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KLAIPĖDA PAVEDE GELEžKELIUS LIE IAI
Siunčia daugiau kariuomenės į Ruhr Karo stovis Ruhr 

distrikte
Sandarečių Seimas
Seimo atidarymas irjka(bos.

Atima vokiečių maistą ĘERLINAS, sausio 26. - 
Gautomis žiniomis, Francuos 
okupacijos valdžia paskelbė

150000 Ruhr angliakasių ^reikuoja

Klaipėdos geležinkeliai pa 
vesti Lietuvos kontrolei

Lietuvos pasiuntinys jau Klai
pėdoje.

KLAIPĖDA, sausio 25 (Ra-

čių smarkumas ir didelė per
kamoji spėka Amerikos dole
rio, yra priežastimi Klaipėdos 
sukilimo ir jo pasisekimo, pa
sak Antano Smetonos, nepa
prasto Kauno valdžios pasiun
tinio. Jis pirmiau buvo Lietu
vos prezidenjas ir dabar at
stovaus Lietuvą derybose su 
Santarvės ambasadorių tary
bos Paryžiuje paskirtąja talki
ninkų komisija. Derybos, tiki
masi, prasidės penktadieny.

Kaip smarkumą, taip ir do
lerius patiekė Amerikos lietu
viai, sakė Smetona. Jis tvirti-) 
no, kad Lietuvos valdžia nėra 
kalta už Klaipėdos, sukilimą, 
kuris buvo suorganizuotas ir 
finansuojamas lietuvių draugi
jų Amerikoje.
Eina prie prisidėjimo prie Lie

tuvos
Kada talkininkų komisija at

vyks, ji atras, kad talkininkų 
kontrolę Klaipėdos krašte pa
vadavo Mažosios Lietuvos val
džia. Nors naujoji valdžia gy
vuoja dar tik savaitę laiko, bet 
ji jau padarė svarbių žingsnių 
krašto prijungimui prie Lietu
vos.

Šiandie Jonas Žilius, dabarti
nis Lietuvos atstovas Klaipėdos 
krašte, buvęs pirmiau Lietuvos 
atstovas \Vashingtone (jis bu
vo tik finansinės misijos narys, 
o ne atstovas) pranešė “Tri
būne” (Chicago), kad Mažo
sios Lietuvos valdžia nutarė 
atiduoti Lietuvos (Kauno val
džios) kontrolei! penkiems me
tams geležinkelius, paštą ir 
telegrafą. Ta sutartis tapo pa
daryta po to, kaip Vokietija 
ignoravo 24 valandų ultimatu
mą aprūpinti geležinkelius 
Klaipėdos krašte. Traukinių

linio spartumo rybas.
Smetona mano pasiūlyti tal

kininkų komisijai kompromi
są, sulig kurio ji turėtų pripa
žinti Klaipėdos valdžią de f ac
to. Jis sako, kad jei Kauno 
valdžia apleis Mažąją Lietuvą, 
tai Lietuvoj gali ištikti revoliu
cija.7 Jis taipjau sako, kad 
jei lietuviai netektų šio distYik- 
to, gyventojai (pradėtų 
karą rytiuej Europoj.

naują

Siunčia daugiau kareivių
Dar du franeuzų korpusai siun

čiami | Ruhr distriktą.

gen. Petisne. Pirmas Lietuvos 
traukinis atvyko iš Kauno šiah 
die. Ta žinia nustebino talki
ninkų atstovus, kurie duoda 
suprasti, kad naujoji valdžia 
galbūt peržengia internaciona-

DUESSE1LDORF, sausio 26. 
— Duess-eldorff miesto galva ir, 
|M)licijos viršininkai tapo arės- am 
tuoti ir bus atiduoti karo teis
mui tS nevykininią įsakymų. 
Juos kaltinama už sumišimus, 
kuriuos franeuzų kareiviai su
stabdė paleisdami kelis šūvius.

Dar du korpusai iš Alsace- 
Lotaringijos yra siunčiam i 'į 
Ruhr distriktą. Manoma, kad 
tuojaus bus paskelbtas 
stovis, jei . bus bandoma 
toli manifestacijas.

Angliakasiai visame 
distrikte pamaži apleidžia dar
bą. Ekonominis krašto gyveni
mas užmirė. Francuzaį per 
šias dvi savaites neįstengė iš 
Ruhr nė tiek išgauti, kad ap
mokėjus okupacijos išlaidas.
150,000 mainerių streikuoja

ESSENAS, sausio 26. ■— Po 
vykusių riaušių ir demonstra

cijų, Ruhr distrikte vėl ramu.
Tečiaus bedarbė nuolatos di

dėja. Geležinkeliečių streikas 
tęsiasi sėkmingai visame dist
rikte ir laivų plaukiojimas Rei
no upėj yra apsistojęs.

Be to kas valandą vis daugiau 
angliakasių meta darbą, taip 
cad dabar streikuoja jau apie 
150,000 angliakasių. j 

19 žmonių tapo areštuota 
Duessęldorfe delei sumišimų ir 
gen. Degoutte paskelbė, kad jis 
aštriai nubaus vokiečių polici
ją, kuri nebuvo savo vietose ir 
nesirūpino palaikyti tvarką.

Internacionaliniai traukiniai, 
<urie turėtų eiti per Ruhr, da- 
jar eina kitais kraštais. Fran
cijos kariuomenė atsigabena 
užtektinai maisto sau, bet gy
ventojams maisto negabenama.

karo

Ruhr

Utarninke, Sausio 30 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Fred Pearson Salėj, 63 E. 
Main St., St. Charles, III. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Ateikite visi į prakalbas. >

E8BS

ir Kreuzilach distriktuose iš 
priežasties ketvirtadienio de
monstracijų-

Vokietijos valdžia išleido' at
sišaukimą j liaudį, pasirašytą 
prezidento Eberto ir kanclerio 
Cu.no, raginantį susispausti ir 
atsisakyti nuo visokio pertek

 

liaus ir išlaidumo šioj ^lan
doj, kada gręsia pavojus sai 
Vokietijai ir jos žmonių lais\ei 
ir teisėms. Fabrikantai ir pro 
kybos firmos irgi 
šius atsišaukimus į savo darbi
ninkus.*

Tuo pačiu laiku valdžiai 
gręsia milžiniškas deficitas — 
iki pusantro trilijono markių. 
Finansų ministeris Hermes rei- 

I chstage paskelbė, kad visos 
valdžios pajamos, • tikiniąsi, 
sieks tik arti dviejų trilijonų 
markių, kuomet išlaidos sieks 

keturių trilijonų markių.

Prancūzai puola 
vokiečiui

26.DHESSEILDORP, Sausio
Smarkios riaušės prieš fran- 

euzus vėl iškilo čia šiandie, ku
riose keli žmonės liko sužeisti. 
Vokiečių rūstumas delei vaka
rykščio franeuzų šaudymo į 
minią, pasireiškė , franeuzų 
kavalerijai jojant per miestą. 
Vokiečiai pradėjo kavaleristus 
kolipti ir mėtyti į juos akme
nimis. Kavaleristai šov.ė'į orą 
ir pradėjo arkinis trypti žmo
nes, kad juos išvaikius. Arti-

ti strateginėse vietose, pasiren
gę pradėti savo žudymo darbą, 
kai bus reikalo.

Tankiai tapo išsiųsti 
vietas, kur streikuoja angliaka
siai ir kiti darbininkai.

Užgriebė geležinkelius.
ESSENAS, sausio

Šiandie 
iminėti 
rimams 
litarinė

i tas v

26. — 
vokiečiai pradėjo per- 
Ruhr geležinkelius ka- 
tikslams. Absoliute mi- 
kontrolė tapo įvesta 
kurių geelžinkelių ir

jais gabenama tik kareivius ir 
karo medžiagas. Į Ruhr gabe
nama dar daugiau franeuzų 
kareivių-

Dabar Ruhr distrikte ramu, 
bet vokiečiai taip įpykę ant 
franeuzų, kad tik vokiečių po
licija neprileidžia prie kruvinų 
'susirėmimų.

Vokiečių rūstumas dar la
biau padidėjo franeuzams ir 
belgams atėmus iš vokiečių 
daugybes maisto.

3 arius sušaudė.

DUBLINAS, sausio 26.
Trys respublikonai tapo sušau
dyti Birr už nešiojimąsi gink
lų ir už namų plėšimus.

39 žmonės užmušti Ceilone.

sausio 26. — 
nešama, kad 39 

žmonės liklo ižmušti ant Cei
lone salos susidaužius trauki
niui kas įvyko potviniams nu
plovus bėgius. Dauk žmonių 
sužeista, ._____ j , , 31gg>

LiONIDOl
Iš Columbi

PITTSBURGH, Pa., sausio 
25.— šiandie apie 11 vai. ry
to prasidėjo čia Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros IX-las 
seimas. Posėdžiai laikomi 
(Lietuvių Mokslo Draugijos sa
lėj. Seimą atidarė J. Virbic
kas ir pirmiausia buvo paskir
ta mandatų komisija —S- Mo
ckus ir K. Karpavičius -— dėle 
gatų įgaliojimams patikrinti.

Centro sekretoriui K. J. Pau
lauskui trumpais žodžiais pa
sveikinus suvažiavusius delega
tus, pirmas ilgesnę kalbą laikė 

pirmininkas 
Brooklyn, N. 
organizacijos 
taktika, d įs

ivesti

išrinktas 
ąuskas iš 

”Y. Kalbėjo'apie 
reikalus, apie jos 
cipliną. Rekomendavo 
geresnę discipliną ir kad Cent
ras turėtų daugiau galios iš
sprendime kilusių organizaci
joj nesusipratimų, žodžiu, rei
kalavo didesnės centralizacijos.

Antrasis x kalbėtojas, K. 
Draugelis iš Chicagos, sitvo 
kalbą pradėjęs, nuo A. L. T- S. 
įsikūrimo prinąinė, kad laiku, 
kai jie kūrę tą savo (partiją, tai 
buvę net 70 delegatų* kurti gi 
partiją reikėję, ir todėl, kad so
cialistai perdaug neužsisėstų 
ant sprando. Ta tautininkų 
partija sau nesanti daug ko pa
darius, bet daug padėjus tėvy
nei Lietuvai. Politiniame Ižde 
buvę užrekorduota apie $11,- 
000 — tiek buvę surinkta pini
gų Sandarai pasidarbavus, o 
tai buvę dideli jos nuopelnai.

Trečias kalbėtojas — Rrook- 
lyno “Vienybės” redaktorius J. 
Sirvydas —- kalba apie lietuvių 
politines sroves ir jų obalsius. 
Pasak jo, sandariečių obalsis 
esąs: visi lietuviai — Lietuvai, 
o Lietuva — lietuviams. Kitų 
dviejų sroviu obalsiai esą: vie
nos - (Lietuviai Kristui, o Kri
stus Lietuvai; kitos — Darbi
ninkai visų, šalių vienykitės. 
Toliau kalbėtojas pareiškė, kad 
Lietuva neturinti teisėto pre
zidento, kadangi dabartinis jos 
prezidentas Stulginskis išrink
tas vos trisdešimt šešiais Sei
mo balsais, tuo tarpu kad Sei
mas slisideda iš 78 atstovu.

valdybos, susirikusios Haago- 
je, laikos kongreso Jauka

lo narių komisija, arba vei
kimo kemitdtas, posėdžiavo 
Kodine sausiė 5 ir 6 dd. Savo 
atsišaukime ji tari) kitko sako, 
kaiį buvusiam kongrese galės 
dalyvauti liktai socialistinės 
darbininkų partijos, bet ne na
cionalistai ir ne komunistai, ^u 
Maskvos internacionalu esą 
negalima susikalbėti, kadangi 
jam rupi ne darbininkų klases 
vienijimas, o skaldymas.

Kiekviena socialistinė partija 
galės siųsti į Hamburgo kon
gresą delegatų, ne daugiau 
kaip ^penkiasdešimts. Iki 
kovo 10 <1. turi būt įteikta ko
misijai partijų sumanymai ir 
pasiūlymai kongresui.

Žinios iš Klaipėdos krašto

Seka ant 5-to pusk)

VISUOTINAS PASAULIO 
sociALisry kongresas

100LIETUV1ĮĮMOKYTOJŲ 
VILNIAUS SUVAŽIAVIME

Lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte, pasirodo, kultūrinis lie
tuvių judėjimas nesulaikomai 
auga. “Rytų Lietuva” aprašo 
lietuvių mokytojų suvažiavi

mą, įvykusį Vilniuje gruodžio 
mėnesio gale, kur dalyvavo 
apie 100 mokytojų iš paties 
Vilniaus, iš Švenčionių, Ašme
nos, Lydos, Brasjavo, Gardino 
ir Seinų. Suvažiavimas priėmė 
kaip vienu balsu sekančią pro
testo rezoliuciją dcil mokyklų 
priespaudos, iš lenkų pusės:

“1) Kadangi Vilniaus, Šven
čionių, Ašmenos, o ypač Ly
dos, Braslavo, Gardino ir Seinų 
apskrityse yra sudaryta lietu
vių mokykloms ir visam švie
timo darbui nepakenčiama pa
dėtis, nes lietuvių mokyklos 
naikinamos, mokytojai perse
kiojami išvežami;

2) kadangi privatinis moky
mas verčiamas slaptai varyti;

3) , jokioš“domės nekreipiama 
į Vietos gyventojų reikalavi
mus ir net bauginama ir bau
džiama, o kai kreipiamasi į 
mokslo Valdžią tai girdima pa
sityčiojimų, esą Lenką Vyriau
sybę, nė vienos tautos Zieperse- 
kiojanli ir jos švietimo netruk
danti —

mes lietuviai mokytojai, su
sirinkę Vilniuje 1922 m. Gruo
džio mėn. 28 - 30 d., ir ap
svarstę šią nepakenčiamą pa
dėtį, nutarėm reikalauti:

1. kad lietuvių mokyklos 
darbas Imtų išimta^dš policijos 
globos,

CHICAGO? III., sausio 26 d. 
— Atėjusieji iš Europos socia
listų laikraščiai praneša, kad 
visuotinas tarptautinis socialis
tų •■kongresas įvyks gegužės 21 
d. 1923 m. Hamburge. Kongre
so laiką, dienotvarkę ir dalyva
vimo sąlygas nustatė 10 narių 
komisija, kurią paskyrė antro
jo internacionalo ir Viennos 
socialistinių partijų sąjungos

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 26 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų .....

Belgijos 100 frankų ........
Danijos 100 frankų .........
Finų 100 markių..............
Francijos 100 frankų ....
Italijos 100 lirų ...........
Lietuvos 100 Litų .........
Lenkų 100 markių ,.......

Norvegijos 100 kronui .....
Olandų 100 guldenų........
ŠVeiCarų 100 m ark iii .....
Švedijos 100 kronų .........
Vokietijos 100 markių •

.... $4.65

......

.... $5.75 
... $19.53 
...... $2.50 
.... $6.36 
.... $4.78
... $10.00 
....... %c 
... $18.65 
.... $39.54

$18.81
.... $26.75

Šiame “Naujienų” numeryje 
vėl paduodame pluoštą įdomių 
žinių iš Klaipėdos krašto, per
spausdinę jas iš “Prūsų Lietuvių 
Balso”'.

Atskleidus šito klaipėdiečių 
laikraščio puslapius sausio mė
nesinio pradžioje išėjusiuose nu
meriuose, puola i akį pirmiau
sia tas faktas, kad jie yra pilni 
viešų susirinkimų aprašymų ir 
rezoliucijų, kurios visos reiškia 
žmonių protestą prieš sumany
mą padaryti Klaipėdos kraštą 
“freištatu” ir žmonių reikalavi
mą sujungti kraštą su Lietuva.

Tos žinios vaizdžiai rodo, kaip 
kilo J^laipėdos krašte judėjimas 
už susidėįimą su Lietuva ir 

1 brendo maištas prieš Santarvę, 
■ išsiveržęs4 sausio 10 .d. atviru 
ginkluotu sukilimu.

, Yra ir kitų įdomių dalykų. 
“Prūsų Lietuvių Bal&” 1 nume
ryje (sausio 3 d. 1923 m.) ran- 

, dame žymioje vieloje išspaus
dintą Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto atsišaukimą į

1 Amerikos lietuvius su prašymu 
paremti klaipėdiečius kovoje su 
“frJištalninkais”. Ten pat ran
dame įdėtą pirmam puslapyje 
Chicagps lietuvių kalblegramą 
Klaipėdos krašto lietuviams (iš
siųstą po pirmojo masinio mitin
go, įvykusios gruodžio 17 d. 
McKinley parko svetainėje), iš 
to matyt,, kaip klaipiediečiai 
brangina Amreikos lietuvių pri
tarimą ir kiek daug vilties jie 
deda amerikiečių pagelbai.

Sausio 5 d. tas pats klaipėdie
čių laikraštis praneša, kad kraš
to direktorija nustatė, jog pini
gų kursas yra 600 markių už 1 
litą, duodama galimybės tuo bu- 
du mokėti valdžios mokesnius 
Lietuvos pinigais. Taigi jau ir 
senoji, priešingoji Lietuvai kraš
to valdžia buvo prispirta tiesti 
kelią Lietuvos valiutos įvedimui 
Klaipėdoje. Katastrofingas mar
kės kurso puolimas, francu- 
zams įsilaužus į Ruhr apskritį, 
padarė dabar tą finansų refor
mą būtinybe Klaipėdos krašte, 
ir naujoji Mažosios Lietuvos val
džia jau vien tik ačiū šitai re
formai gali įgyti' simpatiją dau
gelio žmonių Klaipėdos krašte, 
kurio pirma buvo priešingi dė
jimui prie Lietuvos.

2) kad Lenkų Valdžia skirtų 
mokyklos!)a lietuvius mokyto
jus ir medžiaginai rūpintų,

3) kad privatinė lietuvių ini
ciatyva švietimo srity nebūtų 
varžoma, w

4) kad naminis ir privatinis 
mokymas nebūtų draudžiamas,

5) kad asmenys dėl žmonių 
švietimo nebūtų j^rsekiojami 
ir

6) grąžinti ištremtuosius”
Rezoliuciją priėmus kalba 

daktaras Basanavičius. Jis dė
koja už įteiktą jam pasveikini
mą ir prašo rinkti Vilniaus 
krašto lietuvių folklorą: dai
nas, pasakas, priežodžius, pa-* 
taries, mįsles, burtus, įvairius 
žodžius tr tt.

Posėdis baigėsi 1 vai. 45 m.
Posėdy dalyvavo apie 100 

mokytojų, lenkų valdžios at
stovė p,- Jakubauskienė ir kele
tas draugijų bei spaudos at

Brž. Liet. Gelbėjimo Komiteto 
Raštas Vyr. Komisarui dėl Lei
dimo padaryti Klaipėdoj padėkos 

Manifestaciją.

Nuorašas.
Klaipėda, 1922 m. Gruodžio m. 

28 dieną.
Ponui Petisnė

Vyr. Santarvės Valstybių Ko
misarui Klaipėdos Krašte.

Didžiai^ gerbiamas ponas Ko
misare !

Norėdami išreikšti Santarvės 
valstybėms atvirą padėką už 
pripažinimą musų brolių valsty
bės de jure, turime garbės pra
šyti jūsų neatsisakyti leisti 
mums šio mėnesio 30 dieną Klai
pėdos miesto padaryti padėkos 
demonstraciją, kurioj butų gali
ma Klaipėdos lietuviams savo 
išsitikėjimą ir simpatijos jaus
mus išreikšti Santarvės valsty
bėms, jusų asmeny. Musų at
stovas p. Braks jau yra kreipęs į 
jumis tuo reikalu, kuomet jus 
teikėtės leisti susirinkimą tik už
darytame ruime. Bet kadangi

stovų.
v

dienoms Klaipėdoje negalima 
gauti ruimų, tad remdamos lie
tuvių gyventojų noru kreipia
mės dar kartą į jumis, prašyda
mi musų prašymą patenkinti ir 
leisti Klaipėdos lietuviams su
renki! atvirą padėkos susirinki
mą ant Teatro pleciaus, dalyvau
jant trubų orkestrams.

Tvirtai tikėdami, jog musų 
prašymas bus išpildytas, prašo
me priimti p. vyr. komisare mu
sų aukštą pagarbos pareiškimą.

Vyriausio Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto.

Vize-pirmin. pas. Levartas)
Sekretorius (pas. šaulinskis).

Maž. Liet. Gelbėjimo Komiteto 
skunda vyr. Komisarui dėl Rus

nės atsitikimų.

Nuorašas.
Klaipėda, 1922 m. Gruodžio 

3^ dieną.
Gerb. Vyriausiam Santarvės 

Valstybių Komisarui p. Petisnė 
Klaipėdoj.

Aukštai Gerb. P. Komisare!
Tunu garbės jums štai ką 

pranešti.
1. šio mėnesio 28 dieną Mano

sios Lietuvos Gelbėjimo Komite
tas buvo suruošęs susirinkimą 
Rusnėje Loll’o salėje. Susirinki
mas tapė pirm pradėjimo poli
cijos uždraustas, pamatavimu, 
kad ne laiku esąs primalduotas.

2. Publikai išsiskaidžius, iš 
Komiteto vadovybės Rusės tame 
pačiame name, kur susirinkimas 
turėjo būti, šaliniame kambary
je, tapė suruoštas, su valgymu 
šeimyniškas susibuvimas, apie 
30 ašmenių Rusnės apylinkės 
musų kimų ištikimų draugų), 
jeib pasitarus apie organizaci
nius reikalus. Policijos ober- 
wachtmcisteris Schneidereit už
draudė ir šį šeimynišką susirin
kimą: “Die geschlossene Ge- 
sellschaft ist verboten!””

Vardan Mažos. Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto turiu garbės p. 
vyriausią Komisarą klausti:

1. Kas manoma daryti prieš 
tokį veikimą (antrame punkte 
nurodytą Oberwachtmeisterio 
Schneideraičio pasielgimą ir val-

(Seka ant 2-ro pusi.)

Mayoras Thomipsonas atšaukė 
savo kandidatūrą.

CHICAGO. — Mayoras 
rhoniĮ)sonas, kuris rengėsi 
kandidatuoti naujiems rinki
mams ir jau buvo pradėjęs 
rinkti parašus po nominacijos 
peticija, vakar paskelbė kad jis 
daugiau į mayorus nebekandi- 
datuos. ir kad šiuose rinkimuo
se visai 'nedalyvaus. Tikimąsi, 
kad jo priešininkai-republiko- 
nai dabar skils.

10 žmonių prapuolė eksplozijoj
TAMPICO, Meksikoj, sausio 

26. — 10 žmonių prapuolė ir 
22 liko sužeisti ekspliozijoj ant 
aliejaus laivo San Leonardo-

Šiandie - - veikiausia sniegas 
ir šalčiau.

Saulė leka 7:08 v., leidžiasi 
1:57 vai. Mėnuo leidžiasi 2:23

šio mėnesio 30 dieną ir kitoms]v. n.
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KLAIPĖDA PAVEDE GELEžKELIUS LIETUVAI
Siunčia daugiau kariuomenės į Ruhr Karo stovis Ruhr

distrikte
Sandarečių Seimas
Scmo atidarymas ir kalbos.

Atima vokiečių maistą
———————— <

i RERLINAS, sausio 26. - 
Gautomis žiniomis, Francijos 
okupactijos valdžia pasikolbe

150000 Ruhr angliakasių streikuoja

Klaipėdos geležinkeliai pa 
vesti Lietuvos kontrolei

Lietuvos pasiuntinys jau Klai
pėdoje.

KLAIPĖDA, sausio 25 (Ra
šo Donald Day). — Amerikie
čių smarkumas ir didelė per
kamoji spėka Amerikos dole
rio, yra priežastimi Klaipėdos 
sukilimo ir jo pasisekimo, pa
sak Antano Smetonos, nepa
prasto Kauno valdžios pasiun
tinio. Jis pirmiau buvo Lietu
vos prezidentas ir dabar at
stovaus Lietuvą derybose su 
Santarvės ambasadorių tary
bos Paryžiuje paskirtąja talki
ninkų komisija. Derybos, tiki
masi, prasidės penktadieny.

Kaip smarkumų, taip ir do
lerius patiekė Amerikos lietu
viai, sake Smetona. Jis tvirti-) 
no, kad Lietuvos valdžia nėra 
kalta už Klaipėdos, sukilimą, 
kuris buvo suorganizuotas ir 
finansuojamas lietuvių draugi
jų Amerikoje.

Eina prie prisidėjimo prie Lie
tuvos-

linio spartumo rybas.
Smetona mano pasiūlyti tal

kininkų komisijai kompromi
są, sulig kurio ji turėtų pripa
žinti Klaipėdos valdžią de <fac- 
to. Jis sako, kad jei Kauno 
valdžia apleis Mažąją Lietuvą, 
tai Lietuvoj gali ištikti revoliu
ciją. Jis taipjau sako, kad 
jei lietuviai netektų šio distrik- 

naują

a t-

to, gyventojai pradėtų 
karų rytinėj Europoj.

Siunčia daugiau kareivių
Dar du franeuzų korpusai siun

čiami į Ruhr distriktų.

DUESSE1LDORF, sausi* 26.
Duesseldorff miesto galva ir 

l>olicijos viršininkai tapo areš
tuoti ir bus atiduoti karo teis
mui už nevyki ui mą įsakymų. 
Juos kaltinama už sumišimus, 
kuriuos franeuzų kareiviai su
stabdė paleisdami kelis šūvius.

Dar du korpusai iš Alsace- 
Lotaringijos yra siunčiam i į 
Ruhr distriktą. Manoma, kad 
tuojaus bus paskelbtas karo 
stovis, jei/bus bandoma pakar
toti v manifestacijas.

Angliakasiai visame
distrikte pamaži apleidžia dar
bą. Ekonominis krašto gyveni
mas užmirė. Francuzaį per 
šias dvi savaites neįstengė iš 
Ruhr nė tiek išgauti, kad ap
mokėjus okupacijos išlaidas.
150,000 mainerių streikuoja-

ESSENAS, sausio 26. — Po 
vykusių riaušių ir demonstra

cijų, Ruhr distrikte vėl ramu.
Tečiaus bedarbė nuolatos di

dėja. Geležinkeliečių streikas 
tęsiasi sėkmingai visame dist-

ir Kreuznach distriktuose 
priežasties ketvirtadienio 
i nens t racijų-

Vokietijos valdžia išleido
sišaukimų į liaudį, pasirašytų 
prezidento Eberto ir kanclerio 
Cu.no, raginantį susispausti ir 
atsisakyti nuo visokio pertek
liaus ir išlaidumo šioj valan
doj, kada gręsia pavojus visai 
Vokietijai ir jos žmonių laisvei 
ir teisėms. Fabrikantai ir pre
kybos firmos irgi leidžia pana
šius atsišaukimus į savo darbi
ninkus..

Tuo pačiu laiku valdžiai 
gręsia milžiniškas deficitas — 
iki pusantro trilijono markių. 
Finansų ministeris Hermes rei- C
chstage paskelbė, kad visos 
valdžios pajamos, » tikimąsi, 
sieks tik arti dviejų trilijonų 
markių, kuomet 4išlaidos sieks 
arti keturių trilijonų markių.

26.

Ruhr
Kada talkininkų komisija at

vyks, ji atras, kad talkininkų

vadavo Mažosios Lietuvos val
džia. Nors naujoji valdžia gy
vuoja dar tik savaitę laiko, bet

“Tri-
Mažo- 
nutarė

Prancūzai puola 
vokiečius'

V , ■

-DUESSEILDORF, sausio
Smarkios riaušės prieš fran- 

euzus vėl iškilo čia šiandie, ku
riose keli žmones liko sužeisti. 
Vokiečių rūstumas delei vaka
rykščio franeuzų šaudymo į 
minių, pasireiškė , franeuzų 
kavalerijai jojant per miestų. 
Vokiečiai pradėjo kavaleristus 
kolioti ir mėtyti į juos akme
nimis. Kavaleristai šov.e į orų 
ir pradėjo arkiais trypti žmo
nes, kad juos išvaikius. Arti
lerija ir kulkasvaidžiai pastaty
ti strateginėse vietose, pasiren
gę pradėti savo žudymo darbą, 
kai bus reikalo.

Tankiai tapo išsiųsti
vietas, kur streikuoja angliaka
siai ir kiti darbininkai.

i tas v

krašto prijungimui prie Lietu
vos.

Šiandie Jonas Žilius, dabarti
nis Lietuvos atstovas Klaipėdos 
krašte, buvęs pirmiau Lietuvos 
atstovas VVashingtonc (jis bu
vo tik finansines misijos narys, 
o ne atstovas) pranešė 
hune” (Chicago), kad 
sios Lietuvos valdžia
atiduoti (Lietuvos (Kauno val
džios) kontrolei! penkiems me
tams geležinkelius, paštą ir 
telegrafų. Ta sutartis tapo pa
daryta po to, kaip Vokietija 
ignoravo 24 valandų ultimatu
mą aprūpinti geležinkelius 
Klaųjčdos krašte. Traukinių 
vaikščiojimą sustabdyti įsakė 
gen. Petisnė. Pirmas Lietuvos 
traukinis atvyko iš Kauno šiah 
die. Ta žinia nustebino talki
ninkų atstovus, kurie duoda 
suprasti, kad naujoji valdžia 
galbūt peržengia internaciona-

no upėj yra apsistojęs.
Be to kas valandą vis daugiau 

angliakasių meta darbą, taip 
cad dabar streikuoja jau apie 
150,000 angliakasių. »

19 žmonių tapo areštuota 
Duesseldorfe dalei sumišimų ir 
gen. Degoutte paskelbė, kad jis 
aštriai nubaus vokiečių polici
ją, kuri nebuvo savo vietose ir. 
nesirūpino palaikyti tvarkų.

Internacionaliniai traukiniai, 
kurie turėtų eiti per Ruhr, da- 
xir eina kitais kraštais. Fran- 
cijos kariuomenė atsigabena 
užtektinai maisto sau, bet gy
ventojams maisto negabenama.

Užgriebė geležinkelius.
ESSdfaN'AS, sausio 26. —

Šiandie vokiečiai pradėjo per-
iminėti Ruhr geležinkelius ka
riniams
litarinė kontrole tapo įvesta 
ant niekurių geelžinkelių ir 
jais gabenama tik kareivius ir 
karo medžiagas. Į Ruhr gabe
nama dar daugiau franeuzų 
kareivių-

Dabar Ruhr distrikte ramu, 
bet vokiečiai taip įpykę ant 
franeuzų, kad tik vokiečių po-

tikslams. Absoliute mi-

PITTSBURGH, Pa., sausio 
25. -— šiandie apie 11 vai. ry
to prasidėjo čia Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros IX-las 
seimas. Posėdžiai laikomi 
(Lietuvių Mokslo Draugijos sa
lėj. Seimų atidarė J. Virbic
kas ir pirmiausia buvo paskir
ta mandatų komisija S Mo
ckus ir K. Karpavičius — (lėle 
gatų įgaliojimams patikrinti.

Centro sekretoriui K. J. Pau
lauskui trumpais žodžiais pa
sveikinus suvažiavusius delega
tus, pirmas ilgesnę kalbų laike 
naujai ^išrinktas pirmininkas 
J. Liulkaųskas iš Brooklyn, N. 
V?Kirtbajp i e'” o rga n izaci j os 
reikalus, apie jos taktikų, dis
cipliną. Rekomendavo įvesti 
geresnę disciplinų ir kad Cent
ras turėtų daugiau galios iš
sprendime kilusiu organizaci
joj nesusipratimų, žodžiu, rei
kalavo didesnėj* centralizacijos.

Antrasis kalbėtojas, K. 
Draugelis iš Chicagos, savo 
kalbų pradėjęs, nuo A. L. T- S. 
įsikūrimo prirpinė, kad laiku, 
kai jie kūrę tų savo (partijų, tai 
buvę net 70 delegatų- kurti gi 
partiją reikėję, ir todėl, kad so
cialistai perdaug neužsisėstų 
ant sprando. Ta tautininkų 
partija sau nesanti daug ko pa
darius, bet daug padėjus tėvy
nei Lietuvai. Politiniame Ižde 
buvę užrekorduola apie $11,- 
000 — tiek buvę surinkta pini
gų Sandarai pasidarbavus, o 
tai buvę dideli jos nuopelnai.

Trečias kalbėtojas — Brook- 
lyno “Vienybės” redaktorius J. 
Sirvydas — kalba apie lietuvių 
politines sroves ir jų obalsius. 
Pasak jo, sandariečių obalsis 
esųs: visi lietuviai — Lietuvai, 
o Lietuva — lietuviams. Kitų 
dviejų srovių otbalsiai esu: vie
nos — (Lietuviai Kristui, o Kri
stus Lietuvai; kitos — Darbi
ninkai visų, šalių vienykitės. 
Toliau kalbėtojas pareiškė, kad 
Lietuva neturinti teisėto pre
zidento, kadangi dabartinis jos 
prezidentas Stulginskis išrink
tas vos trišdešimt šešiais Sei
mo balsais, tuo tarpu kad Sei
mas susideda iš 78 atstovų.

♦ .
Seka ant 5-to pusi.)

valdybos, susirinkusios Haago- 
je, taikos kongreso laiku-

10 narių komisija, arba vei
kimo komitetas, posėdžiavo 
Kodine sausio 5 ir 6 dd. Savo 
atsišaukime ji tarp kitko sako, 
kad buvusiam kongrese galės 
dalyvauti tiktai socialistines 
darbininkų partijos, bet ne na
cionalistai ir ne komunistai, §u 
Maskvos internacionalu esą 
negalima susikalbėti, kadangi 
jam rupi ne darbininkų klasės 
vienijimas, o skaldymas.

Kiekviena socialistinė partija

Žinios iš Klaipėdos krašto
dienoms Klaipėdoje negalima 
gauti ruimų, tad remdamos lie
tuvių gyventojų noru kreipia
mės dar kartų į jumis, prašyda
mi musų prašymą patenkinti ir 
leisti Klaipėdos lietuviams su
renki i atvirą padėkos susirinki-

Šiame “Naujienų” numeryje 
vėl paduodame pluoštą įdomių 
žinių iš Klaipėdos krašto, per
spausdinę jas iš “Prūsų Lietuvių 
Balso”'.

Atskleidus šito klaipėdiečių 
laikraščio puslapius sausio mė
nesinio pradžioje išėjusiuose nu- mą ant Teatro pleciaus, daiyvau- 
meriuose, puola į akį pirmiau
sia tas faktas, kad jie yra pilni 
viešų susirinkimų aprašymų ir 
rezoliucijų, kurios visos reiškia 

kon- žmonių protestą prieš sumany
mą padaryti Klaipėdos kraštą 
“freištatu” ir žmonių reikalavi
mą sujungti kraštą su Lietuva.

Tos žinios vaizdžiai rodo, kaip 
kilo Klaipėdos krašte judėjimas 
už susidėjimą su Lietuva ir 
brendo maištas prieš Santarvę, 

j išsiveržęse sausio 10 .d. atviru 
ginkluotu sukilimu.

i Yra ir kitų įdomių dalykų. 
“Prūsų Lietuvių BaliSp” 1 nume
ryje (sausio 3 d. 1923 m.) ran- 

pasirodo, kukurinis lie- (janie žymioje vietoje išspaus-
> nesulaikomai Mažosios Lietuvos Gelbėji- 

mo Komiteto atsišaukimų į 
1 Amerikos lietuvius su prašymu 
paremti klaipėdiečius kovoje su 
“fmštatninkaiš”. Ten pat ran
dame įdėtą pirmam puslapyje 
Chicagps lietuvių kalblegramą 
Klaipėdos krašto lietuviams (iš
siųstą po pirmojo masinio mitin
go, įvykusios gruodžio 17 d. 
McKinley parko svetainėje), iš 
to matyt,, kaip klaipiediečiai 
brangina Amreikos lietuvių pri
tarimą ir kiek daug vilties jie 
deda amerikiečių pa^elbai.

Sausio 5 d. tas pats klaipėdie
čių laikraštis praneša, kad kraš
to direktorija nustatė, jog pini
gų kursas yra 600 markių už 1 
lilą, duodama galimybės tuo bu- 
du mokėti valdžios mokesnius 
Lietuvos pinigais. Taigi jau ir 
senoji, priešingoji Lietuvai kraš
to valdžia buvo prispirta tiesti 
kelią Lietuvos valiutos įvedimui 
Klaipėdoje. Katastrofingas mar
kės kurso puolimas, francu- 
zams įsilaužus į Ruhr apskritį, 
padare dabar tą finansų refor
mą būtinybe Klaipėdos krašte, 
ir naujoji Mažosios Lietuvos val
džia jau vien tik ačiū šitai re
formai gali įgyti simpatiją dau
gelio žmonių Klaipėdos krašte, 
kurie pirma buvo priešingi dė
jimui prie Lietuvos.

gresų delegatų, 
kaip penkiasdešimts.

ne daugiau
Iki

misijai partijų sumanymai 
pašildymai kongresui.

j ant trubų orkestrams.
Tvirtai tikėdami, jog musų 

prašymas bus išpildytas, prašo
me priimti p. vyr. kpmisare mu
sų aukštą pagarbos pareiškimą.

Vyriausio Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto.

Vize-pirmin. pas. Levartas)
Sekretorius (pas. šaulinskis).

VISUOTINAS PASAULIO 
MCIALISTŲ KONGRESAS

100 LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
VILNIAUS SUVAŽIAVIME

Lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte, 
tuvių judėjimas i 
auga. “Rytų Lietuva” aprašo 
(lietuvių mokytojų suvažiavi- i 

mą, įvykusį Vilniuje 
mėnesio gale, kur 
apie 100 mokytojų 
Vilniaus, iš Švenčionių, Ašme
nos, Lydos, Brasjavo, Gardino 
ir Seinų. Suvažiavimas priėmė 
kaip vienu balsu sekančių pro
testo rezoliuciją dol mokyklų 
priespaudos, iš lenkų pusės:

“1) Kadangi Vilniaus, Šven
čionių, Ašmenos, o ypač Ly
dos, Braslavo, Gardino ir Seinų 
apskrityse yra sudaryta lietu
vių mokykloms ir visam švie
timo darbui nepakenčiama pa
dėtis, nes lietuvių 
naikinamos, mokytojai 
klojami išvežami;

2) kadangi privatinis 
mas verčiamas slaptai

3) jokioj domės nekreipiama 
į vietos gyventojų reikalavi
mus ir net bauginama ir bau
džiama, o kai kreipiamasi į 
mokslo Valdžių tai girdima pa
sityčiojimų, esu Lenkų Vyriau
sybę, nė vienos tautos deperse- 
kiojanli ir jos švietimo netruk
danti —

gruodžio

iš paties

mokyklos
perse-

mok v-

Maž. Liet. Gelbėjimo Komiteto 
skunda vyr. Komisarui dėl Rus

nės atsitikimų.

Šiandien, Sausio 27 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės J. Engels Salėj, Garfield 
Parke, 3720 W. Harrison St, Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus j prakalbas.

susirėmimų.
Vokiečių rūstumas dar 

biau padidėjo franeuzams 
belgams atėmus 
daugybes maisto.

ir
iš vokiečių

f

3 arius sušaudė.

26. — 
sušau-

DUBLINAS, sausio 
Trys respublikonai lapo 
dyti Birr u| nešiojimąsi gink
lų ir už namų plėšimus.

39 žmonės užįmušti Ceilone.

Utarninke, Sausio 30 d. 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Fred Pearson Salėj, 63 E. 
Main St., St. Charles, III. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Ateikite visi į prakalbas.

LONDONAS, sausio 26.
Iš Columbo pranešama, kad 39 
žmonės liko užmušti ant Cei- 
lone salos susidaužius trauki
niui kas įvyko potviniams nu
plovus bėgius. Dauk žmonių 
sužeista. . ,

V ’ i u.------ ? -----L U JA.UIF&M ..

CNiI<CAGO,vIll., sausio 26 d.
Arėjusieji iš Europos socia

listų laikraščiai praneša, kad 
visuotinas tarptautinis socialis
tų kongresas įvyks gegužės 21 
d. 1923 m. Hamburge. Kongre
so laiką, dienotvarkę ir dalyva
vimo sąlygas nustatė 10 narių 
komisija, kurią paskyrė antro
jo internacionalo ir Vienuos 
socialistinių partijų sąjungos

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 26 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų........ $4.65
Austrijos 100 kronų ................

Belgijos 100 frankų •............. $5.75
Danijos 100 frankų ............... $19.53
Finų 100 markių................. $2.50
Francijos 100 frankų .....    $6.86
Italijos 100 lirų ................... $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ,.................. %c

Norvegijos 100 kronų ........... $18.65
Olandų 100 guldenų............... $39.5 I
Šveicarų 100 markių .......  $18.81
Švedijos 100 kronų ...............  $26.75 . i,.,,..
Vokietijos 100 markių % c l ‘

mes lietuviai mokytojai, su
sirinkę Vilniuje 1922 m. Gruo
džio men. 28 30 d., ir ap
svarstę šių nepakenčiamų pa
dėtį, nutarėm reikalauti:

1. kad lietuvių (mokyklos 
darbas butų išimtas iš policijos 
globos,

2) kad Lenkų Valdžia skirtų 
mokyklosna lietuvius mokyto
jus ir medžiaginai rūpintų,

3) kad privatinė lietuvių ini
ciatyva švietimo srilyz nebūtų 
varžoma, ,

4) kad naminis ir privatinis 
mokymas nebūtų draudžiamas,

5) kad asmenys dėl žmonių 
švietimo nebūtų persekiojami 
ir

6) grąžinti ištremtuosius”
Rezoliuciją priėmus kalba 

daktaras Basanavičius. Jis dė
koja už įteiktą jam pasveikini
mą ir prašo rinkti Vilniaus 
krašto lietuvių folklorų: dai
nas, pasakas, priežodžius, pa-i 
taries, mįsles, burtus, įvairius 
žodžius ir tt.

Posėdis baigėsi 1 vai. 45
Posėdy dalyvavo apie 

mokytojų, lenkų valdžios 
stove pr Jakubauskienė ir kele
tas draugijų bei spaudos at

Nuorašas.
Klaipėda, 1922 m. Gruodžio 

3Q dieną.
Gerb. Vyriausiam Santarvės 

Valstybių Komisarui p. Petisnė 
Klaipėdoj.

Aukštai Gerb. P. Komisare!
Turiu garbės jums štai ką 

pranešti.
1. Šio mėnesio 28 dieną Mažo

sios Lietuvos Gelbėjimo Komite
tas buvo suruošęs susirinkimą 
Rusnėje LolTo salėje. Susirinki
mas tapė pirm pradėjimo poli
cijos uždraustas, pamatavimu, 
kad ne laiku*esąs primalduotas.

2. Publikai išsiskaidžius, iš 
Komiteto vadovybės Rusės tame 
pačiame name, kur susirinkimas 
turėjo būti, šaliniame kambary
je, tapė suruoštas su valgymu 
šeimyniškas susibuvimas, apie 
30 ašmenių Rusnės apylinkės 
musų kimų ištikimų draugų), 
jeib pasitarus apie organizaci
nius reikalus. Policijos ober- 
wachtmcisteris Schneidereit už
draudė ir šį šeimynišką susirin
kimą: “Die geschlossene Ge- 
sellschaft ist verboten!””

Vardan Mažos. Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto turiu garbės p. 
vyriausią Komisarą klausti:

1. Kas manoma daryti prieš 
tokį veikimą (antrame punkte 
nurodytą Oberwachtmeisterio 
Schneideraičio pasielgimą ir val-

• (Seka ant 2-ro pusi.)

m.
100
at

Baž. Liet. Gelbėjimo Komiteto 
Raštas Vyr. Komisarui dėl Lei
dimo padaryti Klaipėdoj padėkos 

Manifestacijų.

Mayoras Thompsonas atšaukė 
savo kandidatūrų.

Nuorašas.
Klaipėda, 1922 m. Gruodžio m. 

28 dieną.
Ponui Petisnė

Vyr. Santarvės Valstybių Ko
misarui Klaipėdos Krašte.

Didžiai* gerbiamas ponas Ko
misare !

Norėdami išreikšti Santarvės 
valstybėms atvirą padėką už 
pripažinimą musų brolių valsty
bės de jure, turime garbės pra
syti jūsų neatsisakyti leisti 
miims šio mėnesio 30 dieną Klai
pėdos miesto padaryti padėkos 
demonstraciją, kurioj butų gali- 

„ ma Klaipėdos lietuviams savo 
išsitikėjimą ir simpatijos jaus
mus išreikšti Santarvės valsty
bėms, jūsų asmeny. Musų at
stovas p. Braks jau yra kreipęs į 
jumis tuo reikalu, kuomet jus 
teikėtės leisti susirinkimą tik už
darytame ritime. Bet kadangi 

. šio mėnesio 30 dieną it kit....s

CHICAGO. — Mayoras 
Thompsonas, kuris rengėsi 
kandidatuoti naujiems rinki
mams ir jau buvo pradėjęs 
rinkti parašus po nominacijos 
peticija, vakar paskelbė kad jis 
daugiau į mayorus nebekandi- 
datuos. ir kad šiuose rinkimuo
se visai nedalyvaus. Tikimąsi, 
kad jo priešini nkai-republiko- 
nai dabar skils.

10 žmonių prapuolė eksplozijoj
TAM'PIGO, Meksikoj, sausio 

26. — 10 žmonių prapuolė ir 
22 liko sužeisti ekspliozijoj ant 
aliejaus laivo San Leonardo-

šiandie veikiausia sniegas 
ir šalčiau.

Saulė teka 7:08 v., leidžiasi 
1:57 vai. Mėnuo leidžiasi 2:23’
v. n.
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Adomas ir Jieva
\ OPERETĖ DVIEJŲ AKTŲ

Rengia L. M. P. S. 43 kp. ir L. D. L. D. 92 kp.

Nerišlioj, Sausio-January 28 d., 1923
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ,

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III. >

A. P. KVEDERAS.
Gerbiamieji! širdingai kviečiame atsilankyti ant 

minėto vakaro. Programas bus turtingas ir įvairus. Ą. 
P. Kvederas Adomo rolėj. Zosė Vaicikauskaitė — Jievos 
rolėj. Taipgi eilė ir kitų artistų.

Durys atdaros nuo 4 vai. po pietų. Progr. prasidės 
lygiai 6:30 vakare. Tikietai 75c. Po programo — šokiai. 
Tikietas ant šokių 50c. . Kviečia visus Rengėjai

Wl—I *Į ■ II' III ■' »——■»*——* .11 -M> MM. II — .I^O H ■ I »» » _ - - W
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Rusu Organizacijų Sąjunga Chicagoje

šeštadieni sausio 27 d., 1923 m.

WESTSIDE AUDITORIJOJ
kampas Racine ir Taylor gat.

. Rengia dideli

Rusy-Ukrainiečiy
Koncertu irBaliy

t 
Pirmą kaitą Chicagoje išeis

Rusu Operos Menininkų Choras
Vedamas buvusio Archangelsko choro vedėjo 

Petrograde P. KOZI.OVO
> ir dalyvaujant

Sergijui Borovskiui
Maskvos operos baritonui ir žinomos Rusų Menės direktoriui

Solo smuiku išpildys žinomas smuikininkas

Josif E. č'apik
Solo rusų artistai, rusų ukrainiečių šokiai 

zikalinių numerių.

|r daugelis kitų tr/u-

S Smulkmenos programe.
Pradžia 8 val,-vdk. Bilietai: $1.00 ir 50c.

Puikiausi Balių
Rengia

Draugystė Ražancayps
Subatoj, Sausio-January 27,1923

Šv. Jurgio parapij’ofe svet.,
32nd Place ir Auburn Avė.

Praūžia 6:30 vai. vak. įžanga 85c. ypatai.
Kas tik gyvas į šj puikų balių, nes žinote, kad šita draugystė visuomet 

puikius'vakarus surengia ir gerus muzikantus paima. Visuomet jaunuome
nė būva patenkinta. Taigi ir šitą kaitą stengsimės užganėdinti publiką. , 

Kviečia Komitetas.

Žinios iš Klaipėdos krašto
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

........... ....... . .. i r-i, ■ .... , .., . 
stybinių įstatymų laužimą), per 
ką mes tampame moraliniai įžei
sti ir organizaciniai nuskriausti.

2 Kaip manoma apsaugoti 
ateityje lietuvių teises nuo to
kių panašių skriaudimų?

Priimkite p. vyriausias Komi
saras 'vardan Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto mano pa
garbos žodžius *

(pas. T. Bruvelaitis.
M. L. G. Komiteto narys ir 

reikalų vedėjas.

tyčiuose vienbalsiai pareiškiam, 
kad norim savo krašto laimę iš
spręsti taip, katLbutų naudai vi
sai lietuvių giminei, taipjau kuo- 
gi’iežčiausiai protestuojam Var
dan tiesos ir teisybės viso pa
saulio akyse prieš norą, iš kur 
jis ir pareitų jnus parduoti len
kams ar tai butų pavidale pro
vizorinio ar galutinio “Freišta- 
to”, kur mus vėl svetimieji val
dytų ir nutautintų.

4. Lietuvių susirinkimaš 
Sauguose.

Metinis Balius
Rengia |

Apveizdos Dievo Dr-ja No. 1 
Septintadienį sausio 28 d., 1923 m.

Apveizdos Dievo parapijos svetainėj
prie Union avė. ir 18 gatves

Pradžia 6 vai. vakare. i Įžanga 25 centai.

Tas balius bus kitekis negu kiti baliai. Jame bus priimami nariai j 
draugiją už dyką, pagal draugijos jfdatus ir dar bus duodama dovanos na
riams kurie nėra sirgę per 10 metų. Kviečia Komitetas.

-imi liir   - - -   -- - —‘ 1   —į • ..................................i /»■

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mbeto ofisai

127 N. Dearbom St., Room
TeL Central 4411. VaL nuo 9-5

Gyvenimo vieta: 
8823 Se. Hallted 9t

Valandos: nuo 6 Iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 Ud U

Vyr. M. Lietuvos Gelbėjimo Ko- 
' miteto protestas pasiuntinių su- 

( /sirinkimui Paryžiuje.
Jo Ekselencijai p. Prezidentui 

Ambasadorių konferencijos Pa
ryžiuj. j

Nuo Versailės pakajaus kon
ferencijos Klaipėdos kraštas yra 
išimtinėj ir nenormalėj padėtyj, 
kuri prastyn eina kas dien, ir ku
ri įtraukia į nelaimes materialio 
pobūdžio, jau nekalbant nuo ne
galimos lų^rales padėties lietu
viškų gyventojų šio krašto.

Kadangi galima numatyti kad 
šita padėtis — po pasikalbėjimų, 
kurių musų šalis yra > pastojusi 
objektas — dar prastyn eitų, pa
darius riš krašto provizorišką 
“Frcištatą’, didi agitacija pra
sidėjo tarp gyventoji^ Klaipėdos 
krašto.

Kad suradus tinkamų priemo
nių išgelbėti kraštą iš nebeišgy
domos nelaimės, kuri jam 
grumzdžia, kad mes ne susiviė- 
nyjam su musų motina tėvyne 
Lietuva, Klaipėdoj susitvėrė Ko
mitetas' gelbėti Maž. Lietuvą. 
Įsteigimo dienoj šitas Komitetas 
turėjo laimę išgirsti džiaugs-i 
minga naujieną pripažinimą de 
jure, musų motinos tėvynės Lie
tuvos per aukštas suvienytas 
Santarvės Valstybes. Didelį 
džiaugsmą atjautė visi gyvento
jai Klaipėdos krašto, kurie tikė
jo matyti šitam atsitikime pra
puolimą visų priešingumų, kurie 
trukdino suglaudimą šito kraš
to su Lietuvos respublika ir pa- 

. gerinimą jo laikinos nepakenčia
mos padėties.

Pilni džiaugsmo mesf lietuviai 
gyventojai Klaipėdos krašto ir 
miesto nutarėm išreikšti iškil- 
mingoj šventėj nustatytos ant 
30 d. decemberio 1922 m., išti
kimiausią padėką Santarvės su- 

į vienytoms valstybėms dėl pripa
žinimo Lietuvos respublikos de 
jure ir išgelbėjimo jos krašto.

)8et Ententės Komisaras 
mums uždraudė organizavimą 
šitos šventes ir išreiškimą musų 
giliausių padėkos jausmų.

Energiškai protestuodami 
prieš šitą įžeidimą musų valios 
ir valnybės (laisevės), mes ma
nome’reikalinga paduoti žiniai 
augštųjų narių paslų konferen
cijos, kad tokie atsitkimhi pada
ro sujudimų tarp vietinių gyven
toj ų ip; grumzdžia nenumatyto
mis konmplikaci jomis.

M. Jankus.
Prezidentas Centralinio Mažo

sios Lietu v. Gelbėjimo Komiteto
Nariai (pas.)
Strekis, Lėbarts, Bruvelaitis
Sekretorius (pas.) šaulinskis.

Šio mėn. 22 d. buvo tarpe kitų 
vietų ir Sauguose didis lietuvių 
susirinkimas katras priėmė vie
nu balsu sekančią rezoliuciją:
Saugų susirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Saugų apy
gardos gyventojai 1922 m. gruo
džio 22 d. susirinkę Sauguose p. 
Biges salėje vienbalsiai priėmė 
tokią rezoliuciją: 
i. 7” • “'Klaipėdos krašte, kaip ir vi

soj Lietuvoj nuo amžių gyve
na tikri lietuviai.
Klaipėdos kraštas, kaip ir vi
sa Mažoji Lietuva 600 metų 
buvo svetimų atėjūnų valdo- 
(iomas;
Per 600 metų buvom nUtautį- 

z narni, persekiojami ir^buvo 
naikinama musų lietuviškoji 
kalba ir musų tėvų papročiai.

4. šiandien tebesame tikri lietu
viai ir tokiais norime amžinai 
pasilikti.

5. Musų krašto laimę norime 
taip sutvarkyti, kad musų 
vaikai ga'letų gyventi laimin
gai, laisvai ir tautiniai susi-

1, /

2.

3.

Vienok, didžiausieji lietuvių 
tautos amžinieji neprieteliai pa
mėgsta ir musų rainąjį kraštą 
per vylingumą išsiplėsti. Mes 
šiandien išrenkame Komisiją, i i /

(Seka ant 3-učio pusi.) te '■

Dieną 86c-37c (ir taksai).
Vakarais 40ct30c (ir taksai).

UAJESTICVi TKfArRE-V
Monroe ęat. arti State 

Bepergtogirtis Vodevilius 
šeštad,; Sekmad. 

Šventėmis 
45, ir 22c (ir taksai). 

tŠeinU rateliams 
10c yišskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.
A Dideli komediniai aktai ir 
w krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigą vertę.”

Katyčių gyventojų susirinkimo 
rezoliucija.

A. Kadangi esame lietuviai ir 
savo tautos brangią kalbą, įpra
timus iš mūsų sentėvių paveldė
tus laikome mums už šventus 
dalykus;

2. Kadangi didžiojo karo lai
mėtojai visoms pasaulio tau
toms, ar jos butų didelios ar ma
žos, j yra pripažinę teisę apsi
spręsti ir taip sutvarkyti gyve
nimą, kaip yra naudinga tų tau- 
tti gerovei ir išsiplėtojimui;

3. Kadangi Klaipėdos' kraštą 
pati Santarvė atskirdarna nuo 
Vokietijos, pripažino jį lietuviš
ku kraštu, kur lietuvių gimtinė 
sudaro daugumą gyventojų;

lodei mes Katyčių apygardos 
gyventojai fekaitlingai susirinkę 
šių 1922 m. gruodžio 21 d. Ka-j

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2281 W. 22nd St., kerti Leavitt St 
Telephone Caaal 2552 

Valandos i 4 iki 6 po piet, ir nee 
7 iki 9 vakaro.

Vada visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga
is ant lengvų išlygą.

J ___t, __ _______■

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

Subatoje, Sausio-January 27 dieną, 
LIUOSYBęS SVETAINĖJE, 

Girard ir Wabansia gatvių 
Pradžia 7:8Q valandą vakare.

Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 
dejgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die- 
vti^, kunigus ir miniŠkas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rio,' riūodijo ir dabar dar tebeąuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šiosė apielinkėse. 
Todėl visi kviečiami ncpralčisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakab 
bas Subatoje, Sausio 27 d., marš visi į Liuosybes svetainę.

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

muzįkališkų instrumentų naujausios išdirbystes: armonikų, koncerti- 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sūtaisom viską, kam kas reikia, 
a ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčlam 1 kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Rosite ir Tarkite Vanos 
izth STOEET K«L Keabda IMS

8814-16 RA
Arti 84. Loida Avw^

OTCAflfrk ■’
naaaaBanaa^aiBBaS

____________________________________ ..................................I-----------------------------------------...............................................

Moterims pranešimas.
Bargėnas ant pusės vilnonės skiautės parduodama dėl kelnaičių ir vei

kučių. Kaina: dolerio vertės už 50 centų. Antros $1.50 už 75 centus, $2.00 
už 1 dol.

Marškoniai siūlai dėl mezginių irtsiuvinių: 250 yardų už 10 centų. Ant
ros 1‘ušies, viena 15 centų, o dvi už 25č. Trečos rūšies viena 20c., o try.^50c. 
Lininė baltoji drebi~p«Wodėm ar užvalkalams ir apatinėms dresiukems. 
Kaina: vertės 95c7 parduodama už 22% ir 17% centų.

524 W. 33rd St., trečios Pan.ell, arba pirma gatvė j rytus už Wallace. 
Medinis namas arft antrų lubų. Laikas kiekvieną dieną ir nedaliomis nuo 
9 ryto iki 7 vai. vakaro.

DIDELĖ NAUJIENA W. PULLMANO, ROSELANDO IR 
APIELINKĖS LIETUVIAMS!

PIRMAS MASKARADAS
su 200 dolerių vertes dovanų rengia W. Pullmano Liet. Pašelpinis Kliubas

■ ; šeštadienį, vasario 3 d., 1923 m.
BAJORŪNO SVETAINĖJ 120 ir Halsted gatviŲ W. Pullman, 111

Pradžia 7 vai. vakare.
UŽkvieČiam visus senus ir jaunus į viršminėtą maskaradą, visiems užteks dovanų net po kelias. Svečius 
palinksmins K. Pociaus Jazz orkestrą.Įžanga be mąskos 35c. Su maska 65c. Kviečia KOMITETAS.

----------1----------------------------------------;---------------------------------------f_

antrB^ww^VaSkinis $30000
...j > Rengiamas

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELPINIO KLIUBO
Chicagoje

Subatoje, 27 d. Sausio-Jan., 1923 m.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOC1ATION BLDfi.
19 So. La Šalie 84. 

Room 1808 
Valanclosi 9 ryto iki 5 po plati

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room 888 
Tel.: Central 6399

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

i| Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietsvls Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg* 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avee

i Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki
I 9 vakare. J

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

Phone Central 2568 
Bes. 8203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vaht 6 iki 9 vai.

, Herma n P. Haase I
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comnuerce
133 W. Washington SU 

Phone Main 1808

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 Muslc Co.) 
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietwvy» Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Daarbom St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaaii Avė.

Tel.: Pullinan 6877.

Patalams ir paduškoms 
Plunksnos

4632 So; Ahland Avė.,
TeL: Boulevard 7809

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242 W* 23rd Place

Pradžia 7:30 vaL vak. Muzika Nario J. Philips
Širdingai kviečiam visus lietuvius atsilankyti i šitą linksmą balių.

V komitetas.

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja ] 
Lietuvą arba ant ūkės.

UžkvieČiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS p: kažlawski,
Chicago, III.

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir k^- 
tik dabar aplaikėme 15,000 Svarų pu; 
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kailio 
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardus importuoto im- 
pilams audeklo. Mes padarom1 pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER &
■ D0WN COMPANY, ' 
1833 S. Halsted St., Chicago, 111. ----------1------------------------------ ;-------

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

kiti gerai žinomi PLOŠČTA1
JusQ 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 gamitura’t 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir £37.50.

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

• Atdara kasdien, vakarais ii • 
septlritadieniais.
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LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ,

f 14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

nuo
stybinių įstatymų laužimą), per 
ką mes tampame moraliniai įžei
sti ir organizaciniai nuskriausti.

2 Kaip manoma apsaugoti 
ateityje lietuvių teises nuo to
kių panašių skpąudimų?

Priimkite p. vyriausias Komi
saras 'vardan Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto mano pa
garbos žodžius x

(pas. T. Bruvelaitis.
M. L. G. Komiteto narys ir 

reikalų vedėjas.

Vyr. M. Lietuvos Gelbėjimo Ko
miteto protestas pasiuntinių su- 

1 sirinkimui Paryžiuje. •

tyčiuose vienbalsiai pareiikiam, 
kad norim savo krašto laimę iš- 
spręsti taip, kad butų naudai vi
sai lietuvių giminei, taipjau kuo-
griežčiausiai protestuojAm var
dan tiesos ir teisybės viso pa
saulio akyse prieš norą, iš kur 
jis ir pareitų jnus parduoti len
kams ar tai butų pavidale pro
vizorinio ar galutinio “Freišta- 
to”, kur mus vėl svetimieji val
dytų ir nutautintų. ♦

4. Lietuvių'susirinkimas 
Sauguose.

Balius
Rengia

Apveizdos Dievo Dr-ja No. 1 
Septintadienj sausio 28 d., 1923 m.

Apveizdos Dievo parapijos svetainėj
prie Union avė. ir 18 gatves

Pradžia 6 vai. vakare. »

Tas balius bus kitekis negu kiti baliai,
draugiją už dyką, pagal draugijos'felatus ii’ dar bus duodama dovanos na
riams kurie nėra sirgę per 10 metų. ‘S1' Kviečia Komitetas.

—■■■ ■ ■ ■—      ■,■ . .. ............... .. ............ i ,,,
- ___________kJ_______________ _____  ________________________l________,

Įžanga 25 centai.

Jame bus priimami'nariai j

K. GVGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom 8t„ Room 111141 
Tel. Central 4411/ VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted 9L 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

A. P. KVEDERAS.
Gerbiamieji! Širdingai kviečiame atsilankyti ant 

minėto vakaro. Programas bus turtingas ir įvairus. Ą. 
P. Kvederas Adomo rolėj. Zosė Vaicikauskaitė — Jievos 
rolėj. Taipgi eilė ir kitų artistų. .

Durys atdaros nuo 4 vai. po pietų. Progr. prasidės 
lygiai 6:30 vakare. Tikietai 75c. Po programo — šokiai. 
Tikietas ant šokių 50c. . Kviečia visus Rengėjai

Rusu Organizaciją Sąjunga Chicagoje 
I ' šeštadieni sausio 27 d., 1923 m.
I WEST SIDE AUDITORIJOJ

kampas Racine ir Taylor gat.I -»• Rengia dideli

Rusų-Ukrainiečiy
Koncertų ir-Baliy
Pirmą kaitą Chicagoje išeis

Rusų Operos Menininkų Choras
Vedamas buvusio Archangelsko choro vedėjo 

Petrograde P. KOZI.OVO 
ir dalyvaujant

Sergijui Borovskiui
Maskvos operos baritonui ir žinomos Rusų Menės direktoriui

Solo smuiku išpildys žinomas smuikininkas

Joslf E. Capik
Solo rusų artistai, rusų ukrainiečių šokiai 

zikalinių numerių.
|r daugelis kitų rr/u-

Pradžia 8 vai. vak.
Smulkmenos programe.

Bilietai: $1.00 ir 50c.
ImaBfluEft&iGKv sn

Puikiausi Balių
Rengia

Draugystė Ražancavps
Subatoj, Sausio-January 27,1923

Šv. Jurgio parapijoj svet.,
32nd Place ir Atiburn Avė.

Pradžia 6,:30 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.
Kas tik gyvas į šį puikų balių, ne? žinote, kad šita draugystė visuomet 

puikius vakarus surengia ir gerus muzikantus paima. Visuomet jaunuome
nė būva patenkinta. Taigi ir šitą kaitą .stengsimės užganėdinti publiką. .

Kviečia Komitetas.

- ------------ ------T...... ..  > I

Jo Ekselencijai p. Prezidentui 
Ambasadorių konferencijos Pa
ryžiuj.

Nuo Versailės pakajaus kon
ferencijos Klaipėdos kraštas yra 
išimtinėj ir nenormalėj padėtyj, 
kuri prastyn eina kas dien, ir ku
ri įtraukia į nelaimes materialio 
pobūdžio, jau nekalbant nuo ne
galimos moralės padėties lietu
viškų gyventojų šio krašto.

Kadangi galima numatyti kad 
šita padėtis — po pasikalbėjimų, 
kurių musų šalis yra pastojusi 
objektas — dar prastyn eitų, pa
darius >iš krašto provizorišką 
“Frcištatą’, didi agitacija pra
sidėjo tarp gyventojų Klaipėdos 
krašto.

Kad suradus tinkamų priemo
nių išgelbėti kraštą iš nebeišgy
domos nelaimės, kuri jam 
grumzdžia, kad mes ne susiviė- 
nyjain su musų motina tėvyne 
Lietuva, Klaipėdoj susitvėrė Ko
mitetas. gelbėti Maž. Lietuvą. 
Įsteigimo dienoj šitas Komitetas 
turėjo laimę išgirsti džiaugs
mingą naujieną pripažinimą de 
jure, musų motinos tėvynės Lie
tuvos per aukštas suvienytas 
Santarvės valstybes. Didelį 
džiaugsmą atjautė visi gyvento
jai Klaipėdos krašto, kurie tikė
jo matyti šitam atsitikime pra
puolimą visų priešingumų, kurie 
trukdį no suglaudimą šito kraš
to su Lietuvos respublika ir pa
gerinimą jo laikinos nepakenčia
mos padėties.

Pilni džiaugsmo mėse lietuviai 
gyventojai Klaipėdos krašto ii 
miesto nutarėm išreikšti iškil
mingoj šventėj nustatytos ant 
30 d. deccniberio 1922 m., išti
kimiausią padėką Santarvės su
vienytoms valstybėms dėl pripa
žinimo Lietuvos respublikos de 
jure ir išgelbėjimo jos krašto.

Bet Ententės Komisaras 
mums uždraudė organizavimą 
šitos šventės ir išreiškimą musų 
giliausių padėkos jausmų.

Energiškai protestuodami 
prieš šitą įžeidimą musų valios 
ir valnybes (laisevės), mes ma
nome ’ reikalinga paduoti žiniai 
augštųjų narių paslų konferen
cijos, kad tokie atsitkimhi pada
ro sujudimų tarp vietinių gyven
tojų ir grumzdžia nenumatyto
mis kcrtimplikaci jomis.

M. Jankus.
Prezidentas Centralinio Mažo

sios Lietuv. Gelbėjimo Komiteto
Nariai (pas.)
Šliekis, Lėbarts, Bruvelaitis
Sekretorius (pas.) šaulinskis.

Šio mėn. 22 d. buvo tarpe kitų1 
vietų ir Sauguose^ didis lietuvių 
susirinkimas katras priėmė vie
nu balsu sekančią rezoliuciją:
Saugų susirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Saugų apy
gardos gyventojai 1922 m. gruo
džio 22 d. susirinkę Sauguose p. 
Bigos salėje vienbalsiai priėmė 
tokią rezoliuciją:
1. Klaipėdos krašte, kaip ir vi

soj Lietuvoj nuo amžių gyve
na tikri lietuviai.
Klaipėdos kraštas, kaip ir vi
sa Mažoji Lietuv£\h()O metų 
įuvo svetimų atėjūnų valdo- 
domas; s . > > i

3. Per 600 metų buvom nutauti- 
z narni, persekiojami ir buvo

naikinama musų lietuviškoji 
kalba ir musų tėvų papročiai.

4. šiandien tebesame tikri lietu
viai ir tokiais norime amžinai 
pasilikti.

5. Musų krašto laimę norime 
taip sutvarkyti, kad musų 
vaikai galėtų gyventi laimin
gai, laisvai ir tautiniai susi
pratę.
Vienok, ^didžiausieji lietuvių 

tautos amžinieji neprieteliai pa
mėgsta ir musų rainąjį kraštą 
per vylingumą išsiplėsti. Mes 
šiandien išrenkamo Komisiją, 

r J’ . /
(Seka ant 3-£io pusi.) «, ■ . > . *■ -- -—...J..,..,.,,

I JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavltt 8L
Telephone Ca*al 2552

Valandos i 4 iki 6 po piet, Ir 
7 fld 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tu* ir padirba visokius Dpkvmtn- 
tuš, perkant arba parduodant Lo
tas, Naikus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pihigus ant pirmo morg<- 
im’«t ant lengvų išlygų.

f
2.

Dieniu 86c-37ę (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

UAJESTI/*
Monroe gat. arti State 

Bcperstogirtia Vodevilius 
šeStarf; Sekmad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeirrt'. rafeliamfe • 
10c (išskiriant ėeštad., 

sekm-ad. ir šventes.

a Dideli komediniai aktai i 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigu vejrtę

ir

Katyčių gyventojų susirinkimo 
rezoliucija.

A. Kadangi esame lietuviai ir 
Savo tautos brangią kalbą, įpra
timus iš nulsų sentėvių paveldė
tus laikome mums už šventus 
dalykus;

2. Kadangi didžiojo karo lai
mėtojai visoms pasaulio tau
toms, ar jos butų didelius ar ma
žos, (yra pripažinę teisę apsi
spręsti ir riaip sutvarkyti gyve
nimą, kaip yra naudinga tų tau- 
tli gerovei ir išsiplėtojimui;

3. Kadangi Klaipėdos' kraštą 
pati Santarvė atskirdama nuo 
Vokietijos, pripažino jį lietuviš
ku kraštu, kur lietuvių gimtinė 
sudaro daugumą gyventojų;

todėl mes Katyčių apygardos 
gyventojai fekaitl ingai susirinkę 
šių 1922 m. gruodžio 21 d. Ka-

Lr-.ij.s1 ii'; -.iY

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

Subatoje, Sausio-January 27 dieną, 
LIUOSYBeS SVETAINĖJE, 

Girard ir Wabansia gatvių 
Pradžia 7:8Q valandą vakare.

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

Pamatysite tą nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šiosė apielinkėse. 
Todėl visi kviečiami ncpralčisti neatsilankę į šitas paveiksluotas prakal
bas Subatoje, Sausio 27 d,, marš visi į Liuosybes svetainę.

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

DID2IAUSIAS^S> 
PASIRINKIKAS W

^INiiaiB . - ---------------------- ,

muzlkališkų instrumentų naujausios išdirbystes: armonikų, koncerti-
i, 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sūtaisom viską, kam kas reikia/^ 
o ypač muzikališkus instrum-cntus ir prisiunČiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vjpF'įk

s Rnsišta ir Turkiškos Vanos CL. s
■ 12th STREET

ReL Kedrfe IMU

£ 8514-16 ItaMtfrett 8A

Arli 81. Louto AršųJ OTCAfifn. im ' “

Moterims pranešimas
Bargenas ant pusės vilnonės skiautės parduodama dėl kelnaičių ir vei- 

■-'stučių. Kaina: dolerio vertės už 50 centų. Antros $1.50 už 75 centus, $2.00 
už 1 dol.

Marškoniai siūlai dėl mezginių irtsiuvinių: 250 yardų už 10 centų. Ant
ros rūšies, viena 15 centų, o dvi už 25č. Trečos rūšies viena 20c., o trys 50c. 
Lininė baltoji drobe paklodčm ai- užvalkalams ir apatinėms dresiukčnvs. 
Kaina: vertės 35c. parduodama už 22% ir 17% centų.

524 W. 33rd St., trečios ParnelI, arba pirma gatvė j rytus už VVallace. 
Medinis namas a'rft antrų lubų. Laikas kiekvieną dieną ir nedėliomis nuo 
9 ryto iki 7 vai. vakaro.

DIDELĖ NAUJIENA W. PULLMANO, ROSELANDO IR 
APIELINKĖS LIETUVIAMS!

PIRMAS MASKARADAS
su 200 dolerių verties dovanų rengia W. Pullmano Liet. Pašelpinis Kliubas 

J šeštadieni, vasario 3 d., 1923 m.
BAJORŪNO SVETAINĖJ 120 ir Halsted gatvių W. Pullman, III.

Pradžia 7 vai. vakare. užteks dovanų net po kelias. Svečius

Tel. Randolph 4758
—-f*

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieetyj. 

ASSOCIATION BLD9. .
19 So. La Baile Si.

Room 1808
Valandos i 9 ryto iki 5 po platų

Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAST 
< Advokatas

29 So. La Šalie St. Room BM 
Tel.: Central 6890

I Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
I Tel. Yards 4681
e ;l įII ' '■ 1 " II

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatu 
Kambarin 806, Home Bank Bldg< 

, Kamp. Miltfaukee ir Ashland Aviu 
į Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

V*l.t » A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

We«t Monroe Street, Chicago
Phone Central 2569

Bes. 8203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vahi 6 iki i vai.

. Herma n P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington SU 

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. 
183 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

................ A...................... ................. ...................... ' .............■■■

Užkviečiam visus senus ir 
palinksmins K. Pociaus Jazz Kviečia KOMITETAS

$300.00$300.00 DOVANŲ
ANTRAS DIDELIS MASKINIS

unus į viršminėtą maskaradą, visiems 
orkestrą.
įžanga be mąskos 35c. Su maska 65c.

...į Rengiamas >
' LIET. PILIEČIU DARB. PAŠELPINIO KLIUB0

K Chicagoje
f

1923 m
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

„ ... . 2242 W. 23rd Place
Pradžia 7:30 vai. vak.
Širdingai kviečiam visus

Muzika Nario J. Philips
lietuvius atsilankyti i šitą linksmą balių.

Komitetas.

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius
mentus. U lt UUIUtJ £ vai CUIVUVJUIUM.Parduodam revolvėrius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės. y

UžkvieČiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
Chicago, III.

ir laikrodėlius bei muzikališkus Instrtf* 
Už darbą gvarantuojama.

4632 So; Ahland Avė.,
TeL: Boulevard 7309

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietzvyz Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Daarborn SU 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ate.

Tel.: Pullman 6877. .

Patalams ir paduškoms 
plunksnos

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ki|- 
tik dabar aplaikčme 15,000 Svarų pu; 
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaifto 
mis ir kiekvienam kostumerlUi, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 'jardus importuoto im- 
pilams audeklo. Mes padarom1 pata
lus ir paduskas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR
D0WN CbMPANY, ' 

1833 S. Halsted !§t., Chicago, III. 

”$50 ~
“Kuppenheimėr” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOSČIA1
Jusy Pasirinkimui 

$27.50 '
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garniturą.; 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais h ’ 
septlritądiėniais.

EATHER
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Žinios iš Klaipėdos krašto
Įgyk Šiandie Šio 
Banko Knygelę

Kapitalas ir

Perviršis

$290,000.00

Bituko turtas

$2,500,000.00

virš

Universal State Bank
(Under State Government & Clearing Housę Supervision)

3252 S. Halsted St., Chicago, III.
Pradedant šiuos 1923 m. Pasistengk Tamsta

Perkelti iš Kitu Banku
Į Šį Banką

VISUS SAVO PINIGUS
• Nes Remdami Svetimuosius — Darome Sau 

Ir Savo Tautai Didelę Skriaudą.

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai Siunčia

UNIVERSAL STATE BANKAS ,

NE VIENAS PASITURINTIS ŽMOGUS NELAIKO
VISŲ SAVO PINIGŲ ANT 3-čio PROCENTO,
IR NET KELIOSE VIETOSE IŠSKLAIDYTUS

Turtingesni žmonės skolina savo atliekamus pi
nigus ant namų, fabrikų, etc., ant pirmų morgičių 

t

arba bonų ir gauna nuo 5% — 6% į metus ant savo 
įdėtų pinigų. Pirmas morgičius yra saugus investi- tj ’ * Knimo būdas — nešantis 6% į metus. Todėl mes pa-* 
tariam lietuviams daugiau interesuotis Pirmais Mor- 
gičiais. Musų valdyba rrfielu noru veltui išaiškins 
tamstai apie Pirmus Morgičius ir kitokius invest- 
mentus.

Nebelaikyk savo pinigy ant 3čio procen
to, bet padėk jucį ant 6 procento pirkdamas
mūšy augštos rūšies Pirmus Morgičius,

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street 

CHICAGO.

Banko Vai.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 v. v.
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Padaryk. Einamąją 
Pradžią

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

Ar žinai, kad su virš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prįęj 
gruodžio mėnesį 1921 m.? e

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
1162 So, Halsted Street, Chicago, Iftinota.

Garsinkities “Naujienose”'

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kuriai ir pavedame tvertis kuo- 
griežčiausių priemonių, kad at
kreipus nuo musų krašto tą grę
siantį pavojų, kad musų vaikų 
vaikai neprivalytų kitiems ver
gauti.

Toliau reiškiam pasauliui 
smarkiausi protestą, ypač atsi
mindami Wilsono 14 punktų 
taipjau apeliuojame (atsišau
kiame) į pasaulio žmoniją, vy
riausiai į brolius Lietuvoje, my
linčius tiesą ir teisybę, 'laukda
mi iš jos moralinės paramos 
musų gyvybės kovoje prieš grę
siantį įvykdymą naujo neteisy
bės akto pasaulyje, lenkų impe
rializmo — Klaipėdos krašte pro
vizorinio ar galutinio “Freišta- 
t<y įvykdymą, ir vėliau pavergi
mą, Taipjau mes pareiškiam, 
kad mes nors jau ir trys metai 
kaip nuo Germanijos atskirti 
esame, bet ligi šiai dienai lygių 
teisių neturime.

Po rezoliucijos priėmimo bu
vo išrinktas Gelbėjimo Komite
to Skyrius'iš 5 žmonių.

M. L. Gelb. Komiteto Skyrių 
(Kuopų) Atstovų Visuotinas 

Suvažiavimas.

Sauąio 3 d. 1923 metų Klaipė
doj skaitlingas visų M. L. Gelb. 
Komiteto Skyrių susivažiavi
mas. Buvo atstovai nuo Šilu
tės, Priekulės, Saugų, Katyčių, 
Viešvilės, Pagėgių, Smalininkų, 
Pėžaičių, Vyžių, Plaškių ir daug 
k/tų miestų, o taipjau nuo Klai- 

| pėdos miesto skyrių. - Suvažia
vimas dideliu susirupinimu ir 
gyvai apsvarstęs šių dienų rei
kalus ir gresiančius pavojus 
vienbalsiškai priėmė tokią.

Rezoliuciją:
Mes šiandien Klaipėdoje š. m. 

sausio 2 d. susivažiavę atstovai 
Centraiinio Mažosios Lietuvos 
Skyrių vienbalsiškai nutariame:

1) Užtvirtiname dabartinį vy
riausi, Centralinį Komitetą, kai
po pilnai įgaliotą vardu visų 
skyrių vesti ir gelbėti lietuvių 
šio krašto reikalus.

2) Sankcionuojame visus lig 
šiol Centr. Vyr. Komiteto atlik
tus darbus ir iš savo pusės pasi- 
žadam jo darbams-ant krašto iš
gelbėjimo pripagėlbeti iš visų 
sylų.

3) Prie tos progos išreiškiam 
kuogriežčiausį protestą prieš vi
sas pastangas įvykdyti “Freišta- 
tą”, kuris yra bendras vokiečiij 
ir lenkų išmistas mums pa
vergti.

Šiomis dienomis pasirodė Klai
pėdos miesto darbininkų atsišau
kimas, pavadintas “Achtung! 
Kollegen, Arbeiter!’-’

Atsišaukime nurodoma, kad 
darbo davėjai gaudami už išdirb
tus produktus dolarų valiutą, 
darbininkams užmoka tik mar
kėmis, o per/ tatai darbininkai 
kenčia badą. Atsišaukime rei
kalaujama užmokesnio už 8 dar
bo vaalndas po % dolerio arba 
po 5 litus.

Pasirašę: Martin Behrend, Jo- 
han Backschas, Martin Goertz, 
Ad. Jurgaitis.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ i 
gali atvažiuoti j Ameriką prade
dant ateinant} Liepos rpėnesj. Cu
nard patarnavimas yra greičiau
sias taVo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iŠ 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi - 
kompanijoj Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus.
Už patarnavimą nėra ekstra kaštai}.

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

tės prie laivų kompanijos 
savo mieste, arba 
prie arčiausio“. •

CUNARD LINE
140 N. Dearhorn St., Chicago, III.

Gaunama geriausiai sumalti ruginiai mirtai, kuomet 
perkama Pillsbury’o. Pillsbury’o Miltų Malūnų
Kompanija, operuodama didžiausius malūnus pasau-
ly, pasirenka sau grudus moksliškai ir sumala juos 
į augščiausią žinomą normą. Ju$y ruginė duona tu
rės geresnį skonį ir bus geresnių grudų, jei vartosi
te Pillsbury’o ruginius miltus.

Devynios rūšys: Pillsbury’o čechiškos rū
šies ruginiai ir kvietiniai, Pilsbury’o gryni 
balti ruginiai, Pillsbury’o gryni vidutiniai ru-' 
giniai, Pillsbury’o gryni ruginiai valgiams, 

, Pillsbury’o Pumpernickel, Pillsbury’o balti
ruginiai ir kvietiniai, Pillsbury’o tamsus ru- * 
giniai ir kvietiniai. Paklausk savo krautuvi
ninko, kokios rūšies nori.

PILLSiBURY FLOUR MILLS COMPANY
MINNEAPOLIS, U. S. A.

- v •
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W - © -.A © OLietuviai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Pillsbury’o Maistų
-Šeima. >

Pillsbury’o Geriausi Miltai,
Ruginiai Miltai (devynios rū
šys), Sklindžianis Miltai, 
Sveikatai Selenys, Kvietiniai 
miltai, Farlna.

DaHtarąiA

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija 3114 W. 42nd St. ;
Tel. Lafayette 4988 '

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 
....... ■ —*"

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė. 

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3vd‘eną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

/ .........................■......................................................... .................................

Telephone Yards 5834

DR.PJ.WHER//
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

t ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
V-..............  ii . ........................................... .

DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telefonas Boulevard 7042 «

' DR, C, Z. VEZEUS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

'A. t DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

__ ■ ......   t..::

< M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

, Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
; Narni} Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

J 2 iki 4 po pietų 
, Tel. Lafayette 0098

------- --------------Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS '

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, Iii. k. . . . . . . ■ . . . . . . . -■>
OR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampąs 18-th Street
Phone Canal 0257 1

Telephone Yards 5^032

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

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedėliomis ofisas yra 
uždarytas

y

Čanal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
G iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo v iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5v052 

Vai. 10—12 A.M. 1—3 h\6 -9 P.M.
Ned. 10 -12 A. M.

Residence Canal 2118C. .  ..  . . . . . . . . . .

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago 

y.,.,.,.,—,......... . ... ............ ,

Telephone Yards 1532

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 1 

l----- ---------------------------------------- ___>

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠĖRKA

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

Baigusi

merginoms.

mingai pa
tarnauja

gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose

moterims ir

Akušeri- 
>s kolegi

ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek

It RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušari*. 1

Gydo aštrais ir chroniikaa ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1625 W.
I8th St., netoli Fisk St.

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

) r : Ųienond^: CanaJ 
| «110 arba 857Telefonai J
) N akt. Drexel 951

... ' Boulevard <18fl 
831S So. Halsted St.

*ai.» 0--10 A. M. Ir 8—9 Vai. vak
C J---------------- 1—'■ ■■■,-?=■' ------

" DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

k. ......       —Į*

MRS. M. WAITKIEWlėZ 
(Banienė)

arte

Oi

Akalerks 
3113 S.Halsted ak

Dcode 
mo 

margi

sitikime teikti 
ypatiškų iri žiu
rėjimų. 
patarimus 
te rims ir 
nnms veltui

Tel. Blvd. 8188 
Per 15 metų pa 
sėkminga prak
tikavime turtu 
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau 
ju prie gimdymo

Tel. Pailman b432

A.ŠHUSHO 
AKUŠĖRKA

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

Chicago, III.

T

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulavard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
. Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Haišted St., Chicaga 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res 1139 Indenendenca Blvd. Chicag*
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I IĮgyk Šiandie Šio 
Banko Knygelę

$290,000.00

Kapitalas ir

Perviršis

lanko /turtas

$2,500,000.09

virš

Universai State Bank
(Under State Government & Clearing Housj Supervision)

3252 S. Halsted St., Chicago, III.
Pradedant Šiuos 1923 m. Pasistengk Tamsta

Perkelti iš kitu Banku
Į šį Banką /

VISUS SAVO PfNIGUS
t

Nes Remdami Svetimuosius — Darome Sau 
Ir Savo Tautai Didelę Skriaudą.

I Žinios iš Klaipėdos krašto
Į (Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kuriai ir pavedame tvertis kuo- 
griežčiausių priemonių, kad at
kreipus nuo musų krašto tą grę
siantį pavojų, kad musų vaikų 
vaikai neprivalytą kitiems ver
gauti.

I Toliau reiškiam pasauliui 
smarkiausi protestą, ypač atsi
mindami Wilsono 14 punktų 
taipjau apeliuojame (atsišau
kiame) į pasaulio žmoniją, vy
riausiai į brolius Lietuvoje, my
linčius tiesą ir teisybę, ’laukda- 

i mi iš jos moralinės paramos 
musų gyvybės kovoje prieš grę
siantį įvykdymą naujo neteisy
bės akto pasaulyje, lenkų impe- 
riįlizmd — Klaipėdos krašte pro
vizorinio ar galutinio “Freišta- 
to” įvykdymą, ir vėliau pavergi
mą. Taipjau mes pareiškiam, 
kad mes nors jau ir trys metai 
kaip nuo Germanuos atskirti 
esame, bet ligi šiai dienai lygių 
teisių neturime.

Po rezoliucijos priėmimo bu
vo išrinktas Gelbėjimo Komite
to Skyrius'iš 5 žmonių.

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai Siunčia

UNIVERSAL STATE BANKAS .

M. L. Gelb. Komiteto Skyrių 
(Kuopų) Atstovų Visuotinas 

Suvažiavimas.

NE VIENAS PASITURINTIS ŽMOGUS NELAIKO
VISI) SAVO PINIGŲ ANT 3-fio PROCENTO,
IR NET KELIOSE VIETOSE ISSKLAIDYTUS.

Turtingesni žmonės skolina savo atliekamus pi
nigus ant namų, fabrikų, etc., ant pirmų morgičių 
arba bonų ir gauna nuo 5% — 6% j metus ant savo

• j \ X';<| vjrA

Įdėtų/ pinigų. Pirmas morgičius yra saugus investi-
B “ 'C , •■.*><

nimo būdas — nešantis 6% į metus. Todėl mes paj 
tariam lietuviams daugiau interesuotis Pirmais Mor- 
gičiais. Musų valdyba rrfielu noru veltui išaiškins 
tamstai apie Pirmus Morgičius ir kitokius invest- 
mentus.

Nebelaikyk savo pinigu ant 3čio procen
to, bet padėk jucį ant G procento pirkdamas 
mūšy augštos rūšies Pirmus Morgičius.

Sausio 3 d. 1923 metų Klaipė
doj skaitlingas visų M. L. Gelb. 
Komiteto Skyrių susivažiavi
mas. Buvo atstovai nuo Šilu
tės, Priekulės, Saugų, Katyčių, 
Viešvilės, Pagėgių, Smalininkų, 
Pėžaičių, Vyžių, Plaškių ir daug 
k|tų miestų, o taipjau nuo Klai
pėdos miesto skyrių. - Suvažia- 

I vimas dideliu susirupinimu ir 
[ gyvai apsvarstęs šių dienij rei
kalus ir gresiančius pavojus 
vienbalsiškai pilėme tokią.

Rezoliuciją:

Mes šiandien Klaipėdoje š. m. 
sausio 2 d. susivažiavę atstovai 
Centraiinio Mažosios Lietuvos 
Skyrių vienbalsiškai nutariame:

1) Užtvirtiname dabartinį vy
riausi, Centralinį Komitetą, kai
po pilnai įgaliotą vardu visų 
skyrių vesti ir gelbėti lietuvių 
šio krašto reikalus.

2) Sankcionuojame visus lig 
šiol Centr. Vyr. Komiteto atlik
tus darbus ir iš savo pusės pasi- 
žadam jo darbams'ant krašto iš
gelbėjimo pripagelbeti iš visų 
sylų.

3) Prie tos progos išreiškiam 
kuogriežčiausį protestą prieš vi
sas pastangas įvykdyti “Freišta- 
tą”, kuris yrą bendras vokiečių 
ir lenkų išniksiąs mums pa
vergti.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street 

-CHICAGO.

Banko Vai.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 v. v.
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

šiomis dienomis pasirodė Klai
pėdos miesto darbininkų atsišau
kimas, pavadintas “Achtung! 
Kollegen, Arteiter!v

Atsišaukimė nurodoma, kad 
darbo davėjai gkųdami už išdirb
tus produktus dolarų valiutą, 
darbininkams užmoka tik mar
kėmis, o per/ tatai darbininkai 
kenčia badą. Atsišaukime rei
kalaujama užmokesnio už 8 dar
bo vaaindas po Vi dolerio arba 
po 5 litus.

Pasirašę: Martin Behrend, Jo- 
han BUckschas, Martin Goertz, 
Ad. Jurgaitis.Padaryk Einamąją 

Pradžią
Ar Žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 

m. Kalėdų Taupymo Kliubui?
Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban

ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesj 1921 m.? e

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

Ir, dar' geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1928 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas-bus tau paskelbtas.

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
1162 So. Halsted Street, Chicago, Iiiinois.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti į Ameriką prarie
dant ateinantį Liepos rpėnesj. Cu
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti į 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kašffj.

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

tės prie laivų kompanijos 
savo mieste, arba 
pne arčiausio.

Garsinkities “Naujienose” CUNARD LINE V
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Best Flour

Gaunama geriausiai sumalti ruginiai mirtai, kuomet 
perkama Pillsbury’o. Pillsbury’o Miltų Malūnų 
Kompanija, operuodama didžiausius malūnus pasau
ly, pasirenka sau grudus moksliškai ir sumala juos 
į augščiaUsią žinomą normą. Jūsų ruginė duona tu
rės geresnį skonį ir bus geresnių grudų, jei vartosi
te Pillsbury’o ruginius miltus.

Devynios rūšys: Pillsbury’o čechiškos rū
šies ruginiai ir kvietiniai, Pilsbury’o gryni 
balti ruginiai, Pillsbury’o gryni vidutiniai ru-' 
giniai, Pillsbury’o gryni ruginiai valgiams, 
Pillsbury’o Pumpernickel, Pil'lsbury’o balti 
ruginiai ir kvietiniai, Pillsbury^o tamsus ru
giniai ir kvietiniai. Paklausk savo krautuvi
ninko, kokios rūšies nori.

RY FLOUR MILLS COMPANY
MINNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbury’o Maistų 
■Seimą.

Pillsbury’o Geriausi Miltai, 
Ruginiai Miltai (devynios rū
šys), Sklindžiam* Miltai, 
Sveikatai Sėlenys, Kvietiniai 
miltai, Far'na.

.......... ■ ,'i ji

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

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

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

ryto; 
ir

Telephone Bo\j(evard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS £

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 d’eną, 7—8 vak.

Tel. Market 0234, Markei 4526

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo Valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
į-...................... —.................. 4

DR. A, MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.9

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

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5į)52

Vai. 10—12 A.M. 1—3 irx6—9 P.M.
Ned. 10 12 A. M.

Residence Canal 2118

Telefonas Boulevard 7042 «

' DR. C, Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland A ve.
■ t

arti 47-tos gatvės

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvarfijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
gim

dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

^OR.HEaZMAH^
II RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomas pat 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, ch5- 

Jjurgas ir akušeris. *
Gydo aštrais Ir chroniškas ligas 

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

Ofisas ir Labaratorijai 1121 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

t c'pienomiA Canal
J 8110 arba 857

) N akt. Drexal 951
' Boulevard 4136

So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

8313 
fr-10

DR. CHARLES SEGAL
Praklikaoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiką ligų 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 va! 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

j --------- -------- --------------1 i i -»*

MRS. M. WAITKIEWIČZ 
(Banieni)

Akulerkii
3113 S.Halsted si 
Tel. Blvd. 3188 

15 metų pa 
prak

tikavime turi® 
Pasek 

mi ngai jyatartiau 
ju prie gimdymo

teikia 
trižiu- 
Doode 

mo- 
margi

Per

sitikiraa 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus
te rims ir 
nnrns veltui

Tel. Pallman b432

,A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu 
riu‘ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

ri .................... \
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YliSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
, Tel. Lafayette 0098

.........  .............. i 9

/■—.................. -.... ■"
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
G iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo v iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago
L----------- --------------------------------------------------------------------------------------9

5208 W. Harrison St.

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

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS i> CHIRURGAS

‘ 4631 So. Ashland
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 1 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nu* II 
iki 1 vai. po pietą.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso t«l. Boulevard 9691 

t)r. A. A. Roth
Runas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriški,
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

Ofisas: 3335 So. Halšted St., Chicaga 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndependenca Blvd. Chicag*

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrlat
TeL BOU levard 6487 

4649 8. Ashland Avė 
Kampa* 47-tos gat. 

2-rot lubos.
... A
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Publishad Daily sxcapt Sunday by 
The Lithuaniac Km Pub. Co., Ine.

________ Editor P. GHįyitftis.
17*9 Soath Halsted Street 

Chicago, III.
Telephonė Rooaevelt 8509
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18.00 per year in Canada. 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aediidlenius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokijimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams ................ ................ ..... $8.00
Pusei metą    ..................... 4.50
Trims mėnesiams      2.25 
Dviem mėnesiam______ —----- 1.75
Vienam minėsiu!1.00

tJhlcagoje per nešiotojui:
Viena kopija..... ...........—--------- 8c
Savaitei —__________________ 18c
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t
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

putu:
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Pusei meti ..........—.......... . 4.*0
Trims minėdama , ------ 2.*0
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Lietuvon ir kitur užsionluosei 
(Atpiginu)

Metams...............r.............. ——
Pusei metų-----r—... ------4.50
Trims mėnesiams — ... - — 2.25 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Rusai nerimsta 
dėl Klaipėdos.

Savo laiku mes nurodėme, 
kad Rusijos sovietų valdžia 
pakėlė balsą dėl Klaipėdos 
uosto, kuomet Santarvė 
ėmėsi galutinai svarstyti 
Klaipėdos krašto klausimą. 
Ir dabar sovietų valdžia ne
rimsta dėl to klausimo. Bol
ševikų spauda Rusijoje ir 
bolševikų šelpiamieji laikra
ščiai užsieniuose nuolatos 
kalba apie jį ir daro visokių 
spėliojimų apie paskutinio 
laiko įvykius Klaipėdos kra
šte.

Viena bolševikųz versija 
yra tokia, kad sukilimas Ma
žojoje Lietuvoje esąs įvykęs 
su Santarvės pritarimu. 
Santarvė, girdi, leidusi Lie
tuvos valdžiai ir Lietuvos 
šalininkams Klaipėdos kraš
te padaryti tenai perversmą 
ir nesipriešysianti krašto 
prijungimui prie Lietuvos; 
bet už tai Lietuvos valdžia, 
girdi, atsižadėjusi Vilniaus.

Šita bolševikų pasaka apie 
“paritu vimą, Vilniaus už 
Klaipėdą” išrodo labai ma
žai panaši į tiesą. Sunku ti
kėti, kad Lietuvos valdžia 
butų atsižadėjusi Vilniaus, 
kadangi yra gerai žinoma, 
jogei Lietuvos žmonės su tuo 
nesutiks. Lietuvoje negalė
tų atsilaikyti jokia valdžia, 
kuri duotų savo parašą po 
dokumentu, atskiriančiu 
Vilnių nuo Lietuvos.

Antras bolševikų aiškini
mas Klaipėdos įvykių yra 
kitoks. Jie sako, kad lietu
viai paėmę Klaipėdą su len
kų žinia. Lenkai, mat, norį 
pakreipti savo pusėn Lietu
vos simpatijas, kad galėjus 
apsisaugoti nuo jos, jeigu 
kiltų karas su Rusija; o jei
gu dabar lenkams ir nerei
kėtų kariauti su Rusija, tai 
jie visviena geidžia sudaryt 
su Lietuvą vieną frontą 
prieš rusus. Tad jie ir nu
metę tą “kaulą” Lietuvai.

Šitas spėliojimas irgi ne
turi rimto pamato, kadangi 
lenkai ir protestus kėlė prieš 
Lietuvą dėl menamos “nere- 
guliarinės armijos”, atėju
sios iš Lietuvos į Klaipėdos 
kraštą, ir net karinį laivą

“kai-

bolševi-

valdžia

i; j Apžvalga h
I i , . I

įiiHiynĮgg*<

ATŠAUKIMAS AMERIKOS 
KAREIVIŲ Iš REINO.

Ant galo, Amerikos valdžia 
nutarė atšaukti savo kareivius 
iš Reino distrikto. Tuo budu 
keturių metų avantiūrai liko 
padaryta galas. “The Freeman” 
rašo;

kaimiečiai,, neturėdami pa
kankamai arklių, negalėjo 
įdirbti tiek žemes, kiek jie 
pirma kad įdirbdavo,

“Badas ypatingai' skaudžiai
užgavo arklius. Gyviems ar-

lis, kad norint sustiprinti ap
silpusias kuopiis, padauginti 
jose narių skaičių ir priduoti 
tvirtesnės dvasios veikti, taipgi

grūmodami sukilėliaųis. Bė 
to, kaip tik pasklido gandas 
apie klaipėdiečių sukilimą, 
tai telegramos iŠ lenkiškų ir 
lenkams palankių šaltinių 
ėmės skelbti, jogei Lietuva 
veikianti susitarusi su bolše
vikais.

Tie bolševikų rašymai apie 
Kliapėdos kraštą tečiaus ro
do, jog Maskvai labai nepa
tinka, kad to krašto likimas 
gali būt išspręstas, neiššau
kiant susikirtimo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Soviet 
valdžia, be to, numato
jeigu Lietuva gaus Klaipė
dos kraštą, tai ji taip tvir
tai atsistos ant kojų, jogei 
lenkai nebeteks vilties su
gniuždyti ją; o šitokiam at
sitikime — koks bus tuomet 
lenkams išrokavimas laikyt 
savo namuose Vilnių? Klai
pėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos reikštų, kad 
netolimoje ateityje lenkai 
turėtų atiduoti Vilnių ir 
stengtis sudaryt su ja drau
gingus santykius.

Ir Maskvos valdžia vei
kiausia kaip tik šito ir bijo: 
bijo susiartinimo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, kadangi ji 
tuomet turėtų prieš save vi
sas Pabaltės valstybes ir 
Lenkiją, ir jai nebebūtų jo- 
' žios progos užpulti bent ku
rią jų ir sumušti. Maskvos 
politika juk yra visų-pirma 
caro politika. Komunizmas, 
revoliucija ir kiti galai, apie 
kuriuos deklamuoja bolševi
kų vadai savo partijos šuva 
/davimuose ir Kominternc 
aplinkraščiuose, tai yra tik 
tai priemonė dumti akis 
tiems, anot Lenino, 
riemsiems asilams”, kurie 
dar vis mano, kad 
kai esą proletariato laisvės 
kovotojai.

Lietuvai sovietų 
iki šiol rodė neva daugiaus 
simpatijos, negu Lenkijai 
arba kitoms Baltiko pajūrio 
respublikoms, tiktai dėlto, 
kad Lietuva buvo ir tebėra 
didžiausia kliūtis sąjungos 
sudarymui tarp lenkų ir Pa
baltės valstybių. O pati Lie
tuva bolševikams taip pat 
mažai rupi, kaip bi kuri Rita 
šalis; prie pirmutinės pro
gos jie Lietuvą sutremptų

arba parduotų kad ir tai pa
čiai Lenkijai, jeigu jie iš to 
.turėtų kokios naudos Latsi- 
minkite bolševikų nusileidi
mų Vilniaus klausimu taikos 
derybose su lenkais!).

Bolševikai ' stengdavosi, 
kur tik galėdami, kurstyti 
kivirčus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir jiems nebūtų di
desnio smūgio, kaip tų dvie
jų šalių susitaikymas. Tai 
ve delko jie šiandie taip ne
rimsta.

Bet Lietuva, žinoma, nesi- 
taikys su lenkais tol, kol jie
nepasitrauks iš Vilniaus ir 
neatsižadės savo pretenzijų 
prie Lietuvos teritorijos. 
Klaipėdos atgavimas bus ne 
galas Lietuvos kovai dėl Vil
niaus, bet atnaujinimas jos 
dar didesne energija.

DAR VIENA MUNšAINO 
AUKA.

Vakar munšainas atome gy
vastį piliečiui Valentinui Scix- 
ner, 52 metų amžiaus. Jis at
rastas negyvas lovoj jo namuo
se, 302 S. Clark gatvės. Tai jau 
47 žmonės 'mirė nuo munšai- 
no šiais metais Chicagoj.

sargybų Reine dr atšaukdamas 
lakusius prievarta ten laiko
mus 1,200 kareivių iš “šla
pios” Vokietijos, prezidentas

cinio pobūdžio avantiūrai, 
kuri Amerikos žmonėms at
siėjo 250 milionų dolerių. Be 
abejojimo, žmonėms butų 
buvę padaryta daug geresnis 
patarnavimas, jeigu karei
viai butų buvę ištraukti ke
turi metai atgal. Visašaliai 
apsvarsčius dalyką, visgi ten
ka pasakyti, jog okupuotę 
niekam jokios naudos neat
nešė. Kai p. Hardingas du 
metu atgal užėmė preziden
to vietų, jis pasižadėjo tuoj 
atšaukti kareivius. Nors da
lis kariuomenės sugrįžo at
gal, bet ištraukimas likusių ka 
reivių iš okupuotos teritori
jos buvo sustabdytas- Pa
galios, administracija savo 
miglotais pareiškimais pa
aiškino, jog apie tūkstantis 
kareivių bus palikta okupa- 

• c i jos donoje, nes kaip vokie
čiai, taip ir buvusieji musų 
sąjungininkai norį, kad tie 
kareiviai pasiliktų. Tuo pa
tim laiku, kurjoziniu supuo
limu, pradėjo gandai plisti, 
jog kai kurie Amerikos ban
kininkai zadą^Jm teikti Vo
kietijai paskolos. Ar tai tu
rėjo kokios įtakos į musų 
politikierius ar ne, —■ tikrai 
nėra' žinoma, bet kareiviai 
pasiliko tol, kol Poincarės 
įsibriovimas į Ruhr teritori
ja ir senatorių Borah ir 
Reedo agitacija neprivertė 
(Senatų atšaukti kareivius is 
‘pavojingosios’ zonos”.

kliams reikia pašaro. Negy
vieji arkliai buvo naudojami 
maistui. Arklienos buvo ga
lima pirktis maisto krautu
vėse ir rinkoje. K ui; kaimie
čiai ir nenorėjo pinuti arklių, 
jie visviena negalėjo jų iš
maitinti. Badavo žmonės, o 
kartu su jais badavo ir ar
kliai.

“Amerikos šelpimo organi
zacijos žmonės kai kurio
se vietose tyrinėjo dalykų pa
dėtį. Tyrinėjimo daviniai 
neapsakomai liūdni. Pavyz
džiui, bįikolajevo gubernijo
je 1921 m- arklių buvo 370,- 
000, o 1922 m. rudenį jų 
skaičius nupuolė iki 192,000. 

’ Tuo patini baiku Baškirijoje 
alrklių skaičius nupuolė nuo 
220,000 iki 80,000; Kryme 
nuo 85,000 iki 33,000, o če- 
liabinske nuo 305,000 iki 
130,000”.

Toliau sakoma, kad arklių 
nykimas yra vienas vyriausių 
klausinių Rusijai. Naujausių 
žemdirbystes įmonių Rusija 
neturi. Be arklio žemės dir
bimas ten yra neįmanomas. O 
žemės neišdirbimas reiškia ba
dą žmonėms.'

ARTHUR HENDERSON LIKO 
IŠRINKTAS Į PARLAMENTĄ.

susivienijusios atžagareivių par
tijos sumušė rinkimuose Hen- 
dersoną, lai muųs bolševikė- 
liai neįmanė nė kaip džiaug
tis: esu Anglijos darbininkai 
tinkamai atsimokėjo “išdavi
kui” Hendcrsodiui. Bet štai 
dabar ateina iš Londono žinių, 
jog Darbo Partijos kandidatas, 
Arthur Henderson, 'liko išrink
tas į parlamentų.

Henderson buvo Anglijos 
Darbo Partijos vadas ir yra 
plačiai žinomas darbininkų ju
dėjime veikėjas.

ARKLIŲ NYKIMAS RUSIJOJE

Pirm karo Rusijoje buvo 
daugiau arklių, negu Bile ko
kioje kitoje šalyje. Bet dabar 
arklių skaičius mažėja tokiu 
spartumu, jog Rusijai yra rim
to pavojaus visai netekti ark
lių. “The Mihvaukee Leader” 
rašo:

“1923 m. Rusijoje kiekvie
nam šimtui gyventojų išpuo
lė 23 arkliai; Vengrijoje 12; 
Franci j oje—8; Austrijoje — 
6; Vokietijoje—5, ir Italijo
je—3. Laike pasaulinio ka
ro Rusija sumobilizavo savo 
armijai 2,000,0(X) ar
klių, nemažai Jų buvo mobi
lizuota ir laike tarptauti
nio karo*

“Mobilizacija, karas ir li
gos stovyklose sumažino ar
klių skaičių Rusijoje 23% tik 
laikotarpiu 1916—1920 m.

“Žemės dirbimui traktoriai 
Rusijoje visai mažai tėra 
vartojami. ILaukafi ariama 

( arkliais ir galvijais. Labai 
galima, kad viena priežasčių 
1921 m. bado buvo ta, jog

BORAH SMERKIA AMERIKOS 
VALDŽIOS TYIJJIMĄ.

Senatorius Borah vėl neduo
da ramumo Amerikos valdžiai. 
Šį kartą jis reikalauja, kad 
Amerika pareikštų savo nusi
statymą dol franeuzų įsibriovi- 
mo į Ruhr sritį. Franeuzų žy
gis yra ne pateisinimas; tai yra 
tiesioginis laužymas Versalės 
sutarties. Borah sako:

'' "1 ' ’,'V • 'X \

“Nieku budu mes negali
me leisti, kad pasaulis ma
nytų, jog mes savo tylėjimu 
užginame franeuzų žygius. 
Mes turimą pareikšti savo 
nusistatymą ir poziciją ir už
protestuoti — tai mažiausia, 

, ką mes ■ galinio padaryti, o 
daryti mes privalėtume kur 
kas daugiau.

“Francijos žygis, mano su
pratimu, negali būti pateisin
tas net Versalės sutartimi- 
Tai yra absoliutinis neboji
mas internacionalinės taikos 
ir tvarkos. Tuo žygiu da
roma neįmanomos žalos visai 
žmonijai”.
Amerika buvo pirmoji, sako 

Borah, kuri paskelbė,, jog ka
ras nėra kreipiamas prieš Vo
kietijos (žmones. Pasitikėdami 
tuo, vokiečių žmonės padėjo 
ginklą. Dabar Amerikos par- 
ciga yra žiūrėti, kad pažadai 
butų pildomi. f

Borah pareiškimas sukėlė 
didelio sujudimo valdžios rate
liuose. Yra žinių, kad ir kiti 
senatoriai parems Borah reika
lavimą, kad, ant galo, Ameri
ka olicialiniai pasakytų savo 
nusistatymą.

> ,__________ , ___________ > > ________

jKORESPOIIDENCIJOSI
RACINE, WIS.

Sutvertas S. L. A. Apskritis 
Wisconsino valstijoj.

Sausio 31 Sandaros kliuhe, 
500 Main Str., 2:30 v. p. p į- 
vyko steigiamasis suvažiąvimas 
SLA. kuopų įkūrimui apskričio 
Wisconsino valstijoje-

Delegatų prisiuntė šios kuo
pos: iš Kenosha 212 kp. —še
šis, vietinė 100 kp. — tris, ir 
So. Mihvaukės 133 kp. — du. 
Viso vienuolika. Iš jų išrinkta 
laikinoji valdyba: pirmininku 
H. Mockus, rast. A. Pakšys.

Atidarius 'konfernciją paskir
ta patikrinti \mandatams J. 
Kasputis, Šimanskis, M. Kas
paraitis. Po patikrinimo man
datų vesta visa tvarka jiagal 
priimtą dienotvarkę- Išreiškus 
visiems delegatams savo miii-

kad norint sudaryti naujas 
kuopas tose kolonijose, kur 
daug lietuvių randasi, o SLA. 
kuopos nėra, vienbalsiai nutar
ta sudaryti iš 212 -10 ir 133 
kuopti SLA. Apskritį Wisconsi- 
no valstijoje. Yra viltie^ į se
kantį suvažiavimą pritraukti 

dar tris kuopas. Sujląigus di
džiumą ŠLA. Wisconsino vals
tijoje gyvuojančių kuopų ir 
apskritį sustiprinus finansais, 
galima tikėtis, kad musų užsi
brėžti tikslai bus atsiekti, 
l'iems tikslams atsiekti, nutar
ta: 1) kiekviena kuopa apskri
čio palaikymui mokėtų nuo 
nario kas tris menesius po 5c. 
2) Vasario 25 d. Truner Hali, 
Racine, Wis., suruošti vakarą, 
kurio programas susidės iš vai- 
diųimo muzikos, o paskui drau
giška vakarienė,, kurią apsiėmė 
sutaisyti Kenoshos šeiminin
kės. Drg. Strička paaukojo 
aukso plunksną vertės $15.00. 
Be to bus lakiojanti krasa ir 
šokiai-

Nutarta sekantį suvažiavimą 
laikyti Racine Wis'., kovo mėn. 
18 d.

Apskričio valdyba išrinkta iš 
šių žmonių: pirui. Marcinke
vičius, rašt. ^i'Hnskis, kas. Gor
čius, organiz. A. Pakšys.

šis suvažiavimas, galima sa
kyti, buvo vienas iš pavyzdin
giausių, taip rimtai visi reika
lai buvo svarstomi, kad tik 
praplotus S|LlA.. Vįsos mintys 
atstovų iš širdies su linkėji
mais buvo reiškiamos labui S. 
LA., ir kiekvienas davė su
prasti, kad turi geresnių norų 
su pasišventimu veikti orga
nizacijos labui. Tat dar tos se
sutės SLA. kuopos Wisconsino 
valstijoje esančios, kviečiamos 
dėtis prie apskričio. Vienybėje 
nuirus versime.

Suvažiavimas užbaigta .6:30 
v. v.— M. Kasparaitis,

1420 Howę Str.

HERRIČKt OHIO.

Sunkus laikai.

Musų apygardoj darbai ang
lių kasyklose po Naujų Metų 
labai sumažėjo. Kas turi blo
gesnį “pleisą” tai ir maistui 
nepadaro- Ir ne tik pas mus 
vienus taip prastai dirbama, bet 
girdėt tas pat dedasi ir aplin
kinėj. Apie mus yra daug ka
syklų, l^et ir daug bedarbių, 
kur kasdien laukia bosų išei
siant iš kasyklų ir prašo darbo, 
net negali gauti. Del darbų 
sumažėjimo, žmonės vargingai 
gyvena, net ir • inunšaino mė
gėjai aptilo kai kešenes pasida
rė tuščios.—Herrickietis.

Mitingas Klaipėdos- .. 
reikalu4---- {

Brooklyn, N. — 18 d. sau
sio buvo prakalbos, kad išaiš
kinus Klaipėdos dabartinę pa
dėlį. Prakalbas rengė “Vieny
bės” Bendrovė, dėlto tik jų 
žmonės ir kalbėjo. Reiškia 
prakalbos buvp vien tautinin
kų. Pirmiausia kalbėjo p. J. 
Liulkauskas apie Klaipėdos 
krašto sukilimą. Smerkė San
tarvės elgesį tame krašte ir nu
rodė, maždaug, .priežairtis, dėl 
kurių svarbiausia franeuzai ir 
lenkai! stetiig^aisi pasigrdbiU 
Klaipėdos kraštą. Anot kalbė
tojo, Klaipėda yra labai paran
ki vieta apiplėšimui Lietuvos, 
—gabenimui iš Lietuvos ir kitų 
kraštų miškų, kadangi Nemu
nu per Klaipėdą labai paranku 
tas šmugelis varyti-

Pakalbėjęs apie Klaipėdą 
Liutkauskas ėmė senti menta
li n gai kalbėli apie Lietuvos 
pieveles^ , darželius, upelius ir 
l.t. Ddkįlaimubitli Liutkausikui, 
reikia pasakyti, sekėsi geriau
siai, nes dagi komunistai kva
pą prilaikydami klausėsi if ne
bandė kelti triukšmo. Pabai
gus deklamuoti apie “tėvynes 
meilę0 atsikreipė į “tėvynes iš-

gamas”, čia jis ėmė akėti kle
rikalus, o juodaugiau “bolše
vikus”. Pabaręs vienus ir ki
tus, kvietė mesti visus partiji- 
nius ginčus, o eiti visiems prie 
vieno tikslo, prie apgynimo ir 
atstatymo Lietuvos. Kalbėtojas 
siūlė, kad Brooklyno lietuviai 
sudarytų nepartinį komitetą, 
kuris rūpintųsi Klaipėdos rei
kalu if galėtų kalbėti visų lie
tuvių vardu.

Antras kalbėjo Stankevičius 
iš Biridgeporto. Ką jis kalbė
jo, tai aš nežinau; veikiausia 
nei jis pats nesižinojo, ką kal
bąs. žodžiu sakant, jo kalba 
buvo tikras kratinys. Neskai
tant to, kad pats nežino nieko, 
bet dar ir kalbos nemoka, var
toja kažin kokį žargoną.
I Trečias kalbėjo J. A Sirvy
das. Kalbėjo trumpai, bet ga- 

' Įima sakyti, rimtai. Skaitė Klai
pėdos krašto lietuvių atsišauki
mą į Amerikos lietuvius ir nu
rodinėjo svarbą remti Klaipė
dos krašto sukilimą už pasi- 
liuosavimą iš svetimo jungo. 
Skaitė užuojautos rezoliuciją 
Klaipėdos krašto lietuviams, 
kuri buvo priimta rankų pakė
limu vienbalsiai. Taipgi skai
tė pasveikinimą Klaipėdos su
kilėliams, kuris taip pat tapo 
vienbalsiai priimtas. Buvo 
rinkta aukų pasiuntiniui pa
sveikinimo kaileliu. Pasveiki
nimas adresuotas Vyriausiam 
Krašto Gynimo Komitetui. 
Žmonių buvo nemažai.

—A. P. Serbas.

riui, kiek jų kuopai knygų rei
kia prisiųsti.
K. Matuliauskas, L.D.L D. C. Se

—K. Matuliauskas,
L. D. L. D. C. Sekr.

418 N. Carolton Avė-, 
Baltimorc, Md.

Redakcijos Atsakymai Į
L . --------.... -. . -______

St- Z„ Cicero -1) Kas rei
kalavo “eKemption” remda
masis tuo, kad jis yra “alien”, 
t. y. ne šios šalies pilietis, pi
lietybes popierų negalės gauti 
per penkerius metus nuo karo 
paliaubų paskelbimo dienos. 
Bet jei kas savo “exemptiou” 
prašymą rėmė tuo, kad yra 
vedęs ir turi savo šeimynai 
duoną pelnyti, pilietybes popie- 

;ras gali* gauti. 2) “Amerikos 
Ūkininkas” daugiau nebeišeina.

J. A. Žilinskui. — Tuo reika
lu kreipkis tamsta į Lietuvos 
Atstovybę (Representaitive of 
Lithuania, 1952 “F” Street N. 
W., Washington, D. C.), arba 
į Bureau of War Risk Insur
ance, Treasury Department, 
Washington, D. C. Bet čia be 
advokato pagalbos neapseisi.

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mtfi- 
lUngiSkas trauky- I 
inati muskulų, iŠ- I 
narytus eanarys— Į 
visuomet yra (irau- Į 
gals didelio Skau«- 
rito. Tačiau patry- Į 
nūs truputii, , c. !

L.D.L.D. Reikalai.
L. D. L .D. KyOPiTDOMEI.

Šioųiis dienomis tapo išsiun
tinėtos blankos L.D.L.D virši
ninkų rinkimams 1923 melams.

Blankos turi būti sugrąžin
tos Ceųtro Sekretoriui iki 10 d. 
vasario š. m. Tad geistina bu
tų, kad kuopų sekretoriai pa
sistengtų sušaukt kp. susirinki
mus ir atliktų balsavimą iki 
Įiaskirto laiko.

Taigi kuopų sekretoriai pra
šomi pranešti Centro Sekerto-

PAIN-EXPEUERIU
ant skaudamom vietos ukau&mas bus i
greitai pagalintas, Pain-ExpelleHs ir 
ekausnrg yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkji Jiiandien^ 
pas savo aptickorijV- 
kaina tik <35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų lekaro 
vaisbažeuklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

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

MUZIKA ]
Sarpaliaus Orkestrą
DI?L visokių reikalu 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

V— ' ------------------- -- ----

/....................... ...........

Posargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
, Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

Šitie preparatai pardavinėjama aptiekose. 
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

W. F, Severą Co. Cedar Rapids, iawa. į
/ 7 ♦ į. y. |

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

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

' A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
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Užsimokijimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metams________ $8.00
Pusei metą .—....... 4.50
Trims mėnesiam*2.25 
Dviem mėnesiam____________ 1.75
Vienam minėsiu! _________ — 1.00
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Mėnesiui 75c

i
Suvienytose Valstijoje ne Chicagoje 

paštu:
Metams_______ ...... .........   $7.01
Pusei motą —.............................LI0
Trims uiineeiam* ... ........ 2.*0
Dviem mėnesiam ......... .......— 1.50
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Lietuvon ir kitur užsienluosoi 
(Atpiginu) '

Metams................ ...................... *8.00
Pusei metų---- v.......... 4.o0
Trims mėnesiams , - — 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Rusai nerimsta 
dėl Klaipėdos. ■

Savo laiku mes nurodėme, 
kad Rusijos sovietų valdžia 
pakėlė balsų dėl Klaipėdos 
uosto, kuomet Santarvė 
ėmėsi galutinai svarstyti 
Klaipėdos krašto klausimų. 
Ir dabar sovietų valdžia ne
rimsta dėl to klausimo. Bol
ševikų spauda Rusijoje ir 
bolševikų šelpiamieji laikra
ščiai užsieniuose nuolatos 
kalba apie jį ir daro visokių 
spėliojimų apie paskutinio 
laiko įvykius Klaipėdos kra
šte.

Viena bolševikųy versija 
yra tokia, kad sukilimas Ma
žojoje Lietuvoje esųs įvykęs 
su Santarvės pritarimu. 
Santarvė, girdi, leidusi Lie
tuvos valdžiai ir Lietuvos 
šalininkams Klaipėdos kraš
te padaryti tenai perversmų 
ir nesipriešysianti krašto 
prijungimui prie Lietuvos; 
bet už tai Lietuvos valdžia, 
girdi, atsižadėjusi Vilniaus.

Šita boiševiKų pasaka apie 
“pardavimą Vilniaus už 
Klaipėdą” išrodo labai ma
žai panaši į tiesų. Sunku ti
kėti, kad Lietuvos valdžia 
butų atsižadėjusi Vilniaus, 
kadangi yra gerai žinoma, 
jogei Lietuvos žmonės su tuo 
nesutiks. Lietuvoje negalė
tų atsilaikyti jokia valdžia, 
kuri duotų savo parašų po 
dokumentu, * atskiriančiu 
Vilnių nuo Lietuvos.

■Antras bolševikų aiškini
mas Klaipėdos įvykių yra 
kitoks. Jie sako, kad lietu
viai paėmę Klaipėdą su len
kų žinia. Lenkai, mat, norį 
pakreipti savo pusėn Lietu
vos simpatijas, kad galėjus 
apsisaugoti nuo jos, jeigu 
kiltų karas su Rusija; o jei
gu dabar lenkams ir nerei
kėtų kariauti su Rusija, tai 
jie visviena geidžia sudaryt 
su Lietuvą vieną frontą 
prieš rusus. Tad jie ir nu
metę tą “kaulą” Lietuvai.

Šitas spėliojimas irgi ne
turi rimto pamato, kadangi 
lenkai ir protestus kėlė prieš 
Lietuvą dėl menamos “nere- 
guliarinės armijos”, atėju
sios iš Lietuvos į Klaipėdos 
kraštų, .ir net karinį laivą

siuntė Klaipėdos uostan, f 
grūmodami sukilėliaips. Be • 
to, kaip tik pasklido gandas 
apie kląipėdiečių sukilimų, 
tai telegramos iš lenkiškų ir 
lenkams palankių šaltinių 
ėmėk skelbti, jogei Lietuva 
veikianti susitarusi su bolše
vikais.

Tie bolševikų rašymai apie 
Kliapėdos kraštą tečiaus ro
do, jog Maskvai labai nepa
tinka, kad to krašto likimas 
gali būt išspręstas, neiššau
kiant susikirtimo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Sovietų 
valdžia, be to, numato, kad 
jeigu Lietuva gaus Klaipė
dos kraštą, tai ji taip tvir
tai atsistos ant kojų, jogei 
lenkai nebeteks vilties su
gniuždyti ją; o šitokiam at
sitikime — koks bus tuomet 
lenkams išrokavimas laikyt 
savo namuose Vilnių ? Klai
pėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos reikštų, kad 
netolimoje ateityje lenkai 
turėtų atiduoti Vilnių ir 
stengtis sudaryt su ja drau
gingus santykius.

Ir Maskvos valdžia vei- 
Kiauisia. kaip tik šito ir bijo: I 

bijo susiartinimo tarp Lie- 
tuvos ir Lenkijos, kadangi ji 
tuomet turėtų prieš save vi
sas Pabaltės valstybes ir 
Lenkiją, ir'jai nebebūtų je
nos progos užpulti bent ku- P 

rią jų ir sumušti. Maskvos) 
politika juk yra visų-pirma 
caro politika. Komunizmas, 
revoliucija ir kiti galai, apie 
kuriuos deklamuoja bolševi
kų vadai savo partijos suva
žiavimuose ir Kominternc 
aplinkraščiuose, tai yra tik 
tai priemonė dumti akis 
tiems, anot ®enino, “kai- 
riemsiems asilams”, kurie 
dar vis mano, kad bolševi
kai esą proletariato laisvės 
kovotojai.

Lietuvai sovietų valdžia 
iki šiol rodė neva daugiaus 
simpatijos, negu Lenkijai 
arba kitoms Baltiko pajūrio 
respublikoms, tiktai dėlto, 
kad Lietuva buvo ir tebėra 
didžiausia kliūtis sąjungos 
sudarymui tarp lenkų ir Pa
baltės valstybių. O pati Lie
tuva bolševikams taįp pat 
mažai rupi, kaip bi kuri Įeita 
šalis; prie pirmutines pro
gos jie Lietuvą sutremptų 
lygiai taip, kaip Gruziją, <— 
arba parduotų kad ir tai pa
čiai Lenkijai, jeigu jie iš to 
.turėtų kokios naudos ęatsi- 
minkite bolševikų nusileidi
mą Vilniaus klausimu taikos 
derybose su lenkais!).

Bolševikai ‘ stengdavosi, 
kur tik galėdami, kurstyti 
kivirčus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir jiems nebūtų di-j 
dėsnio smūgio, kaip tų dvie
jų šalių susitaikymas. Tai 
ve delko jie šiandie taip ne-| 
rimsta.

Bet Lietuva, žinoma, nesi
laikys su lenkais tol, kol jie-i 
nepasitrauks iš Vilniaus ir j 
neatsižadės savo pretenzijų, 
prie Lietuvos teritorijos. 
Klaipėdos atgavimas bus ne 
galas Lietuvos kovai dėl Vil
niaus, bet atnaujinimas jos 
dar didesne energija.

DAR VIENA MUNŠAINO 
AUKA.

Vakar munšainas atėmė gy
vastį piliečiui Valentinui Seix- 
ner, 52 metą amžiaus. Jis at
rastas negyvas lovoj jo namuo
se, 302 S. Clark gatvės. Tai jau 
47 žmonės mirė nuo nuinšai- 
no šiais metais Cbi'cagoj.

ATŠAUKIMAS AMERIKOS 
KAREIVIŲ Iš REINO.

' ■' •' ./y)
Ant galo, Amerikos valdžia 

nutarė atšaukti savo kareivius 
iš Reino distrikto. Tuo įbildu 
keturių metų avantiūrai liko 
padaryta galas. “The Freeman” 
rašo; (

‘ILikvidįlodamas Amerikos 
sargybą Reine ir atšaukdamas 
likusius prievarta ten laiko
mus 1,200 kareivių iš “šla
pios” Vokietijos, prezidentas 
Hardingas padarė galą poli-, 
cinio pobūdžio avantiūrai, 
kuri Amerikos žmonėms at
siėjo 250 milionų dolerių. Be 
abejojimo, žmonėms butų 
buvę padaryta daug geresnis 
patarnavimas, jeigu karei
viai butų buvę ištraukti ke
turi metai atgal. Visašaliai 
apsvarsčius dalyką, visgi ten
ka pasakyti, jog okupuotę 
niekam jokios naudos neat
nešė. Kai p. Hardingas du 
metu atgal užėmė preziden
to vietą, jis pasižadėjo tuoj 
atšaukti kareivius. Nors da
lis kariuomenės sugrįžo at- 

Lx‘t lilt’usių kn
reivių iš okupuotos teritori
jos buvo sustabdytas- Pa
galios, administracija savo 
miglotais pareiškimais pa
aiškino, jog apie tūkstantis 
kareivių bus palikti okupa- 

> cijos donoje, nes kaip vokie
čiai, taip ir buvusieji musų 
sąjungininkai norį, kad tie 
kareiviai pasiliktų. Tuo pa
tim laiku, kurjoziniu supuo
limu, pradėjo gandai plisti, 
jog kai kurie Amerikos ban
kininkai žadą suteikti Vo
kietijai paskolos/ Ar tai tu
rėjo kokios įtakos į musų 
politikierius ar ne, —- tikrai 
nėra žinoma, bet kareiviai 
pasiliko tol, kol Poincarės 
įsi bliovimas į Rubr teritori
ją ir senatorių B orą h ir
Reedo agitacija neprivertė? 
Senatą atšaukti kareivius is 
‘pavojingosios’ zonos”.

ARTHUR HENDERSON LIKO 
IŠRINKTAS I PARLAMENTĄ.

Praeitų metų pabaigoje, kai 
susivienijusios atžagareivių par
tijos sumušė rinkimuose llen- 
dersoną, lai muųs bolševikė- 
liai neįmanė nė kaip džiaug
tis: esą Anglijos darbininkai 
tinkamai atsimokėjo “išdavi
kui” Hendersonui. Bet štai 
dabar ateina iš Londono žinių, 
jog Darbo Partijos kandidatas, 
Arthur Henderson, liko išrink
tas į parlamentą. /

Henderson buvo Anglijos 
Darbo Partijos vadas ir yra 
plačiai žinomas darbininkų ju
dėjime veikėjas.

—------------------------i.____ 1

ARKLIŲ NYKIMAS RUSIJOJE

Pirm karo Rusijoje buvo 
daugiau arklių, negu faile ko
kioje kitoje šalyje. Bet dabar 
arklių skaičius mažėja tokiu 

I spartumu, jog Rusijai yra rim
to pavojaus visai netekti ark
lių. “The Milwaukee Leader” 
rašo:

“1923 m. Rusijoje kiekvie
nam šimtui gyventojų išpuo
lė 23 arkliai; Vengrijoje 12; 

.Franci j oje—8; Austrijoje — 
6; Vokietijoje—5, ir Italijo
je- 3. Laike pasaulinio ka
ro Rusija sumobilizavo savo 
armijai 2,000,0(M) ar
klių, nemažai Jų buvo mobi
lizuota ir laike tarptauti
nio karo-

“Mobilizacija, karas ir li
gos stovyklose sumažino ar- 

. kliu skaičių Rusijoje 23% tik 
laikotarpiu 1916—1920 m.

“Žemės dirbiniui traktoriai 
Rusijoje visai mažai tėra 
vartojami. Lankuti ariama 
arkliais ir galvijais. Lahjai 
galima, kad viena priežasčių 
1921 m. bado buvo ta, jog 

kaimiečiai, neturėdami pa
kankamai arklių, negalėjo 
įdirbti tiek žemes, kiek jie 
pirma kad įdirbdavo,

“Badas ypatingai' skaudžiai 
užgavo arklius. Gyviems ar
kliams reikia pašaro. Negy
vieji arkliai buvo naudojami 
(maistui. Arklienos buvo ga
lima pirktis maisto krautu
vėse ir rinkoje. Km; kaimie
čiai ir nęjiorčjo pinuti arklių, 
jie visviena negalėjo jų iš
maitinti. Badavo žmonės, o 
kartu su jais badavo ir ar
kliai.

“Amerikos šelpimo organi
zacijos žmonės kai kurio
se vietose tyrinėjo dalykų pa

lietį. Tyrinėjimo daviniai 
neapsakomai liūdni. Pavyz
džiui, Nikolajevo gubernijo
je 1921 m- arklių buvo 370,- 
000, o 1922 m. rudenį jų 
skaičius nupuolė iki 192,000. 

' Tuo patim laiku Baškirijoje 
aJrklių skaičius nupuolė nuo 
220,000 iki 80,000; Kryme 
nuo 85,000 iki 33,000, o Če- 
liabinske nuo 305,000 iki 
130,000”.
Toliau sakoma, kad arklių 

nykimas yra vienas vyriausių 
klausinių Rusijai. Naujausių 
žemdirbystes įmonių Rusija 
neturi. Be arklio žemės dir
bimas ten yra neįmanomas. O 
žemės neišdirbimas reiškia ba- 
<kį žmonėms.

BORAH SMERKIA AMERIKOS 
VALDŽIOS TYLĖJIMĄ.

Senatorius Borah vėl neduo
da ramumo Amerikos valdžiai. 
Šį kartą jis reikalauja, kad 
Amerika pareikštų savo nusi
statymą dcH franeuzų įsibriovi- 
mo į Ruhr sritį. Franeuzų žy
gis yra ne pateisinimas; tai yra 
tiesioginis laužynias Versalės 
sutarties. Borah sako:

't

“Nieku budu mes negali
me leisti, kad pasaulis ma
nytų, jog mes savo tylėjimu 
Uižgiriame franeuzų žygius. 
Mes turimę pareikšti savo 
nusistatymą ir poziciją ir už
protestuoti — tai mažiausia, 

j ką mes. galime padaryti, o 
daryti mes privalėtume kur 
kas daugiau.

“Francuos žygis, mano su
pratimu, negali būti pateisin
tas net Versalės sutartimi- 
Tai yra absoliutinis neboji
mas internacionalinės taikos 
ir tvarkos. Tuo žygiu da
roma neįmanomos žalos visai 
žmonijai”.
AmcriTa buvo pirmoji, sako 

Borah, kuri paskelbė, jog ka
ras nėra kreipiamas prieš Vo
kietijos žmones. Pasitikėdami 
tuo, vokiečių žmones padėjo 
ginklą. Dabar Amerikos par
eiga yra žiūrėti, kad pažadai 
butų pildomi.

Borah pareiškimas sukėlė 
didelio sujudimo valdžios rate
liuose. Yra žinių, kad ir kiti 
senatoriai parems Borah reika
lavimą, kad, ant galo, Ameri
ka oficial i n iai pasakytų savo 
nusistatymą. 
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RACINE, WIS. 

Sutvertas S. L. A. Apskritis 
Wisconsino valstijoj.

Sausio 31 Sandaros kliuhe, 
500 Main Str., 2:30 v. p. p į- 
vyko steigiamasis suvažiąvimas 
SLA. kuopų įkūrimui apskričio 
Wisconsino valstijoje-

Delegatų prisiuntė šios kuo
pos: iš Kenosha 212 kp. —še
šis, vietinė 100 kp. —• tris, ir 
So. Milwaukės 133 kp. — du. 
Viso vienuolika. Iš jų išrinkta 
laikinoji valdyba: pirmininku 
II. Mockus, rast. A. Pakšys.

Atidarius konfernciją paskir
ta patikrinti ^mandatams J. 
Kasputis, šiinenskis, M. Kas
paraitis. Po patikrinimo man
datų vesta visa tvarka pagal 
priimtą dienotvarkę- Išreiškus 
visiems delegatams savo min

tis, kad norint sustiprinti ap
silpusias kuopas, padauginti 
jose narių skaičių ir priduoti 
tvirtesnės dvasios veikti, taipgi 
kad norint sudaryti naujas 
kuopas tose kolonijose, kur 
daug lietuvių randasi, o SLA. 
kuopos nėra, vienbalsiai nutar
ta sudaryti iš 212—40 ir 133 
kuopu SLA. Apskritį Wisconsi- 
no valstijoje. Yra vilties į se
kantį suvažiavimą pritraukti 

dar tris kuopas. Sujtmgus di
džiumą SLA. Wisconsino vals
tijoje gyvuojančių kuopų ir 
apskritį sustiprinus finansais, 
galima tikėtis, kad musų užsi
brėžti tikslai bus atsiekti, 
lienis tikslams atsiekti, nutar
ta: 1) kiekviena kuopa apskri
čio palaikymui mokėtų nuo 
nario kas tris mėnesius po 5c. 
2) Vasario 25 d. Truner Hali, 
Racine, Wis., suruošti vakarą, 
kurių programas susidės iš vai
dinimo muzikos, o paskui drau
giška vakariene,, kurią apsiėmė 
sutaisyti 'Ęenoshos šeiminin
kės. Drg. Strička paaukojo 
aukso plunksną vertes $15.00. 
Be to bus lakiojanti krasa ir 
šokiai-

Nutarta sekantį suvažiavimą 
laikyti Racine Wis’., kovo men. 
18 d.

Apskričio valdyba išrinkta iš 
šių žmonių: pirm. Marcinke
vičius, rašt. ši'Hnskis, kas. Ger- 
-čius, orjganiz. A.. TPiulcšys.

Šis suvažiavimas, galima sa
kyti, buvo vienas iš pavyzdin
giausių, taip rimtai visi reika
lai buvo svarstomi, kad tik 
praplėtus S|LA.. Visos mintys 
atstovų iš širdies su linkėji
mais buvo reiškiamos labui S. 
LA., ir kiekvienas davė su
prasti, kad turi geresnių norų 
su pasišventimu veikti orga
nizacijos labui. Tat dar tos se
sutes SLA. kuopos Wisconsino 
valstijoje esančios, kviečiamos 
dėtis prie apskričio. Vienybėje 
nuirus versime.

Suvažiavimas užbaigta 6:30 
v. ,*V.— M. Kasparaitis,

1420 Howe Str.

HERRIČKt OHIO.

Sunkus laikai.

Musų apygardoj darbai ang
lių kasyklose po Naujų Metų 
labai sumažėjo. Kas turi blo
gesnį “pleisą” tai ir maistui 
nepadaro- Ir ne tik pas mus 
vienus taip prastai dirbama, bet 
girdėt tas pat dedasi ir aplin
kinėj. Ąpie mus yra daug ka
syklų, bet ir daug bedarbių, 
kur kasdien laukia bosų išei
nant iš kasyklų ir prašo darbo, 
bet negali gauti. Del darbų 
sumažėjimo* žmonės vargingai 
gyvena, net ir munšaino mė
gėjai aptilo kai kešenčs pasida
rė tuščios.—Herrickietis.

Mitingas Klaipėdos > 
reikalu

Brooklyn, N. Y; — 18 d. sau
sio Buvo prakalbos, kad išaiš
kinus Klaipėdos dabartinę pa
dėlį. Prakalbas rengė “Vieny
bės” Bendrovė, dėlto tik jų 
žmonės ir kalbėjo. Reiškia 
prakalbos buvo vien tautinin
kų. Pirmiausia kalbėjo p. J. 
Liutkauskas apie Klaipėdos 
krašto sukilimą. Smerkė San
tarvės elgesį tame krašte ir nu
rodė, maždaug, priežastis, deX 
kurių svarbiausia franeuzai ir 
■lankoti steaig||a)si pasigrolbiti 
Klaipėdos kraštą. Anot kalbė
tojo, Klaipėda yra labai paran
ki vieta apiplėšimui Lietuvos, 
—gabenimui iš Lietuvos ir kitų 
kraštų miškų, kadangi Nemu
nu per Klaipėdą labai paranku 
tas šmugelis varyti-

Pakalbėjęs apie Klaipėdą 
Liutkauskas ėmė sentimenta- 
lingai kalbėti apie Lietuvos 
pieveles, darželius, upelius ir 
Lt. DdkĮlamubHi Liutkausikui, 
reikia pasakyti, sekėsi geriau
siai, nes dagi komunistai kva
pą prilaikydami klausėsi if ne- 
bande kelti triukšmo. Pabai
gus deklamuoti apie “tėvynės 
meilę” atsikreipė į “tėvynės iš- 

ganias”. Čia jis ūme akeli kle
rikalus, o juodaugiau “bolše
vikus”. Pabaręs vienus ir ki
tus, kvietė mesti visus partiji- 
nius ginčus, o eiti visiems prie 
vieno tikslo, prie apgynimo ir 
atstatymo Lietuvos. Kalbėtojas 
siūle, kad Broo'klyno lietuviai 
sudarytų nepartinį komitetą? 
kuris rūpintųsi Klaipėdos rei
kalu ii galėtų kalbėti visų lie
tuvių vardu.

Anties kalbėjo Stankevičius 
iš IMdgcporto. Ką jis kalbė
jo, tai aš nežinau; veikiausia 
nei jis pats nesižinojo, ką kal
bąs. Žodžiu sakant, jo kalba 
buvo tikras kratinys. Neskai
tant to, kad pats nežino nieko, 
bet dar ir kalbos nemoka, var
toja kažin kokį žargoną.
< Trečias kalbėjo J. A- Sirvy
das. Kalbėjo trumpai, bet ga
lima sakyti, rimtai. Skaitė Klai
pėdos krašto lietuvių atsišauki
mą į Amerikos lietuvius ir nu
rodinėjo svarbą remti Klaipė
dos krašto sukilimą už pasi- 
liuosavimą iš svetimo jungo. 
Skaitė užuojautos rezoliuciją 
Klaipėdos krašto lietuviams, 
kuri buvo priimta rankų pakė
limu vienbalsiai. Taipgi skai
tė pasveikinimą Klaipėdos su
kilėliams, kuris taip pat tapo 
vienbalsiai priimtas. Buvo 
rinkta aukų pasiuntimui pa
sveikinimo kaileliu. Pasveiki
nimas adresuotas Vyriausiam 
Krašto Gynimo Komitetui. 
Žmonių buvo nemažai.

—A. P. Serbas.

L.D.L.D. Reikalai.
L. D. L .D. KUOPŲ DOMEI.

’ .v .Šiomis dienomis tapo išsiun
tinėtos blankos L.D.L.D- virši
ninkų rinkimams 1923 metams.

Blankos turi būti sugrąžin
tos Centro Sekretoriui iki 10 d. 
vasario š. m. Tad geistina bu
tų, kad kuopų sekretoriai pa
sistengtų sušaukt kp. susirinki
mus ir atliktų balsavimą iki 
paskirto laiko.

Taigi kuopų sekretoriai pra
šomi pranešti Centro Sekerto-

........ ■ ? 1 i . i. •••. ' • y . ■■

Posąrgos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strėnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymą ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą 
. ................... ■■■■ .■■■ ................. .... ........m »!■<

, Kaina 25 ir 50 centą
Gerklė dažnai suskausta ir pafaudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir pajiuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

Šitie preparatai pardavinėjama aptiekose.
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

W. F. Severą Co.
- -

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

» -yra girtinu priešu pleiskaną. Tik kelis 
kurtus panaudojus jus iš galvos visi? imi 

Iii ’ pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ilgies.

F. AD. RtCtiTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

riui, kiek jų kuopai knygų rei
kia prisiųsti.
K. Matuliauskas, LD.L-D. C. Sc

—K. Matuliauskas,
L. D. L. D. C. Sekr.

418 N. Carolton Avė-, 
Baltimore, Md.

Redakcijos Atsakymai)
St- Z., Cicero 1) Kas rei

kalavo “exemption” remda
masis tuo, kad jis yra “alioji”, 
t. y. ne šios šalies pilietis, pi
lietybės popierų negalės gauti 
per penkerius metus nuo karo 
paliaubų paskelbimo dienos. 
Bet jei kas savo “exemption” 
prašymą rėmė tuo, kad yra 
vedęs ir turi savo šeimynai 
duoną pelnyti, pilietybės popie- 
ras gali* gauti. —2) “Amerikos 
Ūkininkas” daugiau nebeišeina.

J. A. Šilinskui. — Tuo reika
lu kreipkis tamsta į Lietuvos 
Atstovybę (Bepresentaitive o f 
Lithuania, 1952 “F” Street N. 
W., Washinglon, D. C.), arba 
į Bureau of War Risk Insur
ance, Treasury Department, 
Washington, D. C. Bet čia be 
advokato pagalbos neapseisi.

| ' MUZIKA ” ]
Sarpaliaus Orkestrą 
di’l visokių reikalų 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

V-- - ------------ -----------------

Cedar Rapids, Iawa.



Šandariečiy Seimas

PažinkSavo Kaimynus

mer

ncan

PranešimasHome Bank & Trust Co

Saugosi^ dėžutės $3.00 metams

Home Bank & Irusi Company
Turtas virš Dešimties Milionų Dolerių

S. L. FABIONAS CO.

Tel. Yards 1138

Bakanas.

Svarbu Žinoti Rusija nori didelio karinio

S.LFabionasCo dos

persvarą

Užtik finam, kad busit užganėdinti musų patarnavi

Visas turtas
SKOLINGUMAI

sausio 25. 
pasaulyje 

r kiti trys
GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE

Tarnautojai veda varžytynes dėl 
NAUJŲ TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ

STANLEY P.
MAŽEIKA

Akcinis kapitalas ....... 
Perviršis .................
Neišdalinti pelnai .......
Atsarginės sąskaitos .. 
Neišmokėti Dividendai 
Mokėtinos sąskaitos .... 
Depozitai ........................

Atdaras vakarais. Piimadienj iki 6, Antradieni iki 8, šeš
tadieni iki 9 vak.

ir opera
ndais.

Brighton Park.

JOKANTAS BROS.
Con.tractors and Real Estate 
S Archer Aye., Chicago, III.

LAUKTI NEREIKĖS 
galį kur būti geresnis bankas?

ona—didžiausia mai- 
vertė ir pilnutėlė mais

tingumo. Buk tikras, kad jų 
gauni imdama duonų iš krau
tuvininko. Nesakyk duona — 
sakyk “Kleen-Maid.?

Paskolos Ir Atskaitos .......... ................
"Perėmimai ..................................... r-,-;.............. .
Jung. Valst. Valdžios Investmentai..............

Miesto ir Korporacijų Bonai ................ ......
Bank/C1 Namas ir Įtaisymai ................... ?......
Pinigų ant rankų ir pripuolamų iš bankų 
Visoki kiti šaltiniai ...........................................

COLUMET BAKING COMPANY 
HAMMOND, INDIANA.

809 W. 35tll SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fbtografi- 
stas A. Voitkevi- 
Čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
nam<e 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

PCTROGRADAS, 
—Žinomas visame
baritonas Tarta-kav-: 
Petrogrado operos dainininkai 
tapo užmušti vakar autoinobi-

Mes kviečiame jus atnešti savo sąskaitų čia 
ir pamatyti, kad kiekviena pastanga yra daro
ma tam, kad tamstai patikti ir padaryti iš tam
stos patenkintų kostumerį.

Varžytynių laiku nuošimčiai bus mokama 
visų sausio mėnesį.

_____ i — APSAUGOS SPINTOS 
NUO UGNIES IR VIESČfLOS

Mes kalbame Lietuviškai

Ten gepii kur musų nėra, sako se
na žmonai patarlė. Ji tinka viskam, 
bet gal būt, geriausiai tai šiai apy
linkei, Town of Lake. Ar jus žinote, 
kad savo kaimynystėje jus turite vie
ną didžiausių, saugiausių ir moderniš
kiausių bankų? Taigi ateikite ir susi
pažinkite, ir bus ten gerai, kur mes 

t 
esarae.

Jeigu jus nekalbate ne žodžio ang
liškai, jus jaučiatės kaip namie atėję 
j rftusų banką. >

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietu

viškai.
Jūsų pirfigai yra apsaugoti po prie

žiūrą Valstijos Valdžios.
Jus galite atsiimti sa<*o pinigus ka

da tik ifftrite.

$2,005,522.61 
..... ą.. 445.74 
.... 142,350.64 
... 895,576.21 
... 151,859.79 
... 639,758.95 
....... 1,264.38

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT> NAUDOS.

St, Paul’s
Hospital 

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65 00.GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

! žiūrėk mažos olandų 
gaitės ir seno vėjinio malūno 
ant vynioklo, perkant duonų. 
Tai yra užtikrinimas, kad tai 
yra geriausia. Tai musų ga
rantija, kad KLEEN-MAID 
yra tokia gera duona, kokia tik 
gali būti. I

KLEEN-MAID yra jūsų ge
riausi

Asą Wiersema ........ prezidentas
George Dalenberg vice-prez.
Nicholas W. Wiersema, 

kasininkas

MASKVA, sausio 25. —- Vi
sos Rusijos centralinio sovietų 
komiteto prezidentas Kaliniu 
pareikalavo, kad Rusija pasi- 
budavotų galingų karinį laivy-

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

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

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

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

"'7aPrie musų raudonosios ar
mijos,” sake Kaliniu, “'kuri 
yra svarbus armijos argumen
tas internacionalinėj padėty, 
turi būti pridėtas galingas rau
donasis laivynas, taip Iptd ka
da mes būname svo/iami In
ternacionaliniame balanse, jis 
duotų mums didelę

CITIZENS STATE BANK
MELUOSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYTA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS
APDRAUII^S - 1

Bankas su Laikročffltt
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po nlet, išskiriant, Si 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

J. Ambraziejus išgirdęs, kad 
yra ir “Naujienų” reporteris, 
pareiškė, dėl įsileidimo sveti
mų srovių žmonių reikią pa
svarstyti, — gal, girdi, mes tu
rėsime svarstyti dalykus prie 
uždarytų durių: demokratai 
ne demokratai, o kas reikia tai 
reikia,, nes ir priešingos sro
vės tam tikrais atsitikimais, 
taip darančios. )

Ambraziejaus pastaba palik
ta popietinei sesijai svarstyti.

Pirmoji sesija uždaryta kaip 
12:30 pietų

Reporteriai nuo trijų lai-kr 
čių įsiregistravo: “Dirvos”, 
S. Karpavičius; “‘Vienybės“ 
O. Sirvydas; “Naujienų” 
Bakanas.

Nature Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaist 

cijų, — naujausiais
4225 Archer Avė. — _

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Kerno Liesinlmos num.388, tik
rai pigus. Turi žvmą virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki $6 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mupis savo vardą, adresą ir 

w $3. Mes pasiųsime.
N e ujo Hygįąnic.Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcpt. 8.1

Kalbėtojas prisiuntė ir Lietu
vos Atstovybę Washingtone. 
Jis žinųs, kad Atstovybei! ne- 
beplaukių jokių aukų Lietuvos 
valstybės reikalams; visi šalti
niai Atstovybės išsilaikymui 
esu išsibaigę, tad dabar jos 
išlaikymui esą vartojamos au
kos surinktos kitokiems tiks
lams. Ir pati Atstovybe esan
ti tuo susi rūpinus, tai dabar 
esą laukiama naujų atstovų su 
nauju vajum. Prisiminęs kle
rikalų sumanytos lietuvių regi
stracijos nepasisekimų kalbė
tojas |jį/sakė, kad pvz- Brook- 
lyne fietuyių esą užsiregistra
vę. tik (apie 48 žmonės, ir tai 
tik per kunigų gązdinimą. Pa
galios p. Sirvydas kreipės} į 
sandariečius graudendamas, 
kad prisidėtų “Vienybę” pada
ryti dienraščiu.

Sirvydui baigus kalbėti Man
datų Komisija paskelbė, kad 
suvažiavime dalyvaują 22 de

legatai nuo 7 kuopų ir dviejų 
apskričių:

1 kuopa, Brooklyn, N. Y., 
delegatai — J. Ambraziejus ir 
J. O. Sirvydas.

5 kip. Baltimore, Md.: — A. 
Kurditis- y.

7 kp. So. Boston, Mnss.: — 
S. Mockus, V. J. Sliakyy, K. 
Paulauskas. /

18 k p Cleveland, O.: — K. 
S. Karevičius, A- Žukas.

25 ko. Chicago: — A. L. Lu
kas, St/ Valančius.

36’kp. Pittsburgh, Pa.: — E. 
Paurazas, J. Virbickas, P- Sa
vickas, M. Urlakis, J. Kuzinas.

75 kp. Chicago: — St. Kodis, 
S. K. (Irišius.

' Naujos Anglijos Apskritis: 
— S. dokubauskas-

Chicagos Apskritis: — K.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias keltas j 

visas dalis
Lietuvos

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

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

' ‘TIansa”, “Bayern”,-^fount 
I Carroll” ir “Thuryngya” 

taipgi specialės kajutos.
Nauji laivai trimi šriu- 

bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albejt Ballin” vęža 
1, 2 ir 3 kletfbs pasažidrius 
United Art

Line]
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba Įgaliotieji agenai

visokios rųžiea gydžiau 
Per 25 melus prie Sta- 

\ te gatvės.
Žvairas ak,is atitai- 

Bau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 

Į&'Ž budu; tonsilus iėimu
U prieblandos miego pa- 

galba; akinius pritai- 
sau $5 ’r datigiavi. 

L Parašyk dykos / kny-
gėlės. a D

FRANKLIN O. CARTl^R
120 S'o. State St.<

Vįilandos : 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

‘ šiuos visus namus parduosime pigiai ar mainysime ant lotų Chicagoj.
Taipgi, jeigu manote budavoti namą, neturit plonų, mes parūpinsime gc- 

riausį^ąrchitektorių. Jeigu turit pienus duokit mums perrokuoti, dabar ge- 
riaušųs laikas pasirengti prie budavojimo, nes pavasarį vi«i bus labai užimti.

Pasirandavoja storas ant Archer Avė.; tinkamas visokiam bizniui; pasi- 
skubinkit ir bukit pirmutinis.

Mo}€rų kuopos Pittsburgh, 
Pa.: —Anelė Akelaitė, V. Rup
šienė, Adelė Gilienė.

Seimo susitvarkymas.
Paskelbus delegatų sąstatą 

renkama Seimo vedėjai. Pirmi
ninku išrinkta J- Ambraziejus, 
padėjėju A. Lukas, sekreto
rium Anelė Akelaitė ir K. Pau
lauskas.

Rezoliucijų komisijon, išren
kama Karpavičius, Sirvydas ir

PARDAVIMUI NAMAI.
Nauji tik baigiami budavoti, 2 f lėtų G ir 6 kambariais; visas įtaisymas 

naujausios mados, labai gražioj vietoj, netoli vienuolyno ir parko 64 ir Wash- 
tenaw Avė., taipgi tik-ką pradėti namai budavoti Brighton Parke.

Muro namas tik pertaisytas, išžiūri kaip naujas. Storas ir 8 pagyveni
mai; beizm. po visu namu, geriausioj vietoj Jfridgeporte, 3302 S. Union Avė.

-- .į--r-. --rpj- . .. .............t

4 pagyvenimų medinis namas po 4 kambarius, garažas 2 mašinom; ran- 
$70 mėnesiui. Emerald Avė., netoli 31st St.i

-i----------- 1------ i------- -------
Naujus 2 pagyvenimų mūrinis namas 4 ir 4 kambarius. Beizmentas auk

štas ir visi parankumai, tik $8,300.00, Brighton Parke.
Į, ,Į ~ - .1 , '1111 »■ l Į Į. --- 1-- I I. -- -

Naujas kampinis namas. Storas, 2 pagyvenimai po 6 kambarius ir beiz
mentas. Galima pirkti su bizniu ir be biznio, Brighton Parke.

•-------------- -------9------------------------------

Beveik naujas namas; Storas ir 4 ruimai pagyvenimui iš užpakalio; mau
dynės, elektra ir visi parankumai; labai tinkama vieta kraučiui ar barbe- 
riui. 40th ir Rockwell St. •

Visi skolingumai

VIRŠININKAI:
Frederick J. Wiersema, 

kasininke padėjėjas
H. Q. Roempler, 

kasininko padėjėjas 
Calvin L. Wiersema, 

kasininko padėjėjas 
VALSTIJINIS TAUPOMASIS BANKAS 

ĮSTEIGTAS’ 1891 m.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

THE WIERSEMA STATE BANK 
1106-08 Michigan Avė.

CHICAGO, ILL.
Pareiškimas stovio verslo pabaigoj gruod. 29 d., 1922 m. duotas 

Illinojaus Valstijos Viešų Apskaitų Revizoriaus.
ŠALTINIAI

.. $200,000.00 

.....  50,000.00 
.... 101,733.11 
..... 25,693.07 
............. 28.00 
..... 59,000.00 
. 3,400,324.14

$3,836,778.32.

^bur Guide 
toGood 
~BveacL

NO
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NAUJlKJStOS, Chk.igo, III

PažinkSavo Kaimynus

Bankas ant Kampo

PranešimasHome Bank & Trust Co

COLUMET BAKING COMPANYsastata

Saugosies dėžutes $3.00 metams HAMMOND, INDIANA

Home Bank & Irusi Company
Turtas virš Dešimties Milionų Dolerių

$3,836,778.32

Tel. Yards 1138

Bakanas

Svarbu Žinoti
Kad mes atsakančiai išpildom Income Tax blankas

FabionasCo
809 West 35th Street

j-chi lektorių. Jeigu turit pienus duokit mums perrokuoti, dabar ge

taipo užmušti vakar automobi

Visas turtas
SKOLINGUMAI

GARSINKITIES NAUJIENOSE

STANLEY P 
MAŽEIKA

Tarnautojai veda varžytynes dėl 
NAUJU TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ

toGood 
"BveacL

Ambraziejaus pastaba palik
ta popietinei sesijai svarstyti.

Pirmoji sesija uždaryta kaip 
12:30 pietų

LAUKTI NEREIKĖS 

gaiš kur būti geresnis bankas?

Paskolos ir Atskaitos .........  ,..............
"Perėmimai ............................. ........................ .
Jung. Valst. Valdžios Investmentai .............
Miesto ir Korporacijų Bonai ......................
Banke1 Namus ir Įtaisymai ................. .'......
I’inigų ant rankų ir pripuolamų iš bankų 
Visokį kiti šaltiniai ........................................

Atdaras vakarais. Pirmadieni iki 6, Antradieni iki 8, šes 
tadienį iki 9 vak.

APSAUGOS SPINTOS 
NUO UGNIES IR VIESULOS

Męs kalbame Lietuviška

žiūrėk mažos olandų mer
gaitės ir seno vėjinio malūno 
ant vynioklo, perkant duonų. 
Tai yra užtikrinimas, kad tai 
yra geriausia. Tai musų ga
rantija, kad KLEEN-MAID 
yra tokia gera duona, kokia tik 
gali būti.

KLEEN-MAID yra jūsų ge
riausia bna—didžiausia mai- 

vertė ir pilnutėlė mais
tingumo. Buk tikras, kad jų 
gauni imdama duonų iš krau
tuvininko. Nesakyk duona — 
sakyk “Kleen-Maid.’.’

Akcinis kapitalas ....... 
Perviršis ....z.......}..........
Neišdalinti pelnai ......
Atsarginės sąskaitos .. 
Neišmokėti Dividendai 
Mokėtinos sąskaitos ....

Depozitai......................

JOKANTAS BROS.
Con.tractors and Real Estate 

4138 Archer Aye., Chicago, UI.
Telephone Lafayette 7674

‘ šiuos visus namus parduosime pigiai ar mainysime ant lotų Chicago j.
Taipgi, jeigu manote budavoti namą, neturit pienų, mes parūpinsime ge- 

riausj^ąrchitektorių. Jeigu turit pienus duokit mums perrokuoti, dabar ge
riausia laikas prisirengti prie budavojimo, nes pavasarį visi bus labai užimti.

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, 111. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

$2,005,522.61 
......... 445.74 
... 142,350.64 
... 895,576.21 
... 151,859.79 
... 639,758.95 
....... 1,264.38

Mes kviečiame jus atnešti savo sąskaitų čia 
ir pamatyti, kad kiekviena pastanga yra daro
ma tam, kad tamstai patikti ir padaryti iš tam
stos patenkintą kostumerj.

Varžytynių laiku nuošimčiai bus mokama 
visą sausio mėnesį.

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

StochYatds 
State

St. Paul’s
Hospital 

828 Wesf 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$6500.

“'Prie musų raudonosios ar
mijos,“ sake Kaliniu, “'kuri 
yra svarbus armijos argumen
tas internacionalinėj .padėty, 
4uri būti pridėtas galingas rau
donasis laivynas; taip kad ka
da mes būname sveriami in
ternacionaliniame balanse, jis 
duotų mums didelę persvarų.“

J. Ambraziejus išgirdęs, kad 
yra ir “Naujienų” reporteris, 
pareiškė, dėl įsileidimo sveti
mų srovių žmonių reikią pa
svarstyti, —\gal, girdi, mes tu
rėsime svarstyti dalykus pbie 
uždarytų durių: demokratai 
ne demokratai, o kas reikia tai 
reikia,* nes ir priešingos sro
vės tam tikrais atsitikimais, 
taip darančios. )

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Ten gerai kur musų nėra, sako se
na žmonai patarlė. Ji tinka viskam, 
bet gal būt, geriausiai tai šiai apy
linkei, Town of Lake. Ar jus žinote, 
kad savo kaimynystėje jus turite vie
ną didžiausių, saugiausių ir moderniš
kiausių bankų? Taigi ateikite ir susi
pažinkite, ir bus ten gerai, kur mes r esame.

Jeigu jus nekalbate ne žodžio ang
liškai, jus jaučiatės kaip namie atėję 
į musų banką.

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietu

viškai.
Jūsų pinigai yra apsaugoti po prie

žiūra Valstijos Valdžios.
Jus galite atsiimti savo pinigus ka

da tik norite.

MASKVA, sausio 25. Vi
sos Rusijos centralinio sovietų 
komiteto prezidentas Kaliniu 
pareikalavo, kad Rusija pasi- 
budavotų galingų karinį laivy-

Frederick J. Wiersema, 
kasininke padėjėjas

H. Q. Roempler, 
kasininko padėjėjas

Calvin L. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

VALSTIJINIS TAUPOMASIS BANKAS 
ĮSTEIGTAS 1891 m.

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
N aturopat has

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

■ ■

"Seniausias bankas roselande”

THE WIERSEMA STATE BANK
1106-08 Michigan A ve.

CHICAGO, ILL.
Pareiškimas stovio verslo pabaigoj gruod. 29 d., 1922 m. duotas 

Illinojaus Valstijos Viešų Apskaitų Revizoriaus.
ŠALTINIAI

Hemo Liesinlmos num.888, tik
rai piguti. Turi žemą virių ir vi
dutini sijonų. Iš tvirtos žviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
muųis savo vardų, adresų ix 

w $3. Mes pasiųsime.

Nemp Hygiųnįc«Fahlwon Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dcpt. 8.)

C1T1ZENS STATE BANK
MELUOSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kamp<T>
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS
APDRAUĘ

Bankas su Lai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po nlet, išskiriant, gubo
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

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

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

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

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

PETROGRADAS, sausio 25.
Žinomas visame pasaulyje 

baritonas Tartakav ir kiti trys

Kalbėtojas prisimnė ir Lietu
vos Atstovybę Washingtone. 
Jis žinąs, kad Atstovybei! ne- 
beplaukią jokių aukų Lietuvos 
valstybės reikalams; visi šalti
niai Atstovybės jšsilaikymui 
esą iššibąigę, tad/ dabar jos 
išlaikymui esą vartojamos au
kos surinktos kitokiems tiks
lams. Ir pati Atstovybėj esan
ti tuo susirūpinus, tai dabar 
esą laukiama naujų atstovų su 
nauju vajum. Prisiminęs kle
rikalų (sumanytos lietuvių regi
stracijos nepasisekimą kalbė
tojas pasakė, kad pvz- Brook- 
lyne lietuvių esą užsiregistra
vę tik apie 48 žmonės, ir tai 
tik per kunigų gązdinimą. Pa
galios p. Sirvydas kreipėsi į 
sandariečius graudendamas, 
kad prisidėtų “Vienybę“ pada
ryti dienraščiu.

Sirvydui baigus kalbėti Man
datų Komisija paskelbė, kad 
suvažiavime dalyvaują 22 de
legatai nuo 7 kuopų ir dviejų 
apskričių:

1 kuopa, Brooklyn, N. Y., 
delegatai — J. Ambraziejus ir 
J. O. Sirvydas.

5 kp. Baltimore, Md.: — A. 
Kurditis-

7 kp. So. Boston, Mass.: — 
S. Mockus, V. J. Sliakys, K. 
Paulauskas.

18 kp. Cleveland, O.: — K. 
S. Karpavičius, Ą- Žukas.

25 kp. Chicago: — A. L. Liu
kas, St. Valančius.

36 kp. Pittsburgh, Pa.: — E. 
Paurazas, J. Virbickas, P- Sa
vickas, M. U rinkis, J. Knzinas.

75 kp. Chicago: — St. Kodis,

Akiu, Ausu, Kosies Gerkles 
KLIŪTIS

S
 visokios rųžies gydžiau 

per 25 metus prie Sta
te gatvės.

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

Parašyk dykos kny
gelės. .

LIN O. CARTErt 
120 S'o. State St. / 

Valandos: 9 iki 5 Septintad/ĮO iki 12

Naujos Anglijos Apskritis
— S. dokubauskas-

Chicagos Apskritis: — K, 
Draugelis.

Moterų kuopos Pittsburgh, 
Pa.: —Anelė Akelaitė, V. Rup 
šiene, Adele Gilienė.

Seimo susitvarkymas.
Paskelbus delegatu

« * • i *■ • \ L' '

renkama Šeinio vedėjai. Pirųii- 
ninku išrinkta J- Ambraziejus, 
padėjėju A. Lukas, sekreto
rium Anelė Akelaitė ir K. Pau
lauskas.

Rezoliucijų komisijon, išren
kama Karpavičius, Sirvydas ir 
Draugelis.

Reporteriai nuo trijų laikraš
čių įsiregistravo: “Dirvos“, K. 
S. Karpavičius; “Vienybes“ J. 
O. Sirvydas; “Naujienų” S. 
Bakanas.

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į 

visas dalis 
Lietuvos

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

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

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” vęža 
1, 2 ir 3 klesos pasažidrius
United American 

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba Įgaliotieji agenai.

Visiskolingumai
VIRŠININKAI:

Asą Wiersema ....... prezidentas
George Dalenberg vice-prez.
Nicholas W. Wiersema, 

kasininkas

PARDAVIMUI NAMAI.
Nauji tik biiigiam-i budavoti, 2 fletij G ir 6 kambariais; visas įtaisymas 

nįujausics mados, labai gražioj vietoj, netoli vienuolyno ir parko 64 ir Wash- 
te\įiw Avė., taipgi tik-ką pradėti namai budavoti Brighton Parke.

Muro namas tik pertaisytas, išžiūri kaip naujas. Storas ir 8 pagyveni
mai; beizm. po visu namu, geriausioj vietoj Ųridgeporteį 3302 S. Union Avė.

, - . ............ ■ I -r i-mt-]-i r , ■ '■■■ ■ r------------------------ -- ■ »

4 pagyvenimų medinis namas po 4 kambarius, garažas 2 mašinom; ran
do# $70 jneij^siui. Ėmerald Avė., netoli 31st St.

Naujas 2 pagyvenimų mūrinis namas 4 ir 4 kambarius. Beizmientas auk
štas ir visi parankumai, tik- $8,300.00, Brighton Parke.

Naujas kampinis namas. Storas, 2 pagyvenimai po 6 kambarius ir beiz- 
mentas. Galima pirkti su bizniu ir be biznio, Brighton Parke.

Beveik naujas namas; Storas ir 4 ruimai pagyvenimui iš užpakalio; mau
dynės, elektra ir visi parankumai; labai tinkama vieta kraučiui ar barbe- 
riui. 40th ir Rockwell St. •

Pasirandavoja Storas ant Archer Avė.; tinkamas visękiam bizniui; pasi 
skubinkit ir bukit pirmutinis.

.. $200,000.00 

...L 50,000.00 
.... 101,733.11 
..... 25,693.07 
............ 28.00 
..... 59,000.00 
. 3,400,324.14

$3,836,778.32.

Sandariečiy Seimas
(Tąsa nuo 1-ino pusi.)

sfif-RFDULING



JONAS LUCAS 
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu geriau- 
sį patarnavimą.

PALIK NUMINTĄ 
TAKA

Ir pirk geresnių rūšių pirkinius nuže
mintomis kainomis. - ,

Tiems, kurie nori, kad jiems patarnautų 
lietuviškai kalbąs pardavėjas, pareikalavus 
mes turim p. Joną Lucą, musų generalį par
davėją, kuris mielu noru patarnaus jums 
kiekviename musų krautuvės skyriuj1.

- Rakandai, Divonai, Pianai ir Fonogra
fai parduodama

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BE JOKIŲ PALUKIŲ I

COLUMBIA SIX
$1,395.90 F. O. B. Detroit

Šitas Puikus Uždarytas Automobilis 
Atdaro Kaina

Neužmirškite aplankyti musu eksponatus Automobilių 
Parodoj. Vieta 02.— Coliseuni Annex

Parodoma visi modeliai
COLUMBIA MOTORS COMPANY, DETROIT, U. S. A.

Allison-Rood Company
Tarpininkai

2518 S. Michigan Avė. Telefonas Victory 3900
Už pinigus ar Išmokėjimais.

SUSIBENDRINĘ PREKININKAI CHlGAGOJį
Wm. Landshaft & Bro., 2336 Mihvaukee Avė., Chicago, Chicago 

cJluto Sales Co., 19 E. lllth St., Chicago, Herrington Auto Sales, 
Mflmmond, Indiana, M. & O. Motor Sales, 4335 W. Madison St., 
Chicago, Stacy Motor Co., 610 Madison St., Oak /Park, III. Standard 
Auto Repair & Sales Co., 3Q9 Madison St., Maywood, III.

Ofiso Telefonas tat) U A DDA A TA Busto Telefonas
Central 4104 Uit, H* A. Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgiją (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Sausis 27, 1923

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Munšainieriiis trauks 
' atsakomybėn
Bus teisiami kaipo žmogžudos.

Koronierius Oscar Wolff į- 
sakč savo investigatorianis pra
dėti aštrinusį karę prieš inun- 
šainierius - munšaino dirbėjus 
ir pardavinėtojus. Koronierius 
pareiškė, kad saliunčikai, kurie 
pardavinėja munšainą, nuo ku
rio miršta ižmonės, turi būti 
teisiami kaipo žmogžudos.

Koronierių paakstino veikti 
tas nuotikis, kad vienas pa
prastas darbininkas, tinus mo 
terį ir vaikučius, išgėręs pen
kis munšaino stiklelius po 25 
centus kiekvieną, •pasimirė se
kantį rytą. Jis sako, kad ke
liolika žmonių, kurie pardavi
nėja nuodingą muušainą, yra 
jo investigatorių žinioj ir bile 
kada gali būti areštuoti ir tei
siami kaipo žmogžudos.

John F- Habel, manufakto- 
rius, buvo nesenai areštuotas 
dėl dirbimo munšaino savo na
muose ant Sheridan kelio. Jis 
tapo aptrauktas teisman ir nu
baustas užsimokėti $200 bau
dos ir teismo lėšas.

PRAŠO ATSIIMTI 
POLICISTUS. r

•Policijos viršininkas Fitzmo- 
ris formaliai i>areikalavo svei
katos komisionieriaus Bundese- 
no, kad jisai atsiimtų iš vi- 
durmiesčio policistu, kuriuos 
buvo paskyręs daboti bęreika- 
linkus spiegimus automobiliais. 
Sveikatos komisionierius pa
žadėjo išpildyti viršininkų rei-
kalaviiną. Fitzmoris sako,
kad jo policistai galį tą dalyką 
prižiūrėti. Bundesenas buvo 
paskyręs minimus pdicistus 
remdamasis tuo, kad automo
bilių spiegimai yra viena prie
žasčių nervų 'ligų. .Nesenai 
kį'li automobilistai buvo areš
tuoti ir nubausti. \

CHICAGOS ZIONISTAI PA- 
‘ GERBĖ SAVO LYDERI.

Vakar Chicagos tžionistai lai
kė didelė susirinkimą, kamba
ry 1424 Otis Home, pagerbimui 
mirusio Max Nordau, paskil- 
busio lyderio, kurs skleidė vi
same pasauly propagandą už 
atsteigimą Palestinos. Tapo 
priimtos kelios rezoliucijos ir 
diskusuota planai apie sušau-
k imą didėlės konvencijos. Nori
ma konvenciją sušaukti kaip 
galima greičiau, kad išdirbus 
programą tolimesniam veiki 
mui-

SEARS, ROEBUCK KOMPANI
JOS PELNAI.

Užvakar Sears, Roebuck 
kompanijos manadžerius pa
skelbė kompanijos stovį. Su
lig tomis skaitlinėmis kompa
nija pereitais metais turėjo 
gryno pelno arti pusšešto mi- 
liono dolerių ($5,435,186). Už- 
pereitais metais, tai yra 1921 
m., kompanija turėjusi dpie 
puseptyniolikto miliono dolerių 
$16,435,468) nuostolių. Išmo
kėjus divdendus tais metais 
kompanija turėjusi virš devy
niolika milonų dolerių defici
to. Reiškia kompanija prade
da atsigauti.

THOMPSONAS NEKANDIDA
TUOSIĄS Į MAJORUS.

......... *>)■■■

Dabartinis Cljjdhgos majoras 
William Hale Thompson už
baigė savo majorines' lenkty
nes. Užvakaę jis pareiškė, 
kad jis nekandiduosiąs į majo
rus. Thompson manąs visai 
pasitraukti nuo j>olitinio veiki
mo. Toks netikėtas Thompso-

(Seka ant 7-to pusi.)

V

Pilot Six Fifty-Six Touring Car

THE CAR, AHEAD

Naujos Pilot Kainos 
. Pilot Motor Car kompanija sekamų negirdėtų numažinimų 

kainų savų įvairiems modeliams pareiškia
Pilot Sixt Fifty-Šix Phaeton .............................  $1695
Pilot Six Fifty-Six Sportster ........................... ,7................................ 1795
Pilot Six Fifty-S’.x Coupe .....................................................................  2445
Pilot Six Fifty-Six Sedan..................................................   2495

Kiti Modeliai nupiginta proporcingai.
Žadančiam pirkti motorinį karą ir musų draugams lie

tuvių tarpe Šitas pareiškimas yra labai svarbus.
Niekuomet pirmiaus tokios didelės motorinių karų ver

tės nebuvo siūloma tokiomis begalo žemomis ka nomis. Pir
mą kartą motoriniai karai tikrai pasižymėję — “sustaty
mo” savybe buvo siūloma pirkti prieinamai vidutiniam ki- 
šeniui.

>
Su penkiolika metų prityrimo kaipo motorinių karų dir

bėjai— trisdešimtimi metų kaipo ratų dirbėjai — ir su 
tarnybos nusistatymu, kuris “Padaro draugus iš savinin
kų”, Pilotui yra lemta turėti pirmenybe.

PIRMA NEGU PIRKSI — PAMATYK PILOT.
* TELEFONUOK DEMONSTRUOTĖS

PILOT MOTOR CAR CO.
RICHMOND, INDIANA
Chicagos Skyrius

Tel. Calumet 7060 2450 Michigan Avė.

PAMATYK PILOT AUTOMOBILIŲ PARODOJ 
KITĄ SAVAITĘ.

OAKLAND
RARGENAI

6-24 — 1922 Sedan važiuotas tik 4,000 mylių. Šitas karas yra aprūpin
tas 2 bamperiais, stabdoma šviesa, vidui kontroliuojama žemutine šviesa, 
veidrodžiu užpakaliniam vaizdui, patentuota spyna ratams, Gabrielio stab- 
dytuvais, šildytuvu priŠakinėj daly, šniuruotoms rątlankėms ir turi naujo 
karo išvaizdą. Užlaikymui šito karo pareis turėti tik gazolinas ir aliejus: 
■išimtinis bargenas, $1,250.

Oakland Coupe — 1920 — Šitąs karas turi Griginalinę malevą ir nerei
kalauja nieko mechaniniai. Vienas nepaprastų bargenų už $600.v,

6-44 Oakland Sedan, važiuotas tik 1,700 mylių, šitas karas buvo išmai
nytas ant musų naujo 4 pasažieriams uždaryto karo ir sunku butų atskirti 
jį nuo naujo. Nei vieno brėžio, ai’ dėmės nėra ant karo ii’ pirkėjas turėtų 
pirkti šitą karą tuo patim užsitikėjimu kaip naują. Kaina $1000.

1920 Oakland roadster $300. Jei mes butume padėję kainą $450 tai ir 
tai butų nepaprastas pigumas. Dabartine musų kaina tai kaip rasti pinigai, 
šitas karas gali tarnauti kelis metus. Pirmutinis laimingas pirkėjas paims 
už $300.

Vėlesnis 1920 sedan. šitas karas yra pertaisytas ir pernikeliuotas ar 
naujai permaliavotas ir yra aprūpintas naujomis šniuruotomis ratlankčmis, 
Gabrielio stabdytuvais, spynele ratams ir visa eile įrankių. Sedanas kkip 
naujas už $700.

1921 Oakland 5 pasažieriams touring karas, šitas karas perėjo per 
musų šapą, yra pertaisytas, permaliavotas ir pernikeliuotas; taipgi viršus 
naujas ir visais žvilgsniais atrodo kaip naujas. Turi visas geras ratlankes ir 
pilnai aprūpintas kortinomis ir įrankiais. Kaina $500.

IŠLYGOS
DIRBTUVĖS SKYRIUS'

OAKLAND MOTOR CAR CO.
2426 S. Michigan Avė. /

Atdara vakarais ir sept.ntadieny.Calumet 5310.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

h*

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

KODĖL?
1) _ rytas —
2) — PIETUS —
3) _ VAKARAS.

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visok’a me
džio medžiaga. I visuš užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

r ------------------- -------
.20 metų prityrimo

Akinių pritaisymo mepe

akių ligas 
Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius taS- 

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

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akiu specialistas

KRIAUČIAI
Buiyis, Bartkus ir Kųlpinskis — 

siuvam vyriškas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiau.

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

Tel. Lafayette 4228
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiat

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

D AVII) RCTTER & CO J 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai i) retai!
kiemų. Visur p ris t a tom. *
South Side ofisas 8301 Normai A v.

Tel. Yards 2296.
. ... ...... 7--- ;---- .------—M

Tel. Boulevard 0451.

Du M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* Ii*

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

gas; taipgi ir nervų ligas; vyrų, 
moterų ir vaikų., Specialist* mo 
leriikų ir merginų ligų.

»43 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakar*

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS' 
Diagnoza pagal sutarimą.

3217 Emeeald Avė., Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
L -*■ -i

i®94 Remi «fl7r
WM. J. STOLL COn 

Balchiunas pagelbininta 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
t02> — 25th St., 9509 Cardeai 

Detroit, Mieli.

Palengvins ^kių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai, t

1545 W. 47th St.,
Netoli Ashland Avė.

■ h eumatlzmas Sausge e j
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgile .
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j 
■, — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo ■ 
* stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 

! vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- M 
KATOS”, augalais gydyties, I 
kaina 50 centų.

■ Justin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. 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 8185’
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriaosi AMERIKOS IR EURO 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
^|apumo 

tB
Privatinių
Ligų
ieigu Jus turite bile kokių . ligų 
nenusiminkite. 1 Atvažiuokit* kad 
Ir iš toli suteiksiu geriausi gy 
Ivmų

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St. i 
Imkite elevaitorių iki 5-to augiu 

Priėmimo kambary* 506.
Chicago, III 

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedii 
dieniais 10-1 po piet. PanedėJyj. 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v 

.TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. 
---------------------------------------------------- ------
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suteiksiu geriau- 
sį ifatarnavimą.

PALIK NUMINTĄ 
TAKA

Ir pirk geresniu rūšių pirkinius nuže
mintomis kainomis. -

Tiems, kurie nori, kad jiems patarnautų 
lietuviškai kalbąs pardavėjas, pareikalavus 
mes turim p. Joną Lucą, musų generalį par
davėją, kuris mielu noru patarnaus jums 
kiekviename musų krautuvės skyriuj.

Rakandai, Divonai, Pianai ir Fonogra
fai parduodama

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
BE JOKIŲ PALUKIŲ

COLUMBIA SIX
$1,395.00 F. O. B. Detroit , .

šitas Puikus Uždarytas Automobilis 
Atdaro Kaina

Neužmirškite aplankyti musų eksponatus Automobilių 
Parodoj. Vieta 02.— Coliseum Annex

Parodoma visi modeliai
COLUMBIA MOTORS COMPANY, DETROIT, U. S. A.

Allison-Rood Company
Tarpininkai

2518 S. Michigan Avė. Telefonas Victory 3900 
Už pinigus ar Išmokėjimais.

SUSIBENDRINĘ PREKININKAI CHICAGOJ:
Wm. Landshaft & Bro., 2336 Mihvaukee Avė., Chicago, Chicago 
Auto Sales Co., 19 E. lllth St., Chicago, Herrington Auto Sales, 
Hammond, Indiana, M. & O. Motor Sales, 4335 W. Madison St., 
Chicago, Stacy Motor Co., 610 Madison St., Oak /Park, III. Standard 
Auto Repai r & Sales Co., 3Q9 Madison St., Maywood, III.

CHICAGOS
ŽINIOS

.20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mepe

Bus teisiami kaipo žmogžudos.

Pilot Six Fifty-Six Touring Car

«

OAKLAND
BARGENAI

CAR, AHEAD

PRAŠO ATSIIMTI 
POLICISTUS.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akiu specialistas

Munšainierius trauks 
atsakomybėn

Koronierius Oscar Wolff į- 
sakė savo investigatorianis pra
dėti aštriausi karų prieš mun
šainierius- — munšaino dirbėjus 
ir pardavinėtojus. Koronierius 
pareiškė, kad saliunčikai, kurie 
pardavinėja iminšainą, nuO ku
rio miršta žmonės, turi būti 
teisiami kaipo žmogžudos.

Koronierių paakstino veikti 
tas nuotikis, kad vienas * pa
prastas darbininkas, tuvįs mo
terį ir vaikučius, išgėręs pen
kis munšaino stiklelius po 25 
centus kiekvieną, -pasimirė se
kantį rytą. Jis sako, kad' ke
liolika žmonių, kurie pardavi
nėja nuodingą mimšainą, yra 
jo investigatorių žinioj ir bile 
kada gali būti areštuoti ir tei
siami kaipo žmogžudos.

John F- Ha'bel, manufakto- 
rius, buvo nesenai areštuotas 
dėl dirbimo munšaino savo na
muose ant Sheridan kelio. Jis 
tapo aptrauktas teisman ir nu
baustas užsimokėti $200 bau
dos ir teismo lėšas.

Policijos viršininkas Fitzmo- 
ris formaliai pareikalavo svei
katos komisionieriaus Bundese- 
no, kad jisai atsiimtų iš vi
ri u rmiesčio policistu, kuriuos 
buvo paskyręs daboti bereika- 
1 inkus spiegimus automobiliais. 
Sveikatos komisionierius pa-

kalavimų. Fitzmoris sako, 
kad jo policistai galį tų dalykų 
prižiūrėti. Buiulesęnas buvo 
paskyręs minimus policistus 
remdamasis tuo, kad automo
bilių spiegimai yra viena prie
žasčių nervų 'ligų. .Nesenai 
keli automobilistai buvo areš
tuoti ir nubausti. »

CHICAGOS ZIONISTAI PA- 
‘ GERBĖ SAVO LYDERĮ.

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

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

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

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Naujos Pilot Kainos 
. Pilot Motor Car kompanija sekamų negirdėtų numažinimų 

kainų savo įvairiems modeliams pareiškia
Pilot Sixt Fifty-Šix Phaeton .............................   $1695
Pilot Six Fifty-Six Sportster ...........................?................................  1795
Pilot Six Fifty-S'»x Coupe .....................................................................  2445
Pilot Six Fifty-Six Sedan..................................................   2495

Kiti Modeliai nupiginta proporcingai.
Žadančiam pirkti motorinį karą ir musų draugams lie

tuvių tarpe šitas pareiškimas yra labai svarbus.
Niekuomet pinniaus tokios didelės motorinių karų ver

tės nebuvo siūloma tokiomis begalo žemomis kanomis. Pir
mą kartą motoriniai karai tikrai pasižymėję — “sustaty
mo” savybe buvo siūloma pirkti prieinamai vidutiniam ki- 
seniui.

Su penkiolika metų prityrimo kaipo motorinių karų dir
bėjai — trisdešimtimi metų kaipo ratų dirbėjai — ir su 
tarnybos nusistatymu, kuris “Padaro draugus iš savinin
kų”, Pilotui yra lemta turėti pirmenybe.

PIRMA NEGU PIRKSI — PAMATYK PILOT. 
TELEFONUOK DEMONSTRUOTĖS

PILOT MOTOR CAR CO.
RICHMOND, INDIANA
Chicagos Skyrius

Palengvins ^kių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Calumet 7060 2450 Michigan Avė.
PAMATYK PILOT AUTOMOBILIŲ PARODOJ

KITĄ SAVAITĘ.

6-24 — 1922 Sedan važiuotas tik 4,000 mylių. Šitas karas yra aprūpin
tas 2 bumperiais, stabdoma šviesa, vidui kontroliuojama žemutine šviesa, 
veidrodžiu užpakaliniam vaizdui, patentuota spyna ratams, Gabrielio stab- 
dytuvais, šildytuvu prišakinėj daly, šniui notoms ratlankėms ir turi naujo 
karo išvaizdą. Užlaikymui šito karo pareis turėti tik gazolinas ir aliejus: 
•išimtinis bargenas, $1,250.

Oakland Coupe — 1920 — Šitas karas turi criginalinę malevą ir nerei
kalauja nieko mechaniniai. Vienas nūpaprastų bargenų už $600.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei-
tom galima. valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 W. 47th St.,
Netoli Ashland Avė.

KRIAUČIAI
Buivis, Bartkus ir Kylpinskis — 

siuvam vyriškas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiau.

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

Vakar Chicagos sionistai lai
kė didelė susirinkimų, kamba
ry 1424 Otis Home, pagerbimui 
mirusio Max Nordau, paskil- 
busio lyderio, kurs skleidė vi
same pasauly propagandų už 
atsteigimą Palestinos. Tapo 
priimtos kelios rezoliucijos ir 
diskusyota planai apie sušau
kimų didėlės konvencijos. Nori
ma konvencijų sušaukti kaip 
galima greičiau, kad išdirbus 
programų tolimesniam veiki 
mu i-

SEARS, 'ROEBUCK KOMPANI
JOS PELNAI.

Užvakar Sears, Roebuck 
kompanijos manadžerius pa
skelbė kompanijos stovį. Su
lig tomis skaitlinėmis kompa
nija pereitais metais turėjo 
gryno pelno arti pusšešto mi- 
liono dolerių ($5,435,186). Už- 
pereitais metais, tai yra 1921 
m., kompanija turėjusi dpic 
puseptyniolikto miliono dolerių 
$16,435,468) nuostolių. Išmo
kėjus divdendus tais metais 
kompanija turėjusi virš devy
niolika milonų dolerių defici-Į 
to. Reiškia kompanija prade
da atsigauti. / į

THOMPSONAS NEKANDIDA
TUOSIĄS J MAJORUS.

Ofiso Telefonas T\n LT A DDA A TA Busto Telefonas
Central 4104 LIK. *>• DKVAU Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgiją (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Dabartinis Chjc&gos majoras 
William Hale Thompson už
baigė savo majorines lenkty
nes. Užvakar jis pareiškė, 
kad jis nekandiduosiųs į majo
rus. Thompson manąs visai 
pasitraukti nuo politinio veiki
mo. Toks netikėtas Thompso-

(Seka apt 74o i>u .l )

6-44 Oakland Sedan, važiuotas tik 1,700 mylių, šitas karas buVo išmai
nytas ant musu naujo 4 pasažieriams uždaryto karo ir sunku butų atskirti 
jį nuo naujo. Nei vieno brėžio, ar dėmūs nėra ant karo ir pirkėjas tuVėtų 
pirkti šitą karą tuo patim užsitikėjimu kaip naują. Kaina $1000.

1920 Oakland roadster $300. Jei mes butume padėję kainą $450 tai ir 
tai butų nepaprastas pigumas. Dabartine musų kaina tai kaip rasti pinigai. 
Šitas karas gali tarnauti kelis metus. Pirmutinis laimingas pirkėjas paims 
už $300.

Vėlesnis 1920 sedan. šitas karas yra pertaisytas ir pernikeliuotas ar 
naujai permaliavotas ir yra aprūpintas naujomis šniuruotomis ratlankėmis, 
Gabrielio stabdytuvais, spynele ratams ir visa eilė įrankių. Sedanas kkip 
naujas už $700. ,

1921 Oakland 5 pasažieriams touring karas, šitas karas perėjo per 
musų šapą, yra pertaisytas, permaliavotas ir pernikeliuotas; taingi viršus 
naujas ir visais žvilgsniais atrodo kaip naujas. Turi visas geras ratlankes ir 
pilnai aprūpintas kortinomis ir įrankiais. Kaina $500.

išlygos'
DIRBTUVES SKYRIUS

OAKLAND MOTOR CAR CO.
2426 S. Michigan Avė.

Atdara vakarais ir sept.ntadieny.Calumet 5310.

SVEIKATA

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; f 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) _ PIETUS —
3) — VAKARAS.

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI >

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viaador 
patarnauju kuogeriauiiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St„ Chicago. IU.

DAVID RCTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai!
kiemų. Visur pristatom. '
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Tel. Boulevard 0151.

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

9,43 W. 33rd Place
Phone Boulevard 9318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS' 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emoald Avė., Chicago, III.

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me-< 
džio medžiaga. | visuš užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybes ir Patarnavimo Kiemas

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

< DETROIT, MICHIGAN
1394 Heml 667?
WM. J. STOLL COn

J Balehiunas pagelbininlu 
(arba asistentas)

GRABORIUS
IO2» — 25th SU 9599 Cardaai 

Detroit, Mieli.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla . 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j 
— raumenų sukimu; nes skau* g 
dėjimai naikina kūno gyvybę g 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo g 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- H 
KATOS”, augalais gydytiem I 
kaina 50 centų.

Justin Kulis !
3259 So. Halsted St. Chicago. III. g

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.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO* 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ii!
Privatinių
Ligų
leigu jus turite bile kokią . ligą 
nenusiminkite. ' Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy 
Irmą

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

(Kampas Monroe ir Dearborn St. > 
Imkite ei e vai torių iki 5-to augiu

Priėmimo kambarys 506.
Chicago, III

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

.TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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



šeštadienis, Skusis 27, 1923 
.......................................■—

Chicagos Žinios

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
no pareiškimas padarė tikrą re
voliuciją republikonų lageriuo
se. Dabar republikonams pri
sieis pasirūpinti kitą kandida- 
tatą į majorus. Pamatysime 
ką jie paskirs-

DU ASMENYS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Ir vėl dvi gyvastys žuvo nuo 
automobilių rankos. Joseph 
Parker, 11 metų amžiaus vai
kas, tapo mirtinai sutriuškin
tas automobiliaus arti savo na
mų 10732 Langley avė. šoferis 
George Beck, 11309 S. Michi- 
gan avė., tapo areštuotas ir bus 
tardomas.

Kitas vyras, E. Fernadez, 34 
metų amžiaus, 606 S. Clinton 
gatvės, buvo suvažinėtas auto
mobiliaus sausio 7 d. ir (tybar 
pasimirė nuo žaizdų-

Tai jau 45 žmonės tapo už
mušti automobiliais nuo sau
sio pirmos dienos. Taipgi ne
mažai žmonių sužeista.

P. ŽILVITĮ atlankę: 
BANDITAI.

Užvakar Petras Žilvitis, 6758 
Clyde avė-, susilaukęs neprašy
tų svečių jį atlankę banditai, 

. kurie norėję surasti “pakavotų“ 
pinigų likusių nuo spešelniko 
Haringtono bankroto. Mat P. 

agentavo p. Harringto- 
kai kurie žmonės pa- 
paskalus, kad jo na- 

esų pakavotų pinigų.

iki dešimts

greitai pa-

Žilvitis 
nui, ir 
skleidę 
muose
Dabar Žilvitis yra paleistas po 
kaucija. Nesenai jis tapo nu
teistas nuo vienų 
metų kalėjimo.

P-nia Žilvitienė 
Šaukusi policiją,
polioistai užgulė tris banditus, 
bc<t jų nesuspėjo pagauti. Ap
simainyta kėliais šūviais- Vie
nas banditas tapęs sužeistas. 
Jie pabėgę- automobily. Ban
ditai persistatę kaipo valdžios 
agentai.

tos visuomenės dalis yra iš
klausiusi sausio 24 dienos Jau
nuolių Orkestro koncertų, rei
kia tikėtis, daugelio akys tu
rės susimesti musų jaunuolių 
ir tų žmonių linkui, kurie, pla
čios minios nepastebi, yra atli
kę didelius darbus jaunimo or
ganizavimo, švietimo, lavinimo 
ir kultūrinimo srityse-

Jaunuolių Orkestras, susikū
ręs 1921 m., kovo 13 d., suge
bėjo išvystyti savo orkestrų ir 
chorų, suskubo išstumti iš savo 
tarpo visų eilę jaunuolių, kurie 
yra parodę savo gabumus, kab
lio dainos ir muzikos solistai. 
Jaunuolių Orkestras ne .tik mo
ka suruošit įstabius koncertus; 
tos organiazcijos jaunuoliai ži
no kaip savo reikalus tvarkyti, 
kaip įtemptu, nuolatiniu, są
moningu darbu ruoštis tos sri
ties kūrybai. Jaunuolių savi
valdybė, jų bendradarbiavimas, 
tai didžiausis tos jaunųjų or
ganizacijos pliusas. Jaunuolių 
Orkestro valdyba: Juozas Gru
šas, Emilija Grušaitė ir P. 
Mažeikaitė, — tai organizacijos 
viršūnė, kuri tvarko sutartina, 
vidujinį J. Orkestro darbą. To
liau seka tėvų komitetas (p.p. 
J. Katonas, Bluožis ir Ja-kavi- 
čius). Tėvų Komitetas pade
da jaunuoliams ir atydžiai se
ka ir, daboja savo busimųjų 
pavaduotojų darbuotę. Moky
tojų ir vedėjų kolegija: — p 
J. Grušas, S, Čerienė, dr. Naį- 
kelis, dr. Karalius, J. Uktveris, 
T. Manelis. Štai tos trys gran
dys, kurtos sudaro visą Jaunuo
lių Orkestro organizaciją. Ši
tos trys sritįs bendrai kooperuo- 
damos skina naujaijai musų 
kartai kelią.

Pasilieka dar vienas veiksnys, 
kurs turėtų prisidėti prie ben
drojo Jaun. Orkestro darbo.— 
Tai f visuomenė. Visuomenė 
turi ateiti jaunuoliams pagal
bon.
tani darbui yra tiek daug, kad 
visų jų čionai neišvardysi. Kas 
buvo Jaun. Orkestro koncerte, 
tas teprisimena, kad jaunuoliai 
yra užsitarnavę paramos, do
mės ir prijautimo iš musų pu
sės. Mes matėme jaunųjų ar
tistų kūrybą orkestre, chore, 
solo dainoje ir prie piano, due
tuose ir kvartetuose. Matėme 
juos linksmai šokant ir žai
džiant, lydint jų pačių orkest
rui. ,

Atliktai darbas teška tina mu- 
3ų jaunuolius draugus tąlymes- 
niai kūrybai; mums gi tenka 
tęsti jų darbas, suprasti, at
jausti, įvertinti ir paremti, — 
paremti visų tų, kas sudaro 
uikštesnį, tobulesnį mūšų 
veninio laipsnį.—B.

šimtais visiems reika- 
jo iždas nė keik neina1- 

bet vis didėja, 
turtu ir nariais.

virš

Kliubas 
Dabar 

400, o 
$8,000.

rejo pasakyti; “Aš irgi šian
dien <• įstojau į jūsų Dramos 
Skyrių, tai duokite ir man da
lį tų 28.55.” ' /

Žinoma, vyras vyriškai ir pfa- 
sielgė: nukėlė ant toliaus, ma
nydamas gal toliaus bus dau
giau pelno.

Jau veik laikas svetainę už
daryti, o Mileriene nesiliauja 
trukšnių kėlusi. Bet gaila, kad 
jos nieks nepaklausė.

SUsirinkimas nieko 
nenutare, tik priimtas 
čio Kliubo pranešimas

PRANEŠIMAI

Pavogė penkis automobilius.

vnkar p«-
vogė jankis automobilius; po
licija surado kituris pavogtus 
automobilius.

Lietuviu Rateliuose
Jaunuoliy Orkestros 

Koncertas
Esame linkę pastebėti tiktai 

tų,, kas yra nepaprasto ir įsta
baus, Visų kitų dalykų, nors 
jie butų didelės ir svarbios 
reikšmės, bet jei jie neturi pa
viršutinių blizgučių, kartais ne- 
hiatome arba nemokame ma
tyti ir įvertinti. Gal delei šitos 
priežasties plati vietos visuo
mene nėra tinkamai įvertinusi 
gyvuojančio Chicagoje Jaunuo
lių Orkestro. Bet dabar, kada

LIETUVIS GRABOR1US
S. M. Skudas

Patarnauju 'Laidotuvėse -kuo- 
geriausiai ir už prieinamas kai
nas. * < .

1911 Canalport Avė.
T'el. KocM>eveIt 7532

NORI pirkti, moku augščiausias 
kairias už seną auksą, sidabrą, plati
ną, deimantus, laikrodėlius, auksines 
kepures dantims ir tiltus ir senus ne
tikrus dantis.

U. S. SMELT1NG WORKS 
120 S. State St., 6 lubos, šalę Fair’o

Priemonių

Iš Keistučio Kliubo 
pastoges

Jau nuo senai čia gyvuoja 
D L. K. Keistučio Kliubas ir 
veik jau visoje Chicagoj ir apie- 
linkėj yra žinomas kaipo vie
nas i§ pažangiausių kliubų. Ne
žiūrint to, kad šis klįubas au
kavo 
lams 
žėja, 
auga
klitibe yra narių 
banke pipigų daugiau

Žinoma, iš tų 25 centų ką 
nariai sumoka mėnesinėmis 
duoklėmis, kliubas neturėtų 
tūkstančių; tai ačiū tiems kliu
bo nariams, kurie teisingai 
darbuojasi jo naudai rengdami 
vakarus ir kitokias pramogas.

Paskutiniuoju laiku išalkę 
maskviečiai, kurie pripratę ty
koti pagriebti geresnį kąsnį su
uodė ir šiame kliube skanių 
kepsnių. Jie pradėjo grūstis 
rašytis į kliubų po kelis. Pra
eitą susirinkimą prisraše pats 
jų misionierirs J. Jukelis, Ja
kelienė ir dar viena ištikima jų 
tavorška. Jukelis tuoj pasisa
kė atėjęs daryti tvarkos kliu
be. Tai jau gerai žinoma — 
kokią tvarką Jukelis įvykdino 
kitose draugijose ir organiza
cijose, tokią jis padarys ir Keis
tučio Kliube. Jis yra draugijų 
ir organizacijų ardytojas, o ne 
jų tvarkytojas.

Visai trumpas laikas, kai 
LSS- VIII Rajono konferencijo
je tas pats Jukelis įteikė glėbį 
rezoliucijų smerkiančių visas 
pašelpines draugijos, kliubus ir 
organizacijas. Tuomet ^fis lie
pė, savo visiems ‘partizanams 
bėgti iš pašaipiau organizacijų. 
Tada jis sakė: “Broliai ir sese- 

1 rys darbininkai, _ineškite visi 
pašelpines draugijas, nes jos 
buržuazinės is kapitalistines į- 
istaigus! Tokios visos pašelpi- 
nės draugijos!”

Dabar štai ir jis pats prisira
šė ii- su savo žmonele prisiekė 
pildyti Kliubo įstatymus. Ap- 
spiaiulęs, išbiaurojęs ir 
kiais epitetais 
žmones, kurie

naujo 
Keistu- 

reng- 
tis prie vaidinimo Verbų ne-
dėldenį- Tuo Dramos Skyrius 
ir užbaigė susirinkimų.

' —Keistutietis.

Besirengiant prie 
apvaikščiojimtr

Visos Chicagos progresyvu 
visuomenė pradėjo rūpestingai 
rengtis prie dieglio apvaikščio- 
jimo ipt-nkių metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės.

Tam tikslui yra susidaręs 
bendras komitetas. Jis yra su
sidaręs iš sekančių draugijų:

Nuo Gliicagos Lietuvių Ta
rybos: A. Bugailiškis, V. Pap- 
Jauskas, J. Antanaitis.

Nuo Susivicnyjimo Draugi
jų Brid'geportei, K- Demerckis, 
J. Račiūnas, S. Mažeikis.

Nuo Amerikos Lietuvių Tau
tos Sandaros ' Apskričio: V. 
Andrulis, K. Kolalis, V. Butke
vičius.

Nuo Naujienų Bendrovės: A. 
Žjmiontas, K. Augustinavičius.

Nuo ILSS. VIII Rajono: P. 
Mileris, A- Kemėža,’ J. J. Čepo
nis.

Nuo To\vn o f Lake Draugi
jų Sąryšio: V. Geležinis, P. Pu
teikis, K. ViĮkauskasi

Nud NortlV’ Sidės Draugijų 
Sąryšio: J. Ųjegutis, P. Prusys,

Šis bendras komitetas jau 
turėjo du posėdžiu. Antrhmc 
posėdy iliko išrinkta valdyba: 
A. Žymontas, pirm-; K. Deme- 
reckis, sekr.

gy-

viso- 
išvadinęs tuos 
priklauso prie 
i j ii, ir vėl sti- 

Ljrįžo prie jų. Žinoma, atėjo 
“‘tvarkyti” kliubo.

Mat jau dabar aukų rinkimo 
šaltiniai išdžiuvo, tai reikia 
skverbtis į tas pasmerktąsias 
pašelpines draugijas bei kliu
bus ir sužinoti, kurios iždas 

NcžiopsOkite, keisi- 
Žinote visi Jukelio 
Jis griovikas orga- 
ipašelpinių draugi-

drg. K. 
klauso- 
Lietuvą 
Klaipč-

Stygų Orkestrą, nors silpniau 
negu Sfacibš. Geniausia atli
ko anglų Reliance Kvartetas.

Pabaigoj atvažiavo 
Bielinis kalbėti. Visi 
mės kų pasakys apie 
ir dabartinius įvykius
doj. Taip visi troškome apie 
tuos dalykus išgirsti, bet kaip 
tyčia kalbėtojas apie liti nepa
sakė nė žodžio. Savo trumpoj 
kalboj Bielinis pabrėžė, kaip 
suorganizuoti didelius 1 organi
zacijas ir nuveikti didelius dar
bus.

iPo programų i vedėjas paaiš
kino kaip sėkmingai bendrovė 
gyvuoja. Į metus laiko jos se
rai pakilę iki $38.00- Jis kvie
tė daugiau žmonių pirktis Še
rų. Dar Šerai parduodami po 
$25.000.

Koncerto rengėjai turės pel
no.

Mildos Teatro dalininkų metinis su
sirinkimas įvyks sausio 28 d., 1 vai. 
po pietų, Bendrovės name.

J. P. Evaldas, sekr.
—-------- -—---- -

North Sidės Jaunuolių “Bijūnėliu” 
draugijėlės dainų repeticijos po va
dovyste p. P. Sarpaliaus įvyks sek
madienį, sausįi 28 d. 10 vai. ryto ir 
muzikos repeticijos nuo 12 v. dienų, 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Avė. 
Taigi vaikučiai mylintis dainas, bei 
muzikų kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

North Side. — Subatoje, sausio 27 
d. įvyksta I>aisvamanių prakalbos su 
paveikslais temoje “Rymas ir Lietu
va”, liuosybes s\et., 1822 Wahnnr>ia 
Avė., 7 ?0 vai. vakaro. Visi kviečiam: 
. i; 11 • n u ai ats ■! ankj ti.

Kviečia L. L. F. 1 Kp.

—Vietinis.

WEST SIDE.

Laisvamanių prakalbos.

Sausio 24 d. įvyko pas mus, 
M. Mildažio svet, Laisvamanių 
prakalbos. Kalbėjo J. Uktveris 
temoje “Rymas ir Lietuva”, 
Prakalbų pasiklausyti susirin
ko apie šimtas žmonių. Pra
kalbos publikai patiko. Kalbė
tojas be to dar papasakojo ga
na juokingų atsitikmų iš kuni
gų gyvenimo. Pertraukoje bu
vo renkamos aukos “ILiteratu- 
ros fondan” (siuntimui laisva
maniškos literatūros Lietuvon). 
Surinkta rodos virš $10.00.

—Reporteris.

i

NORTH SIDE.

Bielinio Prakalbos 
Garfield Parke

šiandien Garfield Parko lie
tuviai turės puikios progos iš
girsti labai įdomias ir pamoki
nančias prakalbas^fMM^ drg. 
Kipras' Bielinis, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Atsto
vas, buvęs per tris metus Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na
rys, dabar nesenai atvykęs 
Amerikon ir maršrutuojąs lie
tuvių kolonijose.

Prakalbos bus labai įdomios 
ir, įvyks J. Engelso salėj, 3720 
W. Harrison gatvės, 730 valan
dų vakare. Vietos lietuviai pri
valo pasinaudoti šia 'pepapras- 
ta proga: ateiti į Bielinio pra
kalbas ir patys persitikrinti, 
kad jisai yra tipingiausias lie
tuvių darbininkų darbuotojas 
ne tik Lietuvoj, bet ir Ameri
koj.

Drg. Bielinis papasakos la
bai daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą; jos valdžių ir tos val
džios politikų; apie Lietuvos 
darbininkus, jų kovų d<4 lai
mingesnės ateities ir jų nusista
tymų dabartiniu momentu: 
apie Klaipėdos kraštų, jo padė
tį gyventojus, tų gyventojų 
nusistatymų ir apie kitus daly
kus, kurie mums amerikie
čiams lietuviams darbininkams 
nėra aiškiai žinomi—Brolis. 
L.IŲL.D. Bokalai — Hand 1 c. j

tutiečiai! 
darbelius, 
nizacijų ir 
jų. Jam nesant tų organizaci
jų narių, negalima jų gaut. Už
tai jis lenda vidun. Lauk to
ki intrigantai! Mums nereikia, 
kad jie terštų musų gražaus 
k'liubo vardą.

Sausio 19 įvyko D. L. K. Keis
tučio Kliubo Dramos skyriaus 

susirinkimas. Dramos Sky
riuje dalyvauja ir i>ašaliečiai. 
Prįklauso čia keletas jaunimo 
dar lankančio mokyklas. Tokiai 
jaunuomenei lankant repetici
jas reikia užsimokėti gatveka- 
riaiur atitraukti dalį laiko nuo 
lekcijų. Tam reikalui d ro
miečiai turėjo pramogų vakarė
lį gruodžio 3 d., 1922 m., ir 
buvo nutarę to vakarėlio pelną 
išdalyti tarpe tų, kurie dalyva
vo vaidinimuose nuo sMsilvė- 
rimo Dramos Skyriaus iki 
gruodžio 3. Uždirbta $28.55, 
kurde reikėjo išdalyti propor- 
cionaliai ant 18 asmenų, šia
me susirinkime komitetas iš
davė raportą^ Pasirodžius kai 
turėta pelno p-nia Milerienė 
kelia diskusijas. Sako: “Ir aš 
turiu gauti dalįdų $28.55; aš 
jau įstojau į Dramos Skyrių dr

Na, pamaniau, čia gana ge
ras uždarbis: pardavė tikietą 
už 25 centus ir nori gauti $1.50. 
Pasiginčijus, burdingicrius Vol
teris Stryga įneša paliktu tuos

nuo busimojo vakaro, kuris į- 
vyks kovo nienesė, lai abejų 
valdini pelnas išdalyti visiems 
ygiai. Matyti Strygas neno- ’

,Brg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos atstovo
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Dr-stė Gvar. Liet. K. Mindaugio 
No. 1 laikys metinį susirinkimų šeš
tadienį, sausio 27 d., 7i30 vai. vak., 
D. žemaičio svet., 1750 S. Unicn avė. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ii 
atsivesti naujų draugų, nes bus pri
imama nuo 18 metų iki 25 m. veltui, 
įstojimo nereikės mokėti.

Kviečia Valdyba.

Lietuvos Darbininkų Namo Staty
mo Bendroves direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį, sausio 
27 d., 7 vai. vak., Aušros kambariuo
se. Direktoriai kviečiami atsilankyti.

—Sekr. K. Gavėnas.

Vaikų choro repeticijos jvyks sau
sio 28 d., 4:30 vai. po pietų, Ray- 
mond Chap., 816 W. 31 St. Priima
ma dar ir naujų narių.

Komitetas.

West Side. — D-ro V. Kudirkos dr-j 
jos metinis susirinkimas jvyks šešta
dienį, sausio 27 d., 8 vai. vak. Visi 
draugai yra kviečiami skaitlingai at
silankyti ir naujų narių prirašymui 
prie draugijos atsivesti. —Valdyba.

LSS. 22 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 28 d., 1 vai. l)o 
pietm Naujienų raštinėj, 1739 South 
Halsted St. Draugai malonėkit punK- 
tuališkai ir skaitlingai atsilankyti, 
nes turime keliatą svarbių reikalų aj\ 
tarti. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. ' —J. Auryla, org.‘

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
27 d. Sausio, subatoj,

J. Engels Salėj, Garfield 
Park, 3720 W. Harrison 
St.

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E. 
Main St., St. Charles, III.

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica
go, III.

1 d. Vasario, ketverge, 
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

4 d. Vasario, nedėlioj,
Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai.

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. Hal- 
sted St., visuotiname LSS.
VIII Rajono narių suskiu- t 
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
hTalonekite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, 111.

Salės' pasamdymui komisi- 
jon įeina sekami nariai: J. 
Račiūnas, J. Antanaitis, A. Žy- 
montas.

Čia galimą ’)jįas.tebčti, kad sa
lė jau apiinja, Asliland Boule- 
vard Auticrorium, prie Van 
Buren S*t., ir Ashland Blvd. Ap- 
vaikščiojimas įvyks vasario 18, 
1923,. 2 vai. po pietų.

Finansų Koniisijon išriid<ti 
šie asmenįs: A- Kemėža, V. 
Paplauskas, J. Antanaitis.

Spaudos komisijon išrinkti 
šie asmenįs: A. Žymontas, K. 
Augusiinavičius, A. Andriulis. 
Prie to dar šiam komitetui pa
vesta surengti ir programą. 
Programo surengimui darinkti 
dar du nariai: A. Kemėža ir P. 
Puleikis. . >;..

Dabar tik reikia vieno: visi 
Gliicagos lietuviai privalo pra
dėti rengtis prie šio apvarkš- 
čiojiino. Butų geistina, kad vi
sos draugijos nutartų dalyvauti 
šiame pokilyje- Norėtumėm, 
kad tą dieną svetaine butų ku
pina žmonių. O tą lengvai ga
lima padaryti, 4ik visiems rei* 
kia nepatingėti atsilankyti.

Komtetas rūpinsis, kad vis- 
butų surengta kuogeriau- 

—A. žymontas,
Pirmininkas,

Ir pas. mus atsilankys sve
čiai laisvamaniai su prakalbo
mis ir su paveikslais; ir mes 
laukiame jų prakalbų. Jeigu 
klerikalai nori viską apžioti, 
tai, žinoma, visiems reikia pri
sirengti ir užbėgti jų visoms 
užmačioms už akių. Mes visi 
lietuviai busime Liuosybes sve
tainėj šį vakarų, kati pasikal
bėjus hpie Lietuvą ir jo$ reika
lus, nes prakailbų tėinaA yra 
“Rymas ir Lietuva.”

—Ignas.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticija įvyks sekmadienį, 
sausio 28 d., 10 vai. ryto, Mark White 
Sųuare parito knygyne, 29-tcs ir Hal
sted gatvių. Visi nariai pribukite lai
ku ir atsiveskite draugų prisidėti prie 
choro. Chorų veda A. Kvedaras.

— Valdyba.

Didelės šeimynos motina
Rekomenduoja Lydia E. 

Pifikham’s Vegetable Com- 
poundą kitoms moterims.

VVindcm, Minn. — “Aš buvau taip 
parsibaigus, kad aš niekam* netikau.

K- MENUI.

“Naujienų” j5-tam num. d- 
A. K. Menas sako, buk aš pyks- 
tąs dabar ant jo, kad man ta 
garbė netekus gauti golfo čem
piono vardas. Aš visai nepyks
tu ir tos garbės ir tų dovanų 
tamstai nepavydžiu. Sakai aš 
atsimenu 13 d. spalio, 1922.Taip, 
aš gerai atsimenu tų dienų ir 
14-tą skylę, tik nelaimingi tie 
lapai buvo Jackson parke —- 
ėmė ir uždengė tamstos 'bolę. 
Po to atradai pamestų bolę, su 
kuria ir padarei septynis kir
čius. Žinai tamsta, kad golfo 
sporte nėra tokių tiesų, kad 
su atrasta hole gol liniukas ga
lėtų vėl iš antro lošti. O jau 
dėl tų dovanų ir tos garbes, tai 
aš tamstai visai nepavydžiu ir 
nepykstu už tai.—J. C- Milleris.

[Butų gerai, kati su šiuo tas 
ginčas butų pabaigtas.—Red.]

kas 
šiai.

Cicero.

Liuosybes svet. b-vės sukaktu 
vių vakaras.

Pereitą sejitintadienį, sausio 
21 d., Lietuvių Liuosybes Sve
taines Bendrove Suruošė meti
nį sukaktuvių koncertą savoj 
svetainėj/ Žmonių prisirinko 
pilna svetaine.

Vakaro programas pradėtas 
su internacionalu- Artistų bu
vo įvairių. Vieni gerai atliko, 
o kiti visai silpnai, ypatingai 
Laisves Kanklių Mišrus Cho
ras. Dainininkad nesutarė dai
nuoti gal todėl, kad kai kurie 
geresni dainininkai apleido 
chorą.

Neblogiausia sugriežė Rusų

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės metinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, sausic 28 d., 1 vai. po plo
tų, S. Žvibo svet. Nariai susirinkite 
la ku nes bus išduota metiniai rapor
tai ir sužinosite draugystės stovį. Bus 
renkami darbininkai baliui, kurs bus 
vasario 11 d. Atsiveskite naujų na
rių- — Sekfetorius.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. ren
gia balių šeštadienį, sausio 27 d., 7 
vai. vakaro, W. Piekarski svet., 
15709 So. Halsted gat. publįjca kvie
čiama atsilankyti kuoska giausiai 
ir smagiai praleisti vakar

itetas.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo su
sirinkimas bus laikomas šeštadienį, 
sausio 27 d., 7 :30 vai. vak., K. L ke
lio svetainėj, 3436 So. Aubum 'Avė.

—Rašt. J. M. Vainauskas.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šėri- 
ninkų metinis susirinkimas bus sau
sio 29 d., 1923 m. Lietuvių Liuosybes 
svetainėj, 14 St. ir 49 Court, Cicero, 
UI-, 7:30 vųl. vakare. Malonėkite visi 
šerininkai susirinkti laiku, nes turė
sime daug svarbių svarstymų.

Rašt. W. Strumila.

Laukiausi būti mo
tina savo devinto 
kūdikio ir aš jau
čiau, kad aš netu
riu gana pajiegų j| 
susilaukti. Aš paė
miau Lydia E. Pin- 
kham’s Vegetable 
Compoundą ir jis 
tikrai man tiek pa
gelbėjo, kiek aš 

_ ______ galėjau tikėtis ir
aš papasakojau tai visomis save drau- 
gen^s. Aš gražios dideles
.nergaitčs ir piiikiai jaučiuosi. Gali
te panaudoti šitą laišką kitoms ser
gančioms motinoms pagelbėti.” — 
Mrs. C. A. Moede, Box 634, Windcm, 
Minn.

Mano pirmutinis kūdikis.
Glen Allen, Alabama. — “Man la

ba^ pagelbėjo Lydią, E. Pinkhanr?s 
Vegetable Compound nuo traukimo 
žemyn ir skausmų. Aš šitaip kentė
jau mažne per ketveris metus po pa
gimdymui mano pirmo kūdikio ir 
kartaiš aš su vargu galėdavau pasto
vėti ant kojų. Kaimynė patarė man 
Vegetable Compoundą, kada gydytojo 
vaistai man nieko negelbėjo. Atleido 
skausmus ir aš jaučiuosi stipri. Aš 
rekomenduoju jį ir leidžiu jums pa
naudoti mano paliudijamą laišką.” — 
Mrs. Ida Rye, Glen Allen, Alabama.

TURINTIEMS PATAIKŲ pa
liudymus iš A. Olszevvskio, 
šiumni pareiškiama, kad jei jie 
padubs savo paliudymus Chi- 
cago Title and Tnfst kompani
jai, 201-69 W. Washington St., 
tai gaus paskutinį išmo'kesnį.

Paliudymai turi būt atiduoti.

Lietuvių šyiet. Draugijos prakalbos 
ir krutamieji paveikslai įvyks sausio 
28 d., 7:30 vai. vak., Raymond Cha- 
pely, 816 W. 31 St. —Komitetas.

LSS. VIII Rajono konferencij’a bus 
vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. Ą. Grebelis.

Nariai Lietuvių Politinio ir PašeL 
pinio Kliubo malonSsitc* kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutj, 35o Kensington 
Avė.', su reikalais viršmineto Kliubo. 

< Juoz. Urbutis, Rašt.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas jvyks pirmadienį sausio 29 
d. kaip 8 vai. vakare, Liuosybes svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi narini ir no
rintis. būti nariais malonėkit atsilan
kyti į susirinkimą. Daug turim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų už 
H)£2 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Rytoj, sausio 27 d. Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos at
stovas’kalbės J. Erigels Salėj, Gar
field Parke, 8720 W. Harrison St. 
Pradžia .7:80 vai. vakare. Kviečiame 
visus j prakalbas.

Utarninke, sausio 30 d. Drg. K. Bie
linis, Lietuvos .Socialdemokratų Raiti
jos atstovas kalbės Fred Pearson Sa
lėj, 63 E. Main St., St. Charldį 111. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ateikite vi
si į prakalbas.

North Side. — Jaunuoliu “Bijūnė
lio7’ draugijėlės lietuvių kalbos pamo
kos po vadovyste Dr. A. Montvido 
įvyks šeštadienį, sausio 27 d.,’ 1 vai. 
po pietų, Liuosybes Svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Norinti pramokti savo 
lietuvių kalbos kviečiami skaitlingai 
atsilankyt. —Komitetas.

Birutės Kalno dr-ja rengia labai 
gražų maskaradinį balių šeštadienį 
sausio 27 d. 1923 m. Mildos sevtainėj, 
3142 So. Halsted st. Pradžia 7 vai. v. 
Visus kviečiame senus ir jaunus skait
lingai atsilankyti; bus juokų iki so
čiai. —Komitetas.

•------....—,
Lietuvos Laisvės Pašelpos Kliubo 

Vyru ir Moterų metinis susirinkimas 
įvyks sausio 28 d. 1923 m. McKinley 
Parko svet. Pradžia 1:30 po pietų. Vi- 

donekit dalyvauti susirin- 
; - —Sekr. A. Juzaitienė.

Vyrų ir Moterų metinis susirinkimas 
įvyks sausio 28 d. 1923 m. McKinley 
Parko svet. F “** 
si hanai malonėkit dalyvauti susirin
kime.

Liuosybes DraugyHtč pernyaine sa- 
vo susirinkimų svetaine ir dienų. Pir
miau laikė A. Valinčiaus svetainėje 
kas paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio; dabar laikys kas paskutinio 
šęštadienio vakarų L. .Todomskic svet., 
733 W. 18 St. Sekantis susirinkimą, 
jvyks sausio 27 d., 7:30 vai. vakaro.

Rašt. J. Danta.

SENALAIKIS.
Liukrecijos auaglas yra 

krūmas, kuris auga laukinis 
ten, kur jo šaknys pasiekia 
vandenį. Jis klestėjo ant Ti
gro ir Eufrato upių krantų 
Mažoje Azijoje, tame klony, 
kur buvo viena senausių pa
saulio civilizacijų, trys su 
viršum tūkstančių metų at
gal ir priklauso prie seniau
sių gydomųjų žolių. Jis yra • 
vartojamas kaipo sudėtinė 
dalis dirbant Trinerio Kar- 

jjį Vyną, ir Trinerio Ange- 
licą Kartųjį Toniką, tuos iš
tikimus vaistus, kurie tik 
ką pradėjo 33 savo populia
rumo metus Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje. P-nas 
George Hupfer rašė mums 
iš Oshkosho, Wis., gruod. 
18 d., 1922.: “Keletą metų 
laikiau Trinerio Kartųjį Vy
ną savo namuose ir randu jį 
labai geru, ypatingai vidu
riams suliuosuoti ir sveika
tai palaikyti. Aš galiu patar
ti šitą vaistą kiekvienam.’’

Pamėgink ir paprašyk sa
vo aptiekininko ar vaistų * 
pardavinėtojo taipgi kitų 
puikių Trinerio vaistų. Tri
nerio Linimentas nuo reu
matizmo ir neuralgijos ir 
Trinerio Sedatyvas nuo per
šalimo yra labai ištikimi.

K
f1J
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Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

no pareiškimas padarė tikrų re
voliucijų republikonų lageriuo
se. Dabar republikonams pri
sieis pasirūpinti kitų kandida- 
tatų į majorus. Pamatysime 
kų jie paskirs

DU ASMENYS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Ir vėl dvi gyvastys žuvo nuo 
automobilių rankos. Joseph 
Parker, 11 metų amžiaus vai
kas, tapo mirtinai sutriuškin
tas automobiliaus arti savo na
mų 10732 Langley avė. Šoferis 
George Beck, 11309 S. Michi- 
gan avė., tapo areštuotas ir bus 
tardomas.

Kitas vyras, E. Fernadez, 34 
metų amžiaus, 606 S. Clinton 
gatvės, buvo suvažinėtas auto
mobiliaus sausio 7 d. ir (^bar 
pasimirė nuo žaizdų

Tai jau 45 žmonės tapo už
mušti automobiliais nuo sau
sio pirmos dienos. Taipgi ne
mažai žmonių sužeista.

P. ŽILVITĮ ATLANKĄ 
BANDITAI.

Užvakar Petras Žilvitis, 6758

tų svečių jį atlankę banditai, 
. kurie norėję surasti “pakavotų” 

pinigų likusių nuo spešelniko 
Haringtono bankroto. Mat P. 
Žilvitis agentavo p. Harringto- 
nui, ir kai kurie žmonės pa
skleidę paskalos, kad jo na
muose esu pakavotų pinigų. 
Dabar Žilvitis yra paleistas po 
kaucija. Nesenai jis tapo nu
teistas nuo vienų 
metų kalėjimo.

P-nia Žilvitienč 
šaukusi policijų,
policistai užgulė tris banditus, 
bet jų nesuspėjo pagauti. Ap
simainyta keliais šūviais- Vie
nas banditas tapęs sužeistas. 
Jie pabėgę automobily. Ban
ditai persi statę, kaipo valdžios 
agentai.

iki dešimts

greitai pa-

Pavogė penkis automobilius.

Chicagoj bonditai pa-Vakar
vogė penkis automobilius; po
licija surado kitu ris pavogtus 
automobilius.

Lietuviu Rateliuose
Jaunuoliu Orkestras 

Koncertas
Esaine linkę pastebėti tiktai

baus. Visų kitų dalykų, nors 
jie butų didelės ir svarbios 
reikšmės, bet jei jie neturi pa-

hiatome arba nemokame ma
tyti ir įvertinti. Gal delei šitos 
priežasties plati vietos visuo
menė nėra tinkamai įvertinusi 
gyvuojančio Chicagoje Jaunuo
lių Orkestro. Bet dabar, kada

r»

JONAS STARTA
Sūnūs Tamošiaus ir Agotos 

Startų persiskyrė su Šiuomi pa
sauliu sulaukęs 1 metų ir 9 mė
nesių. Laidotuvės jvyks sausio 
29 d. 1923 iš namų 3111 Są. 
Halsted st. Meldžiu gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se. Nuliudusi Motina Agota.

LIETUVIS GRABOR1US
S. M. Skudas

In 11 į ii i <t o t 'ictio-
ir už prieinamas kai-geriausiai 

nas.

1911 Canalport Avė.
Koosevelt 7532

NOKI pirkti, moka augščiausias 
kainas už seną auksą, sidabrą, plati
ną, deimantus, laikrodėlius, auksines 
kepures dantims ir tiltus ir senus,ne
tikrus dantis. k

U. S. SMELT1NG W0RKSr
120 S. State St., 6 lubos, šalę Fair’o

tos visuomenės dalis yra iš
klausiusi sausio 24 dienos Jau
nuolių Orkestro koncertų, rei
kia tikėtis, daugelio akys tu
rės susimesti musų jaunuolių 
ir tų žmonių linkui, kurie, pla
čios minios nepastebi, yra atli
kę didelius darbus jaunimo or
ganizavimo, švietimo, lavinimo 
ir kultūrinimo srityse-

Jaunuolių Orkestras, susikū
ręs 1921 m., kovo 13 d., suge
bėjo išvystyti savo orkestrų ir 
chorų, suskubo išstumti iš savo 
tarpo visų eilę jaunuolių, kurie 
yra parodę savo gabumus, kay 
po dainos ir muzikos solistai. 
Jaunuolių Orkestras ne .tik mo
ka sufhošit įstabius koncertus; 
tos organiazcijos jaunuoliai ži
no kaip savo reikalus tvarkyti, 
kaip įtemptu, nuolatiniu, są
moningu darbu ruoštis tos sri
ties kūrybai. Jaunuolių savi
valdybė, jų bendradarbiavimas, 
tai didžiausis tos jaunųjų or
ganizacijos pliusas. Jaunuolių 
Orkestro valdyba: Juozas Gru
šas, Emilija Grušaitė ir P. 
Mažeikaitė, — tai organizacijos 
viršūnė, kuri tvarko sutartinų, 
vidujinį J. Orkestro darbų. To
liau seka tėvų komitetas (p.p. 
J. Katonas, Bhiožis ir Jakavi- 
čius). Tėvų Komitetas pade
da jaunuoliams ir atydžiai se
ka ir i daboja savo busimųjų 
pavaduotojų darbuotę. Moky
tojų ir vedėjų kolegija: — p 
J. Grušas, S, Čerienė, dr. Mal
kelis, dr. Karalius, J. Uktveris, 
T. Manelis. Štai tos trys gran
das, kurtos sudaro visų Jaunuo
lių Orkestro organizacijų. Ši
lus trys sritįs bendrai kooperuo- 
damos skina naujaijai musų 
kariai kelių.

Pasilieka dar vienas veiksnys, 
kurs turėtų prisidėti prie ben
drojo Jaun. Orkestro darbo.— 
Tai f visuomenė. Visuomenė 
turi ateiti jaunuoliams pagal
bon.
tam darbui yra tiek daug, kad 
visų jų čionai neišvardysi. Kas 
buvo Jaun. Orkestro koncerte, 
tas teprisimena, kad jaunuoliai 
yra užsitarnavę paramos, do
nos ir prijautimo iš nntsų pu
sės. Mes matėme jaunųjų ar
tistų karybų orkestre, chore, 
solo dainoje ir prie piano, due
tuose ir kvartetuose. Matėme 
juos linksniai šokant ir žai
džiant, lydint jų pačių orkest
rui. ♦

Atliktai darbas teška tina mu-

riemoni^ paremti ši-

niai kūrybai; mums gi tenka 
tęsti jų darbas, suprasti, at
jausti, įvertinti ir paremti, — 
paremti visų ta, kas sudaro 
uikštesnį, tobulesnį mūšų 
veninio laipsnį.—B.

Bielinio Prakalbos 
Garfield Parke

gy-

lie*Šiandien Garfield Parko 
tuviai turės puikios progos iš
girsti labai įdominoki
nančias prakalbas. Kalbės drg. 
Kipras' Bielinis, (Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Atsto
vas, buvęs per tris metus Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na
rys, dabar nesenai atvykęs 
Amerikon ir maršruluojųs lie
tuvių kolonijose.

Prakalbos bus labai įdomios 
ir . įvyks J. Engelso salėj, 3720 
W. Harrison gatvės, 730 valan
dų vakare. Vietos lietuviai pri
valo pasinaudoti šia /nepapras
ta proga: ateiti į Bielinio pra
kalbas ir patys persitikrinti,

tuvių darbininkų darbuotojas 
ne tik 'Lietuvoj, bet ir Ameri
koj. 'k,

Drg. Bielinis papasakos la-

Lietuvę; jos valdžią ir tos val
džios i t i lc ; <xj;»ie Iviehivos
darbininkus, jų kovų d-el lai
mingesnės ateities ir jų nusista
tymų dabartiniu momentu; 
apie Klaipėdos kraštų, jo padė
tį, gyventojus, tų gyventojų 
nusistatymų ir apie kitus daly
kus, kurie mums amerikie
čiams lietuviams darbininkams 
nėra aiškiai žinomi—Brolis.
L.D.JL.D. Rūkalai Hand 1 c.

Iš Keistučio Kliubo 
pastoges

Kliubas 
Dabar 

400, o 
$8,000.

Jau nup senai čia gyvuoja 
D L. K. Keistučio Kliubas ir 
veik jau visoje Chicagoj ir apie- 
jiinkėj yra žinomas kaipo vie
nas i§ pažangiausių kliubų. Ne
žiūrint to, kad šis klįubas au
kavo šimtais visiems reika
lą m jo iždas nė keik nema>- 
žėja, bet vis didėja, 
auga turtu ir nariais, 
kliube yra narių virš 
banke pipigų daugiau

Žinoma, iš tų 25 centų ką 
nariai sumoka mėnesinėmis 
duoklėmis, kliubas neturėtų 
tūkstančių; tai ačiū tiems kliu- 
bo nariams, kurie teisingai 
darbuojasi jo naudai rengdami 
vakarus ir kitokias pramogas.

Paskutiniuoju laiku išalkę 
maskviečiai, kurie pripratę ty
koti pagriebti geresnį kąsnį su
uodė ir šiamę kliube skanių 
kepsnių. Jie pradėjo grūstis 
rašytis į kliubų po kelis. Pra
eitų susirinkimų prisrašė pats 
jų misionierus J. Jukelis, Ja
keliene ir dar viena ištikima jų 
tavorška. Jukelis tuoj pasisa
kė atėjęs daryti tvarkos kliu
be. Tai jau gerai žinoma — 
kokių tvarkų Jukelis įvykdino 
kitose draugijose ir organiza
cijose, tokių jis padarys ir Keis
tučio Kliube. Jis yra draugijų 
ir organizacijų ardytojas, o ne 
jų tvarkytojas.

Visai trumpas laikas, kai 
LSIS- VIII Rajono konferencijo
je tas pats Jukelis įteikė glėbį 
rezoliucijų smerkiančių, visas 
pašelpines draugijos, kliubus ir 
organizacijas. Tuomet ^fis lie
pė, savo visiems 'partizanams 
bėgti iš pašaipiau organizacijų. 
Tada jis sakė: “Broliai ir sese
rys darbininkai, meskite visi 
pašelpines draugijas, nes jos 
buržuazines is kapitalistinės į- 
staigos! Tokios visos pašelpi- 
nės draugijos!”

Dabar štai ir jis pats prisira
šė ir su savo žmonele prisiekė 
pildyti Kliubo įstatymus. Ap- 
spiaudęs, išbiaurojęs ir 

žmones, kurie 
pašeipinių draugijų

‘ ’ viso
kiais epitetais išvadinęs tuos 

priklauso prie 
ir vėl su

grįžo prie jų. Žinoma, atėjo 
“‘tvarkyti? kliubo.

Mat jauk dabar aukų rinkimo 
šaltiniai išdžiuvo, tai reikia 
skverbtis J tas pasmerk tusias 
pašclpines draugijas bei kliu- 
bus ir sužinoti, kurios iždas 

N'ežiopsoikite, keis- 
Žinote visi Jukelio 
Jis griovikas orga-

tutiečiai! / 
darbelius/ 
nizacijų ir 
jų. Jam nesant tų organizaci
jų narių, negalima jų gaut. Už
tai jis lenda virty n. Lauk to
ki intrigantai! Mums nereikia, 
kad jie terštų musų gražaus 
kliubo vardą.

SausįkLl įvyko D. L. K. Keis
tučio Kliimo Dramos skyriaus 

susirinkimas. Dramos Sky
riuje dalyvauja ir pašaliečiai. 
Priklauso čia keletas jaunimo 
dar lankančio mokyklas. Tokiai 
jaunuomenei lankant repetici
jas reikia užsimokėti gatveka- 
riati ir atitraukti dalį laiko nuo 
lekcijų. Tam reikalui dra- 
miečiai turėjo pramogų vakarė
lį gruodžio 3 d., 1922 m., ir 
buvo nutarę to vakarėlio pelną 
išdalyti tarpe tų, kurie dalyva
vo vaidinimuose nuo susitvė- 
rimo Dramos Skyriaus iki 
gruodžio 3. Uždirbta $28.55, 
kurte reikėjo išdalyti propor- 
cionaliai ant 18 asmenų, šia
me susirinkime komitetas iš
davė raportų- Pasirodžius kai 
turėta pelno p-nia Milerienė 
jceTia diskusijas. Sako: “Ir aš 
turiu gauti dalį'tų $28.55; aš 
jau įstojau į Dramos Skyrių iir 
jau pardavin n t il< iotij”.

Na, pamaniau, čia gana ge

ras uždarbis: pardavė tikietų 
už 25 centus ir nori gauti $1.50. 
Pasiginčijus, burdingierius Vol
teris Stryga įneša paliktu tuos 
$28.55 ižde, ir l^ii bus pelno 
nuo busimojo vakaro, kuris į- 
vyks kovo mėnesė, iki abejų 
vakarų pelnas išdalyti visiems 
ygiai. Matyti Strygas neno- '

rejo pasakyti: “Aš irgi šian
dien įstojau į jūsų Dramos 
Skyrių, tai duokite ir man da
lį tų 28.55.” . ' /

Žinoma, vyras vyriškai ir pa
sielgė: nukėlė ant toliaus, ma
nydamas gal toliaus bus dau
giau pelno.

Jau veik laikas svetainę už
daryti, o Mileriene nesiliauja 
trukšmų kėlusi. Bet gaila, kad 
jos nieks nepaklausė.

Sdsirinkimas nieko naujo 
įienutarė, tik priimtas Keistu
čio Kliubo pranešimas reng
tis prie vaidinimo Verbų ne- 
dėldenį- 
ir

Tuo Dramos Skyrius 
užbaigė susirinkimų.

' -—Keistu t ietis.
y -- ------ __

Besirengiant prie 
apvaikščiojimo

Visos Chicagos progresyve 
visuomenė pradėjo rūpestingai 
rengtis prie didėlio apvaikščio- 
jimo penkių metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės.

Tam tikslui yra susidaręs 
bendras komitetas. Jis yra su
sidaręs iš sekančių draugijų:

Nuo Chicagos Lietuvių Ta
rybos: A. Bugailiškis, V. Pap- 
Jauskas, J. Antanaitis.

Nuo Susivienyjimo Draugi
jų BridgeporteL K- Demerekis, 
J. Rąėiuiias, S. Mažeikis.

Nuo Amerikos Lietuvių Tau
tos Sandaros ’ Apskričio: V. 
Andrulis, K. Kolalis, V. Butke
vičius.

Nuo Naujienų Bendrovės: A. 
Žymantas, K. Augustinavičius.

Nuo ILSS. VIII Rajono: P. 
Mileris, A- Romėną, J. J. Čepo
nis.

Nuo Town of Lake Draugi
jų Sąryšio: V. Geležinis, P. Pu
teikis, K. Viįkauskas.

Nuo North Sidės Draugijų 
■ Surysio: J. Degutis, P. Prusys, 
J. Vilis.

Šis bendras komitetas jau 
turėjo du posėdžiu. Anlrhme 
posėdy iliko išrinkta valdyba: 
A. Žymontas, pirm-; K. Demc- 
reckis, sek r.

Salės pasamdymui "komisi
jon įeina sekami nariai: J. 
Račiūnas, J. Antanaitis, A. Žy
montas. •

Čia galimų pastebėti, kad sa
lė jau apimta, Ashland Boule- 
vard Autidorium, prie Va n 
Buren St., ir Ashland Blvd. Ap- 
vai'kščiojimas įvyks vasario 18, 
1923,. 2 vai. po pietų.

Finansų Komisijon išrinkti 
šie asmenįs: A- Kemėža, V. 
Paplauskas, J. Antanaitis.

Spaudos komisijon išrinkti 
šie asmenįs: A. Žymontas, K. 
Augustinavičius, A. Andriulis. 
Prie to dar šiam komitetui pa
vesta surengti ir programų. 
Programo surengimui darinkti 
dar du nariai: A. Kemėža ir P. 
Puteikis. . *

Dabar lik reikia vieno: visi 
Chicagos lietuviai privalo pra
dėti rengtis prie šio apvarkš- 
čiojimo. Butų geistina, kad vi-, 
sos draugijos nutartų dalyvauti 
šiame pokilyje- Norėtumėm, 
kad tų dienų svetainė butų ku
pina žmonių. O tų lengvai ga
ilina padaryti, 4 ik visiems rei* 
kia nepatingetį atsilankyti.

Komitetas rūpinsis, kad vis* 
butų surengta kuogeriau- 

—A. žymontas, 
Pirmininkas,

kas 
šiai.

j

Cicero
Liuosybės svet. b-vės sukaktu 

vi y vakaras.

Pereitą septintadienį, sausio 
21 d., Lietuvių Liuosybės Sve
tainės Bendrovė Suruošė meti
nį sukaktuvių koncertų savoj 
svetainėj/ Žmonių prisirinko 
pilii-a svetaine.

Vakaro programas pradėtas

vo įvairių. Vieni gerai atliko, 
o kiti visai silpnai, ypatingai 
Laisvės Kanklių Mišrus Cho
ras. Dainininkai nesutarė dai
nuoti gal todėl, kad kai kurie 
geresni dainininkai apleido 
chorų.

iNeblogiausia sugriežė Rusų

Stygų Orkestrą, nors silpniau 
negu kitados. Geniausia atli
ko augių Reliance Kvartetas.

Pabaigoj atvažiavo - drg. K. 
Bielinis kalbėti. Visi klauso
mės kų pasakys apie Lietuvų 
ir dabartinius įvykius Klaipė
doj. Taip visi troškome apie 
tuos dalykus išgirsti, bet kaip 
tyčia kalbėtojas apie tėti nepa
sakė nė žodžio. Savo trumpoj 
kalboj Bielinis pabrėžė, kaip 
suorganizuoti didelius ' organi
zacijas ir nuveikti didelius dar
bus.

iPo programų i vedėjas paaiš
kino kaip sėkmingai bendrovė 
gyvuoja. Į mętus laiko jos Še
rai pakilę iki $38.00 Jis kvie
tė daugiau žmonių pirktis Še
rų. Dar Šerai parduodami po 
$25.000.

Koncerto rengėjai turės pel
no —Vietinis.

PRANEŠIMAI
Mildos Teatro dalininkų metinis su

sirinkimas įvyks sausio 28 d., 1 vai. 
po pietų, Bendrovės name.

J. P. Evaldas, sekr.

North Sidės Jaunuolių “Bijūnėlio*’ 
draugijėlės dainų repeticijos po va
dovyste p. P. Sarpaliaus įvyks sek
madienį, sausiu 28 d. 10 vai. ryto ir 
muzikos repeticijos nuo 12 v. dieną, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Taigi vaikučiai mylintis dainas bei 
muziką kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

North Side. — Subatoje, sausio 27 
d. įvyksta laisvamanių prakalbos su 
paveikslais temoje “Rymas ir Lietu
va”, liuosybės s\et., 1822 Wah.'in:>ia 
Avė., ri 20 vai. vakaro. Visi kviečiam; 
t utl >* n « ai ats •! anky ti.

Kviečia L. L. F. 1 Kp.

I)r-stė Gvar. Liet. K. Mindaugu) 
No. 1 laikys matinį susirinkimą šeš
tadienį, sausio 27 d., 7^0 vai. vak., 
I). Žemaičio svet., 1750 S. Unicn avė. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ii 
atsivesti naujų draugų, nes bus pri
imama nuo 18 metų iki 25 m. veltui, 
įstojimo nereikės mokėti.

Kviečia Valdyba.
WEST SIDE.

Laisvamanių prakalbos.

Sausio 24 d. įvyko pas mus, 
M. Mildažio svet , Laisvamanių 
prakalbos. Kalbėjo J. Uktveris 
temoje “Rymas ir Lietuva”, 
Prakalbų pasiklausyti susirin
ko apie šimtas žmonių. Pra
kalbos publikai patiko. Kalbė
tojas be to dar papasakojo ga
na juokingų atsitikmų iš kuni
gų gyvenimo. Pertraukoje bu
vo renkamos aukos “Literatū
ros fondan” (siuntimui laisva
maniškos literatūros Lietuvon). 
Surinkta rodos virš $10.00.

—Reporteris.

Lietuvos Darbininku Namo Staty
mo Bendroves direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį, sausio 
27 d., 7 vai. vak., Aušros kambariuo
se. Direktcriai kviečiami atsilankyti.

—Sekr. K. Gavėnas.

Vaikų choro repeticijos įvyks sau
sio 28 d., 4:30 vai. po pietų, Ray- 
mond Chap., 816 W. 31 St. Priima
ma dar ir naujų narių.

•—Komitetas.

NORTH SIDE.

Ir pas mus atsilankys sve
čiai laisvamaniai su prakalbo
mis ir su paveikslais; ir mes 
laukiame jų prakalbų. Jeigu 
kllerikalai nori viską apžioti, 
tai, žinoma, visiems reikia pri
sirengti ir užbėgti jų visoms 
užmačioms už akių. Mes visi 
lietuviai busime Liuosybės sve
tainėj šį vakarų, kad pasikal
bėjus Apie Lietuvų ir jo$ reika
lus, nes prakailbų tčma\ yra 
“Rymas ir Lietuva.”

—Ignas.

ATSAKYMAS A. R. MENUI.

“Naujienų” J5-tam num. d- 
A. K. Menas sako, buk aš pyks- 
tas dabar ant jo, kad man ta 
garbė netekus gauti golfo čem
piono vaidas. Aš visai nepyks
tu ir los garbės ir tų dovanų 
tamstai nepavydžiu. Sakai aš 
atsimenu 13 d. spalio, 1922.Taip,' 
aš gerai atsimenu tų dienų ir 
11-tų skylę, tik nelaimingi tie 
lapai buvo Jackson parke — 
ėmė ir uždengė tamstos bolę. 
Po to atradai pamestų bolę, su 
kuria ir padarei septynis kir
čius. Žinai tamsta, kad golfo 
sporte nėra tokių tiesų, kad 
su atrasta hole golliniukas ga
lėtų vėl iš antro lošti. O jau 
dėl tų dovanų ir tos garbės, tai 
aš tamsiai visai nepavydžiu ir 
nepykstu už tai.—J. C- Milleris.

[Butų gerai, kati su šiuo tas 
ginčas butų pabaigtas.—Red.]

TURINTIEMS PALUKŲ pa
liudymus iš A. ()lszewskio, 
šiuomi pareiškiama, kad jei jie 
paduos savo paliudymus Chi
cago Title and Trilst kompani
jai, 201-69 W. Washington St., 
tai gaus paskutinį išmokesnį.

Paliudymai turi būt atiduoti.
•-*4..- . ........ .....KaneŠimai

Rytoj, sausio 27 d. Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos S< cialdemokratų Partijos at
stovas*’kalbės J. Erigels Salėj, Gar
field Parke, 8720 W. Harrison St. 
Pradžia .7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus į prakalbas.

Utarhinke. sa.usiio -*30 et. K. Bie
linis,“ įlietu vos .Socialdemokratų Paiti- 
tos atstovas kalbės Fred Pearson Sa
lėj, 63 E. Main St., St. Charles, 111. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ateikite vi
si į prakalbas.

North Side. •— Jaunuoliu “Bijūnė
lio'’ draugijėlės lietuvių kalbos pamo
kos po vadovyste Dr. A. Montvido 
įvyks šeštadienį, sausio 27 d.,’ 1 vai. 
po pietų, Liuosybės Svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Norinti pramokti savo 
lietuviu kalbos kviečiami skaitlingai 
atsilankyt. —Komitetas,

Brg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
27 d. Sausio, subatoj,

J. Engels Salėj, Garfield 
Park, 3720 W. Harrison 
St.

30 d. Sausio, utarninke,
Į Fred Pearson Salėj, 63 E. 

Main St., St. Charles, III.
31 d. Sausio, semtoj,

F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica
go, III.

1 d. Vasario, ketverge, 
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

4 d. Vasario, nedėlioj, 
Liberty Salėj, 8 ir Adarnš^ 
St., Waukegan, III., 2 vai.

West Side. — D-ro V. Kudirkos dr- 
jos metinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, sausio 27 d., 8 vai. vak. Visi 
draugai yra kviečiami skaitlingai at
silankyti ir naujų narių prirašymui 
prie draugijos, atsivesti. —Valdyba. ■

LSS. 22 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 28 d., 1 vai. “po 
pietų. Naujienų raštinėj, 1739 South 
Halsted St. Draugai malonėkit pume- 
tuališkai ir skaitlingai atsilankyti, 
nes turime keliatą svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi atsiveskite ir naujų na- 
1’iiL —J. Auryla, org.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticija įvyks sekmadienį, 
sausio 28 d., 10 vai. ryto, Mark White 
Sąuare parko knygyne, 29-tcs ir Hal
sted gatvių. Visi nariai pribukite lai
ku ir atsiveskite draugų prisidėti prie 
choro. Chorą veda A. Kvedaras.

— Valdyba.

Harvey, 111. — S. L. A. 289 kp. ren
gia balių šeštadienį, sausio 27 d., 7 
vai. vakaro,* W. Piekarskio svet., 
15709 So. Halsted gat. publika kvier 
čiama atsilankyti kaoskaitlingiausiai 
ir smagiai praleisti vakarą.

— Komitetas.
4

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 28 d., 1 vai. po pie
tų, S. žvibo svet. Nariai susirinkite 
laiku nes bus išduota metiniai rapor
tai ir sužinosite draugystės stovį. Bus 
renkami darbininkai baliui, kurs bus 
vasario 11 d. / Atsiveskite naujų na
rių. — Sekfetorius,

Lietuvių Nepriguhningo Kliubo su
sirinkimas bus laikomas šeštadienį, 
sausio 27 d., 7 :30 vai. vak., K. D ke
lio svetainėj, 3436 So. Aubum Avė.

—Rašt. J. M. Vainauskas.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šėri- 
ninkfi metinis susirinkimas bus sau
sio 29 d., 1923 m. Uetuvių Liucsybės 
svetainėj, 14 St. ir 49 Court, Cicero, 
IH., 7:80 vai. vakare. Malonėkite visi 
šerininkai susirinkti laiku, nes turė
sime daug svarbių svarstymų.

/ Kast. W. Strumila.

Lietuvių šyiet. Draugijos prakalbos 
ir krutamieji paveikslai įvyks sausio 
28 d., 7:30 vai. vak., Raymond Cha- 
pely, 816 W. 31 St. —Komitetas.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario II d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebelis.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
•pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 35t> Kensington 
Avė.', su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 
d. kaip 8 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nartai ir no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti į susirinkimą. Daug turim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų už 
1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Birutės Kalno dr-ja rengia labai 
gražų maskaradinį balių šeštadienį 
sausio 27 d. 1923 m. Mildos sevtainėj, 
3142 So. Halstėėl st. Pradžia 7 vai. v. 
Visus kviečiame senus ir jaunus skait
lingai atsilankyti; bus juokų iki so
čiai. —Komitetas.

Lietuvos Laisvės Pašeipos Kliubo 
N7 y v j ii* JVTotei’iĄ, metinis susi rinkimas 
jvyks sausio 28 d. 1923 nr. McKinley 
Parko svet. Pradžia 1:30 po pietų. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti susirin
kime. ; —Sekr. A. Juzaitienė.

Liuosybės Draugystė permainė sa
vo susirinkimų svetaine ir dieną. Pir
miau laikė A. Valinčiaus svetainėje 
kas paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio; dabar laikys kas paskutinio 
šęštadienio vakarą L. Jodomskic svet., 
733 W. 18 St. Sekantis susirinkimą; 
jvyks sausio 27 d., 7:30 vai. vakaro.

Rašt. J. Danta.

P- P-
5 d. Vasario, panedėlyj,

Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių sustin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
hTalonekite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. .. —A. Žymont, 
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Didelės šeimynos motina
Rekomenduoja Lydia E.

įPinkham’s Vegetable Com- 
poundą kitoms moterims. 

Windcm, Minu. — “Aš buvau taip 
jarsibaigus, kad aš niekam netikau. 
EUlilIlII I Laukiausi būti mo-

M|U|| I tina .savo devinto 
kūdikio ir aš jau- 
čiau, kad aš netu- 

® riu gana pajiegų j| 
, | susilaukti. Aš pač-

’1 miau Lydia E. Pin- 
kham’s Vegetable 
Compoundą ir jis 

į tikrai man tiek pa-

gelbėjo, kiek aš 
F* galėjau tikėtis iraš papasakojau tai visoms save drau

gėms. Aš susilaukiau gražios dideles 
mergaitės ir pdikiai jaučiuosi. Gali
te panaudoti šitą laišką kitoms ser
gančioms motinoms pagelbėti.” — 
Mrs. C. A. Moede, Box 634, Windcm, 
Minn.

Mano pirmutinis kūdikis.
Glen Allen, Alabama. — “Man la

bai pagelbėjo Lydia, E. Pinkham’s 
Vegetable Compound nuo traukimo 
žemyn ir skausmų. Aš šitaip kentė
jau mažne per ketveris metus po pa
gimdymui mano pirme kūdikio ir 
kartais aš su vargu galėdavau pasto
vėti ant kojų. Kaimynė patarė man 
Vegetable Compoundą, kada gydytojo 
vaistai man nieko negelbėjo. Atleido 
skausmus ir aš jaučiuosi stipri. Aš 
rekomenduoju jį ir leidžiu jums pa
naudoti mano paliudijamą laišką.” — 
Mrs. Ida Rye, Glen Allen, Alabama.

SENALAIKIS.

Liukrecijos auaglas yra 
krūmas, kuris auga laukinis 
ten, kur jo šaknys pasiekia 
vandenį. Jis klestėjo ant Ti
gro ir Eufrato upių krantų 
Mažoje Azijoje, tame klony, 
kur buvo viena senausių pa
saulio civilizacijų, trys su 
viršum tūkstančių metų at
gal ir priklauso prie seniau
sių gydomųjų žolių. Jis yra 
vartojamas kaipo sudėtinė 
dalis dirbant Trinerio Kar- 

jjį Vyną ir Trinerio Ange- 
licą Kartųjį Toniką, tuos iš
tikimus vaistus, kurie tik 
ką pradėjo 33 savo populia
rumo metus Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje. P-nas 
George Hupfer rašė mums 
iš Oshkosho, Wis., gruod. 
18 d., 1922.: “Keletą metų 
laikiau Trinerio Kartųjį Vy
ną savo namuose ir randu jį 
labai geru, ypatingai vidu
riams suliuosuoti ir sveika
tai palaikyti. Aš galiu patar- 
ti šitą vaistą kiekvienam.?

Pamėgink ir paprašyk sa
vo aptiekininko ar vaistų 
pardavinėtojo taipgi kitų 
puikių Trinerio vaistų. Tri
nerio Linimentas nuo reu
matizmo ir neuralgijos ir 
Trinerio Sedatyvas nuo per
šalimo yra labai ištikimi.
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ASMENįl JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ

16 mteų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios

PA JIEŠK A U in tel igen tiškos
draugės bei draugo susipažini
mo delei. Aš esu linksmo budo 
ir mylėčiau turėti draugų bei 
draugių dėl išėjimų bei išva
žiavimų. Vyrai perdaug šutu- 
kę lai neatsiliepia; taipgi ir
žemo ūgio. Amžius neturi būti įdirbti, 
vyresnis negu 35 metų ir ne
geriąs svaiginančių gėrimų- Aš 
esu tiktai 27 metų amžiaus. 
Kambarys geras — apšildomas 
ir šviesus. Vyras turi kreiptis 
tik laisvų pažiūrų. Aš esu naš
le adresas: L. S.

4926 So. ,Wood St. Phone 
Republic 3405 Galima kreiptis 
laišku arba ypatiškai.

AMERICAN CAN COMPANY 
3951 South Ganai S t.
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKALAUJAMA 50 merginų nuo 
14 iki 16 metų amžiaus prie lengvo 
darbo dirbtuvėj.

The Nachman Co.
2241 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJA
Pardavėjų, algos ir komišino pama

tais, pardavįnėti Calit'ornijos Vyno 
Vynuogių Sunką prekininkams ir var
totojams Chicagoj ir apylinkėj. Tik 
prityrusieji tegali kreiptis. Reikalaut 
jama . geriaushi paliiulymų nuo pir
mesnėj darbdavių ir lietuvių kalbos
žinojimo. Susitarimas tik per telefo- 

' ną( Main 1638). De Wilde & Com- 
pany, t86 North La Šalie St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas 

geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kampinis 

saliunas geroj vietoj ir pi
giai.

5001 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS! Pardavi
mui grosernė ir saldainių, tabako ir 
cigarų ir šaltumymj krautuvė. Visam 
bloke nėra štpro; gera pinigų dary
mo vieta; randa $15.00 į mėnesį; 3 
kambariai gyvenimui. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. J. P.

717 W. 21 Place, Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal
dainių ir mokyklos daiktų krautuvė 
ir visokių mažmožių. Biznis senas, 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiūlymą. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI
PARDAVĘS savo mašiną, 

parduosiu dvi naujas, ketu
riomis eilėmis šniuruotas rat- 
lankes, 30 per 3^, vertos $15 
diena ]x>. $7.50. Tel. Stevvart 
5192-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie hizniavos gatves. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildavę avė.
Lafayette 0392

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ŽEME
Geriausia pirkimas Sohth Sidėj.

Kampinis gražus 6 metų mūrinis na
mas, 5 fintai po 5 kamb. ir Kfl. 6 
kamb. Garų šildomas, aržuolu baigtas, 
marmuro laiptai ir visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Randasi South Sidėj. 
Kaina tik $27000, reikia jmokėt $9000 
Kreiptis pas L. S. Fabionas Cg. Klaus
kit J. Stukis, 809 W. 35 St., Chicago.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5.500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. šauk 

Fairfax 1459.

MOKYKLOS
VALENTINUS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, .dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

PAJIEšKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į ge
rą einamą biznį. Korporacija 
gyvuoja jau 9 metai. Reikalau
ju nuo vas. 1 d. dviejų geru 
žmonių. Mokslas ar supratimas 
apie biznį nėra reikalingas; ga- 
.lite atsišaukti nuo farmų.

11301 S. Ashland Avė.

JIEŠKAU senyvos moters prie dar
bo namuose valgį pataisyti. Tiktai 
■lu šeimynoje. Prašau atsišaukti as
meniškai ar per laišką; dėl sąlygų su- 
sitaikysim.

Jos. Mileris
1029 W. Congress St.

,EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuve. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietosi

505 W. 32nd St.

PARDAVIMUI grosernė, šaltumy- 
nų ir visokių daiktų krautuvė. Puiki 
vieta, lietuvių apgyventa prie parko. 
Parduosiu urnai, nes sergu.

D. C.
4456 So. Heinmitage Avė.

PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, galį va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

BARGENAS PAS VIENUOLYNĄ.

Kampinis gražus mūrinis namas, 4 
fl. po 5 kamb., viskas vėliausios ma
dos, arti 63-ios gat. Kaina tik $17,500. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35 St., Chicago.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

APSIVEDIMAI.

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas clhbti; prityrimas ne- 
-eikalingas. Ateikit po 8 viii. ryto. 
Ateikite tik prisykųgusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai. K

ILLINOIS MINIA^RE LAMP 
DIVISION 

2243 W. Harrison St.

PARDAVIMUI galiūnas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Dauginus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str./ 
Chicago, III.

PARDAVIMltl restauracija ir min
kštų gėrimų įstaiga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Canai 7057

JIEŠKAU APSIVEDIMUį MER- 
ginos nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Esu 30 metų vaikinas, 
{tykios darbą, 
riu pusėtinai turto, 
su manim susieiti ir gyventi, mel
džiu prisiųsti laišką ir fotografiją: 
kiekvienai duosiu atsakymą ir pa
reikalavus fotografiją grąžinsiu 
Adresas: M. CROUCH

436 E. 6-th, Fremont, Neb.

moku ke- 
uždirbu gerai ir tu- 

Kuri norėtų

iSRENOAVOIiMUI
ANT RANDOS daktarui ofi

sas 3101 ir 3103 South Ilalstcd 
St.

Kampas 81 St
Klauskit Tel. Stewart 4691

PARANDAVOJU 4 kambarius. 
Randa pigi. Elektros šviesa ir gazas. 
Kamabariai labai parankų* mažai šei
mynai.

4438 Artesian Avė

RARANDAVOJIMUI saliunas su 
visais įtaisymais. Trys kambariai gy
venimui. Vieta gera. Biznis išdirbtas 
per kelis metus. Jei kam reikalinga 
tokia vieta, tuoj atsišaukit:

3806 So. Waliace St. 
Antros lubcs

—  —■■'■■r*.-     1 ■■ ■ ■

JIESKO KAMBARIU
IŠFORNL 

i rytus nuo

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
'cesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKALAUJAMA MOTERŲ sku
durams skirstyti; geras mokesnis, 
nuolatinis darbas. Ateikite pirma
dienio rytą pasirengusios prie dar
bo.

HARRY DRAY
1U47 Bhie Island 'Avė. '

REIKALAUJAMA prityrusių mote
rų popieroms skirstyti. Nuolatinis 
darbas; geras užmekesnis. s

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris
3256 So. Morgan St.

t-Darbininkų 
reikalauja

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokiu tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigtj. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė ir gro

sernė pusė, arba visa. Tirštai apgy
ventoj visekių tautų vietoj. Biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros progos; 
mes norim važiuoti į Lietuvą. — 10236 
S. Miehigan Avė., Roseland, III.

PARDAVIMUI labai pigiai 3 daik
tai, būtent: vargonai, kukninis pečius 
:r vokiškas armonikas ant trijų eilių. 
Savininką galima matyt nedėlioj nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Wm. Sabaliauskas
2345 So. Leavitt St., Chicago, III

PARDUOSIU saliuną už pirmą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo nėra 
kam biznio prižiūrėti. Atsišaukit tuo
jaus.

3308 So. Wallate St.

PARDUODAMA SALIUNAS 
su namu pigiai —1458 W. 
14-th Place. kampas Laflin 
gatvės.

Vienas iš dviejų parsiduoda labai 
pigiai automobilis; vienas atviras; ki
tas uždarytas katrą norėsit tą pasi- 
rinksit; arba mainysiu ant mažo na
melio, loto, arba kokie biznio. Atsi
šaukit kuogreičiausiai.

Jos. Stukis \
809 W. 35 St.

Tel. Boul. 0774 arba 0611.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS 
namas, geras dėl dviejų biznių 
ir pagyvenimų; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; 
kreipkitės 3935 So. Kedzie avė.

. EXTRA BARGENAS! Par, 
duodama pigiai biznio namas, 
kuris neša gerą randą lietuvių’ 
apylinkėj Bridgeporte. Gera 
proga perkant veikiai. Savinin
kas. Tel. Pulhnaji 0649

10947 S. Miehigan Avė.

REIKALINGI 
ši uoli kambariai 
Halste<l gatves, 
apylinkėj. Prašau pranešti į 
Naujienų ofisą num. 199. |

-------------------------------------------------------------------------------------- x--------------------------------

PARSIDUODA saliunas už pusdykį. 
Visokių tautų apgyventoj vietoj, su 
namu arba be na,mo. Atsišaukit tuo
jaus pas

J. NAMON
808 W. 33rd Ph

SIŪLYMAI KAMBARIU
RANDAI apšildomas kamba

rys, Brighton Parke, merginom 
arba vaikinam. Vedę neatsišau
kite. Apie kitas smulkmenas 
pasitarsime. 1033 So- Campbell 
Avė. Pilone Lafayette 7310

ir 
mašinistams padėjėjų

Darbas daugiausia nuo šmotų.
Prityrimęs nereikalingas.
Dienomis ar naktimis darbas.
Ateikit prisirengę prie darbo/

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & L C. Tracks 

Riverdale, III.

PARDAVIMUI bučerrlė ir 
grosernė. . .

2050 W. 22 St.

PARDUODAMA restora
nas geroj vietoj. Klauskit 
Naujienų ofise num. 198.

P A R A N DA VO JIM UI K AM B A KR YS, 
prie mažos šeimynos. Kambarys 
bus apšildomas, jei norės. Telefo
nas, elektros šviesa ir gera trans- 
portacija.

332 West 58-th St.
Phone VVentvvorth 2835

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildare Avė.

PARSIDUODA 
a SALIUNAS. 
1822 S. Peoria St.

PARDUODAMA SALIUNO 
įtaisymai (fixtures) opuse kai
nos. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kam reikalingi atsišau- 
kit: 1436 S. Ilalstcd St.

PARDUODAMA saldainių 
krautuvė ir grosernė drauge su 
namų daiktais, arba tik vienas 
biznis. Randa pigi; lysas 3 me
tams. Turi būt parduota į 
trumpą laiką, nes išvažiuoju į 
kitą miestą. — 2524 S. Halsted

■» ■1

Bar
to u čer n e i r grose rn ė,

VELIE automobilius pardavi
mui. Pigiai parduosiu — reik 
pinigų gydytojo sąskaitai už
mokėti. Automobilius turi nau
ją viršų ir dvi naujas ratlan
kis- 4555 So. Paulina St. 
__________________ l________ :—

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletu namų mainymui ant 
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
parduoti. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57th St., Chicago, UI.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kiSenius daryti, rankoves 
siūti Elektrinėmis siuvamomis maši
nomis. •

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
diends laiku ar vakare. Mes parody
sim', kaip mes galim jus išmokyti 
amato ctliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gų. ,

Specialč taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim). '

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

AUŠROS

-----------------------------------------------------------------------------— ■ ■■

ENTRA BARGENAS! . 
davimui C
labai geroj vietoj. Biznis ’ išdir
btas per daug metų. Randa pi
gi, $35.00 4 kainbariai. Ati
duosiu už $1,200. Priežastis— 
reikia apleisti Inoj miestas. 
Kreipkitės: 4537 S. Paulina St.

PARDUODU GR(isi'RNĘ SU Vi
sais rakandais. Šertas biznis ir ge
roj apylinkėj. Parduosiu prieinama 
kaina. Nes aš turid išvažiuoti į 
farmas. Kreipkitės tuojaus.

737 W. 34pth St.
SALDAINIŲ, cigarų, smulkmenų ir 

rašmenų, cigaretų- krautuvė ir {bi
liardinė. Gera vieta arti šokių svetai
nes. Gera proga viduramžiams žmo
nėms. i

Kreiptis.
1448 W. 18-th St.

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučernę. Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda
vimo savininkas važiuoja į Europą.

3205 So. Wallace St.

PARDUOSIU arba mainysiu 
automobiilių 7 sėdynių 
Sedan. Ką tiktai visas 
įtaisyti. Mainysiu ant Fordo 
Sedan. Atsišaukit 3238 So. 
Halsted st. Užpakaly garažas.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Cole 
gerai

PARDUODAMA
BIZNEVA
NUOSAVYBE.—

Kreiptis — 657 W. 18-th St.

BIZNIAVĄ NAMĄ Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio namo, loto ar
ba priimsiu biznį, kaipo pirmą įmo- 
kėjimą. Namas yra su visais naujau
sios mados įtaisymais. Norėdami ge
ro ir patogaus bizniavo nanjo, kreip
kitės prie:-

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDUODAMA trims kambariams 
rakandai visai pigiai. Galima matytis 
seredom-is pėtnyčiomis ir sųbatomis 
vakarais nuo 6 iki 9 v. ir nedėlioję iki 
pietų. 1 augštas nuo pryšakic, 1922 S. 
Morgan St.

PARSIDUODA 5 ruimams rakan
dai (Furniture). Setai, viktrola, kar- 
petos. Parduosiu atskirai ar visus 
kartu. Rakandai visi kaip nauji. Ma
tyti galima visados. Kreipkitės

822 W. 37-tli PI.
2 lubcs

PADAVIMUI 90 akrų farma Illino- 
jaus valstijoj. 70 akrų ariamos, 20 ak
rų ganyklos ir miško. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo mieste. Platesnių 
žinių suteiksiu atsišaukus.

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St. No. 26.

PARDUODAMA medinis 
dviem* augštais 4 šeimynoms; 
neša 12% nuo investmento. 
Kreiptis

954 W. 19-th St.
1 lubos

namas 
randa

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.
A

EXTRA BARGENAS. r
Kampinis mūrinis namas aukštas 

baizmeiUas, 2 storai ir 7 fįatai po 6 
ir 4 kambarius; 
elektra. Mainysiu 
nuosavybės arba

M. Abramovicz, 
2015 So. Robey St.

guzas maudynės 
ant privatinės 

parduosiu.

PARANDAVOJIMUI kamba
rys šviesus garu šildomas 
elektros šviesa.

3341 So. A ubu r n Avė. 
ant 3-čių, lubų iš priekio.

—-------------------------------------
IŠDUODU kambarį vienam vaiki

nui. Kambarys apšildomas garu. Be 
valg-ic. Atsišaukit subatoj ir nedėlioj.

3237 Auburn Avė.
2-ros lubos

ir

REIK ALA l J J AM A d a rbi nin
ku į liejyklą, 13 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas- Kreiptis 
į samdymo skyrių Grane Co., 
So. Ganai ir 15 gat.
arba Kedzie Avė. and 40th St.

REIKALAUJAMA vedusi pora be 
vaikų; vyras už džianitorių, o 
moteris namams prižiūrėti; geras 
mokesnis, nuolatinis darbas; atsi
šaukite laišku ar asmeniškai.

P. A. MAŽEIKA
1377 E. 57rth St. 2 lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAMA suvirintojų su 
acetyleno guzu, prityrusių prie lak
štinio metalo gamybos. Nuolatinis 
darbas. /

VVilson and Bennett Mfg. Co. 
6532 So. Menant Avė.

Merginų
prityrusių 

pakuoti figas

REIK A LAU J AM A pundą r i š i ų 
senadaikčių šapoje. Nuolatinis 
darbas ir geras mokesnis.

(/Pldman
1017 S. Fairfield Avė.

'■j, » JR. '• Ai
_________________________ L..... ...........    ■ -

ir
džiovintus vaisius

REIKALINGAS suaugęs 
vyras ar moteris, kurie turi 
patyrimo kaipo candleriai.

3406 Archer Avė.
Kreiptis

REID MURDOCK & CO
12 gat. Tiltas ir upė.

REIKALAUJAMA molderių žilos ge
ležies liejykloj. Kreipkitės 

Samdymo skyrius 
tarp 7 v. ryto ir 5 vai. po pietų 

International Harvester Co.
2600 W. 31 Blvd.

DIDELIS BARGENAS! I trumpų 
laiką turi būt parduota cigarų, c'ga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. El
ektrinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kita biznį. Parduos;u už pirmą 
pasiūlymą. 3113 Sc. Halsted St.

PARDUODAMA kampinis 
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo:, einu į 
kitą biznį. 1000 W. 51-st St. 
Boulevard 1346 kampas Mor
gan Str.

PARDUODAMA geras saliu
nas geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos.

2463 W. Roosevelt Rd.
Tel. West 6630

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis: s
3815 S. Halsted St.

Tel. Boul. 0181 t

PARDAVIMUI viena geriausių elek
trinių, čeverykų taisymo dirbtuvių 
(Shoe repairing j, 4 ruimai gyveni
mui, lysas. Parduosiu pgiai. nes turiu 
išvažiuoti į farmas. Kreipkitės.

459 W. 31 St.

PARDAVIMUI pigiai saliu
nas prie didžiosios gatvės; biz
nis išdirbtas. Priežastis — tu
riu du biznius.

11851 So. Miehigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj biznio vietoj. Kaina 
prieinama. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos/ 

4459 S. Honore Str.

PARDAVIMUI pigiai sa
liunas. Kaina tik $1800.00. 
Kreiptis 4660 Wentworth 
avė. Žiemių vakarinis kam
pas 47 gat.

PARDAVIMUI rakandai 5 rū mams, 
visi geri kaip nauji. Parduosiu 
sus sykiu prieinama kaina.

Kreipkitės:
3212 Wallacė St. 

2 lubos, frontas

vi-

PARDUODU ABBA MAINAU, NA- 
mas randasi pietinėj miesto daly 
prie biznevos gatvės. Mūras 3-jų 
aukštų, 2 po 7 kambarius, krau
tuvė ir 4 ruimai prie krautuvės, 
mainysiu ant garažo, biznio ar ko 
kito. Kreipkitės į savininką.
J. K. 548 W. 32-nd St. Chicago, III.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chifcago, III.
Mokinama: Anglų ir lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Ahelnos Istorijos, 
Geografijos, Pol įtikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystes, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystėj.

Klesos dienomis ir vakarais.

EXTRA PARDAVIMAS

Pardąvimui Icc cream parlor, ci
garų saldainių, rašmenų ir kitokių 
daiktų krautuvė. Lysas yra trims me
tams; randa pigi ir keturi kambariai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai, nes 
turiu k:tą biznį.

Kreipkitės:
714 So. Barbcr St.

EXTRA BARGENAS! Bučernė ii- 
grosernė už pusdykį. Gera vieta. 
Parduosiu greitai ir pigiai. Priežastis 
labai svarbi; tai yra auksinė proga. 
Kas pirmas, tas laimės.

J. LEPA
3452-So. Halsted St.

PARSIDUODiA elektrikinė iškaba
mi parašu “Druggist.” 100 lempų ma
žai vartota. Parduosiu nebrangiai.

Charles Sign Co.
3153 So. Halsted St.

PARSIDUODA GRAFONOLA, ge
ras motoras su 3 springsa’s, automa
tiškai sustoja; mažai vartota. Kaina
vo $165.00; su 15 rekordų už $85.00.

4342 S. Maplevvood Avė 
pirmos lubos

. PAAVIMU! pledai saliutas; biz
nis išdirbtas, pigi randa; yra kamba
riai pagyvenimui, gera vieta ženo- 
tiems žmonėms. Priežastį patirsit ant 
vietos.

153 E. 107 St. Roselarid

PARlDU ADAM A naminiai 
daiktai keturiems kamba
riams; dveji metai pirkti; mo
kėta $1260; parduos pigiai. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit tuojaus 2100 Wcst 
24-th Street- •

DIDŽIAŲSIS BARGENAS 4-rių 
fintu namas, puikioj viętoj South- 
sidčj ant 2-jų lotų; no 5 ir 6 kam
barius. Namas, 9 mėty senas, pui
kiausi įrengimaj. Kaina tik $14,000 
atsišaukite vakarais, arba rašykite

S. Slonksnis
3401 S. Hąl.yted St. Antras augštas 
per vidurį.

PR1 VATUS’ A UTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais Klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINCf 

1607 W. Madison St.

ANT FARMOS.

NAMAI-ZEME
BAftGENAS.

Pardavimui lotas su of’su, geriau
sioj vietoj ant Bridgeporto 33-čia ir 
Halsted gatvės, arti Universal State 
banko.

Pardavimui mūrinis namas, kaip 
naujas, 2-jų lubų aukščio, 2 blckai nuo 
31-os ir 35-os arba Halsted gatveka- 
rių. Ant pirmų lubų krautuvė ir G 
kambariai, vanos ir elektra. Ant ant
rų lubų 3 pagyvenimai po 4 kamba
rius. Lotai 28 Va pėdų platumo. Švie
sa labai gera iš abiejų pusių. $4000. 
reik įmokėti — kitus lengvais išmokė
jimais. Savininką A. Jablonskį gali
ma matyti kasdien. 3236 So. Morgan 
St., ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveįk naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynes, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824.

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $10 j 

kas mėnesį už U akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

Mainysiu mūrinį namą <8 fialų 
geriausiam stovy. Lotas 50x170 tu
ri būti farma gera be skolos. Ra
šyk pas M. Abramovicz, 2015 So. 
Robey St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 

6 kambariais- Kaina $1650
31)01 Wallaco St. 1 augšto 

mūrinis storas ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
geras dėl dviejų biznių. Kepykla ir 
saliunas. Saliuno biznis išdirbtas per 
1 metus; su pagyvenimu; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; kreipki
tės :

‘ ’ 3935 So. Kedzie Avė

MŪRTGEDIAI-PASKOLOS
Skolinam 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.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatves.

^HĮniiiniiuiuniminmimniTOg^gįūinnrninmmnmnii^iiĮĮiiiHi1)

ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kultūros šakų. Plaukus sutai
syti, sugarbiniuoti, nagus apdailinti, 
E laukus nudažyti ir išbaltinti. Odos 
altinimas, plaukų taisymas ir kasų 

pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
sės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos mokyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRANCE, 
Stevens Building, 

17 N. State St. 
Room 1326.

DUODAMA privatinės pamokos ang
lų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Miss Donnellv,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132 

Priima dienomis ir vakarais.
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ASMENŲ JIESKOJiMAI
PAJIEŠK A U i n tel igen tiškos 

draugės bei draugo susipažini
mo delei. Aš esu linksmo budo 
ir mylėčiau turėti draugų bei 
draugių dėl išėjimų bei išva-

kę lai neatsiliepia; taipgi ir 
žemo ūgio. Amžius neturi būt 
vyresnis negu 35 metų ir ne
geriąs svaiginančių gėrimų- Aš 
esu tiktai 27 metų amžiaus. 
Kambarys geras — apšildomas 
ir šviesus. Vyras turi kreiptis 
tik laisvų pažiūrų. Aš esu naš
le adresas: L. S.

4926 So. (Wood St. Phone 
Republic 3105 Galima kreiptis 
laišku arba ypatiškai.

PAJIEŠKAU dviejų Įmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti i ge
rų einamų biznį. Korporacija 
gyvuoja jau 9 metai. Reikalau
ju nuo vas. 1 d. dviejų gerų 
žmonių. Mokslas ar supratimas 
apie biznį nėra reikalingas; ga
lite atsišaukti nuo farmų.

11301 S. Ashland Avė.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVED1MUI MER- 

ginos iUKT^SiTlki 30 metų amžiaus. 
Esu 30 melų vaikinas, moku ke
pyklos darbą, uždirbu gerai ir tu
riu pusėtinai turto. Kuri norėtų 
su manim susieiti ir gyventi, mel
džiu prisiųsti laišką ir fotografiją: 
kiekvienai duosiu atsakymą ir pa
reikalavus fotografiją grąžinsiu 
Adresas: M. CROL’CH

436 E. 6-th, Fremont, Neb.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RANDOS daktarui ofi

sas 3101 ir 310£ South Halsted

Kampas 31 St
Klauskit Tel. Stevvart 4691

PARANDAVOJU 4 kambarius. 
Randa pigi. Elektros šviesa ir gazas. 
Kamabariai labai parankų.* mažai šei
mynai.

4438 Artesian Avė

PARANDAVOJIMUI saliunas su 
visais įtaisymais. Trys kambariai gy
venimui. Vieta gera. Biznis išdirbtas 
per kelis metus. Jei kam reikalinga 
tokia vieta, tuoj atsišaukit:

3806 So. Waiiace St. 
Antros lubos

ĮIEŠKO KAMBARIU
ISFORNI- 

j rytus nuo
REIKALINGI 

šiuoti kambariai 
Halsted gatves, 
apylinkėj. Praš 
Naujienų ofisą num. , 199. į

RANDAI apšildomas kamba
rys, Brighton Parke, merginom 
arba vaikinam. Vedę neatsišau- €
kitę. Apie kitas smulkmenas

Phone Lafayette 7310

P A R A N DA VO J IMU! K A M B A R RYS, 
prie 
bus 
nas, elektros šviesa ir 
porlacija.

mažos šeimynos. ' Kambarys 
apšildomas, jei norės. Telefo- 

gera trans- 
- i.

332 West 58-th St.
Phone Wentworth 2835

PARANDAVOJIMUI kamba
rys šviesus garu šildomas 
elektros šviesa.

3341 So. Auburn Avė.
ant 3-čių lubų iš priekio.

—-------------------------------------r—
IŠDUODU kambarį vienam vaiki

nui. Kambarys apšildonr/as garu. Be 
valgio. Atsišaukit subatoj ir nedėlioj.

3237 Auburn Avė.
2-ros lubos

ir

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Merginų
prityrusių 

pakuoti figas
ir

džiovintus vaisius
Kreiptis

REID MURDOCK & CO* " f

12 gat. Tiltas ir upė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ

16 mteų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti.

AMERICAN CAN COMPANY 
3951 South Ganai St. 
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKALAUJAMA 50 merginti nuo 
14 iki 16 mettj amžiaus prie lengvo 
darbo dirbtuvėj.

The Nachman Co. 
2241 S. Halsted St.

JIEŠKAU senyvos moters prie dar
bo namuose valgį pataisyti, 
lu šeimynoje. Prašau atsišaukti 
meniškai ar per laišką; dėl sąlygų 
sitaikysim.

Jos. Mileris
1029 W. Congress St.

Tiktai 
as- 
su-

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ąteikit po 8 viii. ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKALAUJAMA MOTERŲ sku
durams skirstyti; geras mokesnis, 
nuolatiųis darbas. Ateikite pirma
dienio rytą pasirengusios prie dar
bo.

IIARRY DRAY
14 17 Blue Island 'Avė. *

REIKALAUJAMA prityrusių mote
rų pepieroms skirstyti. Nuolatinis 
laibas; geras užmckesnisA

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS buferis
3256 So. Morgan St.

r-Darbininku 
reikalauja 
trokerių 

ir
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityriinąs nereikalingas. 
Dienomis ar naktimi^ darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.' 

ACME STEEL GOODS CO.,
136 & I. C. Tracks

Riverdale, 111.
* t

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildare Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 43 centai į valan
da. Nuolatinis darbas- Kreiptis 
į samdymo skyrių Grane Co., 
So. Ganai ir 15 gat. 
arba Kedzie Avė. and 40th St.

REIKALAUJAMA vedusi pora be 
vaikų; vyras už džianitorių, d 
moteris natnnins prižiūrėti; geras 
mokesnis, nuolatinis darbas; atsi
šaukite laišku ar asmeniškai.

P. A. MAŽEIKA
1377 E.* 57-lh St. 2 lubos.

REIKALAUJAMA suvirintojų su 
acetyleno guzu, prityrusių prie lak
štinio metalo gamybos. Nuolatinis 
darbas. /

Wilson and Bennett Mfg. Co. 
6532 So. Menant Avė.

REIK A LAU J AM A pundą ri š i ų 
senadaikčių šapoje. Nuolatinis 
darbas ir geras mokesnis.

Goldman
1017 S. Fairfield Avė.

- - -i —  -------- :—<.
REIKALINGAS suaugęs 

vyras ar moteris, kurie turi 
patyrimo kaipo candleriai.

3406 Archer Avė.

REIKALAUJAMA molderių žilos ge-< 
ežies liejykloj. Kreipkitės 

Samdymo skyrius 
tarp 7 v. ryto ir 5 vai. po pietų 

International Harvester Co.
. 2600 W. 31 Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJA
Pardavėjų, algos ir komišino pama

tais, pardavįnėti Californijos Vyno 
Vynuogių Sunką prekininkams ir var
totojams Chicagoj ir apylinkėj. Tik 
prityrusieji tegali kreiptis. Reikalau
jama geriausių paliudymų nuo pir
mesnių darbdavių ir lietuvių kalbos 
žinojimo. Susitarimas tik per telefo
ną ( Main 1638). De Wilde & Com- 
pany, 186 North La Šalie St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas 

geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

,EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietosi

505 W. 82nd St.

PARDAVIMUI Saliunas geroj 
vietoj apgyvento] visokių tautų. 
Daugiaus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str./ 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė ir gro- 

semė pusė, arba visa. Tirštai apgy
vento] visekių tautų vietoj. Biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros progos; 
mes norim važiuoti j Lietuvą. — 10236 
S. Michigan Avė., Rose'.and, III.

PARDAVIMUI labai pigiai 3 daik
tai, būtent: vargonai, kukninis pečius 
:r vokiškas armonikas ant trijų eilių. 
Savininką galima matyt nedėlioj nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Wm. Sabaliauskas
2345 So. Lėavitt St., Chicago, III

PARDUOSIU saliuną už pirmą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo nėra 
kam biznio prižiūrėti. Atsišaukit tuo
jaus.

3308 So. Wallace St.
------------------------------------------------------- J.--------------------

PARSIDUODA saliunas už pusdykį. 
Visokių tautų apgyvento] vietoj, su 
namu arba be namo. Atsišaukit tuo
jaus pas

J. NAMON
808 W. 33rd Ph

PARDAVIMUI bučerrfė ir 
grosernė. , .

2050 W. 22 St.

PARDUODAMA restora
nas geroj vietoj. Klauskit 
Naujienų ofise num. 198.

PARSIDUODA 
a SALIUNAS. 
1822 S. Peoria St.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, cTga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroj vietoj ir geras Įrengimas. El
ektrinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduos’u už pirmą 
pasiūlymą. 3113 Sc. Halsted St.

PARDUODAMA kampinis 
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo:. einu į 
kitą biznį. 1000 W. 51-st St. 
Bonlevard 1346 kampas Mor
gan Str.

I
—*

PARDUODAMA geras saliu
nas geroj vietoj, visokių tautų 
apgyvento]. Biąnis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos.

2463 W. Roosevelt Rd.
Tel. West 6630

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis: *
3815 S. Halsted St.

Tel. BoijL 0181

PARDAVIMUI viena geriausių elek
trinių, čeverykų taisymo dirbtuvių 
(Shoe repairing), 4 ruimai gyveni
mui, lysas. Parduosiu p'giai, nes turiu 
išvažiuoti į farmas. Kreipkitės

459 W. 31 St.

PARDAVIMUI pigiai saliu
nas prie didžiosios gatvės; biz
nis išdirbtas. Priežastis — tu
riu du biznius.

11851 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kampinis 

saliunas geroj vietoj ir pi
giai.

5001 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS! Pardavi
mui grosernė ir saldainių, tabako ir 
cigarų ir šaltumynų krautuvė. Visam 
bloke nėra štoro; gera pinigų dary
mo vieta; randa $15.00 į mėnesį; 3 
kambariai gyvenimui. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. J. P.

717 W. 21 Place, Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal
dainių ir mokyklos daiktų krautuvė 
ir visokių mažmožių. Biznis senas, 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiūlymą. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

3518 So. VVallace St.

PARDAVIMUI grosernė, šaltumy
nų ir visokių daiktų krautuve. Puiki 
vieta, lietuvių apgyventa prie parko. 
Parduosiu urnai, nes sergu.

D. C.
4456 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI restauracja ir min
kštų gėrimų įstaiga.

Kreipkitės
8566 So. Halsted St.

PARDUODAMA SALIUNAS 
su namu pigiai — 1458 W. 
14-th Place. kampas Laflin

PARDUODAMA' SALIUNO 
įtaisymai (fixtures) puse kai
nos. Turi būt parduota š.ią sa
vaitę. Kam reikalingi atsišau
kit: 1436 S. Halsted St.

PARDUODAMA saldainių 
krautuvė ir grosernė drauge su 
namų daiktais, arba tik vienas 
biznis. Randa pigi; lysas 3 me
tams. Turi bu t parduota į 
trumpą laiką, nes išvažiuoju į 
kitą miestą. — 2524 S. Halsted 
-------------- -------------------- -----------------------—-------- - ■■ ■■ g; . ........

ENTRA BARGEN.AS! . Par
davimui bučernė ir grosernė, 
labai geroj vietoj. Biznis* išdir
btas per\laug metų. Randa pi
gi, $35.00 4 kapibariai. Ati
duosiu už $1,200. Priežastis — 
reikia apleisti tuoj miestas. 
Kreipkitės: 4537 S. Paulina St.

PARDUODU GROSĖRNĘ SU Vi
sais rakandais. Senas biznis ir ge
roj apylinkėj. Parduosiu prieinama 
kaina. Nes aš turki išvažiuoti j 
farmas. Kreipkitės tuojaus.

737 W. 34rth St.

SALDAINIŲ. cigarų, smulkmenų i ir 
rašmenų, cigaretų krautuvė ir bi
liardinė. Gera vieta arti šokių svetai
nės. Gera proga viduramžiams žmo
nėms. i

Kreiptis.
♦ 1448 W. 18-th St.

PARDAVIMUI grosemS ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučernę. Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda
vimo savininkas važiuoja j Europą.

3205 So. Wallaee St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj biznio vietoj. Kaina 
prieinama. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietosA 

4459 S. Honore Str.

PARDAVIMUI pigiai ga
liūnas. Kaina tik $1800.00. 
Kreiptis 4660 Wentworth 
avė. Žiemių vakarinis kam
pas 47 gat.

EXTRA PARDAVIMAS

Pardąvimui Ice cream parlor, ci
garų saldainių, rašmenų ir kitokių 
daiktų krautuvė. Lysas yra trims me
tams; randa pigi ir keturi kambariai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai, nes 
turiu k:tą biznį.

Kreipkitės:
714 So. Barbcr St.

EXTRA BARGENAS! Bučernė ir 
grosernė už pusdykį. Gera vieta. 
Barduosųi greitai ir pigiai. Priežastis 
labai svarbi; tai yra auksinė proga. 
Kas pirmas, tas laimės.

J. LEPA
3452-So. Halsted St.

PARSIDUODA elektrikinė iškaba 
su parašu “Druggist.” 100 lempų ma
žai vartota. Parduosiu nebrangiai.

Charles Sign Co. 
3153 So. Halsted St.

PARSIDUODA GRAFONOLA. ge
ras motoras su 3 springsa’s, automa
tiškai sustoja; mažai vartota. Kaina
vo $165.00; su 15 rekordų už $85.00.

4342 S. Maplewood Avė 
pirmos lubos

. PARDAVIMUI pigiai saliunas; biz
nis išdirbtas, pigi randa; yra kamba
riai pagyvenimui, gera vieta ženo- 
tiems žmonėms. Priežastį patirsit ant 
vietrs.

153 E. 107 St. Roselartd

PARDAVIMUI
PAIRDAVĘS savo mašiną, 

parduosiu dvi naujas, ketu
riomis eilėmis šniuruotas rat- 
lankes, 30 per 31/^, vertos $15 
diena j>o. $7.50. Tel. Stevvart 
5192-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavos gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildare avė.
Lafayette 0392

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, galį va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Cana'l 7057

Vienas iš dviejų parsiduoda labai 
pigiai automobilis; vienas atviras; ki
tas uždarytas katrą norėsit tą pasi- 
rinksit; arba mainysiu ant mažo na
melio, loto, arba "kokio biznio. Atsi- 
šaukit kuogreičiausiai.

Jos. Stukis i
809 W. 35 St. ’

Tel. Boul. 0774 arba 0611.

VELIE automobilius pardavi
mui. Pigiai parduosiu — reik 
pinigų gydytojo suskaitai už
mokėti. Automobilius turi nau
ją viršų ir dvi naujas ratlan- 
kes- 4555 So. Paulina St. 
_________________ i__ _________

PARDUOSIU arba mainysiu 
automobilių 7 sėdynių Cole 
Sedan. Ką tiktai visas 
įtaisyti. Mainysiu ant Fordo
Sedan. Atsišauk it 3238 So. 
Halsted st. Užpakaly garažas.

gerai

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

PARDUODAMA trims kambariams 
rakandai visai pigiai. Galima matytis 
seredom-is pėtnyčiomis ir sųbatomis 
vakarais nuo 6 iki 9 v. ir nedėliojo iki 
pietų. 1 augštas nuo pryšakic, 1922 S. 
Morgan St.

PARSIDUODA 5 ruimams rakan
dai (Furniture). Setai, viktrola, kar- 
petos. Parduosiu atskirai ar visus 
kartu. Rakandai visi kaip nauji. Ma
tyti galima visados. Kreipkitės

822 37-th PI.
2 lubos

PARDAVIMUI rakandai 5 rū mams, 
visi geri kaip nauji. Parduosiu 
sus sykiu prieinama kaina.

Kreipkitės: • 
3212 Wallacč Št.

2 lubos, frontas 
---------------------------------------------------------------1------------------------------------

PARDUADAMA naminiai 
daiktai keturiems kamba
riams; dveji metai pirkti; mo
kėta $1200; parduos pigiai. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukit tuojaus 2100 West 
24-th Street-

NAMAI-ŽEME

vi-

BAflG'ENAS.
Pardavimui lotas su of’su, geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto 33-čia ir 
Halsted gatvės, arti Universal State 
banko.

Pardavimui mūrinis namas, kaip 
naujas, 2-jų lubų aukščio, 2 blokai nuo 
31-os ir 35-os arba Halsted gatveka- 
rių. Ant pirmų lubų krautuvė ir 6 
kambariai, vanos ir elektra. Ant ant
rų lubų 3 pagyvenimai po 4 kamba
rius. Lotai 281/2 pėdų platumo, švie
sa labai gera iš abiejų pusių. $4000. 
reik įmokėti — kitus lengvais išmokė
jimais. Savininką A. Jablonskį gali
ma matyti kasdien. 3236 So. Morgan 
St., ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveįk naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynes, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824.

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $10 į 

kas mėnesį už % akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
Geriausia pirkimas Sohth Sidėj.

Kam-pinis gražus 6 metų mūrinis na
mas, 5 flatai po 5 kamb. ir ttfl. 6 
kamb. Garu šildomas, aržuolu baigtas, 
marmuro laiptai ir visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Randasi South Sidėj. 
Kaina tik $27000, reikia įmokėt $9000 
Kreiptis pas L. S. Fabionas Cc. Klaus
kit J. Stukis, 809 W. 35 St., Chicago.
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NAMAS 6 kambariais tik 
$5.500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. šauk 

Fairfax 1459.

BARGENAS PAS VIENUOLYNĄ.

Kampinis gražus mūrinis namas, 4 
fl. po 5 kamb., viskas vėliausios ma
dos, arti 63-ios gat. Kaina tik $17,500. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

S. Ij. Fabionas Co.
809 W. 35 St., Chicago.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS 
namas, geras dėl dviejų biznių 
ir pagyvenimų; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; 
kreipkitės 3935 So. Kedzie avė. 
?EXTRA BARGENAS! Par/ 
duodama pigiai biznio namas, 
kuris neša gerą randą lietuvių’ 
apylinkėj Bridgeporto. Gera 
proga perkant veikiai. Savinin
kas. Tel. Pullina»n 0649

10947 S. Michigan Avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madiaon Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, .dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sah 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletu namų mainymui ant 
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
parduoti. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57th St., Chicago, III.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodamo 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti fblcktrinėmis siuvamomis maši
nomis. '

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienbs laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato ctliekamu 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 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

‘A UŠROS
PARDUODAMA '

BIZNiEVA
NUOSAVYBE.—

Kreiptis — 657 W. 18-th St.

BIZNI A VĄ NAMĄ Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio namo, loto ar
ba priimsiu biznį, kaipo pirmą įmo- 
cėjimą. Namas yra su visais naujau
sios mados įtaisymais. Norėdami ge
ro ir patogaus bizniavo namo, kreip
kitės prie: ■

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

PADAVIMUI 90 akrų farma Illino- 
jaus valstijoj. 70 akrų ariamos, 20 ak
rų ganyklos ir miško. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo mieste. Platesnių 
žinių suteiksiu atsišaukus.

Naujienų Skvrius
3210 So. Halsted St. No. 26.

PARDUODAMA medinis 
dviem augštais 4 šeimynoms; 
neša 12% nuo investmento. 
Kreiptis

954 W. 19-th St.
1 lubos

namas 
randa

EXTRA BARGENAS. ♦
Kampinis mūrinis namas aukštas 

jaizmeiUas, 2 storai ir 7 fkdai po 6 
ir 4 kambarius; gazas maudynės 
elektra. Mainysiu ant privatinės 
nuosavybės arba parduosiu.

M. Abramovicz,
2015 So. Robey St.

PARDUODU ARBA MAINAU, NA- 
mas randasi pietinėj miesto daly 
prie biznevos gatvės. Mūras 3-jų 
aukštų, 2 po 7 kambarius, krau
tuvė ir 4 ruimai prie krautuvės, 
mainysiu ant garažo, biznio ar ko 
kito. Kreipkitės į savininką.
J. K. 548 W. 32-nd St. Chicago, III.

DIDŽIAUSIS BARGEjNAS 4-rių 
flatu namas, puikioj viptoj South- 
sidėj ant 2-jų lotų; no 5 ir 6 kam
barius. Namas, 9 mėtų senas, pui
kiausi įrengimaį. Kaina tik $14,000 
atsišaukite vakarais, arba rašykite 

.S. Slonksnis
3401 S. Halsted St. Antras augštas 
per vidurį.

ANT FARMOS.

Mainysiu mūrinį namą <8 flatų 
geriausiam stovy. Lotas 50x170 tu
ri būti farma gera be skolos. Ra
šyk pas M. Abramovicz, 2015 So. 
Robey St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 

6 kambariais- Kaina $1650
3601 Wallace St. 1 augšto 

mūrinis storas ir kambariai
$2800

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
geras dėl dviejų biznių. Kepykla ir 
saliunas. Saliuno biznis išdirbtas per 
1 metus; su pagyvenimu; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; kreipki- 
tęs z

z 3935 So. Kedzie Avė

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinant pinigus ant pir

mų ir antrų Morgicių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

' Chičago, III.
Mokinama: Anglų ir Uetuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystėsy Gra
matikos, Literatūros, Retolnkos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
1 ............. I II ..........     „ Z

PR1VATBS AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais Klesos. 
iMUNSON SCHOOL OF MOTORINCf 

1607 W. Madison St.

z
LEVESKIO MOKYKLA

Persikėlė
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, HIgh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p, Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.
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ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kulturoš šakų. Plaukus sutai
syti, sugarbiniuoti, nagus apdailinti, 
plaukus nudažyti ir išbaltinti. Odos 
baltinimas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
sės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos mokyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNĄ LA FRANCE, 
Stevens Building, 

17 N. State St. 
Room 1326.

įinrmiBTiinm r rn niimui i nnęTĘĮįjt'Atdir J mih uuinninh imu miiurir in:q

DUODAMA privatinės pamokos ang
lų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

- Miss Donnellv,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132 

Priima dienomis ir vakarais.

♦


