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VOL. X

Derybos su kasyklų savininkais suįro
Francija rengiasi puolimai!

No. 5

bus svartomas Vokietijos nepristatymas reikiamo daugio
anglių .pereitais metais.
Yra
tikru, kad komisija formaliniai Ji neturi balso kontribucijos
klausime. .
nukaitins Vokietiją už nepris
tatymą anglių, kas yra sulau

OTTER CREEK, Fla., sausio

WAS!HINGTON, sausio 5. —
žymas sutarties. Prieš (ai bal
premjeru
santarvės
suos veikiausia viena Anglija, Paįrus

Mažiausia penki žmones liam 1). Hayyvood, pabūgęs iš
■du baltieji ir trjs negrai, pa-* Amerikos I. W. W. narys, ku-

Amerika negali veikti

5 žmonės žuvo rasi
nėse riaušėse

Haywood rezignavo nuo
vedimo kasyklų

Kontraktai prieš darbi
įlinkus neteisėti

MASKVA, sausio 5. — Wil-

Taip nusprendė Daugerty.
WAS1I1NGTON, sausio 5.

ris buvo sumaitos įste i ai- Sutartis ar kontraktai turintis
,e ir tikslo palaikyti “open sli/ip”
aps užmušti rasinėse riaušėse Rosc- do'blistų koloniją Rusi
vimo.
Komisija jau yra for didžiosioms valstybėms
maliniai nukaitinusi Vokietiją varstyti valstybės sekretoriaus \vood miestely vakar vakare. tuo tikslu buvo gavęs konce politiką linkui darbininkų, yra
aktui ir
sutverti Manoma, kad ir daugiau yra sijomis kasyklų Liberijoje — priešingi Glaytono
dėl nepristatymo medžių. Tada IIti.gb.es sumanymą
to akto skirsnius
irgi prieš nukali inimą balsavo bešališką komisiją, kuri ištirtų žuvusių, tik jų dar nežinoma Kuzbas (Kuznecki basein) da peržengia
Ryte gi visas miestelis, išė bar sėdi sau vienas nusiminęs, apie konspiraciją,
Taip nuir paskui nustatytų kiek Vo
vena Anglija.
sprendė generalinis prokuroAnglija balsuos prieš minkai- kietija pajiegia užmokėti kont mus tris namus, lapo govėdos sugriuvus jo svajonėms.
Užvakar įvyko Kuzbas ko
tiniiną remdamosi
tuo, ka< ribucijos ir kaip ir kada ji ją sudegintas.
Nors tas nuosprendis liečia
'I as pasiūly Pereitą naktį goveda piliečių lonijos susirinkimas, kuriame
Vokietija kiek ji galėjo, tiek gali užmokėti.
PARYŽIUS, • sausio 5. —
Atsisako pailginti kontraktą.
pristatė ;vnglių. Ji pristatė 80 mas buvo paduotas ne valsty iš ()ttei\ nuvyko į Rosevvood jis po karštos kalbos apsiver si lik San Francisco kontrakFrancijos
karinė
valdžia
MayPavojus angliakasių streiko
nuo vedimo torius kurie pritarė nepardanuoš. reikalaujamų anglių ir bėms, nes Amerika negali lo ištirti gandą, kad tame mies kė ir
ence .griebėsi
lokių karinių
didėja.
Nepavykus jo su vinėti budavojimo medžiagos
nepristatymas likusių 20 nuoš. kių pasiūlomų duoti, bet Hug tely pasislėpė du negrai, kurie
priemonių,
kokių paprastai
yra kaltinami užpuolime ant manymams, jis tapo visų ap tiems kon traktoriams, kurie
yra pateisinimas’
tuo, kai hes vienoj viešoj prakalboj.
CHICAGO. — Bendra kasy griebiamus! laike krizių, kada Vokietija delei naminių reika Nors ir tvirtinama,
pasitraukti samdosi organizuotus darbikad mergaitės Sumnęr miestely. leistas ir turėjo
klų savininkų ir angliakasių tapo gauta žinia apie santar lavimų turėjo importutytihe^ Francija nežinanti oficialiniai Govedai prisartinus prie mies nuo savo kolonijos organizavi įlinkus, bet manoma, khd j
konfederacijos
konferencija, kuri buvo* laiko vės premierų
veik tiek anglių, kiek ji pris to pieno, bet visgi ji jį žino ir telio, negrai be jokio persergė mo. Jis pritraukė iš*Amerikos turės svarbių • pasekmių ir v
ma Congress hotely, vakar pa paįrimą, sako Maycnce žinia. tatė talkininkams.
ypač kad didelė
nė formaliniai, nė neformali- jimo pradėjo šaudyti ir du go- keletą šimtų amerikiečių ai- su r kitur,
Žinia priduria,
kad štabas
įro nepasiekusi jokio susitari
vedos nhrius ant vietos niršo-' doblistų, kurie arba badauja
Komisija taipjau svarstys niai dar nėra jį atmetusi.
mo. Ji svarstė apie padarymą išsiuntinėti įsakymus „visiems
Kadangi Jungt. Valstijos ne vė ir keturis sužeidė, vieną jų Siberijoje, arba išsiblaškė po si daryti tarpusavines sutartis
Vvk ieit i jos prašymą
suteikti
naujo kontrakto tarp kasyklų kareiviams būti barakuose pri
nloratoriuma.
To svarstymo turi balso kontribucijos klau galbūt mirtinai. Vėliau pasiro Rusijos miestus, keikdami sa- prieš darbininkus. Nors nuo
ir angliakasių, kuris turi užinv sirengusiems veikli prie pir
sprendis teismiškos galios ne
cija. Vo simo rišime, jos negali versti dė, kad viename name yra pa vo vadovą.
• * turi, bet jis rodys kokio nusis
t i vielą dabartinio kontrakto, mo įsakymo. Taipjau visi lai
Ret Rusija tos kolonijos ir
kitas valstybes priimti jų nuo sislėpę 21 ginkluoti negrai. Na
kini paliuosavimai iš pulkų ta kietijos prašymas bus atmes monę, bet visgi jos gali duoti mas tuojaus tapo apgultas ir tų kasyklų neaipleisianti. •
tatymo linkui to dalyko turi
tas Francijos, Italijos ir Bel
po
panaikinti,
o
paliuosuotieSavininkai taipjau atsisakė
laikytis distriktų prokurorai.
gijos balsais ir už suteikimą draugiškus sumanymus, .ku jį pradėta šaudyti, Išsisėmus skiria $1,000,000
prailginti dabartinį kontraktą, siems įsakyta tuojaus prisista moratoriumo balsuos tik vie riuos remtų valdžia, jei jie bu puolikų amunicijai negrai pa mui ir $500,000
prokurorui San
bus depozi- \ Distrikto
tyti
savo
pulkuosna.
paliekant senąsias algas ir dar
bėgo. Name rasta tris užmuš
Francisco dficialiniai įsakyta
na Anglija. Atmetus morato tų priimti.
Tai
yra
aiškus
rengimasis
bo sąlygas, nors -to prašė tele
Tečiaus jei Francija atmestų tus negrus; kraujas gi rodė, taipjau kviečia amerikiečius ištirti kaltinimą ir jei tyrinė
riumą Francija galės pradėti
prie
puolimo
ant
Vokietijos
ir
grama iš Washiiig(onc. Tele
)ulti Vokietiją,
jei Vokietija Hughes sumanymą, lai Jungi. kad pabėgusių yra ir sužeistų. vykti ton kolonijon. Ret ka jimai parems kaltinimą, trauk
iv
griebimo
Ruhr,
kada
tai
įsa

grama laj*) pasiųsta VVashingTuoj goveda puolė deginti syklų vedėju tapo paskirtas ti suokalbininkus teisman.
sauso 15 d. nesumokės reikia Valstijos nieko daugiau negakys
padaryti
augštesnioji
val

tonan pranešančią John Hays
ės veikti ir neveiks šiuo klau visus negrų namus ir visas holandas inžinierius John C.
mos kontribucijos dalies.
džia.
Hammond apie paįrimą derymiestelis ♦tapo sudegintas,
išė-• Rutgers, buvęs New Yorkc. Jis Reikalauja komisijos svaiga
simu.
*
draugiškumas tarp Anglijos ir
pri ves kasykĮaŠA griežtai biznio
lams nustatyti.
Senatorius Reed šiandie įne mus tris namus, kurie
Francijos.
Į bėgan pamatais.
šė senate, kad butų atšaukti iš klausė baltiesiems.
Paįrimas šių derybų tik dar
WASHINGTON, sausio 4. —
Manoma,
<ad Hayvvoodui Senatui rus Spruce įnešė kon
Ką veiks dabar Anglija, dar Vokietijos visi Amerikos karei čius gi iš degančių namų neg
labiau priartina visuotiną an
nežinia. Tai bus matyti po An viai. Tie kareiviai laiko oku- rus buvo šaudoma. Keli liko dar ir lodei icpasisekė, kad grese bilių,
gliakasių streiką šį pavasarį ir
kad prezidentas
pašauti,
o
gal
ir
užmušti,
bet
jis
pasikvietė
kolonijon
netin>avę
dalį
Vokietijos
palei
Rei

glijos
kabineto
susirinkimo.
daro jį veik neišvengtinii, nes
paskirtų 7 žmonių, jų tarpe
apie
tai
dar
trūksta
žinių.
kainus
žmones,
ną.
Jų
padėtis
yra
pavojinga
Daugelis
jų
Veikiausia
Anglija
nieko
ne

nebos nsi tarta laikyti
kitos Kontribucijos komisija svarsbuvo avantiūristai, kurie dirb nuspręstų kiek gali gėrime bū
veiks ir visai
neprotestuos dabar, kada Francija rengiasi
konferencijos. O "■angliakasiai tys apie anglių nepristatymą.
ti nenori, du buvo morfinis ti alkoholio, kad tas gėrimas
' okupuoti
prirš Francijos puolimą Vo pulti Vokietiją
tikrai streikuos, jei užsibaigus
tai, o kili jei ir gabus mecha galėtų skaitytis svaiginančiu.
Ruhr. Gali lengvai kilti su
kietijos.
dabartiniam kontraktui nebus
i). —
PARYŽIUS, sausio
nikai, negalėjo prisitaikyti prie Tie komisijos nariai gautų al
Ryšiai tarp Francijos ir An mišimai, į kuriuos taptų įvel
padarytas naujas kontraktas, Francijos valdininkai . mažai
CHICAGO. — Pereitais me Rusijos gyvenime.
arba bent nebus dabartinis kon ką sako apie tai, ką Francija glijos ir toliau pasilieka drau ti Amerikos kareiviai ir tada
gos po $750 i mėnesį.
tais
Chicagoje
iš
kitų
rankos
iškiltų
kivirčiai
tarp
Amerikos
giški. šiandie ryte premieras
traktas prailgintas.
dabar mano veikti, kada pre
kitų žuvo 351 žmogus. Apie 95
Poincare apsilankė pas Angli ir Vokietijos, o gal*ir
Sušaudys Rusijos princą.
paviliojimą sunaus nuo
mjerų
konferencija
paįro.
Tūli tečiaus visgi dar tikisi
nuoš. jų lapo nušauti. Tai 45
jos premjerą Bonar Law ir jie Europos šalių.
MASKVA, sajisio 1. — Prin
pačios.
Sprendžiama,
kad valdžia du svarstė apie artimųjų rylų
išvengti streiko. Jie sako, kad
žmonėmis daugiau, negu kad
cas Uchtocki tapo nuteistas snši konferencija bitvusi perdaug lauks kontribucijos komisijos padėtį ir bendrą veikimą Laubuvo užmušta 1921 m. Apie
šaudimui už vadovavimą “Ru
plati, apimanti visus kasyklų nuosprendžio dėl Vokietijos nc- sannos konferencijoje. Veik vi
109 žmogžudystes buvo patei MIAMI, Fla., sausio 4z“— sijos išganymo armija,” kuri
teismo
savininkus su įvairiais intere pristatymo reikalaujamų ang si Francijos ministeriai, kartu
sinamos — policistų užmuši Grace Johnson lapo
priteista gauti $45,000.
Tiios trumpą laik\ veikė Bostov-nasais. Bet esą bus galima da lių. Taipjau Francija galbūt su savo premierų atvyko į sto
mas plėšikų ir t. p.
Donu apygardoj ir kovojo su
ryti siauresnes derybas — pa atidės savo veikimą iki sausio tį palydėti Bonar Law, kada
Be to automobiliai užmušė pinigus turi sumokėti jos vyro bolševikais.
gal distriktus, ir tose derybose 15 d., kada užsibaigia laikinis tą sis grįžo į Londoną. Tai bu
736 žmones. Tokiu bud u nuo tėUii, Se\vell, turtingi pirkliai,
Prašys
neprileisti
Francijai
busią prieita prie susitaikimo. moratoriumas ir kada Vokieti vęs draugiškiausias persiskiautomobilių ir revolverių žu už tai, kad jie paviliojo nuo jos
užgriebti
Ruhr.
J
ja vėl turės pradėti
mokėti rimas tų dviejų šalių
vo 942 žmonės, arba arti 3 vyrą — jų sūnų. .Ji reikalavo
diplo
šias derybas labai apsunkino
$100,000.
kontribuciją.
BERLINAS, sausio 5.— Ofi- žmonių kas dieną.
matų nuo karo pabaigi^.
Tuo gi laiku Francija, Itali
rateliuose spren
Manoma, kad anglai skaitys, cialiniuose
vininkai neįstengė susitaikinti ja ir Relgija susitars apie ben
PARSONS, Kas., sausio 4.—
tarp savęs, taip kad angliaka- drą veikimą ir kas turi būti joig Francija užimdania Ruhr džiama, kad Vokietijos pre
Paul Thomas, vežėjas vienos
veikia kaipo globėja varde vi mjeras Cuno atsišauks tiesio
siai negalėjo žinoti ne su kuo
kpmpanijos ir kitas
zmogus
šiandie — nepastovus, gal
veikiama. Tai bus padaryta
lkų. Tai jau
pir- giniai prie prezidento Hardintartis, nė kurių
pasiūlymus
CHiICAGOT—• Grand
jury tapo rasti užmušti ant kelio. sniegas; kiškį šalčiau.
prašydamas jo neleisti
miau yra parciškęs ir Poinca- go,
svarstyti. Angliakasiai sako,
užmušė
Saulė teka 7:18 v., leidžiasi
Veikiausia Italija pasiųs ne re.
Francijai užgriebti Ruhr, tur- nutarė daryti plačius tyrinėji Manoma, kad juos
kad kasyklų savininkai visose
4:33 vai. Menuo teka 7:48 v. v.
didelę kariuomenę prie Reino,
urvus plėšikai.
derybose neįstengė paduoti nė
Italijos kabineto susirinkime tingiausį Vokietijos industrii- mus apie tvirkavimo
prisidėti prie kitų talkininkų
CJiicagoje, kurių esą priviso la
nį ir kasyklų distriktą.
vieno konkrečiu pasiūlymo.
okupacijos tos dalies Vokieti premieras Mussolini paaiškino
prieš
Tečiaus prisibljoma,
kad bai daug. Įrodymus
kokio
nusistatymo
laikėsi
Ita

Dalyvavę gi derybose kasyk jos, kad tuo parodžius,
jog
jau permažai liko laiko, kad juos duos reformininkų draulijos
delegacija
premierų
kon

lų savininkai sako, kad tik val ji veikia išvien su Francija ir
gįfoV.
ferencijoje.
Jis
sakė,
kad
ap

džios įsimaišymas gal ir pri
Jos turinčios įrodymų, kad
spaudimą į Francija ir
svarsčiusi Anglijos pieną de ryti
vestų prie susitaikimo ir išveli
Francijai reikalaujant, šeš
manoma, kad Ruhr baseinas tuos urvus užlaiko žymus poli
legacija
rado
jį
kenksmingu
gimo streiko ateinantį pava tadienį įvyks kontribucijos ko
vistiek taps Francijos užgrieb tikieriai, kad jais globoja poli*
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes
sarį.
misijos susirinkimas.
Jame Italijos interesams ir todėl ėjo tas už dešimties dienų.
cija
ir
kad
iš
tų
urvų
kyšių
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.
prieš tą pieną, Mussolini sauž
apsaugą
surenkama
apie
kė, kad jei Anglijos pienas bu$250,000 į savaitę. Rusią taip
Policija saugo Paderewskį.
Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
bų buvęs priimtas, tai per
4
jau
įvelti
koteliai
ir
restaura

CLEVELAiNiD, O., sausio 5.
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra
metus Italija nebūtų gavusi
cijos.
jūsų giminių ir LiejKivos išganymas. Ir siųsda
anglių iš Vokietijos ir jai bu — Policijos viršininkas paski
mi siųskite pinigus Tietuvon per Naujienas, nes
tų reikėję pirktis anglis iš An ro visą būrį detektyvų saugo
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.
glijos, kas dar labiau butų nu- ti pianistą Padercwskį laike jo
k
,
puldę lirą, Be to Italija butų buvimo Clevelande prieš ir po
Partijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
.. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi
veik visai negavusi kontribu- jo koncerto. Policijos virši
jo Seimo narys kalbės Town of Lake, J. Elias
ninkas sakosi gavęs
’aišką,
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš^Amerikos do
cuos, o ir
Salėje, 4600 So. Wood St. Pradžia 2 vai. po pie
CHICAGO/*
—
Federalinis
tei
gy
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus
kalanti kontribucijos iš kitų grūmojantį Paderetwskio
tų. Įžanga lėšų padengimui — 15c. Draugai
sėjas
Wilkerson,
kuris
koletą
vasčiai, jei tasis bandytų duoti
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
šalin.
menesių
atgal
išdavė,
valdžiai
darbininkai, ateikite visi į prakalbas.
čia koncertą.
leriai palaikys litus augštame kurse.
if
reikalaujant,
indžlionkšiną
Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.
prieš streikuojančius geležin
. Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
PINIGŲ KURSAS
kelių dirbtuvių
darbininkus,
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis.
vakar atsisakė tą indžionkšiną
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
Vakar,
sausio
5
d.,
užsienio
pi

CLEVELAN'D, sausio 5. — nigų ne mažiaus kaip už 25,00(1 dolerių panaikinti. Panaikinti gi ingai išmokami yra tik litais.
16 narių algų komiteto nuo. bankų buvo skaitoma Amerikos pini dSionkšiną reikalavo streikiegaiš Šitaip:
Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To
rių advokatas Richberg.
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos
lo darbininkų unijos, tapo fe
Austrijos 100 kronų ............... %<
Belgijos 100 frankų ............... $6.45
bankai.
VVASTIINGTON, sausio 4.
deralinio grand jury šiandie
Danijos 100 frankų ........... $20.52
pranešė
apkaltinti peržengime ShermaDrg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
Finų 100 markių ................... $2.50 Sekretorius Wallace
Francijos 100 frankų ........... $7.14 kongresui, kad
kooperuojant
-no prieš-trirstinių įstatymų.
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
Italijos 100 lirų ..........
$5.17
Kaltinama, kad to komite
mo narys kalbės Strumilo Salėj, 158 E. 107th St.,
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00 su valstijomis pereitais metais
Tzmkų 100 markių ................... %<* buvo taisoma ir
pravedama
to padarytoji algų sutartis pri
Roseland, III. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų
Norvegijos 100 kronų ....... $18.86 kaitno kelių už $691,212,000.
vertė mažesniąsias stiklo dirb
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi į pra
Olandų 100 guldenų ........ $39.65
Šveicarų
100 markių ........... $18.95 ________
Federalinė valdžia davė $297,tuves užsidaryti iki 8 mėnesių
kalbas.
1739 So. Halsted St.
Chicago, UI.
Švedijos 100 kronų ........... $26.86 L\i o
į metus.
Vokietijos 100 mai’kių ........... l&c*1
arba gal susilaikys nuo balsa konferencijai vien

tik belieka

Belgija ir Italija rems Francija

vininkais paįro

Francija rengiasi prie puo
limo Vokietiją

k.

Italija ir Belgija rems
Franci]? ,

350 žmonių užmušta

Vokietija šauksis
Amerikos

Tyrinės tvirkavimą

G R A S,

Priminimas

Nedėlioję, Sausio 7 d.

Indžunkšinas prieš gele
žinkeliečius pasilieka

C

Apkaltino dariusius sutartį

Utarninke, Sausio 9 d.

naujieno
I.

I
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bus svartomas Vokietijos nepristatymas reikiamo daugio
anglių .pereitais metais. Yra
tikru, kad komisija formaliniai Ji neturi balso kontribucijos
klausime.
nukaitins Vokietiją už nepris
Taip nusprendė Daugerty.
OTTER GREEK, Fla., sausio
MASKVA, sausio 5. — Wiltatymą anglių, kas yra sulau
5.
Mažiausia penki žmonės liam l). Haywood, pabūgęs iš
žymas sutarties. Prieš tai bal WAS!HINGTON, sausio 5.
du baltieji ir trįs negrai, pa-* Amerikos I. W. W. narys, ku WASHINGTON, sausio 5.
premieru
suos veikiausia viena Anglija, Paįrus santarvės
arba gal susilaikys nuo balsa konferencijai vien tik belieka starųjų tarpi* dvi moterįs, tapo ris buvo sumaiięs įsteigti ai- Sutarlįs ar kontraktai turintjs
vimo. Komisija jau yra for didžiosioms valstybėms aps užmušti rasinėse riaušėse Bose- doblistų koloniją Rusijoje ir tikslo palaikyti “open shop”
maliniai nukaitinusi Vokietiją varstyti valstybės sekretoriaus \vcod miestely vakar vakare. tuo tikslu buvo gavęs konce politiką linkui darbininkų, yra
aktui ir
sutverti Manoma, kad ir daugiau yra sijomis kasyklų Sibcrijojc — priešingi Claytono
dėl nepristatymo medžių. Tada Hughes sumanymą
to akto skirsnius
irgi prieš nukaitini mą balsavo bešališką komisiją, kuri ištirtų žuvusių, tik jų dar nežinoma Kuzbas (Kuznccki basčiu) da peržengia
Taip nu
Ryte gi visas miestelis, išė bar sėdi sau vienas nusiminęs, apie konspiraciją.
ir paskui nustatytų kiek Vo
vena Anglija.
sprendė generalinis prokuro
Anglija balsuos prieš nuikal- kietija pajiegia užmokėti kont mus tris namus, lapo govėdos sugriuvus jo svajonėms. •
Užvakar įvyko Kuzbas ko ras Daugerty.
tinimą remdamosi
tuo, kai ribucijos ir kaip ir kada ji ją sudegintas.
Nors tas nuosprendis liečia
rl as pasiūly Pereitą naktį goveda piliečių lonijos susirinkimas, kuriame
Vokietija kiek ji galėjo, liek gali užmokėti.
PARYŽIUS,
sausiu 5. —
Atsisako pailginti kontraktą.
pristatė ąnglių. Ji pristatė 80 mas buvo paduotas ne valsty iš ()ttcr s nuvyko į Rosewood jis, po karštos kalbos apsiver si lik San Francisco kontrakFrancijos karinė valužia MayPavojus angliakasiu streiko
nuoš. reikalaujamų anglių ir bėms, nes Amerika negali to ištirti gandą, kai! tame mies kei ir rezignavo nuo vedimo torius, kurie sutarė neparda
ence .griebėsi
lokių karinių
didėja.
nepristatyimas likusių 20 nuoš. kių pasinis mų duoti, bet Hug tely pasislėpė du negrai, kurie tų kasyklų. Nepavykus jo su vinėti budavojimo medžiagos
priemonių,
kokių paprastai
yra kaltinami užpuolime ant manymams, jis tapo visų ap tiems kon traktoriams, kurie
yra pateisinimas
tuo, kai hes vienoj viešoj prakalboj.
griebiamąsi
laike
krizių,
kada
CHICAGO. — Bendra kasy
pasitraukti samdosi organizuotus darbi
kad .mergaitės Sumner miestely. leistas ir turėjo
Vokietija delei naminių reika Nors ir tvirtinama,
tapo
gauta
žinia
apie
santar

klų savininkų ir angliakasių
Francija nežinanti ofioialiniai Govedai prisartinus prie mies nuo savo kolonijos organizavi ninkus, bet manoma, kad jis
konfederacijos lavimų turėjo importuoti be to pieno, bet visgi ji jį žino ir telio, negrai be jokio persergė mo. Jis pritraukė iš Amerikos turės svarbių • pasekmių ir vi
konferencija, kuri buvo laiko vės premieru
veik tiek anglių, kiek ji pris
mą Con^ress hotely, vakar pa paįrimą, sako Mayence žinia. tatė talkininkams.
nė formaliniai, nė neformali- jimo pradėjo šaudyti ir du go- keletą šimtų amerikiečių ai- sur kitur/’ ypač kad didelės
Žinia priduria,
kad štabas
jro nepasiekusi jokio susitari
vedos narius ant vietos nušo doblislų, kurie arbau badauja fabrikantų grupės dabar taria
Komisija taipjau svarstys niai dar nėra jį atmetusi.
mo. Ji svarstė apie padarymų išsiuntinėjo įsakymus ^visiems
Kadangi Jungt. Valstijos ne vė ir keturis sužeidė, vieną jų Siberijoje, arba išsiblaškė po si daryti tarpusavines sutartis
Vokietijos prašymą
suteikti
naujo kontrakto 'tarp kasyklų kareiviams būti barakuose pri
nloratoriumą.
To svarstymo turi balso kontribucijos klau galbūt mirtinai. Vėliau pasiro Rusijos miestus, keikdami sa prieš darbininkus. Nors nuo
sirengusiems
veikti
prie
pir

ir angliakasių, kuris turi užim
sprendis teismiškos galios ne
ilgi reikalauja Francija. Vo simo rišime, jos negali versti dė, kad viename name yra pa vo vadovą.
ti vietą dabartinio kontrakto, mo įsakymo. Taipjau visi lai
Bet Rusiją los kolonijos ir‘ turi, bet jis rodys kokio nusis
kietijos prašymas bus atmes kitas valstybes priimti jų nuo sislėpę 21 ginkluoti negrai. Na
kini paliuosavimai iš pulkų ta
kurs baigiasi kovo 31 d.
tas Francijos, Italijos ir Bel monę, bet visgi jos gali duoti mas tuojaus lapo apgultas ir tų kasyklų neapleisianti. • Ji tatymo linkui to dalyko turi
Savininkai taipjau atsisakė po panaikinti, o paliuosuotie- gijos balsais ir už suteikimą draugiškus sumanymus, .ku jį pradėta šaudyti. Išsisėmus skiria $1,000,000 jų išvysty laikytis distriktų prokurorai.
prailginti dabartinį kontraktą, sienis įsakyta tuojaus prisista moratoriumo balsuos tik vie riuos remtų valdžia, jei jie bu puolikų amunicijai negrai pa mui ir $500,000
Distriklo
prokurorui San
bus depozityti
savo
pulkuosna.
paliekant senąsias algas ir dar
būgo. Name rasta tris užmuš- luota New Yorkc 'banke. Ji Francisco oficialiajai įsakyta
na Anglija. Atmetus morato tų priimti.
Tai
yra
aiškus
rengimasis
bo sąlygas, nors to prašė tele
Tečiaus jei Francija atmestų tus negrus; kraujas gi rodė, taipjau kviečia amerikiečius ištirti kaltinimą ir jei tyrinė
riumą Francija gafės pradėti
prie
puolimo
ant
Vokietijos
ir
grama iš Wasbing(ono. Tele
nilti Vokietiją, jei Vokietija Hughes sumanymą, tai Jungt. kad pabėgusių yra ir sužeistų. * vykti ton ko'lcnijon. Bet ka- jimai parems kaltinimą, trauk
ir
griebimo
Ruhr,
kada
tai
įsa

grama tapo pasiųsta Washingsauso 15 d. nesumokės reikia- Valstijos nieko daugiau nega Tuoj goveda puolė deginti šyklų vedėju tapo paskirtas ti suokalbininkus teisman.
kys
padaryti
augėlesnioji
val

—y¥
lonan pranešančią John Ilays
us veikti ir neveiks šiuo klau visus negrų namus ir visas holandas inžinierius John C.
nos kontribucijos dalies.
džia.
Hammond apie paįrimą dery
miestelis tapo sudegintas, išė Rutgers, buvęs New Yorkc. Jis Reikalauja komisijos svaiga
simu.
draugiškumas
tarp
Anglijos
ir
bų.
lams nustatyti.
pri veš kasykĮaŠA griežtai biznio
Senatorius Recd šiandie įne mus tris namus, kurie
Francijos.
Į bėgan pamatais.
šė senate, kad butų atšaukti iš klausė baltiesiems.
Paįrimas šių derybų tik dar
VVASHINGTON, sausio 4. —
čius
gi
iš
degančių
namų
neg

Manoma,
kad
Hayvvoodui
Vokietijos
visi
Amerikos
karei

Ką
veiks
dabar
Anglija,
dar
labiau priartina visuotiną an
Senatui rus Spruce įnešė kon
rus
buvo
šaudoma.
Keli
liko
dar
ir
lodei
nepasisekė,
kad
viai:
Tie
kareiviai
laiko
okunežinia. Tai bus matyti po An
gliakasių streiką šį pavasarį ir
grese bilių,
kad prezidentas
pašauti,
o
gal
ir
užmušti,
bet
jis
pasikvietė
kolonijou
netin

)avę
dalį
Vokietijos
palei
Rei

glijos
kabineto
susirinkimo.
daro jį veik neišvengi inii, nes
paskirtų 7 žmonių, jų tarpe
apie
tai
dar
trūksta
žinių.
kamus
žmones.
Daugelis
jų
ną.
.Jų
padėtis
yra
pavojinga
ne
nebėsusitarta laikyti
kitos Kontribucijos komisija svars Veikiausia Anglija nieko
dviejų moterų, komisiją, kuri
buvo
avantiūristai,
kurie
dirb

dabar,
kada
F
ra
nei
ja
rengiasi
veiks
ir
visai
neprotestuos
konferencijos. O “•angliakasiai tys apie anglių nepristatymą.
nuspręstų kiek gali gėrime bū
ti
nenori
1
,
du
buvo
morfinis

pulti
Vokietiją
h*
*
okupuoti
prieš Francijos puolimą Vo
tikrai streikuos, jei užsibaigus
ti alkoholio, kad tas gėrimas
tai,
o
kili
jei
ir
gabus
mecha

Ruhr. Gali lengvai kilti su
kietijos.
dabartiniam kontraktui nebus
galėtų
skaitytis svaiginančiu.
v
PARYŽIUS, sausio
5.
nikai,
negalėjo
prisilaikyti
prie
mišimai,
į
kuriuos
taptų
įvel

Ryšiai tarp Francijos ir An
padarytas naujas kontraktas, Francijos valdininkai . mažai
Tie komisijos nariai gautų al
CHICAGO.
—
Pereitais
me

Rusijos
gyvenime.
ti
Amerikos
kareiviai
ir
tada
glijos
ir
toliau
pasilieka
drau

arba bent nebus dabartinis kon ką sako apie tai, ką Francija
gos po $750 į menesį.
tais
Chicagojc
iš
kitų
rankos
iškiltų
kivirčiai
tarp
Amerikos
giški.
šiandie
ryte
premieras
traktas prailgintas.
dabar mano veikti, kada pre Poincare apsilankė pas Angli ir Vokietijos, o -gal* ir
kitų žuvo 351 žmogus. Apie 95
Sušaudys Rusijos princą.
mjerų
konferencija
paįro.
Tūli tečiaus visgi dar tikisi
nuoš. jų lapo nušauti. Tai 45 Už paviliojimą sūnaus nuo
jos premierą Bonar Law ir jie Europos šalių.
MASKVA, sapsio 4. — Prin
pačios.
Sprendžiama,
kad valdžia
išvengti streiko. Jie sako, kad
žmonėmis
daugiau,
negu
kad
_
__________
\
du svarstė apie artimųjų rytų
cas Uchtocki tapo nuteistas suši konferencija brtvusi perdaug lauks kontribucijos komisijos padėtį ir bendrą veikimą Laubuvo užmušta 1921 m. Apie
šaudimui už vadovavimą “Ru
plati, apimanti visus kasyklų nuosprendžio ded Vokietijos ne- sannos konferencijoje. Veik vi
109 žmogžudystes buvo patei MIAMI, Fla., sausio
teismo sijos išganymo armija,’’ kuri
savininkus su įvairiais intere •pristatymo reikalaujamų ang si Francijos ministeriai, kartu
sinamos — policistų užmuši Grace Johnson tapo
priteista gauti $45,000.
Tuos trumpą laiką veikė Rostov-nasais. Bet esą bus galima da lių. Taipjau Francija galbūt su savo premieru atvyko į sto
mas plėšikų ir t. p.
Donu apygardoj ir kovojo su
ryti siauresnes derybas — pa atidės savo veikimą iki sausio tį palydėti Bonar Law, kada
Be to automobiliai užmušė pinigus turi sumokėti jos vjl’o bolševikais.
gal distriktus, ir tose derybose 15 d./ kada užsibaigia laikinis tąsis grįžo į Londoną. Tai bu
736 žmones. Tokiu būdu nuo tetlii, SeAvell, turtingi pirkliai,
Prašys
neprileisti
Francijai
busią prieita prie susi taikinio. moratoriumas ir kada Vokieti vęs draugiškiausias persiskiautomobilių ir revolverių žu už tai, kad jie paviliojo nuo jos
užgriebti
Ruhr.
ja vėl turės pradėti
mokėti rimas tų dviejų šalių
vo 942 žmonės, arba arti 3 vyrą — jų sūnų. Ji reikalavo
diplo
Šias derybas labai apsunkino
$100,000.
kontribuciją.
BERLYNAS, sausio^5.— Ofi- žmonių kas dieną.
matų nuo karo pabaigos.
dar tai, kad patįs kasyklų sa
Tuo gi laiku Francija, Itali
rateliuose sprenManoma, kad anglai skaitys, cialiniUose
vininkai neįstengė susitaikinti
PARSO'NS, Kas., sausio 4.—
ja ir Belgija susitars apie ben jog Francija užimdama Ruhr džtattfa, kad Vokietijos pre
tarp savęs, taip kad angliaka
Paul Thomas, vežėjas vienos
drą veikimą ir kas turi būti veikia kaipo globėja varde vi mieras Cuno atsišauks tiesio
siai negalėjo žinoti nė su kuo
kompanijos ir kitas
žmogus
Šiandie — nepastovus, gal
veįkiama. Tai bus padaryta sų talkininkų. Tai jau
pir giniai prie prezidento Hardi il
tartis, nė kurių
pasiūlymus
pasi tarimais.
CHICAGO. — Grand
jury tapo rasti užmušti, ant kelio. sniegas; biskį šalčiau.
prašydamas jo neleisti
miau yra pareiškęs ir Poinca go,
svarstyti. Angliakasiai sako,
užmušė
Saulė teka 7:18 v., leidžiasi
Veikiausia Italija pasiųs ne re.
Francijai užgriebti Ruhr, tur- nutarė daryti plačius tyrinūji- Manoma, kad juos
kad kasyklų savininkai visose
4:33 vai. Menuo teka 7:48 v. v.
didelę kariuomenę prie Reino,
urvus plėšikai.
tingiausį Vokietijos industri mus apie tvirkavimo
derybose neįstengė paduoti nė
Italijos
kabineto
susirinkime
prisidėti prie kitų talkininkų
Chicagoje, kurių esą priviso la
nį ir kasyklų distriktą.
vieno konkrečiu pasiūlymo.
okupacijos tos dalies Vokieti premieras Mussoiini paaiškino
-%prieš
Tečiaus prisibijoma,
kad bai daug. Įrodymus
kokio
nusistatymo
laikėsi
Ita

Dalyvavę gi derybose kasyk jos, kad tuo parodžius,
jog
jau permažai liko laiko, kad juos duos' refurmininkų drau
lų savininkai sako, kad tik val ji veikia išvien su Francija ir lijos delegacija premieru kon Jungt. Valstijos galėtų pada gijos.
ferencijoje. Jis sakė, kad ap
džios įsimaišymas gal ir pri Belgija.
Jos turinčios įrodymų, kad
ryti
spaudimą į Francija ir
svarsčiusi
Anglijos
pieną
de

vestų prie susitaikinto ir išven
Francijai reikalaujant, šeš
jį kenksmingu manoma, kad Ruhr baseinas tuos urvus užlaiko žymus poli
gimo streiko ateinantį pava tadienį įvyks kontribucijos ko legacija rado
Jųs, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes
Italijos interesams ir todėl ėjo vistiek taps Francijos užgrieb tikieriai, kad jais globoja poli*
sarį.
misijos susirinkimas.
Jame
cija
ir
kad
iš
tų
urvų
kyšių
tas
už
dešimties
dienų.
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų. ’
prieš tą pieną, Mussoiini sa
už
apsaugą
surenkama
apie
kė, kad jei Anglijos pienas bu
Policija saugo Paderewskį. $250,000 į savaitę. Busią taipŠie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
bu buvęs priimtas, tai per 4
jau
įvelti
lieteliai
ir
restaura

CIuEVELAND, ()., sausio 5.
mirškite siuntinėti inigų Lietuvon: tame yra
metus Italija nebūtų gavusi
cijos.
jūsų giminių ir Li0 vos išganymas. Ir siųšdaanglių iš Vokietijos ir jai bu — Policijos viršininkas paski
mi siųskite pinigus'Lietuvon per Naujienas, nes
tų reikėję pirktis anglis iš An ru visą, būrį detektyvų saugo
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.
glijos, kas dar labiau butų nu- ti pianistą Paderęsvskį laike jo
k
)
puldę lirą. Be to Italija butų buvimo Qlevelande prieš ir po
Partijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
., , Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi
veik visai negavusi kontribu jo koncerto. Policijos virši
jo Seimo narys kalbės Town of Lake, J. Elias
taršką,
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
cijos, o ir nebūtų galėjusi rei ninkas sakosi gavęs
Salėje* 4600 So. Wood St. Pradžia 2 vai. po pie
CHICAGO.'*
—
Federalinis
tei
gy
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus
kalauti kontribucijos iš kitų grūmojantį Paderewskio
tų. Įžanga lėšų padengimui — 15c. Draugai
vasčiai, jei tasis bandytų duoti sėjas Wilkerson, kuris keletą
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
šalin.
menesių
atgal
išdavė,
valdžiai
darbininkai, ateikite visi į prakalbas.
čia koncertą.
’
leriai palaikys litus augštame kurse.
reikalaujant,
indžlionkšiną
Rengia LSS. Pildomasis Komitetas.
prieš streikuojančius geležin
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
PINIGU KURSAS
kelių dirbtuvių
darbininkus,
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis.
vakar atsisakė tą indžionkšiną
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
Vakar,
sausio
5
d.,
užsienio
pi

panaikinti. Panaikinti gi inCLEVELAND, sausio 5. —
gai išmokami yra tik litais.
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 doleiių
16 narių algų komiteto nuo. bankų buvo skaitoma Amerikos pini džionkšiną reikalavo streikieSiųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To
rių advokatas Richberg.
langų stiklo fabrikantų ir stik gaiš Šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65 s
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos^
lo darbininkų unijos, tapo fe
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............... $6.45
bankai.
WASHINCTON, sausio 4.—
deralinio grand jury šiandie
Danijos 100 frankų ........... $20.52
pranešė
apkaltinti peržengime ShermaDrg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
Finų 100 markių .............
$2.50 Sekretorius Wallace
Francijos 100 frankų ........... $7.14 kongresui, kad
kooperuojant
410 prieš-trirstinių įstatymų.
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
Italijos 100 lirų ................... $5.17
Kaltinama, kad to komite
mo narys kalbės Striimilo Salėj, 158 E. 107th St.,
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00 su valstijomis pereitais metais
Ix?nkų 100 markių ................... %c buvo taisoma ir
pravedama
to padarytoji algų sutartis pri
Roseland, III. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų
Norvegijos 100 kronų ....... $18.86
vertė mažesniąsias stiklo dirb
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi i pra
Olandų 100 guldenų ........... $39.65 kaitno kelių už $691,212,000.
Šveicarų 100 markių ........... $18.95 Federalinė valdžia davė $297.tuves užsidaryti iki 8 mėnesių
kalbas.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Švedijos 100 kronų ........... $26.86
į* metus.
Vokietijos 100 markių ......... l&c 018,925.
■MM——————
I
I
■

5 žmonės žuvo rasi
nėse riaušėse

Amerika nogali veikti

Derybos su kasykliĮ savininkais suiro

Francija rengiasi puoliman

Haywood rezignavo nuo
vedimo kasykly

Kontraktai prieš darbi. ninkus neteisėti
i

Belgija ir Italija rems Francija

Derybos su kasykly sa Francija rengiasi prie puo
limo Vokietijos
vininkais
paįro
----- u

Italija ir Belgija rems
Francife ,

350 žmonių užmušta

Vokietija šauksis
Amerikos

Tyrinės tvirkavimą

Priminimas

Nedelioie,• Sausio 7 d.

e.

t

----------- --------------------s —•

Indžunkšinas prieš gele
žinkeliečius pasilieka

C

Apkaltino dariusius sutartį

Utarninke, Sausio 9 d.

NAUJIENOS

šeštadienis, Sausis 6, 1923

NAUJIENOS, Chicago, III.
daugiau bus kandidatų. Mo
kykla turi įsigijusi jau šiokį
tokį nuosavą inventorių ir ga
vo sutikimą vakarais “įnat
—*
miautį” Valstybinės gimnazi
jos ruiminguose namuose.
Suprantama, kad tai nemaža
Beveik pusė visų miesto
valdžiai pinigų atsieina ir kad
prad. mokyklų mokytojų pa
ji laiko visą diviziją tokių val
reiškė noro eiti mokslą šioj
katų
nebetikslo.
Nesunku
su

ŽYDŲ KALBOS VARŽYMAS
suaugusių mokykloj.
prasti, kad tie partizanai turi
VILNIUJE.
Šiauliai. Suagusiems kursai
užkariauti lenkams neitralę
šiais mokslo metais išėjo iš
juostą. To neslepia Vilniaus
“Tog” rašto: Nepuiiminėja
“mados”.
patriotai, kaip p. Obst’as ir ki
Priežastys yra šios: 1) nesą
telegramų, rašytų žydų kalba,
ti. Teisinga, girdi, butų pri
žydų
kalba rašyti skelbimai
žiningai mažas (4 auks. pamo
jungus neitralę juostą prie
kai) atlyginimas už pereitų
nuplėšiami net Sinagogos kie
lenkų, nes tuomet lenkų skai analų darbą; 2) susirūpinimas
me: mat jie neturėjo vertimo
čius Liefuvoj ir lietuvių Skai načių mokytojų, Ministerijai
lenkų kalbon.
čius Lenkijoj (suprask Vilni
spiriant, greičiau įgyti nusta
Spaustuvės gavo įsakymą,
joj) butų lygus...
tytą mokslo cenzą. Jeigu
uždaudžiantj
spausdinti net
nekrologus, bilietus ir t. p.,
Toksai dalykų stovis tai aiš atlyginimas butų pakeltas iki
neturinčius lenkų kalbos pir kus karo pavojus, kuris pava vieno lito už vieną pamoką
moje vietoje vertimo.
sarį gali ir ištikti. Klausimas, ir jeigu butų pratęstas termi
Sis parėdymas išleistas jau ar musų visuomenė tai numa nas mokslo cenzui įgyti, liau
ne spaudos žinybos, bet tik tydama rengiasi ptrideramali dies mokytojai turės galimybes
magistrato finansų sekcijos.
lenkų provokacijas atremti. Iš vėl imtis taip svarbaus darbo
radi, kad ne. Tie pasikarto- suaugusiems šviesti.
jamieji puolimai pasidarė pri Mariampolė. Valstybinė Ry
Pavojus iš Lenkų
prasti, ir maža kas į tai rea giškio Jono gimnazija 1922-23
Laikraščiai karts nuo karto guoja. Bet mums atrodo, kad mokslo metais lanko 808 mo
praneša, kad tai šian tai ten tame yra rimto pavojaus mu kiniai. Bernaičių 403, mer
lenkai užpuolė nei t ra lės juos sų valstybei ir reikia rengtis gaičių 345. Visi mokiniai lie
tos gyventojus, išpjovė jų tiek ir laibai rengtis.. . [“L. Žiu.”] tuviai ir Lietuvos piliečiai. Su
lig tikybos skirstoma: katali
ir tiek, apvogė, mobilzavo, pri
kų—798, evangelikų—• 10 (jų
vertė balsuoti į Varšuvos sei
Mokyklos.
tarpe 7 bernaič. ir 3 merg.)
mą ir 1.1.
Gimnazija skiriasi į bernai
Iš lenkų pusės suorganizuo
tu apie 6000—7000 ginkluotų Šiauliai. Uždaroma mokyklos. čių ir mergaičių. Klasių drau
ge su lygiagretėmis yra 23: 14
partizanų, kurie, žinoma yra
kl. bėru, ir 9 merg. Mokytojų
Lenkijos valdžios užlaikomi.
Kruopių valsčiuje visos pra
dedamosios mokyklos, šaltes- iš viso yra 30.
Traupis. Be mokyklų. Trau
niam orui atėjus, neturėdamos
Dieną 36c-37c (ir taksai).
pio valsčiuje veikia Janapolio
Vakarai* 40o-30c (ir taksai). kuro, kuriam
laikui turėjo
ir Re.pšėnų mokyklos. Pačiame
užsidaryti.
miestely mokyklos nėra. Mies
Šiauliai. Vidurinėj' suaugu telio gyventojai likę be mo
•TMF.ATRE'W siems mokykloj Ministerija kyklos dėlto, kad į Janapolio
leido įsteigti 5- tą ir 6-tą kla mokyklą nepriima, nes ten yra
Monroe gat. arti State
ses su specialybių (pedagogi jau virš 80 mokinių. Traupio
Bepersbogtnis Vodevilius
ŠeŠtad., Sekmad.
nių ir kooperacijos —sąskaity valsč. būtinai reikalinga įsteig
Šventėmis
bos) skyriais. Egzarfnai pra ti dar nors viena mokykla.
45 ir 22c (ir taksai),
šeim. rateliams
Vargas tik, kad neturima mo
sidės sausio 8 d.
10c (išskiriant šeštai!.,
kyklai nuosavo namo pačiasekmad. ir šventes.
Klausytojų jau ir dabar
DMdi komediniai aktai i*
nc miestely.
aug.
{vedant
specialybės
krnt. paveikslai.
Gižai. Pereitais metais Gi
“Kur ganai pilną pinigų verte
kyrius, laukiama, kad dar
žų valsčiuje veikė septynios
pradedamos mokyklos, šiemet
tik šešios, nes viena Ožkabalių
lokykla, dėl netinkamumo bu
vo to nedirbo. Gižų valsč. val
dyba mokyklai butų išnuoma
vo, bet \ Vilkaviškio apskr.
Trijų veiksmų vaizdelis, iš Liaudies Gyvenimo
Švietimo ir Kultūros Komisija
Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis rengia Gražų Vakarų
iripažino jį netinkamu ir jie-

Kas Dedas Lietuvoj
Iš Vilniaus

AJESTIf*

S

“ AiL Bedugnes Krašto ”
Nedėlioję,

Chas. Strumil

il|H

7-tą dieną
Sausio - Januayy
1923 m. I

Svetainėje

158 E. 107th Street

.

~

Roseland -

$300.00 Dalinama Dovanomis
Trečiam Metiniam

Maskiniame Baliuje
rengiamam

I
'

,.

Lietuviu Rytmetinės žvaigž
dės Pašelpinjo ir Pasilinks
minimo Kliubo
d

šeštadieni, Sausio 13 d., 1923,
Meldažio Svetainėj,
2242 W. 23rd PI.

Tikietas 75c su drabužių pasidėjimu.
Pradžia 7:30 v. v.

Muzika F. Jereckio

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Šeimyniškas Vakarėlis
Puiki Vakarienė su Programų
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DR-JA

PRIEŠ ŽYDUS.

Subatoj, Sausio 6 d., 1923 m.

gijos susirinkimas.

E. Ryga. I..apkričio 19 d.
Rygoj įvyko “Latvių Lietuvių
Vienybes” draugijos visuoti
nas susirinkimas. Inžinierius
Riteris, nupiešė draugijas darbavimąsi praeitais Dienosiąs.
Žymiausia — tai ekskursija į
Lietuvą birželio mėn. buvusi
tarp kito ko priežastimi pana
šiai draugijai įsikurti Kaune.
Artimai idėjai skleisti rugsėjo
30 <1. suremtas koncertas su,
mišria lietuviška ir latviška
programa, dalyvaujant lietu
vių artistams Kudirkai ir Leškevičiui. Koncertas materia
liai nusisekė blogai, nes davė
iki 20 tuksiančiu rub. nuosto
lių. Draugijos uižlailkomieji
lietuvių kalbos kursai pradėjo
naujų semestrų ir kursis tų lat
vių skaičius šiemet viršija lie
tuvių. Žymiai parėmę kursus
Kultūros Fondo suteiktoji pa
šalpa—4 5 tuks. rųb. Gyvos-

Gyvenimu vieta:
S323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 jld 8 v. v. kiekvia
oą vakarą, išskyras utaminką Ii
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 12 |
ryto.
j,

$500.00 Vertes Dovanų

Maskinis Balius

gana didelis antisemistinis ju-j
dėjimas studentų ir mokslei
vijos tarpe. Vyriausybė^niasi
priemonių norėdama tai A(kviduoti.

MUZIKA
Sa r paliaus Orkestrą
DEL VISOKIŲ REIKALŲ
814 W. 33rd St.
Tol. Boulevard 0352

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS

Herman P. Haase

Klioj, Sausio 14 d., 1923 oi.

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Comrnerce
133 W. VVashington St.,
Phone Main 1308
Chicago, 111.

MILDOS SVETAINĖJ,
3142 So. Halsted Street.

ADOLPH E. STASULANI

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

ADVOKATAS
Downtown office
Rm 1104 Chambcr of Commerce Bldg.
133 W. Washington St.,

rakilnų va-

Malonėkite visi kuoskaitling’ausia:
karą. Nei viens nesigailėsite atsilankę.

Grioš puiki muzika.

Kviečia Komitetas.

Tel. PTanklin .1176 & 4045
'Evenings at 3236 So. Halsted St.,

(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatai*

Koncertas ir Balius
'
• Su išdalinimu dovana.
Rengia Chicagos Lietuvių Savitarpinės Pašalpos Draugija

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St.,
Telephone Dearborn 6096

Vakarais: 10736 S. VVabaab Avė

Tel.: Pullman 6377.
------------ -----------------------------------

k

DAVID RUTTER & CO.,
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii retai]
kiemų. Visu* pristatėm.

Septintadienį, Sausio 7tą diena, 1923

DR. A. MONTVID
Lietavisi Gydytojau ir Chirurgą*
25 E. Wa»hington St.
Valandos) nuo 10 iki 12 ryte

SCHOENHOFFENO DIDŽIOJOJ SVETAINĖJ,
z Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

Telephone Central 3862
1824 Wabanaia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 Vakarti
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Durys atsidarys 6:30 vai. vak.

Programas prasidės 7 vai. vakarą.

Gerbiama visuomenė yra prašoma nepamiršti šito puikaus va
karo, kuris turės puikiausi programą su dainomis, šokiais, due
tais, mandalinistais, chorais ir visokiais kitais pamarginimais. At
silankę nesigailėsite. Tikietų kaina 50c ir 75c.
Kviečia Komitetas.
t

MARIJONOS RAKAUSKAITĖS-

SETROIT, MICHTGAN
Heml. 6678*’

WM. J. STOLŲ CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas
(arba asistentas)
GRABORIUS
TMI — 25th St.,
9509 Gardui
Detroit, Mieli,

Trys Chicagos Lietuviai Artistai
SEPTINTADIENĮ, SAUSIO 14,1923 — 8 v. v.
RENGIA “BIRUTĖ”.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. ♦
Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 6263
V—.....................
Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M, Markei

W*st 1394

FINE ARTS RECITAL HALL — 419 So. Michigan Avė.
Fine Arts Bldg., tarp Congress ir Van Buren

ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Rom« 1111-1S
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

MILDOS SVETAIN.,
Ryga. — Gruodžio 7 d. va
3142 S. Halsted St.
kare Paulučio g-vėje
latvių
JOHN KUCHINSKAS
dudentai užpuolė studentus
Pradžia 7 vai. vak.
Įžanga 75c. ypatai
LIETUVIS ADVOKATAS
žydus ir gerokai apdaužė juos.
Puiki Muzika. — Visus prašome atsilankyti, busite užganėdinti.
2291 W. 22nd St., kerti Leavitk St.
Latvių kairiosios pakraipos
Kviečia Valdyba.
Telephone Canal 2552
dudentai — progrcsistai ir žy
V»landos: 4 iki 6 po piet, ir nue
dai buvo sušaukę susirinkimų.
7 iki 9 vakaro.
Latvių studentai tautininkai
Veda visokias byla* visuose
Domės!
Domės!
Domės!
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
neleido tartis susirinkusiems
tus ir padirba visokius Dokumen
KONCERTAS IR BALIUS
ir susirinkimą teko nutraukti.
tus, perkant arba parduodant Lo
Rengiamas
tus, Namus, Faunas ir Biznius.
Studentai žydai sumanė su
Rusą
Literatinio
Dramos
Kliubo
Skolina Pinigus ant pirmo morgošaukti susirinkimą ne univer
ums ant lengvų išlygų.
Septintadienį, Sausio 7 d., 1923 m.
siteto sienose. Jie padarė pasi
tarimą konservatorijos saloj.
KOSCIUSZKOS SVETAINĖJE
Keletas žydų studentų
be
Kampa* 48 ir VVood gatvės.
Tel. Randolph 4758Labai
įdomus
programas
bus
išpildytas
vieno
geriausių
vaidylų
Clricagoj.
grįžtančių iš susirinkimo buvo
A. A. $LAK1S
Programas.
užpulta. Sumušta buvo dar ke
ADVOKATAS
1. Rusų Lit. Dramos Kliubo Stygų Orkestrą vedama .............. p. Dedzuno
Ofisas
vidurmieatyj.
2. Deklamacija lenkų kalba.................................................................... S. Boss
letas žydų studentų ir kitur.
ASSOC1AT1ON
BLDG.
3. Koncertina solo ........................ ................................................... p. Novack
Žydų studentų susirinkime
19
So.
La
Šalie
SL
...............
p.
Porobey
4. Deklamacija mužarusių kalba
Ko
o
m
1803
.
Ukrainės
Mergaitės
5. Smuikas solo ......... ’....................
norėta kalbėti žargonu, bet de................ p. Dedzun
Valandos: 9 ryto iki 6 po platų
6. Gitara solo ................................ .
žuruojaintis policininkais už
7. Trio ............................ >........
M. Brusco, C. Matvcičiuk ir K, Tzibula
Namų Tel.: Hyde Park 8395
8. Akompanuojant p-lei ..................... .................................................. A. Piką
protestavo. Seimo atstovas NuBrusko
9.
Solo
...............................................................................................
M
rokas kreipėsi į prefektą, pra 10. Solo
K. Tzibula
Visas pelnas eis švietimo tikslams.
šydamas,
kad leistų kalbėti
Muzika Jazz Band.
Tikietas 35c/'
žargonu, bet ir tas neleido. Ta Pradžia 3 vai. po pietų.
x
Po programai šokiai.
Advokatas
da Nurūkąs kreipėsi į vidaus
29 So. La Šalie St. Roma KM
Tel.: Central 6390
reikalų ministerį, bet ir tas
j Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
prašymą atmetė.
I
Tek Yartis 4681
Ties 1 namais, kur ėjęs susi
rinkimas, susitelkė žmonių bū
Tel. Haymarket 3669
rys, daugiausia studentų. Jų
i JOSEPH W. GRIGAL
Šviesios žvaigždes Draugystės
kai kurie norėjo įeiti susirin
Lietuvis Advokatas
kimai!, bet policininkai neįsi
Kainbaris
306, Home Bank Bldg^
DIDELIS MASKINIS BALIUS
Kamp.
Milvdiukee
ir Ashland Avės
leido. Ir kai tas būrys grąsino
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki
nutrauksiąs susirinkimą — po
šeštadienį sausio 6 d., 1923 m.
9 vakare.
licininkai išvaikė juos.
Columbia svetainėj, 48 ir So. Paulina gat.
Po susirinkimo vaikštinėjo Puiki muzika.
"
Įžanga 50c
latviai studentai, persekioda-'
S. W. BANES
ADVOKATAS
nū žydus studentus.
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M
Kai rytmetį studentai pra
1311 Recter Building
7V
West
Monro c Street, Chicago
dėjo rinktis į universitetą, lat-'
Phone Central 2560
vių studentai neįsileido žydų,
Rez. 3203 So. Halsted St
f arda 1016 Vai.: 6 iki 0 vai
sakydami, kad žydų universi
tete 17%, o kariuomenėje tik
Rengia

, „„A—- Latvių-Lietuvių Vienybes drau

Rateliečiai yra nusistatę sulošti tikrai artistiškai
“ANT BEDUGNĖS KRAŠTO“
Po Lošimui šokiai prie Geros Orkestras K. Pociaus.
Visus kviečia L. S. M. Ratelis.

.

Latvijoj

kamP- Indiana Avė.

Pradžia 7 vai. vaįįzJ

—

įkyria mokytojo iki duos tinkainą butą.

niam tarpusaviam susipažini
mui Valdyba nusistačiusi ruoš
ti žemyninius vakarus, kurių
vienas jau yra buvęs.
Prieš
Varšuvos sutarties ratifikavi
mų, Valdybos buvo pagamin
tas ir kam reikia įteiktas me
morandumas.

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

S

$69 $70

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

Jūsų Pasirinkimui
$27.50

Kiekvienas plosčius turi^but par
duotas be atsižiūrėjimo ypelną ar
nuostolį. Kiti plošČiai vist/ pageidau
_______________
jamų gelumbių, spalvų iMtetrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95. $16.95 ir $22.50.
Vyrams ir Jaunuoliams gamilurai
DR. F. MATULAITIS,
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50,
8709 Jos. Campan Ar.
$27.50, $32.50 ir $37.50.
DETROIT, MICH.
S. GORDON
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai).
Ofiso valandos! 1—3 dieną
1401 S. Halsted St.,
739 W. 14 Si.
7—8 vakaro
Atdara
kasdien,
vakarais
ir
Tel. Markei 6284, Markei 44>26 j
scptintadieniais.

y

I

šeštadienis, Sausis 6, 1923

NAl i.l 11'1 MOS. Chicago, UI.
daugiau bus kandidatų. Mo
kykla turi įsigijusi jau šiokį
tokį nuosavą inventorių ir ga
vo sutikimą vakarais “įna
mi autį” Valstybinės gimnazi
jos ruiminguose namuose.
Suprantama, kad tai nemaža
Beveik pusė visų miesto
valdžiai pinigų atsieina ir kad
>prad. mokyklų mokytojų pa
ji laiko visą diviziją tokių val
reiškė noro eiti mokslą šioj
ŽYDŲ KALBOS VARŽYMAS katų nebetiksi©. Nesunku su suaugusių mokykloj.
prasti, kad tie partizanai turi
VILNIUJE.
Šiauliai. Suagusiems kursai
užkariauti lenkams neitralę
šiais mokslo metais išėjo iš
juostą. To neslepia Vilniaus
“Tog” rašo: Nepriimineja
“mados”.
patriotai,
kaip
p.
Obst
’
as
ir
ki

telegramų, rašytų žydų kalba,
Priežastys yra šios: 1) nesą
ti. Teisinga, girdi, butij pri
žiningai mažas (4 aukš. pamo
žydų
kalba rašyti skelbimai
jungus neitralę juostą prie kai) atlyginimas už pereitų
nuplėšiami net Sinagogos kie
lenkų, nes tuomet lenkų skai molų darbą; 2) susirūpinimas
me: mat jie neturėjo vertinio
čius Lietrivoj ir lietuvių škai- načių mokytojų, Ministerijai
lenkų kalbom
Ičius Lenkijoj (suprask Vilni
įpinant, greičiau įgyti nusta
Spaustuvės gavo įsakymą,
joj)
butų
lygus...
net
tytą mokslo cenzą. Jeigu
uždaudžiantį
nekrologus, bilietus ir t.
Toksai dalykų stovis tai aiš atlyginimas butų pakeltas iki
neturinčius lenkų kalbos pir- kus karo pavojus, kuris pava vieno lito už vieną pamoką
moję vietoje vertimo.
sarį gali ir ištikti. Klausimas, ir jeigu butų pratęstas termi
Šis parėdymas išleistas jau ar musų visuomene tai numa nas mokslo cenzui įgyti, liau
ne spaudos žinybos, bet tik tydama rengiasi priderainiali dies mokytojai turės galimybes
vėl imtis taip svarbaus darbo
magistrato finansų sekcijos.
rodi, kad ne. Tie pasikarto- suaugusiems šviesti.
jamįeji puolimai pasidarė pri Mariampolė. Valstybinė Ry
Pavojus iš Lenkų
prasti, ir maža kas į tai rea giškio Jono gimnazija 1022-23
Laikraščiai karts nuo karto guoja. Bet mums atrodo, kad mokslo metais lanko 808 mo
praneša, kad tai šian tai ten tame yra rimto pavojaus mu kiniai. Bernaičių 463, mer
lenkai užpuolė nefitralės juos sų valstybei ir reikia rengtis gaičių 345. Visi mokiniai lie
Žin.”] tuviai ir Lietuvos piliečiai. Su
tos gyventojus, išplovė jų tiek ir laibai rengtis...
lig tikybos skirstoma: katali
ir tiek, apvogė, mobilzavo, pri
kų—798, evangelikų— 10 (jų
verkė balsuoti į Varšuvos sei
Mokyklos
tarpe 7 bernaič. ir 3 merg.)
mą ir 1.1.
Gimnazija skiriasi į bernai
Iš lenkų puses suorganizuo
tu apie 6000—7000 ginkluotų Šiauliai. Uždaroma mokyklos. čių ir mergaičių. Klasių drau
ge su lygiagretėmis yra 23: 14
partizanų, kurie, žinoma yra
Lenkijos valdžios užlaikomi.
Kruopių valsčiuje visos pra kl. bern. ir 9 merg. Mokytojų
iš viso yra 30.
dedamosios mokyklos, šaltesTraupis. Be mokyklų. Trau
niam orui atėjus, neturėdamos
Dieną 36c-37c (ir taksai).
pio valsčiuje veikia Janapolio
Vakarais 40o-30c (ir taksai). kuro, kuriam
laikui turėjo
ir Repšėnų mokyklos. Pačiame
užsidaryti.
miestely mokyklos nėra. Mies
Šiauliai. Vidurinėj suaugu telio gyventojai likę be mo
Fl-THEAT»e-W» siems mokykloj Ministerija kyklos dėlto, kad į Janapolio
leido įsteigti 5- tą ir 6-tą kla mokyklą nepriima, nes ten yra.
Monroe gat. arti State
ses su specialybių (pedagogi jau virš 80 mokinių. Traupio
Beperstogtnis Vodevilius
Šeštad^ Sekmad.
nių ir kooperacijos —sąskaity valsč. būtinai reikalinga įsteig
Šventėmis
bos) skyriais. Egzarfnai pra ti dar nors viena mokykla.
45 ir 22c (ir taksai),
šeim. rateliams
Vargas tik, kad neturima mo
sidės sausio 8 <1.
10c
šeštai!.,
kyklai nuosavo namo pačia
sokir.-ad. ir šventes.
Klausytojų jau ir dabar
komediniai aktai
specialybės me miestely.
aug.
Įvedant
krnt. paveikslai.
Gižai. Pereitais metais Gi
“Kur gauni pilną pinigų ve»t<?
A
kyrius, laukiama, kad dar
žų valsčiuje veikė septynios
pradedamos mokyklos, šiemet
'ik šešios, nes viena Ožkabalių
okykla, dėl netinkamumo bu
vo to nedirbo. Gižų valsč. val
dyba mokyklai butų išnuoma
vo, bet \ Vilkaviškio apskr.
Trijų veiksmų vaizdelis, iš Liaudies Gyvenimo
Švietimo ir Kultūros Komisija
Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis rengia Gražų Vakarų
iripažino jį netinkamu ir ne
įkyria mokytojo iki duos tin
Nedėlioję,
Chas. Strumil kamą butą.
)

as Dedas Lietuvoj
Iš Vilniaus

M AJ ES T ir

' Anb Bedugnes Krašto ”

7-tą dieną
Sausio - Janua
1923 m.

Svetainėje

Latvijoj

iriam tarpusaviam susipažinin;ui Valdyba nusistačiusi ruoš
ti šemyninius vakarus, kurių
vienas jau yra buvęs.
Prieš
Varšuvos sutarties ratifikavi
mų, Valdybos buvo pagamin
tas ir kam reikia įteiktas me
morandumas.

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Šeimyniškas Vakarėlis
Puiki Vakariene su Programų
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DR-JA

Subatoj, Sausio 6 d., 1923 m.

PRIEŠ ŽYDUS.

* -................... ................................

Ratclieėiai yra nusistatę sulošti tikrai artistiškai

“ANT BEDUGNĖS KRAŠTO”
Po Lošimui šokiai prie Geros Orkestros K. Pociaus.
Visus kviečia L. S. M. Ratelis.

$300.00 Dalinamą Dovanomis
Trečiam Metiniam

Maskiniame Baliuje
4

rengiamam

Lietuviu Rytmetinės Žvaigž
dės Pašelpinio ir Pasilinks
minimo Kliubo

Šeštadieni, Sausio 13 d., 1923
Meldažio Svetainėj
2242 W. 23rd PI.

Tikietas 75c su drabužių pasidčjimu.
Pradžia 7:30 v. v.

Muzika F. Jereckio

Ryga.

$500.00 Vertės Dovanų

Maskinis Balius
Nerišlioj, Sausio 14 ri., 1923 m.

MUZIKA
Sarpaliaus Orkestrą
DEL VISOKIŲ REIKALŲ
814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

3142 So. Halsted Street.

ADOLPH E. STASULANI

Pirmas. Pryzas $10.00. Grupė antra $5.00 ir daug pryzų bus duo
dama pavieniems.
Malonėkite visi kuoskąitlingiausiai atsilankyti j šj prakilnų va
karą. Nei viens nesigailėsite atsilankę.
Kviečia Komitetas.
Grieš puiki muzika.

ADVOKATAS
Downtown office
Rm 1104 Chainbcr of Commerce Bldg.
133 VV. VVashington St.,
Tel. Franklin 1176 & 4945
Evenings at 3236 So. Halsted St.,
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

Koncertas ir Balius
$

Vienybės” draugijos visuoti
nas susirinkimas. Inžinierius
Riteris, nupiešė draugijos darbavimąsi praeitais 'mėnesias.
Žymiausia — tai ekskursija į
Lietuvą birželio men. buvusi
tarp kito ko ^priežastimi pana
šiai draugijai pdkurti Kaune.
Artimai idėjai skleisti rugsėjo
30 d. surengtas koncertas su
mišria lietuviška ir latviška
programa', ’^Hlalyvaujant lietu
vių artistams Kudirkai ir Leškevičiui. Koncertas materia
liai nusisekė blogai, nes davė
iki 20 tūkstančių rub. nuosto
lių. Draugijos užlaikomieji
lietuvių kalbos kursai pradėjo^
naują semestrą ir kursistų lat
vių skaičius šiemet viršija lie
tuvių. Žymiai parėmę kursus
Kultūros Fondo suteiktoji pa
šalpa 4 5 tuks. rub. Gvves-

'

■

Su išdalinimu dovanų.

Rengia Chicagos Lietuvių Savitarpinės Pašalpos Draugija

Septintadienį, Sausio Ztą diena, 1923
SCHOENHOFFENO DIDŽIOJOJ SVETAINĖJ,
Kampas Mihvaukee ir Ashland Avė.
Durys atsidarys 6:30 vai. vak.

LAWYER Lietuvy* Advokatą*
Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St.,
Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė
Tel.: Pūliniai) 6377.

DAVID RUTTER & CO.,
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visu* prfstatom.
South Side ofisas 3301 Normai Ar.
i
Tel. Yarda 2296*

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojai ir Chimrgav
25 E. Wa»kington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta
Telephonei Central 3862
1824 W a bangia Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 Vakaru
Rezidencijos tai. Kerizie 7716

Programas prasidės 7 vai. vakarą.

Dr. M. T. Strikol’is
Gerbiama visuomenė yra prašoma nepamiršti šito puikaus va
karo, kuris turės puikiausi programą su dainomis, šokiais, due
tais, mandalinistais, chorais ir visokiais kitais pamarginimais. At
silankę nesigailėsite. Tikietų kaina 50c ir 75c.
Kviečia Komitetas.

RAKAUSKAITĖS •

Trys Chicagos'Lietuviai Artistai
SEPTINTADIENĮ, SAUSIO 14,1923 — 8 v. v
RENGIA “BIRUTĖ”.

Lietuvis
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. ♦
Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbel
DETROIT, MICHIGAN

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

—

$50
Heml. 6678
Wost 1394
WM. J. STOLL CO.,
Balchiunas pagelbininltas
(arba asistentas)
GRABORIUS
— 25th SU
9509 Cardeal
Detroit, Mick>

Dainuoja
FINE ARTS RECITAL HALL — 419 So. Michigan Avė.
Fine Arts Bldg., tarp Congress ir Van Buren

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 ild 8 v. ▼. kiekrl*
ną vakarą, išskyi-us utaminką ii
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 I
ryto.

J. P. WAITCHES

Latvių-Lietuvių Vienybės drau\ gijos susirinkimas.

MARIJONOS

ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Roouu 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

MILDOS SVETAIN.,
Ryga. — Gruodžio 7 d. va
3142 S. Halsted St.
kare Paulučio g-vėje
latvių
JOHN KUCHINSKAS
dudentai užpuolė studentus
Pradžia 7 vai. vak.
Įžanga 75c. ypatai
LIETUVIS ADVOKATAS
žydus ir gerokai apdaužė juos.
Puiki Muzika. — Visus prašome atsilankyti, busite užganėdinti.
2291 W. 22nd St., kerti Leavitk St.
Latvių kairiosios pakraipos
Kviečia Valdyba.
Telephone C&nal 2552
studentai — progresistai ir žy
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu*
la i buvo sušaukę susirinkimą,
7 iki 9 vakaro.
latvių studentai tautininkai
*
Veda
visokias bylas visuose
Domės!
Domės!
Domės!
teismuose.
Ekzaminavoja Abstrak
•teleido tartis susirinkusiems
tus ir padirba visokius Dokumen
KONCERTAS IR BALIUS
ir susirinkimą teko nutraukti.
tus,
perkant arba parduodant Lo
Rengiamas
tus,
Namus, Faunas ir Biznius.
Studentai žydai sumanė su
R
usų
Literatinio
Dramos
Kliubo
Skolina Pinigus ant pirmo morgešaukti susirinkimą ne univer
ant lengvų išlygų.
Septintadienį,
Sausio
7
d.,
1923
m.
siteto sienose. Jie padare pasi
tarimą konservatorijos salėj.
KOSCIUSZKOS SVETAINĖJE
Keletas žydų studentų
be
Kampas 48 ir VVood gatvės.
įdomus
programas
(bus išpildytas vieno geriausių vaidylų Chicagoj.
grįžtančių iš susirinkimo buvo Labai
Programas.
užpulta. Sumušta buvo dar ke
1. Rusų Lit. Dramos Kliubo Stygų Orkestrą vedama .............. p. Dedzuno
...................... S. Boss
2. Deklainucija lenkų kalba.........
letas žydų studentų ir kitur.
................
p... Novack
3. Koncertina solo .......................
Žydų studentų susirinkime
...............
p.
Poiohey
4. Deklamacija mažarusių kalba
.
Ukrainės
Mergaitės
5. Smuikas solo ...........
norėta kalbėti žargonu, bet dcp. Dedzun
6.
Gitara solo ..............
žuruojaintis policininkais už
K.
Tzibula
M. Brusco, C. Matveičiuk ir
7. Trio .......................... .
....
A.
Piką
8. Akompanuojant p-lei
protestavo. Seimo atstovas NuM.
Brusko
9. Solo
rokas kreipėsi į prefektą, pra 10.
K. Tzibula
Solo
Visas pelnas eis švietimo tikslams.
šydamas,
kad leistų kalbėti
V. W. RUTKAUSKAS
Muzika
Tikietas 35c.
žargonu, bet ir tas neleido. Ta Pradžia 3 vai.-po pietų. Jazz Band.
Po programai šokiai.
Advokatas
da Nurokas kreipėsi į vidaus
29 So. La Šalie St. Room KM
Tel.: Central 6390
reikalų ministerį, bet ir tas
į Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
prašymą aitmetc.
Tel. Yards 4681
Ties * namais, kur ėjęs susi
rinkimas, susitelkė žmonių bū
Tel. Haymarket 3669
rys, daugiausia studentų. Jų
i JOSEPH W. GRIGAL
Šviesios žvaigždes Draugystės
kai kurie norėjo įeiti susirinLietuvis Advokatas
kiman, bet policininkai neįsi
i
Kambarin
306, Home Bank Bldg^
DIDELIS MASKINIS BALIUS
Kamp.
Milwaukee
ir Ashland Ates
leido. Ir kai tas būrys grąsino
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki
nutrauksiąs susirinkimą — pošeštadienį sausio 6 d., 1923 m.
9 vakare.
lijihinkai išvaikė juos.
Columbia svetainėj, 48 ir So. Paulina gat
Po susirinkimo vaikštinėjo Puiki muzika.
*
Įžanga
latviai studentai, persekioda
S. W. BANES
ADVOKATAS
mi žydus studentus.
Vai.; 9 A. M. iki 5 P. M
Kai rytmetį studentai pra
1311 Recter Building
7V
W«l
Monroo Street, Chicago
dėjo rinktis į universitetą, lat-'
Phone Central 2560
vių studentai neįsileido žydų,
Kvz. 3203 So. Halsted St
Yardfc
1015 Vai.: 6 iki 0 v*j
sakydami, kad žydų universi- •
lėto 17%, o kariuomeneje tik
1
Rengia
1%. Ir bexto Bygoj jaučiamas
Herman P. Haase
DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS
gana didelis antisemistinis ju
ADVOKATAS
dėjimas studentų ir mokslei
609-610 Chainber of Commerce
133 VV. VVashington St.,
vijos tarpe. Vyriausybe imasi
Phone Main 1308
priemonių norėdama tau^ĮikChicago, III.
MILDOS SVETAINĖJ,
viduoti.

Pradžia 7 vai. vak.
■

K. GUGIS

_J

..

$60

$70

“Kuppenheimer” “L” sistemos ir
kiti gerai žinoma PLOŠČTAI

Jūsų Pasirinkimui
$27.50

Kiekvienas ploščius tujydjut par
duotas be atsižiūrėjimo / pelną ar
nuostolį. Kiti ploščiai vist pageidau
z jamų
gelumbių, spalvų irfjetrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.95 ir $22.50.
Vyrams ir Jaunuolįnms gamiturai
DR. F. MATULAITIS,
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50,
8709 Jos. Campan Ar.
$27.50, $32.50 ir $37.50.
DETROIT, MICH.
S. GORDON
(Pristatytojas
Smulkmenų Prekybai).
Ofiso valandos: 1—3 dieną
i
1401 S. Halsted St.,
739 W. 14 St.
7—8 vakaro
Atdara
kasdien,
vakarais
ir
Tel. Market 6284, Market 44>26 \
septintadieniais.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

6. 1923

busimas Lie
Mikas Petrauskas
tavos Operos vedėjas
m iii* t! •
f

DOVANI)

»•

į

Mes išmokėsime šį mėnesį
kaipo užaugusį nuošimtį

tamsta iš to
pasinaudosi ?

Atidaryk šiandie arba rytoj taupymo sąskaitą
UNIVERSAL STATE BANKE, arba, kitaip sakant,
padėk į šį Banką nors keletą dolerių pradžiai, arba

Perkelk Į Šį Banką
Savo Pinigus Iš
Kitų Bankų <
■

Kitą, pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu.
Gana mums Lietuviams remti svetimtaučius ir au
ginti jiems turtą. Pradėkime nors dabar susiprasti
ir remkime visi savo įstaigas, dėkime pinigus tiktai
savo grynai

LIETUVIŲ VALSTYBINI BANKĄ —.
UNIVERSAL STATE BANK
Pliduokite tik savo bankinę knygelę bile kurio Banko — mes dy:ai
sukolektuosime ir pc:kelsime j šį Banką visus pinigus su nuo1
imčiais.
,
Tūkstančiai lietuviu, šimtai draugijų, bažnytinės parapijos, diIžios’os organizacijos ir valdžios .įstaigos laiko savo pinigus šiarna
>anke. širdingai kviečiame ir Tamstą čion prisidėti.

Šio Banko turtas virš $2,500,000.00
BANKO VALDYBA:

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

Joaeph J. Elias, Pres.
M. Meldaž’i

Ass’t Cashier.

taip ir lietuvių kolonijose Jung

U

Chichgo, III
Bankas atdaras Utarninko vakarais ir Subatonrtis visą
iki 8:30 vakare.'
L.

■■■.j

t.

hhkbi

B

ĮVIJO visų depozitų padedamų da1 bar iki sausio 20 d. bus mokama
palakiai nuo Naujų Metų.
IEI dėl kokios nors priežasties no° rotumėte perkelti savo taupomą-

stų ar iš kurio banko šitam mieste,
tai tik atneškite savo taupymo kny
gelę pas mus, o mes padarysime
kas reikės.

DĖT padarykite tai dabar, kad
gautumėte nuošimčius nuo Nau
jų Metų.

, Ar tai tiesa? Ar/iš t ikrų jų
musų šaunusis dainininkas ir
kompozitorius Mikas Petraus
kas, —■ kurs greitu laiku žada
vėl padaryti chicagiečiams gar
bės savo atsilankymu ir kon
certu, - • bus Lietuvos Operos
ir kilų muzikos įstaigų vyriau
sias vedėjas—direktorius
! Tur būt, taip. Be abejonės,
taip. Didžiulis New Yorko mu
zikos menui pašvęstas. žurna’as “Musical Couricr” negalė
jo juk iš piršto išlaužti ar iš
pro pagauti tokių žinią, kurią
jis išspausdino kartu su nauI jausiu musų kompozitoriaus
paveikslu p. m. gruodžio 28
dienos leidinyj. O ta įdomi ir,
e abejo, Amerikos lietuviams
labai
pasididžiuotina žinia
M uis i c ai Courien’e išti
sai skamba šitaip.
“Lietuvos Valdžia pakvietė
įžymiausi šioj šaly kompozilo’ių, Miką Petrauską, kad jis
ižimtų vyriausiojo muzikos
lirektoriaus vietą Lietuvoj.
Ponas Petrauskas, kurs per ke
letą pastarųjų metų auklėjo
nuzikos reikalą tarp Ameri
kos lietuvių, pakvietimą pri
zmė ir jau ateinantį pavasarį
švažiuos į savo gimtąjį krašą. Jo programai! ineina: or
ganizavimas Lietuvių operos
bendrovės, simfonijos orkestro
ir tautinės muzikos konserva
torijos, be to dar prižiurejinas muzikos viešose mokyklo
se. Ponas Petrauskas yra su
komponavęs keletą operų ir ki
tokios formos muzikos dalykų,
kurie turėjo <iidelib pasiseki
mo kaip jo gimtajame krašte,

a

Ra-pids, Mi'oli., 18; Chicago, III.,
21; Pittsburgh, Pa., 23; Kulpman, Pa., 28; Scnandoah, Pa.,
29; Scranton, Pa., 30; Wilkcs
Barrc, Pa., 31; Binghampton,
N. Y., vasario 2; Amistcrdam,
N. Y., 3; Worchestcr, Mass., 4;
Lawrence, Mass., (>; Providcnce, R. I., 8; Montello, Mass., 10,
ir Boston, Mass., 11.
“Ponas Petrauskas yra įkurūjas ir vedėjas Bostono Lie
tuvių Muzikos Konservatori
jos, kuri buvo tikra Mekka
tiems šios šalies lietuviams,
kurie troško lavintis muzikos
jam pačiam vedant. Jam išva
žiavus Lietuvon, jo skaudžiai
pasiges tie keli šimtai tuks
iančių lietuvių visose Jungti
nėse Valstijose. Tečiaus labai
gali būt, kad šis pasižymėjęs
kompozitorius
sugebės dar
atvažiuoti kartą į metus pana
šiems'kaip augščiau minėtasai
koncertų maršrutams”.
Teko girdėti, kad p. Petraus-

DIDELIS BANKAS
f
ant kampo

047 gatvės ir Ashland A v
CHICAGOJ.

Šį mėnesį mes atmokėsime $175,000.00 arti 35,000
musų taupomųjų depozitorių palukių formoje.
Ar tamsta turėsi dalį šitame arbūze?

Taupomoji sąskaita yra siena nuo visokių netikėtų
nelaimių, tokiii kaip liga, sunkus laikai ir tt.
Atidaryk sa&kąi ta,šiandien.
į
i
“Chicagos Didžiausiame Banke už
Vidurmiesčio ribų”

SŽ Bank

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografistas A. Voitkevičius pagrįžo iš
Lietuvos ir savo
name 636 W. 18
St., Chięago, III.
atidarė
Photo
Studio pagal nau
jausios mados.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.
Mainydami, pirkdami neparduoda
mi visados kreipkitės pas mus.
TAS BUS LABAI JUMS
ANT NAUDOS.

jos Priežiūra — Chicagos Diskonto Bahko Draugi
jos Narys.
Visi depozitai padėti sausio 15 d., 1923 m., ar
pirmiau neša nuošimčius nuo sausio 1 d.

i

CUNARD
L.etuvos Valdž os i uvat^oja.

2,310 LWUVIŲ
gali atvažiuoti Į'Ame»iką prade
dant ateinant) Liepos mėnesį. Cunard patamavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j
Ameriką. Žmonės tutedami Cunard
bilietus gali ant syk išvaž uoti, nes
Cunard laivas plaukia iš Europcs
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš
Lietuvos _ per Cunard Liniją lydi
kompanijos Lictuvys atstovas,* ku
ris4palengvina visus išeivio vargus.

Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.
Cunardo Piniginės, Perlaidos iš
mokama Lietuvoj greitai,
saugios, patikimos.

yra

Padaryk Einamąją
Pradžią

v

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?
.
Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šiltame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš
gruodžio mėnesį 1921 m.?
Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos,
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.
Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m.,
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupinių įrašas bus tau paskelbtas.
Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą

PR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*
Chicago, Illinois.

OFISO VALANDOS i

Kliubinį depozitą padaryti.

ną, dėl savo parankumo, padėk juos į šį
Stipriausi ir Seniausi Lietuvių Valstijinį
Banką.
Del Tamstos parankumo patartam, kad at
neštumei savo bankines knygutes bile kokių
bankų, o mes perkelsime Tamstos pinigus,'
su visais nuošimčiais, į šį banką. Dabar
yra geriausias laikas tą padaryti be sugadi
nimo nuošimčių.

ryte iki 1 vai. po piet.

Telefoną* Dreiei 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akvlerkb
3113 S.flulAtėd ei
Tel. Blvd. 3138
Per 15 metų pa

bosija

turiu
Pasek
nau
ymo
at
eiki*'
i Žiu
uode
.710mergi

Tel. Pullman

A,SHUSHO
AJUSERK*
Turiu patyrimą
moterų ligone; ru- .
pestingai prižiu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St
Chicago, III.

parvažiuoja December 20, 1922 m., į
Chicago
Kalėdų
šventėms, iš Ansonia, Conn.
Chicagoje adresas:
2359 S.'VVestern av.
Tel. Roosevelt 7795

Telefonas: Boulevard 7ti42

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME
YRA MUSŲ PAMATAS.
* •

■ DR. C. Z. VEZEUS

DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ KALĖDINĮ KL1UBĄ. Jei dar neprisi
rašei, tai ilgiau nelauk.

Lietuvis Dentista*
4712 South Ashland Avė,
arti 47-tos gatvl*

Bfea'b’@pe!itan State Bank

DR. S. BIEžlS
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spindulitd

Seniausis ir Stipriausis Lietuvių Valstijinis Bankas

Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampas B
Learitt St. Tel. Canal 6222.

Rezidencija 3114 W. 42nd 86
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.

2201 W. 22nd S? St. Chicago, Illinois
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. Utarninkais ir Sukatomis iki 8:30 v. v.

lei abejoji akimis, pasiteiraak

Or. A. R. BLUMENTHA1

Garine. “IENOSE

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, ilsfciriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

•

M dzoll,

Kurie padės, ar perkels savo pinigus į šį banką prieš 15-tą d. Sausio, gaus pro
centą nuo PIRMOS dienos Sausio.

Bankos Valand.:

Moteriškų, VyriSkų ir
Vaikj ligų

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik>
5 vai. po piet ir nuo ,7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedeliomis nuo
10 vai.

•<

809 W. 35th St., Chicago.*
Tel. Blvd. OGU ar 0774
Pasekmingai Siunčiame Pinigus
Parduodame Laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietuvos
Atstovybėje.

i

Specialistas džiovos
.

X

Ž7<4Ą

13 RUSIJOS
Gerai lietuviam* iinoma* per 11
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akuieri*.
Gydo aitrai® (r chronlika* ligai
vyrų, moterų ir valini pagal nau
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisu*.
Ofisas ir Labaratorijai 1026 W
L8th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.
r Dienomis: Canal
m < *
I
*1*0
857
Telefonai
J
j Nakt Drexel 951
’ Boulevard
4136
3313 Su. Hahted St.
Val.i 9—30

Milwaukeė avė. ties Division gat.
Valstybinės Atsargos Sistemos Narys. — Po Valsti

Tha Stock Yards Savings Bank

C1TIZENS STATE BANK
(Bankas ant kampo)
PADeK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULUS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

Atlyginimo

Akuierio» kolegė
a; Ilga
praktika
is! Pen»
silvanijoB
h(wpIta!W
e
Pasek
ningal p»
tarnaują
iri*
gim
^iymn. Du»
9i« rodf
sokiOM il
ki’
otriuose
{.aluose mr
erinis
ir
merginoms.

tinėse Valstijose. Būdamas di
Del tolesnių informacijų kreipki
■ PRISIDĖK ŠIANDIEN!
džiai susi interesavęs liaudies te?, prie laivų kompanijos agente
savo mieste, arba
—
muzika jis ėmėsi didelio dar
prie arčiausio.
bo—kompiliuoti Lietuvos liau
dies dainas. Tą darbą jis dir
bo per dvidešimts metų suvir
4162 So. Halst'ed Street,
Chicago, Illinois.
simi ir baigs jį kovo menesį,
his išleista du šimtu lietuvių
liaudies dainų, kartu su verti
mais anglų kalbon.
“Per pastaruosius kelis ine-.
fus p. Petrauskas suorganiįfca- (
.* <»>
(V j
vo Amerikos miestuose dau-J
gybę lietuvių chorų, kurie, jo!I
vedami, davė koncertų. Ir iš- I
tiesų, reikalavimas jo kaip di- I
Čia ir Tamsta galite pasidėti savo pinigus ant 3% arba gauti 6%.
.'igento ir solisto tenoro visur
Daugybė draugijų, kliubų, verteivių ir tūkstančiai pavienių žmonių laiko pini
buvo taip didelis, kad jis kas
gus savame banke — METROPOLITAN STATE BANK, kurie stiprumą bei
metai darydavo koncertų marš
rutus į didesniuosius lietuvių
samumą gali spręsti iš to, kad jo KAPITALAS su PERVIRŠIU yra $275,000;
kolonijų miestus.
Šiuo sezo-;
bankos turtas virš $2,400,000.00, o direktorių ir šėrininkų turtas virš 12 Mili
nu jo koncertų maršrutas ap-J
jonų Dolerių.
ima: Waterl>ury, Conn., sausio'
Jei dar neturi musų bankinės knygutės, tai
3; New Britain, Conn., 5; Nevvį
išsiimk ją tuojaus, padėdamas nors $1.00, jei
Haven, Conn., 6; Bridgeporl:
Conn., 7; Brooklyn, iN. Y., 9;
turi musų bankinę knygutę, tai taupyk vis
Xowark, N. J., 10; Philadeldaugiaus, o jei laikai savo pinigus išsklai
phia, Pa., 14; Cdeveland, O., i
dytus keliose vietose, tai sutrauk juos į vie
16; Detroit, Mieli., 17; Crand

S. L FABIONAS CO.
MELROSE PARK, ILLINOIS

Baigų*!

IIuill House Bowen salėj, kam
pas Kaistoj ir Po Ik gatvių.

Pranešimas

Peoples S,s,!'"is Šerk

AKUŠERKA
8101 So. Hafated St., kampu 81 gal
|
Telefonas Yard» 1119

t

//

>9

i HOU tavart

f
/

NAUJIENOS, Chieago, UI.

Šeštadienis, Sausis 6, 1923

820,000.00
OOVANŲ
Mes išmokėsime šį mėnesį
Savo Depozitoriams kaipo užaugusį nuošimtį

Ar tamsta iš to
pasinaudosi ?

Atidaryk šiandie arba rytoj taupymo sąskaitą
UNIVERSAL STATE BANKE, arba, kitaip sakant,

padėk į ši Banką nors keletą dolerių pradžiai, arba

Perkelk Į Šį Banką
Šavo Pinigus Iš
Kitų Bankų
Kitą, pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu.
Gana mums Lietuviams remti svetimtaučius ir au
ginti jiems turtą. Pradėkime nors dabar susiprasti
ir remkime visi savo įstaigas, dėkime pinigus tiktai
į savo grynai

LIETUVIŲ VALSTYBINI BANKĄ —
UNIVERSAL STATE BANK
Piiduokite’tik savo bankinę knygelę bile kurio Banko — mes dy
kai sukolektuosime ir pci kelsime j šį Banką visus pimgus su nuo
šimčiais.
Tūkstančiai lietuvių, šimtai draugijų, bažnytinės parapijos, didžios’os organizacijos ir valdžios įstaigos laiko savo pinigus šiame
banke, širdingai kviečiame ir Tamstą čion prisidėti.

Šio Banko turtas virš $2,500,000.00
BANKO VALDYBA:

Joseph J. Elias, Pres.

Wm. M. Antonisen, Cashier
S. V. Valanchauskas,
•
Ass’t Cashier.

M. Meldaž:s, Vice Pres.

Omvsra? State Bank
3^52 S. Halsted St.,

Chictigo, III.

Bankas atdaras Utarninko vakarais ir Subatorrtis visą
■dieną iki 8:30 vakare.’

ktihti hhtfchi
MUO visų depozitų paded mų da1 bar iki sando 20 d. bus i okaina
palukiai nuo Naujų Metų.
JEI dėl kokios nors priežasties noa rotumėte perkelti savo taupomą
ją sąskaitą į šitą banką iš kitų mie
stų ar iš kurio banko šitam mieste,
tai tik atneškite savo taupymo kny
gelę pas mus, o mes padarysime
kas reikės.

gET- padarykite tai dabar, kad •
gautumėte nuošimčius nuo Nau
jų Metų.

PeofMes *sbf* Budi
DIDELIS BANKAS

busimas Lis
Mikas Petrauskas
tavos Operos vedėjas
Ar tai tiesa? Ar iš tikrųjų
musų šaunusis dainininkas ir
kompozitorius Mikas Petraus
kas, —• kurs greitu laiku žada
vėl padaryti chicagiečiams gar
bės savo atsilankymu ir kon
certu, — bus Lietuvos Operos
ir kitų muzikos įstaigų vyriau
sias vedėjas- direktorius
Tur būt, taip. Be abejonės,
taip. Didžiulis Ne\v Yorko mu
zikos menui pašvęstas, žurna
las “Musical Courier” negalė
jo juk iš piršto išlaužti ar iš

gatvės ir Ashland A v
CHICAGOJ.

'

yra geriausias laikas tą padaryti be sugadi

nimo nuošimčiu.

III.

809 W. 35th St., Chieago?
Tel. Blvd. OGU ar 0774
Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir
Pardtodame Laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietuvos
Atstovybėje.

^-uH.HERZMAH=^
II HUSUOS
Gerai lietuviams iinomaa per

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieri*. f
Gydo aitrairt Ir ehronllkaa ligai
tyrų, moterų ir raiką pagal nau
jausiąs metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir l^abaratorljai 102b W
I8th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietį
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

_ t
Telefonai

Kurie padės, ar perkels savo pinigus i šį banką prieš 15-tą d. Sausio, gaus pro
centą nuo PIRMOS dienos Sausio.

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME
YRA MUSŲ PAMATAS.
DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ KALĖDINĮ KLIUDĄ. Jei dar neprisL
rašei, tai ilgiau nelauk.

r Dienomis: Canal
|
H110 arba 857
J
l N akt Drexel 951
' Bouleeard
4186

8313 Su. Saleted S't j

PadaryK Einamąją
Pradžią

ną, dėl savo parankumo, padėk juos į šį
Stipriausi ir Seniausi Lietuvių Valstijinį
Banką.
Del Tanfstos parankumo patartam, kad at
neštumei savo bankines knygutes bile kokių
bankų, o mes perkelsime Tamstos pinigus/
su visais nuošimčiais, į šį banką. Dabar

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografistas A. Voitkevičius pagrįžo iš
Lietuvos ir savo
name 636 W. 18

CITIZENS STATE BANK

Faokio4s valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, iiskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

-■y

Pranešimas

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.
TAS BUS LABAI JUMS
j
ANT NAUDOS.

Balguid
Mruierio» koleg*
; ilg«
nraktikauhI
Pen»
ailvanijoB
ho^pltalk
e
Pasek
'tingai pa
tarnauja
ris
gim
lymo. Du*
Ja rodi
mokiose Il
kiairiuose ral
mc
erima
h
merginoms.

v

The Stotie Yards Savings Bank ■

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Telefonas Yards 1119

Taupomoji sąskaita yra siena nuo visokių netikėtų
nelaimių, tokių kaip liga, sunkus laikai ir tt.
Atidaryk sąskaitą,šiandien.

CUNARD

S.L. FABIONASCO.
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
. VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

Ar tamsta turėsi dalį šitame arbūze?

NORTHlESTfflN s“

atidarė
Photo
Studio pagal nau
jausios mados.

8101 So. Halsted St., kampaa 81 gal

Šį mėnesį mes atmokėsime $175,000.00 arti 35,000
musų taupomųjų depozitorių palukių formoje.

“Ponas Petrauskas yra įs.
&
kurėjas ir vedėjas Bostono Lie
“Chicagos Didžiausiame Banke už
tuvių Muzikos Konservatori
į
Vidurmiesčio ribų”
jos, kuri buvo tikra Mekka
tiems šios šalies lietuviams,
jis išspausdino kartu su nau- kurie troško lavintis muzikos
’ausiu musų kompozitoriaus jam pačiam vedant. Jam išva
paveiksiu p. ni.
gruodžio 28
žiavus Lietuvon, jo skaudžiai
dienos leidinyj. O ta įdomi ir,
pasiges tie keli /Šimtai laks
e abejoy Amerikos lietuviams tančių lietuvių Xisose Jungti
Milwaukcč avė. ties Division gat.
labai
pasididžiuotina žinia
nėse Valstijose. Tečiaus labai
Mnsičal C o u r i e n’ e išti- gali būt, kad šis pasižymėjęs
- Valstybinės Atsargos Sistemos Narys. — Po Valsti
uii skamba šitaip.
konrpozi torius
sugebės dar
“Lietuvos Valdžia pakvietė
jos Priežiūra — Chicagos Diskonto Bahko Draugi
atvažiuoti kartą į metus pana
įžymiausį šioj šaly kompozito- šiems kaip augščiau ininčtasaįi
jos Narys.
ių, Miką Petrauską, kad jis
koncertų maršrutams”.
ižimtų vyriausiojo muzikos
Visi depozitai padėti sausio 15 d., 1923 m., ar
Teko girdėti, kad p. Petraus
l'irektoriaus vietą Lietuvoj. ko koncertas Chicagoj busiąs
pirmiau neša nuošimčius nuo sausio 1 d.
Ponas Petrauskas, kurs per ke
Huill House Bo\ven salėj, kam
letą pastarųjų metų auklėjo
pas Ilalstcd ir Pol'k gatvių.
------- -- --- --- ------- T——- ——
—-----------------nuzikos reikalą tarp Ameri
kos lietuvių, pakvietimą pri
mine ir jau ateinantį pavasarį
švažiups į savo gimtąjį krašą. Jo programai! ineina: or
L.etuvos Vakiz os i
ledija.
ganizavimas Lietuvių operos
. 2,310 LWUVIŲ
bendroves, simfonijos orkestro gali atvažiuoti jp/Lmeiiką prade
Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cuir tautinės muzikos konserva nard
m.
Kalėdų
Taupymo Kliubui?
,
patarnavimas yra greičiau
Ar
žinai,
kad
suvirš
du
tūkstančiai
depozitorių
šitame ban
torijos, be to dar prižiureji- sias tavo giminėms atvažiuoti į
ke
pradėjo
savo
sąskaitas
1922
m.
kalėdiniams
taupymams
prieš
Žmonės tu.ėdami Cunard
nas muzikos viešose mokyklo Ameriką.
gruodžio
nvertesį
1921
m.?
bilietus gali ant syk išvaž uoti, nes
je. Ponas Petrauskas yra su Cunard laivas plaukia iš Europos
Apsimoka padaryti einamų pradžią ir, anot žmonių kalbos,
anksčiau
pradėsi, juo daugiau sutaupysi.
juo
beveik
kasdieną.
Išvažiuojančius
iš
komponavęs keletą (įierų ir ki Lietuvos per Cunard Liniją lydi
Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m.,
tokios formos muzikos dalykų, kompanijos Lictuvys atstovas, ku
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi
ųjų įrašas bus tau paskelbtas.
kurie turėjo didelio pasiseki ris, palengvina visus išeivio vargu-;
pątarnavimą nėra eketra kąstų.
Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
mo kaip jo gimtajame krašte, Už Cunardo
Pinigines, Pe?laidos iš
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą
mokama Lietuvoj greitai, yra
taip ir lietuvių kolonijose Jung
Kliubinį depozitą padaryti.
saugios, patikimos.
inėse Valstijose. Būdamas di
Del tolesnių informacijų kreipki
• PRISIDĖK ŠIANDIEN!
tės
prie laivų kompanijos agento
džiai susiinteresavęs liaudies
savo mieste, arba
’ —
muzika jis ėmėsi didelio dur
prie arčiausio.
no— kompiliuoti Lietuvos liau
dies /luinas. Tą darbą jis dir
bo per dvidešimts mėtų suvir
4162 So. Halsted Street,
Chieago, Illinois.
tum ir baigs jį kovo mėnesį,
h
....... .
N
... ..
.. .
.. ..... .....
his išleista du šimtu lietuvių
liaudies dainų, kartu su vęrtimais anglių kalbom
“Per pastaruosius kelis me- (
tus p. Petrauskas suorganiza- į
vo Amerikos miestuose dau- >
gybę lietuvių chorų, kurie, jo!
vedami, davė koncertų. Ir ištiesų, reikalavimas jo kaip di
Čia ir Tamsta galite pasidėti savo pinigus ant 3% arba gauti G7o.
rigento ir solisto tenoro visur!
Daugybė draugijų, kliubų, vėrteivių ir tūkstančiai pavienių žmonių iaiko pinibuvo taip didelis, kad jis kas
gu$ savame banke — METROPOLITAN STATE BANK; kurie stiprumą bei
metai darydavo koncertų marš
rutus į didesniuosius lietuvių
samumą gali spręsti iš to, kad jo KAPITALAS su PERVIRŠIU yra $275,000;
kolonijų miestus.
šiuo sezo-l
bankos turtas virš $2,400,000.00, o direktorių ir šėrininkų turtas virš 12 Mili
nu jo koncertų maršrutas ap-^|
jonų Dolerių.
ima: \Yalerbury, Conn., sausio
Jei dar neturi musų bankinės knygutės, tai
3; New Britain, Conn., 5; Ne\v
išsiimk ją tuojaus) padėdamas nors $1.00, jei
Ilaven, Conn., 6; Bridgeporl •
Conn., 7; Brooklyn, iN. Y., 9;
turi musų bankinį knygutę, tai taupyk vis
N0wark, N. J., 10; Philadcldaugiaus, o jei laikai savo pinigus išsklai
phia, Pa., 14; Cdeveland, ().,
dytus keliose vietose, tai sutrauk juos į vie
16; Detroit, Mieli., 17; Grand

St., Chieago,

ant kampo

Kapids, Mi'oh., 18; Chieago, Ilk,
21; Pittsburgh, Pa., 23; Kulpman, Pa., 28; Senandoah, Pa.,
29; Scranton, Pa., 30; Wilkcs
Barre, Pa., 31; Binghanrpto-n?
N. Y., vasario 2; Anwtcrdam,
N. Y., 3; Worchester, Mass., 4;
Eawrence, Mass., (i; Providence, R. I., 8; Montello, Mass., 10,
ir Boston, Mass., 11.

1 75,000.00
Atlyginimo

' MRS. A. MICHNIEVIC2
AKUŠERKA

pR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland .Avė., 2 lubos

Chieago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriški}, Vyriški ir
Vaiką li0¥
OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 ito

.

5 vai. po piet ir nuo ,7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.
ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreuel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)
Akvlerka
3113 S fl dsted ei

Tel. Blvd. 3138
Per 15 metų pa
sėkmingo prak
tikavimo
turiu
patyrimo. Pasek
Dingai patarnau
u piie girt,lymo
Ki k denare ė at
teiki®'
sitikitr.’e
n žiu

imą.
•.rimui
>ms

mc-

ir mer^i

vi3 veli ui

Tek Ptillman S432

A. SHL1SH9
AKUSERK*
Turiu patyrimą
moterų ligone; ru- .
pestingai pritio
riu Ijjgonę ir kūdi
kį ląike ligos.
10929 S. State St

Chieago, III.

Dr. K. P.
Miczoll,
M. D. P. S.
parvąž.uoja December 20, 1922 m., į
Chięap-o
Kalėdų
šventėms iš Anso-

nia, Conn.
Chicagoje adresas:
2359 S.'VVestern av.
Tel. Roosevelt 7795

Telefonas! Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEIIS
Lietuvis Dentistai

4712 South Aihland Av»^
arti 47-toa gatvla

Metropolitan Statę Bank
Seniausis ir Stipriausis Lietuvių Valstijinis Bankas

2201 VA 22nd St? St. Chieago, Illinois
Bankos Valanti.:

DR. S. BIEŽ1S
•TDYTOJAS IK CHIRURGAS
X-S»induliai
Leavitt St. Tek Canal 0222.
Rezidencija 3114 W. 42n4 84.

Tel. Lafayette 4988

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 v. v.
»ei abejoji a kimia, pasiteirauk

Or. A. R. BLUMENTHAI

GARSINKITIES

naujienose

frptomMrlM

G arsinkities

“NAUJIENOSE”

T»l. BOU ievai*

MT

0. Aajtatf Aje
Kampa*
<•»

.

<.n>

.

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

'

»

--------
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šeštadienis, Sausis 6, 192^

' NAUJIENOS, Cliicago, flt

!

NAUJIENOS
The LHhaaniao Daily Newg

Published Daily except Sunday by
Tha Lithuanian N*wa Pub. Co., Ine.
Editor P. Grigaitis.
1739 Sovth Halsted Street
Chicago, III.
*

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year i n Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year i n Chicago.
Entered as Second Class Mattel
March I7th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
March 2nd, 1879.
____

Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Po. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas: Roosevelt-8500.
Užsimokėjimo kainai *
\ Chicagoje — paštu: .
Metams .....................
$8.00
Pusei metų................................... 4.50
Trims mėnesiams ..........
2.25
/ Dviem mėnesiam ...........
1.75
Vienam mėnesiui......... ............. 1.00
Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija____ .___ _—.......... 3c
Savaitei ............ —....... ——------- 18c
Mėnesiui - ----- --------------------- 75c
Suvienytos* Valstijoje na Chicagoje
paštu: v”
Metams .... _______________ $7.00
Pusei metų ...........
—•..... 4.00
Trims mėnesiams ..... ........---•......... 2.00

Dviem mėnesiam ...................... 1.50
Vienam mėnesiui —.... -..................75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams .......................... ♦........... $8.00
Pusei metų..............-....... —........ 4.60
Trims mėnesiams —...... ...... — 2.25
Pinigus

reikia

siusti

paSto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Nesusitaikė —
kas toliaus?

salės sutartyje: jeigu neuž
mokės (o mokėt ji neturi
kuo), tai Francija turės “tei
sę”; elgtis, kaip tinkama.
Kaip gi ji elgsis? Kas ga
li tai atspėti! Pačioje Francijojė eina kova tarp prie
šingųjų kita kitai tendenci
jų. Militaristai, šovinistai
ir finansinis kapitalas nori
sunaikint ir apiplėšt Vokie
tiją; pramonininkai nori su
silpnint Vokietijos industri
ją, paliekant pačią Vokietiją
gyvą; darbininkai gi visai
nesikėsina ant Vokietijos
turtų ir geidžia, kad tarp
Francijos ir Vokietijos butų
draugiški santykiai. Kuri
tų tendencijų paims viršų,
tik laikas gali parodyt.

Padėtis šiandie gal butų
visai kitokia, jeigu Francijos proletariatą nebūtų suskaldęs ir sudemoralizavęs
Maskvos raudonųjų jėzuitų
ordenas, pasivadinęs “tre
čiuoju
internacionalu”.
Griežtas ir organizuotas
Francijos darbininkų pasi
priešinimas
plėšikiškiems
savo valdžios

planams gale-

tų sulaikyti ją nuo ginkluo
to įsiveržimo Vokietijon ar
ba kitokių smurto žygių. O
dabar, tai visko galima
laukti.

Santarvės ministrių pir
mininkų konferencija Pary Grįžta
žiuje iširo, kadangi Anglijos
valdžios pasiūlymas dėl Vo Europon.
kietijos reparacijų taip toli
Kaip šioje vietoje buvo ra
skyrėsi nuo Francijos val
šyta, Idahos senatoriaus, p.
džios pasiūlymo, jogei sutai
Borah, pasiūlymas Jungti
kyti juodu nebuvo galima.
nių Valstijų senate, kad šios
Ir Anglija ir Francija su šalies valdžia sušauktų viso
tiko tame, kad Vokietijos re pasaulio nusiginklavimo ir
paracijų suma turi būt su ekonominę konferenciją, pa
mažinta daugiaus negu per rodė, jogei valdančioji par
pusę, bet Anglija prie to siū tija jau rengiasi atsižadėt
lė dar, kad Vokietijai butų savo nesikišimo į Europos
suteikta keturių metų mora reikalus politikos. Senato
toriumas
(paliuosavimas rius Borah, tiesa, atsiėmė
nuo reparacijų mokėjimo); savo pasiūlymą, kai adminio Francij a pritarė tiktai nistracija pasakė jam, kad
dviejų metu moratoriumui tas pasiūlymas varžąs ją;
ir tiktai suti& pinigų mokė bet artimi prezidentui as
jimo.
Mokėjimus natūra mens pareiškė, kad valdžia
(anglimis, statybos medžia jau daranti žingsnių toje
gomis ir 1.t.) ji nesutiko ati kryptyje, kurią nurodė Idadėti.
hos ^politikierius.
Be to, Francija reikalavo,
Po šito incidento pasigir
kad patikrinimui tolimesnių do ir daugiaus balsų, prita
mokėjimų butų nutarta tuo- riančių aktingam Amerikos
jaus pavartot prieš Vokieti dalyvavimui Europos politi
ją tam tikros prievartos koje. Valstybės sekretorius
priemonės: Ruhro srities (t. y. užsienio reikalų miniokupacija, paėmimas j repa teris) Hughes pasakė New
racijų komisijos kontrolę Haven’e įalbą, kurioje iš
stambiųjų Vokietijos pramo reiškė nuomonę, kad Vokie
nių Pareinės krašte, dalies tijos reparacijų klausimas
Vokietijos muitų

konfiska turi būt pavestas išspręsti

vimas, ar kas nors ki£a. An
glija šitą reikalavimą atme
tė.
Neradęs galimybės susi
tarti su p. Poincarė, Angli
jos premjeras pasitraukė iš
konferencijos. Šituo jo žing
sniu faktinai tapo suardyta
ta didžiųjų Europos valsty
bių sąjunga, kuri sumušė
Vokietiją pasaulio kare. Kas
gi dabar įvyks?
Francija šiandie yra stip
riausia militariniu atžvilgiu
Europos šalis. Jeigu ji no
rės, jk galės viena lengvai
apsidirbti su Vokietija: ga
lės užimti Ruhpo apskritį
arba kad ir visą Vokietiją,
galės užgrobti jos dirbtuves
ir bankus, išsigabenti visus
jos tuntus ir atimti Vokieti
jos žmonėms paskutinį kąs
nį duonos. Sausio 15 d. yra
terminas, kada Vokietija tu
ri užmokėti pirmutinę dalį
reparacijų, nustatytų Ver-

riaus Amerikai visą laiką
daryti tiesioginę įtaką j Eu
ropos politiką, ažuot laukus,
kol tenai kils suirutė? Ame
rika padėjo Santarvės val
stybėms laimėti karą; jos
pareiga buvo žiūrėti, kad
pergalėtojai
nepanaudotų
savo laimėjimo blogiems tik
slams.

KOMUNISTŲ “VALYMASI”.

Kuomet Chicagoje
lankėsi
Francijos socialistų
vadas,
Jean Longuct, tai jisai papasa
kojo gana įdomių dalykų apie
savo šalies komunistus.
Jie, paliepimu iš Maskvos,
suskaidė Francijos socialistų
partija ir įsteigė “trečiojo in
ternacionalo” sekcijų, nusives
dami su savim apie keturis
penktadalius socialistų parti
jos narių ir pasigrobdami jos
centralinį organų “LTIumanitė” ir partijos iždų. Socialistai
paliko visai susilpninti, be pi
nigų ir be spaudos.
liet praėjo

apie

riai Francijoje akyvaizdoje ši
to pažeminančio partijos “va
lymo”. Vienas Amerikos ko
munistų laikraštis rašo:

“Pašalinti redaktoriai at
sikreipė į ‘L’iHumanitė’ ad
ministratorių Marcel’į Cach-X
inų; bet jis su ašaromis (!
“N.” Red.) jiems
pranešė,
kad Komunistų Internacio
nalo įsakymas turi būt įvyk
dytas.”

Ponas Cachin’as,
kuris iš
džingos pavirto komunistu ir
kurį Maskvos diktatoriai
už
tai pastatė priešakyje Franci
jos “revoliucinio proletariato”,
šiandie žliumbia, kaip sena bo
ba, ' matydamas, kaip jo vien
minčiai yra atstatomi nuo ėd
žių. Žliumbia ir liepia nusi
lenkti Maskvai, nes komunistų
'partija yra jos auksu užlaiko
moji tarnaitė.
Biednas Cach’inas jaučia, kad
ir jisai pats gali susilaukti to
kio pat likimo, kaip jo sėbrai.
Jisai jpu ir dabar yra netekęs
vyriausiojo redaktoriaus “džiabo” ir turi tenkintis biznio ve
dėjo vjeta.
Parsidavę Maskvai, Franci
jos komunistai prarado ir visų
savo vyriškumų, ir proletaria
tas šiandie gali žiūrėti į juos
tiktai su panieka.

pusantrų

metų laiko ir pasirodė,
kad
komunistų organizacija neteko
pusės savo narių, o socialistų
partija užaugo daugiaus kaip
dvigubai, taip kad organizuotų
socialistų skaičius pasidavė ly
gus komunistų skaičiuj
arba
net didesnis. To negana. So
cialistų įtaka darbininkų masė
se pasirodė
nepalyginamai
stipresnė, negu
komunistų.
Pa sk u t i n i uo se
m u n icipalite tų
(miestų valdžių)
rinkimuose
socialistai gavo dvigubai (lan
giaus balsų už komunistus.
Pagalinus,
ėmė apsireikšti
ir visiška demoralizacija ko
munistų partijos viduje. Ko
munistų suvažiavimas nutarė
išbraukti iš partijos daugelį įžymių partijos vadų -ir visai
eilei kitų vadų prigrasino iš
braukimu.
Apsireiškė susi
kirtimas tarp' partijos centro
ir “trečiojo
internacionalo”
centro, tarp Maskvos ir centralinio organo redakcijos. Tie
konfliktai iškėlė visiško parti
jos susmukimo pavojų.
Ir šiandie mes matome, kad
drg. Longuet visai teisingai in
formavo Amerikos socialistus.
Štai kų rašo Amerikos komu
nistų laikraščiai:

“Sulig nutarimu Ketvirto
jo Kongreso Komunistų In
ternacionalo, prasidėjo valy
mas Francijos
Komunistų
Partijos, Tam tikras parti

jos komitetas iššaukė vienų
po kitam narius redakcijos
komunistų organo ‘L’Humanitė’ ir atstatė juos, nes pas
juos buvo buržuazinių tendencijų...
“Kaip Komunistų Interna

cionalas įsake, tai Francijos
ekspertų komisijai, sudary Kom.
Partija turi būt išva
tai iš įvairių šalių finansų lyta iki sausio l<d. 1923 m.
atstovų ir ekonomistų, jeigu Iki tai dienai turėjo būt pa
Europos valdžios nesugebės šalinti iš jos žmones, kurie
neverti vadintis komunistais.
tuo klausimu susitaikyti,
Pagalios, senatorius fco- Bet valymas kolkas dar tik
pradėtas.”
binson (demokratas) įteikė »
senatui sumanymą, kad Maskvos agentų spauda sa
Jungtinės Valstijos pasiųstų ko, kad iš Francijos komuni
stų partijos metama t žmonės
atstovą su pilnais įgalioji su “buržuaziniais palinkimais,”
mais į reparacijų komisiją. l>et tai yra, žinoma, begėdiš
Administracijos vadai sena kiausias humbugas. Bolševi
te, pasitarę su prezidentu ir kai gaivina kapitalizmo siste
valstybės sekretorium, nuta mų Rusijoje ir jie bus priešin
buržuaz'in'iems palinki
rė tuoj aus sušaukti senato gi
ma m s !
užsienio reikalų komisiją ap Tikroji
metimo priežastis
svarstyti tą naują sumany yra arba ta, kad kai
kurie
mą.
Francijos komunistai atsisako
įsakymus,
Iš to yra aišku, kad Ame pildyti Maskvos
rikos valdžia jau yra pasi skaitydami juos kenksmingais
rengusi “grįžti Europon”, Francijos darbininkų judėji
mui; arba ta, kad viena klika
tiktai dar galvoja, per ku Francijos komunistų partijoje
riąs duris butų geriaus jon stengiasi išėsti kita klikų, ne
įiti.
pasidalindama su ja Maskvos
Bet kol valdžia galvoja, “sandvičiais.”
tai Europa gali iš naujo su Bet žiūrėkite, kai]) elgiasi
sipešti. Ar nebūtų buvę ge-j vyriausieji komunizmo pilio-

paveda kap. Ehrhardt’ui suor
ganizuoti tam tikrų “tarybų”,
kuri rūpintųsi pašalinti iš ke
lio “negeistinus” asmenis. Pra
sideda žudynių vakchana'lija:
miršta nuo budelio rankos
Erzbergėris,
Haase,
Rathenau ir daugybė kitų.
Iki
šiol, laikraščių pranešimais, li
ko nužudyta apie 350 politikos
veikėjų.
Praeitų pavasarį monarchistai /sumanė nužudyti Hardcnų.
Kai vienų vakarų Harden grį
žo vėlai namo, žudeikos už
puolė jį ir baisiai sumušė ge
ležinėmis lazdomis. Tyrinėji
mai parodė, jog užpuolime dalyvavo Grenz ir Weichardt,
priklausančiu kap. Ehrhardto
“tarybai”.

Teismas nuteisė Grenzų 4
metams ir 9 mėn. kalėjimo, o
Weichadrtą 2 metam ir 9 mėn.
Kai tardymas artinosi prie
galo, teismo pirmininkas su
teikė žodį Hardenui.
Aiškiai
buvo matyti, kad Harden dar
ne visai pasveiko nuo sumu
šimo. Pasirėmęs lazda, jis
pasakė nepaprastai įspūdingą
Jtalbų. Reikia žinoti, kad Har
den savo gimimu yra žydas. O
monarchistai pirmon galvon
ir skelbia karų žydams, ypač
pažangiems ir įtakingiems žy
dams. Harden griežtai pa
smerkė tuos, kurie skelbiu ne-

, NAUJAS MĖNRAŠTIS.

apykantą prieš žydus ir prašė
teismo parodyti pavyzdį, kad
I
____________
Praeitų metų pabaigoje Chi Vokįbtijos žmonės netoleruos
cagoje pradėjo eiti naujas mė los rųšics barbaringų žudynių,
nesinis laikraštis
“šviesa”. .lis sakė:
Laikraštiv leidžia v Lietuviu Švie“Einšteinas išvažiavo Jatimo ir Cicagos Traktų Drau ponijon todėl, kad Vokieti
gijos. Laikraštis eisiųs štai ko joje jam darėsi pavojinga
kiems tikslams:
gyventi. Del tos pačios prie
žasties Warburg išvažiavo
“Mes ateiname su nusta
ar aš
tytais gyvenime ir savo dar Amerikon. O aš,
galiu būti užtikrintas, kad
buotei griežtais ir patvariais
belipant į įrauki n į ar tram
audros ūbaisiais...
vajų nebus padaryta pasikė
“Musų išsitarimas ‘audros’
sinimo mane nužudyti?
nereiškia! ir nenorėtum kad
“Kai kaizerizmų apėmė
suprasta butų, jog 'skelbsi
mirties agonija, manęs buvo
me kokių nors ‘revoliucijų’
prašyta parašytu atsišaukia
draugijinę ar politinę. Mes
norime sukelti audrų lietu mų į Amerikos žmones. Tas
atsišaukimas buvo pasiųstas
vių dvasios gyvenime! O tai
beviešimu telegrafu.
Pats
‘būtent: audra, kuri nuplo
kaizeris pasakė: ‘Kodėl ne
vus musų sielas atgailos
paskirti Hardeno delegatu
ašaromis ir apvalius mus
taikos deryboms vesti? Jis
širdis, paverstų mus kiltais
žmonimis ir kad mes bū buvo mano aršiausias prie
šas, bet šiame atvejyje jis
tum verti įžengti į naujų ir
gali atnešti naudos’ ”.
iš naujo atgimdytų siclingumo, grožio, atsigini imo ir
Anglų žurnaluose nesenai pa
dievybės pasaulį. Nesą įsi sirodė Hardeno straipsnis, ku
tikinę. esame, kad šioj gady riuo jis smulkmeningai apra
nėj ypač reikia mums pra šo, kai]> įvyko pasikėsinimas
dėti gyvenime —■ sielos ir ant jo gyvasties. Ten jis vėl
dvasios gyvenime — griežtai nurodo į tų faktų, jog Vokie
nauja pasaulį tverti; kad tijoje monarchistai dar nėra
mums reik iš pat pamato re galutinai
parblokšti.
Kam
formos—ir toj reforma tu panija prieš žydus yra lik
ri būt musų tikybos srity.” kaukė. Tikrenybėje monar
Taip tai redakcija aiškina chistai ruošiasi generaliniu
savo tikslus. Iš viso, lo aišku mušiu su demokratija. Todėl,
tik viena: kur nėra minties, sako Harden, demokratijos ša
teb) žodžiai ateina į pagclbų. lininkams reikia budeli ir ne
Išukrųjų reikia turėti savingo duoti moiiarchislams progos įgabumo pripasakoti tokių kru- sigalęti.
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vų žodžių ir neišreikšti ne vie
nos konkretus, ‘minties. Tokiu KIEK YRA ŽYDŲ PASAULYJE
jau “ankštu”

ir bombastiniu

“Je>wish Chronicle”, , pasak
stilium prirašytas visas laik
raštis. Visa tai duoda pama ‘TJet. Žiu.”, rašąs, jog pasau
to manyti, kad toji “Šviesa” lyje yra daugiau kaip 15,400,švies taip jau skaisčiai, kai]) 000 žydų. Jos rašo.tie mėnuliai, kurie, pasak Go
“(Rytų Europoje, būtent,
golio, yra labai netikusiai pa Ukrainoj, Rusįtoj, Latvijoj,
daromi Hamburge.
Lietuvoj, Lenkijai, Rumuni
joj, Vengrijoj, Čekoslovaki
joj ir Austrijoj yra 9,250,000
maxiMiliano hardeno
žydų, tai reiškia 8^% visų
KALBA TEISME.
tose šalyse gyventojų yra žy
Nesenai Berlinc buvo teisia dai? šiaurės Afrikoje yra
280,000; Rytų Afrikoje 50,mi M. Hardeno užpuolikai.
000; Pietų Afrikoje 50,000.
Harden yra vienas žymiausių
Vokietijos publicistų. Kuro me Azijoje dižiausias žydų skai
lu jis drąsiai pakelė savo bal čius yra Palestinoje, iš viso
apie 83,000, kurie sudaro
sų prieš junkerių politikų. Jo
12^% visų gyventojų Pa
įtaka žmonėse buvo nepapras
lestinoje. Sirijoj, Mesopo
tai
didelė, todėl ir kaizerio
•
tamijoj ir Arabijoj yra 140,valdžia nedrįso jo kliudyti.
Kai griuvo Vokietijoje monar 000 žydų, kurie sudaro 1^2%
visų gyventojų tose šalyse.
chija, Harden nesiliovė rašyti
apie junkerių darbus ir įspėjo“ Mažojoj ir CentralinėJ Azi
joj ir Sibire yra 325,000 su
žmones prieš galimų pavojų iš
visų gyventojų.
monarchistų pusės. Tas įspėji darant
mas buvo ne bergždžias: prasi Japonijij, Kimiose ir Indijoj
deda paskilbęs Kappo sukili yra apie 25,000 žydų. Aus
tralijoj 7,000, o Jungtinėse
mas, o vėliau visa eilė politinių žudynių. Monarchistai, nu Valstybėse žydų skaičius di
degę nagus Kappo sukilime,' džiausias.

“Einant 1918 m. stalisti-l dalykų, už kurį galima viską
nėmis žiniomis, Jungt. Valst. parduoti arba viską nupirkti,
buvo daugiau kaip 3,325,000 visais galais tapo apgautus.
žydų, žinoma, tas skaičius Rusų popieriniai rubliai ant
iki šios dienos dar pasididi šuns uodegos nuėjo; vokiečių
markės su ostais
no. Pietų Amerikoje žydų okupantų
taip atpigo, kad žmogus rin
yra 108.000.”
kęs krovęs pinigus, už dešim
tis ar .net šimtus tūkstančių,
vos tik keletą litų tegavo, už
kuriuos ir nekažin kų tenuplrkLietuva, 1922, XII-5. ■si. Tarnautojams ir žemie
Senai jau senai rašiau! Ka siems valdininkams algos litais
me priežastis, gal paklausite nedidutės, o brangumas paki
Pasirodo priežasčių daugybė, lęs ir dar vis kyla ir kyla ir
bet kai reik pasakyti, tai ir kasžin prie ko prieis, Tai ir
negali sugraibyt. Tikriausia iš gaunamų litų tarnautojams
priežastis bus, tai
ūpo ne gyvenimas dar sunkesnis, negu
buvimas. O be ūpo - gyve būdavo iš auksinų. (Ja darosi
nimas tuščias ir darbas nevy dirva visokiems kyšiams ir
kęs. Nesykį stengiuosi susi išnaudojimų, kas vėl blogai į
daryti dirbtinį ūpų, bet niekas visų Lietuvos gyveninių atsi
neišeina, dar smarkiau gyveni liepia.
mo kirminas pradeda širdį
Ruduo šiemet gražus buvo.
graužti. Gal, maniau, kokia Javai ir daržovės gražiai susi
sielos sloga įsimetė, gal kas, vėlė. Žiema, galima sakyti,
gal koki vaistai ar priemonės labai ankstyba. Jau apie vitai prašalintų, bet žiūriu ir sųšvent truputį
pasnigo ir
klausaus, kad ir mano kaimy pradėjo šalnoti. Pasakoja, buk
nai ir pažįstamieji tų patį jau neskubių darbuose žemdirbių
čia. Kas per paibelis!? kalba ir bulvės su daržovėmis apša
mės susieidami, ar net .
lo. Nuo gruodžio 1-os dienos
oras ar atmosferos slėgimas... tiesiog žiema prasidėjo. Paša
Slėgimas!
Jeigu kas man lo ligi 5 8 laipsnių ir pasni
šioj valandoj butų 100 litų go tiek, kad net rogių keliai
davęs, nebūčiau suradęs žo pasidarė. Upės mažesnės, ži
džio nukarekterizuoti dabarti- noma, sustojo, bet Nemunas;
nj 'I.iolnvos
gyvenimą.
Slėgi

Laiškas iš Lietuvos

mas ir dar toks slėgimas jau

čiasi Lietuvos gyvenime, kad
tūkstančiai žmonių
nuleidę
galvas vaikščioja, lyg žemes
pardavę. 'Permainų paskiruo
ju laiku įvyko daugybė; šiokia
ar tokia permaina visuomet
sujudina pilkąjį gyvenimų, įneša gyvumo, žingeidumo. Bet
pas mus —tas gyvenimas, kai])
vilkosi tarsi
žydelio arklys
plentu nuo Šakių ligi Vilkaviš
kio, taip ir tebesivelka.
Tik pagalvokit: kaip garsios
triubos balsas ėjo per visų Lie
tuvą obalsis: išeis sava •valiu
ta, savieji tikrieji lietuviškieji
pinigai—$us geriau; susirinks
naujasis seimas —bus geriau;
taps panaikintas ka’ro stovis —
bus geriau; tas, šitas ir anas
bus padaryta ir ^Lietuvoj bus
.dangus! (Seniau sakydavo —
rojus, — bet kadangi rusai ro
jų pasisavino ir tas jų rojus
jau visame pasaulyje žinomas,
tai Lietuvoj krikščionys ir dar
net demokratai —” dangų ant
žemės vykdina). Bet tie visi
žadėjimai palieka žadėjimais,
gyvenimas- -gyvenimu, vargai
—vargais, netobulumai — ne
tobulumas. Nė litai, nė sei
mas, nė kitoki visokį paibeliai
nieko gero Lietuvai nedavė ir
nežada duoti.
Seimas, kai]) visiems jau ži
noma, susirinko maždaug loks,
koks buvo Steig. Seimas. Reiš
kia visuonmės nusistatymas
šiek tiek nusistovėjęs. Reiškia
kunigai su davatkomis' (Lietu
voj viešpatauja.
Reiškia dava ik ų—k r i kščio n i a i s dem ok ra
tais pasivadinusių — Lietuvoj
dauguma. Davatkos ir kle
rikalai Lietuvoje viešpatauja
ir skaip

ilgai viešpataus,

sun

ki! atspėti. Davatkos ministeriai, davatkos valdininkai, da
vatkos milicininkai. Lietuva
—'davatkynas, skruzdynas, ar
teisingiau pasakius— kirmėlynas.
•
Gal kas užmes: juk yra liau
dininkai, socialdemokratai ir
1.1. Taip, yra bet kas iš to, kad
jų mažuma. Sajtysite: kodėl
liaudininkai išleido iš savo
rankų valdymo vadžias, juk jie
pirmieji buvo Lietuvos valdžios
tvėrėjai!? Taip, buvo; bet
galima numaynti, kai]) buvo
sunku išgriautų šalį tvarkyli,
kuomet kunigai, zakraslijonai
ir , špitolninkai su davatkomis
kantarai su kantarkoms nepa
laikė ir viską statomų ir tvar
komų ardė!. .
Dabar keletą
žodžių apie
brangenybę Lietuvoj. Buvusios
iš okupacijos laikų vokiečių
markės arba vėliau tas mar
kes pavadintos lietuviškais au
ksinais, nubankrutino Lietuvą
ligi paskutinių skarmalų. Lie
tuvos žmogus iš senovės papra
tęs į ♦pinigų žiūrėti kaip į tokį

nors

su

dideliu

bet

ižu,

plau

kia, Šiaip viskas eina papras
ta vaga.
r

Nors karo stovis neva pa
naikintas, bet “kariškas cencorius” savo ilgais pirštais grai
bosi po žmonių sielas: tankiai
laikraščiai išeina su baltais protaripais, o kaikokį leidinį net
ir prie konfiskavimo priveda.
Ir su užsienių laikraščiais ne
daug ceremonijų daro*
ne
visi No. No. gaunama. Tai tiek
šiuo sykiu.—Pranės Brolis.

Del Chicagieęiy Memo
randumo Klaipėdos
Klausimu.
Į memorandumą Klaipėdos
krašito klausimu, kurį Chicagos lietuvių delegacija įteikė
Jungtinių Valstijų Sekretoriui
Hughcs’ui ir Illinois valstijos
senatoriui Medill McCormick’ui, delegacijos pirmininkas
J. J. Elias gavo iš jų šitokių
atsakymų:

I
“Washiiigton, (ir. 31), li)22.

“Pone: — Dėkodamas pra
nešu Tamstai, kad esu gavęs
Tamstų rezoliucijų, priimtų
Amerikos lietuvių organizacijų
atstovų susirinkime Chicagoj
gruodžio 17 dienų 1922 metų,
o taipjau Tamstos ir kitų Amcrikos-Lietuvių Prekybos Ka
meros viršininkų patiektą me
morandumų, ir viena ir antrų
liečiančius
Klaipėdos krašto
dispozicijos klausinių.
“Į duotus tuose dokumen
tuose pareiškimus
atkreipta
rūpestingo domesio.
“Laekuos

Tamstos

tarnas (pasirašo)
Hughes.”

palankus

Charles E.

II

“Washington, gr. 28, 1922
“Malonus p. Elias: — Pra
nešu Tamstai, ir kartu mel
džiu Tamstos mano vardu pra
nešti kitiems, kad chicagi.škės
Amerikos Lietuvių Prekybos
Kamoros memorandumų esu
gavęs.
“Tamstos nuoširdilsis (pasi
rašo) Medill McC/ormick.”
LENKAI UŽPUOLĖ UKRAI
NIEČIŲ SKAITYKLĄ.

Galicijos ukrainiečių spaudos
žiniomis, kaime Pilvarki (Ga
licijoj) ukrainiečiai
surengė
viešoj ukrainiečių skaitykloj
savybės vakarų. Laike pasi
linksminimų
įsibrovė yietos
lenkai ir, sumušę ukrainiečius,
sunaikino skaityklos turtą, iš
sinešdino l>e jokios pabaudos.
Mat policija, užsiėmus ukrai
niečių persekojimais panašių
įvykių nenitato.

y
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Nesusitaike —
kas toliaus?

salės sutartyje: jeigu neuž
mokės (o mokėt ji neturi
kuo), tai Francija turės “tei
sę”! elgtis, kaip tinkama.
Kaip gi ji elgsis? Kas ga
li tai atspėti! Pačioje Francijojė eina kova tarp prie
šingųjų kita kitai tendenci
jų. Militaristai, šovinistai
ir finansinis kapitalas nori
sunaikint ir apiplėšt Vokie
tiją; pramonininkai nori su
silpnint Vokietijos industri
ją, paliekant pačią Vokietiją
gyvą; darbininkai gi visai
besikėsina ant Vokietijos
turtų ir geidžia, kad tarp
Francijos ir Vokietijos butų
draugiški santykiai. Kuri
tų tendencijų paims viršų,
tik laikas gali parodyt.
Padėtis šiandie gal butų
visai kitokia, jeigu Franci
jos proletariatą nebūtų suskaldęs ir sudemoralizavęs
Maskvos raudonųjų jėzuitų
ordenas, pasivadinęs “tre
čiuoju
internacionalu”.
Griežtas ir organizuotas
Francijos darbininkų pasi
priešinimas
plėšikiškiems
savo valdžios planams galė
tų sulaikyti ją nuo ginkluo
to įsiveržimo Vokietijon ar
ba kitokių smurto žygių. O
dabar, tai vipko galima
laukti.
-

Santarvės ministrių pir
mininkų konferencija Pary Grįžta
žiuje iširo, kadangi Anglijos
valdžios pasiūlymas dėl Vo Europon.
kietijos reparacijų taip toli
Kaip šioje vietoje buvo ra
skyrėsi nuo Francijos val
džios pasiūlymo, jogei sutai šyta, Idahos senatoriaus, p.
Borah, pasiūlymas Jungti
kyti juodu nebuvo galima.
nių Valstijų senate, kad šios
Ir Anglija ir Francija su šalies valdžia sušauktų viso
tiko tame, kad Vokietijos re pasaulio nusiginklavimo ir
paracijų suma turi būt su ekonominę konferenciją, pa
mažinta daugiaus negu per rodė, jogei valdančioji par
pusę, bet Anglija prie to siū tija jau rengiasi atsižadėt
lė dar, kad Vokietijai butų savo nesikišimo į Europos
suteikta keturių metų mora reikalus politikos. Senato
toriumas
(paliuosavimas rius Borah, tiesa, atsiėmė
nuo reparacijų mokėjimo); savo pasiūlymą, kai adminio Francija pritarė tiktai nistracija pasakė jam, kad
dviejų metų moratoriumui tas pasiūlymas varžąs ją;
ir tiktai syili^ pinigų mokė bet artimi prezidentui as
jimo.
Mokėjimus natūra mens pareiškė, kad valdžia
(anglimis, statybos medžia jau daranti žingsnių toje
gomis ir 1.1.)'ji nesutiko ati kryptyje, kurią nurodė Idadėti.
hos politikierius.
Be to, Francija reikalavo, Po šito incidento pasigir
kad patikrinimui tolimesnių do ir daugiaus balsų, prita
mokėjimų butų nutarta tuo- riančių .aktingam Amerikos
jaus pavartot prieš Vokieti

ją tam tikros prievartos
priemonės: Ruhro srities
okupacija, paėmimas j repa
racijų komisijos kontrolę
stambiųjų Vokietijos pramo
nių Pareinės krašte, dalies
Vokietijos muitų konfiska
vimas, ar kas nors kita. An
glija šitą reikalavimą atme
tė.
Neradęs galimybės susi
tarti su p. Poincarė, Angli
jos premjeras pasitraukė iš
konferencijos. Šituo jo žing
sniu faktinai tapo suardyta
ta didžiųjų Europos valsty
bių sąjunga, kuri sumušė
Vokietiją pasaulio kare. Kas
gi dabar įvyks?
Francija šiandie yra stip
riausia militariniu atžvilgiu
Europos šalis. Jeigu ji no
rės, ji galės viena lengvai
apsidirbti su Vokietija: ga
lės užimti Ruhro apskritį
arba kad ir visą Vokietiją,
galės užgrobti jos dirbtuves
ir bankus, išsigabenti visus
jos turtus ir atimti Vokieti
jos žmonėms paskutinį kąs
nį dutlnos. Sausio 15 d. yra
terminas, kada Vokietija tu
ri užmokėti pirmutinę dalį
reparacijų, nustatytų Ver-

dalyvavimui Europos politi-

riaus Amerikai visą laiką
daryti tiesioginę įtaką į Eu
ropos politiką, ažuot laukus,
kol tenai kils suirutė? Ame
rika padėjo Santarvės val
stybėms laimėti karą; jos
pareiga buvo žiūrėti, kad
pergalėtojai nepanaudotų
savo laimėjimo blogiems tik
slams.

KOMUNISTŲ “VALYMASI”.

Kuomet Chicagoje
lankėsi
Francijos socialistų
vadas,
Jean Longuet, tai jisai papasa
kojo gana jdomių dalykų apie
savo šalies komunistus.
Jie, paliepimu iš Maskvos,
suskaldė Francijos socialistų
partiją ir įsteigė “trečiojo in
ternacionalo” sekciją, nusives
dami su savim apie keturis
penktadalius socialistų parti
jos narių ir pasigrobdami jos
centralinį organą “L’Hunianitė” ir partijos iždą. Socialistai
paliko visai susilpninti, be pi
nigų ir be spaudos.
Bet praėjo apie pusantrų
metų laiko ir pasirodė,
kad
komunistų organizacija neteko
puses savo narių, o socialistų
partija užaugo daugiaus kaip
dvigubai, taip kad organizuotų
socialistų skaičius pasidavė ly
gus komunistų skaičiui
arba
net didesnis. To negana. So
cialistų įtaka darbininkų masė
se pasirodė
nepalyginamai
stipresnė, negu
komunistų.
Pa sk u t i n i uo se
n i u n icipa Ii tetų
(miestų valdžių)
rinkimuose
socialistai gavo dvigubai dau
giaus balsų už komunistus.
Pagalinus,
ėmė apsireikšti
ir visiška demoralizacija ko
munistų partijos viduje. Ko
munistu suvažiavimas nutarė
Cv
išbraukti iš partijos daugelį įžymių partijos vadų ir visai
eilei kitų vadų prigrasino iš
braukimu.
Apsirefškė susi
kirtimas tarp partijos centro
ir “trečiojo
internacionalo”
centro, tarp Maskvos ir centralinio organo redakcijos. Tie
konfliktai iškėlė visiško parti
jos susmukimo pavojų.
Ir šiandie mes matome, kad
drg. Longuet visai teisingai in
formavo Amerikos socialistus,
štai ką rašo Amerikos komu
nistų laikraščiai:

“Sulig nutarimu Ketvirto
jo Kongreso Komunistų In
ternacionalo, prasidėjo valymas

l^ranci jos

Partijos,

Koimniistu

Tam

tikras parti

koje. Valstybės sekretorius
jos komitetas iššaukė vieną
(t. y. užsienio reikalų mini- po kitam narius redakcijos
teris) Hughes pasakė New komunistų organo ‘L’HumaHaven’e kalbą, kurioje iš nitė’ ir atstatė juos, nes pas
reiškė nuomonę, kad Vokie juos buvo buržuazinių ten
tijos reparacijų klausimas dencijų...
“Kaip Komunistų Interna
turi būt pavestas išspręsti
cionalas įsakė, tai Francijos
ekspertų komisijai, sudary Kom. Partija turi būt išva
tai iš įvairių šalių finansų lyta iki sausio 1-d. 1923 m.
atstovų ir ekonomistų, jeigu Iki tai dienai turėjo būt pa
Europos valdžios nesugebės šalinti iš jos žmones, kurie
neverti vadintis komunistais.
tuo klausimu susitaikyti.
Pagalios, senatorius Ro- Bet valymas kolkas dar tik
pradėtas.”
binson (demokratas) įteikė *
>
senatui sumanymą, kad Maskvos agentų spauda sa
Jungtinės Valstijos pasiųstų ko, kad iš Francijos komuni
stų partijos metama ( žmonės
atstovą su pilnais įgalioji su “buržuaziniais palinkimais,”
mais į reparacijų komisiją. bet tai yra, žinoma, begėdiš
Administracijos vadai sena kiausias humbugas. Bolševi
te, pasitarę su prezidentu ir kai gaivina kapitalizmo siste
valstybės sekretorium, nuta mą Rusijoje ir jie bus priešin
buržuažin'iems pailinkirė tuojaus sušaukti senato gi
mams!
užsienio reikalų komisiją ap Tikroji metimo priežastis
svarstyti tą naują sumany yra arba ta, kad kai
kurie
mą.
Francijos komunistai atsisako
įsakymus,
Iš to yra aišku, kad Ame pildyti Maskvos
rikos valdžia jau yra pasi skaitydami juos kenksmingais
rengusi “grįžti Europon”, Francijos darbininkų judėji
mui: arba ta, kad viena klika
tiktai dar galvoja, per ku Francijos
komunistų partijoje
rias duris butų geriaus jon stengiasi, išėsti kitą kliką, neeiti.
pasidalindama su ja Maskvos
Bet kol valdžia galvoja, “sandvičiais.”
tai Europa gali iš naujo su Bet žiūrėkite, l*wip elgiasi
sipešti. Ar nebūtų buvę ge-| vyriausieji komunižmo pilio
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paveda kap. Elirhardt’ui suor
ganizuoti tam tikrą “tarybą”,
kuri rūpintųsi pašalinti iš ke
lio “negeistinus” asmenis. Pra
sideda žudynių vakchanalija:
“Pašalinti redaktoriai at miršta nuo budelio rankos
sikreipė į ‘L’iHumanilė’ ad Erzbergeris,
Haase,
Rathe-

“Einant 1918 m. stalisti-l dalyką, už kurį galima viską
nėmis žiniomis, Jungt. Valst. parduoti arba viską nupirkti,
buvo daugiau kaip 3,325,000 visais galais tapo apgautąs.
žydų, žinoma, Tas skaičius Rusų popieriniai rubliai ant
dki šios dienos dar pasididi šuns uodegos nuėjo; vokiečių
markes su ostais
no. Pietų Amerikoje žydų okupantų
yra 108.000.”
taip atpigo, kad žmogus rin

Iki

kęs krovęs pinigus, už dešim

šiol, laikraščių pranešimais,. li
ko nužudyta apie 350 politikos
veikėjų.
Praeitą pavasarį monarchistai sumanė nužudyti iHardeną.
Kai vieną vakarą Harden grį
žo vėlai namo, žudeikos už
puolė jį ir baisiai sumušė ge
ležinėmis lazdomis. Tyrinėji
mai parodė, jog užpuolime da
lyvavo Grenz ir Weichardt,
priklausančiu kap. Ehrhardto
“tarybai”.

tis ar .net šimtus tūkstančių,
vos tik keletą litų tegavo, už
kųi’iuos ir nekažin ką ten u pi ūk
si. Tarnautojams ir žemie
siems valdininkams algos litais
nodidutės, o brangumas paki
lęs ir dar vis kyla ir kyla ir
kasžin prie ko prieis, Tai ir
iš gaunamų litų tarnautojams
gyvenimas dar sunkesnis, negu
būdavo iš auksinų, čja darosi
dirva visokiems kyšiams ir
išnaudojimų, kas vėl blogai į
visą Lietuvos gyvenimą atsi
liepia.

riai Francij oje akyvaizdoje ši
to pažeminančio partijos “va
lymo”. Vienas Amerikos ko
munistų laikraštis rašo:

ministratorių Marcel’į Cach-, nau

iną; bet jis su ašaromis (!
“N.” Red.) jiems pranešė,
kad Komunistų Internacio
nalo įsakymas turi būt įvyk
dytas.”

Ponas Cachin’as,
kuris iš
džingos pavirto komunistu ir
kurį Maskvos diktatoriai
už
tai pastatė priešakyje Franci
jos “revoliucinio proletariato”,
šiandie žliumbia, kaip sena bo
ba, matydamas, kaip jo vien
minčiai yra atstatomi nuo ėd
žių. Žliumbia ir liepia nusk
lenkti Maskvai, nes komunistų
partija yra jos auksu užlaiko
moji tarnaitė.
Bicdnas Cach’inas jaučia, kad
ir jisai pats gali susilaukti to
kio pat likimo, kaip jo sėbrai.
Jisai jąu ir dabar yra netekęs
vyriausiojo redaktoriaus “džiabo” ir turi tenkintis biznio ve
dėjo vieta.
Parsidavę Maskvai, Franci
jos komunistai prarado ir visą
savo vyriškumą, ir proletaria
tas šiandie gali žiūrėti į juos
tiktai su panieka.

ir

daugybe

kitų.

Laiškas iš Lietuvos

Lietuva, 1922, XII-5.
Senai jau senai rašiau! Ka
me priežastis, gal paklausite
Pasirodo priežasčių daugybe,
bet kai reik pasakyti, tai ir
negali sugraibyt. Tikriausia
priežastis bus, tai
ūpo ncbuvimas. O be ūpo - gyve
nimas tuščias ir darbas nevy
kęs. Nesyk į stengiuosi susi
daryti dirbtinį ūpą, bet niekas
neišeina, dar smarkiau gyveni
mo kirminas pradeda širdį
Ruduo šiemet grdžus buvo.
graužti. Gal, maniau, kokia Javai ir daržovės gražiai susisielos sloga įsimetė, gal kas, valė. Žiema, galima sakyti,
gal koki vaistai ar priemonės labai ankstyba. Jau apie vitai prašalintų, bet žiuriu ir sųšvent truputį
pasnigo ir
klausaus, kad ir mano kaimy pradėjo šalnoti. Pasakoja, buk
nai ir pažįstamieji tą patį jau neskubių darbuose žemdirbių
čia. Kals per paibelis!? kalba ir bulvės su daržovėmis apša
mės susieidami, ar net .
lo. Nuo gruodžio 1-os dienos
oras ar atmosferos slėgimas... tiesiog žiema prasidėjo. Paša
Slėgimas! Jeigu kas man lo ligi 5— 8 laipsnių ir pasni
šioj valandoj butų 100 litų go tiek, kad net rogių keliai
davęs, nebočiau suradęs žo pasidarė. Upės mažesnės, ži
džio nukarekterizuoti dabarti noma, sustojo, bet Nemunas;
nį Lietuvos gyvenimą. Slėgi nors su dideliu ižu, bet plau
mas ir dar toks slėgimas jau kia. Šiaip viskas eina papras
čiasi Lietuvos gyvenime, kad ta vaga.
tūkstančiai žmonių
nuleidę
Nors karo stovis neva pa
galvas vaikščioja. lyg žemes
pardavę. 'Permainų pastaruo naikintas, bet “kariškas cenju laiku įvyko daugybė; šiokia corius” savo ilgais pirštais grai
ar tokia permaina visuomet bosi po žmonių sielas: tankiai
sujudina pilkąjį gyvenimą, į- laikraščiai išeina su baltais proneša gyvumo, žingeidumo. Bet taripais, o kaikokį leidinį net
pas mus —tas gyvenimas, kaip ir prie konfiskavimo priveda.
vilkosi tarsi
žydelio arklys Ir su užsieniu laikraščiais ne
ne
plentu nuo Šakių ligi Vilkaviš daug ceremonijų daro*
visi No. No. gaunama. Tai tiek
kio, taip ir tebesivelka.
Tik pagalvokit: kaip garsios šiuo sykiu.—Pranės Brolis.
triubos balsas ėjo per visą Lie
tuvą obalsis: išeis sava •valiu
ta, savieji tikrieji lietuviškieji Del Chicagiečm Memo
randumo Klaipėdos
pinigai—0us geriau; susirinks
Klausimu.
naujasis seimas —< bus geriau;
'----------taps panaikintas ka‘ro stovis—
bus geriau; tas, šitas ir anas
J memorandumą Klaipėdos
bus padaryta ir Lietuvoj bus krašto klausimu, kurį Chicadangus! (Seniau sakydavo
gos lietuvių delegacija įteikė
rojus, — bet kadangi rusai ro Jungtinių Valstijų Sekretoriui
jų pasisavino ir tas jų rojus Hugbes’ui ir Illinois valstijos
jau visame pasaulyje žinomas, senatoriui Medi 11 McCormitai Lietuvoj krikščionys ir dar ck’ui, delegacijos pirmininkas
net demokratai —" dangų ant J. J. Elias gavo iš jų šitokių
žemės vykdina). Bet tie visi atsakymų:
žadėjimai palieka žadėjimais,
I
gyvenimas— gyvenimu, vargai
—vargais, netobulumai — ne
“Washington, Gr. 3b, 1922.
tobulumas. Nė litai, nė sei
“Pone: — Dėkodamas pra
mas, nė kitoki visokį paibeliai nešu Tamstai, kad esu gavęs

Teismas nuteisė Grenzą 4
metams ir 9 mėn. kalėjimo, o
Weicbadrtą 2 metam ir 9 mėn.
Kai tardymas artinosi prie
galo, teismo pirmininkas su
teikė žodį Hardenui.
Aiškiai
buvo matyti, kad Harden dar
ne visai pasveiko nuo sumu
šimo. Pasirėmęs lazda, jis
pasakė nepaprastai įspūdingą
jealbą. Reikia žinoti, kad Har
den savo giminiu yra žydas. O
monarchistai pirmon galvon
ir skelbia karą žydams, ypač
pažangiems ir įtakingiems žy
dams. Harden griežtai pa
smerkė tuos, kurie skelbia ne
apykantą prieš žydus ir prašė
Naujas mėnraštis.
teismo parodyti pavyzdį, kad
I
_______________
Praeitų metų pabaigoje Chi Vokietijos žmonės netoleruos
cagoje pradėjo eiti naujas mė tos pušies barbaringų žudynių.
nesinis laikraštis
“šviesa”. .Jis sakė:
Laikraštį leidžia Lietuvių švie
“Einšteinas išvažiavo .Ta
timo ir Cicagos Traktų Drau penijon todėl, kad Vokieti
gijos. Laikraštis eisiąs štai ko joje jam darėsi pavojinga
kiems tikslams:
gyventi. Del tos pačios prie
žasties Warburg išvažiavo
“Mes ateiname su nusta
tytais gyvenime ir savo dar Amerikon. O aš, — ar aš
galiu būti užtikrintas, kad
buotei griežtais ir patvariais
belipant į traukinį ar tram
audros ūbaisiais...
vajų nebus padaryta pasikė
“Musų išsitarimas ‘audros’
sinimo mane nužudyti?
nereiškia ir nenorėtum kad
“Kai kaizerizmą apėmė
suprasta butų, jog skelbsi
mirties agonija, manęs buvo
me kokią nors ‘revoliuciją’
prašyta paraišytd atsišauki*draugijinę ar politinę. Mes
norime sukelti audrą lietu mą į Amerikos žmones. Tas
atsišaukimas buvo pasiųstas
vių dvasios gyvenime! O tai
beviešimu telegrafu.
Pats
būtent: audra, kuri nuplo
kaizeris pasakė: ‘Kodėl ne
vus musų sielas atgailos
paskirti Hardeno delegatu
ašaromis ir apvalius mus
taikos deryboms vesti? Jis
širdis, paverstų mus kiltais
žmonimis ir kad mes bū buvo mano aršiausias prie
šas, bet šiame atvejyje jis
tum verti įžengti į naują ir
gali atnešti naudos’ ”.
iš naujo atgimdytą sielingumo, grožio, atsigini imo ir
Anglų žurnaluose nesenai pa
dievybės pasaulį. Nesą įsi sirodė Hardeno straipsnis, ku
tikinę esame, kad šioj gady riuo jis smulkmenihgai apra
nėj ypač reikia mums pra šo, kaip įvyko pasikėsinimas
dėti gyvenime — sielos ir ant 'jo gyvasties. Ten jis vėl
dvasios gyvenime — griežtai nurodo į tą faktą, jog Vokie
naują pasaulį tverti; kad tijoje monarchistai dar nėra nieko gero Lietuvai nedavė ir
nežada duoti.
.mums reik iš pat pamato re galutinai
parblokšti.
Kam Sčimas, kaip visiems jau ži
formos—ir toj reforma tu panija prieš žydus yra tik
ri būt musų tikybos srity.” l<aul<e. Tik renybeje monar- noma, susirinko maždaug toks,
Taip

tai

redakcija

aiškina chistai

savo tikslus. Iš viso, to aišku
tik viena: kur nėra minties,
ten žodžiai ateina į pagelbą.
Ištikrųjų reikia turėti savingo
gabumo pripasakoti tokią krū
vą žodžių ir neišreikšti nė vie
nos konkretės
minties. Tokiu
J
jau “aukštu” ir bombastiiūu
stilium prirašytas visas laik
raštis. Visa tat duoda pama
to manyti, kad toji “'Šviesaįk
Švies taip jau skaisčiai, kaip
tie mėnuliai, kurie, pasak Go
golio, yra labai netikusiai pa
daromi Hamburge.

MAXIMILIANO HARDENO
KALBA TEISME.
Nesenai Berline buvo teisia
mi M. Hardeno užpuolikai.
Hardcdi yra vienas žymiausių
Vokietijos publicistų. Kąro me
tu jis drąsiai pakėlė savo bal
są prieš junkerių politiką. Jo
įtaka žmonėse buvo nepapras
tai
didelė, todėl ir kaizerio
»
valdžia nedrįso jo kliudyti.
Kai griuvo Vokietijoje niomirchija, Harden nesiliovė rašyti
apie junkerių darbus ir įspėto
žmones prieš galimą pavojų iš
monarchistų puses. Tas įspėji
mas buvo ne bergždžias: prasi
deda paskilbęs Kappo sukili
mas, o vėliau visa eile politinių žudynių. Monarchistai, nu
degę nagus Kappo sukilime,
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ruošiasi

generaliniu

mušiu su demokratija. Todėl,
sako Harden, demokratijos ša
lininkams reikia budeli ir ne
duoti monarchistams progos įsigalęti.
------ 1-- -—.

KIEK YRA ŽYDŲ PASAULYJE

“Je'vvish Chronicle”, , pasak
‘Liet. žiu.”, rašąs, jog pasau
lyje yra daugiau kaip 15,400,000 žydų. Jos rašo*:

‘^Rytų Europoje, būtent,
Ukrainoj, Rusijoj, Latvijoj,
Lietuvoj, Lenkijoj, Rumuni
joj, Vengrijoj, Čekoslovaki
joj ir Austrijoj yra 9,250,000
žydų, tai reiškia 8(4% visų
tose šalyse gyventojų yra žy
dai. šiaurės Afrikoje yra
280,000; Rytų Afrikoje 50,000; Pietų Afrikoje 50,000.
Azijoje dižiatįsias žydų skai
čius yra Palestinoje, iš viso
apie 83,000, kurie sudaro
12^% visų gyventojų Pa
lestinoje. Sirijoj, Mesopo
tamijoj ir Arabijoj yra 140,000 žydų, kurie sudaro D/2%
visų gyventojų tose šalyse.
Mažojoj ir Centralinčf Azi■—joj ir Sibire yra 325,000 su
darant ^2% visų gyventojų.
Japonijij, Kinuose ir Indijoj
yra apie 25,000 žydų. Aus
tralijoj 7,000, o Jungtinėse
Valstybėse žydų skaičius di
džiausias.

•■į?

koks ku’vo

kia

Stei^į.

visuoninės

Seimas.

lAei-š-

rezoliuciją,

priimtą

Amerikos lietuvių organizacijų
atstovų susirinkime Chicagoj
gruodžio 17 dieną 1922 metų,
o taipjau Tamstos ir Įeitų A.me-

nusistatymas ri'kos-Lieluvių

šiek tiek nusistovėjęs. Reiškia
kunigai su davatkomis' Lietu
voj vieš])atauja.
Reiškia da
vatkų—krikščion iais demokra
tais pasivadinusių — Lietuvoj
dauguma. Davatkos ir kle
rikalai Lietuvoje viešpatauja
ir K<kaip ilgai viešpataus, sun
ku atspėti. Davatkos ministeriai, davatkos valdininkai, da
vatkos milicininkai. Lietuva
—davatkynas, skruzdynas, ar
teisingiau pasakius— kirmelynas.
•
Gal kas užmes: juk yra liau
dininkai, socialdemokratai ir
l.t. Taip, yra bet kas iš to, kad
jų mažuma. Sakysite: kodėl
liaudininkai išleido iš savo
rankų valdymo vadžias, juk jie
pirmieji buvo Lietuvos valdžios
tvėrėjai!? Taip, buvo; bet
galima numaynti, kaip buvo
sunku išgriautą šalį tvarkyli,
kuomet kunigai, zakrastijonai
ir , špitolninkai su davatkomis
kantarai su kantarkoms nepa
laikė ir viską statomą ir tvar
komą ardė!..
Dabar keletą
žodžių apie
brangenybę Lietuvoj. Buvusios
iš okupacijas laikų vokiečių
markės arba vėliau tas mar
kes pavadintos lietuviškais au
ksinais, nubaukrutino Lietuvą
ligi paskutinių skąrmalii. Lie
tuvos žmogus iš senovėj papra
tęs į 4>ii)igą žiūrėti kaip i tokį

.L.ižui!''!,'

Tamstų

Prekybos

Ka

meros viršininkų patiektą me
morandumą, ir vieną ir antrą
liečiančius
Klaipėdos krašto
dispozicijos klausimą.
“Į duotus tuose dokumen
tuose pareiškimus
atkreipta
rūpestingo domesio.
“Liekuos Tamstos palankus
tarnas (pasirašo) Charles E.
Hughes.”
II

“Washington, gr. 28, 1922
“Malonus p. Elias: —- Pra
nešu Tamstai, ir kartu mel
džiu Tamstos mano vardu pra
nešti kitiems, kad chicagiškės
Amerikos Lietuvių Prakybos
Kameros memorandumą esu
gavęs.
“Tamstos nuoširdusis (pasi
rašo) Medill Mc(k)rmick.”
LENKAI UŽPUOLĖ UKRAI
NIEČIŲ SKAITYKLĄ.

Galicijos ukrainiečių spaudos
žiniomis, kaime Pilvarki (GaŪcijoj) ukrainiečiai
surengė
viešoj ukrainiečių skaitykloj
savybės vakarą. Laike pasi
linksminimų
įsibrovė yiclos
lenkai ir, sumušę ukrainiečius,
sunaikino skaityklos turtą, iš
sinešdino be jokios pabaudos.
Mat policija, užsiėmus ukrai
niečių persekojimais panašių
įvykių nenmto.

NAUJIENOS, Chicago, Ui

'šeštadienis, Sausis 6, 1923

Kaip Lenkai puolė Lietuvą
(1922 m. Rugpiutis-Rugsejis)
Lenkai yra tokie
žmonės,
kad savo kaimynų nekandus
ramiai gyventi negali. Tai liu
dija kiekviena tauta, kuri rubežiuojasi su Lenkija, Paimbėgį, iš
sim vieno mėnesio
rugpiučio į rugsėjį, tai maty
sime, kad ištikrųjų taip yra.
Čia paduodama tik dalis to,
ką lenkai padarė. Būtent: š.
m. rugpiučio mėli. 18 dieną
lenkai puolė Giedraičių m. net
du kartu, — rugpiučio 19 die
ną darė trečią puolimą; rezul
tatai - - jų vienas nukautas.

ręgo” teisėją. Tarp kitko žmones buvo užklausti ar norį dė
tis prie Lenkijos, visi tylėjo
ir nieko neatsakė, tik buvęs
žmonių taupė vienas iš “povstancų” šuktelėjęs, kad “chcemy” ir buvo užprotokoluota
gtfyentojų “noras.”
Toliau “povstancai” ragino,
kad greitai atvykstančiai Tau
tų Sąjungos Komisijai žmones
duotų
įvairius ant lietuvių
skundus.
Kadangi paaiškėjo,
kad žmonės daugiau turį nu-

tai buvo pasiūlyta išnešti nors
jino savo užmanymus, bet ir tokią rezoliuciją: lietuviai esą
šį kartą jiems nepasisekė vie Jonišky ir neleidžia žmonių iš
nas iš jų sužeistas; tai įvyko •neutraliuos juostos į bažnyčią,
iš 19—•20 nakty. Rodos, kad tai reikia dėti pastangų išvyti
viskas gerai:
milicija išvijo juos ir skųsti Tautų Sąjungos
lenkus ir dauginu, nors dalelė Komisijai... ši rezoliucija ta
bus Giedraičiuose ramu. Tik po nebalsavus užprotokoluota.
Rugpiučio 25 dieną 6 vai.
tą pačią dieną anksti ryto 6
valandą įniršę lenkai dideliu lenkai apšaudė širvintus, bet
smarkumu vėl puolė Giedrai milicija juos išgijo sunkiai vie
čius; vieni šaudydami ėjo pir na sužeize
Rugsėjo m. 3 dieną lenkai
myn, kiti likę užpakaly plėšė
nekaltus gyventojus. Miestely iš Avižonių kaimo (ties Širišplėšė krautuves, išdaužė lan-j <vinląis) puolė, žmonių milici
gus; kur buvo uždarytos du- ją, beit pasekmės tokios: vie
rįs — ton išlaužė, žodžiu pa nas, lenkas užmuštas ir 4 su
darė milioninius
nuostolius žeisti.
gyventojams. Keletui žmonių
Gi tą patį įvykį aprašydama
net paskutinius marškinius nu “(razeta Wilenska” 202 Nr.
vilko. Ypač labai mušė žydus, taip sako: “Litvvini w šile parų
kad šie ^nenorėję nurodyti kur kompaniji, rozpoczęli ogieii z
yra vietos milicija.
Milicija karabinow ręcznych i maszykiek pajėgdama sudarė reika nosvycli... w vvalkach nicdziellingas iš žmonių jėgas ir pra nych zginęlo po stronie lite\vdėjo tokius “geradėjus” kraus skioj 4-ch ludzi, 10 zeš bylo
tyti laukan; pačiuose Giedrai rannycb; po stronie zas mičiuose 3 lenkpartizanai gavo licji jest 1 zabity i 2 rannych”
galą. Lenkai nieko nepešę pa (Lietuviai skaičiuj poros kuo
sitraukė Krau jalaidžių kaimo pų, pradėjo ugnį iš šautuvų ir
link. Po mūšio rasta 9 legionų kulkašvydžių... savaites kovo
šautuvai, keletas rankinių gra se žuvo lietuvių 4 žni., 10 bu
natų, išmėtyti durtuvai ir ki vo sužeistų; gi milicijas pusėj
tokia lenkų • kariuomenės var 1 užmuštas ir 2 sužeisti% •
tojama karo medžiaga.
Šioms kovoms praėjus, tą
Dar vienas, net ir juokingas pačią dieną (rugp. 3 d.) žino
dalykas, tai lenki]
kareiviai mas neutralinėi juostoj lenkų
Lygu n i uAIei Ii un ų “’placu v kos” partizanų gaujų) vadas Virba-

t

ėjo rugpiučio 16—\7 naktį neutralinėn juostoji, kad pasivo
gus bulvių. Užėjo bulvių sa
vininkas ir pastebėjo, kad jam
bulves “padeda kasti,”
ėmė
artintis prie “talkininkų,” bet
pastarieji neprisileido a^tyn ir
pradėjo šaudyti.
Tuo tarpu
“placuvkų” kareiviai manyda

mi, kad lietuviai juos apšaudo,
pradėjo smarkiai “bombarduo
ti” -neutralinę juostą.
Šaudy
mas tęsėsi kone pusę vai., kol
grįžę “talkininkai” su bulvė
mis prisipažino, kad jie šau-
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Iš rugpiučio 19 d. į 20 dieną
Joniškiu rajone neutralinės
juostos iš Vilniaus atvyko apie
• 60 lenkų partizanų, taip vadi
namų
Aukštosios
Silezijos
“povstancai.” Dalis jų apsisto
jo Medeikių, Skardžių ir Šur
ga norių kaimuose; likusieji —
lenkų sargybų užpakaly. Ku
riuo tikslu jie čia atsibaladojo — nežinia, tik žmones sa
ko buk esą pasirengę pulti Jo
niškį, Dubingius, Giedraičius
ir Širvintas.
Atvykę tuojau
pradėjo žvalgytis po neutralinę
juostą ir kadangi aprūpinti la
bai blogai, tai ėmė plėšti nuo
gyventojų reikalingus sau daik
tus, ypač maistą. Šiame rajo
no partizanams vadovauja S)tanislaw Peslak, pasivadinęs “Ko
mendant miliciji 3-go okręgu.”

rv

pritraukia ir iš vietos vaikinų
tarnybon, tai pastarieji suži
noję kokiam tikslui juos pri
ėmė, pradėjo atsisakinėti nuo
pareigų, smiešdami savo gink
lus pas Pesliaką. Šis gi matydamas, kad milicininkai atsi
sako , paprašė “i*ovstancų” te
roro biuhi priversti atsisakiu
sius bubi partizanais. Na, ir
plakė “povstancai” atsisakiu
sius. ..
Tie patys “povstancai” sto
vintieji Medeikių kaime rug
piučio m. 22 d. prievarta su
varė artimesnių kainu] vyrus
i savo /‘gmina” susirinkimui
daryti. Neva rinko 3-čio “ok-

apylinkes seniūnus paaiškino,
kad
greitu laiku neutralinėn
j uostini atvyks kariuomenė,
kuriai reikėsią duoti vietos kai
muose. Maistu jis patsai žadė
jęs “aprūpinti,” tik butai jiems
reika'lingi. , Dar įsakė seniū
nams,
kad gyventojai jokių
klinčių kariuomenei nedarytų
ir be prieštaravimų pataisytų
per savo laukus kelių tiltus,
kad butų galima pravažiuoti
su artilerija ir gurguole. Tuo
pat metu susiorganizavę Liu
bavo rajone (Suvalkijoj) len<
kų partizanai apšaudė vietinę
žmonių miliciją.
Kad save pateisinus, prisidengti nekaltais,. lenkai duoda memorialus Tautų Sų j uli
gai. Taigi iš š. ini. rugsėjo m.
5 dienos lenkų laikrašty “Gazeta VVilenska” skaitoine, kad
Trakų valsčiaus gyventojai ne
va tai rengia Įteikti Tautų Są
jungos Komisijai
memorialą,

SS
SS
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kuris
apimsiąs
tik dalį tų
skriaudų, kokios “perneša” ne
utrali nes juostoš gyventojai,
ryšy su lietuvių represijomis.
Po kai kurio laiko tam pa
čiam “Gazeta Wilenska” pa
duodama Širvintų valsč. “gy
ventojų” rezoliucija, kurie po
kovų ties Avižoniųiis susirinko

ve lenkų'tautiečiais, kreipiasi
i Pilsudskį, kad priskirtų ne
utrali inę juostą lenkams ir tą
Vilniaus žemių dalį, kuri yra
‘•Kauno Lietuvos” valdžioj. Re
zoliucijoj dar sakoma: “Neišpildžius prašymo, bus griebia
masi atatinkamų žygių ir gy
ventojai p nulūš kovą su lietu
viais; neturėdami ginklų pri
versti išeiti į mūšį su dalgė
mis” yra visai nevykęs išro
dymas savo nekaltumo,
nes
kiekvienam lietuviui žinoma,
kad tokius “memorialus” ’ ga
mina lenkų partizanai, tik gy
ventojų vardu prisidengę.
čia ir tenka nurodyti kdjkių
“dalgių” lenkai griebiasi. lyugpiučio mėli. 22 d. lenkai Šir
vintų rajono partizanams Avi
že nysna iš Vilniaus atvežė 7
vežimus ginklų: kulkašvydžių,
bombosvydžių, šautuvų, šovi
nių ir granatų. Ginglus atga
benti buvo priversti
Širvintų
gyventojai, tuo laiku savo rei
kalais buvę Vilniuj, kur juos
lenkų žandarai sulaikė ir įsa
ke važiuoti sulig jų nurody
mo.
Karlu su ginklų transportu
atėjo ir 30 partizanų. Tą pat
dieną per Ramaškonių kaimą
praėjo aipie 300 partizanų, ap
sirengusių kariškais rūbais; sa
kėsi, kad esą “Ulany polskie.”
Tai tokie “gyventojai su dal
gėmis!”
it tvyk s tane ių

Kita Priežastis kodėl S
Jums Pareina Atida
ryti Sąskaitą
SS

vai. lenkų partizanai puolė
Bagdonių, Stareikių ir Stavkos kaimus; pašaudę kokį pus
valandį—pasitraukė.
r Š. m. rugsėjo m. iš 13 į 14
d. naktį lenkai apiplėšė Pa
grauži i] dvarą Liubavo valsč.
(Suvalkijoj;) pagrobę du ark
liu ir du vežimu gabenosi Len
kijon, bet vietos žmonės su
milicijos pagalba, juos sulai
kė ir privertė, palikus grobį,
pasitraukti. Iš “streiko” vežime paliko du prancūzų šautuvus.
Čia apibudinta tik dalelė
lenkų* puolimų, bet toli gražu
ne viskas Manau, kad kas

mirs pernešęs lenkų jungą pil
nai duos tvirtinti išdėstytus čia
faktus ir galės daugiau dapildyti, o tuo tarpu savo kailio
patyrimu, skelbiu tai plačiojo
pasaulio domesiui. <

—Pavergtasis.

Prisidėt prie musų 1923
m. Kalėdinio Taupimo Kilota

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j
visas dalis

Lietuvos

Klesos prasideda dabar
Taupyk po 50c., .$1.00, $2.00 ir $5.00 į savaitę, o

Turėsi Pinigą Ateinančioms Kalėdoms
Mes mokam 3% nuo Taupomųjų Sąskaitų.
Pinigus siunčiame į Europą.
Išnuomojame saugiausias dėžutes.
Mes skoliname ant nekrutamo turto.

< i

Laivai išplaukia kas sa
vaite nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46 gatv^, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovonds yra ant visų šitų Jai.
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promena<lines lubos tik 3 klesos pasažieriams naudotis.
Laivai: “Mount Clay”,
“Hansa”, “Bayern”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya”
taipgi spociales kajutos.
Nauji laivai trimi šriubais “Resolute”, “Reliancc” ir “Albert Ballin” veža
1. 2 ir 3 klcsoS pasažierius

Sši
SS
SS

Viso depozitu............ $6,532,765
Taupomųjų Depozitų . (4/208,378
Atsargus taupytojas jieško semxir augančio banko, nes
augantieji’ depozitai parodo auganti stiprumų. Kaipo atsargus
taupytojas tamsta norėsi augančio banko, kuris rūpintųs tam
stos taupmenomis.
|
tyusų depozitai nuo rugsėjo 15 d., 1922 m. padaugėjo $520,000 ir kasdien vis didėja.
*
s
Pinigai perkelti j Noel State Bankų ir depozitai padėti prieš
sausio /16 d. neš nuošimčius nuo sausio 1 d.

1 unc
.50
6 unc. $2.75
12 unc. $5.25

MAIŠINYS — Seninantis skysčius
suteikiantis gėrimui lengvą ir minky
tą skonį. .
1 uuc. 50c.
1 unc. ant galono

California Vineyard
Products
3118 W. Van Buren St., Chicago, III.
Tol. Nevada 54G7.
Vineyard Ledi, California.

Plunksnos

Tik-ką apturėjome siuntinį
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
United American
kių plunksnų iš Europos, Mes
Lines
jas siūlom pirkti nepaprastai že
154 W. Randolph St.,
momis kainomis ir kiekvienam
Chicago, III.
arba Įgaliotieji agenai.
kostumeriui, kuris pirks už $20
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes
Pirmas
Lietuvispadarom patalus ir priegalvius
J. P. VARKALA & CO.
jums belaukiant. Neskaitom
PUBLIC ACCOUNTANT
AUDITOR-ius
nieko už pasiuvimą ir supysimą.
Ofisai:
Mes taipgi parduodam bovelni3241 So. Halsted Str.,
203 Dearborn St.
nes užklodes. Plunksnas atChicago, III.
naujinam.
Telefonai:

Valstijas bankas.

Turtas virš $4,900.000.00

35th Street, Archer ir Hėyne Avė
Atdaras Antradieniais ir šeštadieniais vakarais
6 iki 8 vai.

Boulevard 5066

Harrison 6872

Superior Feather &
Do\vn Company
18.33 South Halsted Street,
Tel. Roosevelt 8430

Paluku Laikas Vėl!
iz-

Pearl Ouoen Koncertinos

Dabar mokama palukiai nuo jūsų taupomųjų sąskaitų šitąjį
Banke. Tik atsineškite savo knygutę bet kokiu dienos laiku įLrn“
dien ir jūsų palukiai bus įrašyta. Ir nutarkite sutaupyti daj$5ad
per sekamus šešis menesius — jūsų palukiai bus ,dar didesniu

Jei neturite taupomosios sąskaitos čia — atidarykite ją dabar.
Tai yra tikriausias būdas pinigams rinkti.

1

Ir nepamirškite, kad dar galima atidaryti Kalėdinio Taupymo sąskaita.

Central Mąnufacturing
District Bank (
1112 West 35th Street

Bankas, kuris pade

Turtas virš -

da varytis priekin.

$7,000,000.00

r

SS

100% Vynuogių Sunka. Absoliu
čiai be priemaiščių . ar išlaikomųjų
vaistų.
Šita vynuogių sunka yra pagamin
ta iš Californijos vyno vynuogių, raš
kytų kada yra nusirpę ir turi visas
įgimtas sudėtines. Jos yra sutrina
mos ir išsunkiamos, nieko nėra pridė
ta pasaldinimui ar kokių kitų medžia
gų taip kad joje yra originalis vynuo
gių SKONIS ir KVAPSNIS.
Šitas gaminys yra daug geresnis
negu sunka pagaminta iš vynuogių
nuskintų ir pervežtų daug dienų, tam
atgal, kadangi ji yra padaroma tą pa
čią dieną, kada vynuogės gaunama iš
vyndaržio.

Bourboninis, Ruginis, škotinis, Ai
riškas, Brandinta, Likierinis, Kimelinis, Anisette, ir k.
Šitie paskoniai yra vartojami pro
porcingai 1 unc. ant l^ Jki 2 galonų

S8
Per septynioliką metų Noel State pankas
išaugo j stiprų banką, kaip tą parodo sekamos
ištraukos iš Valstijos Auditoriaus pareiškimo
gruodžio 29 d., 1922m.

Priduoda sveikatos —
Apetito.

10 gal.bertainis............. $12.75
30 gal.bertainis ............... 60.00
50 gal.bertainis ............... 85.00

L>

SS

Tyra Californijos Vyno
Vynuogių Sunka
Raudona Balta

, Paskoniai, Sunkos
Garsi O!d Tom rūšis.

South West Irusi and Savings Bank

kalėjimų paliuosuoli -krimina
liniai prasikaltėliai, kaip ka
riai, taip ir civiliai žmonėš.
Daugclis'jų basi ir apiplyšę,
matyti, kad tyčia atkeliavę į
neutralinę juostą pasiplėšti,
kad apsivilkti; žmonės pasako
ja, kad kai kurie partizanai iš
sitarę,* buk, lenkų valdžia paliuosuojant iš kalėjimų sakiusi:
“Eikite į neutrąlę juostą, iš
vykite lietuvių partizanus, —
ten gausite visko!” Beveik kas
dien partizanų skaičius didėja
ir visi iš tų “gerųjų”.., chu
liganų.
š. m. rugsėjo m. 9 d. lenkai
prisiartino prie dvaro Paširvintis^tr šaudė Širvintų pusėn.

namą bakūžę, pasitraukė. Tą
pačią dieną 14 vail. stipri len
kų grandinė artinosi prie Šir
vintų iš Kielų kaimo pusės ir
apšaudė miestelį, — gi 21 yal.
aiųt kryžkoljio šlirvintaiHPaširvintis-iKielai, lenkai ėmė šaudy
ti lietuvių įpusėn ir įsitrauk
dami padegė prikrautą javų
kluoną (trobą); sudegino dar
porą trobų, kad gyventojams
jiarodžius savo “galę” ir sa'ktv
jei dar neįsileisią jųjų, tai su
deginsią visą Širvintų iii. ir

apylinkės kaimus. Bet gyven
tojai prie tokių gąsdinimų yra
pripratę ir nelabai boja, nes
kiekvienas yra pasiryžęs ginti
savo samanotą bakūžę, nors ir
pavojingiausioj valandoj.
Š. m. rugsėjo m. 11 d. lenki]
partizanai ir policijantai už
puolis Vardžiakiomių kaimą
(Ežerėlių apškr. Dūkšto vai.);
tikslas jų surinkti visus jaunus
vyrus iš neutralūs juostos, kad
varu privertus stoti lenkų ka
riuomenėn; sugavo vieną tik
civilį vaikiną ir nusivarė plak
dami “nagaikomis” Dūkšto
miestelin.
Š. m. rugsėjo in. 10 d. 12

Yra geriausios; patariamos ir
naudojamos geriausių koncerti
nų Gręjikų ir Mokytojų,
Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music
Company,
IŠDIRBĖJAI

ir

INI’ORTUOTOJAI

Geriausią Armonikų
Pasauly žemes nėmis
kaino m i s
negu kitur
kur
priež
karą.
Gvarantuojam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga
dykai . In
formacijų ir
pirki kams
katalogo ra
, Syk angliškai.

RUATTA SERENELLI
ACCORDEON MFG. CO.
817 Blue

SS
SS

i
SS

K

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojamų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų
armonikų ir balalaikų.
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
.
i . .
f x
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i
Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė.,
Chicago, III

Tel.: Boulevard 7309.
t

Island

Avė.,

Chicago III.

Tel. Humboldt 727G-J

M Avė. Pirtys.
Turkiškaj-KusiŠkos Pirtys ir Barzdaskutykla, Elektrinė Maudyne —
Atskiras skyrius moterims. *

Atdara dienų ir naktį«
20H9-41 W. North Avė.

prie Mihvuukee A ve., ir Robey St.
“Ja” stotis.
Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

šeštadienis, Sausis 6, 1923
kuris
apimsiąs
tik dalį tų
skriaudų, kokios “perneša” neutralinės juosto’s gyventojai,
—1------------ryšy su lietuvių represijomis.
(1922 m. Rugpiutis-Rugsejis)
Po kai kurio laiko tam pa
čiam “Gazeta Wi'lenska” pa
Lenkai yra tokie
žmonės, ręgo” teisėją. Tarp kitko žinoduodama Širvintų valsč. “gy
kad savo kaimynų nukandus nes buvo užklausti ar norį dėventojų” rezoliucija, kurie po
tis prie Lenkijos, Visi tylėjo
kovų lies Avižonimis susirinko
dija kiekviena tauta, kuri ru- ir nieko neatsakė, tik buvęs į mitingą, kur jausdamiesi sa
bežiuojasi su Lenkija, Paim- žmonių taupė vienas iš “pov- ve lenkų tautiečiais, kreipiasi
begį, iš stancų” šuktelėjęs, kad “chce- i Pilsudskį, kad priskirtų nesim vieno mėnesio
rugpiučio į rugsėjį, lai maty my” ir buvo užprotokoluota utralimę juostą lenkams ir tą
sime, kad ištikrųjų taip yra. gyventojų “noras.”
Vilniaus žemių dalį, kuri yra
Toliau ‘^povstancai’/ ragino,
Čia paduodama tik dalis to,
‘MKaumo Lietuvos” valdžioj. Re
ką lenkai padarė. Būtent: š. kad greitai atvykstančiai Tau zoliucijoj dar sakoma: “Neišm. rugpiučio mėn. 18 dieną tų Sąjungos Komisijai žmonės pildžius prašymo, bus griebia
įvairius ant lietuvių
lenkai puolė Giedraičių m. net duotų
masi atatinkamų žygių ir gy
Kadangi paaiškėjo,
du kartu, — rugpiučio 19 die skundus.
ventojai pradės kovą su lietu
ną darė trečią puolimą; rezul kad žmonės daugiau turį liū viais; neturėdami ginklų pri
tatai— jų vienas nukautas.
versti išeiti į mūšį su dalgė
Rugpiučio 20 dieną irgi atnau tai buvo pasiūlyta išnešti nors mis” yra visai nevykęs išro
jino savo užmanymus, bet ir tokią rezoliuciją: lietuviai esą dymas savo nekaltumo,
nes
šį kartą jiems nepasisekė vie Jonišky ir neleidžia žmonių iš kiekvienam lietuviui žinoma,
nas iš jų sužeistas; tai įvyko neutraliuos juostos į bažnyčią, kad tokius “memorialus” * ga
iš 19—20 nakty. Rodos, kad tai reikia dėti pastangų išvyti mina lenkų partizanai, tik gy
viskas gerai:
milicija išvijo juos ir skųsti Tautų Sąjungos ventojų vardu prisidengę.
lenkus ir daugiau, nors dalelė Komisijai... Ši rezoliucija ta Čia ir tenka nurodyti kokių
bus Giedraičiuose ramu, 'lik po nebalsavus užprotokoluota, “dalgių” lunkai griebiasi. Rugvai.
tą pačią dieną anksti ryto 6
piličio mėn. 22 d. lenkai Šir
valandą įniršę lenkai dideliu lunkai apšaudė/ Širviutus, bet vintų rajono partizanams Avismarkumu vėl puolė Giedrai milicija juos išvijo sunkiai vie žonysna iš Vilniaus atvežė 7
čius; vieni šaudydami ėjo pir nav sužeizdama.
vežimus ginklų: kulkasvydžių,
Rugsėjo m. 3 dieną lenkai
myn, kili likę užpakaly plėšė
bonibosvydžių, šautuvų, šovi
nekaltus gyventojus. Miestely iš Avižonių kaimo (ties dir
išplėšė krautuves, išdaužė lan viniais) puolė' žmonių milici kenti buvo priversti
Širvintų
gus; kur buvo uždarytos dū ją, beit pasekmes tokios: vie gyventojai, tuo laiku savo rei
ląs — ten išlaužė, žodžiu pa nas lenkas užmuštas ir 4 su kalais buvę Vilniuj, kur juos
darė milioninius
nuostolius žeisti.
lenkų žandarai sulaiko ir įsa
gyventojams. Keletui žmonių
(ii tą patį įvykį aprašydama ke važiuoti sulig jų nurody
net paskutinius marškinius nu “Gazeta Wilcnska” 202 Nr. mo.
vilko. Y.pač labai mušė žydus, taip sako: “Lilwini w šile parų
Karlu su ginklų transportu
kad šie nenorėję nurodyti kur
yra vielos'1 milicija.
Milicija karabinow ręcznych i maszy- atėjo ir 30 partizanų. Tą pat
kiek pajėgdama sudarė reika no\vych... w walkaeh niedziel- dieną per Ramaškonių kaimą
lingas iš žmonių jėgas ir pra nych zginęlo po stronie lito\v- praėjo aipie 300 partizanų, ap
dėjo tokius “geradėjus” kraus skiej 1-ch ludzi, 10 zaš bylo sirengusių kariškais rūbais; sa
tyti laukan; pačiuose Giedrai rannycli; po stronie zas mi- kosi, kad esą “Ulany polskie.”
čiuose 3 lenkpartizanai gavo iieji just 1 zabity i 2 rannych”*'iTai tokie “gyventojai su dal
gėmis!”
galą. Lenkai nieko nepešę pa
sitraukė Kraujalaidžių kaimo pę, pradėjo ugnį iš šautuvų ir
Dauguma iš atvykstančių
link. Po mūšio rasta 9 legionų kulkasvydžių... savaitės kovo lenkų partizanų yra įvairus iš
šautuvai, keletas rankinių gra se žuvo lietuvių 4 žni., 10 bu kalėjimų paliuosuoli krimina
natų, išmėtyti durtuvai ir ki vo sužeistų; gį milicijos pusėj liniai prasikaltėliai, kaip ka
tokia lenkų kariuomenės var 1 užmuštas ir 2 sužeisti).riai, taip ir civiliai žmonės.
tojama karo medžiaga.
Daugelis jų basi ir apiplyšę,
Šioms kovoms praėjus, tą
Dar vienas, net ir juokingas pačią dieną (rugį). 3 d.) žino matyti, kad tyčia atkeliavę į
dalykas, tui lenkų
kareiviai mas neutralinėj juostoj lenkų neutralinę juostą pdsiplūšti,
Lygunių-Meiliunų “’placuvkos” partizanų gaujų vadas Virba- kad apsivilkti; žmones pasako
(jų sargybos vieta) slapta iš tis-Sartovas, surinkęs Širvintų ja, kad kaikuric ipatrtizanai iš
ėjo rugpiučio 16—X7 naktį ne apylinkės seniūnus paaiškino, sitarę,* buk, lenkų valdžia pautralinėn judston, kad pasivo kad
greitu laiku neutralinėn liuosuojant iš kalėjimų sakiusi:
gus bulvių. Užėjo bulvių sa juostoji atvyks kariuomenė, “Eikite į neutrąlę juostą, iš
vininkas ir pastebėjo, kad jam kuriai reikėsią duoti vietos kai vykite lietuvių partizanus, —
bulves “padeda kasti,”
ėmė muose. Maistu jis patsai žadė ten gausite visko!” Beveik kas
artintis prie “talkininkų,” bet jęs “aprūpinti,” tik butai jiems dien partizanų skaičius didėja
pastarieji neprisileido artyn ir reikalingi.
Dar įsakė seniū ir visi iš tų “gerųjų”... chu
pradėjo šaudyti.
Tuo tarpu nams,
kad gyventojai jokių liganų.
“placuvkų” kareiviai manyda kliūčių l^ariuomenei nedarytų
Š. m. rugsėjo m. 9 d. lenkai
mi, kad lietuviai juos apšaudo, ir be prieštaravimų pataisytų prisiartino prie dvaro Paširpradėjo smarkiai “bombarduo per savo laukus kelių tiltus, Vintiis ir šaudė Širvintų pusėn,
ti” neutralinę juostą.
Šaudy kad butų galima pravažiuoti šaudant uždegė tuščą negyve
mas tęsėsi kone pusę vai., kol su artilerija ir gurguole. Tuo nantį/4 bakūžę, pasitraukė. Tą
grįžę “talkininkai” su bulvė pat metu susiorganizavę Liu
mis prisipažino, kad jie šau- bavo rajone (Suvalkijoj) len> kų grandinė artinosi prie Šir
kų partizanai apšaudė vietinę vintų iš Kielų kaimo pusės ir
Iš rug'piučio 19 d. į 20 dieną žmonių miliciją.
apšaudė miestelį, — gi 21 yal.
Joniškiu rajone neutraliuos
eįsinys, prisi- ajųt kryžkoljio širvintaiHPaširjuostos iš Vilniaus atvyko apie dengti nekaltais,, lenkai duo- vintis-iKielai, lenkai ėmė šaudy
60 lenkų partizanų, taip vadi da memorialus Tautų Sąjun- ti lietuvių įpusen ir 1/esitrauknamų
Aukštosios
Silezijos gai. Taigi iš š. ni.
i
rugsėjo m. dami padegė prikrautą javų
“povstancai.” Dalis jų apsisto 5 dienos lenkų laikrašty “Ga- kluoną (trobą); sudegino dar
jo Medcikių, Skardžių ir Šur zeta yVilcnska” skaiiome, kad porą trobų, kad gyventojams
ga norių kaimuose; likusieji — Trakų valsčiaus gyventojai ne- jiarodžius savo “galę” ir sa'kcn
va tai rengia įteikti Tautų Są jici dar neįsileisiu jųjų, tai su
riuo tikslu jie čia atsibalado- jungos Komisijai
memorialą, deginsią visą Širvintų m. ir
jo — nežinia, tik žmonės sa
ko buk esą pasirengę pulti Jo
niškį, Dubingius, Giedraičius
ir širviu t tis.
Atvvkę tuojau
pradėjo žvalgytis po neutralinę
juostą ir kadangi aprūpinti la
bai blogai, tai ėmė plėšti nuo
gyventojų reikalingus sau daik
tus, ypač maistą. Šiame rajo
s8t
ne partizanams vadovauja Staniylaw Peslak, pasivadinęs “Ko
mendaut miliciji 3-go okręgu.”
Kadangi milicijos vardu buvo
;
. ■/■ ■ • ’
pritraukia ir iš -vietos vaikinų
tarnybom, tai pastarieji suži
noję kokiam tikslui juos pri
I
V//-'-:- ..
ėmė, pradėjo atsisakinėti nuo
Per šeptynioliką metų Noel State Bankas
pareigų, simešdaini savo gink
lus pas Pesliaką. šis gi maty Sg išaugo į stiprų banką, kaip tą parodo sekamos
ištraukos iš Valstijos Auditoriaus pareiškimo
damas, kad milicininkai atsi
m.
•f
sako , paprašė “povstancų” te
K
roro bildu priversti atsisakiu
Viso depozitu........... $6,532,765
sius Luti partizanais. Na, ir
Taupomyju Depozitų . ^20^,378
plake “povstancai” atsisakiu
sius. ..
Atsargus taupytojas jicšk6~'$8no ir augančio banko, nes
augantiejf
depozitai parodo auganti stiprumą. Kaipo atsargus
Tie patys “povstancai” sto
taupytojas tamsta norėsi augančio banko, kuris rūpintųs tam
vintieji Medeikių kaime rug
stos taupmenomis.
IUusu depozitai nuo rugsėjo 15 d., 1922 m. padaugėjo $520,piučio m. 22 d. prievarta su
000 ir kasdien vis didėja.
*
,
varė artimesnių kaimų vyrus
Pinigai perkelti Į Noel State Banką ir depozitai padėti prieš
sausio '16 d. neš nuošimčius nuo sausio 1 d.
į savo “gminą” susirinkimui
daryti,
Neva rinko 3-čio “ok•z

Kaip Lenkai puolė Lietuvą

Kita Priežastis kode!
Jums Pareina Atida-1
ryti Sąskaitą
į

apylinkės kaimus. Bet gyven
tojai prie tokių gąsdinimų yra
pripratę ir nelabai boja, nes
kiekvienas yra pasiryžęs gimti
savo samanotą bakūžę, nors ir
pavojingiausioj valandoj.
Š. m. rugsėjo m. 11 d. lenkų
partizanai ir policijai)tai už
puolė Vardžiakiomių kaimą
(Ežerenų apskr. Dūkšto vai.);
tikslas jų surinkti visus jaunus
vyrus iš (neutralūs juostos, kad
varu privertus stoti lenkų kariuomenėln; sugavo vieną tik
civilį vaikiną ir nusivarė plak
dami “nagaikomis” ' '
miestelin.
rugsėjo

Vai. lenkų partizanai puolė
Bagdonių, Stareikių ir Stavkos kaimus; pašaudę kokį pusvala ndį—pas Įtraukė.
/ Š. m. rugsėjo m. iš 13 į 14
d. naktį lenkai apipiešė Pa
graužiu dvarą Liubavo valsč.
(Suvalkijoj;) pagrobę du ark
liu ir du vežimu gabenosi Len
kijon, bet vietos žmonės su
milicijos pagalba, juos sulai
kė ir privertė, palikus grobį,
pasitraukti. Iš “siroko” vežime paliko du prancūzų šautuvus.
Čia apibudinta tik dalelė
lenkų puolimų, bet toli gražu
ne viskas. Manau, kad kas

nors perncšęs lenkų jungą pil
nai duos tvirtinti išdėstytus čia
faktus ir galės daugiau dapildyti, o tuo tarpu savo kailio
patyrimu, skelbiu tai plačiojo
pasaulio domesiui.

—Pavergtasis.

Tyra Californijos Vyno
VynuogiŲ Sunka
Raudona Balta
Priduoda sveikatos —
Apetito.
100% Vynuogių Sunka. Absoliu
čiai be priemaiščių . ar išlaikomųjų
vaistų.
Šita vynuogių sunka yra pagamin
ta iš Californijos vyno vynuogių, raš
kytų kada yra nusirpę ir turi visas
jgim'tas sudėtines. Jos yra sutrina
mos ir išsunkiamos, nieko nėra pridė
ta pasaldinimui ar kokių kitų medžia
gų taip kad joje yra originalis vynuo
gių SKONIS ir KVAPSNIS.
šitas gaminys yra daug geresnis
negu sunka pagaminta iš vynuogių
nuskintų ir pervežtų daug dienų tam
atgal, kadangi ji yra padaroma tą pa
čią dieną, kada vynuogės gaunama iš
vyndaržlo.

10 gal. bertainis............. $12.75
30 gal.^bertainis................ 60.00
50 gal/bertainis............... 85.00

, Paskoniai, Sunkos
Garsi Old Tom rūšis.

Prisidėk. prie musų 1923
m. Kalėdinio TaupimoKliubo

Bourboninis, Ruginis, škotinis, Ai
riškas, Brandinis, Likierinis, Kimelinis, Anisette, ir k.
Šitie paskoniai yra vartojama pro
porcingai 1 unc. ant 1 V2 iki 2 galonų

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURfiAMERICAN LINE M
Trumpiausias kelias
visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas savaite nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46 gatveį, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visu Sitų lai
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinės lubos tik 3 tie
sos pasazieriams naudotis.
“Mount CIay ,
“Bayern”, Mount
CarrolI” ir
Ihuryngya
taipgi spociales kajutos.
Nauji laivai trimi Sriu
ba is
Resohite”, “Reliancc ir “Albert Uallin” veža
1, 2 ir 3 klesosf pasažierius

Klesos prasideda dabar
Taupyk po 50c., $1.00, $2.00 ir $5.00 į savaitę, o

Turėsi Pinigij Ateinančioms Kalėdoms
Mes mokam 3% nuo Taupomųjų Sąskaitų.
Pinigus siunčiame į Europą.
Išnuomojame saugiausias dėžutes.
Mes skoliname ant nekrutamo turto.

1 unc
.50
6 unc. $2.75
12 unc. $5.25

•

MAIŠINIS — Seninantis skysčius
suteikiantis gėrimui lengvą ir minky
tą skonj. . 1 unc. 50c.
1 unc. ant galono

California Vineyard
Products
3148 W. Van Buren St., Chicago, III.
Tcl. Ncvada 5467.
Vineyard Ledi, California.

♦

>

»

plunksnos

Tik-ką apturėjome siuntinį
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
United American
kių plunksnų iš Europos, Mes
Lines
jas siūlom pirkti nepaprastai že
154 VV. Randolph St.,
momis kainomis ir kiekvienam
Chicago, III.
arba Įgaliotieji ageftai.
kostunibriui, kuris pirks už $20
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
Pirmas
Lietuvis* tuoto audeklo impilams. Mes
J. P. VARKALA & CO. padarom patalus ir priegalvius

South Wesi Irusi and Savings Bank
Valstijas bankas.

Turtas virš $4,000.000.00
35th Street, Archer ir Hoyne Avė.

PUBLIC

Atdaras Antradieniais ir šeštadieniais vakarais
VK č*
6įki8yal.

ACCOUNTANT

jums

belaukiant.

Neskaitom

AUDITO R-ius
Ofisai:
3241 So. llalsted Str.,
203 Dearborn St.
Chicago, 111.
Telefonai:
Bouleviird 5066

nieko už pasiuvimą ir supylimą.
Mes taipgi parduodam bovelnines užklodes. Plunksnas atnaujinam.

Hari'ison 6872

Superior Feather &
Dcrtvn Company
1833 South llalsted Street,
Tel. Roosevelt 8430

Palukų Laikas Vėl!

Pearl Qm Koncertinos

Dabar mokama palukiai nuo jūsų taupomųjų sąskaitų šitame
Banke. / Tik atsineškite savo knygutę bet kokiu dienos laiku šhny
dien ir jūsų palukiai bus įrašyta. Ir nutarkite sutaupyti daudmk
per sekamus šešis mėnesius — jusų palukiai bus ,dar įidesni.X

Jei neturite taupomosios sąskaitos čia — atidarykite ją dabar.
Tai yra tikriausias būdas pinigams rinkti.
■i

Ir nepamirškite, kad dar galima atidaryti Kalėdinio Taupy*
i
mo sąskaitą.
*

Central Mąnufacturing
' District Bank (
1112 West 35th Street

da varytis priekin

<•

Aidžiausia
Lietuviška
Krata
f
Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojaUžlaikomo rusiškų ir prūsiškų

#

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
k
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j
Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

'

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music
Company,
4639 S.Ashland Ąv., Chicago, III.
IR

1NPORTUOTOJAI

Gsriausiy Armonikų

$7,000,000.00

mų mašinėlių naujos mados.

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

IŠDIRBĖJAI

Turtas virš

armonikų ir balalaikų.

Yra geriausios; patariamos ir
naudojamos geriausių koncerti
nų Gręjikų ir Mokytojų.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,

4632 So. Ahland Avė.,

Chicago, III.

TeL: Boulevard 7309.

...£u

L .. Z

Pasauly žem e a nSmis
kaino m i b
negu kitur
kur
prieš
karą.
Gvarantuojam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga
dykai . In
formacijų ir
’ pirki kams
katalogo ra
Į , šyk angliškai.

RUATTA SERENELLI
ACCOKDEON MFC. CO.
1 817 Blue

Island

Avė.,

Chicago III.

Tcl. Hilmboldt 7276-J

Nortii Avė. Pirtys
Turkiškaj-Rusiškos Pirtys ir Barziaskutykla, Elektrinė Maudyne
’ Atskiras skyrius moterims.
Atdara dieną ir naktį.
2039-41 W. North Avė.
prie Milv/aukce A ve., ir Robey st.
“L.” stotis.
Chicago.

šeštadienis, Sausis 6, 1923

NAUJIENOS, Chicago, III.

J

CIIICAGOS
ŽINIOS
LEDŲ

KARNIVALAS.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 7 d., 2 vai. po pietų, Mark
White Square Parkuty, 29 ir
Haisted gatvių,, įvyks labai įdomus ledų karnivalas. Tai bus
įvairus čiužinejimgT ir rungty
nės ant ledo. Rungtynėse da
lyvaus berniukai ir mergaitės.
Karnivalo programa susidės
iš dešimts varžytinių būriais,
čiužinėjinių ledu pavieniais,
berniukų ir mergaičių rungty
nių, valco žiužinėjimo Senutė
mis ir kitokių pamarginimų.
Kontestantams bus duodami
prizai: pirmas, antras ir tre
čias prizai. Vietos jaunuome
nė yra kviečiama atsilankyti
ir atsivesti savo draugus.
Jei oras butų netikęs ir nebutų galima žiužinėti ledu,
karnivalas bus laikomas savaite vėliau.
APVOGĖ A. KUNDROTĄ.

Kelios dienos atgal ,A Kun
drotas, gyvenąs po n r. 1620
Culter H vės, arti Robey gat.,
tapo apvogtas. Jis dirba nak
timis. Pasinaudodami tuomi,

išneše/visas žiemines ir vasa
rines drapanas ir apie $70 pi
nigų. Kun<lrotas dirba kaipo
formenas. Seniau jis buvo
—Report.
SUDEGĖ MOTERIS IR
MERGAITĖ.

Pereitą ketvirtadienį mirtinai sudegė p-nia Ida Marsikas
(Marsikienė?), 82 metų am
žiaus, gyvenanti 2851 Millarc
avė. Tai įvyko jai mėginant
uždegti gazinį pečių. Jos švogeris, George Vaikas, atrado
ją liepsnose menkgyvą. Užge
sinęs ugnį jis pašaukę policiją.
Jinai tapo nugabenta pavieto
ligoninei?; kame neužilgo pasi
* mirė.
Tą pačią dieną Lily Ozusenis, keturių metų mergaitė, 31
156'gatvės, mirtinai apdegė be
žaisdama su degančiais popie
riais. Jai bedeginant popie
rius užsidegė jos darpanos. ii
mergaitė mirtinai apdegė.
PAVOGĖ AŠTUONIS
AUTOMOBILIUS.

Vakar Clycagoj vagiliai pa
vogė aštuonis automobilius,
policija surado devynis pir
miau pavogtus automobilius.
UŽGRIEBĖ 300 GALIONŲ
MUNŠAINO.

Pirmas žingsnis šerifo Pcter
M. Hoffmano prieš munšainierius davė gana gerų pasek
mių. Vakar su savo agentais
jis iškrėtė vienus namus arti
Niles Center ir užgriebė virš
300 galionų munšaintf. Be to,
visi munšaino varymo prietai
sai tapo irgi užgriebti.

Lietuviu Rateliuose

kalų. Savo kalboj jis palies
svarbiausius Lietuvos valstybės
klausinius ir nušvies Lietuvos
darbininkų padėlį. Nei vie
nas lietuvis neprivalo praleisti
šios progos visi 1turi būtinai
eiti į prakalbas.',
Broiliai lietuviai
kai! Nedaro skirtumo kuom
jus esate ir kokių pažvalgų
prisilaikote: socialistinės, ko
munistines, bolševistinės, kleri
kalinės, aidobJistinės, bepartyvės ar kokios kitos, - nedaro
mažiausių
skirtumo kokia,
dejai jįs < priklausote, jus vi
si esate (ItHibininkai, o darbi
ninkų reikalii yra bendri. Tai
gi, jei jųsjnorite geriau su
prasti tuos bendrus darbinin
kų reikalus ir mokėti geriau
kovoti už tuos reikalus, tai ei
kite visi į drg. Bielinio prakalbas. Drg. laidinis jau apie
30 metų kaip jis kovoja dėl
darbininkų klases
kaipo toks senas ir Iiarsus kovotojas yra gerai susipažinęs
su tais reikalais. Dar kartą—
eikite visi į prakalbas ir eidarni nusivesikite savo draugus ir pažįstamus, Iš drg. Bielinio jus išgirsite labai įdomių dalykų apie Lietuvą ir
darbininkų kovą tenai.
—Darbininkas.
BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Kun. Kemėšio prakalbos.

30 <1., šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, įvyko kun. Kemėšio
Lietuvos aitstbvy^čs informacijų biuro vedėjo, prakalbos.
Prakalbos, regis, buvo suruoš
tos kokios ten Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos.
Kun. Kemėšis turi neblogą
balsą ir, man rodos, jis galė
tų būti neblogas
kalbėtojas.
Vienok apie ką jis tą vakarą
kalbėjo ir ką jis norėjo pasa
kyti, man rodos, kad ne tik parapijonys nesuprato,
bet ir
:ats dievulis negalėtų įspėti.
Savo prakalboj, nuo pradžios
ki pabaigos, minėjo korpora
cijas, kooperacijas, kopė ra cd-

Rytoj, tai yra sausio 7 dieną
2 valandą po pietų, J. Elias
salėj, 4600 So. Wood gatvės,
kalbės ką-tik atvykęs iš Lietu
vos drg. K. Bielinis, Lietuvos
Socialdemokratų Partijos- Cen
tro Komiteto narys, per tris
metus buvęs Steigiamojo Sei
mo atstovas ir giliai prityręs
kovotojas dėl darbininkų rei

Kun. Kemėšis kažko nepatenkintas” republikonų ir deGirdi,
mokratų partijomis,
jos esančios stambiojo kapitalo partijos ir atslovaujančios jo reikalus, Darbin inkai
už vienos,
balsuodami kaip
taip ir antros tų partijų kan
didatus darą didelę klaidą. Jei
taip, tai kodėl Kemėšis ne
pasako už kokios partijos kan
didatus Amerikos darbininkai
turėtų balsuoti. Kemėšis pasa
kojo, kad darbįninkai galėtų iš
vengti tokios Klaidos pasišven
timu: maldingumu, rėmimu
krikščioniškų
organizacijų,
tvėrimu krikščioniškų korpo
racijų. Prie to jis pridūrė,
kad prisirašymas prie Lietuvių
Darbininkų /Sąjungos, kurios
delei, man ^odos, kun. Kemė
šis nraršrutu^ja, esąs gana ge
ras pasišventimas, ir siekiantis
apsiginti kapitalistinio išnau
dojimo. Čia
pat jis agitavo,
kad parapijonys rašytusi į tą
Sąjungą. Vėliau
komitetas
pranešė, kad keturiolika parapijonų įstoję sąjungom
Pasak kun. Kemėšio, tvėri
mas Liet. Darb. sąjungos esąs
reikalingas žygis; kaikurios
lietuviu akcinės
bendrovės
esančios arti bankruto — nebeišmokančios šerininkams di
videndu.
Po prakalbų buvo
rodomi

GRĮŽKIM ATGAL PRIE
PRADŽIA PRADĖS
REIKŠMĖS.

MOTERIS SIRGO
TRIS MENESIUS

Romėnai, priėmę julijinį
Skausmai strėnose ir ner
zalendorių (Juliaus Cezario
vestą 46 metais prieš Kris viškumas. Pasveiko nuo Lytų) sausio pirmą apvaikščio dia E. Pinkham’s Vegetable
jo kaipo apskritą šventę. Ba Compound.
zinėj o viens kitam dovanas
Montevideo, Minn. — “Per tris mė
r lankės vienas pas kitą. Ši nesius
turėjau skausmus strėnose ir
buvau
os dovanos buvo vadinama
nervuota,
Jstrenae”, žodžiu išvedamu
Įėjau darKada
š papročio įvesto pasakinio
vartoti
karaliaus Tatijaus, kuriam
PinkLydia
Vegetablc
irilaužtos verbenos šakok
ham’s
Convpourid, pradė
šventame stiprybės dievo
jau stiprėti ii’ da
bar sveriu 150 sva
Strenua alke, buvo duoda
rų. Aš užlaikau na
mos kaipo geras ženklas pir
mus, galiu pakelti
mą metų dieną 747 metais
__ _ _ ir dirbti bet kokį
Aš apturėjau stebėtinas pa
prieš Kristų. Grįžkime at darbą?
sekmes nuo Vegetable Compound ir
gal prie šitos pirmapradės širdingai patariu jį savo draugėms.
leidžiu jums garsinti mano paliu
•eikšmės (“strenuus” laty- Aš
1c ifergstrom,
dymą.” — Mrs. Olc
Iflęrgstrom, 210
liškai reiškia Stiprus, veik 8th St., Montevidco, Mhmesota._
Kita nervuota moteris apturėjo^^lus, tvirtas) ir laikykime
pagalbą.
<
Trinerio Kartųjį Vyną per Port Huron, Mich. — “Per/du me
tus
šone ir jei aš
apskritus 1923metusnamuo, turėjau skaudėjimą
v
.
• r ‘ daug dirbau buvau labai nervuotu ir
Se! Šitas ištikimas vaistas rytmety tiek pat būdavau pailsus,
palaikys jūsų vidurius liuo- j ka:p ir eidama gulti. Visą dieną ,busais ir jų normalus veikimas ko veikti ir buvau tokia nervuota, kad
sau nagus krimzdavau. Viena ma
oaakstins jūsų jiegumą, vei aš
no draugių papasakojo apie.'Lydia E.
klumą ir stiprumą ir pada Pinkham’s Vegetable Compound ir jis
tiek pagelbėjo, kad aš tuoj pra
rys jus tinkamais gyvenimo man
ardėjau puikiai jaustis.” — Mrs,
kovai 1923 m. Kiekvienas ap- les Beeter, 1910 Eik Street, Port Hutiekininkas ar vaistų parda ron, Mich.
vinėtojas laiko Trinerio vai
Tel. Lafayette 4223
stus. Parašyk pas Joseph
Phvnbing, Heating
Triner Company, Chicago,
lietuvis, lietuviams visados
Ilk, jei negalėtum gauti Tri Kaipopatarnauju
kuogeriausiai.
nerio Karčiojo Vyno pas sa
M. Yuška,
vo pardavinėtoją.
3228 W. 38th Si.,
Chicago. UI.
‘vj.-!

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti
urnai, kad prašalinti svarbus
susikrovimus ligų. Imti

KNYGŲ

Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos —
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas
dykai.
Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių
knygynų pasauly.
Aušros” Knygynas yra atsipirkęs seka
mus Knygynus:
A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su
verte knygų
$150.000^
10.000
“Naujienų” Ki^ yną su verte knygų
“Kardo” Knygyną su verte knygų
5.000
Visos geriausios knygos_ išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai
platinimui musų knygų — nuošimtis geras. Reikalaudami
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu:
AUŠROS KNYGYNAS,

1614 WEST 46-th STREET,

Kaina 25c ir S0c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

\

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie
koriams dovanai, arba rašyk
tiesiog pas mus.

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mešluugiškas trauky
mas muskulų, i5nai ytas sąnarys—
visuomet yra drau
gais didelio Skani
nio. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPEL1ERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus
greitai pašalintas. Pain-Espelletij ir
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką, šiandien ' -J—
pns savo aptiekorių—
kaina tik 35 ir 70c. Perfiitikrinkitof kad butų
ant pakelio musų Inkaro
vaislmženklis. Neimkit
pamėgzdžiojiinų.

Telefonas

tą pleiskanų mirtinąjį priešą —
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Riiffles pagelbės jums visuomet ją

Vards

Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—

tokia užlaikyti.

3135

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
F. AD. RICHTER & CO.
’
,_____ 104-1 14 So. 4th St.
*
Brooklyn, N. Y.

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

SA93M) i^STI
Mes nupirkome antviršinį sandėtą nuo dviejų
didmenų firmų Harper & Kirschten Shoe C J, 231
W. Monroe gat. ir Novelty Shoe Co., 32 Si Wells
gat. už grynus pinigus, pačių vėliausių madų, kokios
yra, už daug mažiau negu fiusė jų vertės ir mes išdėjome juos į savo langus tokiomis žemomis kaino
mis, aiškiai pažymėtomis, kad jums pravėręs nusi
pirkti dvi ar tris poras, nes tokis išpardavimas var,gu kada buvo matytas Chicagoje per dvidešimts
motu.
/

■

Štai keli mūšy speciahimai.:
Siūtos Moterims
Šliurės, patentuotos kumelio odos
žemais auteliais, ar patentuotos
kumelio odos su sidabiu įaustu
satynu — pačios vėliausios ma
dos. $5.85 verte spe
cialiai po

$2.65

ž

Kokybės ir Patarnavimo Kiemas
Tel. Beverly 0397 ir 1279,

1955 VVest 111 St.

Jiistin Kulis
3259 So Ha'ried St.

!

Ctųcago. UI. J
aiai4 m»

St. Paul’s

2128

Ih'iors Bure
institute
A.

DR. J.
VELONIS
Osteopathas, Chiropratas,
Naturopathas
Gydau įvairias ligas, o^ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theatcr Bldg., 2-ros tūbos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tel. Lafayėtte 5698.
Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD
Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas
1562 Mihvaukee Avė.
Arti Robey gatvės
Chicago, III.

PI

Serganti žmonės yr^hiiprašomi
„ pasitarti su Dr. Ross,

J. A. DEMENTIS, Sav.
10822 Michigan Avė.

Morgan Park Lurnber Co.,

PetėrW.A.22ndMiller
St.
DR. V AUTUS H, O. b
Lieta***

//- Jį*

MICHIGAN RESTAURANT

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

Kodėl jus nešiojate akinius? Kad
negalite su jais matyti? Dėlko junvs
galva skauda karki nęšiojate akinius?
Todėl kad jus neturite priskiitus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate
miegoti ir negalite užnrgti ? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

$3.75

Musų valgykloj gaminami valgiai pagal lietuvių
skonį — kaip viralai taip ir mėsos.
Greitas ir mandagus patarnavimas. Žemos
kainos. Progai pasitaikius meldžiam užeiti.

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS

u

Nesikankykite savęs skaus- —
mais, Reumatizmu, Sausgėle, »
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu B
— raumenų sukimu; nes skau- g
dėjimai naikina kūno gyvybę g
ir dažnai ant patalo paguldo.
g
CAPS1CO COMPOUND mo- ■
stis lengvai prašalina viršmi-. ■
nėtas ligas; mums šiandie dau ■
gybė žmonių siunčia padėka ■
vonės pasveikę. Prekė 50c pei ■
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
■
Knyga: “ŠALTINIS SVEb ■
KATOS”, • augalais gydyties, I
kaina 50 centų.

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

Vyrams juodi ar rusvi tikro,s
rusiškos veršio odos čeverykai ar
pusčeverykiai, rankomis siūti —
perdėm sveikos odos •— kiekvie
na pora garantuojama. $7.00
verte specialiai po

■k

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

h:eumatizm?s Šausge'e

Nusipirkite honką J'ufllcs savo sptiekojo šiandie už 65c., arba prisiuskite 75c.
pašto ženkleliais tiesiui į labaratoriją.

CHICAGO, ILI

DIDŽIAUSIAS^
PASIRINKIMAS

JUS AKYS

Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.
Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Optometrist) ant Bridgeporto.
DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Haisted St.
Chicago, III.
Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki
9. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Ruffles

Roselande

>

Akini*
1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18-os gatvig
Ant trečio augito viri Platt’e ap
lekos, kambariai 14, 15, 16 ir 1r
1r»lflndn« nun 9 rvto
°
Nedėldienlais: 9 ryto iki 12 dienai

Ir yra taip legva visiškai iš galvos
linti pleiskanas. Tik kelis kartus pt
Jojus

Rankomis

,

bhn J. «per.iali*tn*
Siusiant

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.

Net ir kiidtkiaa pastebi!

z

LIETUVIŠKA VALGYKLA

kenti gelvo-'
I«1 skaitant raidis <iMHai»
••I ii raidlta darosi dvi
lei turi uždegimą aklą,
Jai skaitant ar siuvant a*u,
tuomet reikaląnklt ūkiate

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą

•

(Seka ant 7-to pusi.)

KATALOGAS

Reikalingi akiniai.
gkaudijlmą

Sevęra’s
Cough Balsam

NAMAS

Town ef Lakiečiai
tėmykite
Rytoj kailbęs drg. Kipras Biesalėj. Visi atsilan
linis J. Eli
kykite į prakalbas.

jas ir koperatyvus. Ką kiek
vienas tų terminų reiškia, kal
bėtojas nepaaiškino. Jis pasi
tenkino vienus jų girdamas, ki
tos — peikdamas.
Kalbėjo apie Henry Fordą,
kad jis esąs smart biznierius,
kiek jis turįs turto, kiek pada
is metinio pelno, kaip tas jo
įeinąs susidarąs ir kiek jo su
ltis galėsiąs gauti kapitalo Ii.
’ordui mirus. Kemėšis, kiek aš
nustebėjau, norėjo
darodyti
;a<l Henry Fordas darosi perlaug pelno ir kaip tą pelną ga
lėtų pasiimti patys darbiniukai. Čia jam nekaip tenusisekė, nors jis mėgino tempti ant
savo kurpalio kai kuriuos so
jialištų dėsnius.

Moterim rusvi ar juodi žomšo
SČeverykiai, rankomis siūti —

kiekviena

pora

’ $5.85 verte specialiai po............ .

garantuojama.

$2.651

Vaikams gražus če ve rykai patentuotos odos su spalvuotais galais, arba perdėm rusvi ar juo
di, pačių vėliausių madų iki $3.50
vertė — specialiai po

$1.25

(

Yra daug kitų numerių musų krautuvėj, kurių mes, dėl vietos
stokos negalime čia suminėti, bet prašome jūsų atditi j musų išpar
davimą, kuris yra didžiaus s Chicagoje ir nusipirkti čeverykus ma
žiau negu puse kainos.
rftles laikome pilną eilę gražių čeverykų ir šliurių nepaprastų dy
džių drūtoms moterims.
Pilna eile antbačių visai šeimynai numažintomis kainomis.
Dovanos duodama su kiekvienu pirkiniu.
Krautuve atdara kas vakartis.

WARS AWSKY’S RELIABLE SHK STORE
1341 So. Haisted St.

Fa>«ugvin8 akių įtempiu..
esti, tfHelastimi galvos skaudėjimo
^Taigmio akių aptemimo, nervuotu
ino, skaudamą akių karšti; atitaisi
ireivas tfcla nuima kataraktą, atital
so trumimir*rystę ir toliregystę. Pri
renka teis'ngM akinius. Visuose ui
sitikimuoa '••zaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausia*
klaidas. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki t p. p
1545 VVest 47th St.
Phone Bouievard 7689
Telephone Boulevard 50b7

DR. A. JUOZAITIS
OENTISTAH

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka\ re. Nedėlioj nuo 10 iki'12 ryto.
3261

Haisted St., Chicago, TU

BR. P. ŽILVITIS
CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR
3243 South Haisted St.
Tai.: Boulevard 7179
VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel.

Fairfai 5574

Chicago. \

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

r

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo
ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ilgą,
Atvažiuokite kad
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gj~
-lyrną .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augito
Priėmimo kambarys 506,
\Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėldieniais 10-1 po piet. Panedėlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.
TRISD’ESIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.

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

tr

šeštadienis, Sausis 6, 1923

NAUJIENOS, Chicago, III.

G

Cit ICAGOS
ŽINIOS
T

LEDŲ

KARNIVALAS.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 7 d., 2 vai. po pietų, Mark
White Sųuare Parkuty, 29 ir
Halsted gatvių,, įvyks labai įdomus ledų karnivalas. Tai bus
įvairus čiužinūjimai ir rungty
nės ant ledo. Rungtynėse da
lyvaus berniukai ir mergaitės.
Karnivalo programa susidės
iš dešimts varžytinių būriais,
čiužinėjimų ledu pavieniais,
berniukų ir mergaičių rungty
nių, valco žiužinėjimo Senutė
mis ir kitokių pamarginimų.
Kontestantams bus duodami
prizai: pirmas, antras ir tre
čias prizai. Vietos jaunuome
nė yra kviečiama atsilankyti
ir atsivesti savo draugus.
Jei oras butų netikęs ir ne-5'
butų galima žiužineti ledu,
karnivalas bus laikomas savaite vėliau.
APVOGĖ A. KUNDROTĄ.

kalu. Savo kalboj jis palies
svarbiausius Lietuvos valstybes
klausinius ir nušvies Lietuvos
darbininkų padėtį. Nei vie
nas lietuvis neprivalo praleisti
šios progos visi turi būtinai
eiti į prakalbas. .
Broliai lietuviai daruinihl
kai! Nedaro skirtumo kuom
jus esate ir kokių pažvalgų
prisilaikote: socialistinės, ko
munistinės, bolševistinės, kleri
kalinės, aidobJistinės, bepartyvės ar kokios kitos, - nedaro
mažiausių
skirtumo kokia.
/dejai jus priklausote, jus vi
si esate darbininkai, o darbi
ninkų reikalai yra bendri. Tai
gi, jei jus norite geriau su
prasti tuos bendrus darbinin
kų reikalus ir mokėti geriau
kovoti už tuos reikalus, lai ei
kite visi į drg. Bielinio pra
kalbas. Drg. Ęielinis jau apie
30 metų kaip jis kovoja dėl
darbininkų klases reikalų ir
kaipo toks senas ir liarsus ko
votojas yra gerai susipažinęs
su tais reikalais. Dar kartą—
eikite visi į prakalbas ir ei
dami nusivesikite savo drau
gus ir pažįstamus. Iš drg. Bie
linio jus išgirsite labai įdo
mių dalykų apie Lietuvą ir
darbininkų kovą tenai.
—Darbininkas.

Kelios dienos atgal A Kun
drotas,

gyvenąs

po

nr.

1620

Culter ;>lvės, arti Robey gat.,
tapo apvogtas. Jis dirba nak
timis. Pasinaudodami tuomi,
vagiliai įsilaužė į jo namus,
išnešė visas žiemines ir vasa
rines drapanas ir apie $70 pi
nigų. Kundrotas dirba kaipo
formenas. Seniau jis buvo
—Report.
SUDEGĖ MOTERIS IR
MERGAITĖ.

Pereitą ketvirtadienį niirtinai sudegė p-nia Ida Marsikas
(Marsikienė?), 82 metų am
žiaus, gyvenanti 2851 Millart
avė. Tai įvyko jai mėginant
uždegti gazinį pečių. Jos švogeris, George Vaikas, atrado
ją* liepsnose nienkgyvą. Užge
sinęs ugnį jis pašaukę policiją.
Jinai tapo nugabenta pavieto
ligoni-nėįjj kame neužilgo pasi
* mirė.
Tą pačią dieną Lily Ozuse
nis, keturių metų mergaitė, 31
156*gatves, mirtinai apdegė l>e
žaisdama su degančiais popie
riais. Jai bedeginant popie
rius užsidegė jos darpanos. ir
mergaitė mirtinai apdegė.
PAVOGĖ AŠTUONIS
AUTOMOBILIUS.

Vakar Clgcagoj vagiliai pa
vogė aštuonis automobilius,
policija surado devynis pir
miau pavogtus automobilius.

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Kun. Kemėšio prakalbos.

Pereitą šeštadienį, gruodžio
30 d., Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, įvyko kun. Kemešiu
Lietuvos art stovyje,s informacijų biuro vedėjo, prakalbos.
Prakalbos, regis, buvo suruoš
tos kokios ten Lietuvių Darbi
ninką Sąjungos.
Kun. Kemėšis turi neblogą
balsą ir, man rodos, jis galė
tų būti neblogas
kalbėtojas.
Vienok apie ką jis tą vakarą
kalbėjo ir ką jis norėjo pasa
kyti, man rodos, kad ne tik parapijonys nesuprato,
bet ir
;ats dievulis negalėtų įspėti.
Savo prakalboj, nuo pradžios
ki pabaigos, minėjo korpora
cijas, kooiperacjijais, koperaci-

jas ir koperatyvus. Ką kiek GRĮŽKIM ATGAL PRIE
vienas tų terminų reiškia, kal
PRADŽIA PRADĖS
bėtojas nepaaiškino. Jis pasi
REIKŠMĖS.
tenkino vienus jų girdamas, ki
tos —■ peikdamas.
Romėnai, priėmę julijinj
kad jis esąs smart biznierius,
kiek jis turįs turto, kiek padaąs metinio pelno, kaip tas jo
įeinąs susidarąs ir kiek jo su
ltis galėsiąs gauti kapitalo H.
•’ordui mirus. Kemėšis, kiek aš
įastebėjau, norėjo
darodyti
;ad Henry Fordas darosi perlaug pelno ir kaip tą pelną ga
lėtų pasiimti patys darbinin
kai. Čia jam nekaip tenusisekė, nors jis mėgino tempti ant
savo kurpalio kai kuriuos so
Jalištų dėsnius.

Kun. Kemėšis kažko “nepatenkintas” repu'blikonų ir deGirdi,
mokratų partijomis,
jos esančios stambiojo kapitalo partijos ir atslovaujančios jo reikalus, Darbininkai
už vienos,
balsuodami kaip
taip ir antros tų partijų kan
didatus darą didelę klaidą. Jei
taip, tai kodėl Kemėšis ne
pasako už kokios partijos kan
didatus Amerikos darbininkai
turėtų balsuoti. Kemėšis pasa
kojo, kad darbininkai galėtų iš
vengti tokios klaidos pasišven
timu: maldipgumu, rėmimu
krikščioniškų
organizacijų,
tvėrimu

krikščioniškų

korpo

Pirmas žingsnis šerifo Peter
M. Hoffmano prieš munšainierius davė gana gerų
pasek
mių. Vakar su savo agentais
jis iškrėtė vienus namus arti
Niles Center ir užgriebė virš
300 galionų niunšaincF. Be to,
visi munšaino varymo prictdisai tapo irgi užgriebti.
/

(Seka ant 7-to pusi.)

KATALOGAS

'AįfcĄ-

LIETUVIŠKA VALGYKLA
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Mes nupirkome antviršinį sandėtą nuo >lviejų
didmenų firmų > Harper & Kirschten Shoe Co., 231
W. Monroe gat. ir Novelty Shoe Co., 32 So. Wells
gat. už grynus pinigus, pačių vėliausių madų, kokios
yra, už daug mažiau negu f)usė jų vertės ir mes išdėjome juos į savo langus tokiomis žemomis kaino
mis, aiškiai pažymėtomis, kad jums pravėręs nusi
pirkti dvi ar tris poras, nes tokis išpardavimas var
gu kada buvo matytas Chicagoje per dvidešimts
metų.

Štai keli musu specialumai
Siūtos Moterims
Rankomis
šliurės, patentuotos kumelio odos
žemais auteliais, ar patentuotos
kumelio odos su sidabiu jaustu
satynu — pačios vėliausios ma
dos. $5.85 vertė spef
daliai po
*** “■ *

Roselande

Į

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.
Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptiekoriams dovanai, arba rašyk
fiaeiorr

Nuvyk skaus
mą šalin!
Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mus muskulą, i.>
narytas sąnarys—
visuomet yra drau
gais didelio Skani
no. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPEL1ERIU
ant skaudamos vietok skausmas bus
greitai pašalintas. Pain-Espclletis ir
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien
pns savo aptlekorių—
kaina tik .33 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butą

ant pakelio mustj Inkaro
vuisbažonklis. Neimkit
pamėgzdžio ji m ą.

Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimų, jei
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.
Patarimai suteikiami dovanai; Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Optometrist) ant Bridgeporto.
DR. SERNER, ŠERNAS

3315 So. Halsted St.
Chicago, III.
Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki
9. Nedaliomis nuo 10 iki 1.
B ■■ E9 IIUBIIIIIII

«■reumatizmas
Sausge’e j
.............................. — ■
_ ______________________

H

L.'aI,:

■ČįĮj«:'uihi?l5

■

Uf--------------------- ČT
E
gj
Nesikankykite savęs skaus- E
q mais,
Reumatizmu, Sausgčle, /J
M Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu/ B
■ — raumenų sukimu; nes skai> a
■ dėjimai naikina kūno gyvykfe g
II ir dažnai ant patalo paguldo.) g
D
CAPSICO COMPOUND
■
■ stis lengvai prašalina viršmi-. ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dąu ■
® gybe žmonių siunčia padėta ■
vonės pasveikę. Prekė 50c pev ■
~ pačtų 55c arba dvi už $1.05. ; ■
2
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
~ KATOS”, augalais gydyties. ■
n kaina 50 centų.

F. AD. RICHTER & C0.
104-114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.__

r

H

Jnstin Kulis

»

■

’ 3258 So. Ho'sloif SI. Cbtcoso, UI. "
Tj o:.- jfl » « a fc a a ■ a s a • < m >

M. Burokienė, Nursč

St. Paulfs
Hospital
828 West 35th PI.

5141 So. Halsted St., Chicago.
t .

Ligoj palago ir'prižiūrė
jimas per 1.0 dienų nor
maliuose atsitikimuose
$65.00.

Matare Cure Institute
DR. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiropratas,
Naturopathas
Gydau įvairias\ligas, o’ypatingai
užsisenėjusias, ne vaistų ir opera
cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theatcr Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo G iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tel. Lafayette 5698.

Kodėl jus nešiojate akinius? Kad
negulite su jais matyti ? Dolko jums
galva skauda kada nešiojate akinius?
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ate;kite pas mane, o
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate
miegoti ir negalite užm’gti? Ateiki
te pas mane, o aš’turiu patyrimus.

Peter A. Miller *
2128 W. 22nd St.
Tel. Ganai 5838
r

Liet**** * ‘

Tel. Annitage 4331
Dr. C. A. KIRKAVOOD
Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specūdumas
1562 Miivvaukee Avr.
Arti Robey gatvės
Chicago, III.

DYKAI PATARIMAI
ošti, .tneiastimi
-'▼atgulto

O
pusčeverykiai, rankomis siūti —

kiekviena

pora

garantuojama.

$2.651

$5.85 verte specialiai po ........... u...

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

JUS AKYS

Serganti žmonės yra užprašomi
x pasitarti su Dr. Ross.

J. A. DEMENTIS, Sav.
10822 Michigan Avė.

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS

Akiniu e|tociaUfta»
1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18-os gatvAg
Ant trečio augšto viri Platt’e ap
iekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 1r
tr«tendn« nūn 9 rvtn ’lr’ °
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

rmie

DR. VA1TU8H, O. (>

Progai pasitaikius meldžiam užeiti.

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

lobo J. Smotsn?

M

Musų valgykloj gaminamrvalgiai pagal lietuvių
skonį — kaip viralai taip ir mėsos.
Greitas ir mandagus patarnavimas. Žemos

Town et Lakiečiai
tėmykita

Rytoj, tai yra sausio 7 dieną
2 valandą po pietų, J. Elias
salėj, 4600 So. Wood gatvės,
kalbės ką-tik atvykęs iš Lietu
vos drg. K. Bielinis, Lietuvos
Socialdemokratų Partijos- Cen
tro Komiteto narys, per tris
metus buvęs Steigiamojo Sei
mo atstovas ir giliai prityręs
kovotojas dėl darbininkų rei-

■

kenti gtdvo*« •kaudijimą
skaitant raidia <iAiliei»
iš raidfts darosi dvi
tei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant *eir> «m»
is tuomet reikalaukit akiai*

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Vyrams juodi ar rusvi tikros
rusiškos veršio odos čeverykai ar
pusčeverykiai, rankomis sinti —
perdėm1 sveikos odos ’•— kiekvie
na pora garantuojama. $7.09
vertė specialiai po

*

Moterims rusvi ar juodi žomšo

Rytoj kai Įbes drg. Kipras Bielinis J. Elias salėj. Visi atsilan•
kykite į prakalbas.

i

^kalingi akiniai

SENSACINGAS SAUSIO PRATUSTINAMAS IMAMAS

MICHIGAN RESTAURANT

Lietuviu Rateliuose

Severą’s
Cough Balsam

; Ryffles

Naujas “Aušros” Knygij Katalogas vos tik išėjo iš spaudos —
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipirkęs seka
mus Knygynus:
A. OIszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygynų, su
,
verte knygų ...........................
$150.000
“Naujienų” Kuyjyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygynų su verte knygų........................ 5^000
Visos geriausios knygos išteistos Amerikoje ir Lietuvoje yra
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai
platinimui musų knyjm — nuošimtis geras. Reikalaudami
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu:
AUŠROS KNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET,
CHICAGO, ILL.

kainos.

v Į

r kosulys turi būt^sustabdyti į
ūmai, kad prašalinti svarbus į
susikrovimus ligų. Imti
f
L

Kaipo lietuvis, lietuviams visa<lo»
patarnauju kuogeriauaiai.

racijų. Prie to jis pridūrė, III., jei negalėtum gauti TriM. Yuška,
kad prisirašymas prie Lietuvių nerio Karčiojo Vyno pas sa
vo
pardavinėtoją.
3228
W.
38th
St.,
Chicaęo, III.
Darbininkų Sąjungos, kurios
delei, man fc>dos, kun. Kemė
šis maršrutuoja, esąs gana ge
Net ir ktadikiaa pastebi!
ras pasišventimai ir siekiantis
apsiginti kapitalistinio išnau
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
dojimo. Čia
pat jis agitavo,
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus
kad parapijonys rašytusi į tą
Sąjungą. Vėliau
komitetas
pranešė, kad keturiolika parapijonų įstoję sąjungom
tų pleiskaną mirtinąjį priešą —ir jusą
Pasak kun. Kemėšio, tvėri
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir liuffles pagelbės jums visuomet ją
mas Liet. Darb. sąjungos esąs
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
reikalingas žygis; kaikurios
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
lietuviu akcines
bendrovės
Nusipirkite houką I'ufllcs savo aptiekoje šiandie už G5c., arba prisiuskite 75c.
pašto ženkleliais tiesiui j labarateri j u
esančios arti bankroto — neF. AD. RIČHTER & CO.
beišmokančios šėrininkams di
104-114 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y.
videndų.
Po prakalbų buvo
rodomi

užgriebė 300 galionus
MUNŠAINO.

Užkimimas

Skausmai strėnose ir ner
:alendorių (Juliaus Cezario
vestą 46 metais prieš Kris viškumas. Pasveiko nuo Lytų) sausio pirmą apvaikščio- dia E. Pinkham’s Vegetable
ia kaipo apskritą šventę. Da- Compound.
zinėjo viens kitam dovanas
Montevideo, Minn. •— “Per tris mė
r lankės vienas pas kitą. Ši nesiūs
turėjau skausmus
nose ir
-----------------šonuos
ir
buvau
os dovanos buvo vadinama
baisiai
nervuota,
/strenae”, žodžiu išvedamu
kad neįgalėjau dar
bo d fbti. Kada
š papročio įvesto pasakinio
pradėjau
vartoti
karaliaus Tatijaus, kuriam
Lydia E. Pink
ham’s
Vegetable
irilaužtos verbenos šakos
Convpound, pradė
šventame stiprybės dievo
jau stiprėti ir da
bar sveriu 150 sva
Strenua alke, buvo duoda
ru. Aš užlaikau na
mos kaipo geras ženklas pir
mus, galiu pakelti
ažjfegjž^l ir dirbti bet kokį
mą metų dieną 747 metais
Aš apturėjau stebėtinas pa
prieš Kristų. Grįžkime at- darbų.
sekmes nuo Vegetable Compound ir
2’al prie šitos pirmapradės širdingai patariu jj savo draugėms.
leidžiu jums garsinti mano paliu
•eikšmės (“strenuusf laty- Aš
dymų.” -- Mrs. Olc Bergstrom, 210
liškai reiškia stiprus, veik 8th St., Montevideo, Minnesota._
Kita nervuota moteris apturėjo
lus, tvirtas) ir laikykime
pagalba.
Trinerio Kartųjį Vyną per Port Iluron, Mielu “Per du me
tus turėjau skaudėjimų šone ir jei aš
apskritus
1923
metus
namuodaug (liroau
dirbau buvau
nervuota uir
- I
-v.*! .
•
uaug
ouvau labai
lauiu uęrvuuva
36! bitas ištikimas vaistas rytmety tiek pat būdavau pailsus,
palaikys jūsų vidurius liuo- ! ba p ir eidama gulti. Visų diena .buSais ii* jų normalus veikimas , veikti ir buvau tokia nerytiota, kad
naakstins
iustl jiegumą,
iieiruma. veisau magus krimzdavau. Viena ma
oaakstins jūsų
vei aš
no di-augių papasakojo apie Lydia E.
klumą ir stiprumą ir pada Pinkham’s Vegetable Compound ir jis
tiek pagelbėjo, kad aš tuoj pra
rys jus tinkamais gyvenimo man
dėjau puikiai jaustis.” — Mrs. Char
kovai 1923 m. Kiekvienas ap- les Beeler, .1910 Eik Street, Port Ilutiekininkas ar vaistų parda ron, Mieli.
vinėtojas laiko Trinerio vai
Tol. Lafayette 4223
stus. Parašyk pas Joseph
Phvnbing, Heating
Trinor Company, Chicago,

&
KNYGŲ

MOTERIS SIRGO
TRIS MENESIUS

Vaikams gražus čeverykai patentuotos odos su spalvuotais ga
lais, arba perdėm rusvi ar juo
di, pačių vėliausių madų iki $3.50
vertė — specialiai po $1.25

Yra daug kitų numerių musų krautuvėj, kurių mes, dėl vietos
i j musų išparstokos negalime čia suminėti, bet prašome jūsų
davimų, kuris yra didžiaus s Chicagoje ir nusipir Jteverykus mažiau negu puse kainos.
Mes laikome pilnų eilę gražių čeverykų ir šliurių nepaprastų (ly
džių drūtoms moterims.
Pilna eilė antbačių visai šeimynai numažintomis kainomis.
Dovanos duodama su kiekvienu pirkiniu.
Krautuve atdara kas vakaras.

Morgan Park Lumber Co.,

WARSA WSK Y’S RELIABLE SHOE STORE

Kokybės ir Patarnavimo Kiemas
Tel. Beverly 0397 ir 1279,
1955 West 111 St.

1341 So. Halsted St.
k-.r,

.<■ ■ Vjgvv* (.UfSAV

V

galvos skaudėjimo

akių apteirimo,

nervuota

ino, skauftftiną akių karšti; atitais*
ireivas drte nuima kataraktą, atitai
so timmnw*<rystę ir toliregystę. Pri
renka
akinius. Visuose
sitikimuos • '^zaminavimas daromai
su elektra parodančia mažiausia*
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i
mokyklos valkus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki t p. p
1545 West 47th St.
Phone Bouievard 7589

Telephone Poutevard 506'z

DR. A. JUOZAITIS
OENTISTAH
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka\ re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
S261 Ss. Rąlsted St., Ckteago. TU

BR. P. ŽILVITIS
GVDYTCMAS TR CHIRURGAS
3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179
VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574
Chicago. \
*
-------------------------------- --------- —

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS

gydymo

budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Slapumo
ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite biie kokią ligą,
Atvažiuokite kati
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto
Priėmimo kambarys 506, u
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėk
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v/
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
tiko išgydyt?, tai geriausia viata
ligonių atsilankymui.

’--- -------------A

'■
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Šeštadienis, Sausis 6, 1923
laiku kuopa
pačiu laiKti
Ki

pamiršta
i Pišnienei —
pastarosios vyras yra miręs.
Matote, dalykas labai keb
lus: abi pusi viena antrai griež
įll, jeigu
tai priešingos.
SLA. moterų kuopa ikenori pri
imti “nekošernų” n ariu, tai
ką pasakys kiti SLA1' nariai?
Argi bridgcportiečiairis neužten|<a vjenos “košernos” dirbtuves?”

savo metinį vakarą. Scenoje
buvo statoma penkių veiksmų
drama “žmogžudžiai”. Veika
lą vaidino Laisvės Kanklių Miš
(Tąsa nuo 6-to pusi.)
rus Choras vaduojant A. P.
krutami paveikslai. Jie parodė
Kvedcrui.
kai kurių korporacijų veiki
šis choras, kaip girdėtis, lo
mą, įstaigas, dirbyklas ir tam
šia visokius veikalus ir visiems,
panašius dalykus.
kas jam užmoka, ir pretenduo
Po prakalbos teko kalbėtis
ja save esančiu kompetentišku
parapijonais.
su kai kuriais
sulošti bile veikalą. Bet šiuo
Pastarieji labai nepatenkinti
kartu pasirodė nepergeriausiai.
Kemėšio • prakalba. Kai kurie
Aiškiai matėsi, kad kai kurie
jų tiesiog sakė, kad jis nežino
vaidylos savo rolių nemokėjo:
Belaukiant Drg. K. Bielinio.
jęs ką kalbąs.
,
žodį pasakys ir tyli—laukia iki
Prakalbos buvo neskaitlin-| $magu pastebėti, kad bridge- sufleris pasakys jiems kitą žogos: dalyvavo apie šimtas su. Įiortiečiai labai laukia drg. K.
viršum žmonių,
<daugiausiai BieIįnio prakalbų, kai kurie
Tiesa, tą akto dalį, kuria
moterėlių.
Buvo imama de tiesiog nerimauja, Ypatingai reikėjo dainomis išpildyti, atli
šimts centų įžangos.
vietos sandariečiai labai su- ko pusėtinai. Be to, kai ku
— Vulkanas.
bruzdb--kaip širšės įgilti. Da rie vaidylos kalbėjo ne užtek
bar jie nuolat turavoja: “kam tinai garsiai, nes sėdint to
Bridgeporto kolonijoj dvi Bielinis sakęs gruodžio 31 d., liau nuo estrados nelabai aiš
įstaigos uždarė savo duris: vie- p. m. Meldažio svetainėj, kad kiai buvo girdeli, ką vaidylos
na jų Star Shoe kompanija »r na^ni^a? padėjęj krikščio kalba. Galbūt tam kalti ir
antra Liberty Land and Inves-1 nims demokratams sujungti žmones, kurio neramiai užsi
tment kompanija. Jiedvi abi bažnyčią su valstybe?” Sanda laikė, ypač tie, kurie buvo prie
dvi yra receiverio
rankose. riečiai šaukia, kad tai melas... durių. Lošimui pasibaigus bu
Kas link pastarosios eina vi- j Sandariečiai dabar rengiasi vo šokiai.
šokių gandų. Klausimas, kodėl j atidžiai klausyti drg. Bielinio
Žmonių į šį vakarą susirin
jos valdyba
tyli?
Reikėtų prakalbas; jie nori išgirsti, ar ko daug. Kai kuriems ir sė
žmonėms paaiškinti, kad jie ne tas busiąs pakartotas ir bridge- dynių pritruko. Aplamai pa
butų klaidinami. • Reporteris portikams.
ėmus, vakaras pavyko pusėti
—Osip Groznyj.
nai. Kiek buvo galima paste
Iš SLA. moterų kuopos
bėti, susirinkusieji vakaru bu
Bridgeporto veteranas J. Ag vo patenkinti. Draugija turės
pastogės.
linskas, kurs turi knygynų po nemažai uždarbio iš šio vaka
numeriu 3131 S. Halsted gat- ro.
Pereitą tčečiadinį, sausio
d., įvyko SLA. moterų kuopos vės, galva galvoja, pirštais bu“žmogžudžiai” pastatyti yra
susiiriikimas, kuriame, kaip ir via ir “šeškomis” grajina “liu- nelengva, nes tai nemenkas vei
visuomet įvyko ■'bruzdėjimas, kę”, kaip čia dabar geriau pa- kalas ■iK.reikalaująs daug spė
Tie bruzdėjimai įvyksta ,todėl,' darius su socialistais? Jis sie kų ir išlakių. D-ro V. Kudir
kai! kuopa yra pasidalibusi į loję jaučiasi socialistas, bet vis- kos D-ja statydama šį veikalą
dvi frakcijį: “inteligenčių” ir gi nežino, kaip geriau pasiel- labai rizikavo, bet kadangi ši
“prasčiokių”. Kuomet viena gus grįžti prie socialistų at- draugija publikos niekuomet
frakcija, sakysime “prasčio- gal, ar ne?
nesuvylė, tai ir šio veikalo per
kių”, perstato kuopai naujai Mano patariimas—-“go back, statymas išėjo jos naudai.
kandidatę,
tuomet antroji, comrade’\ —OOsip Groznyj.
frakcija —“inteligenčių”AUKOS SURINKTOS BIELI
WEST SIDE.
ka prieš ir nepriima į
NIO PRAKALBOSE.i .
D-ro V. Kudirkos D-jos
Panašiai įvyko ir šiame susiPereitą trečiadienį, sausio 3
vakaras.
rinkime.
d., drg. K. Bielinio prakalbose,
Pereitą pirmadienį, sausio
Kuopa nutarė pirkti užuojautos bukietą p-iai Kirienei d., š. m
m., M. Meldažio salėj Lietuvių Liuosybes svetainėj,
—jos tėvas yra miręs. Bet tuo D-ro V. Kudirkos D-ja suruošė Cicero j, buvo renkamos aukos
.
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L etoviu Rateliuose. už°^. iw>iai

Vyrimies Lietuvos Gynimo
Komitetas.
1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.
(Tęsinys)

Auksiniai pinigai
Rusų Valst. 4472 rub. 50 k. kursu 20 auks. už rub. 89,450 a
630 a.
už m*,
70 m.
Vokiečių
už dol. 2,675 a.
Amerk.
53 d. 50 c.
D
120 a.
už fr.
30 fr.
Prancuz.
Sidabro pinigų — 145,850 auk: 65 sk.
93,575 auks.
Ir t. t. Išviso auk^pinigais
auk

lų daiktų:
5 žiedai 960% (94 pr.)
Auksinių
<
s v. lai/o Sr-. įkainuota 5$ 1 a. ir i. t. Išviso auk
so įvairių žiedų 242, neskaitant sulaužytų žie
dų gabaliukų ir paauksotų. Be to keliasdešimts
įvairių aukso dalykėlių. Visas auksas (neskai
tant pinigų) įkainuotas valdžios kursu 20,431 a.
Sidabrinių daiktų surinkta daug, bet Valstybės
Iždinė priimdama įkainavo juos tik 9,741 a.
Didele dauguma aukso bei sidabro pinigų
surinkta provincijoj, tarp žmonių. Tečiau mus
žmones dėjo juk ne tik ipopierio pinigais, ne tik
auksu bei sidabru, bet sunešė kariuomenei dideliausią daugybę valgomųjų produktų, kuriuos
gavus tuojau buvo, dalinama karo ligoninėms,
gabenama tiesiog į frontą ir t. t., ir todėl į ben
drą apkainavimą mažai tų daiktų tepateko.
Taip, padūkini, bendroj apyskaitoj nepažymė
ta U arklių, kuriuos, Komitetas gavo ir ku
riuos tuojau siuntė per Kauno Komendantūrą
tiesiog į organizuojamąjį Geležinio Vilko raite
lių pulką' arba į kitas dalis. Įkainuota tik tie
daiktai, kurie perėjo per Intendantūros regist-

tai suma 1,996,603 a. 27 sk.)
Suaukota daug kailių, vilnų, stomenų,
rankšluosčių, marškinių, pirštinių, kojinių ir
t. t. Visa tai atiduota Intendantūrai. Bet kad
bent dalinai padėti mus Intendantūrai, prie Ko
miteto buvo įsteigta dirbykla skalbiniams tai
syti,* patroninėms siūti ir t. t. ir bendrai tvar
kyti gautąją medžiagą. Dirbyklą vedė moterų
organizacijos.
Visos gaunamos aukos tuojau buvo skcll>iamos

“IJetuvoj,”

o

iš

<lnlios

ir kituos

raščiuos. Be to aukavusiems buvo Išdliodami
kvitai, Amerikos gi visoms draugijoms, kurios
prisidėjo savo aukomis, siųsta padėkos laiškai
ir pakvitavimai apyskaitos prašyta paskelbti
Amerikos laikraščiuose.
7". Laisvės paskola.
Kad tikriau bei tvirčiau padėti valdžiai fi
nansų reikaluose, buvo nutarta organizuoti
Laisves paskolos lakštų pardavimą ir vesti pla
čių tuo reikalu agitaciją. Stengtasi kiekviename
valsčiuje surasti tinkamą žmogų — kasininką,

kuris pardavinėtų paskolos lakštus, duodant
kasininkui %% iš surinktos sumas. Komitetas
iiio reikalu išleido savo laikinuosius kvitus, ku
rie buvo išduodami žmonėms ir paskui pamai
nomi į lakštus. Kaip intensyviai buvo daroma
tuo reikalu agitacija, gana priminti nors ir tai,
kad vien Biržų — Pasvalio apskr. 2 savaičių
laikotarpyj vieno Komiteto nario padaryta b
didelių mitingų. Tečiau paskola reik skaityti
tik dalinai nusisekus, nes išskiriant Kauni
niesto, kuris lakštų išpirko beveik 2 milionu
langiau, negu jam buvo skiria, visi apskričiai
špirko tik mažesnę dalį. (Deliai didelio šiiu.
reikalu darbo Kaune, prisiėjo sudaryti Kailiu
paskolos komisiją, kuriai išduota 15,141 a. 76
sk. išlaidoms padengti).
8. Kariuomenė.
Tečiau svarbiausias Komiteto tikslas —
ginti kraštą nuo plėšriųjų grobbnių. Todėl Ko
mitetas visą laiką stengėsi paremti tiesioginį
valdžios darbą kraštą ginant, būtent — parem
ti kariuomenę, padėti tiekti jai ginklų, drabu
žių, karo pabūklų, sušelpti sužeistuosius, ka
rių šeimas, paremti pilietinę pusiau karinę šau
lių organizaciją ir t. t. Todėl ignklams, kariuo
menei bei šauliams teko ir didžiausia ‘ surink
tų aukų suma (šauliams išduota iki 1921 XII
31 d. 944,500 auks.) Vienas svarbiausių šioj srityj darbų — tai raitelių savanorių pulko — Ge
ležinio Vilko ir pėstininkų savanorių organiza
vimas. Komtetas be to pats supirkinėjo gink
lus, rublis, pabūklus arba valdžiai tam reikalui
asignavo pinigų
(vien per Finansų M-ją
1,000.00). Ginklų bei karo pabūklų supirkinėji
mas tais laikais buvo yfin sunkus (lėliai prie
šingų mums valstybių veikimo. Iš duotų pašal
pų kariuomenei paminėsime čia tik žymesnią
sias sumas —- 436,610 a. 1921 m. kareivių Ve
lykų valgio pagerinimui, kurie įteikti betarpiai
Krašto Aps. M-jai 92,f>50 a. šarvuotam trauki
niui ginkluoti ir t. t. Atskiroms kariuomenes
dalinis pinigai buvo duodami lik Kr. Aps. Ministeriui pritarus. Surinktieji drabužiai bei ka
ro pabūklai buvo atiduodami arba Intendantū
rai arba kitai atatinkamai daliai. Papirosai, ta
boka, valgomi produktai (sūriai, dešros ir t. t.)
Komiteto įgaliotų asmenų daugiausia buvo gaj

frontu. Uo

to

kiti Icnr-io

violos Komi-

Lietuvos Socialdemokratams*
Aukų rinkėjais buvo: A Povi
laitis, M. Kaunietienė, St. Zen
kevičius ir I£. Želvienė.
Aukavo 'po $2: M. Tirienė,
K. Tuparas ir A. Povilaitis; po
$1: J. Gušeiva, J. Vaitkus, O.
Gedulienc, S. Zenkevičius, K.
Nakickas, K. Mozūras, G. Ra’ žius, A. Gilis,
Stanislovaiir F. Janušaitis; po 50 cen
tų: M. Jokupka, F. Marozas, J.
širmakaras, V. Zurba, J. Čcrnauskas, K. Želviene ir P. Žeb
vis; P. Draugelis aukavo 55
centus.
Stambių aukų surinkta $20.>5; smulkių aukų
$6.16. Vi> aukų surinkta $26.21. Apr
mokėjus išlaidas nuo įžangos
liko $5. Viso pinigų atliko $31.21. Pinigai perduoti A. Žymonlui, LSS. sekretoriui. Au
kavusiems tariama širdingą
įčiu. - Rengėjai.

Moterų Apšvietimo Draugijos meti\lis susirinkimas įvyks sausio 7 d.,
2 vai. po piet, paprastoje svetainėje.
— Valdyba.

S. L. A. 129-tos kp. susirinkimas
bus nedelioj, 7 d. sausio, Stanford
Park svėt., 2 v. po pietų. Kviečiame
skaitlingai atsilankyti, nes bus svarbių dalykų aptarimui.
p. Akstinas, Fin. Rašt.

-------------Roseland. — Lietuviškas Vakarėlis

“Aušros” Knygyną, šeštadienį, Šau
šio 6 d., K. °f 1< svet., tm? MichiR’an Avė., 7 vai. vak. Kviečiame Vi
sus atsilankyti, nes bus puikiausi lie
tuviški šokiai. Kviečia Komitetas.

Praiieiimai

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo
5:80 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.
Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų
Ras 1139 Tndenendencs Bl*d Chlcag*
TaL Austin 7S7

DR.MARYA
DOWIATT—SASS
5208 W. Harriaoi St.

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

Or. Maudce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland AvėTel.j Yarda 994
Ofi«o val.t 8 iki 10 v, ryto, 1 iki 1
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaia nūs 16
ikj 1 vai. po pietą.
Ganai 9257 •
'Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 pų piet,
6 iki 9 vakare.
NadSHomis rtuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St.,
Knaipas 18 ir Halsted St

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

Tel. Canal 2118

/

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas,
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniška* li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir merginų ligų.
943
33rd Place
Phone Boulevard 6318

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICn

Specialia Kalėdinis Išpardavimas

4107 So. Morgan St., .
CHICAGO, UI.
VALANDOS: Nuo 8 iki U ryto
ir nuo 5 iki 8 vakarą.
Nodllioma ofisą* yra
,
uždarytas

Dovana Namams

'i 009

GIEDANČIŲ KANARAlčIŲ IR
KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo
ir Sicferto Kanaraites Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad
giedos. Paprastos vertėj $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinčs raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės,
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai
pardavinėjamos po $15.00, dabar
MEYER’S BIRI) COMPANY,
Importuotojai ir Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis.
Pardavos Skyrius 4 Augštas, 401-405
189 North Clark Street.,
Chicago, III.

Telephona Yarda 5834

OR. P. G. WIEGNEG
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yarda 1532

AR.J.KUUS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą,
6 iki 9 vakare
0259 So. Halstcd St., Chieagc

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

langiau ačiū gražiai ir rimtai
'‘Naujienų”
re’kliamai'i kon
certo pasekmes buvo geros.
..Nors abu 'dienraščiu buvo
pasižadėję
rlemti,
tečliaus
“Draugas” tik paskutinę savai
tę prieš koncertą įdėjo po pa
veikslėlį artistų, ir kuomet
koncertas turėjo įvykti, tą <
na “Drauge” jokio pranešimo
nebuvo. “Naujienos” gi vy
riškai išlaikė savo žpdį ir joms
garbe.
—Alex Micevičius,
Bendros Komisijos sekr.

KODĖL?
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1) — RYTAS — )
2) - pietus 3) _ VAKARAS. 1

DR. A. J. BERTAŠIUS

TRYS DIENOS LAIKAI

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v.
Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 8159 So. Union Are.
Tel. Yarda 1699

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutan
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą
2) — Salutaras vidurius išvalo;
SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie.
(

DR. C. K. KLIAUGA

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halstcd St.,

DANTISTAS
1821 So. Halstad St., Chicago, III.
kampa* 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0267

Chicago, Illinois.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CllIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susislapinimą, dusulį fr
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St, kampas Leavitt St.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus,. taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

ANTANAS ZAVELSKIS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 1
dieną sausio 11 vai. vakarą, pa-

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

nis paėjo iš Kauno rčdybos, Lio

V»l.x
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lių parapijos, šadaviškių kaimo,
34 metų amžiaus. Velionio kū
nas, iš namų 1706 W. 47 Str.,
Sukatoje, sausio 6 d., 2 vai. po
pietų bus lydimas į Lietuvių
Tautiškas Kapines.
Visi draugai ir pažystami
nuoširdžiai esate kviečiami ati
duoti paskutinį patarnavimą ve
lioniui, atsilankydami į pakasy
nas ir dalyvaudami palydėjime.
Kviečia Brolis ir velionio
________ draugai.

Telefonas Rooscvolt 8185
(5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki
5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12

Tel. Roulevard 7101, 1892. Chicstgro.

lil«12xmas iiulitidimo «avo moti
nėlę
Kiizimicr^, t>x-clį Joną ir

lį Aleksandrą Amerikoje. Velio

Pradžioj posėdžiai buvo daromi du ‘kartu
į dieną, paskui vieną kartą į dieną, dar vėliau
posėdžiauta rečiau, sulig reikalu. Kad geriau
atvaizdinus Komiteto darbus, čia darome kele
tą ištraukų iš posėdžių protokolų:
(Bus daugiau^

Maskvos žiniomis
Baku
, ,
mieste sudege vandentraukių
stotis, kuri duodavo apie U/2
milioną viedrų vandens kas(h('ll. Gyventojai baisiai vargsta, nes geriamo vandens §u.. .
_
o Ai.
•
limų nėra. SlotlCS s U taisymas
negreitas.

aip:
už $332.26
“Birutė” .
UZ 143.23
“Naujienos
UŽ 105.10
p. I. Ilakis
“Draugas”
■už 28.05
Įvairios kitos įstaigos
.........
už $196.82
Gal nevienas pamatęs viršninėtas skaitlines pamąstys,
jid koncertas finansiškai nu
sekęs, kas mums rengėjams
lauigiausiai turėjo rūpėti. Te
gaus tie komisijos#ąriai, ku
rie sąžiningai ditbo ir kurių
)uvo labai mažas skaičius, gal
pasakys, kad koncertas galėjo
daug geriau nusisekti.
Nėra reikalo minėti, skaity
tojai patys mato iš skaitlinių,
kas pasidarbavo daugiausia.
Tečiaus faktas lieka faktu, kad
musų spaudai priguli pirma
garbė ir gal “Draugas” neuž-

čioms dalims, apie ką dargi ne visuomet pra
nešdavo V. L. G. Komitetui.
'

BAKU BE VANDENS.

Liet. Rytmetines žvaigždės Paš. ir
l’asil. Kliubas rengia trečią metinį
m-askinį balių, šeštadienį saus. 13 d.
Meldažio svetainėj, 2242
23 PI.,
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu
drabužių 75c.

Lietuvos Operos Artistp
Koncerto rengimo
pasekmes

dėdę Joną laetuvoje, taipgi bro

f •

Žinomo rusų klauiio ir gy
vulių dresiruotojo Durovo bus
tą dažnai aplanko vagys ir šį
bei tą pavagia. Kad pašalinus
užpuolimus, Durovas nutaręs
ties kiekvienomis durimis pastatyti po- lokį, kurie žinoma
vagių neįsileis.

A. L. DAVIDONIS, M. D<

PRANEŠIMAI.

North Side. — Delei naujų metų
šventes Lietuvių Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėtas
ir įvyks pirmadienį, sausio 8, 7:30
XT .... .
. _ .
vai. vak., bažnytinėj salėj. Nariai,
Ncdelioj, sausio 7 d. Drg. K. Bie- malonėkit tai įsitėmyti.
— Rast.
imis, Lietuvos Socialdemokratų Par-j
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Stoi- I
giamojo Seimo narys kalbės Town of1 LSS. 81 kuopos metinis susirink iLake, J. Elias salėje, 4600 So. Wood mas lvyks šeštadieny, sausio 6 d. !$■
St. Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga «iai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybes sAlej,
lėšų padengimui — 15c.
Draugai 1822 Wabansia Avė. Svarbių reikalų
darbininkai, ateikite visi į prakalbas. fklei Tisi kuopos nariai yra kviečiami
i
LSS. Pildomasis’ Komitetas
Komitetas.’ Iaiku
Iaiku pribitti. Susirinkhne
p • • ’ - ’ ’dalyvaus
Rengia LSŠb
draugas
K.
Bielinis,
Lietuvos SocialGruodžio 29? d., p. A. Po
.■R- tBi.. ehnis,
. . Lietuvos
T. ,
demokratų atstovas.
j
_ j. Lapaitis, rašt.
riaus Konservatorijoj li end ra mokratų Partijos atstovas Sociakleir buvęs •
Komisja dėl surengimo buvu- ■TJetuvos Steigiamojo Seimo narys 1
Strumilo Salėj, Utarninke, Sau- ' North Side. — Chicagos Lietuvių
iio gruodžio 26 d. trijų ši Lie kalbos
šio 9 d., 158 E. 107th St., Roseland, Draugijos
Sav. Paš. koncertas bus
tuvos artistų koncerto turėjo III. Pradžia 7 vai. vakare, (žanga lė nedėliojo, sausio
d., Schoenhoffcn
padengimui — 15c. Draugai, atei svetainėje, kampas7 Milwaukee
javo paskutinį posėdį, kuria šų
ir Ash
kite visi į prakalbas.
land
Avė.
Pradžia
7
v.
vak.
Kalbės
me buvo padaryta apyskaita ir
draugas K. Bielinis, buvęs Lietuvos
itmainytas vienas nutarimas, Lietuvių Laisves Kliubo metinis su St. Seimo narys. Kviečiamo visuome
įvyks šeštadienį, sausio 6 nę skaitlingai atsilankyti.
būtent, kad už surengimų kon sirinkimas
d., 7:30 vai. vakare, J. MazeliauSko
— Valdyba.
certo butų paskirta 25% nuo svet., 3259 So. Union Avė. Kliubiemeldžiami visi laiku pribūti, nes
įryno pelno
Meno Kūrėjų čiai
yra daug svarbių reikalų aptarti. Bus
Chicagos Lietuvių Auditorium BenDraugijai Katine. . Tapo nu- išduotas metinis raportas. Kurie dar droves
direktorių ir draugijų atstovų
neuzsiinokėjote,
malonėkite
užsimokėsusirinkimas
įvyks sausio 8 d., 8 vai.
□alsuota didžiuma balsų ati
ti šiame susirinkime.
1 vakare, Keistučio Spulkos name, 840
duoti visą pelną artistams.
K. J. Demereckis, Nut. rast.
j w. 33rd St. Gerbiami direktoria’ ir
-------------I draugijų atstovai prašomi visi laiku
Kadangi konceilas buvo ren
#--------------------------------- ! pribūti, nes turime daug svarbių rei
giamas per Chicagos visuome , sini. D. D-ja
laikys savo metinį su- kalų svarstyti.
nę, tai dęl visuomenes įdo sirinkimą sekmadienį, sausio 7 <1., K. J. Demereckis, B-ves Nut. Rašt.
1923 m., 1 vai. po pietų, Mark White
-------------mumo priduodu pilną apyskai Squarc
svet. Susirinkimas labai svar. *
bus; yra daug svarbių reikalų svar-■ rikietus Maramos Rakauskaitės
ta nuo virsiu inėto koncerto.
styti. Visi kviečiami pribūti. '
i Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, SauInplaukų, atėmus War Tax, /
P. Kenutis. ‘ aio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts
j Recital Hali, 410 S. Michigan Avė.,
buvo ..................... $1700.75
----------------- į tarp Congress ir Van Buren, galima
Išlaidu ...........
535.35 Bridgeporto Susivienijimas Draugijų gauti segančiose vietosfe: Naujienų
ir Kliubų rengia milžinišką teatre ne Redakcijoj, UniversarSfate Bank, Ku
dalioj kovo 11 d., 1923 ’ “Užburtus lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.
Gryno pelno .'.......... $1165.40 turtus
“Birutė.”
”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
Iškalno buvo parduota bilie- me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
— J. Antanaitis.
Antanaitis
\i už $805.40. Jų pardavė ši rengti.

Ictai surinktas aukas patys dalino arti stoviu

9. Ištraukos iš Komiteto posėdžių protokolų.

DUttOVO DURIS SERGSTI
NUO VAGIŲ LOKIAI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

!

124B STREET
Tol Kedrie Mtt?

___ „ ■

\

3114-16 Roouvel* RA.

_

Irti Si. Lonfa Av<^
micA«o. nx.

V.-g’V-

a. m.

’<Z

•:*

■
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Gydytojas, Chirurgas ir Aku&eras
3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
\
Ned. 10—12 A. M.

Rcsidenco Carai 2118

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

kratanti paveikslai. Jie parodė
kai kurių Iprporacijų veiki
mų, įstaigas, dirbyklas ir tam
panašius dalykus.
Po prakalbos teko kalbėtis
su kai kuriais
parapijonais.
Pastarieji labai nepatenkinti
Kemėšio prakalba. Kai kurie
jų tiesiog sakė, kad jis nežino
jęs ką kalbąs.
Prakalbos buvo neskaitlin
gos: dalyvavo apie šimtas su
viršum žmonių,
daugiausiai
moterėlių.
Buvo imama de
šimts centų įžangos.
— Vulkanas.

Bridgeporto kolonijoj dvi
įstaigos uždarė savo duris: vie
na jų Star Shoe kompanija ir
antra Liberty Land and Investment kompanija. Jiedvi abi
dvi yra receiverio
rankose.
Kas link pastarosios eina vi
sokių gandų. Klausimas, k/del
jos valdyba
tyli?
Reikėtų
žmonėms paaiškinti, kad jie ne
butų klaidinami. — Reporteris
Iš SLA. moterų kuopos
pastogės.

savo molinį vakarą. Scenoje
buvo statoma penkių veiksnių
drama “žmogžudžiai”. Veika
lą vaidino Laisvės Kanklių Miš
rus Choras vaduojant A. P.
Kvedcrui.
Šis choras, kaip girdėtis, lo
šia visokius veikalus ir visiems,
kas jum užmoka, ir pretenduo
ja save esančiu kompetenlišku
sulošti bile veikalą. Bet šiuo
kartu pasirodė nepergeriausiai.
Aiškiai matėsi, kad kai kurie
vaidylos savo rolių nemokėjo:
žodį pasakys ir tyli—laukia il/i
sufleris pasakys jiems kitą žo
dį.
Tiesa, tą akto dalį, kuria
reikėjo dainomis išpildyti, atli
ko pusėtinai. Be to, kai ku

Lietuvos Sodialdemokralams.
Aukų rinkėjais buvo: A Povi
laitis, M. Kaunietienė, St. Zen
kevičius ir K. Želvienė.
Aukavo po $2: M. Tirienė,
K. Tuparas ir A. Povilaitis; po
$1: J Gušeiva, J. Vaitkus, O
Zenkevičius, K
Geclulienė,
Nakickas, K. Mozūras, G. Ba
lius, A. Gilis, F. StanislovaiLb ir F. Janušaitis; po 50 cen
tų: M. Jokupka, F. Marozas, J.
šumakaras, V. įurba, J. Černauskas, K. Želvienė ir P. ŽeL
vis; P. Draugelis aukavo 55
centus.
Stambių aukų surinkta $20.$6.16. Vi)5; smulkių aukų
> aukų surinkta $26.21. Apr
mokėjus išlaidas nuo įžangos

bruzdo—<kaip širšės įgilti. Da rie vaidylos kalbėjo ne užtek

liko $5. Viso pinigų atliko $31.-

pačiu laiku kuopa pamiršta
užojautą p-niai Pišnienei —
pastarosios vyras yra miręs.
Matote, dalykas labai keb
lus: abi pusi viena antrai griež
tai priešingos. Well, jeigu
SŽLA. moterų kuopa nenori pri
imti “nekošernų” narių, tai
ką pasakys kiti SLA. nariai?
Argi bridgoportiečiams neužten
ka vienos “košernos” dirbtu
vės?”
Belaukiant Drg. K. Bielinio.

Smagu pastebėti, kad bridgeportiečiai labai laukia drg. K.
Bielinio prakalbų, kai kurie
tiesiog nerimauja. Ypatingai
vietos sandariečiai labai su

bar jie nuolat turavoja: “kam
Bielinis sakęs gruodžio 31 d.,
p. m. Mcldažio svetainėj, kad
liaudininkai padėję krikščio
nims demokratams sujungti
bažnyčią su valstybe?” Sanda
riečiai šaukia, kad tai melas...
Sandariečiai dabar rengiasi
atidžiai klausyti drg. Bielinio
prakalbas; jie nori išgirsti, ar
tas busiąs pakartotas ir bridgeportiečiams.
—Osip Groznyj.
■ ■■ ...-4

Bridgeporto veteranas J. Ag
linskas, kurs turi knygyną po
numeriu 3131 S. Halsted gat
vės, galva galvoja, pirštais bu
ria ir “šeškumis” grajina “liukę”, kaip čia dabar geriau pa
darius su socialistais? Jis sie
loje jaučiasi socialistas, bet vis
gi nežino, kaip geriau pasiel
gus- grįžti prie socialistų at
gal, ar ne?
Mano patarimas—“go back,
comrade”. — Osip Groznyj.

Pereitą trečiadinį, sausio 3
d., įvyko SLA. moterų kuopos
susiirnkimas, kuriame, kaip ir
visuomet įvyko bruzdėjimas.
Tie bruzdėjimai įvyksta todėl,
kad kuopa yra pasidalibusi į
dvi f rakei ji: “inteligenčių” ir
“prasčiokių”. Kuomet viena
frakcija, sakysime “prasčio
kių”, perstato kuopai naują
kandidatę,
tuomet antroji
frakcija —“inteligenčių”— šo
WEST SIDE.
ka prieš ir nepriima į SLA.
D-ro V. Kudirkos D-jos
Panašiai įvyko ir šiame susi
vakaras.
rinkime.
Kuopa nutarė pirkti užuo Pereitą pirmadienį, sausio 1
jautos bukietą p-iai Kirienei d., š. m., M. Mcldažio salėj,
—jos tėvas yra miręs. Bet tuo D-ro V. Kudirkos D-ja suruošė

Vynsusies Listuvos Gynimo
Komitatas.
—
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1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.
(Tęsinys)

*)

Auksiniai pinigai
Rusų Valst. 4472 rub. 50 k. kursu 20 auks. už rub. 89,450 a.
630 a.
u z m.
9
Vokiečių
70 m.
» 50
už dol. 2,675 a.
Amerk.
53 d. 50 c.
120 a.
už fr.
30 fr.
4
Prancuz.
Sidabro pinigu — 45,850 auks. 65 sk.
Ir t. t. Išviso auks pinigais 93,575 auks.
9f

Auksinių daiktų: 5 žiedai 960% (94 pr.)
1 ~)l/i gr. įkainuota 581 a. ir t. t. Išviso aukso įvairių žiedų 242, neskaitant sulaužytų žiedu gabaliukų ir paauksotų. Be to keliasdešimts
įvairių aiiikso dalykėlių. Visas auksas

tinai garsiai, nes sėdint to
liau nuo estrados nelabai aiš
kiai buvo girdeli, ką vaidylos
kalba. Galbūt tam kalti ir
žmones, kurio neramiai užsi
laikė, ypač tie, kurie buvo prie
durių. Lošimui pasibaigus bu
vo šokiai.
Žmonių į šį vakarą susirin
ko daug. Kai kuriems ir sė
dynių pritruko. Aplamai pa
ėmus, vakaras pavyko pusėti
nai. Kiek buvo galima paste
bėti, susirinkusioji vakaru bu
vo patenkinti. Draugija Jūres
nemažai uždarbio iš šio vaka
ro.
“žmogžudžiai” pastatyti yra
nelengva, nes tai nemenkas vei
kalas ir-reikalaująs daug spė
kų ir išlaidų. D-ro V. Kudir
kos D-ja statydama šį veikalą
labai rizikavo, bet kadangi ši
draugija publikos niekuomet
nesuvyle, tai ir šio veikalo per
statymas išėjo jos naudai.
—V. R.
AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.
/Pereitą trečiadienį, sausio 3
d., drg. K. Bielinio prakalbose,
Lietuvių Liuosybes svetainėj,
Cicero j, buvo renkamos aukos

kuris pardavinėtų paskolos lakštus, duodant
kasininkui %% iš surinktos sumds. Komitetas
tuo reikalu išleido savo laikinuosius kvitus, ku
rie buvo išduodami žmonėms ir paskui pamai
nomi į lakštus. Kaip intensyviai buvo daroma
tuo reikalu agitacija, gana priminti nors ir tai,
kad vien Biržų — Pasvalio apskr. 2 savaičių
laikolarpyj vieno Komiteto nario padaryta 8
didelių mitingų. Tečiau paskola reik skaityti
lik dalinai nusisekus, nes išskiriant Kaum
niesto, kuris lakštų išpirko beveik 2 milionu
langiau, negu jam buvo skiria, visi apskričiai
špirko tik mažesnę dalį. (Deliai didelio šitų
reikalu darbo Kaune, prisiėjo sudaryti Kaum
paskolos komisiją, kuriai išduota 15,141 a. 70
sk. išlaidoms padengti).
I

tant pinigu) įkainuotas valdžios kursu 20,431 a.
Sidabrinių daiktų surinkta daug, bet Valstybes
Iždinė priimdama įkainavo juos tik 9,741 a.
Didelė dauguma aukso bei sidabro pinigų
surinkta provincijoj, tarp žmonių. Tečiau mus
žmonės dėjo juk ne tik ipopierio pinigais, ne tik
auksu bei sidabru, bet sunešė kariuomenei dideliausią daugybę valgomųjų produktų, kuriuos
gavus tuojau buvo dalinama karo ligoninėms,
gabenama tiesiog į frontą ir t. t., ir todėl į ben^
drą apkainavimą mažai tų įdaiktų tepateko.
Taip, padėkim, bendroj apyskaitoj nepažymė
ta U arklių, kuriuos, Komitetas gavo ir ku
riuos tuojau siuntė per Kauno Komendąnturą
tiesiog į organizuojamąjį Geležinio Vilko raite
lių pulką arba į kitas dalis. įkainuoto tik tie
daiktai, kurie perėjo per Intendantūros regist
raciją (žiūrėk apyskaitoj skyrių—Aukos: daik
tai suma 1,996,603 a. 27 sk.)
Suaukota daug kailių, vilnų, stomenų,
rankšluosčių, marškinių, pirštinių, kojinių ir
t. t. Visa tai atiduota Intendantūrai. Bet kad
bent dalinai padėti mus Intendantūrai, prie Ko
miteto buvo įsteigta dirbykla skalbiniams tai
syti, {patroninėms sinti ir t. t. ir bendrai tvar
kyti gautąją medžiagą. Dirbyklą vedė moterų
organizacijos.
Visos gaunamos aukos tuojau buvo skel
biamos “Lietuvoj,” o iš dalies ir kituos laik
raščiuos. Ik* to aukavusiems buvo išdhodami
kvitai, Amerikos gi visoms draugijoms, kurios
prisidėjo savo aukomis, siųsta padėkos laiškai
ir pakvitavimai apyskaitos prašyta paskelbti
Amerikos laikraščiuose.

DUROVO DURIS SERGSTI
NUO VAGIŲ LOKIAI.

Žinomo rusų klauno ir gy
vulių dresiruotojo Durovo Lus
tą dažnai aplanko vagys ir šį
bei tą pavagia. Kad pašalinus
!■<
užpuolimus, Durovas nutaręs
ties kiekvienomis durimis pa
statyti po lokį, kurie žinoma
vagių neįsileis.

BAKU BE VANDENS

mitetas visą laiką stengėsi paremti tiesioginį
valdžios darbą kraštą ginant, būtent — parem
ti kariuomenę, padėti tiekti jai ginklų, drabu
žių, karo pabūklų, sušelpti sužeistuosius, ka
rių šeimas, paremti pilietinę pusiau karinę šau
lių organizaciją ir t. t. Todėl ignklams, kariuo
menei bei šauliams teko ir didžiausia surink
tų aukų suma (Šauliams išduota iki 1921 XII
31 d. 944,500 auks.) Vienas svarbiausių šioj srityj darbų — tai raitelių savanorių pulko — Ge
ležinio Vilko ir pėstininkų savanorių organiza
vimas. Komtctas be to pats supirkinėjo gink
lus, rublis, pabūklus arba valdžiai tam reikalui
asignavo pinigų
(vien per Finansų M-ją
1,000.00). Ginklų bei karo pabūklų supirkinėji
mas tais laikais buvo ytin sunkus deliai prie
šingų mums valstybių veikimo. Iš duotų pašal
pų kariuomenei paminėsime čia tik žymesnią
sias sumas — 436,610 a. 1921 m. kareivių Ve
lykų valgio pagerinimui, kurie Įteikti betarpiai
Krašto Aps. M-jai 92,550 a. šarvuotam trauki
niui ginkluoti ir t. t. Atskiroms kariuomenes
dalims pinigai buvo duodami tik Kr. Aps. Ministeriui pritarus. Surinktieji drabužiai bei ka
ro pabūklai buvo atiduodami arba Intendantū
rai arba kitai atatinkamai daliai. Papirosai, ta
boka, valgomi produktai (sūriai, dešros ir t. t.)
Komiteto įgaliotų asmenų daugiausia buvo ga
benama į frontą. Be to kai kurie vielos Komi
tetai surinktas aukas patys dalino arti stovin
čioms dalims, apie ką dargi ne visuomet pra
nešdavo V. L. G. Komitetui.

9. Ištraukos iš Komiteto posėdžių protokęhi.
F•
'
Pradžioj posėdžiai buvo daromi du -kartu
7. Laisvės paskola.
į dieną, paskui vieną kartą į dieną, dar vėliau
Kad tikriau bei tvirčiau padėti valdžiai fi
nansų reikaluose, buvo nutarta organizuoti posėdžiauto rečiau, sulig reikalu. Kad geriau
atvaizdinus Komiteto darbus, čia darome kele
Laisvės paskolos lakštų pardavimą ir vesti pla
tą ištraukų iš posėdžių protokolų:
čią tuo reikalu agitaciją. Stengtasi kiekviename
(Bus daugiau)
valsčiuje surasti tinkamą žmogų — kasininką,

A. L. DAVIDONIS, M. D.

PRANEŠTAI.
Liet. Rytmetines žvaigždes Paš. ir
Pasil. KJiubas rengia trečią metinį
maskinį balių, šeštadienį saus. 13 d.
Meldažio svetainėj, 2242
23 Pi.,
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjhnu
drabužių 75c.
Moterų Apšvietimo Draugijos meti
nis susirinkimas įvyks sausio 7 d.
2 vai. po piet, paprastoje svetainėje
(
— Valdyba.

129-tos kp. susirinkimas
bus nedėliok 7 d sausio, Stanford
Park svet., 2 v. po pietų. Kviečiame
skaitlingai atsilankyti, nes bus svarbių dalykų aptarimui.
P. Akstinas, Fin. Rašt.

Baku
Maskvos Žiniomis
niįcsle sudegė vandentraukių
stotis kuri duodavo apie 1%
Roscland. — Lietuviškas Vakarėlis
milioną viedrų vandens kas
rengia Sąryšis Draugijų Palaikančių
dien. Gyventojai baisiai vargs- “Aušros” Knygyną, šeštadienį, Sau
ta,

nes

geriamo

vandens

4643 So. Michifan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo
5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michifan Avė.
Tel. Victory 9082
i
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.
• Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tai. Boulevai*d 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas MotariUni, Vyriikų(
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
1'—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų
Pm 1139 Tndenendenc* BNd Chtcag*

Tsl. Austin 787

DR. MARY A
D0WIATT—SASS

6 d., K. of P. svet., 11037 Michišn- sio
gan Avė., 7 vai. vak. Kviečiame vi

linių nėra. Stoties sutaisymas sus atsilankyti, nes bus puikiausi lie
21. Pinigai perduoti A. žy- negreitos.
tuviški šokiai. Kviečia Komitetas.
montui, LSS. sekretoriui. Au
North Side. — Delei naujų metų
kavusiems tariama širdingą
šventės Lietuvių Politinio Kliubo mė
tčiu. - Rengėjai.
nesinis susirinkimas likosi atidėtas

ir įvyks pirmadienį, sausio 8, 7.'30
vai. vak., bažnytinėj salėj. Nariai,
Ncdėlioj, sausio 7 d. Drg. K. Bie malonėkit tai jsitėmyti.
— Rašt.
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Stei
LSS. 81 kuopos metinis susirinki
giamojo Seimo narys kalbės Town of
mas
įvyks šeštadieny, sausio 6 d. ly
Lake, J. Eitas salėje, 4600 So. Wood
St. Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga giai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybes, salėj,
lėšų padengimui — 15c.
Draugai 1822 Wabansia Avc. Svarbių reikalų
darbininkai, ateikite visi j prakalbas. delei visi kuopos nariai yra kviečiami
Rengia LSS. Pildomasis Komitetas. laiku pribitti. Susirinkime dalyvaus
draugas K. Bielinis, Lietuvos Social
Gruodžio 29 d., p. A. Po
demokratų atstovas.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Sociakle— J. Lapaitis, rašt.
naus Konservatorijoj Bendra mokralų
Partijos atstovas ir buvęs
Komisja dėl surengimo buvu Lietuvos Steigiamojo Seimo narys
sio gruodžio 26 d. trijų ši Lie-^:l,b£s
North S'ide. — Chicagos Lietuvių
'do 9 d., 158 E. 107th St., Roscland, Draugijos
Sav. Paš. koncertas bus
Aivos .artistų koncerto turėjo Iii. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lė nedėliojo, sausio
7 d., Schoenhoffcn
padengimui — f
“ Draugai, atei
15c.
savo paskutinį posėdį, kuria šų
svetainėje,
kampas
Milwaukee ir Ash
kitę visi į prakalbas,
land Avė. Pradžia 7 v. vak. Kalbės
me buvo padaryta apyskaita ir
draugas K. Bielinis, buvęs Lietuvos
itmainytas vienas nutarimas, Lietuvių Laisves Kliubo metinis
St. Seimo narys. Kviečiame visuome
’irinkimas yks šeštadienį, sausio 6 nę skaitlingai atsilankyti.
būtent, kad už surengimą kon sd.,
J7:3O va vakare, J. Mazeliausko
— Valdyba.
certo butų paskirta 25% nuo svet., 3259 So. Union Avė, Kliubiemeldžiami visi laiku pribūti nes
p-yno pelno
Meno Kūrėjų olai
yra daug svarbių reikalų aptarti. __
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
i>raugijai Katine. . Tapo nu išduotas metinis raportas. Kurie dar drovės
direktorių, ir draugijų atstovų
malonėkite užsimokė susirinkimas įvyks sausio 8 d., 8 vai.
balsuota didžiuma balsų jiti- neužsimokėjote,
ti šiame susirinkime.
j vakare, Keistučio Spulkos name, 840
Juoti visą pelną artistams.
K. J. Demereekis, Nut. rast.
IW. 33rd St. Gerbiami direktori.-v ir
I draugijų atstovai prašomi visi laiku
Kadangi koncertas buvo ren
pribūti, nes turime daug svarbių rei
giamas per Chicagos visuome- Sini. D. D-ja laikys savo metini su- i kalų
svarstyti.
ię, lai dęl Visuomenes įdo ąirinkimą sekmadienį, sausio 7 d., K. J. Demereekis, B-ves Nut. Rašt.
1923 m., 1 vai. po pietų, Mark White
mumo priduodii pilną apyskai Sqūare
svet. Susirinkimas labai svar
Tikictus Marlenos Rakauskaitės
bus; yra daug svarbių reikalų svar
ta, nuo virsiuinėto koncerto.
Koncertui,
kuris įvyks Nedėlioję, Sau
Visi kviečiami pribūti.
Inplaukų, atėmus War Tax, styti.
sio
14,
1923,
8 vai. vak., Fine Art s
!
P. Kenutis.
Recital
Hali,
410 S. Michiigan Avc.,
buvo ..................... $1700.75
tarp Congress ir Van Iluren jalima
Išlaidu .................... 535.35
Naujienų
Bridgeporto Susivienijimas Draugijų gauti sekančiose vietose
Redakcijoj,
Universal
State
Bank,
Ku
ir Kliubų rengia milžinišką teatre ne
lio
Aptiekoje
ir
pas
“
Birutiečius
”
.
dalioj kovo 11 d., 1923 ‘ “Užburtus
Gryno pelno į..... $1165.40 turtus
“Birutė.”
”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
parduota
bilieIškalno buvo
mo kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti.
— J. Antanaitis.
Jų
pardavė
šiuž $805.40.

Lietuvos Operos Artistu
Koncerto rengimo
pasekmes

6208 W. Harriaoa St.

Valandos 8—12 kaidienų ir 6—8
vakare išskiriant nedšldieniua.

Oi. Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland AvėTel.i Y arda 994
Ofiso vai 8 iki 1(1 v. ryto, 1 iki t
ir 7 iki į v. nedildieniaia nuo 10
iki 1 vai/ po pietų,

Canal 10257 *
\Naktinis Tel. Canal B118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 iki 9 vakąre.
NedJHomis nuo 9 Iki 12 ryte
1821 So. Halsted St.,
Knmpas 18 ir Halsted St

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

/

Tel. Canal 2118 ;

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SŪRGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr, Natalija Žukauskas,
Gydau bo operaciją ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų. Specialieti mo
teriškų ir merginų ligų.
943

33rd Placr

Phone Boulcvard 0318
Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

už $332.20
“Birutė” .
už 143.23
“Naujienos
už 105.10
p. I. Ilakis
“Draugas” .......... už 28.05
Įvairios kitos įstaigos
......... už $196.8^
Gal nevienas pamatęs viršn inetas skaitlines pamąstys,
.: <{ koncertas finansiškai nu
sekęs, kas mums rengėjams
lauigiausiai turėjo rūpėti. Te
gaus tie komisijos nariai, ku
rie sąžiningai dirbo ir kurių
nivo labai mažas skaičius, gal
8. Kariuomenė. /
pasakys, kad koncertas galėjo
Tečiau svarbiausias Ko imte to tikslas — daug geriau nusisekti.

(neskai ginti kraštų nuo plešriijjų grononių. Todėl Ko

'7

■ -

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Tiephonaa Yards 5082

k. m.

Specialis Kalėdinis Išpardavimas

1107 So. Morgan St.,
CHICAGO, IU.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt*
—ir nuo 5 iki 8 vakarą.
ISodiiiomjs ofisu yra
5
uždarytu

Dovana Namams
GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo
ir Sicferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad
giedos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės,
arba bus atmainytos per 3 menesius. Paprastai
pardavinėjamos po $15.00, dabaiMEYER’S BIRI) COMPANY,
*3

$6.95

I yyU

Telephone Yardz 5834

CR. P. G. WiEGKER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

Inįiporluotojai ir Exportuotojai. Didmenomin ir smulkmenomis.
Pardavos Skyrius 4 Augštas, 401-405

Nčra reikalo minėti, sikaity-

tojai patys mato iš skaitlinių,
kas pasidarbavo daugiausia.
Pečiaus faktas lieka faktu, kad
musų spaudai priguli pirma
garbė ir gal “Draugas” neuž
pyks, jeigu aš pasakysiu, kad
daugiau ačiū gražiai ir rinitai
'‘Naujienų” rekliamaii kon
certo pasekmės buvo geros.
.. Nors abu dienraščiu buvo
pasižadėję
remti,
tečliaus
“Draugas” tik paskutinę, savai
tę prieš koncertą įdėjo po pa
veikslėlį artistų, ir kuomet
koncertas turėjo įyyktj, tą die
ną “Drauge” jokio pranešimo
nebuvo. “Naujienos” gi vy
riškai išlaikė savo žpdį ir joms
garbe.
—Alex Micevičius
Bendros Komisijos sekr

189 North Clark Street.,

suma

882S So. Halsted St., CbicaKO, III.

Chicago, 111.
Telephone Yards 1532

OBJ. KULIS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
Ofiao vai.: 9 iki 12 pietų,
6 iki 9 vakare
32K9 So. Halsted St., Chlcage.

SALUTARO
RYTAS
Salutar rytas tešviečia gražus
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
£) — VAKARAS

DR. A. J. BERTAŠIUS

TRYS DIENOS LAIKAI

PHYSICIAN IR SURGEON/
3464 So. Halsted St. /
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 8159 So. Union Ava.
Tel. Yards 1699

TODĖL, KAI):
DMna be ryto, žmogus be Salutaro
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą.
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

DR. C. K. KLIAUGA

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

DENTISTA9
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phona Canal 0267

Chicago, Illinois.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CIIIROPRACTOR

ANTANAS ZAVELSKIS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 1
dieną sausio 11 vai. vakarą, pa
likdamas nuliudime savo moti
nėlę Kazimierą, brolį Joną ir
dėdę Joną Lietuvoje, taipgi bro
lį Aleksandrą Amerikoje. Velio
nis paėjo iš Kauno vedybos, LioHų parapijos, šadaviškių kaimo,
34 metų amžiaus. Velionio kū
nas, iš namų 1706 W. 47 Str.,
Sukatoje, sausio 6 d., 2 vai. po
pietų bus lydimas į Lietuvių
Tautiškas Kapines.
Visi draugai ir ipažystami
nuoširdžiai esate kviečiami ati
duoti paskutini patarnavimą ve
lioniui, atsilankydami j pakasy
nas ir dalyvaudami palydėjime.
Kviečia Brolis ir velionio
________ draugai.

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas
ligas: nervų, reuiąatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį 'ir
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S't», kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevolt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki
5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus
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 7 1,1892. Chicago

s

s Rusiškos ir Turkiškos Vanos
■

mii STREET
m Kedsie R90?

Dh V. A. Šimkus

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras
3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M
\
Ned. 10—12 A. M.

3114-16 RoosaveH R4.
Arti
Lcmh Av<ų
ĮHUnlMK- ‘ i

Residenco Canal 2118

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

PRANEŠIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIU

Pranešimas

ake: — \)
Town of Lake:
Saldžiausios širdipš Moterų ir Mer
gaičių Draugijos rengiama vakarie“Gyvi nabašninkai 3 veiksmų ko- į nė parapijos naudai, kuri turėjo įvykmediją stato pirmu kartu scenoje ti sausio 7 d., 1923 m., vra atidėta
Draugija At rimties Lietuvių Tautos ; dėl dviejų priežasčių: 1. Kad tą pa
vyrų ir moti rų, sekmadienį sausio 14 ( Čią dieną įvyksta Katalikų Seimas ir
d., 1923 ir?., Mickevičiaus svetainėje’. 2. Komiteto barės, vakaro rengėjos
—- Komitetas
susirgo.
Tatai pranešant tiems, kurie esa
Svarbios prakalbos sekmadienį, sau te pirkę bilietus tai dienai, kad tie
sio 7 d., 3 vai. po pietų, Socialistų In bilietai bus geri ir vas. 11 d., 1923
stitute, 2644 LeMoyne Avė. Kalbės , m kada toji vakarienė įvyks.
S. M. Levitas, nesenai sugrįžęs iš So- i
Komitetas.
vietų Rusijos, temoje “Darbininkų pa- I »
dėtis Sovietų Rusijoj”. Prakalbas ren
gia Rusų Socialdemokratų grupės ko
mitetas. ‘
— Komitetas.
PRANEŠIMAS, šiuomi turiu gar; bes pranešti visuomenei, kad aptieką
perkėliau j naują vietą, kur kaip ir
visados
per paskutinius dvyliką me
Roseland. — L. S. M. Ratelis ren-,
gia puiki} vakarą sekmadienį, sausio tu sąžiningai patarnausiu.
S. VlLlMAVIčlA,
7 d., Chas. zStrumilo svetainėje. Bus
10657 S. Michigan Avė.
perstatytas veikalas, “Ant Bedugnės
Kampas 107ta ir Mich. Avė.
Krašto”, trijų veiksmų vaizdelis iš
Tel. Pullman 0652 ę
Liaudies gyvenimo. Po lošimui Sckiai.
Roseland.
Visus kviečia Komitetas.

šeštadienis, Sausis 6, 1923

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI

IŠDUODAMA RANDON pryVYRŲ
šakinis miegamasis kambarys
priešais parką. Kreiptis po 5 REIKALINGAS senas žmo
gus už pagalbininką prie dževai. vak. J. Puišienė, 3019 Popnitotiaus. Valgis ir guolis dar
lar Avė., arti 30 gat. 2 lubos.
bas ant visados. Kreipkitės.
xP. A. Mažeika,
1377 E. 57-th St. 2-nd fl.
ŠVARUS RUIMAS ANT
RANDOS VYRUI.
REIKALAUJAMA
PRITYKreipkitės:
rusių vyrų automobiliams ardy
3240 So. Union Avė.
ti. Ateik tuojaus.
’ AETNA AUTO PARTS CO.,
2101 So. State St.
UŽ DYKĄ duodu gyventi
ruimą moteriai ar merginai už
pridabojimą 3 metu vaiko va
karais nuo 6 valandų iki 8.
Kreipkite^ Naujienų Skyriun
ČrRI <A BUTiĖfllNR I^Ui’KK )J
3210 So. Halsted St. No. 16.
vietoj, daranti gerą biznŲ'parduodama dėl kitokių užsiėmi
mų. Matytis su Michael Zerbin, 216 Carothers Avė., CarJIEŠKAU Franko Baraskio, su ku
negie, Pa.

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

PARDUODAMA. Maliavos, Geleži
PARDAVIMUI 80 akrų farma Wisnių ir Naminių daiktų krautuvė. Ge consino valstijoje.
Visi nauji bura vieta. Konkurencijos nėra. Randa dinkai, sodas su daug vaisinių medžių,
piga. Lysas ilgas. Gera priežastis pa r-; Arti prie miesto ir gelžkelių ir visų
davimui. Įsteigta virš 30 metų atgal, ištaigų farmeriam-s reikalingų.
UL..
„Ūkis
I. WOLF,
visas labai gražus. Parduosiu arba
2900 W. 88th St.
mainysiu ant Chicagos prapertės.
Kampas Francisco.
Kreipkitės pas savininką nuo 6 vai.
vakarais; visą dieną šventadieniais, 2
. •
PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- lubos.
liuno biznio, pusininke yra moteris;
3418 So. Wallace St.,
biznis išdirbtas per ilgus metus. Pi
Chicago, III.
gi randh, yra lysas. Nepraleiskit ge
ros progos.
NE VISADOS TOKIA PROGA
361 Kensington Avė.
PASITAIKO
---------------------------------------- *
Pardavimui beveik naujas nrurinis
1URDĄVIMUI saliunas viso namas 2jų pagyvenimų 5-6 kambariai,
kių tautų kolonijoj. Biznis se elektra, maudynės, aukštas cimentuotas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
nas ir geras. Lysas 3 metams. šinom pečiais apšildomas, randos $102
mėnesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu’
Randa pigi $25.00
lota, arba automobilių kaipo dali Įmo
2994 Archer Avė.
kė ji mo. .
F. J. SZEMET & CO.
Phone Lafayette 7661
4180 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 6824
PROGA KEPĖJUI

ĮIEŠKO PARTNERIU

REIKIA DARBININKU

AUTOMOBILIAI

REIKIA* DARBINIO

RAKANDAI

APSIVEDIMAI.

NAMAI-ZEME

North Side. — S. L. A. 226 Kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą septintadienj, sausio 7 d., 2 vai. po pietų, Kny
gyno svet., 1822 VVabansia Avė. Visi
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes
turim daug svarbių reikalų. Nauja
valdyba nepamirškė užimt savo vie
tas.
K. Markus, Kp. rašt.

x

Mr.JW. A.,
Box 336, Dolton, III.

ISRENDAVOJIMUI

REIKALAUJA langų plovė
jųChicago Window Cleaning Co.,
62 W. Washington St.
Room 21.
.

GARAŽAS ANT RANDOS
8 automobiliams arba trokams gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J. S.
Czaikauską į Central Manufacturing
District Banką, 1112 W. 3&th St., Chi
cago. Tel. Baulevard 6310 Vaka
rais: Republic 4066.

REIKALINGAS senas žmo
gus arba jaunas vaikas prie išvežiojimo groscrio.
Kreiptis
per teifoną:
Prospect 0567.

ANT RANDOS G ruimų flatas sa
Bridgoportas. — Dr-tės Saldžiau
sios širdies V. Jėzaus ntvetinis susi visais patogumais Guražas vienai
rinkimas įvyks sekmadieny, sausio n ašmai. Naujas bildingas ir gražioj
7 d., 1 v. p. p., paprastoj svetainėj, vietoj.
Kreipkitės
3301 S. Morgan St. Visi nariai pri
P. Adomaitis,
valo dalyvauti šiame susirinkime.
6630
S. Tai man Avė.
Ant. Mosteika, Nut. Rašt.

LIETUVIŲ PARDAVINĖTOJŲ
Reikalaujama musų Nelaimes ir Sve|katos Polisams pardavinėti. Geras
mokesnis, malonus darbas.
Kreiptis 8 lubos 20 East Jackson
Blvd. National Casualty Co.
R. F. Morenus, vedėjas.

Lietuvos Dukterų Draugija savo įO
meti] sukaktuvėms pažymėti ruošia
šeimynišką vakarienę su programų
— šeštadienį, saurio 6 d., 7 v. vak.,
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St.
Svečiai kviečiami gausiai atsilankyti— Komitetas.

Cicero.
Vakarinės žvaigždės
_
Kliubo metinis susirinkimas bus ne
imlioj, sausio 7 d., 1 vai. po pietų, S.
Zvibo svet., 1347 So. 50 Avė. Visi na
riai malonėkit ateiti paskirtu laiku;
yra daug svarbių dalykų. — Rašt.

S. L. A. 36 kp. metinis susirinkimas
Įvyks nedelioj, sausio 7 d.. 1:30 v. p.
o., Aušros svet., 3001 S. Halsted St.
Nariai pnftšomi būti paskirtu laiku.
Sekretorius.

Atgimties Lietuvių Tautos draugi
ja laiky^ metinį susirinkimą, šešta
dienio vakarą 7:30 vai. vak.. bažny
tinėje svetainėje, 35 ir So. Union Avė.
Visi nariai privalote būti susirinki
me.
•
Sekretorius.
Birutės Kalno draugija rengia Maskų balių Sausio 27 d., šeštadienio
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų
ir bus vienas iš gražiausių balių.
Komitetas.

Roseland. — Uetuvių Darbininku
Namo Bendrovės šėrininkų 2 metimą
susirinkimas įvyks Sausio 81 d., 7:30
vai. vakare, K. Strumilo svet., 158
E. 107 gatvės, kampas Indiana Avė.
Visi šėrininkai ir šėrin’nkės malonė
kite atsilankyti į minėtą susirinkimą
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Kurie dar nė ate atsiėmę ccftifikatus. atėję atsiimkite; prisuokite teisingus savo antra
šus, reikalui esant, kad butų žinoma
kur kreiptis.
— J. Tamašauskas, Sekr.

RANDON f lėtas 6 kambarių. Elek
tra, vana ir kiti parankamai. Šviesus
kambariai ant 3 aukšto, iš pryšakio.
Savininkas gyvena tame pačiame na
me 1 aukšte.
2119 S. Halsted St.

IŠDUODAMA RANDON NAmelis 4 kambariais gazu apšvie
čiamas dideliems žmonėms, pi
gi randa.
Kreiptis:
938 W. 31st Place.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių, mainyti ir par
duoti. Malonėkite atsišaukti laišku,
kurie norite turėti gerą ukj.
P, A. MAŽEIKA,
1377 E. 57th St.,
Chicago, III.

MOKYKLOS

4425 S. Fairfield Avė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA
CHICAGOJ

PARDAVIMUI gražus mūrinis na
mas su štoru ir kambariais * gyveni
mui, elektros šviesa, augštas’ skiepas
ir garažas dviem automobiliams. Sa
vininkas pats duoda morgičių.
PAUL LEASES.
3616 So. Halsted St.

Kas norit padaryti pinigus į trum
pą laiką, pirkite lotą su ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal
sted St., arti Universal State Banko,
labar randos neša į mėnesj $35.00.
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00.
Kaina tiktai $7000.00.

Deoigning, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų.
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be
darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MAStER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL,

Pardavimui mūrinis namas kaip
naujas ant 2-jų lubų. Ix>tas pločio
28pėdų, gyva Šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynės. Pirmame au
kšte krautuvė ir G šviesus kambariai.
Antrame aukšte 3 pagyvenimai po 4
kambarius. Parduosiu su mažu {mo
kėjimu tik $4,000.(10. Kitus lengvais 190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str.. ant 4 lubų
iSmokėjiirais.TYavininką galit matyti
visados, Aš pats apimu krautuvę ir
kambarius.
ANTANAS JABLONSKIS,
3236 So. Morgan St.,
Chicago, 111.

AUŠROS
MOKYKLOJE

t

BRIGIITON PARKO DIDELI
BARGENAI!

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate
matikos.
Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.
Pradekite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi
sada.
3001 S. Halsted St
Chicago.

PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT Pardavimui beveik naujas dviejų
PARDUODAMA saliunas tu
ANT ANTRO MORGICIO.
pagyvenimai muro namas po 6 kam
barius;
aržuolu aptaisytas; elektra,
ri būt parduotas į trumpą lai Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
maudynės
ir kiti parankumai; reikia
tamstoms ant didesnio namo arba
ką dėl partnerių nesutikimo; siu
įmokėti
tik
$3800, likusius lengvais
už pinigus galiu papirkt. Bučernes,
'šmokėjimais,
kaina $7500.
•geras biznis, išdirbtas per 20 grosemes, automobilius, lotus maina>
Pardavimui
puikus dviejų pagyve
namų Dar aš skolinu pinigus ant
metų. Galima pirkti visą ar ant
nimų
medinis
namas po 4 didelius
antrų m-orgičių 6%; padarau lengvais
kambarius;
viskas
geram1 stovyje; kai
pusę. Kreiptis—3934 W. 16 St. mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane
na
$3800,
puse
reikia
įmokėti, kitus
greitas, teisingas patarnavimas.
lengvais
išmokėjimais.
J. NAMON,
PARDAVIMUI bučernė^viena 808 W. 33rd PI. arti Halsted St., Del tolesnių informacijų atsilanky
kite dieną ar vakarais pas J. Yushgeriausių prie Halsted ir gana
kewitz, 4034 Archer Avė., prie CaliTelephone Boulevard 1550
•geras biznis daromas. Priežas Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va fomia Avė., Chicago, III.
pirmadieniais, trečiadieniais,
tis pardavimo patirsite ant vie karo
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., septos. 3562 So. Halsted St.
tintadieniais nuo 9 iki 1.

DIDELIS GROSERNĖS BIZNIO
bargenas! Pardavimui labai pigiai
grosernes stakas ir visi prie biznio
re’kalingi daiktai (fiksčieriai); par
duosiu viską labai pigiai, nes namas
likosi parduotas ir būtinai reikia krau
stytis. Parduosiu viską sykiu už $450,
REIKALINGAS KUKORIUS, kuris atsilankykite greitai sekančiu adresu:
moka atsakančiai virėjo darbą. Taip 3029 W. 38th St., Chicago, III.
pat reikalinga veiterka, kuri atliktų
priderančiai savo dirbą. Reikalinga
PARDAVIMUI čeverykų taisymo
moteris ar vyras prie indų plovimo.
dirbtuvė
su mašinomis, įrankiais ir
Kreipkitės:
rakandais.
Biznevoje vietoje ant
2825 So. I^eavitt St.
Bridgeporto. Parduosiu pigia kaina.
Priežast's pardavimo patirsite ant
NAUJI METAI NAUJAS BIZNIS. vietos. Kreipkitės: l
Reikalaujama 4 agentų prie Real
332 W. 58th St.
Estate ir Apdraudos biznio; pagei
Tel. Wentworth 2835,
daujama, kad butų apsipažinę daug
maža su bizniu. Taipgi jieškau part
PARDUODAMA bROSERNĖ UŽ
nerio, kuris turi kiek pinigų. Plates
mažą pinigą $550, o verta yra $800.
nėms žinioms kreiptis:
Savininkas
parduoda negalėdamas
MILDA REAL ESTATE CO.,
sugyventi
su
savo moteria. Taipgi
751 W. 31 St., Tel. Yards 6296.
visus rakandus, sykiu ar atskirai. At
sišaukite greitai. Bus parduota į viaREIKALINGAS DiŽENITO- ną dieną.

IŠDUODAMA RANDON šeši riui pagelbininkas; turi būt
JOSEPH BRUŽAS,
miegamieji kambariai, du dvi
Ideal Real Estate Co.,
gubi ir keturi vienam. Su visais
3214 So. Halsted St.
W1LLIAM PŪKAS,
vėliausiais patogumais.
4650 N. S t. Louis Avė
PARDAVIMUI grosernė ir bučerKreiptis:
nė,
biznis išdirbtas per dešimtį mc-.
RE] KAILI NGI
AGENTAI tų, vieta
4157 S. Kedzie Avė.
apgyventa v'sokių tautų,
Rcal Estate ofisui; geros sąly daugumoj lietuvių; geram bučeriui
gera vieta. Krautuvė, 4 kambariai už
gos geriems vyrams. Atsišau pakaly,
2 garažai, vištinykas; viskas
kite pas J. Yushkevitz, 4034 įtaisyta bučemei. — 921 Jenne St.,
Kenosha, Wis.
Archer Avė., Chicagor III.
REIKALINGAS KAMBARYS
saliunas, senas biz
moteriai Chicagos priemiesčiuo REIKIA VYRO, kuris, norėtų iš , nis,PARDAVIMUI
, randasi tarp svet’mtaučių, Ivsas
___ _ _ Aruimai
__ • ____
•___• •KT_Y1^
mokti pelninga amatą, šiaučiaus dar- ' 3 _
metams,
gyvenimui.
Našlė
se. Praneškit:
bą į trumpą laika, o išmokęs darba, imoteris parduoda. Atiduos už teisin
A. AMBRAZAS,
galės nusipirkti dirbtuvėlę su maši- ;gą pasiulvmą.
1614
4ęth St.
nomis čeverykams taisyti.
Kreipkitės
10703
S.
State
St.
269 W. 25th St.
Tel. BouleVard 0672.
Roseland. ‘
Blokas nuo Wentworth Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIU

GERAS BARGENAS!
Pardavimui namelis 6 kambariais
prie Emerald Avė. ir garažas 2 ma
šinom1. Maudynės, elektra, su visais
patogumais, tiktai $3300.
Parsiduoda geriausioj vietoj 2 kam
piniai lo^ii Brighton Parke prie pat
Lietuvių Bažnyčios 44th St. ir Califomia Avė. Parduosiu arba mainysiu
ant namo. Be to turiu daug namų mū
rinių ii1 medinių ir lotų pardavimui.
G. LUCAS,
4340 So. Califomia Avė.
Tel. Lafayette 3968.

PARDAVIMUI naujas namas su
dviem akrais žemės. Sodas, gyvuliai,
paukščiai ir visi įrankiai.
Parduosiu
už prieinamą kainą. Priežastis parda
Parduodama Middleby Marvimo: važiuoju į Lietuvą.
NEPAPRASTAS BARGENAS
A. J. WENCKUS,
shal pečius, telpa 12 blekių;
BRIGIITON PARKE
10601 Homan Avė.
mažai vartotas. Parduosiu 2-jų pagyvenimą mūrinis namas po
Tel. Mount Greenwood 66.
5 kambarius su aukštu cimentuotu
labai prieinamai. Atsišaukite beizmentu ir visais naujausios mados
per telefoną Lafayette 5622. Įtaisais. Vidus užbaigtas aržuoliniu
medžiu, šitas namas yra gražus ir
gražioj vietoj. Kaina tik $8,800, $2,PARDAVIMUI SALIUNAS 000 įmokėdamas gali paimti šitą na
VALENTINES DRESSMAK1NG
mą, o likusius randauninkai išmokės
geroj vietoj. Priežastis pardavi jums
COLLEGE.
randomis. Veikit tuojau, nepra
2407
West
Madison Street
mo, patirsit ant vietos.
leiskit progos; geri bargenai nebūna
Tel.
Seeley/1643
ilgai. Kreipkitės pas:
1229*So. Jefferson St.
Kirpimas, dezaimnimas, siuvi
S. L. FABIONAS COMPANY, mas,
dresmaking ir pattern maKlauskit L. R. Bushman
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
PARSIDUODA VALGYKLA
809 W. 35th St.,
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
Chicago, Illinois.
cialia namų kursas moterims ir
lietuvių apgy ventoj kolionijoj
merginoms, atsineškit audėklą, su
už pusę kainos. Bus parduota
kirpti,
pritaikyti ir pasidaryti sau
EXTRA BARGENAS.
Atsišaukit į Naujienas
drapanas.
Parduodama apšildomas na
Biznio ir namų kursai skrybėlių
No. 190.
padarymui.
Kreipkitės, rašykit,
mas su kriaučių bizniu, arba arba telefonuokit
klausdamos in
atskirai, geroj vietoj, priešais formacijų.
Sara Patek, pirmininkė.
lietuvių bažn yčią.—Sav m i nk a s

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Tašelpos Kliubo metinis susirinkimus
įvyks šeštadienį, Sausio 6 d., 7:30 va
kare, paprastoje svetainėje, 3301 So.
Morgan gatve. Visi kliubiečiai malo
nėkite pribūti laiku ir pasistengkite
atsivesti naujų narių norinčių prisi riuo sykiu gyvenau New Havene,
rašyti į musų Kliubą.
Connecticut, d<?bar . jisai gyvena DeREIKALINGAS partneris prie di
A. J. Lazauskas, rašt.
troit, Mich. Jis pats, arba kas kitas delio
PARDAVIMUI pigiai saliu
House biznio nešančio
malonėkite apie jį pranešti, už ką $2,000Ruming
pelno į mėnesj. Turi būti ge nas arti didelių dirbtuvių; biz
busiu dėkingas. Wm. Žemaitis, 4329 ras gaspadorius
ir turi dasidėti su
Draugystės Liet. Taut. Tėvynės My- S. California Avė., Chicago, III.
dviem tūkstančiais dol. prie biznio. uis išdirbtas. Priežastį pati r
lėtųjų No. 1 metinis mit’ngas bus ■
Kreipkitės ypatiškai, jeigu galit, ar šit ant vietos.
sekmadienį, Sausio 7 d., 1 vai. p. p.,1 JUOZAPAS BUNIS tapo užmuštas ba laišku.
«
10556 Corliss Avė.,
Ežerskio svet., 4600 S. Paulina St. Michigano valstijos miškuose. Jis bu
Kožnas narys privalo būtinai daly vo vedęs, 43 metų, paėjo iš Lietuvos
J. AMBROSE,
Pullman, III.
vauti, nes yra daug svarbių dalykų, i nuo Šiaulių; Lietuvoj paliko du bro114 N. Sheldon St.
K. Chap, Nutar. Rašt. I liūs Stanislavą ir Antaną, Amerikoj
Į moterį ir 2 dukteris. Juozapas Bunis
GRAŽUS $400.00 Mahogeno
' ilgus metus gyveno Westvillej, III.,
Kimball pianas, turi būti parS. L. A. 122 Kp. metinis susirinki apie 6 ar 7 metai atgal; jo moteris
mas bus, sekmadienį, sausio 7 d., 2 apleido jį. Nabašninkas atvažiavo į
duotas už $75.00.
vai.- po pietų, lietuko svet., 4523 So. W. Va. ir dirbo anglių* kasyklose.
Kreipkitės:
Wood gatve. Visi nariai privalote pri Ix)chgelly, W. Va. apleido 3 mėnesiai
MOTERŲ
būti susirinkiman, nes paliko daug tam atgal ir išvažiavo į Michigano
3552 Roosevelt Rd.
reikalų nuo pereito susirinkimo. Tai miškus, kur gruod. 15 d. liko užmuš
yra musų visų užduotis lankytis j su tas. .Jis paliko banke pinigų. Moteris REIKIA merginos nesenesnės kaip 30
PARDUODAMA SAL1UNAS
sirinkimus ir svarstyti musų kuopos ir dukterys atsišaukit prie jo turto, metų dirbti prie namų darbo Nerei
PARDAVIMUI
saliunas,
sena
iš

kia virti nė skalbti; kambarys, val
ir S. L. A. reikalus.
kad netektų svetimiems. Platesnėms gis
vieta. Parduosiu už pirmą su visais barais', 3 ruimai gyve
ir 10 dolerių j savaitę. Pašau dirbta
— Valdyba.
žinioms kreipkitės adresu: Stanley kit per
teisingą
pasiūlymą. Prašome atva nimui, randa $30 mėnesiui. Tu
telefoną Boulevard 2489 tarpe
Banis, P. O. Box Lochgelly, W. Va.
žiuoti
irpasiteirauti
arba patelefoI
4
I 6 ir 7 vai. vak.
turiu riu du bizniu ir vieną turiu par
nuok.
Priežastis
pardavimo
Jaunuolių Choro, vedamo p. K. Sar'
tris biznius.
duoti. Kreiptis:
paliaus, repeticija įvyks nedėlioj, 10
JIEŠKAU Motiejaus Kriaučialio,’
Kreipkitės
•
,Rąyhrton<l Chapel, 816 W._paeinančio iš kaimo Paliepio, pašt.
516 W. Roosevelt Rd.
929 W. Roosevelt Rd.
31 St, Vaikai ir mergaitės, mylintjs Kapčiamiesčio, apskr. Seinų. Girdė
MOTERŲ Durkšlinio preso
Tel. Pullman 2600
lavintis muzikos, gali prisirašyti.
jau, gyvena Philadelphijoj, Pa. ir yra operatorių, kurios tup prityri
— Komitetas.
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas
atsišaukite, arba jei kas žinot, ipra- mo. Valandos nuo 7 ryto iki 5
PARDAVIMUI saliunas su namu,
neškite.
—
Busiu
dėkingas.
Stanys
arba
be namo. Turiu du bizniu, to
Bridgepcrt. — Nedėl oj vakare, 7:30 Kliaučiai's, 2025 — 2nd Avė., Yle- po pietų, šeštadieniais iki pietų.
dėl
ir
su maža suma pinigų gali kiek
v.. įvyks prakalbos su kintamais pa troit, Mich.
WASHBURN
CO.,
PARDAVIMUI Stearns Knight Li
vienas
pirkt. Savininkas duoda morveikslais Raymend Chacel, 816 W. 31
mo
geras dėl taxi, su visais pritaisygičių,
arba
mainysiu
ant
namo,
loto,
6126 S. La Šalie St.
St. Visi kviečiami atsilankyti.
mais
ir geras sportams karas geram
ar
kitokio
daikto.
— Komitetas.
stovy;
tuviu du automobilius, vieną
4502* So. Hpnore St.
JIEŠKAU, savo tetos, Onos Olov,uriu
parduoti
arba mainysiu ant ne
niuk, Suvalkų rėdybos, apie 20 metų
Teatrališko Kliubo “Lietuva” drau.  atgal_ gyveno New Yorke; gal kas
didelio namo, loto ar Bakery Shop.
PARDAVIMUI saldainių vežioto Atsišaukit po pietų 5:30, Th. Š., 1221
giškas vakarėlis įvyks isesta(uenh apje
žino, arba ji pati atsišaukite,
su
troku ir kostumeriais. Biznis iš M. Dickson St., Tel. Brunswick 3087.
sausio G d., 1923, 8 vai. vak., J. J. už ka busiu labai dėkingas.
dirbtas
per 3 metus; parduosiu pigiai;
Elias svet., 4600 So. Wood gatve. Vi
ALEKSANDRAS URBONOVIČ,
pardavimo
priežastis; važ uoju į Lie
si narioi-rės susirinkite.
Grinkiškės Kėdainių apskr.
tuvą.
Kreiptis
—
— Valdyba.
Lietuva.
4459 So. Richmiond St.
REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų Baker shop vakarais tarpe 6 — 8 vai.
Dr-stė Sūnų Lietuvos Vakaruose laikys susirinkimą sekmadieni, sausio 7 |
surinkėjų. Nuolatinis darbas per PARSIDUODA pigiai aukštos rū RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
d.. 1 vai. po pietų, D. Semaičio svet.,
askritus metus. Atsišaukit:
šies pilno tono Pbi'yer Pianas, varto šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam11750 So. Union Avė. ir 18th St. Ma
tas tiktai 2 savaitė, vertas $700.00, bario setas1, aslinė lempa, grojiklis
lonėsite visi nariai pribūti laiku.
KINNEY-ROME CO.,
kamparduosim- už $365.00 su 24 voleliais, pianas, fonografaš, valdomojo
'
Chas. Klimavičia, Rašt.
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi 1313 So. 55 Ct.,
.i<> kambario
kambario se
seCicero, 111. gėra proga įgyti geras pianas už pu tario setas, miegamojo
nos, M' našlės. Esu labai geras vai
sę
kainos.
Pri
’
c
ė
&
Teeple
Co.
darbo,
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuoCicero. — S. L. A. 191 kp. susirin* kinas 40 metų, ne rukau, negeriu
garantuotas 10 'metų. 3343 So. Hal- aus. Viskas sykiu, ar atskirai.
svaiginančių
gėrimų,
užsiėmimas
daikimas bus 7 d. sausio, 2 vai. po pie
tsed Street
/
1108 ^1. Robey St. ,
REIKALAUJAMA padėjėjų į
tų, Tomuliunienės svet., 1447 So. 49th lydės; turiu namą ir pinigų, esu ver
Avė. Draugai ir draugės malonėsite tas $10,000. Kuri mane gaus, ta bus liejyklą; 43c. į valandą; nuola
UŽ PUSĘ KMNOS parsiduoda
laiku susirinkti ir užs’mokėti mėne laiminga. Sena, ar jauna meldžiu at
Gramafonas vertas\$150.00, gražaus
sines duokles. Yra svarbių dalykų ap sišaukti ir su pirmu laišku malonė- tinis darbas. Kreiptis. Samdy mahogeno medžio, L sprin^sų motoru
tarti. ,
i iįsite prisiųsti savo paveikslėlį. Atsa mo Skyrius Crane Co., So. Ked- jr su 15 rekordų parsiduoda už $75.00.
kymą duosiu kiekvienai. Platesnių ži
K. Genis, Fin. Sekr.
Atsišaukite tuojaus:
nių suteiksiu laišku. Adresuokit:
zie Avė. & 40th St.
KAS NORIT GREIT IŠMAINYT
4726 W. 13th Street.
3343 So. Halsted St.

ASMENŲ JIESKDJ1MAI

NAMAI-ZEME.

NEKRUTAMAS TURTAS
Parduodam-a medinis namas 4 pagy
venimais po 4 ir 3 kambarius, akme
ninis pamatas, 6014 So. Peoria gat.,
arti 60-tos. Randos $600 į metus.
Gatvė ištaisyta, lotas 25 per 125. Par
duos už $3,850 išmokėjimais. Didelis
bargenas. Pasiskubink. Tur būt par
duotas. J. Ten. Houten, 6051 South
Halsted St.

SAVININKAS turi parduoti bungalą 5 kambariais ir maudyne, kieto
medžio apibaiga. bufetas valgoma
jam, fornasu apšildomas, elektra, gazas, karštam vandeniui kubilas su gazo ir fornaso prijungimu, lotas 60
per 125; garažas ir didelis vištinykas.
Geresnis negu naujas. $25 į mėnesį
drauge su nuošimčiais. — 6310 Hendersen St., Tel. Kildare 1357.
EXTRA BARGENAS !\
Parsiduoda namas ir grosernė. Vis
kas gerame stovyje. Parduosiu pigiai
arba mainysi! ant bučemes, saliuno.
Kreipkitės pas savininką.
3604 So. Wallace St.
Tel. Yards 4171.
BRIGIITON PARKO BARGENAS.
Parsiduoda 2-jų aukštų namas, no 4
ir 5 kambarius, namo parankumai po
šiai gadynei, extra 2 lotai prie šalies, graži apylinkė, parduosiu pigiai,
arba mainysiu ;ant didesnio ' narnoj
kreipkitės pas. Frank G. Lucas. 4116
Archer Avė., Tel. Lafayette 5107.

PARDAVIMUI PIGIAI piknikams
daržas Paul’s Grove su biznevu namu
t. y. visa praperte, kuri neša gerą
pelną. Biznieriai, pasinaudokite gera
proga. Povilas Kareckas, 123 ir
Union Avė. gatvių., West Pullman,
Illinois.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė
Mokina Ldetuvių ir Anglų kalbų;

PARDAVIMUI. Didelis Bargenas.
Tik $2650 už medinį 3 aukštų namą.
Krautuvė ir 2 pagyvenimai po 4 kam
barius. Elektra, gazas. Taipgi name
lis užpakaly. $1500 įmokėti. Likusie
ji lengvais išmokėjimais.
1627 So. Morgan St.
Arti 18 gatvės.

Grammar School, High School
Prekybos dalykų.

kvotimų į visas augštesniasias
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.
3301 So. Halsted St.,
kampas 33čios gatvės.

PARDUODAMA
NAMAS.
Savininkas nori greitu laiku
parduoti ir parduos pigiai, nes
Kreiptis:
2146 W. 23rd PI.
LAIMĖ TIEMS,

kurie rengias dėl rytojaus geresnės
ateities. Kertinis biznevas muro pa
mas, neseniai statytas; saliunas geriausiaįs įtaisymais, murmulo asla,
geležiniai balkiai ir stulpai, skiepas
po visu namu, 4 pagyvenimai ir sve
tainė, du pianai. Pilnas įtaisymas.
PARDUODAMA medinis na Namas garu šildomas. Randos neša
Į mėnesj. Kaina $26,000. Mormelis 6 kambariais ir garažu. $390.00
gičius $17,000, mokamas no $90.00 j
Elektros šviesa, karštu vande mėnesi nėr 16 metu. Gali pirkti SU
įnlp mmn Intas j $8,000.00 grynais pinigais,
niu šildomas. saie
:
namo lotas, j
untty realty CO.
750 W. 33rd St.
Parduoda savininkas pigiai.
Prie Halsted St.
7233 S. Rockwell St.
Klausk Klem Widzes.
__j----------------Tel. Vincennes 2256.

ir

Prirengia prie

PR1VATES AUTOMOBILI Ų
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik
r pasimatyk su mumis. Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu,
risokio išdirbinio automobilius. Laislius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
vfUNSON SCHOOL OF MOTORING
1607 W. Msuiison StZ

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St.,
Chicago, III.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst. Istorijos, Ahelnos Istorijos,
Geografijos, Polįtikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrasystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystes.
Klesos dienomis ir vakarais.

L,

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pranešimas

PRANEŠIMAI

Town of Lake: —
(Seka nuo 7-to pusi.)
Saldžiausios širdies Motėm; ir Mer_ gaičių Draugijos rengiama vakarie“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko- j nė parapijos naudai, kuri turėjo įvykmediją stato pirmu kartu scenoje ti sausio 7 d., 1923 m., yra atidėta
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos ; dėl dviejų priežasčių: 1. Kad tą pa
vyru ir moterų, sekmadienį sausio 14-Čią dieną Įvyksta Katalikų Seimas ir
d., 1923 m., Mickevičiaus svetainėje’. 2. Komiteto narės, vakaro rengėjos
— Komitetas
susirgo.
Tatai pranešamo tiems, kurie esąšio 7 d., 3 vai. po pietų. Socialistų In-

. UŲ’ H*? Bilietui t-Fii dienai, lead tie
___ ___
____ ____
bilietai bus _
Keri
ir vas.
11 d.» 1923

stitute, 2644 LeMoyne Avė. Kalbės m., kada toji' vakarienė įvyks
S. M. Levitas, nesenai sugrįžęs iš So
Komitetas.
vietų Rusijos, temoje “Darbininkų pa
dėtis Sovietų Rusijoj”. Prakalbas ren
gia Rusų Socialdemokratų grupės ko
PRANEŠIMAS, šiuomi turiu gar
mitetas.
.
— Komitetas.
bės pranešti visuomenei, kad aptieką
perkėliau į naują vietą, kur kaip ir
Roseland. — L. S. M. Ratelis ren-, visados per paskutinius dvyliką me
gia puiki; vakarą sekmadienį, sausio tų sąžiningai patarnausiu.
S. VILIMAVIčlA,
7 <1., Chas. Strumilo svetainėje. Bus
10657 S. Michigan Avė.
perstatytas veikalas, “Ant Bedugnės
Kampas 107ta ir Mich. Avė.
Krašto’’, trijų veiksmų vaizdelis iš
Tel. Pullman 0652
Liaudies gyvenimo. Po lošimui Šukiai.
Roseland.
Visus kviečia Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIU

šeštadienis, Sausis 6, 1923

REIKIA DARBININKU

IŠDUODAMA RANDON pryVYRŲ
šakinis miegamasis kambarys
REIKALINGAS senas žmo
priešais parką. Kreiptis po 5
vai. vak. J. Puišienū, 3019 Pop- gus už pagelbininką prie <lženitotiaus. Valgis ir guolis dar
lar Avė., tfrti 30 gat. 2 lubos.
bas ant visados. Kreipkitės.
XP. A. Mažeika,
ŠVARUS

RUIMAS

1377 E. r^-th St. 2-nd 11.

ANT

RANDOS VYRUI.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI

PARDUODAMA. Maliavos, Geleži
PARDAVIMUI 80 akrų farma Wisnių ..
ir Naminių,
Ge- (uunBino
iiuiiiuuij daiktu krautuvė.
n.iuuvuvv. vrcvisi nauji buDu
consino valstijoje.
Visi
ra vieta. Konkurencijos nėra. Kanda dinkai, sodas su daug vaisinių medžių,
pigi. Lysas ilgas. Gera priežastis par-; Arti prie miesto ir gelžkelių ir visų
davimui, [steigta virš 3(1 metų atgal, ištaigų farmeriams reikalingų.
~.. ___Ūkis
1
tvriri?
;
z...
L WOLF,
visas labai
gražus. ........Parduosiu
arba
2900 W. 38th St.
mainysiu ant Chicagos prapertės.
Kampas Francisco.
Kreipkitės pas savininką nuo 6 vai.
vakarais; visą dieną šventadieniais, 2
. •
PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- lubos.
■ nų

•

liūno

A.

biznio,

TZ

iuumu
1 1 • •’

pusininke

—

yi*jx

T'l

'

1

motcids;

So. Wallace St.,

biznis išdirbtas per ilgus metus. Pi-

REIKALAUJAMA

Kreipkitės:

PRITY-

NAMAI-ŽEME.

Chicag-o, III.

gi randlį, yra lysas, Nepraleiskit ge
ros progos.
361 Kensington Avė.

GERAS BARGENAS!
Pardavimui namelis 6 kambariais
prie Emerald Avė. ir garažas 2 ma
šinom’. Maudynės, elektra, su visais
patogumais, tiktai $3309.
Parsiduoda geriausioj vietoj 2 kam
piniai lotai <Brighton Parke prie pat
Lietuvių Bažnyčios 44th St. ir Califomia Avė. Parduosiu arba mainysiu
ant namo. Be to turiu daug namų mū
rinių ir mediniu ir lotų pardavimui. /
G. IJICAS.
4340 So. Califomia Avė.
Tel. Lafayette 3968.

rusių vyrų automobiliams ardy
NE VISADOS TOKIA PROGA
PASITAIKO
ti. Ateik tuoj aus.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Pardavimui beveik naujas mūrinis
Turime
keletą ūkių, mainyti ir par
PARDAVIMUI
saliunas
viso

AETNA AUTO PARTS CO.,
namas 2jų pagyvenimų 5-6 kambariai,
duoti.
Malonėkite
atsišaukti laišku,
kių tautų kolonijų j. Biznis se elektra, maudynės, aukštas cimentuo- kurie norite turėti gerą
2101
So.
State
St.
ukj.
UŽ DYKĄ duodu gyventi
tas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
P.
A.
MAŽEIKA,
nas ir geras. Lysas 3 metams. šinom
pečiais apšildomas, randos $102
ruimą moteriai ar merginai už
1377 E. 57th St.,
mėnesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu"
Raifda pigi $25.00
Chicago, III.
pridabojimą 3 metų vaiko va
lotą, arba automobilių kaipo dalį įmo2994 Archer Avė.
kejimo.
karais nuo 6 valandų iki 8.
F. J. SZEMET & CO.
Phonc Lafayette 7661
PARDAVIMUI naujas namas su
Kreipkite^* Naujienų Skyriun
4180 Archer Avė.,
GERA BUčERNĖ PUIKIOJ
dviem akrais žemės. Sodas, gyvuliai,
Tel. Lafayette 6824
paukščiai ir visi, įrankiai. Parduosiu
3210 So. Halsted St. No. 16.
vietoj, daranti gerą biznį par
PROGA KEPĖJUI
už prieinamą kainų. Priežastis parda
Bridgeport. — Illinois Lietuvių PaParduodama Middleby Marduodama dėl kitokių užsiėmi
vimo:
važiuoju į Lietuvą.
šelpos Kliubo metinis susirinkimas ,
NEPAPRASTAS BARGENAS
A. J. WENCKUS,
jvyks šeštadienį, Sausio 6 d., 7:30 va- i
BRIGHTON PARKE
shal pečius, telpa 12 blekių;
mų. Matytis su Michael Zer10601
Homan Avė.
kare, paprastoje svetainėje, 3301 So.1
2-jų pagyvenimų mūrinis namas po
mažai
vartotas.
Parduosiu
bin,
216
Caro!
bers
Avė.,
CarTel.
Mount
Greenwood 66.
Morgan gatve. Visi kliubiečiai malo
5 kambarius su aukštu cimentuotu
nėkite pribūti laiku ir pasistengkite
JIEŠKAU Franko Baraskio, su ku
labai prieinamai. Atsišaukite beizmentu ir visais naujausios mados
negie, Pa.
atsivesti naujų narių norinčių prisi riuo sykiu gyvenau New Havene,
per telefoną Lafayette 5622. Įtaisais. Vidus užbaigtas aržuoliniu
rašyti į musų Kliubą.
Čonnecticut, čtebar jisai gyvena Demedžiu, šitas namas yra gražus ir
REIKALINGAS
partneris
priel
di

A. J. Lazauskas, rašt.
troit, Mich. Jis pats, arba kas kitas delio Ruming House biznio nešančio
PARDAVIMUI pigiai saliugražioj vietoj. Kaina tik $8,800, $2,malonėkite apie jį pranešti, už ką
PARDAVIMUI SALIUNAS (100 įmokėdamas gali paimti šitą na
pelno į menes;. Turi būti ge nas arti didelių dirbtuvių; bizVALENTINĖS DRESSMAKING
busiu dėkingas. Wm. Žemaitis, 4329 $2,000
mą, o likusius randauninkai išmokės
ras
gaspadorius
ir
turi
dasidėti
su
geroj
vietoj.
Priežastis
pardavi

COLLEGE.
Draugystės Liet. Taut. Tėvynės My- S. Califomia Avė., Chicago, III.
jums randomis. Veikit tuojau, nepra
dviem tūkstančiais dol. prie biznio. nis išdirbtas. Priežastį patir2407
West
Madiaon Street
lėtojų No. 1 metinis mitingas bus
mo, patirsit ant vietos.
leiskit progos; geri bargenai nebūna
Kreipkitės ypatiškai, jeigu galit, ar šit ant vietos'.
Tel.
Seelėy
1643
sekmadienį, Sausio 7 d., 1 vai. p. p., ’ JUOZAPAS BUNIS tapo užmuštas ba laišku.
ilgai. Kreipkitės pas:
1229
So.
Jefferson
St.
Kirpimas,
dezaininimas,

Ežerskio svet., 4600 S. Paulina St. Michigano valstijos miškuose. Jis bu
10556 Corliss Avė.,
S. L. FABIONAS COMPANY, mas, dresmaking ir p^ttern siuvi
maKožnas narys privalo būtinai daly vo vedęs, 43 metų, paėjo iš Lietuvos
J. AMBROSE,
Pullman, III.
Klauskit L. R. Bushman
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
vauti, nes yra daug svarbių dalykų. nuo Šiaulių; Lietuvoj paliko du bro
114 N. Sheldon St.
PARSIDUODA
VALGYKLA
809 W. 35th St.,
Dienoms ar vakarais klesos. SpeK. Cha p, Nutar. Rašt.
lius Stanislavą ir Antaną, Amerikoj
Chicago, Illinois.
GRAŽUS
$100.0(L
Mahogėno
apgyventoj
kolionijoj
cialis
namų kursas moterims ir
moterį ir 2 dukteris. Juozapas Bunis
merginoms,
atsineškit audeklą, su
' ilgus metus gyveno Westvillej, III.,
Kimball pianas, turi būti par- uz pusę kainos. Bus parduota
kirpti,
pritaikyti
ir pasidaryti sau
S. L. A. 122 Kp. metinis susirinki apie 6 ar 7 metai atgal; jo moteris
EXTRA BARGENAS.
greitai.
Atsišaukit
į
Naujienas
drapanas.
mas bus, sekmadienį, sausio 7 d., 2 apleido jį. Nabašninkas atvažiavo j
duotas ui $75.00.
Parduodama apšildomas na
Biznio ir namų kursai skrybėlių
vai; po pietų, lituko svet., 4523 So. W. Va. ir dirbo angliui kasyklose.
No. 190.
Kreipkitės:
padarymui.
Kreipkitės, rašykit,
Wood gatve. Visi nariai privalote pri Ix)chgelly, W. Va. apleido 3 mėnesiai
mas su kriaučių bizniu, arba arba telefonuokit
MOTERŲ
klausdamos in
būti susirinkiman, nes paliko daug tam atgal ir išvažiavo į Michigano
3552 Roosevelt Rd
atskirai, geroj vietoj, priešais formacijų.
reikalų nuo pereito susirinkime. Tai miškus, kur gruod. 15 d. liko užmuš
8’ara Patek, pirmininkė.
yra musų visų užduotis lankytis į su tas. Jis paliko banke pinigų. Moteris REIKIA merginos nesenesnės kaip 30
lietuvių bažnyčią.—Savininkas
PARDUODAMA
SALIUNAS
sirinkimus ir svarstyti musų kuopos ir dukterys atsišaukit prie jo turto, metų dirbti prie namų darbo Nerei
PARDAVIMUI saliunas, sena iš
virti nė skalbti; kambarys, val
4425 S. Fairfield Avė.
ir S. L. A. reikalus.
kad netektų svetimiems. Platesnėms kia
dirbta
vieta. Parduosiu už pirmą su visais baraiš, 3 ruimdi gyve
DIDŽIAUSIA 'MOKYKLA
gis
ir
10
dolerių
j
savaitę.
Pašau

— Valdyba.
■ žinioms kreipkitės adresu: Stanley I
teisingą
pasiūlymą.
Prašome
atva

nimui,
randa
$30
mėnesiui.
Tu

CHICAGOJ
kit per telefoną Boulevard 2489 tarpe
Banis, P. O. Box Lochgelly, W. Va.
žiuoti
irpasiteirauti
arba
patelefo6 ir 7 vai. vak.
PARDAVIMUI gražus mūrinis na
nuok. Priežastis pardavimo turiu riu du bizniu ir vieną turiu par mas
U
Jaunuolių Choro, vedamo p. K. Sar•
su štoru ir kambariais gyveni
tris
biznius.
duoti.
Kreiptis:
paliaus, repeticija įvyks nedėlioj, 10
JIEŠKAU Motiejaus Kriaučialio,'
mui, elektros šviesa, augštasr skiepas
Kreipkitės
•
ir
garažas dviem automobiliams. Sa
Chapel, 816 WY_paeinančio iš kaimo Paliepio, pašt.
516 W. Roosevelt Rd.
929 W. Roosevelt Rd.
31 St. Vaikai ir mergaitės, mylintis Kapčiamiesčio, apskr. Seinų. Girdė
vininkas
pats duoda morgičių.
tylOTERŲ Durkšlinio preso
Tel. Pullman 2600
lavintis muzikos, gali prisirašyti.
PAUL LEASES,
jau, gyvena Philadelphijoj, Pa. ir yra operatorių, kurios turi prityri
— Komitetas.
3616 So. Halsted St.
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra- mo. Valandos nuo 7 ryto iki 5
PARDAVIMUI saliunas su namu,
neškite.
—
Busiu
dėkingas.
Stanys
arba
be namo. Turiu du bizniu, to
Bridgepcrt. — Nedėl'oj vakare, 7:30 Kriaučial's, 2025 — 2nd Avė., De- po pietų, šeštadieniais iki pietų.
dėl
ir
su maža suma pinigų gali kiek
v., įvyks prakalbos su kintamais pa
VVASHBURN
CO.,
PARDAVIMUI Stearns Knight Li
troit,
Mich.
vienas
pirkt. Savininkas duoda mornorit padaryti pinigus į trum
Deaigning, kirpimo, litavimo ir siu
veikslais Raymond Charel, 816 W. 31
mo
geras dėl taxi, su visais pritaisy- pąKas
gičių, arba mainysiu ant namo, loto,
laiką, pilkite lotą su ofisu geriau vimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
6126 S. La Šalie St.
St. Visi kviečiami atsilankyti.
rnais ir geras sportams karas geram
ar kitokio daikto.

ASMENŲ JIESKDJ1MAI

3240 So. Union Avė.

PARDAVIMUI

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKU

AUTOMOBILIAI

— Komitetas.

J IEŠKAU, savo tetos, Onos Olovniuk, Suvalkų rėdybos, apie 20 metų
atgal gyveno New Yorke; gal kas
apie jų žino, arba ji pati atsišaukite,
už ka busiu labai dėkingas.
ALEKSANDRAS URBONOVIČ,
Grinkiškės Kėdainių apskr.
Lietuva.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” drau
giškas vakarėlis jvyks šeštadienj,
sausio 6 d., 1923, 8 vai. vak., J. J.
Elias svet., 4600 So. Wood gatve. Vi
si nariai-rės susirinkite.
— Valdyba.
Dr-ste Sūnų Lietuvos Vakaruose lai

kys susirinkimą sekmadieni, sausio 7 j

d.. 1 vai. po pietų, D. Semaičio svet.,

APSIVEDIMAI.

Chas. Klimavičia, Rašt.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, tw našlės. Esu labai geras vai
Cicero. — S. L. A. 194 kp. susirin» kinas 40 metų, ne rukau, negeriu
kimas bus 7 d. sausio, 2 vai. po pie svaiginančių gėrimų, užsiėmimas daitų, Tomuliunienės svet., 1447 So. 49th lydcs; turiu namą ir pinigų, esu verAve. Draugai ir draugės malonėsite |a.s 510,000. Kuri mane gaus, ta bus
laiku susirinkti ir užs mokėti mėne^ena> ar jauna meldžiu at
sineš duokles. Yra svarbių dalykų ap- jaukti ir su pirmu laišku malonetarti
i site prisiųsti savo paveikslėlį. Atsaj kymą duosiu kiekvienai. Platesnių ži
K. Genis, Fin. Sekr.
nių suteiksiu laišku. Adresuokit:
4726 W. 13th Street.
M r. W. A.,
x
Box
336, Dolton, III.
North Side. — S. L. A. 226 Kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą septintadienj, sausio 7 d., 2 vai. po pietų, Kny
gyno svet., 1822 Wabansia Avė. Visi
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes
turim daug svarbių reikalų. Nauja
valdyba nepamirškė užimt savo vie
tas.
K. Markus, Kp. rašt.
GARAŽAS ANT RANDOS
8 automobiliams arba trokam-s gara
Lietuvos Dukterų Draugija savo įO žas parandavojama su randa susitai
metų sukaktuvėms pažymėti ruošia kysime; randasi ant kampo 31st ir
šeimynišką vakarienę su programų S. Throop Sts. Kreipkitės pas J. S.
— šeštadienį, sausio 6 d., 7 v. vak., Czaikauską į Central Manufacturing
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. District Banką, 1112 W. 35th St., Chi
Svečiai kviečiami gausiai atsilankyti. cago. Tel. Baulevard 6310 • Vaka
— Komitetas.
rais: Republic 4066.

ISRENDAVOJIMUI

ANT ĮtANDOS 6 ruimų flatas su
Bridgcportas. — Dr-tės Saldžiau
visais
patogumais Garažas vienai
sios Širdies V. Jėzaus metinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, sausio r ašinai. Naujas bildiugas ir gražioj
7 d., 1 v. p. p., paprastoj svetainėj, vietoj.
Kreipkitės
3301 S. Morgan St. Visi nariai pri
P. Adomaitis,
valo dalyvauti šiame susirinkime.
6630 S. Tai man Avė.
Ant. Mosteika, Nut. Rašt.

Cicero. — Vakarinės žvaigždes
Kliubo metinis susirinkimas bus ne
dalioj, sausio 7 d., 1 vai. po pietų, S.
Zvibo svet., 1347 So. 50 Avė. Visi na
riai malonėkit ateiti paskirtu laiku;
yra daug svarbių dalykų. — Rašt.
S. L. A. 36 kp. metinis susirinkimas
Įvyks nedalioj, sausio 7 d.. 1:30 v. p.
p., Aušros svet., 3001 S. Halsted St.
Nariai prašomi būti paskirtu laiku.
Sekretorius.

I

Atgimties Lietuvių Tautos draugi
ja laikys metinį susirinkimą, šešta
dienio vakarą 7:30 vai. vak., bažny
tinėje svetainėje, 35 ir So. Union Avė.
Visi nariai privalote būti susirinki
me.
Sekretorius.

Birutės Kalno draugija rengia Maskų balių Sausio 27 d., šeštadienio
vakarų, Mildos svet., 3142 So. fialsted St. Bus duodama daug pryzų
ir bus vienas iš gražiausių balių.
Komitetas.

1

Roseland. — lietuvių Darbininkų
Namo Bendrovės šėrininkų metinis
susirinkimas įvyks Sausio 8(d.» 7:30
vai. vakare, K. Strumilo svet., 158
E. 107 gatvės, kampas Indiana Avė.
Visi šėrininkai ir šėrin’nkės malonė
kite atsilankyti į minėtą susirinkimą
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Kurie dar nėvate atsiėmę certifikatus. atėję atsiimkite; prisuokite teisingus savo antra
šus, reikalui esant, kad butų žinoma
kur kreiptis.
— J. Tamašauskas, Sekr.

REIKIA. DARBININKU
VYRŲ
REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja

lovoms

RANDON lietas 6 kambarių. Elek
tra, vana ir kiti parankumai. Šviesus
kambariai ant 3 aukšto, iš pryšakio.
Savininkas gyvena tame pačiame na
me 1 aukšte.
2119 S. Halsted St.

IŠDUODAMA RANDON NAmelis 4* kambariais gazu apšvie
čiamas dideliems žmonėms, pi21 randa.
Kreiptis:
938 W. 31st Place.

Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO.,

Cicero, *111.

1313 So. 55 Ct.,

4459 So. Richircond St.

springsų Baker shop vakarais tarpe 6 — 8 vai.

surinkėjų. Nuolatinis darbas per

askiitus metus.

1750 So. Union Avė. ir 18th St. Ma
lonėsite visi nariai pribūti laiku.

stovy; turiu du automobilius, vieną
turiu parduoti arba mainysiu ant ned'dclio namo, loto ar Bakery Shop.
PARDAVIMUI saldainių vežioto Atsišaukit po pietų 5:30, Th. Š., 1221
su troku ir kostumeriais. Biznis iš N. Ūlckson St., Tel. Brunsvvick 3087.
dirbtas per 3 metus; parduosiu pigiai;
pardavimo priežastis; važ’uoju į Lie
tuvą. Kreiptis —

450? So. Rųnore St.

REIKALAUJAMA padėjėjų į
liejyklą; 43c. į valandą; nuola
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Crane Co., So.^Kedzie Avė. & 40th St.

PARSIDUODA

pigiai aukštos ru-

Š'es pilno tono ITiyer Pianas, varto
tas tiktai 2 savaiti, vertas $700.00,
parduosim1 už $365.00 su 24 voleliais,
gėra proga įgyti geras pianas už pu
sę kainos. Pri’cė & Teople Co. darbo,
garantuotas 10'motų. 3343 So. Haltsed Street
UŽ PUSĘ KAINOS parsiduoda
Gr.amafonas vertas $150.00, gražaus
mahogeno medžio, 4 sprinįęsų motoru
ir su 15 rekordų parsiduoda už $75.0(|,
Atsišaukite tuojaus:
3343 So. Halsted St.

RAKANDAI

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik

šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setas, aslinė lempa, grojiklis
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuojaus. Viskas sykiu, ar atskirai.
1108
Robey St.

NAMAI-ŽEME

Extra

Extra

sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal
sted St., arti Universal State Banko.
Dabar randos neša j mėnesį $35.00.
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00.
Kaina tiktai $7000.00.

Pardavimui mūrinis namas kaip
naujas ant 2-jų lubų. Ix>tas pločio
28
pėdų, gyva šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynes. Pirmame au
kšte krautuvo ir 6 šviesus kambariai.
Antrame aukite 3 pagyvenimai po 4
kambarius. Parduosiu su mažu įmo-

kėjiinu tik $4,000.00. Kitus lengvais
išmokėjinuais. Savininką galit matyti
visados. Aš pats apimu krautuvę ir
kambarius.
ANTANAS JABLONSKIS,
3236 So. Morgan St.,
Chicago, 111.
b

BRIGHTON PARKO DIDELI

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT
BARGENAI!
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT
Pardavimui beveik naujas dviejų
REIKALAUJA langų plovė
PARDUODAMA saliunas tu
ANT ANTRO MORGIČIO.
pagyvenimų muro namas po 6 kam
ri būt parduotas į trumpą lai Jeigu turit namą išmokėję, išmainy barius; aržuolu aptaisytas; elektra,
jųtamstoms ant didesnio namo arba maudynes ir kiti parankumai; reikia
Chicago Window Cleaning Co., ką dėl partnerių nesutikimo; siu
už pinigus galiu nunirkt. Bučernes, Įmokėti tik $3800, likusius lengvais
62 W. Washington St.
•geras biznis, išdirbtas per 20 grosernes, automobilius, lotus maina> išmokėjimais, kaina $7500.
Pardavimui puikus dviejų pagyve
namų Dar aš skolinu pinigus ant
Room 21.
metų. Galima -pirkti visą ar ant
antrų m'orgičių 6%; padarau lengvais nimų medinis namas po 4 didelius
pusę. Kreiptis—3934 W. 16 St. mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane kambarius; viskas geram stovyje; kai
na $3800, puse reikia įmokėti, kitus
greitas, teisingas patarnavimas.
BE1KALINGAS senas žmolengvais
išmokėjimais.
J. NAMON,
gus arba jaunas vaikas prie išPARDAVIMUI bučemė, viena 808 W. 33rd PI. arti Halsted St., Del tolesnių informacijų atsilanky
kite dieną ar vakarais pas J. Yushvežiojimo groscrio.
Kreiptis geriausių prie Halsted ir gana
kevvitz, 4034 Archer Avė., prie Cali
Telephone Boulevard 1550
per teifoną:
geras biznis daromas. Priežas Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va fomia Avė., Chicago, III.
pirmadieniais, trečiadieniais,
Prospect 0567.
tis pardavimo patirsite ant vie karo
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., septos. 3562 So. Halsted St^<
tintadieniais nuo 9 iki 1.
LIETUVIŲ PARDAVINĖTOJŲ
Reikalaujama musų Nelaimės ir Svei
katos Polisams pardavinėti. Geras
mokesnis, malonus darbas.
Kreiptis 8 lubos 20 East Jackson
Blvd. National Casualty Co.
•
R. F. Morenus, vedėjas.

DIDELIS GROSERNĖS BIZNIO
bargenas! Pardavimui labai pigiai
grosernės stakas ir visi prie biznio
re’kalingi daiktai (fiksčieriai); par
duosiu viską labai pigiai, nes namas
likosi parduotas ir būtinai reikia krau
stytis. Parduosiu viską sykiu už $450,
REIKALINGAS KUKORIUS, kuris atsilankykite greitai sekančiu adresu:
moka atsakančiai virėjo darbų. Taip 3029 W. 38th St., Chicago, III.
pat reikalinga veiterka, kuri atliktų
priderančiai savo ddrbą. Reikalinga
PARDAVIMUI čeverykų taisymo
moteris ar vyras prie indų plovimo.
dirbtuvė
su mašinomis, įrankiais ir
Kreipkitės:
rakandais.
Biznevoje vietoje ant
2325 So. I^eavitt St.
Bridgeporto. Parduosiu pigia kaina.
Priežast s pardavimo patirsite ant
NAUJI METAI NAUJAS BIZNIS. vietos. Kreipkitės:
Reikalaujama 4 agentų prie Real
352 W. 58th St.
Estate ir Apdraudos biznio; pagei
Tel. Wentworth 2835.
daujama, kad butų apsipažinę daug
maža su bizniu. Taipgi jieškau part
PARDUODAMA ČROSERNĖ UŽ
nerio, kuris turi kiek pinigų. Plates
mažą pinigą $550, o verta yra $800.
nėms žinioms kreiptis:
Savininkas
parduoda negalėdamas
milda Real estate co.,
sugyventi su savo moferia. Taipgi
751 W. 31 St., Tel. Yards 6296.
visus rakandus, sykiu ar atskirai. At
sišaukite greitai. Bus parduota į vie
REIKALINGAS DŽENITO- ną dieną.

IŠDUODAMA RANDON šeši riui pagelbininkas; turi būt
JOSEPH BRUŽAS,
miegamieji kambariai, du dvi anijistas.
Ideal Real Estate Co.,
^214 So. Halsted St.
gubi ir keturi vienam. §u visais
WILLIAM PŪKAS,
vėliausiais patogumais.
4650 N. St, Louis Avė.,
PARDAVIMUI grosemė ir bučerKreiptis:
nė, biznis išdirbtas per dešimtį mc-.
REIKALINGI
AGENTAI tų, vieta apgyventa v'sokių tautų,
4157 S. Kedzie Avė.
Real Estate ofisui; geros sąly- daugumoj lietuvių; geram bučeriui
i
gos „erieins vyrams. Atsišau2 garažai, vištinykas; viskas
kitę pas J. Yushkevitz, 4034 įtaisyta bučemei. — 921 Jenne St.,
Kenosha, Wis.
Archer Avė Chicagor III.
REIKALINGAS KAMBARYS
saliunas, senas bizmoteriai Chicagos priemiesčiuo REIKIA VYRO, Ikuris norėtų iš- nis,PARDAJVIMUI
randasi tarp svet’mtaučių, Ivsas
mokti pelninga amatą, šiaučiaus dar ■ 3 metams, ruimai gyvenimui. Našlė
se. Praneškit:
bą į trumpą laika, o išmokęs dalba, moteris parduoda. Atiduos už teisinA. AMBRAZAS,
galės nusipirkti dirbtuvėlę su maši- gą pasiulvmą.
1614 W
th St.
nomis čeverykams taisyt’'.
Kreipkitės
10703
S.
State
St.
269 W. 25th St.
Tel. B evar?M)672.
Roseland. ’
Blokas nuo Wentworth Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
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NEKRUTAMAS TURTAS
Parduodama medinis namas 4 pagy
venimais po 4 ir 3 kambarius,, akme
ninis pamatas, 6014 So. Peoria gat.,
arti 60-tos. Randos $600 j metus.
Gatvė ištaisyta, lotas 25 per 125.. Par
duos už $3,850 išmokėjimais. Didelis
bargenas. Pasiskubink. Tur būt par
duotas. J. Ten. Houten, 6051 South
Halsted St.

SAVININKAS turi parduoti ben
galą 5 kambariais ir maudyne, kieto
medžio apibaiga, bufetas valgoma
jam, fornasu apšildomas, elektra, gazas, karštam vandeniui kubilas su gazo ir fornaso prijungimai, lotas 60
per 125; garažas ir didelis vištinykas.
Geresnis negu naujas. $25 į mėnesį
drauge su nuošimčiais. — 6310 Hendersen St., Tel. Kildare 1357.

PARDAVIMUI PIGIAI piknikams
daržas Paul’s Grove su biznevu namu
t. y. visa praperte, kuri neša gerą
pelną. Biznieriai, pasinaudokite gera
proga. Povilas Kareckas, 123 ir
Union Avė. gatvių., West Pullman,
Illinois.

PARDAVIMUI. Didelis Bargenas.
Tik $2650 už medinį 3 aukštų namą.
Krautuvė ir 2 pagyvenimai po 4 kam
barius. Elektra, gazas. Taipgi name
lis užpakaly. $1500 įmokėti. Likusie
ji lengvais išmokėjimais.
1627 So. Morgan St.
Arti 18 gatvės.

Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktuališkai kerpa, rrderuoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų.
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be
darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOI.,

190 N. STATE STREET,

CHICAGO

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

AUŠROS
MOKYKLOJE
Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate
matikos.
Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi
sada.
3001 S. Halsted £t
Chicago.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie
kvotimų į visas augštesniasiaa
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p, Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.
3301 So. Halsted St.,
kampas 33čios gatvės.

PARDUODAMA
NAMAS.
Savininkas nori greitu laiku
parduoti ir parduos pigiai, nes
PR1VATBS AUTOMOBILIU
EXTRA BARGENAS!'
eina
į
biznį.
$20 Instrukcijos $25 \
Parsiduoda namas ir grosemė. Vis
Jei
nori
turėt gerą darbą, tad atojk
kas gerame stovyje. Parduosiu pigiai
Kreiptis:
r pasimatyt su mumis. Mokinami
arba mainysu ant bučemės, saliuno.
2146 W. 23rd PI.
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu,
Kreipkitės pas savininkų.
3604 So. Wallace St.
Tel. Yards 4171.

LAIMĖ TIEMS,
BRTGIITON PARKO BARGENAS.
Parsiduoda 2-jų aukštų namas, po 4
ir 5 kambarius, namo parankumai po kurie rengias dėl rytojaus geresnės
šiai gadynei, extra 2 lotai prie ša ateities. Kertinis biznevas muro na
lies, graži apylinkė, parduosiu pigiai, mas, neseniai statytas; saliunas ge
arba mainysiu ant didesnio namo:,riausiais
___ __ ____įtaisymais,
_ ------, ----------murmulo ----asla,,
kreipkitės pas. Frank G. Lucas. 4116 geležiniai balkiai iu stulpai, skiepas
po visu namu, 4 pagyvenimai ir sveArcher Avė., Tel. Lafayette 5107.
-----------------------------------tainė, du pianai. Pilnas įtaisymas.
PARDUODAMA medinis na- Namas garu šildomas. Randos neša
n i---------------------------- $390.00 i mėnesį. Kaina $26,000. Mormehs 6 kambariais n garažu.
$17,000, mokamas no $90.00 į
Elektros šviesa, karštu vande- mėnesį nėr 16 metu. Gali pirkti su

niu šildomas. Šalę namo lotas. ’8’000-0?,wKt7v8M?j?v rn
UNTTY REALTY CO.,
750 W. 33rd St.
Parduoda savininkas pigiai.
Prie Halsted St.
7233 S. Rockwell St.
Klausk Klein Widzes.
----------------------Tel. Vincennes 2256.

visokio išdirbinio automobilius. Lais•iius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
VfUNSON SCHOOL OF MOTORING
1507 W. Madison St.

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 S. Halsted St,
Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrasystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės,
Klesos dienomis ir vakarais.

