of the 
Lithuanian blood a profound in- 
terest. Their sympathy is natur- 
ally vvith the people Who struck 
for the ever sacred cause of 
human liberty, against a for
eign rule.

Distriet of Memel, in Lithua
nian callcd Klaipėda, is a little 
streteh of land, lying along the 
River N i e m e n, from Smalny- 
kai to its mouth, where it emp- 
ties into the Baltic sea. It in- 
cludes part of the Bay of Bos
nis, called Kurisch Baff, and the 
part of the Rusnis pennihsula, 
oh which a little tovvn of Nidde 
is located. Thus, on the North, 
it borders on the Baltic sea. 
River Niemen, on the West, con- 
s litu tęs a natūrai boundary be- 
tween East Prussia and Lithua
nia. On the East it bbrders on 
Lithuania proper, without any 
natūrai boundary. The arbitra- 
ry boundary rims betvveen Klai
pėda and Lithuania proper, from 
the Baltic sea, near Palanga, by 
a eurved line, to Smalnykai.

In this distriet there is būt 
one town of any conseųiience, 
and this is Klaipėda, or Memel, 
with a population of aboūt 40,- 
000. Klaipėda is situated on the 
Baltic coast, at the neck of the 
Rusnis Bay, and thus at the 
opening of the Lithuanian watcr 
route, over the navigable river 
Niemen. Niemen is navigable 
from Groclno. The depth of the 

sea in the Klaipėda harbor is 
about 22 fect, and thus it can 
be readily utilizf'd as an ad- 
equate seaport for the Lithua
nian oversea commerce.

The populatioil of the distriet, 
including the city of Klaipėda 
(Memel), is estimated at about 
from 120,000 ‘tb 150,000, of 
which over 60 % are pure Lith
uanians, and the ręst either 
Germans or Germanized Lithua
nians. The principai occupation 
of the inhabitants is agriculture. 
The port of Klaipėda depends 
for trade entirėly on Lithuania, 
as the ncighboring East Prus
sia, has its owii seaport, Koen- 
ingsberg, which is fully capable 
to handle the East Prussian 
trade. At the šame time, for 
Lithuania, Klaipėda represmts 
the only adeąuate exit to 
sea.

The political status of 
Klaipėda distriet remains
determined. Treaty of Versailles 
declared it to be Lithuanian 
and seperated from East Prus
sia. Althoiigh Lithuania at that 
time has been already an estab- 
iished statė, yet it has not been 
recognized by the signatories to 
the Treaty, and in conseąuence. 
France was appointed as an ad- 
ministrator of the distriet, pre- 
sumably pending the formation 
of the Lithuanian statė.

The question of the finai dis
position of the Klaipėda terri- 
toi’y, and its restoration to Lith
uania, rested with the Council 
of Ambassadors. ’Nothing defi- 
nite, however, has been done in 
the promises, and the distriet 
remained a “no man’s land” for 
over foūr years. Under French 
jurisdietion national and politic
al aspirations of tne Klaipėda 
Lithuanians were utterly. ignor- 
ed. All governmental and police 
funetions were given to French 
and Germans.

of the element 
interests, with 
influences, laid 
for the compli-

i ■

JOHN KUCHINSKAS į
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 V. 22nd St.. kerti Leavitt Si I
Teiephone Canal 2569 

v*>andos: 4 iki 6 po plet. Ir 
7 iki 9 vakaro

Veda visokias bylas visuos* 
•-eismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
rus ir padirba visokius Dokumen 
Uis, perkant arba parduodant Lo 
cus, Namus, Karmas ir Biznius 
-ikolma Pinigus ant pirmo morge-

• :

were made to

wel- 
and

end 
anda handling 

interests of
by 
itskitomis su'kty- 

nuisų kraštų į 
šeši u s šimtui e- 
išliikome ginli- 
šiandien nii-bu-

Lenku žiaurioj Wergijoj jau waitoja Milijonai Galicijos ir Gu- Icp'M nagus.
Gyvventoju. Lenkai laiko pagrobė ir musu Tautos zilia &us vargavę 

Bet jiems dar to negana! Jie nori musu ninlkai gyvi ii 
, Nemuno ir Uosto, jeib isz Wilniaus Kraszto (1? bš tautinio apsnūdimo nori-

- I Kraszta nie būti liuosi sau žmones ir
Neturėdami Klaipėdos Kraszte lenkiszku Gywentoju, 'dirbti dcil_ visos lietuvių girrii-

d i jos 
Sostine Wilniu. Bet jiems dar to negana! 
Kraszjo Gelzkeliu, 
galėtu gabenti i Pasauli lietuwiszkas Girias ir musu 
lenkinti, j 
jie sugalwojo “Freisztata penkiolikai Metu”, kad per ta Laika 
jie įsigalėtu ir itius galutinai pawergtu.

Wyrai ir Moters! Sziandien dar yra galima iszgelbėti sawo 
Tautos Garbe ir Walnybe! Todėl szalin su “Freisztatu” pėr 
kuri musu Tautos Žudytoju slitersztos Rankos mus nori pa- 
wergti! Jeib iszgelbejus Kraszta nuo gresiančzios Wergijos per 
“Freisztato” hvykinima, sziu Metu Decemberio Men. 18 Diena 
Klaipėdos Mieste susitwere Centralinis arba Wyriausias Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, su sziais Uždariniais:
1. Sujungti Klaipėdos Kraszto Gyventojus, i wiena organizuota

Šyla, kad pareiszkus Pasauliui ju griežta Wale priesz laikini 
arba galutini “Freisztata” ir sawiwaldybiszku Hudu prisi
glaudus prie Didžiosios Lieiliivvos.

2. Remti tautini ir kultūrini Lietuwiu Weikima wisoj Maz. 
Lietuvoj.

3. Sawo Uždariniams pasiekti kreipties i Amerikoj, Didžioj 
Lietuwoj ir kitose Szalyse gyrenanezius Brolius Lietuwius, 
jeib isz ju gavvus moralines ir medžiagines Paramos.
Lietuxviai Wyrai ir Moters! Sziandien ar niekada yra ta Die- 

na» kur galime atgimdyti musu senąją Lietuvva. Todėl wisi 
kaip wienas be Skirtumo Stono ir Pažiūru spieskimes aplink 

Gelbejimo Komitetą, dar kart Pasauliui .parcikszti kad mes te- 
pazystame wiena nesuskaldyta (Lieturiu Tauta!

Wisuose Miestuose ir Amtsbecirkiuose iszrinkite isz saro 
Tarpo paežius geriausius tris arba penkis Žmones, ir sudaryki
te isz j u Gelbejimo Komiteto Skyrių. Po įsteigimo Skyriaus ne
užtrukite skubiausiai praneszti Wyriausi-ain Komitetui Klai
pėdoj, jeib jis gaktų uztwirlinti ir padėti Darbe. Wisur ir wi- 
sose VVietose Szaukite didžius Susirinkimus, reikalaudami Kal
bėtoju isz Wynausib Gelbejimo Komiteto ir skaitlingai susieję 
protestuokite priimdami Nutarimą priesz “Freisztata”, ir rin
kite Paraszu uz Prisiglaudimą sulyg musu Programų, prie Di- 
dz osios Lietinvos. VVisuose neaiszkiuose Atsitikimuose kreip- 
kities i \Vyriausi Komitetą, katras duos jums Nurodymu ir 
Patarimu. 'Lietuviai! VVyrai ir Moters! Per szias keliolika 
Dienu wisas musu Krasztas turi subruzdėti priesz “Freisztata”, 
kaip didžiausias Griausmas. Subrusk’ime wisi wienu Balsu: 
Geriau zuti garbingoj Kowoj negu per Amžius su “Fraisztatu” 
wer gauti!

I Darba kas gywas, su Diewo Pagalba!
Mažosios Lietuvos Wyriausis Gelbejimo Komitetas.

Pirmininkas Martynas Jankus,
1- is Vice-Pirm. Jurgis Strekys,
2- is Vice-tPirm. Jurgis Lebartas,

G. 5. 2-s-is Sekretorius Wilius Schaulinskis 
Komiteto Narys ir Reikalu VVedejas 

Jurgis Bruwelaiitis.

Komiteto Kasztine: 
Klaipėdoj, Liepoj us

Klaipėdos lietuvių bruzdėjimas
Klaipėdos lietuvių balsas.

Paaiškėjus, kad Klaipėdos 
projdktuojamasai \“Frdištad- 
tas” yra lenkų politikos pada
rai ir kad tokiam sumanytnui 
randama pritarimo Santarvėj, 
yj>ač prancūzuose, Klaipėdos 
krašto lietuviai dideliai sub
ruzdo. Visi protestuoja prieš

šiandien tebesame lietu- 
ir tokiais norime amži-vi ai

na i pasaįikti.
5. Musų krašto laimę norime 

taip sutvarkyti, kad musų vai
kai galėtų gyventi laimingai, 
laisvai ir tautiniai susipratę.

mis dienomis Klaipėdos kraš
te įvyko visa eile lietuvių su
sirinkimų, kuriuose priilnta 
protesto rezoliucijos prieš 
“Freištadtą.” Kai kuriuose su
sirinkimuose dalyvavo ir vo
kiečių žymus stkaičius, kurie 
taip pat vienbalsiai balsavo už 
minėtas rezoliucijas.
S ugų rusirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Saugų apy
gardos gyventojai 1922 m. 
gruodžio 22 d. susirinkę Sau
guose p. Bigos salėje vienbal
siai priėmė tokių rezoliucijų:

1. Klaipėdos krašte, kaip ir 
visoj (Lietuvoj nuo amžių gy
vena tikri lietuviai.

2. Klaipėdos kraštas, kaip ir 
visa Mažoji Lietuva 600 metų 
buvo svetimų atėjūnų valdo
mas;

3. Per 600 metų buvom nu
tautinami, persekiojami ir bu
vo naikinama musų lietuviš
koji Valba ir musų tėvų pap

tos amžinieji priešai lenkai 
pamėgsta ir musų ramių j į 
kraštų per vylių ršsiplėšti. Mes 
šiandien išrenkame Komisijų, 
kuriai ir pavedame tvertis kuo- 
g)reiČ.iausia priemonių, kad at
kreipus nito musų krašto tų 
gręsiantį pavojų, kad musų 
varlkij vaikai nci>riValytU len
kams vergauti.

' Toliau reiškiam pasėliui

simindami Viilsoflo 14 punktų. 
Taipjau aipeliuojame į pasau
lio žmoniją, vyriausiai į - bro
lius Lieturvoje, mylinčius tiesų 
ir teisybę, laukdami iš jos mo
ralinės iparamos musų gyvy
bės kovoje prieš gręsiantį įvyk
dymų naujo neteisybės akto, 
lenkų imperializmo — Klaipė
dos kirašte provizorinio ir galu
tinio “Freištato” įvykdymų, ir 
vėliaus pavergimų. ♦ Taipjau 
mes pareiškiame, kad mes 
nors tiys metai kaip nuo Ger
mani jos atskirti esame, bet li
gi šiai dienai lygių teisių netu
rime.

ilęs geroves.
Klaipėdos darbininkų susi

rinkimo rezoliucija.
Mes pėtnyčioj gruodžio 22 d. 

1922 m. Klaipėdos priemiesty 
Smeltclėjc skaitlingai susirin
kusieji, išklausę pranešimas 
apie Klaipėdos krašto dabarti
nę padėtį ir jos ateitį, griež
tai protestuojame prieš lenkų 
smerkimųsi į musų kraštų ir 
prieš tų vadinamąjį “Freista- 
tų”, kurs tačiau niekuomet 
“Freištatu” nebus, bet bus il
giau vis daugiau lenkų užval
domas žemės kamjM^lis iri pa
galiau liks Lenkijos kolonija.

Lenkams reikia Klaipėdos 
krašto, kad paskui galėtų sau 
pavergti visą. Lietuvą ii- R.yt- 

pnisiils. Visa lenkų politika 
nustatyta ant to, kad gauti į 
savu rankas Lietuvą Rytprū
sius ir Klaipėdos kraštų. Mes 
už save ir savo vaikų vaikus 
turime atsakyti, jai dabar len
kai uždėtų ant musų savo ran
kų. Del to kad išvengus lenkų 
pavojaus, mes ,įstojamo už. 
Klaipėdos krašto priglaudimą 
prie (Lietuvos, pasilaikydami 
sau plačiausių ir Santarvės 
garantuojamų savivaldybę.

Pėžaičių susirinkimo 
rezoliucija.

Mes čionai Pėžaičiuose Klai
pėdos apskričio gruodžio 20 d. 
1922 m. s k a iii Ingai susiirinkę 
lietuviai kuogreičiausiai pro
testuojame prieš įvykdymą 
“Freištato,” kuris yra lenkų 
šalininkų išmistas.

Mes jokiu budu negalime su
likti, kad lenkai užgrobtų mu
sų kraštų ir mes amžinai pa
kilu tume lenkų vergovėn.
Šilutės susirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Šilutės ap
skrities lietuviai susirinkę š. 
m. gruodžio 19 d. “Germania” 
salėje skaitlingame susirinki
me griežtai protestuoja prieš 
pastangas su “Freištato” pa
galba atiduoti Klaipėdos kraš
tų lenkų glo'bai.

Susirinkimas reikalauja, kad 
Klaipėdos kraštą valdytų patys 
lietuviai. Mes taipjau protes
tuojame prieš tai, kad mufirs 
šiandie susirinkime draudžia
ma dalinti atsišaukimus.

Katyčių gyventojų susirinkimo 
rezoliucija, i

1. Kadangi esame lietuviai ir 
savo tautos brangia kalba, įp
ratintus iš nrnsų sentėvių pa
veldėtus laikome mums už 
šventus dalykus;

2. Kadangi didžiojo karo lai
mėtojai visoms (pasaulio tau
toms, ar jos birtų didelės ar 
mažos, yra pripažinę teisę ap-,

veninių, kaip yra naudinga 
tautų gerovei ir išsiplėtojimui;

3. Kadangi 'Klaipėdos kraštų 
pati Santarvė atskirdama nuo 
Vokietijos, pripažino lietuvįš- 
ku, kur lietuvių giminė suda
ro daugumų gyventojų;

Todėl mes Katyčių apygar
dos gyventojai skaitlingai susi
rinkę šių 1922 m. gruodžio 21 
d. Katyčiuose vienbalsiai pa- 
reiškiam, kad norim savo kraš-

the

the
un-

velope their influences, and in 
this manner considerable con- 
cessions were granted to the 
Poles, vvho never had any Busi
ness in the distriet since the 
world began.

Introduction 
of the forei gn 
its conseąuent 
the foundation
cation of the is-sue. The longer 
the International intrigues were 
permitted to work in the terri- 
tory, the more obseure the Lith
uanian claims 
appear.

Out of .such 
France of the
Lithuanian charge, emerged Ihe 
most fantastic and ridiculous 
propositions, such as an inter- 
nationalization of the distriet, 
and even, a creation of a Free 
State!

To any rational' mind either 
of these propositions mušt ap
pear as an inconceivable absur- 
dity. For, if it took nearly five 
yeąrs for the great powers to 
find sufficient grounds for the 
recognition of Lithuania, a 
country with such a great his- 
toric past and so difinite nation- 
al aspirations, and so distinet 
ethnological characteristis, how., 
in the world, an insignifieant 
part of that šame Lithuanian 
nation, inhabiting a small streteh 
of land, and so emphatically de- 
siring to join Lithuania proper, 
can be arbitrarily seperated 
from the ręst of the mother 
iand, and be turned over to a 
foreign rule, under disguise of 
&ree State?

THe inter-tia.tiona.lizat.ioii of 

the distriet could have būt one 
motive: To paralize Lithuania 
economically and *to contlnua'lly 
menace it politically, if not mi- 
litarily.

Yet, both of these monstrous 
propositions werc favorably en- 
tertained by interests inimical 
to the ^afety.ąpd well being of 
Lithuania. They Were especially 
favoręd by Poland and other 
powers, sympathizing with 
French imperialistic policies. 
And, while these sympathizers 
with French policies constitute 
majority in the Council of Am- 
bassadors, Klaipėda Lithuanians 
could readily see hpw their des- 
tinies be detennined.

It is a pity that it had come 
to such a pass. Būt who is re- 
sponsible for it? Had not the 
Council of Ambassadors a suf
ficient time in which to rėstore 
the Klaipėda distriet to Lithua
nia gracefully, and thus win the 
gratitude and good will of the 
entire Lithuanian nation?

The issue was a clear one 
frpm the beginning. The people 
and the country were known to 
be Lithuanian, and as such could 
belong to nowhere else būt to 
Lithuania. Why justice has'not 
been done to them long ago? 
Why a foreign administration 
and a foreign force of arms 
were Continued in this distriet, 
vvhere the people had a definite* 
ly made mind to join Lithuania?

The answer to these ųueries 
Americans of the Lithuanian 
blood see clearly, and they 
France iresponsible for 
bloody incident.

In cončlusion it mušt be 
this, that inasimich as
United States are the one prin-

■ A—*■! . » ,1 m Iiu» t T I I I■■■»■■! »>■ ■■>•■*■

Good will among nations is 
badly needed, and this is the 
only way of promoting it.
Lithuanian Klaipėda Committee

3251 S. Halsted St.„ Chicago.y

4768

ADVOKATAS 
Ofisas ridurmiestyj. 

4SS0C1ATI0N BLDG 
19 So. La Šalie St. 

Room 1808 
balandos: 9 ryto iki 6 poDieną 36c-37c (ir taksai).

Vakarais 40c-30c (ir taksai).

iMAJESTir
| PI«TH E ATRE-W

i

hold 
this

said 
the

Under French rule foreign in
terests were encouraged to de-

to laimę išspręsti taip, kad bu
tų naudai visai lietuvių gimi
nei, taip jau kuogreičiausiai 
protestuojam vardan tiesos ir 
teisybės viso pasaulio akyse 
prieš norų, iš kur jis ir parei
tų, mus parduoti lenkams ar 
tai butų pavidale provizorinio 
ar galutino “Freištato”, kur 
mus vėl svetimieji valdytų i’r 
nutautintų.

pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895 i

i

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 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

<|

H

ir

IRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
irieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Tel. Yards 1138 
iI ;tant.ey i

MAŽEIKA

DETROIT, MICHIGAN
1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

Balchiunas pagelbininkm 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1929 — 25th St., 9609 Cardeai 

Detroit, Mick.

W«st

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

•r"

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai* 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. Ar PAKŠYS
220 Milvvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

GARY, IND. LIETUVIŲ DOMEI!

DISPUTAI!
Biblijos Studentę su Kunigais atsibus 

Subatoj, Sausio 20-tą d., 1923 m., 7:30 v. 
vak., VokiečiŲ “Saxon” Svet., 1625 West 

15th Avė., Tolleston, Gary, Indiana
BAGOČIUS IR LOZORIUS

Šita tema bus išguldymas sausio 21 d., 3 va’an- 
dą po pietų.

Kas yra Bagočius ir toji Pekla?
Kas yra Lozorius ir Abraomo prieglobstis? — 
Bus išaiškinta iš sv. Rašto.
ĮŽANGA LIUOSA,.NĖRA KOLEKTOS.

Kalbės garsus' Biblijos Studentas S. BENEC- 
KAS iš Chicitgos.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH VV. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., > 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A\ee I 

, Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki į 
i 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

We«t Monroe Street, Chicago
Phone Central 2666

Kez. 3203 So. Halsted St 
Vards 1015. Vai.: 6 iki 0 »«]

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. VVąshington SU, 

Phone Main 1308 
Chicago, III.
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ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

z
■:

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuty* Advokatas 

Dienomis :Room 611 — 
127 N.- Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Waba*b Ava.

Tel.: Pullman 6377.

*!

DAVID RI TTER & CO., 
Anglk ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai h retail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

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
« ........... ■ ■ - ■— ---------------------------------- ------ ■

■s

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauja kuogeriaualal.

M. Yuška,
3228 W. 38th Stw Chicafo. IU.

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

kiti geiai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
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 S(.

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Saus. 18, ’23

Klaipėdos Žinios.
LIETU WI AI, KLAIPĖDOS KRAŠTO GYWENTOJAI! 

VYRAI IR MOTERS!

Jau prisiartino paskutine VValanda, tad aukštoji Santarwe 
nori galutinai iszriszti Klaipėdos Kraszto Likimą. Tik uz keletos 
Dienu musu Kraszto Likimas bus ilgiems Amžiams nulemtas.

Bet niekas nežino kas Ateityje niusu laukia. O juodi Debe
siai ant musu yra užgulė. Saujele Didwokiecziu Szowinistu pa- 
siwadine sa\ve ten kokiais “Heimatbundais, Arbeitsgenieinšaf- 
tais” ir kitaip, nori sawo VVieszpatyste ant musu per taip va
dinama “Freisztata” iszlaikyti, kad tam tikram Laikui priėjus, 
wel galėtu, grizli prie Wokictijos, jeib užbaigtu musu Broliu 
Germanizavima, kad ILietuAviu ir Wardo ežia neliktu, kaip jie 
tai su Prūsais yTa padare. •

Kartu su Wokiecziu Szovvinistais, ant musu ramaus Kraszto 
tiesia sawo ilgus kruvvinus Nagus amžini ir pikeziausi musu 
Gimines Prieszai Lenkai. Yra Žmonių, kurie sako, girdi mums 
nėra Lenku Pavojaus, bet girdėkit Broliai ir Sesers Lietuviai! 
Lenku žiaurioj Wergijoj jau vaitoja Milijonai Galicijos ir Gu
dijos Gyventoju. Lenkai laiko pagrobė ir musu Tautos zilia 
Sostine Wilniu. Bet jiems dar to negana! Jie nori musu 
Kraszto Gelzkeliu, Nemuno ir Uosto, jeib isz Wilniaus Kraszto 
galėtu gabenti i Pasauli lietuvviszkas'Lj^ias ir musu Kraszta 
lenkinti. Neturėdami Klaipėdos Kraszte lenkiszku Gyventoju, 
jie sugalvojo “Freisztata penkiolikai Metu”, kad per ta Laika 
jie įsigalėtu ir rtius galutinai pavergtu.

Wyrąi ir Moters! Sziandien dar yra galima iszgelbėti savo 
Tautos Garbe ir Walnybe! Todėl szalin su “Freisztatu” per 
kuri musu Tautos Žudytoju slitersztos Rankos mus nori pa
vergti! Jeib iszgelhejus Kraszta nuo gresianėzios Wergijos per 
“Freisztato” Ivykimma, sziu Metu Decemberio Men. 18 Diena 
Klaipėdos Mieste susitvėrė Centralinis arba Wyriausias Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, su sziais Uždaviniais:
1. Sujungti Klaipėdos Kraszto Gyventojus, i viena organizuota 

Šyla, kad pareiszkus Pasauliui ju griežta Wale priesz laikini 
arba galutini “Freisztata” ir savivaldybiszku Budu prisi
glaudus prie Didžiosios LieitUvos.

2. Remti tautini ir kultūrini Lietuviu Weikima visoj Maz. 
Lietuvoj.

3. Savo Uždaviniams pasiekti kreipties i Amerikoj, Didžioj 
Lietuvoj ir kitose Szalyse gyvenanezius Brolius Lietuvius, 
jeib isz ju gavus moralines ir medžiagines Paramos.
Lietuviai VVyrai ir Moters! Sziandien ar niekada yra ta Die

na, kur galime atgimdyti musu senąją Lietuva. Todėl wisi 
kaip vienas be Skirtumo .Stono ir Pažiurti spieskimes aplink 
Gelbejimo Komitetą, dar kart Pasauliui ipareikszti kad mes te- 
pazystame viena nesuskaldy ta {Lietuviu Tauta t

Wisuose Miestuose ir Amtsbecirkiuose iszrinkite isz savo 
Tarpo paežius geriausius tris arba penkis Žmones, ir sudaryki
te isz ju Gelbejimo Komiteto Skyrių. Po įsteigimo Skyriaus ne
užtrukite skubiausiai praneszti ^Vyriausiam Komitetui Klai
pėdoj, jeib jis gaktų užtvirtinti ir padėti Darbe. Wisur ir vi
sose Wietose Szaukite didžius Susirinkimus, reikalaudami Kal
bėtoju isz Wyriausto Gelbejimo Komiteto ir skaitlingai susieję 
protestuokite priimdami Nutarimą priesz “Freisztata”, ir rin
kite Paraszu uz Prisiglaudimą sulyg musu Programų, prie Di- 
dzipsios Lietuvos. VVisuose neaiszkiuose Atsitikimuose kreip- 
kfties i VVyriausi Komitetą, katras duos jums Nurodymu ir 
Patarimu. Lietuviai! VVyrai ir Moters! Per szias keliolika 
Dienu visas musu Krasztas turi subruzdėti priesz “Freisztata”, 
kaip didžiausias Griausmas. Subrusik’inie visi vienu Balsu: 
Geriau zuti garbingoj Kovoj negu per Amžius su “Fraisztatu” 
vergauti!

I Darba kas gyvas, su Dievo Pagalba!
Mažosios Lietuvos Wyriausis Gelbejimo Komitetas.

Pirmininkas Martynas Jankus,
Lis Vice-Pirm. Jurgis Strekys, 

Komiteto Rasztine: 2-is Vice-iPirm. Jurgis Lebartas,
Klaipėdoj, Liepojos G. 5. 2-sis Sekretorius Wilius Schaulinskis

Komiteto Narys ir Reikalu VVedejas
Jurgis Bruvelaiitis.

Klaipėdos lietuvių bruzdėjimas.
Klaipėdos lietuvių balsas.

Paaiškėjus, kad Klaipėdos 
projdktuojamasai \“Fretišta<l- 
tas” yra lenkų politikos pada
ras ir kad tokiam sumanymui 
randama pritarimo Santarvėj, 
ypač prancūzuose, Klaipėdos 
krašto lietuviai dideliai sub
ruzdo. Visi protestuoja prieš 
ta lenkų pinklę. štai, pastaro
mis dienomis Klaipėdos kraš- 

te įvyko visa eilė lietuvių su
sirinkimų, koriuose pritinta 
protesto rezoliucijos prieš 
“Freištadlų.” Kai kuriuose su
sirinkimuose dalyvavo ir vo
kiečių žymus skaičius, kurie 
taip pat vienbalsiai balsavo už 
minėtas rezoliucijas.

S ugų susirinkimo rezoliucija.
Klaipėdos krašto Saugų apy

gardos gyventojai 1922 ni. 
gruodžio 22 d. susirinkę Sau
guose p. Bigos salėje vienbal
siai priėmė tokių rezoliucijų:

L Klaipėdos krašte, kaip ir 
visoj (Lietuvoj nuo amžių gy
vena tikri lietuviai.

2. Klaipėdos kraštas, kaip ir 
visa Mažoji Lietuva 600 metų 
buvo svetimų atėjūnų valdo
mas;

3. Per 600 metų buvom nu
tautinami, persekiojami ir bu
vo naikinama musų lietuviš
koji kalba ir musų tėvų pap
ročiai.

4. šiandien tebesame lietu
viai ir tokiais ' norime amži
nai pasilikti.

5. Musų krašto laimę norime 
taip sutvarkyti, kad musų vai
kai galėtų gyventi laimingai, 
laisvai ir tautiniai susipratę.

Bet didžiausieji lietuvių tau
tos amžinieji priešai lenkai 
painSj*sta ir musij ržkniijji 
kraštą per vylių i šs i piešti. Mes 

šiandien išrenkamo Komisijų, 
kuriai ir pavedame tvertis kuo- 
gfrei&i&usia priemonių, kad at
kreipus nuo musų krašto tų 
gręsiantį pavojų, kad musų 
vaikų vaikai neprivalytų len
kams vergauti.
' Toliau reiškiam pasauliui 
smarkiausi protestų, ypač at
simindami Vilsono 14 Rinktų. 
Taipjau apeliuojame į pasau
lio žmoniją, vyriausiai į - bro
lius Lietuvoje, mylinčius tiesų 
ir teisybę, laukdami iš jos mo
ralines paramos musų gyvy
bės kovoje prieš gręsiantį įvyk
dymų naujo neteisybės akto, 
lenkų imperializmo — Klaipė
dos krašte provizorinio ir galu
tinio “Freištato” įvykdymų, ir 
vėliaus pavergimų. »Taipjau 
mes pareiškiame, kad mes 
nors trys metai kaip nuo Ger
mani jos atskirti esame, bet li
gi šiai dienai lygių teisių netu
rime.

Priekulės susirinkimo* 
rezoliucija.

Musų kraštas nuo seniausių 
klikų buvo lietuviškas ir šian
dien toks yra išlikęs, kų pat) 
Aukštosios Santarvės Konfe
rencija visam pasauliui atski
rai paskelbė.

Tcddl mes Klaipėdos krašto 
Priekulės apylinkes gyvento
jai šių metų gruodžio 20 d. la
bai skaitlingame susirinkime 
vienbalsiai pareiškiame musų 
griežtų valių, kad lietuvių tau
tos žemė, kurioj nuo žilos se
novės gyveno musų sentėviai/ 
pasiliktų laisva pačių lietuvių 

i valdoma tėvynė ir kartu griež
čiausiai protestuojam prieš vi
sokius vylius ibei vadinamų 
“Frcištatų” ar kitomis sukty
bėmis išduoti musų kraštų į 
lenkų nagus, šešius šimitmer 
čius vargavę išlikome gimi
ni nik a i gyvi ir šiandien nubu
dę iš tautinio apsnūdimo nori
me būti liuosi sau žmonės ir 

i dirbti dėl visos lietuvių gimi
nės gerovės.

Klaipėdos darbininkų susi
rinkimo rezoliucija.

įMes pėtnyčioj gruodžio 22 d. 
1922 m. Klaipėdos priemiesty 
Smeltelėje skaitlingai susirin
kusieji, išklausę pranešimus 
apie Klaipėdos krašto dabarti
nę padėtį ir jos ateitį, griež
tai protestuojame prieš lenkų 
smerkimųsi į musų kraštų ir 
prieš tų vadinamąjį “Freista- 
tų”, kurs tačiau niekuomet 
“Freištatu” nebus, bet bus il
giau vis daugiau lenkų užval
domas žemes kampelis ir* pa
galiau liks Lenkijos kolonija.

Lenkams reikia Klaipėdos 
krašto, kad paskui galėtų sau 
pavergti visų Lietuvą ir Ryt
prūsius. Visa lenkų politika 
nustatyta ant to, kad gauti 
savo rankas Lietuvą Rytprū
sius ir Klaipėdos kraštų. Mes 
už save ir savo vaikų vaikus 
turime atsakyti, jai dabar len
kai uždėtų ant musų savo ran
ką. Del to kad išvengus lenkų 
pavojaus, mes ^įstojamo už 
Klaipėdos krašto priglaudimų 
•prie /Lietuvos, pasilaikydami 
sau plačiausių ir Santarvės 
garantuojamą savivaldybę.

Pėžaičių susirinkimo 
rezoliucija.

Mes čionai Pėžaičiuose Klai
pėdos apskričio gruodžio 20 d. 
1922 m. skaitiilnigai susirinkę 
lietuviai kuogreičiausiai pro
testuojame prieš įvykdymų 
“Freištato,” kuris yra lenkų 
šalininkų išmistas.

Mes jokiu budu negalime su
tikti, kad lenkai užgrobtų mu
sų kraštų ir mes amžinai pa
kliūtume lenkų vergovėn.
Šilutės susirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Šilutės ap
skrities lietuviai susirinkę š. 
m. gruodžio 19 d. “Germania” 
salėje skaitlingame susirinki
me griežtai protestuoja prieš 
pastangas su “Freištato” pa
galba atiduoti Klaipėdos kraš
tų lenkų globai.

Susirinkimas reikalauja, kad 
Klaipėdos kraštų valdytų patys 
lietuviai. Mes taipjau protes- 
tucUanl>e prieš tai, kad mitfti's 
šiandie susini irklinio draudžia- 

ma dalinti atsišaukimus.
Katyčių gyventojų susirinkimo 

rezoliucija..
1. Kadangi rišame lietuviai ir 

savo tautos brangia kalba, įp
ratimus iš musų sentėvių pa
veldėtus laikome mums už 
šventus dalykus;

2. Kadangi didžiojo karo lai
mėtojai visoms pasaulio tan- 
toitis, ar jos butų didelės ar 
mažos, yra pripažinę teisę ap
sispręsti ir taip sutvarkyti gy
venimų, kaip yra naudinga 
tautų gerovei ir išsiplėtojimui;

3. Kadangi Klaipėdos kraštų 
pati Santarvė atskirdama nuo 
Vokietijos, pripažino 'lietuviu
ku, kur lietuvių įgiminč suda
ro daugumų gyventojų;

Tod-ell mes Katyčių apygar
dos gyventojai skaitlingai susi
rinkę šių 1922 m. gruodžio 21 
d. Katyčiuose vienbalsiai pa- 
reiškiani, kad norim savo kraš-

Klaipėda
Statement of American 

Lithuanians.

The news of the uprising of 
the Lithuanians of the Klaipė
da (Memel) distriet, created 
among the Americans of the 
Lithuanian blood a profound in- 
terest. Their sympathy is natur- 
ally V'ith the people tvho struck 
for the ever sacred cause of 
human liberty, against a for
eign ruie.

Distriet of Memel, in Lithua
nian cal'lcd Klaipėda, is a little 
streteh of land, lying along the 
River N i e m c n, from Smalny- 
kai to its mouth, where it emp- 
ties into the Baltic sea. H in- 
cludes part of the Bay of Rus- 
nis, called Kurisch Baff, and the 
part of the R usnis penninsula, 
on which a little tovvn of Nidde 
is located. Thus, on the North, 
it borders on the Ba'ltic sea. 
River Niemen, on the West, con- 
stitutes a natūrai boundary be- 
tween East Prussia and Lithua- 
nia. On the East it borders on 
Lithuania proper, without any 
natūrai boundary. The arbitra- 
ry boundary rims betvveen Klai
pėda and Lithuania proper, from 
the Baltic sea, near Palanga, by 
a eurved line, to Smalnykai.

In this distriet there is būt 
one town of any conseųiience, 
and this is Klaipėda, or Memel, 
vrith a population of aboiit 40,- 
000. Klaipėda is situated on the 
Baltic coast, at the neck of the 
Rusnis Bay, and thus at the 
opening of the Lithuanian watcr 
route, over the navigable river 
Niemen. Niemen is navigable 
from Grodno. The depth of the 
sea i n the Klaipėda harbor i s 
about 22 fect, and thus it can 
be readily utilized as an ad- 
equate seaport for the Lithua
nian oversea commerce.

The population of the distriet, 
including the city of Klaipėda 
(Memel), is estimated at about 
from 120,000 ‘ to 150,000, of 
which over 60% are pure Litto 
uaniahs, and the ręst either 
Germans or Germanized Lithua
nians. The principai occupation 
of the inhabitants is agriculture. 
The port of Klaipėda depends 
for trade entirely on Lithuania, 
as the ncighboring East Prus
sia, has its own seaport, Koen- 
ingsberg, which is fully capable 
to handle the East Prussian 
trade. At the šame time, for 
Lithuania, Klaipėda repres?nts 
the only adeąuate exit to the 
sea.

The political status of thė 
Klaipėda distriet remains un- 
deiermiried. Treaty of Versailles 
declared it to be Lithuanian 
and seperated from East Prus
sia. Although Lithuania at that 
time has been already an estab- 
iished statė, yet it has not been 
recognized by the signatories to 
the Treaty, and in conseąuonce. 
France was appointed as an ad- 
ministrator of the distriet, pre- 
sumably pending Ihe formation 
of the Lithuanian statė.

The question of the finai dis- 
position of tke Klaipėda terri- 
tory, and its restoration to Lith- 

uania, rested with the Council 
of Ambassadors. ’Nothing- defi- 
nite, however, has been done in 
the promises, and the distriet 
remained a “no man’s land” for 
over four years. Under’ French 
jurisdietion national and politic
al aspirations of tne Klaipėda 
Lithuanians were utterly. ignor- 
ed. Ali governmental and police 
funetions were given to French 
and Germans.

Under French rule foreign in- 
terests were encouraged to dė

to laimę išspręsti taip, kad bu
tų naudai visai lietuvių gimi
nei, taip jau kuogreičiausiai 
jirotestuojam vardan tiesos ir 
teisybės viso pasaulio akyse 
prieš norų, iš kur jis ir parei
tų, mus parduoti lenkams ar 
tai butų pavidale provizorinio 
ar ^galutino “Freištato”, kur 
mus vėl svetimieji valdytų i’r 
nutautintų.
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velope their influcnces, and in 
this manner considerable con- 
cessions werc granted to the 
Poles, who never had any busi- 
ness in the distriet since ttie 
world began.

Introduction 
of the foreign 
its conseųuent 
the foundation 
cation of the issue. The longer 
the International intrigues were 
permitted to work in the terri- 
tory, the more obseure the Lith
uanian claims 
appear.

Out of such 
France of the
uithuanian charge, emerged the 
most fantastic and ridiciilous 
propositions, such as an inter- 
nationalization of the distriet, 
and even, a crcation of a Free 
State!

To any rational mind either 
of these propositions mušt ap
pear as an inconceivable absur- 
dity. For, if it took nearly five 
years for the great powers to 
find sufficient grounds for the 
recognition of Lithuania, a 
country with such a great his- 
toric past and so difinite nation
al aspirations, and so distinet 
cthnological characteristis, hovv, 
in the World, an insignifieant 
part of that šame Lithuanian 
nation, inhabiting a smaH streteh 
of land, and so emphatically de- 
siring to join Lithuania proper, 
can be arbitrarily seperated 
from the ręst of the mother 
iand, and be turned over to a 
foreign rule, under disguise of 
?Tec State?

The internationalization of 
the distriet could have būt one 
motive: To paralize Lithuania 
economically and *to conttnuaily 
menace it politically, if not mi- 
litarily.

Yet, both of these monstrous 
propositions were favorably en- 
tertained by interests inimical 
to thę ^afety.apd well being of 
Lithuania. They were especial'ly 
favoręd by Poland and other 
powers, sympathizing vrith 
French imperialistic policies. 
And, while these sympathizers 
with French policies constitilte 
majority in the Council of Am
bassadors, Klaipėda Lithuanians 
could readily see hpw their des- 
tinies be detennined.

It is a pity that it had comc 
to such a pass. Būt who is re- 
sponsible for it? Had not the 
Council of Ambassadors a suf- 
ficient time in which to rėstore 
the Klaipėda distriet to Lithua
nia gracefu'lly, and thus win the 
gratitude and good will of the 
entire Lithuanian nation?

The issue was a clear one 
frpm the beginning. The people 
and the country were known to 
be Lithuanian, and as such could 
belong to jiowhere else būt to 
Lithuania. Why justice has-not 
been done to them long ago? 
Why a foreign administration 
and a foreign force of arms 
were continued in this distriet, 
vvhere the people had a definite- 
ly made mind to join Lithuania?

Tlle an.svv'er to these ąueries 
Americans of the Lithuanian 
blood see clearly, and they hold 
France iresponsible for this 
bloody incident’.

In conclusion it mušt be 
this, that inasmuch as 

said 
thę 

United States are the one prin-

GARY, IND. LIETUVIU D0MEI!

DISPUTAI!
Biblijos Studentų su Kunigais atsibus 

Subatoj, Sausio 20-tą d., 1923 m., 7:30 v. 
vak., Vokiečiu “Saxon” Svet., 1625 West 

'olleston, Gary, IndianaŽith Ate., 
BAGOčljUS IR LOZORIUS

Šita tema bus išguldymas sausio 21 d., 3 valan
dų po pietų.

Kas yra Bagocius ir toji Pekla?
Kas yra Lozorius ir Abraomo prieglobstis? — 
Bus išaiškinta iš ŠV. Rašto.
ĮŽANGA LIUOSA,,NeRA KOLEKTOS.

Kalbės garsus' Biblijos Studentas S. BENEC- 
KAS iš Chicagos.

cipal Associated power, a reci- f 
pient of the German Quit Claim 
deed to the Memel distjict, and 
the consequcnt disposition of the 
premises, the time and circum- 
stances seem to be calling for 
a voice of the United States 
government in the matter. And 
it is confidently believcd, that 
the suggestion on the part of 
the United States, that the Klai
pėda distriet be disposed accord- 
ing to the will of the people, 
and immediately be declared as 
restored to -Lithuania, would be, 
at this juneture entirely 
come to all other Allied 
Associated powers.

This, it seems, would 
gracefu'lly the incident 
would make out of seeming en- 
emies the • most friends all 
around.

wel- 
and

end 
ąnd

Good will among nations is 
badly needed, and this is the 
only way of promoting it.
Lithuanian Klaipėda Committee

3251 S. Halstėd St.., Chicago.

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

J krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

rRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina
jrieinama.

3319 Auburn 
\ve., Chicago.

MAJESTir I ni-TMEATRE^
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (ižskiriant šeštad., 

■sekmad. ir šventęs.
Dideli komediniai aktai

f.............
West 1894 Remi. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkai 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1829 — 25th St., 9609 Cardsal 
Detroit, Mielu

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai < 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva- 
kortes į Lietuvų ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Rooiw 1111-19
Te). Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3823 So. Halsted E*.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvlu* 
nų vakarą, išskyrus utaminką b. 
ketverge (Medžliomis nuo 9 iki 12 
ryto

JOHN KUCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 22nd St.. kerti Leavitt St '
Teiephone Casal 2562

v*iandos: 4 iki 6 po piet. ir 
7 iki 9 vakaro

Veda visokias byla* visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tue ir padirba visokius Uokumen 
tus, perkant arba parduodant Lo 
tus, Namus, Farmas ir Biznius 
skolina Pinigus ant pirmo morge- !

■”< >nt lengvų išlygų

Tel Randolph 4768
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 

4SS0C1ATI0N bldg 
19 So. La Šalie Si. 

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 6 po platų

Namų Tel.: Hyde Park 8895

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. L* Šalie St. Room SM 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kaunp. Milvvaukee ir Ashland Avus I

. Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki | 
į, 9 vakare.

----—---- —----  ■ ■■ 4 -- ----4

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

Zlb We»t Monroe Street, Chicago 
Phone Central 2569 

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

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, Iii.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis :Room 611 — 
127 N.- Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Waba*b Ate.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RL TTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai i* retai!
kiemų. Visu* pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Tol. Ižotilovarcl 0451.

Dr. M. M. Maldei
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

32G7 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
'Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

Tek Lafayette 4228
Phvmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriamlal.

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

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, S16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams garniturai 
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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Į KORESPONDENCIJOS

Brooklyn, N. Y.
Iš nepaprasto lokalo 54 

susirinkimo.'

Gruodžio 25 d. rubsiuvių 
Anialgameitų lokalus 54 laike 
nepaprastą susirinkimą.

Priėmus pereito susirinkimo 
protokolą, buvo patiektas sąra
šas reikalų, kuriuos notėta ap
tarti šiame susirinkime.

Pirmas klausimas buvo: ar 
dclc- 

finan- 
tanie, 
persi
metu 

būda-

i liga i laikysime išrinktą 
gatą (biznio agentą) ir 
sų raštininką? Dalykas 
kad daugelis rubsiuvių 
tikrino iš paskutinių 
įvykių, jog delegatas,
mas keletą metų delegatu, su
sitveria “mašiną,” kurios pa
galba paskui manipuliuoja lo- 
kalo veikimą naudai vienos ar
ba keleto ypatų, o ne visų dar
bininkų. Apkalbėta šis klausi
mas ir nutarta laikyti tik vie
ną metą. Bet metams praslin
kus, asmuo, kuris buvo sykį 
sekretorium ar delegatu, gali 
būti renkamas kitam terminui 
šitas vietas užimti.

Tolia us pakelta klausimas, 
kaip dažnai turi būti perren
kami delegatas ir sekretorius. 
Nutarta, kad kas šeši mėne
siai.

Iš eilės ėjo rinkimas delega
to.. Kadangi esantysis delega
tas Palionis iki šiam laikui ne
pasižymėjo tarnavimu kokiai 
nors grupei, tai susirinkimas 
išrinko jį delegatu sekamam 
terminui kaip vienu ablsu.

Į finansų raštininko vietą 
tam tikra grupė statė kandi
datūrą Kraucevičiaus. Bet ka
dangi užmetimai, daryti sena
jam raštininkui, Baniuliui, pa
sirodė nepamatuoti, ir kadangi 
Baniulis ėjo sekretoriaus pa
reigas rūpestingai ir gabiai, 
tai ir jis tapo išrinktas rašti
ninku kitam terminui didele 
balsų didžiuma.

Pagalios paimta svarstymui 
Nctw Yorko organizacijos di
rektorių tarybos (Board of

kalui 54 perkelti savo ofisą į 
unijos namą. Bet pasirodė, 
kad siūloma lietuvių ofisui 

vieta yra pertoji, kad prisei- 
na važiuoti gatvekariu arba 
elevatorių kokios penkios sto
tys, kad svetainė mitingams 
laikyti yra brangesnė, negu 
ta, kurią dabar samdoma, ir 
jeigu tik ofisas butų perkeltas, 
delei tolumo ofiso nariai neįs
tengtų skaitlingai lankyti susi
rinkimus. Taigi unijos veiki
mas apmirtų, o tuo galėtų pa
sinaudoti unijos priešai. Nutar
ta todėl didžiuma balsų nesi
kelti naujon vieton.

Reikia pasakyti, kad šiame 
susirinkime vadinamieji “kai
rieji” parode savo tikrą veidą; 
parodė, kad jie skaito save 
esant kitokiais, negu didžiuma 
lokalo narių; kad jie turi ki
tokius, negu didžiuma narių 
interesus ir tikslus. Tai paliu
dijo J. Buivydas, kuris, susi
rinkimui pasibaigus, viešai pa
reiškė, kad ‘Vnes” (suprask, 
“kairieji”), girdi, šiame susi
rinkime mėginome spėkas.

Vietoje dar bus porą pasta
bų apie diskusijas, buvusias
šiame susirinkime sąryšyje su 
finansų raštininko rinkimu.
Tūlos, žinomos 54 skyriaus na
riams, srovės šalininkai (ku
rie “gręžia” skyrių “iš vidaus”) 
parodymui, jog Baniulis netin
kąs finansų raštininko vietai, 
išstatė štai koikį argumentą: 
girdi, pereitame 
me susirinkime 
kad reikia mokėti
ir tuo parodė, kad jis tik dole
riui tarnaująs, o ne darbinin
kams! Kitas argumentas, iš
statytas prieš Baniulio kandi
datūrą, buvo dar keistesnis: 
Baniulis, girdi, tarnaująs uni
jai taip, kad jeigu kas norėtų 
nusukti mokestis, jis neleistų; 
tokio, girdi, žmogaus negalima

nepaprasta- 
jis agitavo, 
asesnientai,

rinkti, jis esąs nepageidauja
mas!

Dabar savaime kįla klausi
mas: ko tie žmones nori? Kai 
ypata ne agituoja už asesmen- 
tus, ji yra jiems negera, o kai 
agituoja — ir vėl negera, ne
leidžia sukti — ir gi negera!

J. Bikulčius, 
Unijos Koresp.

Pradžia darbo Brooklyne
Lietuvos našlaičiams $525.00 

vienu vakaru!

kiekviena narė apsiima prira
šyti šį mėnesy po 3 naujus na
rius ir nares.

6. Narių mokesnis paskirsto
ma šitaip: paprastas narys 
moka metams — $1.00; na
rys labdarys vienlaik moka — 
$25.00; garbės narys — $50.00; 
milžinas narys — $100.00.

7. Nutarta laikyti susirinki
mus kas mėnuo, kas kartas 
pas kitą Komiteto narę.

Iš pranešimo, kurį padarė 
L. M. G. Komiteto atstovė, pa
aiškėjo, kad jos steigs tokius* 
Komiteto Skyrius visuose Ame
rikos miestuose. Paskui tie 
skyriai rinks savo centrą Ame
rikoje. Tai bus lyg ir autono
mine L. M.

. .........  M....  ...—■ 1
Todėl į klausimą: “Kadapra

dėti lavinti kūdikį,” galima at
sakyti sekančiai: “tuoj po gi
mimo.” Pirmiausia reikia tik 
atlikti reikailngus daiktus re- 
guliariškai, k. t., panoj imą, 
prausimą ir migdymą. Regu- 

reikalin-būtinai
gąs.

Kuomet 
jų arba 
i gali galvutę sau vienas pa- 
Iti, jeigu kas laiko kūną, to- 
1 kasdien tą ir reikėtų pada

ryti. Po keturių arba penkių
Snesių jis gali su rankute 

todėl reikia 
daiktų.

tr 
ja 
ke 
dėl

kūdikis 
keturių

sulaukia 
mėnesių,

tinti. Persikeitimo laike, ant
rais metais, kuomet kūdikio 
skystas maistas mainoma į 
kietesnį valgį, tada galima i>a- 
tėmyti, ar valgys sveiką mais
tą ar reikės maišyti, ar jis už
tektinai maisto valgys regulia- 
riš'kai, ar reikės pcT visą dieną 
paneli, ir ar gerai sukramtys 
maistą.

Metai, nuo kūdikystės iki ei
na į mokyklą, yra geriausias 
laikas pamokinti švariai užsi
laikyti.

I LIETUVA 
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line 
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg. , /
Minnekahda 3 klesos) Sausio 25 d. 
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

*Naujos 3 klesos kaįitos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

\ Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvverp 

Zeeland vas. 10; 
Samland vas. 17;

Geras maistas, 
riai. Didelės viešos eičies. 
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. Dearborn St., Chicago, III.

G. Komiteto šaka

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto įgaliotinės g. D. Slleže- 
•ičienė ir g. V. Vencienė pra- 
lėjo darbą nuo New Yorko ir 
Broolkilyno. Vakarienėje, kuri 
buvo 7 d. SamA> Astor Viešbu
tyje Nevv Yorke, Dr. A. Baoe- 
viče sumanė parinkti būrelį 
iarbuotojų, kurie tuojaus pri
sidėtų su auka, (L. M. G. K-to 
darbo Amerikoje pradžiai. Čia 
>at susirašė būrys žmonių, pri
sižadėjusių aukoti kas $50.00, 
kas $100.00 ir daugiau.

9 d. Sausio vietos Lietuvių 
VIoterų Globos Komiteto narių 
(žinomo vardu Lietuvos Naš
laičių Šelpimo Komitetas) su- 
nrinkime pas p. daktarienę 
Jievą Vahukienę Brooklyne, au
kščiau padarytas pasižadėjimas 
pradėta ir piklyti. Čia pat už
simokėjo eskančiai:

Poni Bacevičienė ir Dr. A. 
Baceviče $100.00; Poni Valu- 
kienė ir Dr. J. ValukaA $100; 
Viktorija Valukiiutė (2 m. am
žiaus) $25.00; poni M. Misevi
čienė ir Dr. J. Miseviče $50.00. 
Viso $275.00.

Tarp pasižadėjusių paremti 
L. M. G. K-to darbą stambes
nėmis aukomis yra šekantie 
tautiečiai: V. Jankauskas, P. 
Vilmontas, J. Garšva, M. W. 
Bush, V. K. Račkauskas, J. 
Ambraziejus ir visa eilė 'brook
lyn iečių. -

Prie tų $275.00, kurie buvo 
sumokėti 9 d. sausio, prisidėjo 
dar $41.25 sudėti laike vaka
rienės pas pj). Bush’us, Brook
lyne (VVoorhaven’e). Vakarie
nėje svečias iš Bostono, g. 
kompozitorius M. Petrauskas 
nešė, kad* kiekvienas, kas pra
tars anglišką žodį, turi mokė
ti baudos 25c. už kiekvieną 
žodį. Visi svečiai labai gyvai 
parėmė tą sumanymą, ir prie 
didelio gyvumo ir juokų su
metė $41.25. Tokiu 
vieną vakarą susidarė 
žiams $316.25.

Brooklyniečiy ir New 
’ čių Parama.

9 d. sausio pas g. .ĮM>nią J. 
Valukienę buvo susirinkimas, 
kuriame dalyvavo: ponios D. 
Šleževičienė, V. Vencienė, Ba
cevičienė, Misevičienė, Miko- 
lainienė, Širvydienė, pdė P. 
Jurgelnitė ir ponai J. O. širvy- 
ias, Dr. J. Valakas ir V. K. 
Račkauskas. Tame susirinka

me buvo apsvarstyti planai vei
kimui, kad L. M. G. K-to at
stovų darbas Ameirkoje vyktų 
pasekmingai.

Po apsvarstymo priimta se
kanti nutariyai:

1. Surengti Brooklyne vie
šas prakalbas kaip tik bus ga
lima gauti salė.

2. Surengti taip vadinamą
“namunę vakarienę.” Tuo rei
kalu pasirūpins ponios Valu- 
kienė ir šjrvj-dienė. *

3. Surengti koncertą, kai tik 
bus galima. Kreiptis į p. V. 
Jankauską, kurs jau yra
žadėjęs^plačią šiuo reikalu pa- 
rąm<.

4. Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto ir Vilniaus našaičių 
naudai rengti Amerikoje Naš
laičių Dieną, 7 d. gegužės, 
kaip kad (Lietuvoje ta diena 
yra paskirta išimtinai (Lietuvių 
Moterų Globos Komitetui.

5. Vietoje Lietuvių Moterų

našlai-

Yorkie-

pa-

MRS. A; MICHNIEVICZ.
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SL, kampai 81 gat 
Telefonas Yardi 1119

■ Baigusi
Akuieri* 

oi kolegė 
IM Hg» 

praktika* 
usi Pea» 
sllTanijou 
hospitalt 

<e Pasek 
ningal p* 

tarnauta 
*ri» gtn> 
tymu Du« 
i* rod* vi 
rofclOM B

■Irtuose ra 
Aaluos* mi 
erima h 
merginoms

Turi patys rankas ir 
nusiplauti, prižiūrėti 

dantis, kaip vartoti skepetaitę' 
ir neimli nuo kitų vaikų jų ti- 
čių. Dabar laikas pamokinti 
sveikai vaikščioti, ir laikas pri
pratinti ilgai miegoti ir pasi
likti ant šviežio oro. Bet kaip 
ir su regiiliariškoms valgymo 
valandoms, vaikai prie viršmi- 
nėtų dalykų turi priprasti.

Yra suųku, jeigu tėvai duoda 
pilną valią vaikams kūdikys
tėj, ir kuomet užauga, jau ban
do juos valdyti. (Laikas vai
kams priprasti prie gero yra 
pat jaunystėj. Jei pripranta 
prie blogo jaunystėj — sunku 
jau nuo to atpratinti vėliau.

m 
griebti ką nors, 
ja n paduoti įvairių 
Kdip greitai jis galės atsisėsti 
ir vartoti rankutes, reikia pa
duoti tinkamus daiktus žaisti 
ir tegul sau žaidžia. Nereikia 
stabdyti jį, nes taip užsiinte
resuoja, jog per keliils valan
das žaidžia. Ir tokiu budu iš
moksta koncentruoti domesį. 
Kai užauga, jeigu trūkstamos 
ypatybės, pasidaro nerviškas ir 
negali ilgai vieno dalyko atlik
ti, r * t

Ir tas pats su vaikais nuo 
vieno iki šešių metų. Vaikai 
daug pasimokina bežaizdami. 
Tik jiems reikia pristatyti li
čių ir duoti idėjų. Kaip nubos
ta, nupirk naujų, šito senumo 
vaikai mėgsta pakartoti ką tik 
kiti šeimynos nariai daro, per 
valandas gali nauduoti, jog 
šluoja, gamina valgį, prižiūri 
namus ar darželius, ir tt. Tas 
vis mokslas. Tėvams reikia 
prižiūrėti, kad naudingiausi 
metėti kūdikystės, kol eina į 
mokyklą, butų geriausiai su
vartoti. Vaikai mokinasi ir pro
tiškai auga per šitą laiką, tik 
pasilieka klausimas kaip išsi-

Lapiand vas. 24
Kroonland kov. 3

Uždaromi kamba-
Prieina-

Koniiteto sąskaita
States Banke, —

L. M. G.
yra
ten prašoma siųsti visas au- 
’cas, skiriamas Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto užlaiko
miems našlaičiams.

Dar $147,000 Našlaičiams.
10 <1. sausio, kontralktierių 

atsirinkime, Brooklyne, Lietu
vos našlaičiams sudėta dar au
kų, būtent:

Andrius Kairiūkštis . . $30.
O. Moteka ...................
Pranas Žydelis ..........
J. Augumas .. ...........
Jonas Šimaitis ..........
Pranas Šimaitis .....
Vladas Petrulis ........
Balt. Bubnelis ........
Pranas šalavicjus ...

Baltic

25.
25.
25.
10.
10.
5.
5.
5.
5.

J. Morkus

Viso $147
Rep.

Kada pradėti lavinti 
vaikus? Jau dabar suparnta apie lai

ką ir tt. Jau pradeda suprasti 
įvairius daiktus, (gali atsiminti, 
ir dažnai kūdikystės atsitiki- j 
mus atsimena , dagi pasenę? 
Jau pradeda suprasti teisybę 
ir skirtumą tarp dalybų, ku
riuos jis mato ir sapnuoja. 
Vaikams pasakojant pasakas 
reikia maž-daug 
kyti, ir nereikia 
melų. Turi tikėti 
jam pasakyta, ir
riąusias būdas. Reikia pamo
kinti klausyti tėvų nuo pat 
mažens — tą visuomet jie 
simins.

Ko vaikai nuo mažens
moksta, sunku nuo to atpra-

teisybę pasa- 
pratinti prie 
į viską, kas 

pavyzdys ge-

at-

is-

Jau

(Iš Foreign Language Information 
Servitee Lithuanian Bureau)

Negalima tikrai žinoti kaip 
greitai kūdikiai mokinasi, bet 
sakyta, jog daugiaus išsimoki
na pirmais metais negu bile 
kitais metais. Kuomet kūdikis 
gimsta, jam pasaulis yra ne
aiški vieta. Yra šviesa, skam
bėjimai, norai, šiluma, šaltis ir 
lt. Nieko nereiškia vietos, daig- 
tai, tikslai ir tt. Jis negali var
toti muskulus ir kitas kimo 
dalis. Negali atsiliepti į tai ką 
mato, girdi ar jaučia.

Bet pabaigoje pirmų metų 
jau mato viską aplink jį, jau 
kūno sąnarius vartoja. Pap
rastai jau gali pastovėti ar pa
vaikščioti sau vienas. Jau nu
duoda suaugusiu, gali paimti 
daiktus, atidaryti baksų vir
šus, ištraukti daiktus ir kar
tais net ir atgal padėti,
supranta žodžius ir gali kelis 
ištarti. Jau žino baimę, piktu
mą ir džiaugsmą netik kuo
met mato gražius ar blogus 
daiktus, bet žino, jeigu praei
tyje su tais daiktais susidūrė.

Kūdikis šešių arba aštuonių 
mėnesių senumo jau pažįsta 
savo važiuojamą stovynę, mo
tiną su kepure, ir parodo 
džiaugsmą kuomet motina ant 
lauko išveža. Vėliaus jau pa
žįsta motinos balsą kitame 
kambaryje ir verkia, jeigu 
greitai prie jo neateina. Paro
do, jog nenori, kad nepažįsta
mas jį nešiotų. V 
ta kuomet patėmija, kad $iti iš 

 

jo pastangų kalbėti juokiasi. 
Nemėgsta pajuokimo, bando 
pa tikti ir ieško pagyrimo, 
taip prasideda mokinimo 
dorinių ypatybių pamatai.

Bet ilgai po tam kūdikis 
pPadeda mokintis svarbesnių 
daiktų. Jis supranta regulia- 
riškuino svarbą. Jis supranta, 
kad jeigu nori ko nors, tai turi 
verkti ir gaus, ar tai dieną ar 
naktį, arba supranta^ jog jo 
valgis, maudymas, miegojimas 
ant šviežio oro, panešimas, ir 
viskas, turi savo laiką ir nie
kas nepermainys. Reguliariš- 
kas planas ne tik kūdikį svei
kesnį padarys, bet pripratins 
jį nuo mažens prie tvarkos. Be

jjyks-

ir

Globos Komiteto Skyrius pa- to motina gali be bėdos atlik- 
sižada plėsti savo veikimą; Į ii kitus darbus.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
NORTH 

GERMAN 
LLOYD

Dubeltavais šriubais 
garlaiviai 

NEW YORK-BREMEN 
Garlaiviai išplaukia kas 

antrą seredą.
Puikiai (rengta trečio* 

klesos parankamai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North Geriuan Lloyd 
Geo. W. Clausscnius 
100 N. La Šalie St.. 

Chicago, III.

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepojų
S. S. DROTTNINGHOLM, 
Vas. 10, Kovo 10,, Bal. 14.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAyOS $106.50

Į LIEPOJŲ ir MĖMĖM .......  $107.00
Su damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

£^OR.hWMAII^I 
(• RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* pai 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aitrai* ir chronllkas Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

r Dienomis: Cana> 
„ , , | 3110 arba 857
Telefonai J

] N akt Drenai 958
’ Boulevard 4186

8818 So. Halsted St.
v ai. t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

V — '■ ".zz-- ,, 1 '—u , 1 "—;,ją

RALTlJOSAMERIKOe
UP LINIJA ęBroaJvay, Nev’Sork N Y U

SeILIETUVA. •
k . PER HAMBUUGąA/JA

'Važiuokit visi parankiu ii tiesiu kelia
Lietuviai važiuoja j Piliav* 

aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
-ISA TRECIA KLASSA PADALIN 
TA J KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
/ 6-Šių ir 8-nių LOVŲ

S. ESTONIA „7........ ................... Vas. 7-tą
S L’THUANIA ......................... vas. 29-tą

1REC1OS KLASOS KAINOS |
*MBURG4 $103.50 — PILIAV4 $106.50 

-LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
i tolei laiv ir žinių kreipkitės- prie savo agentų

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSIC1AN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto • 
Tel. Boulevard 6918 

Rezidencija, 3159 So. Union Avė 
Tel Yards 1699 

__________________ » ■

DR S. BIEŽIS 7 
i r KYTOJ AS IR CHIRIIRBA- 

X-Spinduliai
*f1sai 2201 W. 22nd St.. *•**«« 

Leavitt St Tel. Canal 522J 
*eridenriji 8114 W 42*4

Tel. Lafayette 4988

I---- ---- ——s
Telephone Boulevard ROS* 

DR A. JUOZAITIS 
DF.NTTSTAS

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

8261 Re. Halsted SU Chicago. III.
*

1821

DR C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

So. Halsted St., Chicago. 
kampas 18tb St. 
Phone Canal 0257

Ui

Telephone Y arda 1532

DR. J. KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

1259 So. Halsted StM Chieags

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

DR. A. MONTVID 
Lieta vis Gydytoja* Ir Chirarga* 

25 E. Wa*hlngton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 3362 
1824 Wabamia Avė.

Valandos; nuo 6 iki 8 yakara 
Rezidencijo* tai. Kedzie 7716

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

telefonas: Boulevard 7B49

■ DR. C. Z. VEZELIS
J Lietuvi* Dentilta* 

4712 South Ashland A<» 
arti 47-toa gatvs» a

Tlephonae Yard* 508‘z

OR. M. STUPNICKI
1107 So. Morgan SU 

CHICAGO. III. 
VALANDOS: Nuo| 8 Iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nsdilioma ofisaa yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSTCIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St 

Gyvenimo vietai
4193 Archer Ava
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098

*

Dr. V. A. Šimkus
Gydytoias, Chirurgas ir Aku teras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Telephone Yard» 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 Iki 9 v. rak
3325 So. Halsted SU Chicago, III.

Chnal 8257
Naktinis Tel. CanaJ 2118

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ssdiliomia nuo 9 iki 12 ryt*
1821 So. Halsted St..

Kampai 18 ir Baletad SI

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8243 Soath Halsted St
Ta!.: Boulevard 7179

Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 
Chicago.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 1ebo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaiką ligi

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonai Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akelerkte
3113 S.Halsted si

M Tel. Blvd. 8188 
HjĮ^Per 15 metų pa 

sėkmingo prak 
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek 

lminga! patarnau 
įHv ju prie gimdymo - 

r Kiekviename et 
sitikime teildt

M* rčjimų.
Patarimus 

w* j terirns ir 
“^iiorns veltui.

A.
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
p e Stingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St. 

Chicago, III.

*

taodt 
mo 

margi

n 5482

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 8318

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai vakar*.................... — ....... . -J

Dr. Anelė Kaushilias D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinj susišlapinimą, dusuli 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; nt» 

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
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Iš nepaprasto lokalo 54 
susirinkimo.*

rinkti, jis esąs nepageidauja
mas !

Dabar savaime kįla klausi
mas: ko tie žmonės nori? Kai 
ypata ne agituoja už asesmen- 
tus, ji yra jiems negera, o kai 
agituoja —» ir vėl negera, ne
leidžia sukti — ir gi negera!

J. Bikulčius,
Unijos Koresp.

Pradžia darbo Brooklyne
dele- 

f man
ta me, 
persi
metu 

bmla-

Lietuvos našlaičiams $525.00 
vienu vakaru!

kiekviena narė apsiima prira
šyti šį mėnesy po 3 naujus na
rius ir nares.

6. Narių mokesnis paskirsto
ma šitaip: paprastas narys
moka ■metams — $1.00; na
rys labdarys vienlaik moka — 
$25.00; garbes narys — $50.00; 
amžinas narys — $100.00.

7. Nutarta laikyti susirinki
mus kas mėnuo, kas kartas 
pas kitų Komiteto narę.

Iš pranešimo, kurį padarė 
L. M. G. Komiteto atstovė, pa
aiškėjo, kad jos steigs tokius 
Komiteto Skyrius visuose Ame
rikos miestuose. Paskui tie 
skyriai rinks savo centrų Ame
rikoje. Tai bus lyg ir autono
minė L. M. G. Komiteto šaka 
Amerikoje.

L. M. G. Komiteto sąskaita 
yra
ten prašoma siųsti visas au
kas, skiriamas Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto užlaiko
miems našlaičiams.

Dar $147,000 Našlaičiams.
10 <1. sausio, kontraktierių 

lusirinkime, Brooklyne, Lietu
vos našlaičiams sudėta dar au
kų, būtent:

Andrius Kairiūkštis .. $30.
O. Moteka ...................
Pranas Žydelis ..........
J. Augimas ............
Jonas Šimaitis ..........
Pranas Šimaitis .....
Vladas Petrulis ........
Balt. Bubnelis ........
Pranas šalaviejus . ..

Todėl į klausimų: “Kada pra
dėti lavinti kūdikį,” galima at
sakyti sekančiai: “tuoj po gi
mimo.” Pirmiausia reikia tik 
atlikti reikailngus daiktus re- 
gilliariškai, k. t., panoj imą, 
prausimų ir migdymų. Regu- 
liari'škumas 
gas.

(Kuomet 
jų arba 
i gali galvutę sau vienas pa
ltį, jeigu kas laiko kimų, to- 
1 kasdien tų ir reikėtų pada

ryti. Po keturių arba penkių 
mėsių jis gali su rankute 

todėl reikia 
daiktų.

butinai reikalin-

tr 
ja 
kc 
deį

kūdikis 
keturių

sulaukia 
menesių,

Gruodžio 25 d. rubsiuvių 
Aimalgameitų lokalas 54 laikė 
nepaprastų susirinkimų.

Priėmus pereito susirinkimo 
protokolų, buvo patiektas sąra
šas reikalų, kuriuos ndrėta ap
tarti šiame susirinkime.

Pirmas klausimas buvo: ar 
iligai laikysime išrinktų 
gatų (biznio agentų) ir 
sų raštininkų? Dalykas 
kad daugelis rubsiuvių 
tikrino iš paskutinių 
įvykių, jog delegatas,
mas koletų metų delegatu, su
sitveria “mašinų,” kurios pa
galba paskui manipuliuoja (lo
kalu veikimų naudai vienos ar
ba keleto ypatų, o ne visų dar
bininkų. Apkalbėta šis klausi
mas ir nutarta laikyti tik vie
nų metų. Bet metams praslin
kus, asmuo, kuris buvo sykį 
sekretorium ar delegatu, gali 
būti renkamas kitam terminui 
šitas vietas užimti.

Toliaus pakelta klausimas, 
kaip dažnai turi būti perren
kami delegatas ir sekretorius. 
Nutarta, kad kas šeši mėne
siai.

Iš eilės ėjo rinkimas delega
to.. Kadangi esantysis delega
tas Palionis iki šiam laikui ne
pasižymėjo tarnavimu kokiai 
nors grupei, tai susirinkimas 
išrinko jį delegatu sekamam 
terminui kaip vienu ablsu.

J finansų raštininko vieta 
tam tikra grupe statė kandi
datūrų Kraucevičiaus. Bet ka
dangi užmetimai, daryti sena
jam raštininkui, Baniuliui, pa
sirodė nepamatuoti, ir kadangi 
Baniulis ėjo sekretoriaus pa
reigas rūpestingai ir gabiai, 
tai ir jis tapo išrinktas rašti
ninku kitam terminui dalele 
bdlsų didžiuma.

Pagalios paimta svarstymui 
New Yorko organizacijos di
rektorių tarybos (Board of 
Directors) rekomendacijų lo- 
kalui 54 perkelti savo ofisų į 
unijos namų. Bet pasirodė, 
kad siūloma lietuvių ofisui 

vieta yni pertoji, kad prisei- 
na važiuoti gatvekariu arba 
elevatorių kokios penkios sto
tys, kad svetainė mitingams 
laikyti yra brangesnė, negu 
ta, kurių dabar samdoma, ir 
jeigu tik ofisas butų perkeltas, 
delei tolumo ofiso nariai beįs
tengtų skaitlingai lankyti susi
rinkimus. Taigi unijos veiki
mas apmirtų, o tuo galėtų pa
sinaudoti unijos priešai. Nutar
ta todėl didžiuma balsų nesi
kelti naujon vieton.

Reikia pasakyti, kad šiame 
susirinkime vadinamieji “kai
rieji” parodė savo tikrų veidų; 
parodė, kad jie skaito save 
esant kitokiais, negu didžiuma 
lokalo narių; kad jie turi ki
tokius, negu didžiuma narių 
interesus ir tikslus. Tai paliu
dijo J. Buivydas, kuris, ^susi
rinkimui pasibaigus, viešai pa
reiškė, kad “'mes” (suprask, 
‘^kairieji”), girdi, šiame susi
rinkime mėginome spėkas.

Vietoje dar bus porų pasta
bų apie diskusijas, buvusias
šiame susirinkime sąryšyje su 
finansų raštininko rinkimu.
Tūlos, žinomos 54 skyriaus na
riams, srovės šalininkai (ku
rie “gręžia” skyrių “iš vidaus”) 
parodymui, jog Baniulis netin
kąs finansų raštininko vietai, 
išstatė štai kokį argumentų: 
girdi, pereitame 
me susirinkime 
kad reikia mokėti
ir tuo parodė, kad jis tik dole
riui tarnaująs, o ne darbinin
kams! Kitas argumentas, iš
statytas prieš Baniulio kandi
datūrų, buvo dar keistesnis: 
Baniulis, girdi, tarnaująs uni
jai taip, kad jeigu kas norėtų 
nusukti mokestis, jis neleistų; 
tokio, girdi, žmogaus negalima

nepaprasta- 
jis agitavo, 
asesmentai,

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto įgaliotinės g. D. Stleže- 
nčienė ir g. V. Vencienė pra- 
lėjo darbų nuo Ne.w Yorko ir 
Brookllyno. Vakarienėje, kuri 
buvo 7 d. Sauąįo Astor Viešbu
tyje New Yorke, Dr. A. Bace- 
viče sumano parinkti būrelį 
darbuotojų, kurie tuojaus pri
sidėtų su auka, L. M. G. K-to 
darbo Amerikoje pradžiai. Čia 
>at susirašė būrys žmonių, pri- 
.ižadėj usiu aukoti kas $50.00, 
kas $100.00 ir daugiau.

9 d. Sausio vietos Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto narių 
Ąžinomo vardu Lietuvos Naš
laičių Šelpimo Komitetas) su
brinkime pas p. daktarienę 
J ievų Valukienę Brooklyne, au
kščiau padarytas pasižadėjimas 
pradėta ir pildyti. Čia pat už
simokėjo eskančiai:

Poni Bacevičienė ir Dr. A. 
Baceviče $100.00; Poni Valu- 
kienč ir Dr. J. Valukašį $100; 
Viktorija Vahrkiutė (2 m. am
žiaus) $25.00; poni M. Misevi
čienė ir Dr. J. Miseviče $50.00. 
Viso $275.00.

Tarp pasižadėjusių paremti 
L. M. G. K-to darbą stambes
nėmis aukomis yra sekantie 
tautiečiai: V. Jankauskas, P. 
Vilmontas, J. Garšva, M. W. 
Bush, V. K. Račkauskas, J. 
Ambraziejus ir visa eilė brook
lyn iečių. ■

Prie tų $275.(M>, kurie buvo 
sumokėti 9 d. sausio, prisidėjo 
dar $41.25 sudėti laike vaka
rienės pas pp. Bush’us, Brook
lyne (VVoorhaven’e). Vakarie
nėje svečias iš Bostono, g. 
kompozitorius M. Petrauskas 
‘nešė, kad* kiekvienas, kas pra
tars angliškų žodį, turi mokė
ti baudos 25c. už kiekvienų 
žodį. Visi svečiai labai gyvai 
parėmė tų sumanymų, ir prie 
didelio gyvumo ir juokų 
mete $41.25. Tokiu 
vienų vakarų susidarė 
^iams $316.25.

Brooklyniečių ir New 
’ čių Parama.

9 d. sausio pas g. ponių J. 
Vadukienę buvo susirinkimas, 
kuriame dalyvavo: ponios D. 
Šleževičienė, V. Vencienė, Ba
cevičienė, Misevičienė, Miko- 
lainienė, širvydienė, p-ilė P. 
Jurgeliutė ir ponai J. O. Sirvy
das, Dr. J. Valukas ir V. K. 
Račkauskas. Tame susirinjki- 

hic buvo apsvarstyti planai vei
kimui, kad L. M. G. K-to at
stovų darbas Ameirkoje vyktų 
pasekmingai.

Po apsvarstymo priimta se
kanti nutariyai:

1. Surengti Brooklyne vie
šas prakalbas kaip tik bus ga
lima gauti salė.

2. Surengti taip vadinamų
“narnunę vakarienę.” Tuo rei- 
kailu pasirūpins ponios Valu- 
kienė ir Širvydienė. »

3. Surengti koncertų, kai tik 
bus galima. Kreiptis į p. V. 
Jankauskų, kurs jau yra
žadėjęs plačių šiuo reikalu pa
ramų.

4. Lietuvių Moterų Gflobos 
Komiteto ir Vilniaus našaičių 
naudlai rengti Amerikoje Naš
laičių Dienų, 7 d. gegužės, 
kaip kad Lietuvoje ta diena 
yra paskirta išimtinai Lietuvių 
Moterų Globos Komitetui.

5. Vietoje Lietuvių Moterų

su
bildu į 
‘našia i-

Yorkie-

Baltic States Banke, —

J. Morkus

Viso

25.
25.

10.
10.
5.
5.
5.
5.

$147.
Rep.

\

Kada pradėti lavinti 
vaikus?

(Iš Foreign Language Information 
Servite Lithuanian Bureau)

Negalima tikrai žinoti kaip 
greitai kūdikiai mokinasi, bet 
sakyta, jog daugiams išsimoki
na pirmais metais negu bile 
kitais metais. Kuomet kūdikis 
gimsta, jam pasaulis yra ne
aiški vieta. Yra šviesa, skam
bėjimai, norai, šiluma, šaltis ir 
tt. Nieko nereiškia vietos, daig
iai, tikslai ir tt. Jis negali var
toti muskulus ir kitas kūno 
dalis. Negali atsiliepti į tai kų 
mato, girdi ar jaučia.

Bet pabaigoje pirmų metų 
jau mato viskų aplink jį, jau 
kūno sąnarius vartoja. Pap
rastai jau gali pastovėti ar pa
vaikščioti sau vienas. Jau nu
duoda suaugusiu, gali paimti 
daiktus, atidaryti baksų 
šus, ištraukti daiktus ir 
tais net ir atgal padėti, 
supranta žodžius ir gali
ištarti. Jau žino baimę, piktu
mų ir džiaugsmų netik kuo
met mato gražius ar blogus 
daiktus, bet žino, jeigu praei
tyje su tais daiktais susidūrė.

Kūdikis šešių arba aštuonių 
mėnesių senumo jau pažįsta 
siavo važiuojamų stovynę, mo
tinų su kepure, ir parodo 
džiaugsmų kuomet motina ant 
lauko išveža. Vėliaus jau pa
žįsta motinos balsų kitame 
kambaryje ir verkia, jeigu 
greitai prie jo neateina. Paro
do, jog nenori, kad nepažįsta
mas jį nešiotų. Verkia ar pyks
ta kuomet patėmija, kad kiti iš 
jo pastangų kalbėti juokiasi. 
Nemėgsta pajuokimo,
patikti ir ieško pagyrimo, 
taip prasideda mokinimo 
dorinių ypatybių pamatai.

Bet ilgai po tam kūdikis 
pradeda mokintis svarbesnių 
daiktų. Jis supranta regulia- 
riškumo svarbų. Jis supranta, 
kad jeigu nori ko nors, tai turi 
verkti ir gaus, ar tai dienų ar 
naktį, arba supranta* jog jo 
valgis, maudymas, miegojimas 
ant šviežio oro, panešimas, ir 
viskas, turi savo laikų ir nie
kas nepermainys. Reguliariš- 
kas planas ne tik kūdikį svei
kesnį padarys, bet pripratins 

_________ ...   jį nuo mažens prie tvarkos. Be 
Globos Komiteto Skyrius pa- ’ to motina gali be bėdos ablik- 
sižada plėsti savo veikimų; I ti kitus darbus.

vir- 
kar- 
Jau 

kelis

bando
Ir 
ir

m 
griebti kų nors, 
jam paduoti įvairių 
Kaip greitai jis galės atsisėsti 
ir vartoti rankutes, reikia pa
duoti tinkamus daiktus žaisti 
ir tegul sau žaidžia. Nereikia 
stabdyti jį, nes taip užsiinte
resuoja, jog per kelitfs valan
das žaidžia. Ir tokiu bildu iš
moksta koncentruoti domesį. 
Kai užauga, jeigu trūkstamos 
ypatybės, pasidaro nerviškas ir 
negali ilgai vieno dalyko atlik- 
“• > . •

Ir tas pats su vaikais nuo 
vieno iki šešių metų. Vaikai 
daug pasimokina bežaizdami. 
Tik jiems reikia pristatyti li
čių ir duoti idėjų. Kaip nubos
ta, nupirk naujų. Šito senumo 
vaikai mėgsta pakartoti kų tik 
kiti šeimynos nariai daro, per 
valandas gali nauduoti, jog 
šluoja, gamina valgį, prižiūri 
namus ar darželius, ir tt. Tas 
vis mokslas. Tėvams reikia 
prižiūrėti, kad naudingiausi 
meta’i kūdikystės, kol eina į 
mokyklų, butų geriausiai su
vartoti. Vaikai mokinasi ir pro
tiškai auga per šitų laikų, tik 
pasilieka klausimas kaip išsi-

tinti. Persikeitimo laike, ant
rais metais, kuomet kūdikio 
skystas maistas mainoma į 
kietesnį valgį, tada galima ]>a- 
temyti, ar valgys sveikų mais
tą ar reikės maišyti, ar jis už
tektinai maisto valgys regulia- 
riškai, ar reikės peT visų diena 
paneli, ir ar gerai sukramti 
maistų.

Metai, nuo kūdikystės iki ei
na į mokyklų, yra geriausias 
laikas paimokinti švariai užsi
laikyti. Turi patys rankas ir 
burnų nusiplauti, prižiūrėti 
dantis, kaip vartoti skepetaitę’ 
ir neimli nuo kitų vaikų jų ti- 
čių. Dabar laikas pamokinti

Jau dabar suparnta apie lai
kų ir tt. Jau pradeda suprasti 
įvairius daiktus,, gali atsiminti, 
ir dažnai kūdikystės atsitiki- i 
mus atsimena dagi pasenę.1 
Jau pradeda suprasti teisybę 
ir skirtumų tarp dalybų, ku
riuos jis mato ir sapnuoja. 
Vaikams pasakojant pasakas 
reikia maž-daug teisybę pasa
kyti, ir nereikia pratinti prie 
melų. Turi tikėti į viskų, kas 
jam pasakyta, ir pavyzdys ge
riausias būdas. Reikia pamo
kinti klausyti tėvų nuo pat 
mažens — tų visuomet jie at
simins.

Ko vaikai nuo mažens iš
moksta, sunku nuo to atpra-

I LIETUVA 
VVhite Star Line

New York į Chcrbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausia laivas) 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line
New York j Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg. , /
Minnekahda 3 klesos) Sausio 25 d. 
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

*Naujos 3 klesos kajptos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

X Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvverp 

sveikai vaikščioti, ir laikas pri- Zeeland vas. 10; 
Samland vas. 17; 

Geras maistas, 
riai. Didelės viešos eičies. 
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ąmeriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. Dearborn St.. Chicago, 111.

pratinti ilgai miegoti ir pasi
likti ant šviežio oro. Bet kaip 
ir su rcguliariškoms valgymo 
valandoms, vaikai prie viršmi- 
nėtų dalykų turi priprasti.

Yra sunku, jeigu tėvai duoda 
pilnų valių vaikams kūdikys
tėj, ir kuomet užauga, jau ban
do juos valdyti. Laikas vai
kams priprasti prie gero yra 
pat jaunystėj. Jei pripranta 
prie blogo jaunystėj — sunku 
jau nuo to atpratinti vėliau.

——......... -- ■«

Lapland vas. 24
Kroonland ko v. 3

Uždaromi kamba-
Prieina-

ŠVEDIJOS & 
AMERIKOS 

LINIJA

MRS. A; MICHNIEVICZ.
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SL, kampa* 81 tat 
Telefonas Yard* 1119

Baigusi 
Kkuteri- 

kolegė 
Ilga

praktika- 
usi Pea» 
silTaniJou 
hoRpitalt 

Pasek
ni ngai p* 
tarnauk 

>d* gbn 
tymo Du« 
ia rodą vi 

>klo** B
■>*• ir H 
■kluos* ra 

mt 
e rims h
merginona

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

Į LIETU Vį
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM,
Vas. 10, Kovo 10,. Bal. 14.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50

Į LIEPOJŲ ir MEMELI ........ $107.00
Su damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

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

(• RUSIJOS
Gerai lietuviam* tinomaa pe< Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aitrai* Ir chroniikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija> 1626 W.
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

r Dienomis: Cana>
„ , M I R110 arba 857 t 
TslsfonaJ J

J Nakt Drenai 98k
’ Boulevard <186

$313 So. Halsted St.
val.i 9—10 A. M. Ir 8—9 vai. vak. 

y— ■■■■-—....... ... ...... .. .....................■■.-■Tsi

RALTIJOSAMERIKO£
Ur LINIJA 9Bi'oadvay, Ne v'York. NY L9

SeiLIETUVA
k . PER HAMBUUGA.pTi

Važiuokit visa parankiu ii lieaiu kelia
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
-ISA TREMIA KLASSA PADAI,IN 
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
/ 6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. ESTONIA .7........ ................... Vas. 7-tą
S L.’THUANIA .............. ........ vas. 29-tą

l'RECIOS KLASOS KAINOS 1
»xMBITRG4 $103.50 — PILIAV4 $106.50 

-LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00.
Mele, laiv ir žinių kreipkite? prie savo agentų

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 1
PHYSICIAN IR SIJRGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union 
Tel Yard* 1699

1

•X—

DR Š. BIEŽIS 
irDYTOJAS IR CHIRIIRO*’ 

X-Spinduliid
<<1*a* 2201 W 22nd St., ka**»av 

Leavitt St Tel. Canal 8224 
♦addendi* 8114 W St

Tel. Lafayette 4988

Telephone Boulevard 506*
DR A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 He- Halsted St. Chicago. III,

DR A. MONTVID 
Lletsvi* Gydytojas ir Chirarga* 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt* 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
ttezi danei jo* tai. Kadzi* 7716

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
♦601 So. Ashland Avė. 

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

'•lefonasi Boulevard 7948

• DR. C. Z. VEŽELIS !
Lietuvi* Oenti*tą»

«712 South Ashland A»» ■
fl

erti 47-to* gatve*

■■■>♦■■■■■ M ■■■■ m*1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikaoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illineis.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaik< ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiel 2880

* -■ ....... II. IĮ, .1 ■ l»

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Alnilerk*
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavim* tūrio 
patyrimo. Pasek 
mingai patamau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at 
sitikiir.e teildt 
▼ pai iiką < rižiu 
rėjimų. lood) 
patarimus mo 
t^rirns ir margi 
noms veltui.

Tel. Pallman 5482

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
p e Stingai priiiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.
t

f.........................................................
Dr. Natalija Žukauskas ,

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

x 943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 8318

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki R vai vakar*

- J

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

Tel. Canal 211S
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEO*
1900 So. Halsted St 

Gyvenimo vietai 
♦193 Archer Ąve.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Tlephona* Yardf* 508S*

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SL. 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo.1 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 Iki 8 vakare.
Hadilioms ofisu yre 

uždaryta*

J
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.

pa-

182)

DR C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS

So. Halsted St., Chicago. <11 
kampu 18tb St. 
Phono Canal 0217

........ ■——■■■■II.......... . ...............

Telephone Y arda 1532

DR. J. KDLIS
Lietevi* Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofiao vai.: 9 iki 12 pietį, 
6 iki 9 vakare 

1259 So. Halsted St„ Chicago

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų 

7—8 vakare
Tel. Markei 6234, Markei 4526

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Telephone Yardt 5834

DR. P. G. W1EGNER
Prilmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak
8325 So. Halsted St„ Chicago, III.

Canal $267
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

BedSliomif* nuo 9 iki 12 ryt*
1821 So. Halsted St..

Kampa* 18 ir Balstad 81

TF

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

8243 South Halsted Si
Tel.: Boulevard 7179

Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 
Chicago.

.........................................
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

• Dr. A R. BLUMENTHAJ

r*L BOU Irrari *W 
4*41 B. Aaltoa* 
KaavM <T Im bm
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Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paštui

Metams ______ ____________$8.00
Pusei metų __ ____ 4.50
Trims mėnesiams____________2.25
Dviem mėnesiam____________ 1.75
Vienam mėnesiui ___—_____ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija_________________3c
Savaitei  18c
Mėnesiui ..........   - .---- . — 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ......     $7.00
Pusei metų_________________ 4.00
Trims mėnesiams .......  2.00
Dviem mėnesiam___________  1.50
Vienam mėnesiui ___    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams.......................... ...........$8.00
Pusei metų......-..... -—..... 4.50
Trims mėnesiams----------------- 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Klaipėdiečių 
atsišaukimas. ; ‘

Šios dienos “Naujienų” 
numerio 2-ame puslapyje 
yra įdėtas Mažosios Lietu
vos Vyriausiojo Gelbėjimo 
Komiteto atsišaukimas. Mes

nę ginkluoti Didžiosios Lie
tuvos būriai. Tokį neteisingą 
sukilimo aiškinimą, deja, re
mia ir kai kurie elementai 
Amerikos lietuviuose, kurie 
arba yra linkę prie fašistiš
ko ir želigovskiško" protavi
mo, arba jieško pasidaryti 
sau politinio kapitalo iš Klai
pėdos įvykių.

, Kartą ant visados čionai 
reikia pasakyti, kad visos 
pastatuos sumaišą ti tą Klai
pėdos krašto judėjimą su fa
šizmu ir želigovskijada turi 
būt griežtai atmestos, ne
žiūrint iš kurios pusės jos 
eitų!

Minėtasai atsišaukimas, 
toliaus, rodo, 'kas privertė 
ramius Klaipėdos krašto gy
ventojus atvirai pasipriešin
ti tautų sąjungos autorite
tui ir paimti krašto likimą į 
savo rankas. Klaipėdos kra
štui gręsė pavojus patekti 
lenkų vergi j on. Tuo laiku, 
kai artinosi krašto likimo iš
sprendimas, gyventojai pa
tyrė, kad Santarvės diplo
matai sugalvojo padaryti iš 
Klaipėdos krašto “freištatą 
penkiolikai metų” — o ne 
sujungti jį su Įlietu va, kaip 
buvo žadėta*

Klaipėdiečiai žinojo, kad 
“freištatas” yra niekas dau- 
giaus, kaip tik priemonė 
duoti galimybės lenkų impe
rialistams įsitvirtinti krašte 
ir paskui jį visiškai pasi-

KRIKŠČIONYS STIPRINA 
SAVO POZICIJAS.

Kaip žinia, Lietuvos krikščio
nys išrinko prczkleintu savo 
žmogų. Tame, žinoma, nėra 
nieko nuostabaus. To buvo 
galima tikėtis. Kur kas svar
besnis dalykas yra lai, kaip tie 
rinkimai įvyko. Konstitucijos 
§41 sako, kad prezidentas yra 
renkamas tetaptu balsavimu 
absoliute atstovų balsų dau
guma. iO tai reiškia, kad pre
zidento rinkimuose turėjo da
lyvauti 40 iš visų 78 Seimo at
stovų. Gi faktiilai rinkimuose 
tedalyvavo 36 atstovai, priklau
santys krikščionių demokratų 
blokui.

Krikščionys, matoma, najau
te, kad jų politikai nepritars 
Seimo didžioji dalis, todėl jie 
pasirūpino sustiprinti savo po
zicijas kitokiu budu. Štai ką 
apie, tai skaitome “Socialde
mokrate”:

JUKATANAS.

jį perspausdinome žodis žo- 
din iŠ “Prus^ Lietuvių Bal
so” (einančio Klaipėdoje) 
gruodžio 30 d., 1922 m. lai
dos. Čionai norime atkreipti 
musų skaitytojų domę į ke
letą vietų tame atsišaukime.

Visų-pirma jisai rodo, kas 
stovi Klaipėdos judėjimo 
priešakyje. Kaip jau “Nau
jienose” buvo rašyta, tam 
judėjimui vadauja pačių 
Klaipėdos krašto žmonių or
ganizacija: Mažosios Lietu
vos Vyriausias Gelbėjimo 
Komitetas (įsikūręs gruod
žio 18 d.).

Šitas faktas visiškai sumu
ša tuos lenkįškos/propagan- 
dos tvirtinimus, kad sukili
mą Klaipėdos krašte^ įvyki-

grobt.
Tarpe trijų svarbiausiųjų 

uždavinių, kuriuos pastatė 
sau Mažosios Lietuvos Vy- 
riausis Gelbėjimo Komite
tas, sekantis tiesiog paliečia 
Amerikos lietuvius: “kreip
ties į Amerikoj, Didžiojoj 
Lietuvoj ir kitose šalyse gy
venančius Brolius Lietuvius, 
jeib iš jų gavus moralinės ir 
medžiaginės Paramos.” Kaip 
matote, klaipėdiečiai prašo 
pagelbos, moralinės ir med
žiaginės, ir tuo prašymu 
kreipiasi pirmiausia į mus, 
Amerikos lietuvius.

Po to nebegali bųt abejo
nės, ką turi daryt amerikie
čiai ir su kuo jie privalo tu
rėt reikalą šiame dalyke.

“Matyti ir patys krikščio
nys dar prieš pat ptfėzidento 
rinkimus nujautė, kad pasi
ryžus toks žingsnis žengti, 
kuriam nepritars nei f akli
nai nei moraliai Seimo di
džioji dalis, pasirūpino sau 
daug apčiuopiamesnės para
mos. Gruodžio mėn. 20 die
nų Kauno komendantas išlei
do gana ryškų ir charakte
ringą perspėjimą laikraščių 
redaktoriams, kad už gyven
tojų kurstymą nepasitikėti 
Seimu ir valdžia, uiž valdžios 
atstovų peikimą ir jų autori
teto mažinimą, už kenksmin
gą pakraipą prieš bendrą 
valstybinę tvarką, bus bau
džiami arba areštu ligi 3 
mėn., arba pinigine pabauda 
ligi 500 litų.

“Jeigu pasitikėjimas Sei
mu ir valdžia reikalinga stip
rinti pabaudomis ir areštais, 
tai kepski interesai.

“Caro valdžia puikiai iš-’ 
mėgino tą metodą stiprinti 
pabaudomis ir areštais savo 
autoritetą ir. skiepyti pilie-1 
čiuose pasitikėjimą savimi. 
Kokią .rezultatą ji pasiekė, 
gal dar dievobaimingi krikš
čionys neužmiršo.”

Jukatano pusiausalis priklau
so Meksikai. Toje provincijoje 
viskas daroma skirtingai, ne
gu bite kurioje pasaulio šalyje 
arba valstijoje. Devynios de
šimtys keturi nuošimčiai gy
ventoją remia socialistus. Nors 
bažnyčios ten tebeekzistuoja, 
bet mažai kas jas belanko. To 
dėl jos yra apleistos ir tolyn 
vis labiau nyksta.

Iki 1915 m. balandžio mė
nesio Jukatano gyvavo aršiau 
šia vergija. Vietos gyventojai 
buvo verčiami dirbti dvarpo
nių laukus ir už kiekvieną pra
sižengimą pliekiami rykštėmis. 
Su moterimis dvarponiai elgėsi 
kaip tankami. šventadieniai 
buvo skiriami tam, kad plakus 
prie stulpą dvarą darbinin
kus. Bet lyg magiko lazdelės 
pamojimu, į porą mėnesių vis
kas atsimainė. Štai ką apie 
tą permainą rašo Fredrick G. 
Neumeier:

“1915 m. balandžio mėn. 
gcn. Salvaddr Alvarado at
sistojo revoliucinės armijos 
priešakyje, pa Ii nesavo indi- 
jonus, sukūrė naujus įstaty 
mus ir išdalino žemes. Jis iš
leido savo paskilbusį patvar
kymą, kuriame mes* skaito
me, kad ‘nė vienas neturi 
išimtinos teisės pasisavinti 
saulės šviesą ir orą; tolygiai 
ir žemė negali būti atiduota 
išimlinon koklio nors žmo
gaus nuosavybėn’.

. “Socializmas plėtėsi nepa
prastu spartumu, kol 1919 
m. neįsi'briovė Garranzos ka
reiviai, kurie nužudė 1,000 
su viršum socialistų. Bet 
Garranzos valdžiai sugniužus, 
socializmo judėjimas vėl 
ėmė stiprėti.

“Lapkričio, 0 d., 1921 m. 
Filipe Caijrililo, socializmo 
apaštalas, liko išrinktas gu
bernatorium. Tas pareigas 
jis ir, dabar dar tebeina. Bili
kimų metu Carrillo gavo 60,- 
043 balsus, kuomet už visas 
kitas partijas buvo paduota 
tik 4,367 balsai. Tatai kuo- 
geriausia parodo socialistų 
tvirtumą.

“Carrillo yra 46 metų am
žiaus ir paeina iš indijonų. 
Jis yra labai .radikalus. Pir
ma diegu Carrillo prisidėjo 
prie socialistų judėjimo, jis 
devynerius metus dirbo pa
prasto geleži ūkelio darbinin
ko darbą. Vėliau jis užsidė- 

, jo biznį ir atkreipė į save 
domės, kuomet jis ėmė savo

pelnu dalintis su darbinin
kais. Kelis kartus jis buvo 
pasodintas į kalėjimą. Pirmą 
kartą jam teko atsidurti ka
lėjime prezidento Porlirio 
Diazo laikais. Jo prasikalti
mas buvo toks, kad jis iš
vertė Meksikas konstituciją į 
mayo kalbą, kurią vartoja 
didžiuma Jukatano gyvento
jų.

(“Kai pras,i<lūjo'^*!«iyoLiuci j a 
prieš Garranzos režimą, .Car
rillo nuvyko į Meksiką ir 
buvo paskirtas vyriausiu pie
tinio <list rikto revoliucinės 
armijos vadu, Kada jis su
grįžo į Jukataną, ten jau bu
vo įsigalėjęs gen. Alvarado, 
kuris pavedė jam žemes da
linti.

“Carrillos apibrėžimu, re
voliucija yra dramblys, ku
ris ridamas daržu kartais 
sunai'kna grakščias gėles, bet 
nekliudo didžiųjų medžių. 
Tie medžiai ir yra žvarbiau
sias dalykas, nes daug metų 
praėjo kol jie užaugo. Jo 
vyriausia svajonė yra ta, 
kad kiekvienas žmogus butų 
aprūpintas žeme ir namais.

“Carrillo yiįa ne tik bu- 
bernatorius, o ir socialistų 
partijos vadafc. Iš ryto jis 
eina socialistų partijos vir
šininko <|>areigas ir paduoda 
valdžiai savo partijos reika
lavimus. Po pietų jis jau yra 
gubernatorius ir pildo socia
listų partijos reikalavimus.

“Tečiau Jūkauto socializ
mas yra savingas — jis kiek 
Skiriasi nuo kitose šalyse 
skelbiamo socializmo. Vy
riausias Jukatano socialistų 

yobalsis yra ‘Žemės ir lais
vės’ .”

Skaitytoju Balsai
r M )

UK IMU »

[Ui iiraikitas itame skyriuj*
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KLERIKALŲ SKYMAI.

Jau keletas metų kaip, ku
nigas Kiemelis suongianizavo 
klerikalų federaciją, pavadin
damas ją Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacija, bet kaip 
matyt, iki šiol toji federacija 
buvo tik muilo bumbulas, 
plačioji lietuvių visuomenė 
jiems nesimpatizuoja. Kad pa
sigarsinti ir kaip nors išsipūs
ti sumanoma gražus skymas: 
atvažiuoja Kemėšis į Cliicagą 
ir šaukiama “katalikų seimas”. 
Seime visi katalikai turį da

Frank Harris

, Nuostabus atsilikimas.
\ orte A. L—is

> (Tęsinys)
Žvilgterėjau į savo laikrodėlį. Turėjau 

dar pusvalandį liuoso laiko. Bematant pa
sisuko jaunas italukas, apsiėmęs palaikyt 
mano arklį, ir aš, nusėdęs, ėmiau stumtis 
pro minią. Prisigriebęs- prie burtininkės 
padėjau jai porą lirų, bet ji atstume juos, 
sakydama:

—Nemokėkite man kol nebusite įsiti
kinę.

—Gerai. Tik meldžiu suprasti, kad aš 
noriu žinot apie praeitį, — tariau.

Ką jus norite žinot apie praeitį?— 
ji pakkuisė.

• Na, svarbiausius man. mano praeities 
dalykus.

—Gerai, — atsakė ji: — Prašom duot 
man abidvi savo rankas. Kairioji ranka 
parodo, koki yra jūsų įgimti palinkimai, 
dešinioji gi rodo, kaip tuos palinkimus 
pertaisė jūsų gyvenimo patyrimai.

Aš ištiesiau abidvi savo rankas ir sto
vėdamas jaučiaus kai koks kvailys, kad to 
kioms nesąmonėms' dar laiką gaištu. ,

—Vienas nepaprastai ypatingas jūsų 
gyvenime dalykas iki šiol buvo tai, kad jus 
buvote labai pamilę vieną Amerikos prote- 
šorių, buvote tiesiog juo susįžavėję, —tarė 
ji. 1

Valandėlei aš buvau kai stabo, ištiktas. 
Kuo budu ji galėjo žinoti apie mano gy
venimą Kansaso universitete?

i • ■' '

- Ar galėtumėte man pasakyti to pro
fesoriaus pavardę?—paklausiau.

—Jo pavardė... jMisakysiu literomis: 
S-m-i-t-h -Smith,—išdėjo ji.

Koks jis buvo žmogus? — klausiau 
toliau. Ir begalo nustebau girdėdamas' jos 
apipa.šakojimą:

Jis turėjo (lidolės intakos į jus, — 
kalbėjo ji: — jis padarė jus mokslininką ir 
rašytoją. Ar aš ne tiesą sakau?

—Tikriausią tiesą, —• atsakiau. — Ne
žinau tik, iš kur ir kaip jus tas žinias ga
vote. Dabar ką tik sakysite man apie ma
no ateitį, aš rimtai pasvarstysdu ir įsidėsiu 
galvon. •

Ji tęsė toliau:
Jūsų gyvenimo žygiavimai eina vis 

augštyn ir augštyn, jus atsieksite visų sa
vo siekimų. , Jus laimėsite turto, įsigysite 
garbės, gyvensite laimingu ir pilnu gyveni
mu. Bet vėlesniame gyvenime vingis 
kryjišta žemyn, jo galio aš neįmatau; aš 
matau kraujo jurą...

Ką jus sakot?—sušukau: — ar tai 
aš pagimdysiu kraujo liejimą?

Ak, ne! Kraujas užliejęs pusę pa
saulio... matau kraujo jurą.

•Ir aš toj kfaujo juroj? -paklausiau.
Daugiau aš nieko nesakysiu—-nega

liu negaliu daugiau nieko sakyt.
Afr nusijuokiau.

« —^Pabaiga labai dramatinga, —-'paste
bėjau. Žinoma, jei jus nenorite nieko 
daugiau sakyti, nebesakykite.

-iAš matau, kad jus vis dėlto netikite, 
—tarė ji, liūdnai į mane žiūrėdama.

—Ne, netikiu, — atsakiau: — netikiu 
ne krislelio, nei į mano pasisekimus, nei į 
kraujo jurą.

Ji pMingavo galvą, susimąsčius, Į>askni 
atsidusus tarė:

Aš padarysiu, kad jus manim pati- 
kėtumet, ir patikėsite, kad tiesą sakau.

INa, to tai jau nebus, — nusijuokiau.
Nemanau, kad galėčiau įtikėti dagi ir ta

da, jei kada nors ir išsipildytų visa taip, 
kaip ji/s kad pranąšaujate.

.- Jus šiandie vakare apleisite Romą 
ir iškeliausite į Angliją, staiga tarė ji.

—Na, čia tai jau jus baisiai nepatai
kėte imspėti, atsakiau. — Aš turiu inč- 
nesiems nusisamdęs kambarius Roftiioj, 
turiu čia savo arklius ir visai nemanau iš
važiuoti ankščiau ne kaip pavasaris ims 
veržtis į vasarą, žodžiu, Romoj pasiliksiu 
mažių mažiausiai dar tris mėnesius.,

—'Dar šį vakarą jus ių>leisite Romą ir 
iškeliausite į Londoną, — pakartojo ji.
Ir traukiniu važiuodami jus žinosite, kad 
spėjikė jums tiesą sakė.

Kad dalyką baigus, paklausiau jos, kiek 
aš jai kaltas už pranašystą.

Kiek duosite, lipk pakaks, — atsake 
ji. — Bet kad jus netikite, tai nemokėkite 
nieko. , f

Aš padėjau jai tris ar keturis sidabrL 
niūkus.

- Ką jus pirmiausiai sakėte, aš tikiu, 
tariau. — Tai man ištikrųjų nuostabu. 

Bet visa kita, ką jus sakėte, netikiu, kad 
kada nors taip įvyktų. ✓

Šią naktį jus sužinosite daugiau,— 
ji tarė.

Aš linktelėjau galva, nuėjau pro minią 
pas savo arklį ir, sėdęs, nujojau priešpie
čiauti.

• Atvykęs į Dorią aš laikiau savo pra- 
kalbėlę gal njpie šimtui galerijoj susirinku
sių svečių. Ką-tik baigus kalbėti, tuo tar- »>
pu kai Anglijos ambasadorius ir Doria

lyvauti, bet programa neskel
bia, ' neskelbia nei kas tąjį 
“seimą” rengia, tik visi su va
žiuokit.

Galima buvo greit pamatyt 
kunigų užkulisinė politika: 
sušaukti visus lietuvius katali
kus į vieną vietą, uždėti ant 
jų apinaslrį ir nujoti į katali
kų federaciją.

Yla iš maišo išlindo. Štai 
“Draugo” 12 mtm» paskelbia
mas “seimo” atstovų sąrašas. 
Kadangi į kiekvieną seimą su
eina šiaip žmonių, svečių žin
geidumo delei, tai ir čia tas 
pats buvo. Bet svečiai ir yra 
svečiais, o ne atstovais. Atsto
vai aiiba delegatai turi turėti 
kieno nors įgaliojimus, bet ku
nigams to nereikia^ jie sudarė 
taip, kad kas tik pasimaišė 
Jurginės rūsyje sausio 7 š. m., 
lai ir buvo “atstovas.” Skai
tau sąsrašą iš Town of Lake, 
kulr priklausau kelioms kata
likų draugijoms. Bet tos drau
gijos klerikalų federdeijai ne
priklausė, ir prieš “seimą” jo
kių susirinkimų neturėjo ir jo
kių atstovų į tą “seimą” ne
siuntė. O čia delegatų sąraše 
pasirodo, kad ir delegatai bu
vę, ir draugiją atstovavę! Sun
ku suprasti, kaip tas įvyko. 
Bet jeigu kas iš natrių lankėsi 
“seime” dėl žingeidumo, lai 
negalima atstovauti visos drau
gijos, nes nebuvo įgaliotas. Iš 
tokių narių draugijos priva
lo reikalauti pasiaiškinimo, 
kad draugijos vardas nebūtų 
valkiojamas ten, kur nereikia.

Dabar juodoji klerikalų fe
deracija giriasi, kad dalyvavu
sios 137 katalikų draugijos, tuo 
tarpu visiems žinoma, kad 
tiek Kuniginių draugijų Chi- 
caigoj nesiranda, net ir skai
tant visas davatkų kuopeles 
kad ir po du sykiu.

Lietuvis Katalikas.

Svarbu žuvusiŲju/Ame
rikos kariuomenėje ka

reivių tėvams ir 
giminėms.

Tėvai ir giminės kareivių 
tarnavusių Almei^ikos kariuo
menėje ir žuvusiųjų karo lai
ku, privalėtų pasirūpinti, kad 
teisėti paveldėjai kareivio pali
kimo gautų kas jiems prikllau- 
SO.

1. Sulig Amerikos įstatymų, 
jeigu bėgyje penkių melų nuo 
kareivio mirties, niekas iš gi
minių neatsilieps, neįteiks Ve
teranų Biurui Vašingtone pra

rasto laiškelio — tai tokie nu
stoja visų teisių į palikimą ar 
atlyginimą, jeigu tų teisių ir 
turėjo.

2. Be apdraudos pinigų (nuo 
1000 ligi 10,000 dol.) tėvai, ar 
kiti asmenys, kurių išsilaiky
mas priklausė nuo mirusio ka
reivio, gaili gautb dar atlygini
mo (Compensation) po 20 dol. 
į mėnesį vienas asmuo arba, 
jeigu du tai po 15 dofl. į mė
nesį, tiek ilgai, kiek toji pa
galba bus jiems reikalinga.

3. Galintieji gauti tą mėnesi
nį alyginimą ('Compensation), 
turi žinoti, kad pagal įstatymų 
tasai atlyginimas turi būti mo
kamas ne tik nuo dienos Ve
teranų Biuro nutarimo, kuris 
padarytas nuo dienos pirmo 
prašymo gavimo, bet dar ir už 
du metu prieš tą laiką. (Taip 
buvo išrištas šiomis dienomis 
Atstovybei pasirūpinus SI. 
Strauskio klausimas). Tad vi
si, kurie jau mėnesį atlygini
mą gauna, jeigu jie nėra ga
vę to atlyginimo ir už anuos 
du metu prieš nutarimą, lai 
pasirūpina išgauti tą atlygini
mą šuž tuos du metu: tuo rei
kalu llai kreipiasi į Užsienių 
Reikalų Ministeriją, kuri per 
Atstovybę Vašingtone padarys 
atatinkamų žingsnių.

4. Visi tėvai, kurių sūnus 
yra žuvę būdami Amerikoj 
kareiviais karo laiku, jeigu jie 
dar nėra gavę jokios žinios ir 
jokio palikimo, gali prašyti 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
dalyką ištirti, nes galimas 
daiktas, kad jie bus žuvę laike 
karo, ir tuomet tėvams, ar 
kam nors iš giminių priderėtų 
gauti ajxlraudos ar atlyginimo 
pinigai. Lietuvos Atstovybė 
Vašingtone galėtų ištirti, ar 
ieškomas asmuo buvo tarpe
žuvusiųjų kareivių ir jeigu 

taip butų, tuomet tarpinin
kautų atlyginimo gavime.

Musų dienų mokiniai.
Mokytojas (mokiniui): Turi 

du litu, nuo dėdės gavai dar 
tris litus; kiek turėsi viso?

Mokinys: Nemažiau kai šim
tą litų.

.Mokytojas: Kokiu budu?
Mokinys: Spekuliacija.

Kalėdojant 'kunigas klausia 
vaiko:

—•Ar gali žmogus be sielos 
gyventi?

Vaikas. — Gali. ‘
Kunigas (nustebęs). — Kaip 

lai gali?
Vaikas. — Ogi musų ožka 

irgi be sielos, taip pat bėginėję 
kaip ir mes.šymo — nors ir formoje pap-

sveikino mane, įėjo tarnas ir pranešė: “Po
nui Uarrisui telegrama.”

Atsiprašęs svečių aš .tuojau atplėšiau 
telegramą ir žiūriu, kad mane reikalauja 
ant tų pėdų grįžti Londonan —- “labai svar-* 
bus reikalas!” Pasirašęs mano draugas, 
kiurs jokiu budu nebūtų siuntęs man to
kios telcgraimos, jei ištiesų nebūtų buvę 
gyvo reikalhk (Parodžiau tdlegramą Doriai 
ir, galvodamas apie tai, kas butų galėję 
altsitikti, aš išsiskubinau į savo otelį, pa
siunčiau tarną gauti gelžkeilio biletų, susi
kroviau savo drapanas, pamokėjau visas 
sąskaitas ir trumpu laiku jau keliavau nak
tiniu greituoju traukiniu į Londoną, už
ėmęs sąu pats vienas vagono skyrių. Po 
valandos nuėjau į valgomąjį vagoną. Žvilg
terėjęs pro langą į nusileidusių lauke suo- 
temą, pastebėjau, kad mes baigiame va
žiuoti Kamanos laukus.

Čia iriau (prisiminė visa vidudienio sce
na. Štai aš visai netikėtai palikęs Romą 
važiuoju Londonan — lygiai taip, kaip 
spėjikė kad sakė.

Kaip ji galėjo tatai žinoti? Kiek vi
same tame buvo tiesos? Ką pagalios reiškė 
jos žodžiai apie “ikraujo jurą”? Ji sake: 
“Matau kraujo jurą” “kraujas užliejęs pu
sę pasaulio.”

Trims ar keturiems mėnesiams pra
slinkus aš vėl buvau laisvas. Sugrįžau Ro
mon ir dariau visokių paslaugų, kad sura
dus tą spejikę, bet surast negalėjau. Tei- 
raujanlies policijoj man atsakė, kad spėji- 
kų ir tolygių žmonių Romoj esąs legionas. 
Ar aš galėčiau bent pasakyti, kaip ji atro
danti?

Niekados daugiau nieko tepiė ją negir
dėjau.

(Laikotarpiu tarp 1887 ir 1914 metų 
aš tą istoriją esu pasakojęs šimtams žmo
nių gal kokis jienkis šimtus kartų. Tegu 
dabar tą mįslę sprendžia kaip tinkami pa
tys skaitytojai.

Yra tai vienas mano gyvenime atsiti
kimas, kurio aš jokiu budu negaliu sau 
išsiaiškinti.

(GALAS)

Balys Sruoga

Pavasarine
Vyšnios glaudžiasi palangėj, 
Kaip šešėliai balsgani.
IV pa vasario padangę
Nuo saulaitės atsidangę 
Spinduliai, žiedai, sapnai— 
Kaip mergautiniai takai 
Nuo saulaitės atnešti.

Liaunas vėjas pasikels 
Po šakas, po žiedus šviesius,— 
Lengvos rankos burtuos tiesis, 
Sesers, broliai meilėj šliesis,— 
G-alią merdinčią prikals!

Vėjas, keldamas sapnuos, 
Veidą, kūną išbučiuos, 
Apsvaiginęs sjrinduliuos,

v Numyluos, nuliuliuos...

Vos tik vakaras ateis,— 
Vyšnios kvepnlenas paskleis 
Po darželį palaflgiais...

Ir pavasario dangus 
'lai priglaus, apgaubs, meilus, 
Tai sapnuos vėl atsidus...
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Klaipėdiečių 
atsišaukimas. z ‘

Šios dienos “Naujienų” 
numerio 2-ame puslapyje 
yra įdėtas Mažosios Lietu
vos Vyriausiojo Gelbėjimo 
Komiteto atsišaukimas. Mes 
jį perspausdinome žodis žo- 
din iš “Prusį Lietuvių Bal
so” (einančio Klaipėdoje) 
gruodžio 30 d., 1922 m. lai
dos. Čionai norime atkreipti 
musų skaitytojų domę į ke
letą, vietų tame atsišaukime.

Visų-pirma jisai rodo, kas 
stovi Klaipėdos judėjimo 
priešakyje. Kaip jau “Nau
jienose” buvo rašyta, tam 
judėjimui vadauja pačių 
Klaipėdos krašto žmonių or
ganizacija: Mažosios Lietu
vos Vyriausias Gelbėjimo 
Komitetas (įsikūręs gruod
žio 18 d.).

Šitas faktas visiškai sumu
ša tuos lenkiškos propagan
dos tvirtinimus, kad sukili
mą Klaipėdos krašte^ įvyki

nę ginkluoti Didžiosios Lie
tuvos būriai. Tokį neteisingą 
sukilimo aiškinimą, deja, re
mia ir kai kurie elementai 
Amerikos lietuviuose, kurie 
arba yra linkę prie fašistiš
ko ir želigovskiško protavi
mo, arba jieško pasidaryti 
sau politinio kapitalo iš Klai
pėdos įvykių.

, Kartą ant visados čionai 
reikia pasakyti, kad visos 
pastaTią-os sumaišyti tą Klai
pėdos krašto judėjimą su fa
šizmu ir želigovskijada turi 
būt griežtai atmestos, ne
žiūrint iš kurios pusės jos 
eitų! K <

Minėtasai atsišaukimas, 
toliaus, rodo, 'kas privertė 
ramius Klaipėdos krašto gy
ventojus atvirai pasipriešin
ti tautų sąjungos autorite
tui ir paimti krašto likimą į 
savo rankas. Klaipėdos kra
štui gręsė pavojus patekti 
lenkų vergi j on. Tuo laiku, 
kai artinosi krašto likimo iš
sprendimas, gyventojai pa
tyrė, kad Santarvės diplo
matai sugalvojo padaryti iš 
Klaipėdos krašto “freištatą 
penkiolikai metų” — o ne 
sujungti jį su įi etų va, kaip 
buvo žadėta*

Klaipėdiečiai žinojo, kad 
“freištatas” yra niekas dau- 
giaus, kaip tik priemonė 
duoti galimybės lenkų impe
rialistams įsitvirtinti krašte 
ir paskui jį visiškai pasi
grobt.

Tarpe trijų svarbiausiųjų 
uždavinių, kuriuos pastatė 
sau Mažosios Lietuvos Vy- 
riausis Gelbėjimo Komite
tas, sekantis tiesiog paliečia 
Amerikos lietuvius: “kreip
ties į Amerikoj, Didžiojoj 
Lietuvoj ir kitose šalyse gy
venančius Brolius Lietuvius, 
jeib iš jų gavus moralinės ir 
medžiaginės Paramos.” Kaip 
matote, klaipėdiečiai prašo 
pagelbos, moralinės ir med
žiaginės, ir tuo prašymu 
kreipiasi pirmiausia į mus, 
Amerikos lietuvius.

Po to nebegali bųt abejo
nės, ką turi daryt amerikie
čiai ir su kuo jie privalo tu
rėt reikalą šiame dalyke.

KRIKŠČIONYS STIPRINA 
SAVO POZICIJAS.

Kaip žinia, (Lietuvos krikščio
nys išrinko prezidentu savo 
žmogų. Tame, žinoma, nėra 
nieko nuostabaus. To buvo 
galima tikėtis. Kur kas svar
besnis dalykas yra tai, kaip tie 
rinkimai įvyko. Konstitucijos
§ 41 sako,xl^ad prezidentas yra 
renkamas (slaptu balsavimu 
absoliute atstovų balsų dau
guma. O tai reiškia, kad pre
zidento rinkimuose turėjo da
lyvauti 40 iš visų 78 Seimo at
stovų. Gi faktinai rinkimuose 
tedalyvavo 36 atstovai, priklau
santys krikščionių demokratų 
blokui.

Krikščionys, matoma, nujau
tė, kad jų politikai nepritars 
Seimo didžioji dalis, todėl jie 
pasirūpino sustiprinti savo po
zicijas kitokiu būdu, štai ką 
apie1 tai skaitome “Socialde
mokrate”:

“Matyti ir patys krikščio
nys dar prieš pat prdzidento 
rinkimus nujautė, kad pasi
ryžus toks žingsnis žengti, 
kuriam nepritars nei f alkili
na i nei moraliai Seimo di
džioji dalis, pasirūpino sau 
daug apčiuopiamesnės para
mos. Gruodžio mėn. 20 die
nų Kauno komendantas išlei
do gana -ryškų ir charakte
ringa iierspėjimą laikraščių 
redaktoriams, kad už gyven
tojų kurstymų nepasitikėti 
Seimu ir valdžia, už valdžios 
atstovų peikimų ir jų autori
teto mažinimų, už kenksmin
gų pakraipų prieš bendrų 
valstybinę tvarkų, bus bau
džiami arba areštu ligi 3 
mėn., arba pi-nigne pabauda 
ligi 500 litų.

“Jeigu pasitikėjimas Sei
mu ir valdžia reikalinga stip
rinti pabaudomis ir areštais, 
tai kepski interesai.

“Caro valdžia puikiai iš-* 
mėgino tų metodų stiprinti 
pabaudomis ir areštais savo 
autoritetą ir/ skiepyti pilie-’ 
čiuose pasitikėjimą savimi. 
Kokių rezultatų ji pasiekė, 
gal dar dievobaimingi- krikš
čionys neužmiršo.”

JUKATANAS.

Jukatano pusiausalis priklau
so Meksikai. Toje provincijoje 
visikas daroma skirtingai, ne
gu bile kurioje pasaulio šalyje 
arba valstijoje. Devynios de
šimtys keturi nuošimčiai gy
ventojų remia socialistus. Nors 
bažnyčios ten tcbcekzistuoja, 
bet mažai kas jas belanko. To 
dėl jos yra apleistos ir tolyn 
vis labiau nyksta.

Iki 1915 m. balandžio mė
nesio Jukatano gyvavo aršiau
sia vergija. Vietos gyventojai 
buvo verčiami dirbti dvarpo-
nių laukus ir už kiekvienų pra
sižengimų pliekiami rykštėmis. 
Su moterimis dvarponiai elgėsi 
kaip tankami. švėntadietniai 
buvo skiriami tam, kad plakus 
prie stulpų dvarų darbinin
kus. Bet lyg magiko lazdelės 

1 pamojimu, į porų mėnesių vis
kas atsimainė. Štai ką apie
tą permainų rašo Fredrick G. 
Neumeier:

“1915 m. balandžio mėn. | 
gen. Salvadcir Alvarado at
sistojo revoliucines armijos 
priešakyje, paliuosavo indi- 
jonus, sukūrė naujus įstaly 
mus ir išdalino žemes. Jis iš
leido savo paskilbusį patvar
kymų, kuriame mes* skaito
me, kad ‘nė vienas neturi 
išimtinos teisės pasisavinti 
saulės šviesa ir orų; tolygiai 
a-r žemė negali būti atiduota 
išimtinon kokio nors žmo
gaus nuosavybėn’.

“Socializmas plėtėsi nepa
prastu spartumu, kol 1919 
m. neįsibriovė Carranzos ka
reiviai, kurie nužudė 1,000 
su viršumi socialistų. Bet 
Carranzos valdžiai sugniužus, 
socializmo judėjimas vėl 
ėmė stiprėti.

“Lapkričio 0 d., 1921 m. 
Filipe čanrįMo, socializmo 

• apaštalas, liko išrinktas gu
bernatorium. Tas pareigas 
jis ir, dabar dar tebeina. Rin
kimų metu Carrillo gavo 60,- 
043 balsus, kuomet už visas 
kitas partijas buvo paduota 
tik 4,367 balsai. Tatai kuo- 
geriausia parodo socialistų 
tvirtumų. •

“Carrillo yra 46 metų am
žiaus ir paeina iš indijonų. 
Jis yra labai radikalus. Pir
ma negu Carrillo prisidėjo 
prie socialistų judėjimo, jis 
devynerius metus dirbo pa
prasto geležinkėtlio darbini li
ko darbą. Vėliau jis užsidė- 

, jo biznį ir atkreipė į save 
domės, kuomet jis ėmė savo

pdini dalintis su darbinin
kais. Kelis kartus jis buvo 
pasodintas į kalėjimą. Pirmų 
kartų jam teko atsidurti ka
lėjime prezidento Porlirio 
Diazo laikais. Jo prasikalti
mas buvo toks, kad jis iš
vertė Meksikos konstituciją į 
mayo kalbų, kurių vartoja 
didžiuma Jukatano gyvento
ją-

(“Kai prasidėjo revoliucija 
prieš Carranzos režimų, .Car
rillo nuvyko į Meksiką ir 
buvo paskirtas vyriausiu pie
tinio dist rikto revoliucinės 
armijos vadu, ’ Kada jis su
grįžo į J uka t aną, ten jau bu
vo įsigalėjęs gen. Alvarado, 
kuris pavedė jam žemes da
linti. N

“Carrillos apibrėžimu, re
voliucija yra dramblys, ku
ris eidamas daržu kartais 
sunaikna grakščias gėles, liet 
nekliudo didžiųjų medžių. 
Tie medžiai ir yra žvarbiau
sias dalykas, nes daug metų 
praėjo kol jie užaugo. Jo 
vyriausia svajonė yra ta, 
kad kiekvienas žmogus butų 
aprūpintas žeme ir namais.

“Carrillo yra ne tik bu- 
bernatorius, o ir socialistų 
partijos vadas. Iš ryto jis 
eina socialistų partijos vir
šininko pareigas ir paduoda 
valdžiai savo partijos reika
lavimus. Po pietų jis jau yra 
gubernatorius ir pildo socia
listų partijos reikalavimus.

“Tėčiam Jokanto socializ
mas yra savingas — jis kiek 
Skiriasi nuo kitose šalyse 
skelbiamo socializmo. Vy

kiausias Jukatano socialistų 
zobalsis yra —^Žemės ir lais
vės’ .”

SMtytoJu Baisa)
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KLERIKĄLŲ SKYMAI.

Jau keletas metų kaip, ku
nigas K|emūš|is suorganizavo 
klerikalų federacijų, pavadin
damas jų Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacija, bet kaip 
matyt, iki šiol toji federacija 
buvo tik muilo burbulas, 
plačioji lietuvių visuomenė 
jiems nesimpatizuoja. Kad pa
sigarsinti ir kaip nors išsipūs
ti sumanoma gražus skymas: 
atvažiuoja Kemėšis į Chicagų 
ir šaukiama “katalikų seimas”.
Seime visi katalikai turį da-

Frank Harris

Nuostabus atsitikimas.
A ertė A. L——is

(Tęsinys)
Žvilgterėjau į savo laikrodėlį. Turėjau 

dar pusvalandį liuoso laiko. Bematant pa
sisuko jaunas itallu'kas, apsiėmęs palaikyt 
mano arklį, ir aš, nusėdęs, ėmiau stumtis 
pro minią. Prisigriebęs- prie burtininkes 
padėjau jai porą lirų, bet ji atstume juos, 
sakydama:

—Nemokėkite man kol nebusite įsiti
kinę.

—Gerai. Tik meldžiu suprasti, kad aš 
noriu žinot apie praeitį, — tariau.

—Ką jus norite žinot apie praeitį?— 
ji paklausė.

—Na, svarbiausius man. mano praeities 
dalykus.

-—.Gerai, — atsakė ji: — Prašom duot 
man abidvi savo rankas. Kairioji ranka 
parodo, koki yra jūsų įgimti palinkimai, 
dešinioji gi rodo, kaip tuos palinkimus 
pertaisė jūsų gyvenimo patyrimai.

Aš ištiesiau abidvi savo rankas ir sto
vėdamas jaučiaus kai koks kvailys, kad to 
Irioms nesąmonėms* dar laiką gaištu.

-Vienas nepaprastai ypatingas jūsų 
gyvenime dalykas iki šiol buvo tai, kad jus 
buvote labai pamilę vieną Amerikos prote- 
šorių, buvote tiesiog juo susįžavėję, —tarė 
ji. 1

Valandėlei aš buvau kai stabo, ištiktas. 
Kuo budu ji galėjo žinoti apie mano gy
venimą Kansaso universitete?

—Ar galėtumėte man pasakyti to pro
fesoriaus pavardę ?—paklausiau.

—Jo pavardė... jiasakysiu literomis: 
S-m-i-t-h Smith,—išdėjo ji.

—Koks jis buvo žmogus? — klausiau 
toliau. Ir begalo nustebau girdėdamas' jos 
apipašakojimą:

Jis turėjo didėlės intakos į jus, — 
kalbėjo ji: — jis padarė jus mokslininką ir 
rašytoją. Ar aš ne tiesą sakau?

-Tikriausią tiesą, —• atsakiau. — Ne
žinau tik, iš kur ir kaip jus tas žinias ga
vote. Dabar ką lik sakysite iman apie ma
no ateitį, aš rimtai pasvarstysiu ir įsidėsiu 
galvon. •

Ji tęsė toliau:
Jūsų gyveninio žygiavimai eina, vis 

augštyn ir augštyn, jus atsieksite visų sa
vo siekimų. . Jus laimėsite turto, įsigysite 
garbės, gyvensite laimingu ir pilnu gyveni
mu. Bet vėlesniame gyvenime vingis 
kryĮiŠta žemyn, jo galo aš neįmatau; aš 
matau kraujo jurą...

—Ką jus sakot?—sušukau: — ar tai 
aš pagimdysiu kraujo liejimą?

Ak, ne! Kraujas užliejęs pusę pa
saulio... matau kraujo jurą.

Ir aš toj kraujo juroj? paklausiau.
Daugiau aš nieko nesakysiu—diegu

liu negaliu (langiau nieko sakyt.
Afr nusijuokiau.

* —Pabaiga labai dramalinga, —A paste
bėjau. Žinoma, jei jus nenorite nieko 
daugiau sakyti, nebesakykite.

—■’Aš matau, kad jus vis dėlto netikite, 
—tarė ji, liūdnai į mane žiūrėdama.

—Ne, netikiu, atsakiau: — netikiu 
nė krislelio, nei į mano pasisekimus, nei į 
kraujo jurą.

Ji palingavo galvą, susimąsčius, paskui 
atsidusus tarė:

■Aš padarysiu, kad jus manim pati- 
ketumet, ir patikėsite, kad tiesą sakau.

-Na, to tai jau nebus, — nusijuokiau.
Nemanau, kad galėčiau įtikėti dagi ir ta

da, jei kada nors ir išsipildytų visa taip, 
kaip ji/s kad pranašaujate.

į—Jus šiandie vakare apleisite Romą 
ir iškeliausite į Angliją, — staiga tarė ji.

—Na, čia tai jau jus baisiai nepatai
kėte nuspėti, atsakiau. — Aš turiu mė- 
nesiems nusisamdęs kambarius Rotnidj, 
turiu čia savo arklius ir visai nemanau iš
važiuoti ankščiau ne kaip pavasaris ims 
veržtis į vasarą, žodžiu, Romoj pasiliksiu 
mažių mažiausiai dar tris mėnesius.,

—Dar šį vakarą jus apleisite Romą ir 
iškeliausite į Londoną, — pakartojo ji.
Ir traukiniu važiuodami jus žinosite, kad 
spėjikė jums tiesą sakė.

Kad dalyką baigus, paklausiau jos, kiek 
aš jai kaltas už pranašystą.

Kiek duosite, tigk pakaks, — atsakė 
ji. — Bet kad jus netikite, tai nemokėkite 
nieko. > f '

Aš padėjau jai tris ar keturis sida'bri- 
niūkus.

- -Ką jus pirmiausiai sakėte, aš tikiu, 
tariau. — Tai man išlikrųjų nuostabu. 

Bet visa kita, ką jus’ sakėte, netikiu, kad 
kada nors taip įvyktų.

I '
Šią naktį jus sužinosite dau/giau,— 

ji tarė.

Aš linktelėjau galva, nuėjau pro minią 
pas savo arklį ir, sėdęs, nujojau priešpie
čiauti.

Atvykęs j Dorių aš laikiau savo pra- 
kalbėię gal apie šimtui galerijoj susirinku
sių svečių. Kų-tik baigus kalbėti, tuo tar
pu kai Anglijos ambasadorius ir Doria

lyvauti, bet programa neskel
bia, - neskelbia nei kas tąjį 
“seimų” rengia, tik visi suva- 
žiuokit.

Galima buvo greit pamatyt 
kunigų ūžlkuitisiiiė politika: 
sušaukti visus lietuvius katali
kus į vienų vietų, uždėti ant 
jų apinaslrį ir nujoti į katali
kų federacijų.

Yla iš maišo išlindo. Štai 
“Draugo” 12 num. paskelbia
mas “seimo” atstovų sąrašas. 
Kadangi į kiekvieną seimą su
eina šiaip žmonių, svečių žin
geidumo delei, tai ir čia tas 
pats buvo. Bet svečiai ir yra 
svečiais, o ne atstovais. Atsto
vai aiiba delegatai turi turėti 
kieno nors įgaliojimus, bet ku
nigams to nereikia^ jie sudarė 
taip, kad kas tik pasimaišė 
Jurginėš rūsyje sausio 7 š. m., 
tai ir buvo “atstovas.” Skai
tau sąsrašą iš Town of Lake, 
kulr priklausau kelioms kata
likų draugijoms. Bet tos drau
gijos klerikalų federacijai ne
priklausė, ir prieš “seimą” jo
kių susirinkimų neturėjo ir jo
kių atstovų į tą “seimą” ne
siuntė. O čįa delegatų sąraše 
pasirodo, kad ir delegatai bu
vę, ir draugijų atstovavę! Sun
ku suprasti, kaip tas įvyko. 
Bet jeigu kas iš natrių lankėsi 
“seime” dėl žingeidumo, tai 
negalima atstovauti visos drau
gijos, nes nebuvo įgaliotas. Iš 
tokių narių draugijos priva
lo reikalauti pasiaiškinimo, 
kad draugijos vardas nebūtų 
valkiojamas ten, kur nereikia.

Dabar juodoji klerikalų fe
deracija giriasi, kad dalyvavu
sios 137 katalikų draugijos, tuo 
tarpu visiems žinoma, kad 
tiek Kuniginių draugijų Cbi- 
eagoj nesiranda, net ir skai
tant visas davatkų kuopeles 
kad ir po du sykiu.

Lietuvis Katalikas.

Svarbu žuvusiyjy Ame
rikos kariuomenėje ka

reiviu tėvams ir 
giminėms.

Tėvai ir giminės kareivių 
tarnavusių iA|mei|i'kos kariuo
menėje ir žuvusiųjų karo lai
ku, privalėtų pasirūpinti, kad 
teisėti paveldėjai kareivio pali
kimo gautų kas jiems priklau
so.

1. Sulig Amerikos įstatymų, 
jeigu bėgyje penkių metų nuo 
kareivio mirties, niekas iš gi
minių neatsilieps, neįteiks Ve
teranų Biurui Vašingtone pra
šymo — nors ir formoje pap-

rasto laiškelio — tai tokie nu
stoja visų teisių į palikimą ar 
atlyginimą, jeig^tų teisių ir 
turėjo.

2. Be apdraudos pinigų (nuo 
1000 ligi 10,000 dol.) tėvai, ar 
kiti asmenys, kurių išsilaiky
mas priklausė nuo mirusio ka
reivio, gaili gautb dar atlygini
mo (pompensation) po 20 dol. 
į mėnesį vienas asmuo arba, 
jeigu du tai po 15 dol. į mė
nesį, tiek ilgai, kiek toji pa
galba bus jiems reikalinga.

3. Galintieji gauti tą mėnesi
nį alyginimą (Compensation), 
turi žinoti, kad pagal įstatymų 
tasai atlyginimas turi būti mo
kamas ne tik nuo dienos Ve
teranų Biuro nutarimo, kuris 
padarytas nuo dienos pirmo 
prašymo gavimo, bet dar ir už 
du metu prieš tą laiką. (Taip 
buvo išrištas šiomis dienomis 
Atstovybei pasirūpinus SI. 
Strauskio klausimas). Tad vi
si, kurie jau mėnesį atlygini
mą gauna, jeigu jie nėra ga
vę to atlyginimo ir už anuos 
du metu prieš nutarimą, lai 
pasirūpina išgauti tą atlygini
mą už tuos du metu: tuo rei
kalu lai kreipiasi į Užsienių 
Reikalų Ministeriją, kuri per 
Atstovybę Vašingtone padarys 
atatinkamų žingsnių.

4. Visi tėvai, kurių sūnus 
yra žuvę būdami Amerikoj 
kareiviais karo laiku, jeigu jie 
dar nėra gavę jokios žinios ir 
jokio palikimo, gali prašyti 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
dalyką ištirti, nes galimas 
daiktas, kad jie bus žuvę laike 
karo, ir tuomet tėvams, ar 
kam nors iš giminių priderėtų 
gauti apdraudos ar atlyginimo 
pinigai. Lietuvos Atstovybė 
Vašingtone galėtų ištirti, ar 
ieškomas asmuo buvo tarpe
žuvusiųjų kareivių ir jeigu 

taip butų, — tuomet tarpinin
kautų atlyginimo gavime.

Musų dienų mokiniai.
Mokytojas (mokiniui): Turi 

du litu, nuo dėdės gavai dar 
tris litus; kiek turėsi viso?

Mokinys: Nemažiau kai šim
tą litų.

Mokytojas: Kokiu budu?
Mokinys: Spekuliacija.

Kalėdojant kunigas klausia 
vaiko:

■—'Ar gali žmogus be sielos 
gyventi?

Vaikas. — Gali. '
Kunigas (nustebęs). — Kaip 

lai gali?
Vaikas. —< Ogi musų ožka 

irgi be sielos, taip pat bėginėja 
,kaip ir mes.

K A R P
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sveikino įname, įėjo tarnas ir pranešė: “Po
nui Harrisui telegrama.”

Atsiprašęs svečių aš -tuojau atplėšiau 
telegramą ir žiūriu, kad mane reikalauja 
ant tų pėdų grįžti Londonan — ‘4abai svar-e 
bus reikalas!” Pasirašęs mano draugas, 
kilis jokiu budu nebūtų siuntęs man to
kios telcgraimos, jei ištiesų nebūtų buvę 
gyvo iteikallb. (Parodžiau tdogramą Doviai 
ir, galvodamas apie tai, kas butų galėję 
aitsilikti, aš išsiskubinau į savo otelį, pa
siunčiau tarną įgauti gelžkcilio biletų, susi
kroviau savo drapanas, pamokėjau visas 
sąskaitas ir trumpu laiku jau keliavau nak
tiniu greituoju traukiniu į Londoną, už
ėmęs sąn pats vienas vagono skyrių. Po 
valandos nuėjau į valgomąjį vagoną. Žvilg
terėjęs pro langą į nusileidusią lauke suo- 
tenią, pastebėjau, kad mes baigiame va
žiuoti Kamanos laukus.

Čia nian prisiminė visa vidudienio sce
na. štai aš visai netikėtai palikęs Romą 
važiuoju Londonan — lygiai taip, kai-p 
spėjime kad sakė.

Kaip ji galėjo tatai žinoti? Kiek vi
same tame buvo tiesos? Ką pagalios reiškė 
jos žodžiai apie “Ikraujo jurą”? Ji sake: 
“Matau kraujo jurų” “kraujas užJiejęs ini- 
sę pasaulio.”

Trims ar keturiems mėnesiams pra
slinkus aš vėl buvau laisvas. Sugi’įžau Ro
mon ir dariau visokių paslaugu, kad sura
dus tą spčjikę, bet surasi negalėjau. Tei- 
raujanties policijoj man atsakė, kad speji- 
kų ir tolygių žmonių Romoj esąs legionas. 
Ar aš galėčiau bent pasakyti, kaip ji atro
danti ?

Niekados daugiau nieko apie jų negir
dėjau.

• *
(Laikotarpiu taip 1887 ir 1914 metų 

aš tų istoriją esu pasakojęs šimtams žmo
nių gal kokis penkis šimtus kartų. Tegu 
dabar tą mįslę sprendžia kaip tinkami pa
tys skaitytojai.

Yra tai vienas mano gyvenime atsiti
kimas, kurio aš jokiu budu negaliu sau 
išsiaiškinti.

(GALAS)

Balys Sruoga

Pavasarinė
Vyšnios glaudžiasi palangėj, 
Kaip šešėliai balsgani.
Ir pavasario padangę
Nuo saulaitės atsidangę 
Spinduliai, žiedai, sapnai— 
Kaip mergautiniai takai 
Nuo saulaitės atnešti.

Liaunas vejas pasikels 
Po šakas, po žiedus šviesius,— 
Lengvos rankos burtuos liesis, 
Sesers, broliai meilėj šliesis,— 
Galią merdinčią prikals!

Vėjas, keldamas sapnuos, 
Veidą, kūną išbučiuos, 
Apsvaiginęs spinduliuos,

v Numyluos, nuliuliuos...

Vos tik vakaras ateis,— 
Vyšnios kveipmenas paskleis 
Po darželį -palangiais...

Ir pavasario dangus 
Jai priglaus, apgaubs, meilus, 
lai sapnuos vėl atsidus...

H.H.I.IT
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'CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
Įvardino šešis prostitu

cijos magnatus
Grand jury atlankė Lawndale 

ligoninę.

Prostitucijos sindikato inves- 
tigacija plėtojasi. Sveikatos 
komisionierius Dr. Henry N. 
Bundesenas vakar liudijo prieš 
grand jury per dvi valandi lai
ko. Jis detališkai išdėstė savo 
surinktas informacijas ir fak
tus ir įvardino šešis prostituci
jos magnatus. Jais esą labai 
įžymus pileičiai: profesionalai 
advokatai, politikieriai ir ban- 
kieriai. Įvardinęs juos, svei
katos komisionierius išdėstė 
nepakenčiamas apystovas Chica 
goj, apibudino sveikatos senti
kius su ištvirkimu ir papasako
jo, kaip nelaimingos merginos, 
patekusios į žiaurias prostitu
cijos . rankas, nori iš jų pasi- 
liuosuoti.

Antrą valandą po pietų, 
grand jury atsilankė Lawndale 
ligoninėn ir atidarė savo sesi
ją. Čia pasisekė surinkti pir
mos rųšies darodymą apie pro
stitucijos magnatus ir “slaptą” 
jų darbuotę. Laike grand jury 
sesijos Lavvndall ligoninėj dvi
dešimts jaunų merginų, prosti
tucijos aukų, buvo per klausi no
ta. Tos merginos, prostituci
jos aukos, kankinamos pasi
baisėtinų lytiškų ligų, ciniškai 
pasakodamos atidengė jury’ei 
baisių dalykų -— iškėlė aikštėn 
prostitucijos magnatų ir jų pa
samdytų bosų bjaurius darbe
lius. Veneciškų ligų nukankin
tos, pilnos desperacijos jaunos 
merginos ciniškai klausė grand 
jury’s’: “Kas už tai yra atsako- 
mingas?”

Tai buvo gana nemalonus 
klausimas klausyti grand jury’
ei ir susirinkusiai publikai. Ati
taisymas tos baisios padėties 
yra galimas tiktai aštriai vei
kiant grand jury’ei ir duodant 
labai plačią publikaciją per 
spaudą.

Viena sunykusi mergina pa
pasakojo, kaip ji buvusi nuves
ta tarnauti vienan prostitucijos 
na man ant So. Dearborn gat
vės. Tame name buvę šešio
lika merginų, Namo prižiūrė
toja senyva moteris, nuolat 
palaikydama artimus ryšius su 
vietos policistais. Ačiū tam ne
būta jokio pavojaus iš polici
jos pusės. Vyrai ateidavę pul
kais ir merginos darydavusios 
“gerą biznį”. Kai kada pada
rydavusios į naktį po šimtą do
lerių. iš tų pinigų joms mažai 
buvę duodama — veik visus 
pasilaikydavę bosai. Viskas, ką 
ipčrginos ir dabar turi, tai 
baishks lyties ligas.

Kitos ‘merginos papasakojo 
dar baisesnių dalykų, kurie 
tarpais priversdavo pritaikin
tuosius teisėjus nubalti iš bai
mės ir gresiančjo pavojaus. 
Daug vietų — namų, saliunų, 
kotelių, restoranų, kafitėrijų ir 
kitų įstaigų — tapo įrodyta kai
po prostitucijos įstaigos. Var
dai jų savininkų bei užlaiky
toji) taipgi tapo įteikti grand 
jury’ei. Po tos sesijos laukia
ma didžiausių areštų Chicagoj.

Šiandie grand jury išklausys 
liudymo kun. John H. William-' 
šono, buvusio miesto įstatymų 
dabotojo, bet likusio majoro 

1 hciiipsono pašalintu. Sako, 
jis turįs surinkęs labai daug 
informacijų ir faktų apie gy
vuojančią prostituciją Chica- 

jos palaikytojus, bosus, 
magnatus, apsaugoto jus ir nuo 
jos nukentėjusius.

Grand jury žada daryti nuo
dugniausią investigaciją to blo
go ir ieškoti priemonių jo pa
šalinimui. Numatoma, kad 
vestigocijon bus įvelti žymus I Kai

Lietuviu Rateliuose
Svarbios Prakalbos

“KLAIPĖDOS KRAŠTO 
PADĖTIS”.

Kalbės K. Bielinis, Lietuvoj So
cialdemokratų Pantijos Atsto
vas ir P. Grigaitis, “Naujienų” 

Redaktorius.
Rytoj, VVicker Parko salėj, 

2016 W. Nortli avė. (arti Bobey 
gat. ir Mitwaukoe avė.], įvyks 
labai svarbios prakalbos. K. 
Bielinis, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, kalbės apie Klaipėdos 
kraštą: dabartinius ton įvykius 
ir kas iš to gali išeiti.

Visi Chicagos lietuviai, o ypa
tingai northsidiečiai, pasinau
dokite šia nepaprasta proga ir 
visi ateikite į šias prakalbas, 
čia jums bus nuosekliausiai iš
aiškinta, kas tai yra Klaipėdos 
kraštas, kokie dalykai dabar 
ten dedasi, kaip tai visa gali 
užsibaigti, ir kas mums ameri
kiečiams lietuviams geriausia 
veikti šiuo labai svarbiu mo
mentu.—Lietuvis.

Lietuvos darbininkę atstu* 
vas kalbės Northsidėj
Penktadienyje, sausio 19 die

ną, northsidiečiai turės progos 
šgirsti Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovo K. Bie
linio prakalbas, kurias rengia 
L. S. S. 81 kuopa, VVicker Bark 
vet., 2046 W. North Avė., arti 

Mihvaukee ir Bobey St Pra
džia kai 7:30 vai. vakare.

Netolimoje praeityje north- 
idiečiai turėjo progos girdėti 
derikalų ir tautininkų atsto
vus kalbant tik puse lupų ar
ba visai nieko neprisimenant 
pie Lietuves darbininkų pa

dėtį. Mat tiems ponams dar
bininkų reikalai svetimi.

Su draugu Bieliniu kas kita; 
is vienintelis ir pirmutinis 

Lietuvos darbininkų atstovas ir 
iktai iš jo galima girdėti 'toi- 

>ingų .žinių apie Lietuvos dar- 
nninkus, todėl visiems reikė
tų išgirsti to narsaus Lietuvos 
darbininkų treika-lų gynėjo, 
drg. Bielinio kalbą.—Jonas.

BRIDGEPORTAS.

šis-tas.

Sakoma: “'genio’ plunksnos 
margos, bet žmogaus gyveni- 
nas dar maigesnis.”

Broliuk, čia minima tik vie- 
io (žmogaus gyvenimas. Bet 
ką reikia pasakyti apie kelis 
žmones, apie dešimts, šimtą ir... 
ir daugiau žmonių? Ką reikia 
pasakyti apie Bridgeporto kolo- 
liją, kur ne šimtas, bet tūks
tančiai žmonių su margu gyve
nimu gyvena?

Broliuk, tai čia jau gana 
keblus dalykas pasidaro: viso
kie įvairiausi gyvenimo aidai 
lik skamba ir skamba, visokių 
visokiausių nuotikių kas dieną 
ir adyną pasitaiko. Nagi..., 
juk visko ir nesum+iiėsi.

Ką jus manote roįkia veikti 
tekiose apystovoae atsidūrus? 
Vienintelis dalykas, kiek aš su
prantu, — imk paišelį į ranką 
rašyk ir rašyk vieną žinią po 
kitai; rašyk sau žinias kaip 
“ulmeris” ir siųsk jas “Naujie
noms”, kur perdaug margas 
žinias padaro mažai margo-/ 
mis.

Taip. Bridgeporto kolonijoj 
žinių pilna..., visur jų užtinki. 
Pasitaiko užeiti į “Naujienų” 
skyrių, 3210 So. Halsted gat., 
<ur susirenka žmonės visokiais 
margais reikalais. Paklausk jų 

na, ir be paklausimo — jie 
au visokių .naujenybių pripa

sakos. Užeini pas p. Aglinską, 
<ur dažniausiai susirenka bu
vę frontai, komunistai, aidobli- 
stai ir savi žmonės darbininkai.

kada užkliūva viens kitas
politikierius, čia vol naujany- 

bių netrūksta: rašyk sau kaip 
vyras (žinutes ir pastabėles.

Toliau po numeriu 841 W. 
33 gat. gyvena bridgeportie- 
čiams senai žinomas pilietis. 
Pas jį susirenka chorų organi
zatoriai, chorų vedėjai, choris
tai ir kitokių žmonių, čia gali
ma sužinoti apie dailės dar
buotojų veikimą, jų planus ir 
kitokius dalykus. Iš ten teko 
sužinoti, kad varomas didelis 
bruzdėjimas atgaivinti “Lais
vos Jaunuomenes chorą.” Pa
gyvensime, pamatysime. Sa

koma, kad ‘tas gyvavęs cho
ras neišleidęs $ivo visų pinigų 

dar jų banke turįs. Reikalin
ga esą daugiau organizavimo 
darbo. Report.

Pereitą piryadienį, sausio 15 
d., įvyko iicitacija arba išpar
davimas apavų krautuves — 
Star Shoe* Co. Buvo ir lietuvių, 
kurie norėjo nupirkti tą vietą, 
bet kaip paprastai sakoma, 
“neįkando”. Pasiūlyta virš 
dešimt tūkstančių dolerių. Nu
pirko koks ten žydelis.

Antradienį, sausio 16 d., že- 
mutinėj 'Mildos salėj, įvyko pra 
mohiečių susirinkimas — arba 
kaip jie sakė, diskusijos. Dis- 
kusuota “bendras frontas” 
Kalbėjo Šidiškis, Semaška, Ja
nusas ir kiti. Nieko konkrečio 
nenutarta. Padis'kusavę aidob- 
iistai išsiskirstė/ —Report.

ROSELAND. 
šaukiama mitingas Klaipėdos 

reikalu.
Penktadienį, sausio 19 d., 

vietos LL. Paskolos stotis šau
kia viešą mitingą Klaipėdos 
cikalu. Kalbėtoju busiąs Lie

tuvos šaulių atstovas p. Žmuid
zinavičius. Mitingas įvyks 
Strumilų salėj, 158 E., 107-ta 
gatvė, kaip 7:30 vai. vakaro.

West Side.
Tetras ir balius.

Pereitą sekmadienį, sausio 
11 d., Mcklažio salėj, įvyko 
Laisvos Lietvos Kliubo balius 
su perstatymu. Scenoje sta
tyta Kalnų Dūk lės trijų aktų 
tragedija “Pavogtas kūdikis”. 
Vaidino D. S. K. Keistučio Kliu
bo Dramos skyriaus lošėjai.

.. Seyyros Gyduoles užlaiko ? 
šeimynos sveikata.

Užkimimas į 
r kosulvs turi būti sustabdvti į 

ūmai, kad. prašalinti svarbus 'į 
susikrovimus ligą. Imti f I • i

Severa’s į

Cough Balsam , Į 

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai | 
kykite po ranka ypatingai žiemą. !■ 

i n
Kaina 25c ir 50c. [»

Klauskite pas aptiekoriaus.
• i

Severos Kalendorius 1923
1 

metams yra priduotas visur aptie- 1 
koriams dovanai, arba rašyk / |

tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ 
CEDAR RAPIDS, 10WA

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Eupelteriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

.L;....... 
...................... ....... - .   *  
Tai. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

S208 W. Haidno. St.

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

Rcžiseriavo p-ia M. Dundulie
nė.

Keletas žoiįžių apie veikalo 
pavytimą bei vaidylų gabu
mus. Kadangi vakaro rengė
jai nepagamino programų, tai 
man visų lošėjų vardai nėra 
žinomi ir pasitenkinsiu keliais 
žodžiais.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
kad pirmas aktas, ypatingai 
pirma scena, sulošta silpnai. 
P-da Ptibarškienė, p-ios Ed- 
mondienės ir motinos rolėj, 
parodė daug trukumų: na t uru
lio judėjimo, didelio sujudimo, 
nusiminimo ir persigandimo, 
kuomet įnešė jos negyvą vyrą, 
neparodė kai]) reikia. Taipgi 
p-nia F. Dvylienė, p-lės Liud- 
visčs slauigintojos rolėj, ne vis
ką atliko kaip reikia. Mecha
ninis judėjimas, monotoniška 
ir dirbtine kalba dalinai prie 
to prisidėjo. Žinoma, iš jos

( Tąsa ant 6to pusi.)

PHONOCffAPHS ANDl< REflĮOFtOg..

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

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

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

šviesų ir pajiegą suvedame į senus ir naujus nanrus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
75236—S. Šnarui 
75237—A. Kazlauskui 
75238—J. Jankauskui 
75243—B. Krajinskienei 
85223—F. žmitriui 
85225—-P.* Jakuboniui 
85227—A. Novaikrzeckai 
85230—K. Vaičiulienei 
85239—P. Velavičienei 
8524J—B. Sinkauskui 
90108—E. Eidimtaitė 
95110—Sara Pesse Lipniau 
95119—B. Daulienei 
95120—A. Giadgaudas 
95125—A. Juškaitei 
95127—J. Barkauskienei 
95129—P. Tutaitei 
14655—N. Evalatskienei 
14742—O. Laucevičienei 
14845—P. Antikis 
14834—U. Steponaitienei 
14883—T. Keršauskienei 
14951—A. Petrauskaitei 
14962—1240—P. Mankus 
14963—1241—J. Steponavičius 
14964—W. SchweFmer * 
13426—S. Skavidžiui 
15045—A. Dapšaičiui 
15066—O. Dimijonaiticnei 
15017—P. Belckienci 
15021—L. šliautarienei 
15097—Gražilda Kungicnei 
15102—J. Jagučanskienei

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“JNaujienv” ofise.

! Patalams ir paduškoms 
plunksnos

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik dabar aplaikčme 15,000 svarų pui
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už <$20, mes duodam 
visai dykai 5 jardus importuoto im- 
pilams audeklo. Mes padarom- pata
lus ir paduškas (picgalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimų ir plunksnų su- 
pylimų. Mes kaipgi parduodam bdvel- 
nines užjdodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN COMPANY,

1833 S. Halsted. St., Chicago, 111.

Rezidencijos tel. V»n Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicagi 
Valandos: 101—11 ryto; 2—8 po giet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieni 
Res. 1139 Independence Elvd. Chicag*

15103—J. Jagučanskiui 
15116—V. Vilavičiai 
15122—V. Kilikevičius 
15128—1182—R. Brapienei 
15131—J. Kurtinaičiui 
15168—J. Puskepaliui 
15172—B. Bartkienei — . 

Budreckaitei 
15187—A. Svirskiui 
15175—O. Milčiunaitei 
15176—M. Kurtinaitienei 
15180—0. Lukošienei 
15199—E. Kačiųlienei 
15208—P. Piktužių 
15204—M. Kunnienci 
15212—1308—F. Zakarausikaitei 
15228—J. Venslauskas 
15233—O. Laukaičiukei 
15242—M. Jociunienei 
15245—1354—M. Karbauskaitei 
15250—S. Minikui 
15251—J. Titui 
15254—K. Bračui 
15257—Kiislutienei Veronikai 
15258—J. Leičnionas 
15264—M. Girdijauskailei 
15268—L. Pranskietiui 
15272—J. Taskunui 
15279—P. Puodžilinui 
15280—A. Kaunas 
15281—O. Budrevičienei 
15282—Katryna Genytė 
15286—J. Kučiauskienei

NERVUOTA ŽMONA
VISAI SUSIUVUSI
-.., ■ ■ ......................... I

Papasakoja kaip ji pasveiko 
nuo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundo.

Indianapolis, Indiana. — “Dabar aš 
pasakysiu jums, kas mane privedė 

prie jūsų vaisto 
vartojimo. Aš jau
čiau, kad aš turiu 
kokių negalę, nes 
aš negalėjau iš
vaikščioti pilno lai-1 
ko su mažu. Pas
kutinį kartą, kada 
man taip užėjo, 
mano nervai buvo 
suirę ir aš buvau 
visai / sugriuvus. 

-—   Gydytojas manė, 
kad aš negyvensiu, o jei ir gyven
čiau, tai niekuomet nebusiu sveika ir 
stipri. Bet aš jiems pasakiau, kad aš 
pasveiksiu, kad aš dar nemirsiu. Ma
no vyras parnešė Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundo ir aš suvarto
jau šešias bonkas. Aš tuojaus sustip
rėjau vėl ir turėjau dar tris vaikus. 
Nuo to laiko aš visuomet rekomen
duoju Vegetable Compoundą, ir jei 
jus pamatytumėte mane dabar, tai 
manytumėte, kad aš visuomet buvau 
tokia sveika.“ — Mrs. Mary F. Her? 
riek, 234 Detroit St., Indianapolis, 
Ind.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound yra puikus vaistas besilaukian
čioms motinoms ir jis reikėtų imti vi
są nėštumo laiką. Jis paprastai su
stiprina ir sutaiso visą gimdomąją si
stemą taip, kad visais žvilgsniais jis 
veikia taip, kaip gamta yra leidusi.

TARPUTYNAS
IŠVARO
REUMATUI

Sustabdyk reumatinį skausmą tuo
jaus! Tegul Turpo, Tarputyno Tepalas 
susisėda tiesiog j skaudulį ir išvaro 
skausmų! Turpo ir reumatiniai skau
smai nesimaišo — kada Turpo įeina, 
skausmas išeina.

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai ncpersčda kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo sujungia visą 
tarputyno mysterinio persėdimo jiegą 
su kitais nuostabiais gydomaisiais 
veiksniais. Turpo veikia tokiu nuo
stabiu greitumu ir nuoseklumu, kad 
įtrynus jį i krutinę, ar kaklą, mažne t 
tuojau galima pajausti lengvas tarpu- I 
tyno kvapsnis kvape!

Turpo išvaro iš kūno reumatinius 
skausmus tuojaus! Taipgi greitai 
pravaro peršalima, gerkles skaudėjimą 
ir krupų. Sustabdo bronchitų, dieglį 
klube, neuragijų ir katarų. Nouž- 
traukia pūslių, nedegina ir nesutepa.

Kam kęsti skausmą? Kam ken
tėti? Kam raitytis nuo „skausmo? 
Tegul Turpo išvaro tą skausmą. Par
sinešk Turpo iš aplinkos šiandien. Ne
imk be Tarputyno Tepalo, turinčio ki
tus senus ištikimus vaistus, mentolį 
ir kamparą. Turpo — 30c. ir 60c.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau- 

, dėjimų, 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. Nedelioinis iuo 10 iki 1.

--------------------------------- ------------
Serganti žmonės yra užpraiomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI 

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 
Chronidko 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

U > 
Privatinių

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piėt. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.
,<fe===========>

[pinigai
iš

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

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

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna g varanti j a.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnes 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus per
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
įvardino šešis prostitu

cijos magnatus
Grand jury atlankė Lawndale 

ligoninę.

Prostitucijos sindikato inves- 
tigacija plėtojasi. Sveikatos 
komisionierius Dr. Henry N. 
Bundesenas vakar liudijo prieš 
grand jury per dvi va landi lai
ko. Jis detališkai išdėstė savo 
surinktas informacijas ir fak
tus ir įvardino šešis prostituci
jos magnatus. Jais esą labai 
įžymus pileičiai: profesionalai 
advokatai, politikieriai ir ban- 
kieriai. Įvardinęs juos, svei
katos komisionierius išdėstė 
nepakenčiamas apystovas Chica 
goj, apibudino sveikatos santi: 
kius su ištvirkimu ir papasako
jo, kaip nelaimingos merginos, 
patekusios į žiaurias prostitu
cijos . rankas, nori iš jų pasi- 
liuosuoti.

Antrą valandą po pietų, 
grand jury atsilankė Lavvndale 
ligoninėn ir atidarė savo sesi
jų. Čia pasisekė surinkti pir
mos ryšies darodymų apie pro
stitucijos magnatus ir “slaptų” 
jų darbuotę. Laike grand jury 
sesijos La\vndall ligoninėj dvi
dešimts jaunų merginų, prosti
tucijos aukų, buvo perklausinė- 
ta. Tos merginos, prostituci
jos aukos, kankinamos pasi
baisėtinų lytiškų ligų, ciniškai 
pasakodamos atidengė jury’ei 
baisių dalykų — iškėlė aikštėn 
prostitucijos magnatų ir jų pa
samdytų bosų bjaurius darbe
lius. Veneriškų ligų nukankin
tos, pilnos desperacijos jaunos 
merginos ciniškai klausė grand 
jury’s’: “Kas už tai yra atsako-1 
min-gas?”

Tai buvo gana nemalonus 
klausimas klausyti grand jury’
ei ir susirinkusiai publikai. AtL 
taisymas tos baisios padėties 
yra galimas tiktai aštriai vei
kiant grand jury’ei ir duodant 
labai plačių publikacija per 
spaudų.

Viena sunykusi mergina pa
pasakojo, kaip ji buvusi nuves
ta tarnauti vienai) prostitucijos 
na man a nt So. Dearborn gat
vės. Tame name buvę šešio
lika merginų, Namo prižiūrė
toja senyva moteris, nuolat 
palaikydama artimus ryšius su 
vietos policistais. Ačiū tam ne
būta jokio pavojaus iš polici
jos pusės. Vyrai ateidavę pul
kais ir merginos darydavusios 
“gerų biznį”. Kai kada pada
rydavusios į naktį po šimtų do
lerių. Iš tų pinigų joms mažai 
buvę d įlodama — veik visus 
pasilaikydavę bosai. Viskas, kų 
merginos ir dabar turi, — tai 
baisias lyties ligas.

Kitos merginos papasakojo 
dar baisesnių dalykų, kurie 
tarpais priversdavo prišalki li
tuosiąs teisėjus nubalti iš bai
mės ir grosiančio pavojaus. 
I>aug vietų — namų, saliunų, i 
hotelių, restoranų, kafiterijų ir 
kitų įstaigų — tapo įrodyta kai
po prostitucijos įstaigos. Var
dai jų savininkų bei užlaiky- 
tojų taipgi tapo įteikti grand 
jury’ei. Po tos sesijos laukia
ma didžiausių areštų Chicagoj.

šiandie grand jury išklausys 
liudymo kini. John H. William-| 
šono, buvusio miesto įstatymų 
dabotojo, bet likusio majoro 
1 hempsono pašalintu. Sako, 

jis^ turįs surinkęs labai daug 
informacijų ir faktų apie gy
vuojančių prostitucijų Chica-

jos palaikytojus, bosus, 
magnatus, apsaugotojus ir nuo 
jos nukentėjusius.

Grand jury žada daryti nuo
dugniausių investigacijų to blo
go ir ieškoti priemonių jo pa- 
šalinimui. Numatoma, kad į- 
vestigacijon bus įvelti žymus I 
piliečiai.

Lietuviu Rateliuose
Svarbios Prakalbos

“KLAIPĖDOS KRAŠTO 
PADĖTIS”.

Kalbės K. Bielinis, Lietuvoj So
cialdemokratų Partijos Atsto
vas ir P. Grigaitis, “Naujienų” 

Redaktorius.
Rytoj, VVicker Parko salėj, 

2016 W. North avė. (arti Robey 
gat. ir Mitvvaukee avė.], įvyks 
labai svarbios prakalbos. K. 
Bielinis, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, kalbės apie Klaipėdos 
kraštų: dabartinius ton įvykius 
ir kas iš to gali išeiti.

Visi Chicagos lietuviai, o ypa
tingai northsidiečiai, pasinau
dokite šia nepaprasta proga ir 
visi ateikite į šias prakalbas. 
Čia jums bus nuosekliausiai iš
aiškinta, kas tai yra Klaipėdos 
kraštas, kokie dalykai dabar 
ten dedasi, kaip tai visa gali 
užsibaigti, ir kas mums ameri
kiečiams lietuviams geriausia 
veikti šiuo labai svarbiu mo
mentu.—Lietuvis.

Lietuvos darbininkų atsto
vas kalbės Northsidėj
Penktadienyje, sausio 19 die

nų, northsidiečiai turės progos 
šgirsti Lietuvos Socialdemo
kratų Paritjos atstovo K. Bie
linio prakalbas, kurias rengia 
L S. S. 81 kuopa, VVicker Park 
vet., 2016 W. North Avė., arti 

VIihvaukee ir Robey St, Pra
džia kai 7:30 vai, vakare.

Netolimoje praeityje north- 
idiečiai turėjo progos girdeli 
derikalų ir tautininkų atsto
vus kalbant tik puse lupų ar
ba visai nieko neprisimenant 
\pie Lietuvos darbininkų pa
dėtį. Mat tiems ponams dar
bininkų reikalai svetimi.

Su draugu Bieliniu kas kita; 
įs vienintelis ir pirmutinis 

Lietuvos darbininkų atstovas ir 
iktai iš jo galima girdėti 'tei

singų .žinių apie Lietuvos dar- 
)iniūkūs, todėl visiems reikė
ti išgirsti to narsaus Lietuvos 
darbininkų (reikalų gynėjo, 
drg. Bielinio kalbų.—Jonas.

bių netrūksta: rašyk sau kaip 
vyras (žinutes ir pastabėles.

Toliau i>o numeriu 841 W. 
33 gat. gyvena bridgeportic- 
čiams senai žinomas pilietis. 
Pas jį susirenka chorų organi
zatoriai, chorų vedėjai, choris
tai ir kitokių žmonių, čia gali
ma sužinoti apie dailės dar
buotojų veikimų, jų planus ir 
kitokius dalykus. Iš ten teko 
sužinoti, kad varomas didelis 
bruzdoj imas atga i vi n t i “ Lais
vos Jaunuomenės chorų.” Pa
gyvenkime, pamatysime. Sa

koma, kad ‘tas gyvavęs chor 
ras neišleidęs Šhvo visų pinigų 

dar jų banke turįs. Reikalin
ga esu daugiau organizavimo 
darbo. — Report.

Pereitų piryadienį, sausio 15 
d., įvyko licitacija arba išpar
davimas apavų krautuvės — 
Star Shoe* Co. Buvo ir lietuvių, 
kurie norėjo nupirkti tų vietų, 
bet kaip paprastai sakoma, 
“neįkando”. Pasiūlyta virš 
dešimt tūkstančių dolerių. Nu
pirko koks ten žydelis.

Antradienį, sausio 16 d., že- 
mutinėj Mildos salėj, įvyko pra 
mohiečių susirinkimas — arba 
kaip jie sakė, diskusijos. Dis- 
kusuota “bendras frontas” 
Kalbėjo Šidiškis, Semaška, Jo
nušas ir kiti. Nieko konkrečio 
nenutarta. Padiskusavę aidob- 
iistai išsiskirstė/ —Report.

ROSELAND. 
šaukiama mitingas Klaipėdos 

reikalu.
Penktadienį, sausio 19 d., 

vietos LL. Paskolos stotis šau
kia viešų mitingų Klaipėdos 
. eikalu. Kalbėtoju busiąs Lie
tuvos šaulių atstovas p. Žmuid
zinavičius. Mitingas įvyks 
Strumilų salėj, 158 E.. 107-ta 
gatvė, kaip 7:30 vai. vakaro.

West Side. 
Tetras ir balius.

■Pereitų sekmadienį, sausio 
14 d., Mcklažio salėj, įvyko 
Laisvos Lictvos Kliubo balius 
su perstatymu. Scenoje sta
tyta Kalnų Duktės trijų aktų 
tragedija “Pavogtas kūdikis”. 
Vaidino D. S. K. Keistučio Kliu
bo Dramos skyriaus lošėjai.

Rcžiseriavo p-ia M. Dundulio- j 
nė.
v Keletas žodžių apie veikalo 
pavykintų bei vaidylų gabu
mus. Kadangi vakaro rengė
jai nepaganiino programų, tai 
man visų lošėjų vardai nėra 
žinomi ir pasitenkinsiu keliais 
žodžiais.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
kad pirmas aktas, ypatingai 
pirma scena, sulošta silpnai. 
P-ia Pabarškionė, p-ios Ed- 
mondienes ir motinos rolėj, 
parodė daug trukumų: na t uru
lio judėjimo, didėlio sujudimo, 
nusiminimo ir persigandimo, 
kuomet įnešė jos negyvų vyrų, 
neparodė kaip reikia. Taipgi 
p-nia F. Dvyliene, p-lės Liud- 
visės slaugiu toj os rolėj, ne vis- 
kų atliko kaip reikia. Mecha
ninis judėjimas, monotoniška 
ir dirbtine kalba dalinai prie 
to prisidėjo. Žinoma, iš jos

( Tųsa ant 6to pusi.)
■    ..............'I...-.n,..   į,

Patalams ir paduškoms 
plunksnos

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik dabar aplaikūme 15,000 svarų pui
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardus importuoto im- 
pilams audeklo. Mes padarom pata
lus ir paduškas (picgalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą ir plunksnų su- 
pylimą. Mes .taipgi parduodam bovel- 
nines užjdodes. Taipgi atnaujina))) 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER A 
D0WN COMPANY, 

1833 S. Halsted. St., Chicago, 111.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 0 

Specialistas Moteriškų, Vyriški,
Vaikų ir visų chroniškų iigų

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicar* 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pfat 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieni 
Res. 1139 Indenendence Elvd. Chicag’

E

PHONPC0APHS ANDh R E d.O R D ff.

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

I

kuris yra gražus pažiūrėti ir naujau
sio budo technika, todėl groja natū
raliu muzikos balsu, beto BRUNSWICK Fonogra
fas groja vispkius rekordus, kaip tai: Columbijos, 

 

Victor, OK, PatR^, Edison ir visus kitus, geriaus ir 

 

aiškiaus negu kito^ mašinos.

Vienatinė musų krautuvė lietuvių tarpe, užlaikome 
Brunswiek Fonografus. Todėl kviečiu lietuvius, ku
rie tik norite įsigyti tikrai gerų fonografų, atsilan
kyti mano krautuvėn, mes pristatome į bile kurią 
miesto dalį ir parduodu fabriko nustatyta kaina, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimo dalių. į kitus miestus 
pasiunčiu katalogą.

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

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba aut 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. Į

inia—i’ihirrr

.Sevyros Gyduoles uilaiko 
šeimynos sveikatą.

BRIDGEPORTAS.

Šis-tas.

Sakoma: “'genio' plunksnos 
I margos, bet žmogaus gyveni

nes dar margesnis.”
Broliuk, čia minima tik vie- 

| 10 (žmogaus gyvenimas. Bet 
’<ų reikia pasakyti apie kelis 
žmones, apie dešimts, šimtų ir... 
r daugiau žmonių? Ką reikia 

Į pasakyti apie Bridgeporto kolo
niją, kur ne šimtas, bet tūks
tančiai žmonių su margu gyve
nimu gyvena?

Broliuk, tai čia jau gana 
keblus dalykas pasidaro: viso
kie įvairiausi gyvenimo aidai 
lik skamba ir skamba, visokių 
visokiausių nuotikių kas dienų 
ir adynų pasitaiko. Nagi..., 
juk visko ir nesu minėsi.

Kų jus manote reikia veikti 
tekiose ap^stovose [atsidūrus? 
V ienintelis dalykas, kiek aš su
prantu, — imk paišelį į rankų 
rašyk ir rašyk vienų žinių po 

'kitai; rašyk sau žinias kaip 
“ulmeris” ir siųsk jas “Naujie
noms”, kur perdaug margas 
žinias padaro mažai margo-/ 
mis.

T'aip, Bridgeporto kolonijoj 
žinių pilna..., visur jų užtinki. 
Pasitaiko užeiti į “Naujienų” 
skyrių, 3210 So. Halsted gat., 
kur susirenka žmonės visokiais 
mangais reikalais. Paklausk jų 

na, ir be paklausimo — jie 
tau visokių .naujenybių pripa
sakos. Užeini pas p. Aglinskų, 
kur dažniausiai susirenka bu
vę frontai, komunistai, aidobU- 
stai ir savi žmonės darbininkai. 
Kai kada užkliūva viens kitas 
politikierius, čia vėl naujany-

Užkimimas
I 

l f

'r kosulys turi būti sustabdyti į 
ūmai, kad. prašalinti svarbus į 
susikrovimus ligų. Imti f 

• p

Severa’s I
Cough Balsam . I 

dėl atliuosavimo skreplių. Uždai | 

kykite po ranka ypatingai žiemų. į, 
• ii

Kaina 25c ir 50c. f
Klauskite pas aptiekoriaus. t

I
Severos Kalendorius 1923 t 

metams yra priduotas visur aptie- 1 
koriams dovanai, arba rašyk / 

tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA . ? !

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strenp Diegliu 
Skausmais Krūtinėje 

Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pain-Expelieriu 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Tsl. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

1208 W. St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare iiakiriant nedildieniui.

y

NĖRVUOTA ŽMONA 1
visai susaiuvysi

.. ................ I

Papasakoja kaip ji pasveiko 
nuo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundo.

Indianapolis, Indiana. — “Dabar aš
pasakysiu jums, kas mane privedė

ka>

prie jūsų vaisto 
vartojimo. Aš jau
čiau, kad aš turiu 
kokią negalę, nes 
aš negalėjau iš
vaikščioti pilno lai
ko su mažu. Pas
kutinį kartą, kada 
man taip užėjo, 
mano nervai buvo
suirę ir aš buvau 
visai / sugriuvus.

negyvensiu, o
Gydytojas

jei ir
manė, 

gyven

-----------

Pinigai
, iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674.
čiau, tai niekuomet nebusiu sveika ir 
stipri. Bet aš jiems pasakiau, kad aš 
pasveiksiu, kad aš dar nemirsiu. Ma
no vyras parnešė Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compoundo ir aš suvarto
jau šešias bonkas. Aš tuojaus sustip
rėjau vėl ir turėjau dar tris vaikus. 
Nuo to laiko aš visuomet rekomen
duoju Vegetable Compoundą, ir jei 
jus pamatytumėte mane dabar, tai 
manytumėte, kad aš visuomet buvau 
tokia sveika.” — Mrs. Mary F. Her: 
riek, 234 Detroit St., Indianapolis, 
Ind.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound yra puikus vaistas besilaukian
čioms motinoms ir jis reikėtų imti vi
są nėštumo laiką. Jis paprastai su
stiprina ir sutaiso visą gimdomąją si
stemą taip, kad visais žvilgsniais jis 
veikia taip, kaip gamta yra leidusi.

TARPUirNAS
IŠVARO
REUMATIZM4

Sustabdyk reumatinį skausmą tuo
jaus! Tegul Turpo, Tarputyno Tepalas 
susisėda tiesiog į skaudulį ir išvaro 
skausmą! Tarpo ir reumatiniai skau
smai nesimaišo — kada Turpo įeina, 
skausmas išeina.

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai ncpersčda kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo sujungia visą 
tarputyno mysterinio persėdimo jiegą 
su kitais nuostabiais gydomaisiais 
veiksniais. Turpo veikia tokiu nuo
stabiu greitumu ir nuoseklumu, kad 
įtrynus jį į krutinę, ar kaklą, mažne t 
tuojau galima pajausti lengvas tarpu
tyno kvapsnis kvape! 1

Turpo išvaro iš kūno reumatinius 
skausmus tuojaus! Taipgi greitai’ 
pravaro peršalimą, gerklės skaudėjimą 
ir krupą. Sustabdo bronchitą, dieglį 
klube, neuragiją ir katarą. Neuž
traukia pūslių, nedegina ir nesutepa.

Kam kęsti skausmą? Kam ken
tėti ? Kam raitytis nuo ^skausmo ? 
Tegul Turpo išvaro tą skausmą. Par
sinešk Turpo iš aptiekos šiandien. Ne
būk be Tarputyno Tepalo, turinčio ki
tus senus ištikimus vaistus, mentolį 
ir kamparą. Turpo — 30c. ir 00c.

[pinigai
iš

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

PINIGAI
IŠ

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
75236—S. Šnarui 
75237—A. Kazlauskui 
75238—J. Jankauskui 
75243—B. Krajinskienei 
85223—F. žmitriui 
85225—P.' Jakuboniui 
85227—A. Novaikizeckai 
85230—K. Vaičiulienei 
85239—P. Velavičienei 
8524J.—B. Sinkauskui 
90108—E. Eidimtaite 
95110—Sara Pesse Lipinau 
95119—B. Daulienei 
95120—A. Giadgaudas 
95125—A. Juškaitei 
95127—J. Barkauskienei 
95129—P. Tutaitei 
14655—N. Evalatskienei 
14742—O. Laucevičienei 
14845—P. Antikis 
14834—U. Steponaitienei 
14883—T. Keršauskienei 
14951—A. Petrauskaitei 
14962—1240—P. Maukus
14963—1241—J.
14964—W. Schweriner 
13426—S. Skavidžiui
15045—A. palšaičiui 
15066—O. Dimijonaitienei 
15017—P. Belckienei 
15021—L. šliautarienei 
15097—Gražilda Kungicnei 
15102—J. Jagiičanskienei

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 iuo 10 iki 1.

15103—J. Jagučanskiui 
15116—V. Vilavičiai 
15122—V. Kilikevičius 
15128—1182—R. Brazienei 
15131—J. Kurtinaičiui 
15168—J. Puskepaliui 
15172—B. Bartkienei — .

Budreckaitei 
15187—A. Svirskiui 
15175—O. Milčiunaitei c 
15176—M. Kurtinaitienei 
15180—O. Lukošienei 
15199—E. Kačiulienei 
15208—P. Piktužių 
15204—M. KuiTnienci 
15212—1308—F. Zakarauskaitei 
15228—J. Venslauskas 
15233—O. Laukaičiukei 
15242—M. Jociunienei 
15245—1354—M. Karbauskaitei 
15250—S. Minikui 
15251—J. Titui 
15254—K. Bračui 
15257—Kiislutienei Veronikai

Roselando 
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečihpis artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna g varanti j a.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie- 

z 

tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Steponavičius 15258—J. Leičmonas 
15264—M. Girdi jau skaitei 
15268—L. Pranskictiui
15272—J. Taskunui 
15279—P. Puodžiunui 
15280—A. Kaunas 
15281—O. Budrevičienei 
15282—Katryna Genytė 
15286—J. Kučiauskienei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

r------------------------- ---------
Serganti žmonės yra užpraiomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piėt. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia viata 
ligonių atsilankymui.

PINIGAI 
iš 

ROCKFORDO 

Lietuvon
RockfordieČiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main Sti,

Rockford, III.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

tė—abudu užaugo. Bet kiti 
lošėjai ineparodė jokios permai
nos 17 metų bėgy: ne paseno, 
nė pražilo, nė jų veidai su- 
rukšlėjo. Ypatingai p-<nia Ed- 
mondienė buvo dar jaunesne.

—Balandėlis.

išsitobulinti.
Edmondienes Chicagos Chnnj ir dai 

nininky Odinei!
Labai svarbios repeticijos.

žuvininkas su sa- 
Rožė lošė viduti-' 
ir gerai. Bet rei- 
kad jos rolė buvo

Nedėlioj, sausio 21 dieną, 
milžiniškame už Klaipėdos lai
svę susirinkime, 1 Rcgiment 
Armory salėj [kertė Mi'chigan 
avė. ir 16 gatvės] turi skam
bėti chorų dainos. Užtai yra 
kviečiami (’hieagos lietuvių 
chorai ir pavieniai dainininkai 
į repeticiją, kuri įvyks penkta
dienį, sausio 19 <1., Mark White 
Sųuarc svetainėj, 29-tos ir Hal
sted gatvių. Pradžia 8 valan
da vakaro. —A. S. Pocius.

Komisijos įgaliotas vedėjas.

PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Social

demokratų Partijos Atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” .Redaktorius. 
Wicker 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 utarninkais ir 
pūtnyčiomis nuo 4 iki G vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

tarninkais ir

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr° ne- 
dėlioj kovo tl d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27' d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir ’bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS vei toris ar 
veiterka <l'irbti restauracijoj. 
Ta ipgi reiikal i ngas kukdri u s, 
kuris moka lietuviškus valgius 
gaminti. Visiems geras mokes
nis. Kreipkitės:

4630 So. Ashland Avė,

REIKIA DARBININKU
________VYRŲ________

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

1718 N. Kildare Avc.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDUODAMA grosernė ir 

bučemė geroj vietoj amerikie- 
u ! fs * v>>va • jl aomn.ii lmij iyi iuiau pcvr

čių apylinkėj. Neša gerą pel-, duoti greitai. Atsišaukite j Naujienų- 
ną, dabartinis savininkas ne
gali laikyti, turi tuojau par
duoti. Tel. Seeley 3599, p. Si- 
mon.

DIDELIS PIGUMAS. Parduosiu 
arba mainysiu ant loto, bučemę ii 
giosernę. Pasiskubinkite, turiu par

į JL d v (Al • A X OČl II IV I L

Skyrių Brighton Parke.
4138 Archer Avė.

' gal daugiau ir negalima buvo 
šiuo sykiu tikėtis, nes kaip 
man teko girdėti, jinai tik ant
ru kartu pasiordė scenoj. Besi
lavindama gali 
Pn. Pa ba rška,
brolio rolėj, lošė vidutiniškai, 
bet ir jam stokavo reikiamo 
spartumo ir veiklumo. Atrodė, 
lig jis savo rolę buvo galva 
trukčiais išsimokinęs. Daugiau 
nekritikuojant lošėjai reikia 
pasakyti, kad pirmas aktas bu
vo sunkiausis, rolės kebliau
sios—sunkiausiai išmokti, tin
kamai nuduoti. Motinos rolė 
buvo užvis sunkiausia.

Antras ir trečias aktai, iš
skyrus pastarojo pačią pabai
ga, sulošta geriau— taip sa
kant vidutiniškai. Antram 

akte figūravo Rožė, žuvininko 
sesuo ir pats 
vo “žentu”, 
niškai, o gal 
kia pasakyti,
daug lengvesnė negu aukščiau 
suminėtos. Jinai gerai nudavė 
suvargusią, skurdžią moterį ir 
vartojo na turąlę kalbą.

Trečiam akte man geriausiai 
patiko suagusio Pranuko loši
mas. Jis neblogai nudavė kai 
kurias savo pozas; atrodė ar
čiau naturališkumo. Edinon- 
dienčs brolis ir p-Iė Petrai- 
čiute, Laimutės rolėj, irgi lošė 
vidutiniškai. Pabaigoje trečio
jo akto, momentas, kuomet Ed- 
mondienė sužinojo, kad tar
naitė Laimutė yra jos duktė— 
“Pavogtas kūdikis”, nebuvo 
suloštas kaip reikia: motinai 
truko motiniško džiaugsmo ir 
sujudimo.

čia aš suminėjau pačias svar
biąsias roles. Galutinai išva
da, turint visus dalykus ome
ny, gali būti tik tokia: duoti 
kreditą lošėjams ir jų moky
tojai p-iai Dundulienei. Jie visi 
darbo žmonės, ne profesionalai 
artistai, daile mylintys asme
nys, lošia vien darbininkiškai, 
neišlepinta publikai, ir iš jų 
perdaug negalima, nereikia rei
kalauti. Linkėtina, kad jie la
vintus ir ant toliau.

Publikai, aplamai imant, 
lošimas labai patiko. Kadangi 
veikalas keliose vietose veikia 
j sielą, tai daugelis moterėlių 
net apsiverkė. Paties veikalo 
autorės nematau veikalo kriti
kuoti, nes jinai, kiek mano ži
noma, nėra profesionalė rašy
toja, l)ct taip sau energinga, 
darbšti, dailę ir veikti mylinti 
moteris.

Dar vieną dalyką buvau pa
miršęs. Veikalo periados su
darė tarp 17 ir 18 metų. Tuo 
laikotarpiu persimainė tik dvi 
vaidylos: Pranukas ir Laimu-

METINĖS SUKAKTUVĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sunumi 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
j mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

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

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

Iš GOLFININKŲ DARŽELIO.

Kadangi “'Naujienose” tilpo 
pora rašinėlių, kuriais batą lo
ma diskredituoti golfininkų 
veikimą ir įžeisti ‘^Lietuvių 
Golfininkų Kliubo” narius, tai 
būdamas kliubo valdyboje kal
bėsiu už visus narius golfinin- 
kus.

“Naujienų” 7 mini. drg. 
Osip Groznyj neva Įiakartoda- 
mas mano įžodžius sako, buk 
aš nusistatęs laimėli čempio
natą ir sekančiame sezone. Tei
sybė, aš stengiausi gauti sekan
čio sezono čempiano titulą ir 
“Meilės taurę” nepalyginamai 
gražesnę už šių metų, 
klausimas, ar aš tą viską 
mesiu. Gal, O. G. žodžiais 
riant, kitas igolfininkas

pils man kailį” laimėdamas 
čempiano titulą ir tą puikią 
“Meilės taurę.” Aš . visai nepa- 
vydilsiu, bes klidkvienas 
teisės laimėti, o “foolės” 
apvalios ir žolė žalia.

Nors d. O. G. raštelis

Bet

ta-
liš-

turi 
visos

yra
atyriško pobūdžio ir nereikėtų

čia stengiamasi musų golfinin- 
kus dalinti į klases —;
genius’
liūs.” 
puikiai 
įrangų 
Kliubo.
likti ardymo 
kuojantiems gaivalams, tai 
jų amatas.

inteli- 
ir “paprastus žonoge- 
() lai reiškia ardymą 

subudavoto idėjos 
sporto, t. y. Golfininkų 
Patartina d. O. G. pa

du rbą bolševi- 
jy-

“Naujienų” 11-me num. 
p. .1. C. Milderis pakartojęs

vėl
ke-

su papras- 
vadinas su p. 

ir kad čempionatas 
priderėjęs gauti, o

lio sako, buk aš nelošiau su 
inteligentais, o ti|< 
tu darbininku, 
Mil’leriu, 
ne man
jam, p. Milleriui. Štai kaip yra: 
i “finai” žaidimą įėjo keturi 

asmenys: Dr. Naikelis, Le
ment, Miller ir aš, Menas. Ne 
jau čia nebuvo inteligentų? 
Antra, nesvarbu, kam priderė
jo gauti čempiono vardas, l>et 
svarbu, kas jį laimėjo ir gavo. 
Juk pats ip. Milleris pripažinai 
tą žaidimo vietoj, Jackson par
ke sĮ>alio 13, 1922. Tai kam 
dabar niekus kalbėti ir savin
tis, ko nelaimėjęs. P-as Millc- 
ris sako dar, kad “Teferee” ži
nąs, kas laimėjęs. Be abejo. 
“Referee” buvo dar paskyręs 
keletą žmonių iš publikos žai
dėjų kirčiams užrašinėti, kad 
teisingiau suskaičius. Tuo rem
damasis jis ir paskirstė 
siems laimėjusiems 

p. Milleris dovanos 
nes jos nelaimėjo, 
dabar da pyksta,
net “referee” dėl neteisingu
mo ir pačius golfininkus žai
dėjus. i—A. K. Menas.

vi- 
dovanas. 

negavo, 
Del to ir

GARLAIVIS “LATVIA” ATVY
KO Į NEW YORKĄ.

Gar-
New

Baltic American Linijos 
laivis “Latvia” atvyko į 
Yorką sausio 13 d.

Juomi atvažiavo 712 pasažie- 
rių.

NEDĖLIOJ, SAUSIO 21.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde

mokratų Partijos atstovas ir buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 
vai. po pietų. Ateikite visi j prakal
bas.

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

AGMi: STOEL GOODŠ
COMPANY,

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

Brighton Park. — Liet. Atlet. ir Pa
šei. Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 19 d., 7:30 vai. 
vak., Kliubo svet., 3857 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Turime svarbiu reikalų svarsty
ti. Taipgi bus rinkimas darbininkų 
dėl maskaradinio baliaus, kuris įvyks 
vasario 3 d., Meldažio svet.

mokyklosRoseland. — “Aušros 
mokinių susirinkimas įvyks pėtnyčio- 
je, Sausio 19 d., 7:30-v. v., ' —Z—“ 
kambariuose. Visi kurie užsiregistra
vote, malonėkite ateiti ant susirinki
mo; taipgi atsiveskite savo draugus; 
šis susirinkimas yra svarbus, nes tu
rėsite nutarti, ko mokinsitės. Kviečią 

“Aušros” Mokyklos Komisija.

REIKALAUJAMA darbinin- 
<ų į liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
GRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St.

“Aušros” JIEŠKAU DREIVERIO kepėjo ve
žimui; geras uždarbis geram vyrui, 
mokančiam apsieiti su kodtumeriais. 
Gali uždirbti iki $50 į savaitę. At
sišaukti šiuo adresu:

ANDRIUS KIVERIS, 
1529 Portland Avė., 

Chicago Heights, III.

At-

Bus laikomas metinis susirinkimas 
Darbininkų Vartotojų Koiporatyvės 
Bendrovės Krautuvės šėrininkų St. 
Charles. III., sausio 19tą dieną, 7tą 
vai. vakare, Bažnytinėje Svetainėie.

Direkcijos raštininkas, S‘. M.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKAIJNGAS BUČERIS, 
kuris mokėtų savo darbą ir 
negertų gėrimui im

Kreiptis: > i
729 W. 18th St.

NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam 'Mr. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris Spokane, 
VVash. Malonėkite atsiimti.

JIEŠKAU savo moters Karol nos 
Mišeikienės, kuri prasišalino nuo ma
nęs sausio 16 d., ,1923. Kas tokią mo
terį patimys, bukit malonus man 
pranešti, arba ji pati tegul atsišau
kia, nes aš nežinau ka (taryti su tur
tu. A. MIŠEIKA,

3542 Lowo Avė.

APSIVEDIMAI.
J IEŠKAU apsivedimui našlės nuo 

40 iki 45 metų amžiaus, kuri sutiktų 
su manim apsivesti. £»ali būt su vie
nu ar dviem vaikais. Esu našlys, 45 
metų amžiaus, be vaikų. Sudžiūvę te
gul neatsišaukia; turi sverti 200 sva
rų. Turtas man nereikalingas. Mano 
adresas toks: A. B., 2606 W. 24 St.. 
Chicago, Illinois.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS švarus ir apšildo 

mas kambarys jaunam vaikinui West- 
siėėj 
kėj. 
tiški

, arba Brighton Paiko apięltn- 
turi būt 
žmonės.

rami vieta ir inteligen-

1614
Phone

J. M., 
West 46tli St. 
Boulevard 0672.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
naujai bovehiai skirstyti.

Kreipkitės:
B. GOHEN & SONS, 

1214. S. Union Avė.

REIKALAUJAMA MOTERŲ IR 
merginų 16 metų ir senesnių prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Pakeltos 
gos. / ' ‘ .Ateikit pasiruošę prie darbo. 

AMERICAN CAN 
COMPANY, 

3951 S. Canal St. *

al-

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų pardavinėti sviesto krautu
vėj, $13.00 į savaitę. Turi būt 
16 metą.

4801 S. Ashland Avė.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarinės sąlygos. 
Pusė dienos šeštadieniais.

Kreiptis: Mr. Rosenberg 
, GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Un'on Avė.

REIKALAUJAMA LANGŲ 
plovėjų. '

CHICAGO WIND0W
CLEANI^G CO.

62 W. Washington St.,
Rooni 21.

KARINIŲ KĄRPENDERIŲ 
prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Car and Foundry Co., 2310 S.
Paulina' Street.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA SALIUNAS; 

maišytų tauitų apgyventa vieta 
tarpe dirbtuvių. Noriu parduo
ti greitu laiku.

2100 W. Austin Avė.
Tel. West 3021.

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

4544 S. Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga
retę ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. 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 Št.

DIDELIS BARGENAS. Par
siduoda lenigvų gėrimų saliu
nas ant geniausio 'kampo, už 
prieinamą kainą. Kreipkitės 
vakarais po 7 valandos vakare.

3047 Archer Avė.

BIZNIERIAI SALIUNČIKAI!
Didelė proga, tikros aukso mainos 

— parduosiu saliuną; randa pigi, pi
nigai kaip šienas.

Telefonuok: Canal 7083 
FRANCKEVICZ, 

2015 So. Robey 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 menesiui. Par
duos už pinigus labai prieinamai.

MILLAY & DOODY.

PARDUODAMA labai pigiai 
krautuvė rakandų, naujų ir 
vartotų, indų, geležinių įrankių 
ir visokių smulkių daiktų; biz
nis išdirbtas, randa pigi. Prie
žastį patirsit ant vietos.

382 Kcnsington Avė.

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

CHICAGO BLDG. MATERIAL 
& WRECK1NG CO.,

i 1443 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė geroj, visokių tautų 
apgyvento^ vietoj.

Kreipk iitės:
2136 S. Halsted St., 

Tel. Canal 5605

PARDUODAMA bučemė ir 
grosernė; geras ir senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At- 
sišaukit greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22nd St.

PARSIDUODA saliunas, gera 
vieta 'lietuviui, nes čia daugiau
sia apgyventa lietuviais. Prieža
stis pardavimo — savininkas ei
na į kitą biznį. 2501 W. 46th St., 
Tel. Lafayette 4421.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučer- 

nė, gera vieta bučeriui. Maišytų 
tautų apgyventa apylinkė.

1634 S. Fairfield Avė.
•

PARDAVIMUI kepykla, su namu, 
dviem pagyvenimais, ant trijų lotų. 
Geras biznis, išdirbtas per ilgus me
tus. Priežastis pardavimo, išvažiuo
jam ant ūkės.

JULIUS YECIUNSKI,
125 So. 13th Avė., 

Maywood, 111.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučemė ir groserne, arba mainysiu 
ant saliuno. Vieta visokių tautų ap
gyventa Brighton Parke. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutikimus. 
Atsišaukite j Naujienų Skyrių Bright
on Parke.

4138 Archer Avė.
A.L ...___________  -

IMiRlDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
1632 W. 4(>th St.

i

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė lietuvių apylinkėj. - šviežios pre
kės ir visi įtaisymai. Pigi randa su 
kambariais. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Atsinešk depozito. Kaina $2,- 
000.00.

562 W. 18th St.
Tel. Roosevelt 7776.

PARDAVIMUI ar mai
nymui Cable statusis pianas. 
Parduosiu pigiai už pinigus 
ar mainysiu ant Fordo 
Touring karo.

562 W. 18th St.

PIGIAI PARDUODAMA 
saliunas ir namas. Tikras 
bargenas. . .

1458 W. 14th Place, 
kampas Laflin.

PARDUODAMA mašina kum
piams piaustyti — American 
Ilam Slicer — geram stovy; var
tota tik 3 savaites. Parduos pi
giai.

1723 S. Jefferson gat.

PARDAVIMUI barbernė, lie
tuvių kolonijoj, Brighton Par
ke. Yra du krėslai ir viskas bal
tai padabinta. Nauji visi ra
kandai.

Phone Lafayette 0644

PARDĄVIMUI saliunas su 
restoranu arba pulruimis, labai 
geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa. Priežastis pardavimo, 
negaliu vienas apeiti visų biz
nių. 683 Milwaukce Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avc. 

$1000.00 PIGIAU!
Parduodamą namas 2 pagyvenirnais 

po 6 kambarius, garu apšildomas, el
ektra, maudynės ir visi kiti paranku- 
mai. Kaina $6000.00 išmokėjimais, ar
ba mainysiu ant lotų ar kokio b:znio.

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sodan 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.

tour-PARDAVIMUI Fordas 
ing modelio 1922. Kaina $300. 
Geram stovy. • 

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

fl.

PARSIDUODA TROKAS l’/2 tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, gulima padaryti geras pragyve
nimas. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės: 
3G19 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 pasiu- 
lynią. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

PARSIDUODA 4 ruimų vi
sai mažai vartoti rakandai. P 
duosiu prieinama kaina, 
turiu išvaržiuoti į Latviją; 
lyti galit visados. 1148 
88lh St. Arli Racine Avė.

NAMAI-ZEME
e

ar- 
nes 
ina- 
W.

* BRIGHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

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

Pardavimui medinis namas 2 aug- 
štų 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- 
kevvitz, 4034 Archer Avė., prie Cali
fornia Avė., Chicago, III.

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

Kreipkitės:
710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI SAįLIUINAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St

Tel. Boul. 0181

EXTRA BARGENAS!
Išmainysiu kampinj mūrinį namą 

14 fletų po 6 ir 5 kambarius; gazas, 
elektra, maudynės, kieto medžio Iš
taisymai. Lotas 50x140, beizmentas 
cimentuotas ir pleisteriuotas. Mainy
siu ant biznio prapertes. M. Abramo- 
vicz,-2015 So. Robey St.

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
4 fletų naujas mūrinis namas, su 

visais įtaisymais, aukštas cim'entuo- 
tas beizmenlas, parsiduoda labai pi
jai, arba mainvsiu ant mažesnio namo 

C. P. SUROMSKl & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

Extra Extra
Brighton Parke parsiduoda biznia

vai namas, pirmos klasės bučemė ir 
grosernė. Biznis geras ir graži, nau
ja apygarda, aukštesnės klasės žmo
nių apgyventa. Priežastis pardavi
mo: važiuoju namo, tai yra į Lietu
vą. Parduosiu ir forničins prieinair.a 
kaina.

Kreipkitės:
2462 W. 4Gth i*)., 

Chicago, Iii.

EXTRA EXTRA
Pardavimui lotas su ofisu geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto, arti Uni- 
versal State Banko prie Halsted gat, 
į trumpą laiką bus vertas $10,000; da
bar randos neša $35 j mėn.; kontrak
tas baigias, bus $50. Kaina $7,000 iš- 
mokeščiais, už pinigus mažiau. Savi
ninkas galima matyti kasdien krau
tuvėj 3236 S. Morgan St.

ANTANAS JABLONSKIS.

MORTGECIAI-PASKOLOS

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0Z74

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

EXTRA BARGENAS kiekvienam 
norinčiam įsigyti namą su bizniu ge
roj b'etuvių ir kitokių tautų apgy
vento! vietoj. Einu į kita biznį, užtai 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, kurs bus pirmas tas laimes.

3616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARRA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba fanuos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafąyette 6824.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirki. BuČernes, 
grosernes, automobilius, lotus main;’ 
ant namų Dar aš skolinu pinigus an' 
antrų morgičių 6%; padarau lengvai? 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va- 

caro pirmadieniais, trečiadieniais, 
jenktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep-. 
intadieniais nuo 9 iki 1.

IŠMAINYMUI.
Kampinis nauias mūrinis namas 

naujos mados, saliunas ir 3 f lėtai, Į 
jo 6 kambarius ir 1 4 kambarių. Mai
nysiu ant loto, bučernės, grosernes 
arba mažo namo.

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui'gerai apsimokantis ga

ražo biznis su hudinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis išdirbtas i) 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
anie $6000 jmokėti, likusius lengvai? 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J 
Yushkevvitz, 4034 Archer Avė., prie 
California Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 VVest Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimaS, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

___
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Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al- 
gą-Specialė taksa bus suteikta jums 
šj mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su Tnvįm).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILOR1NG SUHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

‘Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

ANGLŲ KALBOS 
mokinama pasikalbėjimo budi^ moki
niai visai nemoka anglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnės anglų ir lo
tynų kalbu gramatikos.

MISS DONNELLY, ' .
421 Belden Avė.,

Tel. Diversey, 2132.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

gal daugiau ir negalima buvo 
šiuo sykiu tikėtis, nes kaip 
man teko girdėti, jinai tik ant
ru kartu pasiordė scenoj. Besi
lavindama gali 
Pn. Pa ba rška,

tė abudu užaugo. Bet kiti 
lošėjai ineparode jokios permai
nos 17 metų bėgy: ne paseno, 
nė pražilo, nė jų veidai su- 
rukšlėjo. Ypatingai p-nia Ed- 
mondienė buvo dar jaunesnė.

—Balandėlis.

^raneSimnS REIKIA DARBINGU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

išsitobulinti. 
Edmondienės 

brolio rolėj, lošė vidutiniškai, 
bet ir jam stokavo reikiamo 
Spartumo ir veiklumo. Atrodė, 
lig jis savo rolę buvo galva 
trukčiais išsimokinęs. Daugiau 
nekritikuojant lošėjai reikia 
pasakyti, kad pirmas aktas bu
vo sunkiausis, rolės kebliau
sios—sunkiausiai išmokti, tin
kamai nuduoti. Motinos rolė 
buvo užvis sunkiausia.

Antras ir trečias aktai, iš-

Chicagos Choru ir dai 
ninitiky Domai!

Labai svarbios repeticijos.

Nedėlioj, sausio 21 dienų, 
milžiniškame už Klaipėdos lai
svę susirinkime, 1 Regiment 
Armory salėj [kertė Mi’chigan 
avė. ir 16 gatves] turi skam
bėti chorų dainos. Užtai yra 
kviečiami Chicagos lietuvių 
chorai ir pavieniai dainininkai 
į repeticijų, kuri įvyks perikta-

žuvininkas su sa- 
Rožė lošė vidų t i- 
ir gerai. Bet rei- 
kad jos role buvo

sted gatvių. Pradžia 8 valan
da vakaro. —A. S. Pocius.

C

Komisijos įgaliotas vedėjas.

PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Social

demokratų Partijos Atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” .Redaktorius. 
Wicker Park Salėj, 2046 W. North 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee 
Avė.) Petnyčioj, 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 utarninkais ir 
petnyčfomis nuo 4 iki o vai. vakare, 
Raymond Instituto 816 W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų 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.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27* d., šeštadienio 
vakarą, IVLildos svet., 3142 So. FTal- 
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir ’bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGAS vei toris ar 

veiterka dirbti restauracijoj. 
Taipgi reik alingas kukorins, 
kuris moka lietuviškus valgius 
gaminti. Visiems geras mokes
nis. Kreipkitės:

4630 So. Ashland Avė.
i___  -1 - - - ■—----------:----- -------------

REIKIA DARBININKU
_________VYRŲ_________

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

1718 N. Kildare Avė.

PARDUODAMA groseme ir 
bučerne geroj vietoj amerikie
čių apylinkėj. Neša gerų pel
nę, dabartinis savininkas ne
gali laikyti, \turi tuojau par
duoti. Tel. Soeley 3599, p. Si* 
man.

PARDUODAMA labai pigiai 
krautuve rakandų, naujų ir

ir visokių smulkių daiktų; biz
nis išdirbtas, rangia pigi. Prie
žastį patirsit ant vietos.

382 Kcnsington 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. MATERIAL
& WRECK1NG CO., 

1443 Blue Island Avė.

bl DELIS PIGUMAS. Parduosiu 
arba mainysiu ant loto, bučernę ii 
giosernę. Pasiskubinkite, turiu par 
duoti greitai. Atsišaukite Į Naujienų- 
Skyrių Brighton Parke.

4138 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučei-- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė. 

$1000.00 PIGIAU!
Parduodamu namas 2 pagyvenitnais 

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

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcotl sodan 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.

EXTRA BARGENAS!
Išmainysiu kampinį mūrinį namą 

14 f lėtų po 6 ir 5 kambarius; gazas, 
elektra, maudynes, kieto medžio iš
taisymai. Tvotas 50x140, beizmentas 
cimentuotas ir pleisteriuotas. Mainy
siu ant biznio prapertes. M. Abramo- 
vicz,-2015 So. Robey St.

-L -- -------- -----  - - - - - ----
BARGENAS BRIGHTON PARKE.

4 fletų naujas mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, aukštas cimentuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi- 
•iai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

C. P. SUROMSĖI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tol. Boulevard 9641

kant viiiutin-.škai. Antram 
aide figūravo Rožė, žuvininko 
sesuo ir pats 
vo “žentu”, 
niškai, o gal 
kia pasakyti,
daug lengvesnė negu aukščiau 
suminėtos. Jinai gerai nudavė 
suvargusių, skurdžių moterį ir 
vartojo na t ura lę kalbų.

Trečiam akte man geriausiai 
patiko suagusio Pranuko loši
mas. Jis neblogai nudavė kai 
kurias savo pozas; atrodė ar
čiau naturališkumo. Edmon- 
dienės brolis ir p-Iė Petrai- 
Čiutė, Laimutės rolėj, irgi lošė 
vidutiniškai. Pabaigoje trečio
jo akto, momentas, kuomet Ed- 
mondienė sužinojo, kad tar
naitė Laimutė yra jos duktė— 
“Pavogtas kūdikis”, nebuvo 
suloštas kaip reikia: motinai 
truko motiniško džiaugsmo ir 
sujudimo.

Čia aš suminėjau pačias svar
biąsias roles. Galutinai išvaJ 
da, turint visus dalykus ome
ny, gali būti tik tokia: duoti 
kreditų lošėjams ir jų moky
tojai p-iai Dundulienei. Jie visi 
darbo žmonės, ne profesionalai 
artistai, dailę mylintys asme
nys, lošia vien darbininkiškai, 
neišlepinta publikai, ir iš jų 
perdaug negalima, nereikia rei
kalauti. Linkėtina, kad jie la
vintus ir ant toliau.

Publikai, aplamai imant, 
Icšimas labai patiko. Kadangi 
veikalas keliose vietose veikia 
į sielų, tai daugelLs moterėlių 
net apsiverkė. NAriies veikalo 
autorės nematau vTfikalo kriti
kuoti, nes jinai, kiek) mano ži
noma, nėra profesionalė rašy
toja, lx?t taip sau energinga, 
darbšti, dailę ir veikti mylinti 
moteris.

Dar vieną dalykų buvau pa
miršęs. Veikalo periados su
darė tarp 17 ir 18 metų. Tuo 
laikotarpiu persimainė tik dvi 
vaidylos: Pranukas ir Laimu-

Iš GOLFININKŲ DARŽELIO.

Kadangi “'Naujienose” tilpo 
x>ra rašinėlių, kuriais barą lo
ma diskredituoti golfininkų 
veikimų ir įžeisti ‘^Lietuvių 
Golfininkų Kliubo” narius, tai 
judamas kliubo valdyboje kal
bėsiu už visus narius golfinin- 
kus.

NEDĖLIOJ, SAUSIO 21.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde

mokratų Partijos atstovas ir buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, 111. Pradžia 3:30 
vai. po pietų. Ateikite visi Į prakal
bas.

Brighton Park. — Liet. Atlet. ir Pa
šei. Kliubo metinis susirinkimas^-įvyks 
penktadienį, sausio 19 d., 7:30 vai. 
vak., Kliubo svet., 3857 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Turime svarbiu reikalų svarsty
ti. Taipki bus rinkimas darbininkų 
dėl maskaradinio baliaus, kuris įvyks 
vasario 3 d., Meldažio svet.

trokų ir- 
mašinistams pagelbininkų, dar
bas daugiausia nuo šmotų. Pri
tyrimas nereikalingas. Dieni
nis ar naktinis darbas. Ateik 
pasirengęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY, 

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

PABI>AVIMl’I BITCI JINk ir 
grosernė geroj, visokių tautų 
apgyvento] vietoj.

Kreipkitės:
2136 S. Halsted St., 

Tel. Canal 5605

PARDAVIMUI Fordas tour
ing modelio 1922. Kaina $300. 
Geram stovy. •

1334 So. 40th Ct. 2 fl. 
Cicero, III.

PARSIDUODA TROKAS l’/2 tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, galim-a padaryti geras pragyve
nimas. Priežastis pardavimo patirsi
te

METINĖS SUKAKTUVĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sunumi 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
į mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

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

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

“Naujienų” 7 mi'in. drg. 
Osip Groznyj neva pakartoda
mas mano įžodžius sako, buk 
aš nusistatęs laimėli čempio
natų ir sekančiame sezone. Tei
sybė, aš stengiausi gauti sekan
čio sezono čempiano titulų ir 
“Meilės taurę” nepalyginamai 
gražesnę už šių metų, 
klausimas, ar aš tų viskų 
mesiu. Gal, O. G. žodžiais 

i iant,
pils man 
čempiano 
“Meilės taurę, 
vyddsiu, nes ktidkvienas
teisės laimėti, o “fcolės” 
apvalios ir žolė žalia.

Nors d. O. G. raštelis 
satyriško pobūdžio ir nereikėtų
perdaug domės į jį kreipti, bet 
čia stengiamasi musų gollinin- 
kus dalinti į klases —“inteli
gentus’ 
liūs.” 
puikiai 
draugų 
Kliubo.
lik (i ardymo 
kuojantiems gaivalams, tai 
jų amatas.

mokyklosRoseland. — “Aušros” 
mokinių susirinkimas įvyks pėtnyčio- 
je, Sausio 19 d., 7:30- v. v., ‘L-------
kambariuose. Visi kurie užsiregistra
vote, malonėkite ateiti ant susirinki
mo; taipgi atsiveskite savo draugus; 
šis susirinkimas yra svarbus, nes tu
rėsite nutarti, ko mokinsitės. Kviečią 

“Aušros” Mokyklos Komisija.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 43. centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CHANE GO.,

So. Kedzie Avė. & 4į)th St.

PARDUODAMA bučerne ir 
groseme; geras ir senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At- 
sišaukit greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22nd St.

ant vietos.
Kreipkitės:

3619 So. Wallace St.
1 lubos.

Extra Extra
Brighton Parke parsiduoda biznia

vus narnas, pirmos klasės bučerne ii 
krosornė. Biznis g-eias_ir pfraži, nau
ja apygarda, aukštesnes klases zmo- 
nir< apgyventa. Priežastis pardavi
mo: važiuoju namo, tai yra į Lietu
vą. Parduosiu ir fomičms prieinama 
kaina.

Kreipkitės:
2462 W. 46th F).,

Chicago, >11.

Aušros”

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Bet 
lai- 
ta- 

“iš-kitas igolfininkas 
kailį” laimėdamas 
titulų ir tų puikių

Aš. visa i nepa
turi 

visos

Bus laikomas metinis susirinkimas 
Darbininkų Vartotoji} Korporatyvės 
Bendroves Krautuvės šėrininkų St. 
Charles, 111., sausio 19tą dieną, 7tą 
vai. vakare, Bažnytinėje Svetainėje.

Direkcijos raštininkas, S'. M.

ASMENŲ JIEBKOJIMAI

yra

NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam 'Mr. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris Spokane, 
Wash. Malonėkite atsiimti.

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

ANDRIUS KIVERIS, 
1529 Portland Avė., 

Chicago Heights, III.

PARSIDUODA saliunas, gera 
vieta 'lietuviui, nes čia daugiau
sia apgyventa lietuviais. Priežar 
stis pardavimo — savininkas ei
na į kitą biznį. 2501 W. 46th St., 
Tel.'Lafayette 4421.

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

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

EXTRA EXTRA
Pardavimui lotas su ofisu geriau

sioj vietoj ant Bridgcporto, arti Uni- 
versal State Banko prie Halsted gat, 
į trumpą laiką bus vertas $10,000; da
bar randos neša $35 j mėn.; kontrak
tas baigias, bus $50. Kaina $7,000 iš- 
mokeščiais, už pinigus mažiau. Savi
ninkas galima matyti kasdien krau
tuvėj 3236 S. Morgan St.

‘ ANTANAS JABLONSKIS.

MORTGECIAI-PASKOLOS
At-

REIKALINGAS BUČERIS, 
kuris mokėtų savo darbų ir 
negertų gėrimų*n

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučer- 

nė, gera vieta bučeriui. Maišytų 
tautų apgyventa apylinke.

1634 S. Fairfield Avė.

PAiRlSIDUODA 4 ruimų vi
sai mažai vartoti rakandai. Par
duosiu prieinama kaina, 
turiu išvužiuoti į įLatvijų; 
lyti galit visados.
88th St. Arti Racine Avė.

nes 
ma

li 48 W.

729 W. 18th St.

REIKALAUJAMA LANGŲ 
plovėjų. ' .

CHICAGO WIND0W 
CLEANI^G CO.

62 W. Washington S t.,
’ Room 21. ,

PARDAVIMUI kepykla, su nan.u, 
dviem pagyvenimais, ant trijų lotų. 
Geras biznis, išdirbtas per ilgus me
tus. Priežastis pardavimo, išvažiuo
jam ant ūkės.

JULIUS Y’ECIUNSKI,
125 So. 13th Avė., 

Maywood, 111.

NAMAI-ZEME

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABION AS CO.
Ajįsyfr/,

ir “paprastus ž<i nogė
ti lai reiškia ardymų 

subudavoto idėjos 
sporto, t. y. Golfininkų 
Patartina d. O. G. pa- 

bolševi- 
jy-

“Naujienų” 11-nie niun. vėl 
p. J. C. Milleris pakartojęs ke
letą žedžių iš d. O. G. rašinė
lio sako, buk aš nelošiau su 

su paipras-
vadinas su p. 

ir kad čempionatas 
priderėjęs gauti, o

inteligentais, o li|< 
tu darbininku, 
Miuleriu, 
ne man
jam, p. Milleriui. Štai kaip yra: 
i “finai” žaidimų įėjo keturi 

asmenys: Dr. Naikelis, Le
ment, Miller ir aš, Menas. Ne 
jau čia nebuvo inteligentų? 
Antra, nesvarbu, kam priderė
jo gauti čempiono vardas, l>et 
svarbu, kas jį laimėjo ir gavo. 
Juk pats p. Milleris pripažinai 
tą žaidimo vietoj, Jackson par
ke spalio 13, 1922. Tai kam 
dabar niekus kalbėti ir savin
tis, ko nelaimėjęs. P-as Millc- 
ris sako dar, kad “Teforec” ži
nąs, kas laimėjęs. Be abejo. 
“Refcree” buvo dar paskyręs 
keletą žmonių iš publikom žai
dėjų kirčianis užrašinėti, kad 
teisingiau suskaičius. Tuo rem
damasis jis ir paskirstė 
siems laimėjusiems 

p. Milleris dovanos 
nes jos nelaimėjo, 
dabar da pyksta,
net “'referee” dėl neteisingu
mo ir pačius golfininkus žai
dėjus. L-A. K. Menas.

vi- 
dovanas. 

negavo, 
Del to ir 
įtardamas

GARLAIVIS “LATVIA“ ATVY
KO Į NEW YORKĄ.

Gar-
New

Baltic American Linijos 
laivis “Latvia” atvyko į 
Yorką sausio 13 d.

Juomi atvažiavo 712 pasažie- 
1 rių.

JIEŠKAU savo moterį Karol’nos 
Mišeikienės, kuri prasišalino nuo ma
nęs sausio 16 d., 1923. Kas tokią mo
terį patimys, bukit malonus man 
pranešti, arba ji pati tegul atsišau
kia, nes aš nežinau ka (taryti su tur
tu. A. MIŠEIKA,

3542 Lowe Avė.

KARINIŲ KĄBPENDERIŲ 
prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Gar and Foundry Co., 2310 S. 
Paulina Street.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučerne ir grosernė, arba mainysiu 
ant saliuno. Vieta visokių tautų ap
gyventa Brighton Parke. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutikimas. 
Atsišaukite j Naujienų Skyrių Bright
on Parke.

4138 Archer Avė.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui našlės nuo 

40 iki 45 metų amžiaus, kuri sutiktų 
su manim apsivesti. Gali būt su vie
nu ar dviem vaikais. Esu našlys, 46 
metų amžiaus, be vaikų. Sudžiūvę te
gul neatsišaukia; turi sverti 200 sva
rų. Turtas man nereikalingas. Mano 
adresas toks: A. B., 2606 W. 24 St., 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI
PARDUODAM A SALIUNAS; 

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

2100 W. Austin Avė. 
Tel. West 3021.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS švarus ir apšildo 

rias kambarys jaunam vaikinui Wcst- 
arba Brighton Parko apielin- 

rami vieta ir inteligen-
sidėj 
kėj. luri būt 

žmonės.tiški

1614
Phone

J. M., 
West 46tn St. 
Boulevard 0672.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAMA moterų 
naujai bovehiai skirstyti.

Kreipkitės:
B. GOHEN & SONS, 

1214. S. Union Avė.

REIKALAUJAMA MOTERŲ IR 
merginų 16 metų ir senesnių prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Pakeltos 
gos. Ateikit pasiruošę prie darbo. 

AMERICAN CAN 
COMPANY, 

3951 S. Canal St.

al-

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų pardavinėti sviesto krautu
vėj, $13.00 į savaitę. Turi būt 
16 motų.

4801 S. Ashland Avė.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarinės sąlygos. 
Pusė dienos šeštadieniais.

Kreiptis: Mr. Rosenberg 
, GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.

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

4544 S. Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimus. 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 Št.

DIDELIS BARGENAS. Par
siduoda lenigvų gėrimų saliu
nas ant geniausio kampo, už 
prieinamų kainų. Kreipkitės 
vakarais po 7 valandos vakare.

3047 Archer Avė.

BIZNIERIAI SALIUNČIKAI!
Didelė proga, tikros aukso mainos 

— parduosiu saliuną; randa pigi, pi- 
nigąi kaip šienas.

Telefonuok: Canal 7083 
FRANCKEVICZ, 

2015 So. Robey 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.

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

Kreipkitės:
710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI GERA UŽE1- 
gos vieta minkštų gėrimų. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
1632 W. 46th St.

i
»

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
ne lietuvių apylinkėj, šviežios pre
kes ii- visi jtaisyrhar. Pig'i randa su 
kambariais. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Atsinešk depozito. Kaina $2,- 
000.00.

562 W. 18th St.
Tel. Roosevelt 7776.

PARDAVIMUI ar mai
nymui Cable statusis pianas. 
Parduosiu pigiai už pinigus 
ar mainysiu ant Fordo 
Touring karo.

562 W. 18th St.

PIGIAI PARDUODAMA 
saliunas ir namas. Tikras 
bargenas.

1458 W. 14th Place, 
kampas Laflin.

PARDUODAMA mašina kum
piams piaustyti
Ham Slicer — geram stovy; var
tota tik 3 savaites. Parduos pi- . . »giai.

1723 S. Jefferson gat.

American

PARDAVIMUI barbernė, lie
tuvių kolonijoj, Brighton Par
ke. Yra du krėslai ir viskas bal
tai padabinta. Nauji visi ra
kandai.

Phone Lafayette 0644

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu arba pulruiniis, labai

gyventa. Priežastis pardavimo, 
negaliu vienas apeiti visų biz
nių. 683 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St.

Tel. Boul. 0181

’ BRIGHTON PARKO NAMŲ 
BARGENA1!

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

Pardavimui medinis namas 2 aug- 
šlų 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 palan
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- 
kevvitz, 4034 Archer Avė., prie Cali
fornia Avė., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS kiekvienam 
norinčiam įsigyti namą su bizniu ge
roj l’etuvių ir kitokių tautų apgy
vento! vietoj. Einu i kita biznį, užtai 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, kurs bus pirmas tas laim-šs.

3616 So. Halsted SI.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Enverald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ia išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba fanuos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824.
KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nnnirkt. BuČęrnes, 
grosemes, automobilius, lotus mainr 
ant namų Dar aš skolinu pinigus an' 
antrų nvorgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va- 

caro pirmadieniais, trečiadieniais, 
jenktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
intadieniais nuo 9 iki 1. 
-------------------—--------- :-----------------

IŠMAINYMUI.
Kanvpinis nauias 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.

DIDĖT,TS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui'gerai apsimokantis ga

ražo biznis su hudinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis išdirbtas ii 
randasi geroj biznio vietoj; reikin 
anie $6000 įmokėti, likusius lengvai? 
išmokėjimais: nardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J 
Yushkewitz, 4034 Archer 
California Avė., Chicago,

Avė., prie 
III.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 

MAREK KRAUS 
1720 W. Chicago Avenue, 

arti Augštutinio Kelio. 
Kasa atdara kas vakaras 

iki 9 vai. 
Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimaS, siuvi

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

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

Sara Patek, pirminink*.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

^nlruiH

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
VI'AILORING SUHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

‘Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

ANGLŲ KALBOS 
mokinama pasikalbėjimo bučiuj moki
niai visai nemoka anglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnės anglų ir lo
tynų kalbu gramatikos.

MISS DONNELLY, ' ■ 
421 Belden Avė.,

Tel. Diversey 2132.


