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Rusti padėtis Klaipėdoj
Kariniai laivai atvyko

Lenkijos karo laivas išsinešdino

Lietuva nenusileis 
santarvei)

Nepripažins ambasadorių nuo
sprendžio, jei jis bus priešin
gas gyventoju norui.

KAUNAS, sausio 18. — Pre
mjeras Galvanauskas pranešė 
Seimui, kad Lietuva nepriims 
jokio santarvės ambasadorių 
tarybos nuosprendžio Klaipė
dos klausime, jei tas nuospren
dis nesutiks su to krašto gy
ventojų valia.

Laikraščiai rašo, kad valdžia 
atsisakys pripažinti talkininkų 
suverenitetų Klaipėdoje.

1,000 Francijos kareiviu 
grasina Klaipėdai

Kariniai laivai atvyko ir gali 
ištikti kraujo pralėjimas. Lie
tuviai nepasiduos talkininkams

KLAIPĖDA, sausio 17 (Ra
šo Donald Day). — Klaipėdos 
perversmas pasieks krizį šian
die. Apie 2,(XX) lietuvių valstie
čių, Klaipėdos krašto gyven
tojai, remiami Lietuvos regu- 
liarinių kareivių, laiko dabar 
Klaipėdą.

Penkij Francijos torpediniai 
laivai atvyko į Klaipėdą perei
tą naktį, o Francijos kruizeris, 
gabenantis 1,000 reguliacinių 
kareivių, atvyko šiandie. Val
stiečiai sako, kad jie neatiduos 
miesto ir todėl galima tikėtis 
represinių priemonių ir nau
jo kraujo praliejimo.

Lietuviai palaidojo penkis 
narius “Mažosios 'Lietuvos sa
vanorių,” kurie žuvo lietu
viams puolant miestą. Iškil
mingose ceremonijose ant ka
pinių kalbėtojai pareiškė, kad 
jie laikys ir gins savo kraštą.

Šiandie Prakalbos Apie Klaipėdą
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Atstovas ir P. Grigaitis, “Naujienų” 
Redaktorius. Wicker Park Salėj, 2046 W. North 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee Avė.) Pėtny- 
čioj, Sausio-Jan. 19, 1923. Pradžia 7:00 vai. va
kare. Įžanga lėšų padengimui 15c. Draugai dar
bininkai — Northsaidiečiai! Momentas labai 
svarbus!! Ateikite visi į prakalbas.
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Nedėlioj, Sausio 21d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, BĮ. Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Ateikite visi į prakalbas.

f

Lietuvos diplomatinis dabo
tojas sako, kad galima tikėtis 
kivirčių ir kad Lietuvos val
džia mano siųsti kareivius į 
Klaipėdos kraštą, Nors Klaipė
dos krašto sukilimas išrodo 
ūmiu valstiečių sukilimu, te- 
čiaus visoje padėtyje yra dide
lio pavojaus šiaurrytinės Eu
ropos taikai.

Santarvės valdžios turinčios 
autentiškų sovietų dokumentų, 
rodančių, jog Maskva nori,, kad 
Lietuva įgytų Klaipėdos kraš
tą, kad tuo sovietai įgytų tie
sioginį geležinkelio susisickfi- 
mą tarp Maskvos ir Berlino, 
per Dinaburką, Kauną ir Klai
pėdos kraštą iki Lydos, svar
bios kryžkelės Rytų Prūsijoj. 
Prancūzai ir lenkai yra nusis- 
prendę to neprileisti.

(‘*Tie “dokumentai,” matyt, 
yra kieno nors 'išsapnuoti ir 
išsapnuoti labai paikiai. Kelias 
iš Maskvos per Dinaburką ir 
Kauną į Bėdiną gali būti ir da
bar atdaras, nes tas kelias 
Klaipėdos krašto visai nekliu
do. Kelias iš Kauno į Vokie
tiją eina per Virbaliu ir Eitkū
nus (Eydkunen), o tarp Kau
no ir K Ui i pėdos tiesioginio ge
ležinkelio susisiekimo kol-kas 
nėra. Tokios “svarbios kryžke
lės” Rytų Prūsijoj, kaip Lyda, 
nėra. Lyda yra dabar lenkų 
okupacijoj, į pietus nuo Vil
niaus, Baltgudijoj, ant Vil- 
niaus-Rovno geležinkelio, o ne 
Prūsijoj. Tie “dokumentų” 
falšiuotojai, matyt, nė į žem- 
lapį nepažinei, kad sužinojus 
kur yra kokie miestai ir kur 
geležinkeliai pravesti).

Anglijos dabotojai Klaipė 
doje neoficialiniai skelbia, kad 
Anglija šioje padėtyje remia 
Franci ją. Anglijos karinis lai
vas atvyko šiandie.

“Mažosios Lietuvos savano
rių” štabas pakartotinai skel
bia, kad jie nenori kraujo pra
liejimo ir nori tik, kad tautų

Socialdemokratai, kur pirmieji Klaipėdos kraštu rūpinos

Klaipėdos kraštu pirmutiniai rupiuos Lietuvos socialdemokratai. Dar praeitų metų ru
denį Liet. Steigiamojo Seimo socialdemokratų* frakcija buvo pasiuntus Klaipėdon tris sa
vo delegatus, d. K. Bielinį, prof. V. Čepinskį ir adv. Venslauskį susipažinti su Klaipėdos 
krašto padėtim ir patirti jo žmonių nusistatymą. Jiems sugrįžus, tuojau buvo socialdemo
kratų frakcijos įnešta St. Seiman skubota interpeliacija, kurią Seimas ir priėmė. [Pla
čiau apie tai žr. šio num. 4 pusi.] »

sąjunga išpildytų savo priža
dą atiduoti Klaipėdą Lietuvai. 
Ikišiol valstiečiai vengė susi
kirtimų su franeuzais. Jie gal
būt nuginkluos franeuzų gar
nizoną ir itada suteiks jiems 
laisvę mieste. *

Lenky laivas pasitrau
kė iš Klaipėdos

Lietuvos protestai nenuėjo 
niekais.

Teleg ram a “N a u j ie no ms”.
WASHINiGTON, sausio 18. 

—'Lietuvos Atstovybė Wasliin- 
gtone gavo radiogramą, kad 
Lenkijos karinis laivas jau pa
sitraukė iš Klaipėdos.

Tas lenkų laivas atplaukė į 
Klaipėdos uostą kai lietuviai 
jau buvo Klaipėdą. paėmę. Lie
tuva tokiu Lenkijos žygių la
bai papiktino ir pasiuntė aš
trius protestus prieš to [Lenkų 
laivo atplaukimą į Klaipėdą vi
soms talkininkų šalims, taipjau 
ir tautų sąjungai. Protestas, 
matyt, pagelbėjo, kad Lenkijos 
kanuolinis laivas pasiskubino 
apleisti Klaipėdą.

Vokiečiai kaltina franeuzus
Sako, kad tai jie sukurstė lie

tuvius kukilti.

BERIL1NAS,/sausio 18. — 
Atvykimas Anglijos torpedinio 
laivo ir Francijos karinio lai
vo į Klaipėdą nepakeitė padė
ties ir lietuviai sukilėliai tebe- 
valdo visą<kraštą, kas duoda 
Vokietijos valdžiai progą dar 
sykį duoti suprasti, jog Klaipė
dos užėmimas esąs franeuzų 
suokalbis.

Lietuvių sukilėlių vadovas 
Simonaitis, valdo dabar mies
tą. Vokiečių mayoras, kuris 
buvo areštuotas užvakar, tapo 
paliuosuotas.

“Jeigu Klaipėdos sukilimas 
buvo vokiečių sugalvotas, kaip 
kad francuzįaįi kaltina,” sakė 
valdžios vadovas, “tai butų 
tikras pažeminimas Francijos 
garbės, kad trys stiprios kuo
pos, vedamos generolo, turėjo 

iškelti baltą vėliavą ir pasiduo
ti net be mūšio.

“Tas faktas, kad Lenkija, 
kuri pažemino tautų sąjungos 
autoritetą Augštojoj S/ilezijoj 
ir vėliaus užėmė Vilnių prieš 
tautų sąjungos įsakymus, da
bar atsišaukia į tautų sąjungą, 
vieton griebtis savo paprasto 
veikimo, parodo, jog žinojo 
kas atsitiks. Taipjau reikšmių 
ga, kad franeuzų moterys ir 
vaikai buvo išgabenti iš Klaipė
dos dvi savaiti atgal.”

Eltos pranešimas apie Klaipė
dos paėmimą.

WAS>HiBNGTON, sausio 16 
(LIB). — Šiandien Lietuvos 
Atstovybė gavo nuo Eltos x se
kančio turinio radiogramą:

“Volfo pranešimu, penkioli
ktą (dieną sausio) dvyliktą va
landą (dienos) sukilėliai užė
mę Klaipėdos miesto centrą.”

Bolševikijoj
Duonos svaras — milionas ru

blių.

BERLINIAS, sausio 16 d., 
[“Forverts”]. — Iš Odesos 
praneša, kad Ukrainoj padėtis 
vis eina blogyn ir blogyn. Pra
eitą rudenį visoj Ukrainoj bu
vo toki dideli ii' smarkus lietai, 
kad apsėmė laukus ir prigirdė 
visą rudens pasėlį. Žmonės 
gaišiai dėl to nusiminę, nes 
pasėliui žlugus kraštui gręsia 
dar baisesnis badas, negu jie 
iki šiol kentėjo. Jau dabar bal
tos duonos svaras moka vie
ną milioną rublių, juodos duo
nos svaras 400 tūkstančių rub
lių, svaras mėsos 2 milionai 
rublių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio1 18 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip .už 25,9*0 dalerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.65
Austrijos 100 kronų ...........  Mu
Belgijos 100 frankų ............... $5.95
Danijos 100 frankų ...........  $19.61
Finų 100 markių .........  $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.59
Italijos 100 lirų ................... $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.38
Olandų 100 guldenų ........... $39.50
Šveicarų 100 markių ........... $18.62
Švedijos 100 kronų ........... $26.90
Vokietijos 100 markių ...........

Francija užgriebė Reino 
miškus ir muitus

Užėmė Ruhr stotis ir paims 
visus anglis.

ESSENAS, sausio 18. — še
ši kasyklų savininkai Ruhr 
d isitrik te tapo atiduoti karo 
teismui. Juos kaltinama tame, 
kad jie atsisakė, klausyti Fran
cijos karvedžių įsakymų. Jų 
dar nesuimta.
Užgriebs miškus ir muitus.

GOBLENZ, sausio 18. — 
Talkininkų Reino komisija, pil
dydama Francijos, Belgijos ir 
Italijos valdžių įsakymus, nu
tarė užgriebti Reino muitus 
ir miškus. Įsakyta tuojaus pa
imti itaipjau rastus muitinėse 
pinigus.

Taipjau tapo nutarta už
griebti anglių kasyklas ir iš
kasamas anglis Reino distrik- 
te. Tas pats bus padaryta ir 
Ruhr distrikte.<

Užgriebė stotis.

LONDONAS, sausio 18. — 
Prancūzai šįryt paėmė visas 
geležinkelių stotis Ruhr dist
rikte, sako Esseno žinia. Pra
nešta, bet dar nepatvirtinta, 
kad franmzai taipjau užėmė 
įvairių anglių kompanijų raš
tines. x
Vokiečiai priešinasi griežčiau.

BERLINAS, sausio 18. — 
Žinios iš Ruhr rodo, kad vis 
griežtesnis daromas yra pasi
priešinimas franeuzų okupa
cijai. Fabrikantus tame nusis
tatyme remia ir darbininkai.

Francuzai atmainė savo tak
tiką ir Ruhr kasyklų nebeuž
griebia, liet paskelbė, kad jie 
užgriebs tik iškasamas anglis.

Didelis markės puolimas
•NEW YORK, sausio 18. — 

Vokietijos markė visiškai bai
gia netekti prekybinės vertes. 
Jos kaina biržoje nupuolė per 
4 pastarąsias dienas daugiau 5G 
nuoš. ir dabar duoda apie 
23,800 markių už vieną Ame
rikos dolerį.

Arkansas juodašim
čiai siaučia

Sudarė savo “teismą” teisti 
streikierius. Streikieriai mu
šami ir varomi iš miestelio.

IIARRISON, Ark., sausio 18.
— Ginkluoti juodašimčiai 
“piliečiai” — kurie keletą die
nų atgal pradėjo pulti geležin
kelio streikierius ir vieną jų 
nulinČiavo, radę paramą mies- 

' to ir pavieto valdžios, sudarė 
savo “teismą”, kuris neva tyri
nėja streikierių elgesį, degini
mus tiltų ir naikinimą geležin- 
keilo turtą. Jie išvagia strei
kierius iš namų, visaip juos 
kankina, versdami prisipažinti 
prie nebūtų prasikaltimų ir 
paskui juos atiduoda teismui. 
Teismas gi noriai klauso tų 
juodašimčių įsakymų ir jau ap 
kaltino 30 streikierių, kuriuos 
įskundė tas juodašimčių “teis
mas.” Viena streikierio duktė, 
Gertrūda Branham, šovė į to 
“teismo” narius, kada jie atėjo 
išvogti jos tėvą “tyrinėji
mams.”

Du streikieriai tapo nuteisti 
ilgiems metams kalė j i man ne
va už padegimą tilto.

Netolimam Leslie miestely 
20 streikierių liko sumušta ir 
nuplakta.

Trys miestelio tarybos nariai 
rezignavo. Mayoras gi atsffi 
kč rezignuoti, nors jo rezigna
cijos reikalavo juodašimčių 
“teismas”. Taipjau, atsisakė 
rezignuoti ir miesto maršalas.

Juodašimčiai įsakė tuojaus 
išsikraustyti iš miestelio 1,000 
streikierių. Daugelio streikie
rių šeimines apleidžia mieste
lį, nesitikėdamos gauti pagel- 
bos iš miestelio ar pavieto val
džių, kurios atvirai eina su 
juodašimčiais. Gubernatorius 
gi atsisako siųsti miliyiją, nes 
girdi, jam šerifas telegrafavęs, 
kad esą ramu ir kad padėtis 
esanti jo kontrolėje. Šerifas gi 
paskirti dar 50 pagelbininką, 
kurie veikia išvien su 300 gin
kluotų “piliečių” ir kartu pa
truliuoja miestą, visaip perse
kiodami streikuojančius gele
žinkeliečius.

Pavieto valdžia pilnai užgyrė 
juodašimčių veikimą ir jų “tei- 
smą”.

Tie juodašimčiai privertė pa
naikinti geležinkeliečio Stevens 
kauciją. Žmogus, kuris užsta
tė kauciją, tapo juodašimčių 
viešai nuplaktas. Juodašim-

čiai betgi Stevenso nesuranda 
ir dabar paskelbė $200 dovanų 
tam, kas pristatys Stevensą 
“gyvą ar negyvą”.

Italija priešinasi 
užgriebimui

WĄSII1NGTON, sausio 18.— 
Italijos valdžia daro spaudinių 
į Anglijos ir Francijos valdžias, 
kad jos susitaikintų kontribu
cijos klausime. Italija yra ne
patenkinta franeuzų besi verži
mu ir skaito, kad jie perdaug 
toli nuėjo ir kad dabartinė pa
dėtis pilna yra didelių pavojų. 
Nors ji nesisiulo tarpininkauti, 
bet ji norėtų sušvelninti da
bartinį Vokietijos puolimą ir 
reikalauja, kad panašus daly
kai butų geriau apgalvoti, pirm 
negu pradėjus puolimus.

Išvarė popežiaus 
pasiuntinį

Išvarytas delei laužymo konsti
tucijos ir maišymąsi į poli
tiką.
MEXIC0 CITY, sausio 17. — 

Prezidento Obregono įsakymu 
iš Meksikos yra išvaromas po
piežiaus pasiuntinis Filippi. Jis 
išvaromas dėlto, kad jis ir kili 
katalikų kunigai sulaužė Mek
sikos konstituciją, surengdami 
viešas religines ceremonijas, 
kas yra griežtai draudžiama 
Meksikos konstitucijos.

Užsienio reikalų ministeris 
Pani telegrafavo valstybės sek
retoriui kardinolui Gaspari pa
aiškinimą dėl to popiežiaus pa
siuntinio išvarymo. Pani sako, 
kad Filippi išvaromas netik 
dėl surengimo viešų religinių 
ceremonijų, bet dar ir dėl mai- 
šyinosi į šalies politiką, nes jis 
organizavo klerikalus politi
niam veikimui, kas yra prie
šinga pačiai krikščionybei. Pa
ni sako, kad Meksika teikia re
liginę laisvę, bet būna laikas, 
kada visi šalies gyventojai tu
ri pasiduoti įstatymams ir ša
lies valdžiai.

Filippi apleidžia miestą ry
to. Klerikalai protestuoja prieš 
jo išvarymą ir sakosi rengsią 
didelę demonstraciją.

O R A S

šiandie — giedra ir šalčiau.
Saule teka 7:14 v., leidžiasi 

4:27 v. Menuo leidžiasi 6:44 v. 
vakare.
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Rusti padėtis Klaipėdoj
Kariniai laivai atvyko

Lenkijos karo laivas išsinešdino

Lietuva nenusileis 
santarvei)

Nepripažins ambasadorių nuo
sprendžio, jei jis bus priešin
gas gyventojų norui.

KAUNAS, sausio 18. — Pre
mjeras Galvanauskas pranešė 
Seimui, kad Lietuva nepriims 
jokio santarvės ambasadorių 
tarybos nuosprendžio Klaipė
dos klausime, jei tas nuospren
dis nesutiks su to krašto gy
ventojų valia.

‘Laikraščiai rašo, kad valdžia 
atsisakys pripažinti talkininkų 
suverenitetų Klaipėdoje.

1,000 Francijos kareiviu 
grasina Klaipėdai

Kariniai laivai atvyko ir gali 
ištikti kraujo pralėjimas. Lie
tuviai nepasiduos talkininkams

KLAIPĖDA, sausio 17 (Ra
šo Donald Day). — Klaipėdos 
perversmas pasieks krizį šian
die. Apie 2,(XX) lietuvių valstie
čių, Klaipėdos krašto gyven
tojai, remiami Lietuvos regu
liacinių kareivių, Įniko dabar 
Klaipėdą.

Penki Francijos torpediniai 
laivai atvyko j Klaipėdą perei
tą naktį, o Francijos kruizeris, 
gabenantis 1,000 reguliarinių 
kareivių, atvyko šiandie. Val
stiečiai sako, kad jie neatiduos 
miesto ir todėl galima 'tikėtis 
represinių priemonių ir nau
jo kraujo praliejimo.

Lietuviai palaidojo penkis 
narius “Mažosios Lietuvos sa
vanorių,” kurie žuvo lietu
viams puolant miestą. Iškil
mingose ceremonijose ant ka
pinių kalbėtojai pareiškė, kad 
jie laikys ir gins savo kraštą.

Šiandie Prakalbos Apie Klaipėdą
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Atstovas ir P. Grigaitis, “Naujienų” 
Redaktorius. Wicker Park Salėj, 2946 W. North 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee Avė.) Pėtny- 
čioj, Sausio-Jan. 19, 1923. Pradžia 7:00 vai. va
kare. įžanga lėšų padengimui 15c. Draugai dar
bininkai — Northsaidiečiai! Momentas labai 
svarbus!! Ateikite visi į prakalbas.
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Nedelioj, Sausio 21d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, UI. Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
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Lietuvos diplomatinis dabo
tojas sako, kad galima tikėtis 
k i virčių ir kati Lietuvos val
džia mano siųsti kareivius į 
Klaipėdos kraštą, Nors Klaipė
dos krašto sukilimas išrodo 
umiu valstiečių sukilimu, tė
čiu us visoje padėtyje yra dide
lio pavojaus šiaurrytinės Eu
ropos taikai. \

Santarvės valdžios turinčios 
autentiškų sovietų dokumentų, 
rodančių, jog Maskva nori, kad 
Lietuva įgytų Klaipėdos kraš
tą, kad tuo sovietai įgytų tie
sioginį geležinkelio susisieki
mą tarp Maskvos ir Berlino, 
per Dinaburką, Kauną ir Klai
pėdos kraštą iki Lydos, svar
bios kryžkelės (Rytų Prūsijoj. 
Francuzai ir lenkai yra nusis- 
prendę to neprileisti.

(“Tie “dokumentai,” matyt, 
yra kieno nors išsapnuoti ir 
išsapnuoti labai, paikiai. Kelias 
iš Maskvos per Dinaburką ir 
Kauną į Bėrimą gali būti ir da
bar atdaras, nes tas kelias 
Klaipėdos krašto visai nekliu
do. Kelias iš Kauno į Vokie
tiją eina per Virbaliu ir Eitkū
nus (Eydkunen), o tarp Kau
no ir Klaipėdos tiesioginio ge
ležinkelio susisiekimo kol-kas 
nėra. Takios “svarbios kryžke
lės” Rytų Prūsijoj, kaip Lyda, 
nėra. Lyda yra dabar lenkų 
okupacijoj, į pietus nuo Vil
niaus, Baltgudijoj, ant Vil- 
niaus-Rovno geležinkelio, o ne 
Prūsijoj. Tie “dokumentų” 
falšiuotojai, matyt, nė į žem- 
lapį nepažiūri, kad sužinojus 
kur yra kokie miestai ir kur 
geležinkeliai pravesti).

Anglijos dabotojai Klaipė
doje neoficialiniai skelbia, kad 
Anglija šioje padėtyje ramia 
Franciją. Anglijos karinis lai
vas atvyko šiandie.

“Mažosios Lietuvos savano
rių” štabas pakartotinai skel
bia, kad jie nenori kraujo pra
liejimo ir nori tik, kad tautų

K. BIELINIS V. ČEPINSKIS VL. POŽĖLA

Klaipėdos kraštu pirmutiniai rupiuos Lietuvos socialdemokratai. Dar praeitų metų ru
denį Liet. Steigiamojo Šeinio socialdemokratų• frakcija buvo pasiuntus Klaipėdon tris sa
vo delegatus, d. K. Bielinį, pro f. V. Čepinskį ir adv. Venslauskį susipažinti su Klaipėdos 
krašto padėtim ir patirti jo žmonių nusistatymą. Jiems sugrįžus, tuojau buvo socialdemo
kratų frakcijos įnešta St. Seiman skubota interpeliacija, kurią Seimas ir priėmė. [Pla
čiau apie tai žr. šio num. 4 pusk] »

sąjunga išpildytų savo priža
dą atiduoti Klaipėdą Lietuvai. 
Ikišiol valstiečiai vengė susi
kirtimų su franeuzais. Jie gal
būt nugų įkiltos franeuzų gar
nizoną ir (tada suteiks jiems 
laisvę mieste. *

Lenką laivas pasitrau
kė iš Klaipėdos

Lietuvos protestai nenuėjo 
niekais.

Telegrama “Naujienoms”.
WASUINGTON, sausio 18. 

—Lietuvos Atstovybė Washin- 
gtone gavo radiogramą, kad 
Lenkijos karinis laivas jau pa
sitraukė iš Klaipėdos.

Tas lenkų laivas atplaukė į 
Klaųiedos uostą kai lietuviai 
jau buvo Klaipėdą paėmę. Lie
tuva tokiu Lenkijos žygių la
bai papiktino ir pasiuntė aš
trius protestus prieš to [Lenkų 
laivo atplaukimą į Klaipėdą vi
soms talkininkų šalims, taipjau 
ir tautų sąjungai. Protestas, 
matyt, pagelbėjo, kad Lenkijos 
kanuolinis laivas pasiskubino 
apleisti Klaipėdą.

Vokiečiai kaltina franeuzus
Sako, kad tai jie sukurstė lie

tuvius kukaiti.

BERĮLINAS, Gausio 18. — 
Atvykimas Aiųffijos torpedinio 
laivo ir Franci j o$ karinio lai
vo į Klaipėdą nepakeitė padė
ties ir lietuviai sukilėliai tebe
valdė visą xkraštą, kas duoda 
Vokietijos vaklžiai progą dar 
sykį duodi suprasti, jog Klaipė
dos užėmimas esąs franeuzų 
suokalbis.

Lietuvių sukilėlių vadovas 
Simonaitis, valdo dabar mies
tą. Vokiečių mayoras, kuris 
buvo areštuotas užvakar, tapo 
paliuosuotas.

“Jeigu Klaipėdos sukilimas 
buvo vokiečių sugalvotas, kaip 
kad francuzįaji kaltina,” sakė 
valdžios vadovas, “tai butų 
tikras pažeminimas Francijos 
garbes, kad trys stiprios kuo
pos, vedamos generolo, turėjo 

iškelti baltą vėliavą ir pasiduo
ti net be mūšio.

“Tas faktas, kad (Lenkija, 
kuri pažemino tautų sąjungos 
autoritetą Augštdjoj S/ilezijoj 
ir vėliaus užėmė Vilnių prieš 
tautų sąjungos įsakymus, da
bar atsišaukia į tautų sąjungą, 
vieton griebtis savo paprasto 
veikimo, parodo, jog žinojo 
kas atsitiks. Taipjau reikšmių 
ga, kad franeuzų moterys ir 
vaikai buvo išgabenti iš Klaipė
dos dvi savaiti atgal.”

Eltos pranešimas apie Klaipė
dos paėmimą.

WASHKNGTON, sausio 16 
(LIB). — Šiandien Lietuvos 
Atstovybė gavo nuo Eltos v se
kančio turinio radiogramą:

“Volfo pranešimu, penkioli
ktą (dieną sausio) dvyliktą va
landą (dienos) sukilėliai užė
mę Klaipėdos miesto centrą.”

Bolševikijoj
Duonos svaras — milionas ru

blių.

BERlLlNAS, sausio 16 d., 
[“Forverts”]. -— Iš Odesos 
praneša, kad Ukrainoj padėtis 
vis eina blogyn ir blogyn. Pra
eitą rudenį visoj Ukrainoj bu
vo toki dideli ir smarkus lietai, 
kad apsėmė laukus ir prigirdė 
visą rudens pasėlį. Žmonės 
gaišiai dėl to nusiminę, nes 
pasėliui žlugus kraštui gręsia 
dar baisesnis badas, negu jie 
iki šiol kentėjo. Jau dabar bal
tos duonos svaras moka vie
ną milioną rublių, juodos duo
nos svaras 400 tūkstančių rub
lių, svaras mėsos 2 milionai 
rublių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 18 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip .už 25,990 dolerių 
bankų bnvo skaitoma Amerikos pini 
jais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.65
Austrijos 100 kronų ................
Belgijos 100 frankų............... $5.95
Danijos 100 frankų ...........  $19.61
Finų 100 markių ........   $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.59
Italijos 100 lirų ................  $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ............  %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.38
Olandų 100 guldSnų ........... $39.50
Šveicarų 100 markių ........... $18.62
Švedijos 100 kronų ........... $26.90
Vokietijos 100 markių ........... 54 c

Francija užgriebė Reino 
miškus ir muitus 

\ . ■ I

Užėmė Ruhr stotis ir paims 
visus anglis.

ESSENAS, sausio 18. — še
ši kasyklų savininkai Ruhr 
disitrikte tapo atiduoti karo 
teismui. Juos kaltinama tame, 
kad jie atsisakė klausyti Fran
cijos karvedžių įsakymų. Jų 
dar nesuimta.
Užgriebs miškus ir muitus.

GOBLElNZ, sausio 18. — 
Talkininkų Reino komisija, pil
dydama Francijos, Belgijos ir 
Italijos valdžių įsakymus, nu
tarė užgriebti Reino muitus 
ir miškus. Įsakyta tuojaus pa
imti taipjau rastus muitinėse 
pinigus.

Taipjau tapo nutarta už
griebti anglių kasyklas ir iš
kasamas anglis Reino distrik- 
te. Tas pats bus padaryta ir 
Ruhr distrikte.

Užgriebė stotis.
LONDONAS, sausio 18. — 

Francuzai šįryt paėmė visas 
geležinkelių stotis Ruhr dist
rikte, sako Esseno žinia. Pra
nešta, bet dar nepatvirtinta, 
kad francuzai taipjau užėmė 
įvairių anglių kompanijų raš: 
tinęs. x
Vokiečiai priešinasi griežčiau.

liERLINAS, sausio 18. — 
Žinios iš Ruhr rodo, kad vis 
griežtesnis daromas yra pasi
priešinimas franeuzų okupa
cijai. Fabrikantus tame nusis
tatyme remia ir darbininkai.

Francuzai atmainė savo tak
tiką ir Ruhr kasyklų nebeuž- 
griebia, liet paskelbė, kad jie 
užgriebs tik iškasamas anglis.

Arkansas juodašim
čiai siaučia

Sudarė savo “teismą” teisti 
streikierius. Streikieriai mu
šami ir varomi iš miestelio.

IIARRISON, Ark., sausio 18. 
— Ginkluoti juodašimčiai — 
“piliečiai” kurie keletą die
nų atgal pradėjo pulti geležin
kelio streikierius ir vieną jų 
nulinčiavo, radę paramą mies
to ir pavieto valdžios, sudarė 
savo “teismą”, kuris neva tyri
nėja streikierių elgesį, degini
mus tiltų ir naikinimą gbležin- 
keilo turtą. Jie išvagia strei
kierius iš namų, visaip juos 
kankina, versdami prisipažinti 
prie nebūtų prasikaltimų ir 
paskui juos atiduoda teismui. 
Teismas gi noriai klauso tų 
juodašimčių įsakymų ir jau ap 
kaltino 30 streikierių, kuriuos 
įskundė tas juodašimčių “teis
mas.” Viena streikierio duktė, 
Gertrūda Branham, šovė j to 
“teismo” narius, kada jie atėjo 
išvogti jos tėvą “tyrinėji
mams,”

Du streikieriai tapo nuteisti 
ilgiems metams kalėjiman ne
va už padegimą tilto.

Netolimam Lesi i e miestely 
20 streikierių liko .sumušta ir 
nuplakta.

Trys miestelio tarybos nariai 
rezignavo. Mayoras gi atsisa 
kė rezignuoti, nors jo rezigffi- 
cijos reikalavo juodašimčių 
“teismas”. Taipjau . atsisakė 
rezignuoti ir miesto maršalas.

Juodašimčiai įsakė tuojaus 
išsikraustyti iš miestelio 1,000 
streikierių. Daugelio streikie
rių šeiminos apleidžia mieste
lį, nesitikėdamos gauti pagel
bės iš miestelio ar pavieto val
džių, kurios atvirai eina su 
juodašimčiais. Gubernatorius 
gi atsisako siųsti iniliyiją, nes 
girdi, jam šerifas telegrafavęs, 
kad esą ramu ir kad padėtis 
esanti jo kontrolėje, šerifas gi 
paskirė dar 50 pagelbininkų, 
kurie veikia išvien su 300 gin
kluotų “piliečiu” ir kartu pa
truliuoja miestą, visaip perse
kiodami streikuojančius gele
žinkeliečius.

Pavieto valdžia pilnai užgyrė 
juodašimčių veikimą ir jų “tei
smą”.

Tie juodašimčiai privertė pa
naikinti geležinkeliečio Stevens 
kauciją. Žmogus, kuris užsta
tė kauciją, tapo juodašimčių 
viešai nuplaktas. Juodašim

Didelis markės puolimas
NEW YORK, sausio 18. — 

Vokietijos markė visiškai bai
gia netekti pnakybinės vertės. 
Jos kaina biržojo^hupuolė per 
4 pastarąsias dienašrdaugiau 50 
nuoš. ir dabar duobki apie 
23,800 markių \už vieną Ame
rikos dolerį. \ 

čiai betgi Stevenso nesuranda 
ir dabar paskelbė $200 dovanų 
tam, kas pristatys Stevensą 
“gyvą ar negyvą”.

------------------

Italija priešinasi ' 
užgriebimui

WASHINGTON, sausio 18.— 
Italijos valdžia daro spaudimų 
į Anglijos ir Francijos valdžias, 
kad jos susitaikintų kontribu
cijos klausime. Italija yra ne
patenkinta franeuzų besiverži- 
mu ir skaito, kad jie perdaug 
toli nuėjo ir kad dabartinė pa
dėtis pilna yra didelių pavojų. 
Nors ji nesisiulo tarpininkauti, 
bet, ji norėtų sušvelninti da
bartinį Vokietijos puolimą ir 
reikalauja, kad panašus daly
kai butų geriau apgalvoti, pirm 
negu pradėjus puolimus.

Išvarė popežiaus 
pasiuntinį

Išvarytas delei laužymo konsti
tucijos ir mainymosi į poli
tiką. \ ‘
M1EXICO CITY, sausio 17. — 

Prezidento Obregono įsakymu 
iš Meksikos yra išvaromas po
piežiaus pasiuntinis Filippi. Jis 
išvaromas dėlto, kad jis ir kiti 
katalikų kunigai sulaužė Mek
sikos konstituciją, surengdami 
viešas religines ceremonijas, 
kas yra griežtai draudžiama 
Meksikos konstitucijos.

Užsienio reikalų mi-nisteris 
Pani telegrafavo valstybės sek
retoriui kardinolui Gaspari pa
aiškinimą dėl to popiežiaus pa
siuntinio išvarymo. Pani sako, 
kad Filippi išvaromas netik 
dėl surengimo viešų religinių 
ceremonijų, bet dar ir dėl mai- 
šymosi į šalies politiką, nes jis 
organizavo klerikalus politi
niam veikimui, kas yra prie
šinga pačiai krikščionybei. Pa
ni sako, kad Meksika teikia re
liginę laisvę, bet būna laikas, 
kada visi šalies gyventojai tu
ri pasiduoti įstatymams ir ša
lies valdžiai.

Filippi apleidžia miestą ry
to. Klerikalai protestuoja prieš 
jo išvarymą ir sakosi rengsią 
didelę demonstraciją.

ORAS

Šiandie — -giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:14 v., leidžiasi 

4:27 v. Mėnuo leidžiasi 6:44 v. 
vakare.

Didelis Mass- Mitingas 
dėl Klaipėdos

Nedėlioj, Sausio 21 d., 2 v. p. p,
FIRST REGIMENT ARM0RY, 

Kertė Michigan Avė. ir 16-tos gat.
Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai priva
lo dalyvauti, nes Klaipėda lietuviams yra 
gyvas reikalas. Rengia nepartinis Chica
gos lietuvių komitetas.

, ,1 s

[Privažiuoti galima iš visų miesto dalių 
Wabash Avė. gatvekariais ir kitais. Įėjimas į 
svetainę nuo Michigan Avė.]

Komitetas.
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MAS.

Šiomis dienomis visam Klai
pėdos krašte buvo daug poli
tiškų susirinkimų nulaikomą, 
kurie iš dalies buvo labai skait
lingai lankyti. Visuose susi-i 
rinkimuose buvo po praneši
mų daromi nutarimai arba nu- 
balsavimai. Ir pasirodė, kad 
niekas Freišlato dabar nenor; 
visi balsuoja už prisiglaudimų 
prie Lietuvos.

Mes pribuvome susirinki
muose Smeltėje bei Bumbul- 
vietėje, pėlnyčioj bei subatoj 
pirm švenčių. Tai buvo didei 
indomųs susirinkimai. Pakvie
timai buvo išsiunčiami vokie
čių kalba spausdintais lakšte
liais, bet susirinko beveik vie
ni lietuviai. Smeltėje kalbėjo
me lietuviškai' ir vokiškai, 
Bumbulvietėje musų žmonės 
kalbėjo vien tik lietuviškai/ o 
tiktai prie diskusijos tūlas po
nas Herbst kalbėjo vokiškai. 
Prie balsavimo dalyvavo Smel
tėje ir Bumbulvitėje taip po 
1(M) žmonių. Pirmoje vietoje 
4 buvo prieš priglaudimų prie 
Lietuvos, antroje nei vieno 
prieš nebuvo. Visi, įglaudus 
ir komunistus ir nelietuvius, 
buvo už Priglaudimų prie Lie
tuvos. Tai musų laimėjimas 
Laikas pats dirbo už mus. Nu- 
laukus dar vienų metų, tai ir 
mieste mažai kas bebūtų prieš 
atidavimų uosto Lietuvai. C

JAUNIMAS.

Nauja lietuviška Jaunųjų 
Draugija.

Idant Pagėgių ir apygardžio 
jaunimas ir gautų pažinti jų 
tėvų tikrųjų praeitį, bočių dai
nas, žaislus ir jų kultūrų, įsi
steigė tenai 30 praėjusio mėn. 
nauja draugija. Ji užsivardino 
‘Pagėgių Lietuvių Jaunime 
Draugija “Aušra”. Nors dar ii 
ne didis skaitlius tųjų, kurie 
nariais šitos draugijos skai

tos, visgi yra šitas Būrelis pa
siryžęs, visoms jėgoms dirbt 
už lai, kati musų jau taip suvo- 
kiečiuotame krašte lietuvišku 
mas vėl stiprėtų. Valdyba ši 
tos draugijos susideda iš pir
mininko p. J. Plonaičio, Pa
gėgių, raštininko p-lės A. Man 
rusaitės Pagėgių, kasinink 
p-tės E. Feuerheid, Pagėgių 
knygininko p. Šepučio, Pagė
gių ir visos valdybos pavaduo
tojo p-tės M. Ensclytės, Grun- 
heide.

Draugija parengia jau 30 $ 
mėn. 71/2 valandoj vakare 
viešbutyje p. Stillger Pagėgiuo
se, lietuviškų vakarų ir kvieČi; 
nuolankiai visų, šitai jos pir
mai šventei pribūti.

“Aušros“ raštininkė.

Lietuviškos Gimnazijos Klai
pėdoje mokytojai ir mokiniai 
buvo seredos vakare prieš 
šventę “Sandaros“ salėje susi
rinkę, jeib draugiškai Kalėdas 
švęsti, nors vienų valandėlę. 
Buvo gražus vakaras ir kalbė
tojas Dr. Gaigalaitis a’pie reikš
mę Kalėdų šventės kalbėdamas, 
nurodė ant to, jog tai pirmas 
vakaras tokios rųšies. Moki
niai atsakė Kalėdų nusidavimų, 

4*rarakų žodžiais apie Kristaus 
atėjimų ir daugel visokių Ka
lėdoms eilių. Ir kelias Kalė
dų giesmes mokiniai, mokyto
jo Lašičio diriguojami, gra
žiai pagiedojo. Gabaus jie ta
po knygutėmis apdovanoti. Ir 
pulkelis užaugusių pribuvo tai 
šventei.— Girdelis, kad prieš 
Velykas bus panašus vakarė
lis prirengiamas, kurs daugiau 
tautiškų išvaizdų turęsiųs.

tėję “Gerinama“ salėje. Prisi
rinko priešpilnė salė. Laike su
sirinkimo buvo padalinti pa
šaukiami, kuriuose atsiliepia
ma į Aukštuolaičio atsišauki
me skleidžiamus šmeižtus ir 
graudenami žmonės būti atsar
giais prieš lenkų parsidavėlių 
varomų *Fr ei^ta to” pollitūkų. 
Susirinkimas ėjo labiai ramiai 
ir rimtai. Stebėtina ne tai, 
kad “FreHta Liniukai“ nesusku
bo prisiųsti prigirdytų trukš- 
madarių, kaip tai jie daro ki
tuose lietuvių susirinkimuose. 
Daug gyvumo įnešė Amerikos 
svečio p. Ivaškevičiaus kalba, 
kurs gyvai nupasakojo apie 
Amerikos Lietuvių gyvenimų ir 
jų pastangas pagelbėti Lietu
vai. Visi susirinkusieji buvo 
vieni lietuviai, atėję iš mies
telio ir nuo laukų (tų dienų 
buvo didelis turgus). Vienbal
siai priėmus protesto rezoliuci
jų prieš “Freištatų“ ir Lenkus 

•žmonės supuolė prie prezidiu
mo stalo pasirašyti, kad nenor 
“Freišlato“, o nor įstoti už 
Lietuvių tautos ir kultūros at
gijimų. Čia turėjo įvykti, ko 
ramus lietuviai ne mėgo ir 
nesitikėjo. Prišoko policistas 
ir keletą civiliai aprengtų agen- 
tukų ir pareiškė, kad uždrau- 
džiųs dalinti atsišaukimus, 
rinkti parašus, priiminėti rezo
liucijas ii' 1.1. Žmonės baisiai 
pasipiktinę, pradėjo šaukti “ša
lin, beraus!” Policijai, ir su
sirinkimo rengėjų dėka tik jie 
neliko apkulti. Užrašę pirmi
ninko vardų ir pareiškę atiduo
siu valstybės gynėjui, (Sztals- 
mwall) uždarė milingų. Jokių 
pasiaiškinimų policijai nerei
kėjo. Uždraudė ir tiek. Tuo 
tarpu, kad “Ileimatbuntinin- 
kai“ nevaržomi. Klastybės vx 
šokiais budais rinko parašus 
po savo “Freišlato“ lapais, ka
da dabar Aukštuolaitis už tari
nius pinigus išplatino savo 
‘Freištatiškų” atsišaukimų, kil
iame visas lietuviškumas nu- 
-meižiamas.

Ta patį vakarų Deiin hotelyj 
Įvyko drauginga lietuvių vaka
rienė, gerb. p. Ivaškevičiui pa
gerbti, kurioj dalyvavo apie 
penkiasdešimts žmonių. Tų, 
'arpe dauguma žinomųjų Klai
pėdos krašto veikėjų, k. a. Lie
tuvybės patriarkas Martinas 
Jankus, p. Strekys ir 1.1. Vaka
rienė buvo gana iškilminga ir 
maloni, kad net vokiškųjų laik- 
raščiukų “Memelcr Nahrjhten“

ir “Dampstobo“ reporteriai 
(pranešėjai) ant ryto meto vos 
ne perplyšo besiplusdami, ma
tyt, kad jų niekas ten nepapra
šo. Norint tos vakarienės 
Smulkmenoms sužinoti, ne už
ėmus laikraščio per daug vietos 
ne eikvojus, patariu gerbia
miems pasiskaityt tų visvokie 
čių laikraščiukų sekančius po 
to vakaro numerius, kur ii 
skaitliuota ne tik kiek ko buvo 
stalui atnešta, bet ir kiek 
kuris svečias yra kepsnių su
valgęs. Nors “Freištato“ sar 
gai matyt turi gerų žvalgybos 
uoslę ir jų šnipukai aprašė ne 
vien, kas toj vakarienėj vai 
gyta gerta, bet ir kas daryta 
bei sakyta, vienok dol vieno da
lyko tai kuriuos tų nekviestų 
svečių pranešimus papildysiu. 
Taigi vakaras buvo tiScrai lie
tuviškas,'’ čia reikia “Onkel aus 
Amerika“ reporteriams pripa-! 
žinli tiesų. Vakaras buvo ne i 
tik lietuviškas, kaip pridera 
šeimininkams savo tėvynėje, i 
Visų laikų griežė Simfoninis 
orkestras (trulbu bei smuikų 
muzika), kurio dirigentas vo-' 
k ietys turėjo „ sukomponavęs 
(sutaisęs) ir puikiai užvedė į-, 
vairius potpuori (polpourri yra 
suglausta muzika, ktir paeiliui 
užtraukiama vienų balsų po ki-; 
tth) iš lietuviškų dainių melio- 
dijų. Šilutės “Dainos” parink
tieji danininkai padainavo daug 
gražių lietuviškų dainelių. Lai
ke vakarienės buvo pasakyta 
daug kalbų, kuriose išreikšta 
tvirtas pasirįžimas, kad Lietu
vių tautai gana jaustis savo

MAJESTir
|y|-THEATREW

/------------—------------------------------

Natūra Gare histituia
DR. J. A. OLONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

cijų, — naujausiais budais.
1225 Archer Avė. — Brighton Park. 

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

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

*.Tel. Lafayctte 5698.

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

DR. HUGO ZACZECK
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas 

Mes kalbam lietuviškai.
239 East 51 St., Chicago, III.

Rezidencijos tel. Vari Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969*

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirurgą*

Spec’alistaa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir irisų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicagi 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piei 
i—£ valĮ. Nedėliotais 10—12 dietų 
Res 1139 Independence Blvd. Chicag

SUSIRINKIMAI.

išspręsti Klaipėdos Krašto liki
mui. Lietuvių susirinkimas Ši

lutėje.

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

6208 W. Harrisoi St.

S

&

Monroe gat. arti State 
Beporstoginis Vodevilius 

šeštini., Sekinad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
seknvad. ir šventes.

Dideli komediniai aktai 
■J krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.

/

ir

Bii

Gruodžio 19 d. įvyko didžiu
lis Lietuvių susirinkimas Šilu-

Valandos 8—12 kasdien* Ir 6—F 
vakaro išskiriant nedSldieniu*.

Kaip Yrą Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

Suteikiant jiems gerų, sveika ir mais
tinga maistų laike vienų metų. Jėigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam

EAGLE B R AND
(CONDENSED MILK)

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir išauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkurtes.
Iškirpkite ir prishiskite šitą 
apgarsininmą į Borden Compa- 
ny, New York ir gausite pil
nus paturimus ir nurodymus, 
kaip jį Vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knygą.

IŠBLYŠKĘ ir LIESI
Daugumas jaučiasi persilpni dienos darbams.-Jie 
dažnai turi šalįt, ar kosti, ar yra išblyškę ar liesi. 
Jiems reikalinga gausi, maistinga

SCOTTS [MUISTOS
iš grynos vitaminus turinčios treskos kepenų aly- 

> vos stiprinimui ir sutaisymui jų gyvastinių 
kūno jiegų. Taisyk atsparą kasdien Scotto 
Emulsija!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J

."v'I

$

22-23

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

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEP0RT ELECTRIC CO., 1 n c.

A. BARTKUS, l’rcs.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

c£mW?' DR. h. A. BROAD \jUmitage 3209 

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

ta

$500.00 DOVANOMIS $500.00

Metiniame Maskiniame Baliuje
" ’ rengiamam

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPINĮO KLIUBO CICEROJ
\ šeštadienį, Sausio 20 d., 1923 m.,
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 14 gat. ir 49 Ct.

Pradžia 7 vai. vak. Muzika J. Pociaus.
Įžanga 65c su drabužių pasidėjimu. Vyrams 75c

Seimo narys.
Ben-

CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYRĖS SVETAINĖS BENDROVĖS
Paminėjimui Vienų Metų Sukaktuvių Rengia

svetainėj 
Cicero, III.

Sausis 21 d., 1923 m., Savojoj 
Kampas 14 gatvės ir 49 Ct.,

Draugijos ir kliubai yra kviečiamu dalyvaut grupėm.
Kurios negali suspėt sudaryt grupės, tai pavieniai.
Koncerto pradžia 6:30 valandą vakare.
Kalbės drg. K. Bielinis, ką-tik atvykęs iš Lietuvos, buvęs St.
Taigi visi ciceriečiai ir chicagiečiai nepamirškite atsilankyti j Ciceros Lietuvių Liuosybes Svetainės 

drovūs rengiamas metines sukaktuves, šios sukaktuves bus kiekvienam labai žingeidžios, nes jose da’yya^s 
įžymus artistai lietuviai, anglai, lusai, škotai ir italai. Taipgi tik-ką atvažiavęs iš Uetuvos drg. K. Bieli
nis. Todėl visi atsilankykite j šį iškilmingą koncertą ir paremkite svetainės bendrovę.

- Kviečia visus L. L. S. B. Rengimo Komitetas.

■*■1. ■ . ui ■ ii. tu »■»■« ■ ■■ i. K1-

IšKilmingas Balius
Amerikos Jaunų Lietuvių Tautiškojo Kliubo 

Pagerbimui narių išbuvusių nariais 12 metų, 

Šeštadienį, Sausio 20tą dieną 1923 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hajsted St.

Pradžia 7tą vai. vak.,
Gerbiama publika kviečiama atsilankyti ir praleisti linksmai

laiką. Kviečia Komitetas.

PASAžIERINIS NORTH GER- 
MAN LLOYD LAIVYNAS.

Su išplaukusiu praeitų me
tų kovo jnėn. 1 d. garlaiviu 
“Seydlitz”, North Gerinau 
Lloyd laivų kompanija išnaujo 
pradėjo savo veikimą, kurs bu
vo karo metu sutrukdytas. Nuo 
to laiko kompanijos laivai vai
kščiojo iki šiol kartų per dvi 
savai Ii, dabar gi paskelbiama, 
kad nuo šių metų balandžio 
pradžios jos laivai plaukios iš 
New Yorko į Bremeną kartą 
per savaitę. Balandžio 11 dieną 
išplauks garlaivis “Seydlitz“, o 
18 dieną ^Brcinen“, kurs pir
miau vadinosi “Princess Ire- 
ne“. Kompanijos pasažierinis 
laivynas dabar susideda iš 
penkių laivų, geriausiai įtaisytų 
su visoms pasažieriams ištai
goms ir patogumais.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ

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

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

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

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St, 
Chicago, III.

Jaučias dešimčia metų 
jaunesnis. Užaugo 

10 svaro.
Papasakoja apie nuostabias sėk

mės apturėtas nuo gerai 
žinomo vaisto.

Ponas H. J. Pėarson, Aubum, Me., 
papasakoja apie šitokį prityrimą. 
“Dabar aš noriu pasakyti ap.e vieną 
kaip aš skaitau, stebuklingiausių i. 
mažne visiškų išgydymų pasiektų var 
tojimu Nuga-Tone’o. Per dvejis me 
tus aš buvau labai blogos sveikatos, 
apskritai sunykęs, neturėjau apetito, 
negalėjau miegoti ir buvau suliesėjęs 
Suvaitojęs kelias jo bonkcles aš da
bar miegu gerai visą naktį, užaugai. 
10% svaro ir jaučiuosi esąs dešimči. 
metų jaunesnis. Visa tai ačiū Nuga- 
Tone’ui.” Nuo sKysto vandeniuoto 
kraujo, silpnų suirusių nervų ir ap
skrito sunykimo, Nuga-Tone būva ne 
kainuojamu vaistu. Pamėgink jį pats 
ir jsitikink. Vienam pilnam.’ menesiu, 
gydytis lik $1.00, Nuga-Tone’ą pn- 
dajjinėja visi aptieklninkai pozitinga 
garantija, kad jis suteiks visišką pa
tenkinimą, arba bus pinigai sugrą
žinti (garantiją rasi prie kiekvienos 
bonkelės) arba jį pasiųs tiesiog ap
mokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

STANLEY P
MAŽEIKA

3319 Auburn
Yve., Chicago

1RABOR1US IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
jrieinama.

Tel. Yards 1138

■■■—————n—■—m—— i

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS' 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, 111. ,

. ..... .. .......................— ’

Dr. Maurlce Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Arų. 
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Rd * 
ir 7 iki 9 v. nedildianiala nuo 16 
iki 1 vai. po pietų.

...........................  . .1...... /

DETROIT, MICHIGAH
West 1894 Heml. 6678*

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininken 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St.. 9509 Cardeni 
Detroii, Mira.

KI. Jurgelonis
ADVOKATAS

DIODĄ TEISIU PATAAIMVS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dal bom St., Room 1111-1*
Tol, Central 4411 Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: • 
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y. kiekvie
ną vakaru, išskyrus utarninką b 
ketverge. Nedaliomis nuo 9 iki 14 | 
ryto. I

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitfc St
Telephone Canal 2562

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Barmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
•an<’ ant lengvų išlygų.

f’ -------- ------ ------ ---- ---.....
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOC1AT1ON BLDQ.

19 So. La Šalie SI.
Rooin 1803

Valandos) 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 .---- ------------------- -----------------Jf

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEl’H W. GR1GAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.. 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Aver 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
— ■■ -T—— --------------------------

S. W. BAIMES l 
ADVOKATAS v 

Va!.; 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building 

We*t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

Rez. 3203 So. Halsted 8t 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.V

Herman P. H a ase 
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

• (Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

........ --------------------

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura?. 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai t. 
1401' S. Halsted St.,’ 739 W. 14 St.

Atdara kasdien, vakarais ii 
septintadieniais.
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Penktadienis, Saus. 19, 1923

Klaipėdos Žinios.
ŽMONIŲ VALIOS PAREIŠKI

MAS.

šiomis dienomis visam Klai
pėdos krašte buvo daug poli
tiškų susirinkimų nulaikomą, 
kurie iš dalies buvo labai skait
lingai lankyti. Visuose susin 
rinkimuose buvo po praneši
mų daromi nutarimai arba nu- 
balsavimai. Ir pasirodė, kad 
niekas Freištato dabar nenor; 
visi balsuoja už prisiglaudimą 
prie Lietuvos.

Mes pribuvome susirinki
muose Smeltėje bei Bumbul- 
vietėje, pėtnyčioj bei subatoj 
pirm švenčių. Tai buvo didei 
indomųs susirinkimai. Pakvie
timai buvo išsiunčiami vokie
čių kalba spausdintais lakšte
liais, bet susirinko beveik vie
ni lietuviai. Smeltėje kalbėjo
me lietuviškai' ir vokiškai, 
Bumbulvietėje musų žmonės 
kalbėjo vien tik lietuviškai/ o 
tiktai prie diskusijos tūlas po
nas Herbst kalbėjo vokiškai. 
Prie balsavimo dalyvavo Smel
tėje ir Bunibulvitėje taip po 
100 žmonių. Pirmoje vietoje 
4 buvo prieš priglaudimą prie 
Lietuvos, antroje nei vieno 
prieš nebuvo. Visi, į glaudus 
ir komunistus ir nelietuvius, 
buvo už Priglaudimą prie Lie
tuvos. Tai musų laimėjimas 
Laikas pats dirbo už mus. Nu- 
laukus dar vieną metų, tai ir 
mieste mažai kas bebūtų prieš 
atidavimą uosto Lietuvai.

JAUNIMAS.

Nauja lietuviška Jaunųjų 
Draugija.

Idant Pagėgių ir apygardžio 
jaunimas ir gautų paginti jų 
tėvų tikrąją praeitį, bočių dai
nas, žaislus ir jų kultūrą, įsi
steigė tenai 30 praėjusio inūn. 
nauja draugija. Ji užsivardino 
“Pagėgių Lietuvių Jaunime 
Draugija “Aušra”. Nors dar ii 
ne didis skaitlius tųjų, kurie 
nariais šitos draugijos skai

tos, visgi yra šitas būrelis pa
siryžęs, visoms jėgoms dirbt 
už tai, kad musų jau taip suvo- 
kiečiuotame krašte lietuvišku 
mas vėl stiprėtų. Valdyba ši 
tos draugijos susideda iš pir
mininko p. J. Plonaičio, Pa
gėgių, raštininko p-lės A. Man 
rusaites Pagėgių, kasininki 
p-tės E. Feuerherd, Pagėgių 
knygininko p. Šepučio, I’agr 
gių ir visos valdybos pavaduo
tojo p-tės M. Enselytės, Grun- 
heide.

Draugija parengia jau 30 5 
mėn. 7% valandoj vakare 
viešbutyje p. Stillger Pagėgiuo
se, lietuvišką vakarą ir kvieči: 
nuolankiai visų, šitai jos pir
mai šventei pribūti.

“Aušros” raštininke.

tėję “Germaniu” salėje. Prisi
rinko prieŠpilnė salė. Laike su
sirinkimo buvo padalinti pa
šaukiami, kuriuose atsiliepia
ma į Aukštuolaičio atsišauki
me skleidžiamus šmeižtus ir 
graudenami žmonės būti atsar
giais prieš lenkų parsidavėlių 
varomą •‘FreiMtato” politiką. 
Susirinkimas ėjo labiai ramiai 
ir rimtai. Stebėtina ne tai, 
kad “Freištatininkai” nesusku
bo prisiųsti prigirdytų trukš- 
madarių, kaip tai jie daro ki
tuose lietuvių susirinkimuose. 
!>aug gyvumo įnešė Amerikos 
svečio p. Ivaškevičiaus kalba, 
kurs gyvai nupasakojo apie 
Amerikos Lietuvių gyvenimą ir 
jų pastangas pagelbėti Lietu
vai. Visi susirinkusieji buvo 
vieni lietuviai, atėję iš mies
telio ir nuo laukų (tą dieną 
buvo didelis turgus). Vienbal
siai priėmus protesto rezoliuci
ją prieš “Freištatą” ir Lenkus 
žinonės supuolė prie prezidiu
mo stalo pasirašyti, kad nenor 
“Freištato”, o nor įstoti už 
Lietuvių tautos ir kultūros at
gijimą. Čia turėjo įvykti, ko 
rainus lietuviai ne mėgo ir 
nesitikėjo. Prišoko policistas 
ir keletą civiliai aprengtų agen- 
tukų ir pareiškė, kad uždrau- 
džiąs dalinti atsišaukimus, 
rinkti parašus, priiminėti rezo
liucijas if Lt. Žmonės baisiai 
pasipiktinę pradėjo šaukti “ša
lin, herausl” Policijai, ir su
sirinkimo rengėjų dėka tik jie 
neliko apkulti. Užrašę pirmi
ninko vardą ir pareiškę atiduo
sią valstybės gynėjui, (Sztals- 
.unvalt) uždare mitingą. Jokių 
pasiaiškinimų policijai nerei
kėjo. Uždraudė ir tiek. Tuo 
tarpu, kad “Heimatbuntinin- 
kai” nevaržomi. Klastytos vP 
jokiais budais rinko parašus 
po savo “Freištato” lapais, ka
da dabar Aukštuolaitis už tari
nius pinigus išplatino savo 
Treištatišką” atsišaukimą, kil
iame visas lietuviškumas nu-

Šmeižiamas.
^Tą patį vakarą Deim hotelyj 

Įvyko drauginga lietuvių vaka
rienė, gerb. p. Ivaškevičiui pa
gerbti, kurioj dalyvavo apie 
penkiasdešimts žmonių. Tų, 
arpe dauguma žinomųjų Klai

pėdos krašto veikėjų, k. a. Lie
tuvybės patriarkas Martinas 
Jankus, p. Strekys ir t.t. Vaka
rienė buvo gana iškilminga ir 
maloni, kad net vokiškųjų laik- 
raščiukų “Memelcr Nahrjhten”

ir “Dampstobo” reporteriai 
(pranešėjai) ant ryto meto vos 
ne perplyšo besiplusdami, ma
tyt, kad jų niekas ten nepapra
šė. Norint tos vakarienės 
Smulkmenoms sužinoti, ne už^ 
ėmus laikraščio per daug vietos 
ne aikvojus, patariu gerbia
miems pasiskaityt tų visvokie 
čių laikraščiulkų sekančius po 
to vakaro numerius, kur iš 
skaitliuota ne tik kiek ko buvo 
stalui atnešta, bet ir kiek 
kuris svečias yra kepsnių su
valgęs. Nors “Freištato” sar 
gai matyt turi gerą žvalgybos 
uoslę ir jų šnipukai aprašė ne 
vien, kas toj vakarienėj vai 
gyta gerta, bet ir kas daryta 
bei sakyta, vienok dol vieno da
lyko tai kuriuos tų nekviestų 
svečių pranešimus papildysiu. 
Taigi vakaras buvo tikrai lie
tuviškas, čia reikia “Onkel aus 
Amerika” rejiorteriains pripa
žinti tiesą. Vakaras buvo ne 
tik lietuviškas, kaip pridera 
šeimininkams savo tėvynėje. 
Visą laiką griežė Simfoninis „ 
orkestras (truibu bei smuikų 
muzika), kurio dirigentas vo- 
kietys turėjo „ sukomponavęs 
(sutaisęs) ir puikiai užvedė į- i 
vairius potpuori (polpourri yra i 
suglausta muzika, kur paeiliui ( 
užtraukiama vieną balsą po ki- ■ 
to) iš lietuviškų dainių inelio- 
dijų. Šilutės ‘“Dainos” parink
tieji darrininkai padainavo daug 
gražių lietuviškų dainelių. Lai- > 
ko vakarienes buvo pasakyta 
daug kalbų, kuriose išreikšta 
tvirtas pasirįžimas, kad Lietu
vių tautai gana jaustis savo

PASAŽIERINIS NORTH GER 
MAN LLOYD LAIVYNAS.

(Seka ant 3-čio pusi.)

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

MAJESTIf*•Hth e atr e < w
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

seknvad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.

ir

Kaip Yrą Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

Atgytu

•>•. ipi'ūjJZ,

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam

EAGLE B R AND 
(CONDENSED MILK)

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir išauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkartes.
Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
apgarsininmą į Borden Coinpa- 
ny, New York ir gausite pil
nus patarimus ir nurodymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią

Su išplaukusiu praeitų me
tų kovo jnen. 1 d. garlaiviu 
“Scydlilz”, North Gėrman 
Lloyd laivų kompanija išnaujo 
pradėjo savo veikimų, kurs bu
vo karo metu sutrukdytas. Nuo 
to laiko kompanijos laivai vai
kščiojo iki šiol kartų jier dvi 
savai t i, dabar gi paskelbiama, 
kad nuo šių metų balandžio 
pradžios jos laivai plaukios iš 
Ncw Yorko j Bremeną kartų 
per savaitę. Balandžio 11 dienų 
išplauks garlaivis “Seydlitz”, o 
18 dienų VBremen”, kurs pir
miau vadinosi “Princess Ire- 
ne”. Kompanijos pasažierinis 
laivynas dabar susideda iš 
penkių laivų, geriausiai įtaisytų 
su visoms pasažieriams ištai
goms ir patogumais.

Kl. Jurgelonis
Į ADVOKATAS
DVODA TEISIU PATARIMAS

L ...

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Roota 1111-11 
Tel. Central 4411 Vai. nuo

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St, 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką b 
ketvergą. Nedįliomis nuo 9 iki 16 i 
ryto. 1

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ

IŠBLYŠKĘ ir LIESI
Daugumas jaučiasi persilpni dienos darbams.-Jie 
dažnai turi šalįt, ar kosti, ar yra išblyškę ar liesi. 
Jiems reikalinga gausi, maistinga

iš grynos vitaminus turinčios treskos kepenų aly- 
vos stiprinimui ir sutaisymui jų gyvastinių 
kūno jiegų. Taisyk atsparą kasdien Scotto

tį t Emulsija!
Scott & Bownc, Bloomfield, N. J. 22-23

Šviesą ir pajlegų suvedame į senus ir naujus nanyus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BKIDGEPORT ELECTRIC CO., 1 n c.

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

0ce.:t™14f;’oT DR. H. A. BROAD \1Arn°it<?Roe3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

DOVANOMIS $500.00

Lietuviškos Gimnazijos Klai
pėdoje mokytojai ir mokiniai 
buvo seredos vakare prieš 
šventę “Sandaros” salėje susi
rinkę, jeib draugiškai Kalėdas 
švęsti, nors vieną valandėlę. 
Buvo gražus vakaras ir kalbė
tojas Dr. Gaigalaitis a'pie reikš
mę Kalėdų šventės kalbėdamas, 
nurodė ant to, jog tai pirmas 
vakaras tokios rųšies. Moki
niai atsake Kalėdų nusidavimą, 
Prarakų žodžiais apie Kristaus 
atėjimą ir daugel visokių Ka
lėdoms eilių. Ir kelias Kalė
dų giesmes mokiniai, mokyto
jo Lašičio diriguojami, gra
žiai pagiedojo. Galiaus jie ta
po knygutėmis apdovanoti. Ir 
pulkelis užaugusių pribuvo tai 
šventei.— Girdėtis, kad prieš 
Velykas bus panašus vakarė
lis prirengiamas, kurs daugiau 
tautišką išvaizdą turęsiąs.

Nstaro Care bistiiuia
'DR. J. A. VHLONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Nahirotyithas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsiscnėjusias, be vaistu ir opera- 

cijij, — naujausiais budais.
1225 Archer Avė. — Brighton Park. 

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

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

trTel. Lafayette 5698.

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

DR. HUGO ZACZECK
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas 

Mes kalbam lietuviškai.
239 East 51 St., Chicago, III.

Y - ...

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. BouJsvartl 9693

Dr. A. A. Roth
Ranae Gydytoja* Ir Ghirurga*

Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chmnlikų lign 

Ofisas: 3335 So. Halsted St, Chica<« 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
r—3 Nedilicmis 10—12 dietų

Rch 1139 Independente Elvd. Chicajf

SUSIRINKIMAI.

išspręsti Klaipėdos Krašto liki
mui. Lietuvių susirinkimas Ši

lutėje.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

5208 W. Herrisoe St

Gruodžio 19 d. įvyko didžiu
lis Lietuvių susirinkimas Šilu-

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

Metiniame Mastiniame Baliuje
- • rengiamam /

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPINĮO KLIUBO CICEROJ
'\ šeštadienį, Sausio 20 d., 1923 m.,
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 14 gat. ir 49 Ct.

Pradžia 7 vai. vak. Muzika J. Pociaus.
Įžanga 65c su drabužių pasidėjimu. Vyrams 75c

CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖS BENDROVĖS 
Paminėjimui Vienų Metų Sukaktuvių Rengia Didelį x

Sausis 21 d., 1923 m., Savojoj 
Kampas 14 gatvės ir 49 Ct.,

ir kliubai yra kviečiamu dalyvaut grupėm.
« * » . v — . . • • • •

svetainėj, 
Cicero, III.

Draugijos ir kliubai yra kviečiami dalyvaut grupėm.
Kurios negali suspėt sudaryt grupės, tai pavieniai.
Koncerto pradžia 6:30 valandą vakare.
Kalbės drg. K. Bielinis, ką-tik atvykęs iš Lietuvos, buvęs St.
Taigi visi ciceriečiai ir chicagiečiai nepamirškite atsilankyti j Cicerus Lietuvių Liuosybes Svetaines 

dreves rengiamas metines sukaktuves. Šios sukaktuvės bus kiekvienam labai žingeidžios, nes jose dalyvaus 
Įžymus artistai lietuviai, anglai, rusai, škotai ir italai. Taipgi tik-ką atvažiavęs iš Lietuvos drg. K. Bieli
nis. Todėl visi atsilankykite j šį iškilmingą koncertą ir paremkite svetainės bendrovę.

Kviečia visus L. L. S. B. Rengimo Komitetas.

Seimo narys.
Ben-

Iškilmingas Balius
Amerikos Jaunų Lietuviu Tautiškojo K Ii ubo 

Pagerbimui narių išbuvusių nariais 12 metų, 

Šeštadienį, Sausio 20tą dieną 1923 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St.

, Pradžia 7tą vai. vak.
Gerbiama publika kviečiama atsilankyti ir praleisti linksmai 

laiką. Kviečia Komitetas.

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

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

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

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

Jaučias dešimčia metų 
jaunesnis. Užaugo 

10 '/i svaro.
Papasakoja apie nuostabias sek

ines apturėtas nuo gerai 
žinomo vaisto.

Ppnas H. J. Pearson, Auburn, Me., 
papasakoja apie šitokį prityrimą 
“Dabar aš nonų pasakyti apie vieną 
kaip aš skaitau, stebuklingiausių i. 
mažne visiškų išgydymų pasiektų var 
tojimu Nuga-Tone’o. Per dvejis me 
tus aš buvau labai blogos sveikatos, 
apskritai sunykęs, neturėjau apetito, 
negalėjau miegoti ir buvau su iesėjęs 
Suvaitojęs kelias jo bonkcles aš da 
bar miegu gerai visą naktį, užaugai 
10% svaro ir jaučiuosi esąs deš^či. 
motų jaunesnis. Visa tai ačiū Nuga- 
Tono’ui.” Nuo skysto vandeniuoto 
kraujo, silpnų suirusių nervų ir ap
skrito sunykimo, Nuga-Tone būva ne 
kainuojamu vaistu. Pamėgink jį pats 
ir Įsitikink. Vienam pilnam mėnesiu\ 
gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą par
davinėja visi aptiekininkai pozitinga 
garantija, kad jis suteiks visišką pa
tenkinimą, arba bus pinigai sugrą
žinti (garantiją rasi prie kiekvienos 
bonkeles) arba jį pasiųs tiesiog ap
mokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems S 1.00.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt 8L 
Telephone Canal 2562 

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

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

fr ~----------- ------------------------------------------------ 1

Tel. Randolph 4768

A. A. iSLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj.
ASSOCIATION BLDQ.

19 So. La Šalie St.
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 6 po platų

Namų Tel.: Hyde Park 8396

V. W. KUTkAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie. St. Room KM 
Tel.: Central 6390

t Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
į Tel. Yards 4681* —----------- ---- - J

Tel. Haymarket 8669 '
JOSEPH W. GttlGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg .Į 
Kamp. Milwaukee ir Ashland At«v 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

— -------------

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearbom St. 
Chicago, 111.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

>—.........
Herman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. VVashington St., 
Phone Main 1308

Chicago, III,

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

IRABORIUS IR 
Balsainuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
nueinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtai!. ir septintai!. 9 iki i
Dr. Felix A. Manelis

NAPRAPATHAS'
Diagnoza pagal sutarimą. 

3247 Emerald Avė., Chicago, 111. »

r-.......................  "" ........ ■■■■«

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631. So. Ashland Av<.
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Iki S 
ir 7 iki 9 ▼, nedildianials nuo 16 
iki 1 vai. po pietų.

k-------- ---------------------- --------------- /

West 1894 Remi. 6678*
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentaa) 

GRABORIUS

11029 — 251 h St., 9509 Cardsnl 
Detroit, Mira.

—1121 .J _____J."/

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

• (Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

V—■■■< ■ II. r

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10: 2—4 ir 6—9 t-   .i.—■ r „j

Tel. Lafayette 4223
Pliunbing, Heating

Kaipo lietuvis,' lietuviams visadok jį 
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Yuška, .
3228 W. 38ih St., Chicago. UI. Į
—

$50 $00 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo Į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploŠčiai visų pageidau
jami} gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų S10.95, 816.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamitural 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais h 
septintadieniais.



’enk tądien is, Saus. 19, 1923 NAUJIENOS, Chicago, HL

Klein Bros. Didžiausis 
Išpardavimas Garniturų 
$25-HartSchaffner&Marx
Šitie garsus garniturai beveik puse kainos! 
Tikri $35, $40, $45 ir $50 garniturai po $25.

Šitas išpardavimas garni-
turų, padirbtu iš pageidauja- ryJKp-. 
miausiu gelumbių — kašmi- 
rų, tvydų, ustedų ir importuo
tų materijų. Daugumas šilko 
pamušalais! Naujos viena pu
se segamos mados! Visi verti 
daug daugiau negu šeštadie
nio išpardavimo kaina!

MADOS SSE DYDŽIAI
Nauji senoviniai mo- Visi paprastieji dy-
deliai senesniems vy- džiai ir modeliai že

Klaipėdos Žinios

rams — puikios ma
dos jaunuo'iams, tarp 
jų naujausi pavasa
riniai efektai. ,

miems vyrams, aug-

štiems.. vyrams., ir
laibiems.

TAUTINIO EKONOMIN 
GUMO SAVAITĖ

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

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan!

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

namuose įnamiais (nuominin
kais) ir kad artinas šviesioji 
gadynė, kada Lietuvių tauta, 
atsistojus lygiomis su laisvo
mis kultūringomis tautomis, 
galės laimingai kloti savo švie
sią ateitį. Kaip tik tuo metų 
p. Vanagaitis paskelbė atėjusią 
iš Lietuvos žinią, kad Santarve 
nutarus pripažinti Lietuvą de 
jure. Bematant visi svečiai, 
pagauti dižiojo ūpo, sustojo ir 
drauge su orkestru pagiedojo 
tautos himną. Kai kurie iš 
džiaugsmo apsiverkė. Tuojau 
vienbalsiai buvo primta Padė
kos Santarvei Rezoliucija, drau
ge reiškianti vilties, kad Są- 
ryšyj su Lietuvos pripažinimu 
skubiausiai buls išspręstas ir 
Klaipėdos krašto klausimas vi
sos iILe tuvių tautos naudai. 
Jau vėlybą vakarą svečiai iš
siskirstė liesdamiesi į namus 
naujos energijos, lukesties ir 
pasiryžimo. Prieš išsiskirs tani 
buvo išrinktas Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto Sky
rius iš 5 žmonių.

Rezoliucija dėl pripažinimo 
Lietuvos de jure.

Šilutėes apskričio lietuviai 
veikėjai susirinku 1922 metų, 
gruodžio (dccemberio) 19 die
ną draugingai vakarienėj skai
čiuj 40 žmonių ir išgirdę, kad 
Santarvė yra nusistačiusi pri
pažinti Lietuvą de jure, vien
balsiais reiškia aukštąja! San
tarvei giliausios padėkos ir 
reiškia vilties, kad Sąryšyj (su
sirišime) su tuo bus skubiau
siai išspręstas ir Klaipėdos 
krašto klausimas visos Lietuvių 
tautos naudai.
Šilutės susirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Šilutės ap
skrities Lietuviai, susirinkę š. 
m. gruodžio 19 d. “Gerinama” 
salėje skaitlingame susirinki
me griežtai protestuoja prieš 
pastangas su “Freištato” pa
galba atiduoti Klaipėdos kraš
tą Lenkų globai.

Susirinkimas reikalauja,' kad 
Klaipėdos kraštą valdytų patys 
Lietuviai. Mes taipjau protes
tuojame prieš tai, kad mums 
šiandien susirinkime draudžia
ma dalinti atsišaukimus.

“Sictynas” pakraipos, kuria 
labai pasirodė yra nepatenkin
tas tūlas kunigas Dagiuevi- 
čius. Kuomet buvo užklaus
tas, kad nurodytų minėto laik
raščio netobulumus, į klau
simą nieko neatsakė. Matomai 
jo kvapas jam netinka.

Šiame susirinkime minėtos 
įstaigos tarnautojai įteikę, kuri 
gų (reikalavimo lentelę, kuri 
sulig scnosioe algos buvo 150 
nuošimčių didesnė; bet valdy
bos dėdžių buvo apkarpyta ir 
suvažiavimui patiekta. Suva
žiavimas /valdybos rekomen
duotų algą tarnautojams priė-

Chicagieč tai

KUNIGO ILGA NOSIS.

Šiauliai.— Guodžio menesio

mė, kuri sulyg senosios 100 
nuošimčių didesnė, o sulyg 
tarnautojų reikalautosios 50 
nuos. mažesne. Dabar tarnau
tojai gaus: prekių pak no to
jai 100 litų, ved. pad. 200 lt., 
sand. ved. 240, rast. 200 lt., 
bugalleris 300 lt.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUSERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigus! 
Akušeri

us koleg* 
e; Ug« 
praktika

vusi Peno 
šilvarnio* 
hospitall 

<e Pasek- 
ningai p» 
tarnauja 

iria gins 
tymo Dus 
ia rodą vi 
mokiose Ii 
-ošė ir ki 
ibiuose roi 

.ai uos* mc 
erima n 
nerginoms

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai
nuo lietuviškų centrų ir todėl negau- 
nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite
NAUJIENO per paštą
Pašta Jums atgabens Jūsų
kasdien tą pačia dieną vakare
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti
Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti man Naujienas per 
paštų žemiau paduotu adresu. Čia prisiunčiu $2.00 prenumera
tos trims mėnesiams.

Vardas ir Pavardė

Adresas

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Gerbiamasis :—■
Aš žiūrinėja naujo fonografo; malonėki

te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brunswicko Tausos Banką ir jūsų taupymo 
planų Brunswicko Fonografui.

Vardas ........................................................................
Adresas .....................................................................
Miestas ........................................................................
Valstija ......................................................................

2 d. įvyko Šiaulių Strit. Var
totojų Bend. Sąjungos Įgalioti 
nių suvažiavimas, kurs be at
liktų eiles gana svarbių klau
simų išrišimo, turėjo gerokai 
pasiginčyti delei savo organo

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

AČIŪ !

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSIC1AN IR SITRGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Are 
Tel. Yards 1699

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurra* 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. Kėdžių 7715

felefonasi Boulevard 7*41

DR. C. I. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

ANGLYS
g Mes tik-ką apturėjome didelį siunti-
I nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siu-

I 1 4 A C1 T“ 1*11 4 A I d 1 1 m i n z\ I r z-v 1 i

siū
lome jas trumpam laikui sekamomis kai-
nomis:

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

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

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

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

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X-Spinduliai
'Ifisas 2201 W. 22nd St.. tamua*

Leavift St Tel. Canal 6222 
Rezidencija 8114 W 42W St

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

4712 South Ashland Avau, 
arti 47-tos gatvla

Pocahontas, geriausios_ _ _ _ _ $12.00
Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

Šitos kainos yra tik tam laikui, kol ši-
to siuntinio išteks.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaiąymo mene

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
'261 Se. Halsted St.. Ch'cage, III.

SiJPERIOR FUEL G0.
Tel. Midway 6050 6247 Dorchester Avė,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

TeL <edde IMS

1*14-16 Rooeevell Rd.
Arti St Loeie Aveų 

CHICAGO, ILK

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

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

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, UI 
kampas 18th St. 
Phone Canal 02*7

Telephone Yards 1582

. DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare y

8259 So. Halsted St., Chlcsgi

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

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—8 dienų 

7—8 vakare 
Tel. Market 6234, Market 4526

Tlephonae Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

Ir nuo 5 iki 8 vakaro.
Bedilioma ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta: 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, IR.
...■U ... —/

Canal 1257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ?

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

nuo 9 iki 12 ryte
, Halsted St.,

Bedilioi
1821

Kampas 18 ir Halsted St

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8243 South Halsted SL 
Tai.: Boulevard 7179

Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 
Chicago.

M^OR.nEflZMAH^i
I* RUSIJOS

Gerai lietuviams iinOmaa po: 14 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuioris. ,

Gydo titrais Ir chroąilkaa ligas 
vyrų, moterų ir vaikų'pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu: i 
elektros prietaisus

Ofisas ir I/tbaratorija »B2l W I 
18th St., netoli Fisk St.

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

f "Dienomis: Canal 
„ . „ | «11O arba 857
lalsfona) J

) Nakt Drevei 951
' Boulevard 413*

3313 So. iialsted 8t. 
/ai.. 9—10 A. M ir 8—9 vai. rak

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikj ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik!
5 vai. po piet ir nuo 7 ilri 8:90 vai 
rakaro. Nedžliomis nuo 1U vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
» Telefonas I)rexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akuierka
3113 S.Halsted ak
Tel. Blvd. 8188 

Per 16 metų pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek- 
-ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
itikime teikis 

/patiškų irižiu 
r ėjimą. Joods 
patarimus j mo 
cerirns ir margi 
w»ms veltui

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHD 
AKUŠERK1

Turiu patyrimu 
moterų ligose; ru 
pestir.gai priiiu 
riu ligonę Ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

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

943 W 33rd Plare
Phone Boulevard 9318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki R vai vakar* 

lai. ..........        ■■ ✓

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniŠkas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S’t.. kampas Leavitt St.

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

12 a. m.

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

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

6:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. 

Tel. Victory 9082 
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
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Klein Bros. Didžiausis 
Išpardavimas Garniturų 
$25-HartSchaffner&Marx 
Šitie garsus garniturai beveik puse kainos!
Tikri $35, $40, $45 ir $50 garniturai po $25.

Šitasf išpardavimas garni
turų, padirbtų iš pageidauja- 
miausių gelumbių — kašmi- 
rų, tvydų, ustedų ir importuo
tų materijų. Daugumas šilko 
pamušalais! Naujos viena pu
se segamos mados! Visi verti 
daug daugiau negu šeštadie- 
nio išpardavimo kaina!

MADOS
Nauji senoviniai mo
deliai senesniems vy

rams — puikios ma
dos jaunuo'iams, tarp 
jų naujausi pavasa
riniai efektai. ,

DYDŽIAI
Visi paprastieji dy

džiai ir modeliai že

miems vyrams, aug-

štiems.. vyrams., ir 
laibiems.

Klaipėdos Žinios
(Tąsa nuo 2 pusi.)

namuose įnamiais (nuominin
kais) ir kad artinas šviesioji 
gadynė, kada Lietuvių tauta, 
atsistojus lygiomis su laisvo
mis kultūringomis tautomis, 
gailės laimingai kloti savo švic-

“Sietynas” pakraipos, kuria 
labai pasirodė yra nepatenkin
tas tūlas kunigas Datginevi- 
čius. Kuomet buvo užklaus
tas, kad nurodytų minėto laik
raščio netobulumus, į klau
simą nieko neatsakė. Matomai 
jo kvapas jam netinka.

Šiame susirinkime minėtos

gų (reikalavimo lentelę, kuri 
sulig senosioc algos buvo 150 
nuošimčių didesne; bet valdy
bos dėdžių buvo apkarpyta ir 
suvaždav|imui patiekta. Suva
žiavimas valdybos rekomen
duotą algą tarnautojams prič-

mč, kuri sulyg senosios 100 
nuošimčių didesnė, o sulyg 
tarnautojų reikalautosios 50 
nuoš. mažesnė. Dabar tarnau
tojai gaus: prekių pakuoto- 
jai 100 litų, ved. pad. 200 lt., 
sand. ved. 240, rast. 200 lt., 
buigalteris 300 lt.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

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

TAUTINIO EKONOMIN- 
GUMO SAVAITĖ

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

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan!

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

p. Vanagaitis paskelbė atėjusią 
iš Lietuvos žinią, kad Santarvė 
nutarus pripažinti Lietuvą de 
jure. Bematant visi svečiai, 
pagauti dižiojo ūpo, sustojo ir 
drauge su orkestru pagiedojo 
tautos himną. Kai kurie iš 
džiaugsmo apsiverkė. Tuojau 
vienbalsiai buvo primta Padė
kos Santarvei Rezoliucija, drau
go reiškianti vilties, kad Są
ryšy.! su Lietuvos pripažinimu 
skubiausiai buis išspręstas ir 
Klaipėdos krašto klausimas vi
sos iILctuvių tautos naudai. 
Jau vėlybą vakarą svečiai iš
siskirstė liesdamiesi į namus 
naujos energijos, lukestics ir 
pasiryžimo. Prieš išsiskirstan 
buvo išrinktas Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto Sky
rius iš 5 žmonių.
Rezoliucija dėl pripažinimo 

Lietuvos de jure.
Šilutėes apskričio lietuviai 

veikėjai susirinku 1922 metų, 
gruodžio (dccemberio) 19 die
ną draugingai vakarienėj skai
čiuj 40 žmonių ir išgirdę, kad 
Santarvė yra nusistačiusi pri
pažinti Lietuvą de jure, vien
balsiais reiškia aukštąja! San
tarvei giliausios padėkos ir 
reiškia vilties, kad Sąryšyj (su
sirišime) su tuo bus skubiau
siai išspręstas ir Klaipėdos 
krašto klausimas visos Lietuvių 
tautos naudai.
Šilutės susirinkimo rezoliucija.

Klaipėdos krašto Šilutės ap
skrities Lietuviai, susirinkę š. 
m. gruodžio 19 d. “Gerinama” 
salėje skaitlingame susirinki
me griežtai protestuoja prieš 
pastangas su "Frei štato” pa
galba atiduoti Klaipėdos kraš
tą Lenkų globai.

Susirinkimas reikalauja, kad 
Klaipėdos kraštą valdytų patys 
Lietuviai. ’ Mes taipjau protes
tuojame prieš tai, kad mums 
šiandien susirinkime draudžia
ma dalinti atsišaukimus.

Chicagieč iai

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai

nuo lietuviškų centrų ir todėl negau

nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite

IMMJUIIIIElhMS per paštą

Pašta Jums atgabens Jūsų MAPJIIEMBS

kasdien tą pačia dieną vakare

Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti

Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago

Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti man Naujienas per 
paštų žemiau paduotu adresu. Čia prisiunčiu $2.00 prenumera
tos trims mėnesiams.

Vardas ir Pavardė

Adresas

KUNIGO ILGA NOSIS.

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Gerbiamasis:— ’
AS žiurinėju naujo fonografo; malonėki

te prisiųsti man be jokios’' prievolės man 
Brunswicko Tausos Banką ir jūsų taupymo 
planą Brunsvvicko Fonografui.

Vardas ..... ...............................................................
Adresas ..................................................................
Miestas .....................................................................
Valstija ...................................................................

Šiauliai.— Guodžio mėnesio 
2 d. įvyko Šiaulių Strit. Var
totojų Bend. Sąjungos Įgalioti 
nių suvažiavimas, kurs be at
liktų eiles gana svarbių klau
simų išrišimo, 
pasiginčyti delei

turėjo gerokai
savo organo

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

AČIŪ !

DR. A. J. BERTAŠIUS 
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 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Ava 
Tel. Yards 1699

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Wa»hington St.
Valandos! nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 Wabanaia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Rodžio 7716

! Telefonas i Boulevard 7141 I

Baigusi 
^kuleri- 

o» koleg* 
e; iig« 
praktika

vusi Penu 
silvanijm* 
hospitall- 

<e Pasek 
ningai p» 
tarnaują 

iria gir» 
tymo Du* 
i* rodą vi 
•oUom 11 

ir ki 
ikiuosa ro! 

Laluose tne 
erime ii 

j merginoms.

II RUSIJOS
Gerai lietuviam* iinomaa p*> U 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir skuteris.

Gydo aitrai* Ir chroniikaa liga* 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau 
jausiąs metodas X~Ray Ir kitokiu* j 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Labaratorija <925 W 
18th St., netoli Fisk St.

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

r 'Dienomis: Canal
Į R110 arba 857 

T’alofona) J
j Nafct Drezel 969
’ Boulevard 418*

•313 So. Halsted St.
»ai.« 9—10 A. M ir 8—9 vai. vaM

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikj ligą 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
* Telefonas I)rexel 2880

MRS. M. WAFTKIEWICZ 
(Banieni)

Akuierka 
3113 S.Halstedst
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek- 
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
itikime teikis 

/patirtą i Hilu 
rėjimą. Joods 
patarimus mo 
t e rims ir margi 
w»ms veltui

| ANGLYS

I
Mes tik-ką apturėjome didelį siunti
nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siū
lome jas trumpam laikui sekamomis kai- 
nomis:

[ Pocahontas, geriausios_ _ _ _ _ $12.00
I Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

Šitos kainos yra tik tam laikui, kol ši-
I to siuntinio išteks. ..

SUPERIOR FUEL 00.
I Tel. Midway 6050 6247 Dorchester Avė.

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

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

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

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

20 metų prityrimo l
Akiniij pritaisymo mene |

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

X-Spinduliai 
Ofisą* 2201 W. 22nd St.,

Leavift St Tel. Canal 6222 
Rezidencija 8114 W 42wi Si

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

■ OR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentirta* 

4712 South Ashland Avk 
arti 47-tos gatvii

Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligosią; ru 
pestingRi prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

5432

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 
I«L K«U. IMS

•514-16 Rooeeveli RA 
Arti ftl. Louh Arą, 

CHICAGO, ILL.

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, j5, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava. 

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

| •*V^#**^***^W»*^*WtoW**R**S******M^**»*totom*««***mHto*

Telephone Boulevard 508? 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTTSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nerišlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted St, Chicago. III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago. 
kampas 18tb St. 
Phone Canal 0257

Tlephonaa Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
•107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare, 
Hedilioms ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Ave« 
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas ,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniika* li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialiai* mo 
teriikų ir merginų ligų.

943 W 83rd Plare
Phone Boulevard 9818 

Patarimai dovanai.
Vai a no o 2 ilci A vai

tu.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted StM Chicago 
- -TJ

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Canal 9257
Naktiniu Tel. Ganai 2118

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet,

Hedilioi 
1821

Kampas 18 ir Halsted Si

6 iki 9 vakare.
ąia nuo 9 iki 12 ryto
So. Halsted St.,

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare 
Tel. Market 6234, Market 4526

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St„ Chicago, III.

8243\South Halsted St 
Tai.: ^Boulevard 7179

Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 
Chicago.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniikaa 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusuli ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.

* 2159 W. 21 S't*. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 
12 a. m.

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

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

5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Av*. 

Tel. Victory 9082 
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
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Parodė 
savo iltis.

Kaip tik Klaipėdos krašte 
žmonės pasiryžo išguiti 
Santarvės vilkus, tai tuojaus 
subruzdo lenkai ir atsiuntė į 
Klaipėdos uostą savo vienin
telį karinį laivą (rodos, Ame
rikos padovanotą).

Lenkų tauta neturi jokių 
tiesioginių interesų Klaipė
dos krašte. Jo sienas nesu- 
sisiekia su Lenkija, ir visam 
Klaipėdos krašte yra tik as
tuoni lenkai. Tai ko jie te
nai siuntė ginkluotą laivą?

Lietuvos valdžiai užpro 
testavus Santarvei, lenkų 
laivas turėjo pasitraukti iš 
Klaipėdos uosto. Bet savo 
pasirodymu tenai jisai pa
brėžė tą jau senai visiems ži
nomą faktą, kad lenkų impe
rializmas tykoja pasigrobti 
Mažąją Lietuvą.

Jeigu Klaipėdos kraštas 
negausų susijungti su Lietuj 
va, tai matome, koks jo lau
kia likimas.

Italija šiaušiasi 
prancūzams.

Italijos fašistų valdžia pa
rėmė Franci jos nacionalistų 
kliką, pasiryžusią ginkluota 
jiega sugniuždyti vokiečius. 
Ačiū tam parėmimui, Poin- 
carės politika rado pritari
mo reperacijos daugumoje, 
ir žiauriam franeuzų įsiver
žimui į Ruhro sritį tuo budu 
tapo suteiktas “legalumo” 
pamatas.

Bet Italijos žmonių nuo
monės, matyt, yra kitokios, 
negu p. Mussolini. Savo lai
ku buvo pranešta telegramo' 
se, kad Italijos visuomenė 
priėmė labai šaltai savo val
džios raportą apie reparaci
jų konferencijos eigą Londo
ne ir Paryžiuje. O dabar 
jau girdėt, kad ir pati val
džia ima rodyti savo nepasi
tenkinimą franeuzų žygiais.

Italijos ministerių kabine
tas pataręs franeuzams ne
siųsti daug kariuomenės Vo
kietijon ir dabar grasinąs 
nebeduoti jiems daugiaus 
moralinės paspirties, jeigu 
jie dar toliaus eisią į vokie
čių teritoriją. Kad Vokieti
ja šitokį italų nusistatymą 
Įvertina, numanu i

to, kad ji iki šiol nesustabdė 
anglių siuntimo Italijon, 
kuomet Franci j a gerumu 
nebegauna anglių iš Vokie
tijos.

Jeigu Anglija ir Amerika
pakeltų griežtą balsą prieš 
franeuzus, tai p. Paincarė 
padėtis pasidarytų visai ke
bli. Tik jos, mat, nenori 
“pyktis” su jais. Anglijos 
ir Amerikos kapitalistams 
rupi su franeuzų pagelba 
“apginti” savo interesus

Apžvalga
» ____________ ____

KAUTSKIS SMERKIA KERŠTO 
KARĄ.

Vokietija negali pavartoti 
turkų metodus, kad pasiliuo- 
savus nuo stantarvės jungo. 
Tokios nuomones laikosi pa
skubęs socialistų mokslininkas, 
Karolis KautslŲs- Jisai sako:

“Vokietijos respublika gali 
išeiti iš dabartinio labirinto 
tik pake išdalina kapitalistų 

diktatūrų tautų demokraty- 
be. Ji neprivalo statyti kliū
čių normaliniam ekonominio 
gyvenimo vystymuisi ir tu
ri atsižadėti militaristines 
politikos.

“Mažų ūkininkų barbarine 
tauta, neturinti nė industari- 
jos ne prekybos kokia yra 
Turkija, gali iš bėdos stver
tis ginklo, kad nusikračius 
santarvės imperialistų jun
go. Bet Vokietija, kuri turi 
aukštai išvystytų pramonę, 
negali griebtis tokių prie
monių.

“Nežiūrint į tai, kad Vo
kietija ruošėsi 40 metų k a 
rui, ji nebūtų galėjusi at
silaikyti prieš •talkininkus 
keturis metus, jeigu turtingi 
Lenkijos, Austrijos, Balkanų 
valstybių ir Turkijos žemdir^ 
bystės distirktai nebūtų tei
kę kaizerio armijoms mais
to.

“Nuo Vokietijos dabar yra 
atimtos geriausios ir turtin
giausios provincijos ir kolo
nijos. Tokiai padėčiai esant, 
butų didžiausia kvailybė, jei
gu Vokietija imtų pamėg
džioti Angoros valdžių. Tik 
tamsus ūkininkai ir smulkie
ji biznieriai Bavarijos ir Ry
tų Prūsijos karčemose gali 
svajoti apie keršto karų.

“Vokietijos respublika gali 
stvertis ginklo tik bloginusia
me atvejyje, būtent, kada 
santarvės imperialistai 'pa
statys jų į lokių padėtį, jog 
kitos alternatyvos (apart 
ginklo) nebebūtų”.

SOCIALIZMO PAMOKOS JU- 
KATANO MOKYKLOSE.

Vakar šioje vietoje buvo pa
duota trumpų žinių apie Mek
sikos provincijų, Jukatanų. Da
bar ateina žinių, kad tos pro
vincijos valdžia sumanė įvesti 
svarbių reformų švietimo dar
be Pradedama kurti taip va
dinamos nacionalinės mokyk
los, kur bus bandoma supa
žindinti mokinius su Meksikos 
konstitucijos patvarkymais. 
Konstitucijos 27 skyriuje, tarp 
kitko, yra pasakyta: “Kuo
met privatinė . nuosavybė 
sudaro pavojaus visuome
nės gerbūviui, ji turi būti pa
naikinta”.

Valdžia taipgi priėmė pa-/ 
tvarkymų, kad butų ruošiami 
atatinkami mokytojai, kurie 
galėtų išguldinčti socializmo 
principus ir teikti savo moki
niams teisingų informacijų apie 
pasaulio darbininkų judėjimų.

VENGRIJOJE ALGOS IŠMO
KAMA MAISTU.

Kadangi Vengrijos pinigų va
liuta yra labai nepastovi, tai 

Š to fak- valdžia sumanė savo darbinin

kams dalį algos išmokėti mais
tu.

740,000 darbininkų gauna 
tam tikrų apštį maisto, kuro ir 
drabužių, visai neatsižvelgiant 
į pinigų kursų. “The Milvvau- 
kee Leader” apie lai rašo:

“Kiekvienas valdžios dar
bininkas mėnesiui gauna se
kamų dalykų: 4 kilogramų 
(l kilo, maž daug lyginasi 
21/? svarų) miltų, 6 kilo mil
tų duonai, 1 kilo cukraus, 1 
kilo riebalų, 10 kilo, bulvių, 
1/2 tono anglies ir % tono 
malkų.

“Reikalui esant, čeverykai 
ir drabužiai yra darbiniu 
kams duodama atatinkamai 
nustatytomis kainomis. Tos 
kainos yra daug žemesnes, 
negu rinkoje^ Kadangi apie 
10 nuoš. visų gyventojų ran
dasi valdžios- tarnyboje, tai 
toks algų mokėjimo būdas 
yra skaitomas ypatinga pri
vilegija.

“Maistą ir kitus reikmenis 
išdailina pačių valdžios dar
bininkų kopeartyvai, kurie 
už . patarnavimų pasilaiko 
11/2% komisijos.

Klaipėdos klausimas Lietuvos St. Seimet

Lietuvos valdžia ir viešpa
taujančios partijos per trejetų 
metų visai nesirūpino Klaipė
dos krašto likimu, tikėdamosi 
tur-but, kad “Ponas Dievas” 
pats jį sutvarkys tinkamu Lie
tuvai bildu. Tiktai kuomet iš
ėjo aikštėn, kad Franci jos ir 
Lenkijos imperialistai, pasi
naudodami Lietuvos apsileidi
mu, jau taip įsigalėjo Klaipė
dos krašte, jogei rengiasi jį pa
sigrobti į savo nagus, tai Lie
tuvos šeimininkai prasikrapštė 
savo akis ir nutarė paskelbti 
tas sąlygas, kuriomis jie sulik
tų įvykinti to krašto susidėji
mą su Lietuva.

Pažadinti juos iš miego teko 
St. Seimo socialdemokratu 
frakcijai.

Rudenį pereitųjų melų so
cialdemokratų frakcija pasiun
tė tris delegatus —• drg. K. Bie- 
linį prof. Čepinskį ir adv. Vens- 
lauskį —■ į Klaipėdų susipažin
ti arčiau su krašto padėtim 
ir ypatingai patirti jo darbinin
kų nusistatymų. Delegatai, su
grįžę Kaunan, raportavę frak
cijai, kad Klaipėdos - krašto 
ateičiai esu didelio pavojaus iš 
franeuzų ir lenkų, veikiančių 
išvien su vokiečių patriotais, ir 
frakcija spalių 21 d. 1921 m. 
įteikė St. Seimui skubotų in
terpeliacijų dėl Klaipėdos kraš
to.
„ St. Seimas tų interpeliacijų 
priėmė ir pripažino jos skubo
tumų. Po to, eilėje posėdžių 
išdiskusavęs klausinių, jisai 
lapkričio 21 d. 1921 m. vien
balsiai priėmė socialdemokratų 
frakcijos vado, inž. St. Kairio, 
pateiktųjų rezoliuciją dėl Klai
pėdos krašto, pareikšdamas jo
je, kad vienintelis teisingas ir 
sėkmingas klausimo išsperndi- 
mas yra Klaipėdos krašto su
sidėjimas su iLetuva ir kad 
Lietuvos valstybės ribose Klai
pėdos kraštui bus suteikta pil
na autonomija vietos reikaluo
se. Ištiteas tos rezoliuiejos 
tekstas buvo pakartotas gruo
džio mėn. 19 d. 1922 m. “Nau
jienose”.

Kadangi šiandie jau ir Ame
rikos lietuviai yra sujudę dėl 
Klaipėdos, tai jiems bus įdo
mu susipažinti ir su kitais, pa
liečiančiais tų klausimų, doku 
meiliais.^ Žemiau paduodame 
ištraukų iš St. Seimo protoko
lų, kur yra užrašyta soc.-dem. 
interpeliacija ir pasakytosios 
dėl jos skubotumo kalbos — 
Požėlos ir Starkaus.

Čionai pasirodo akyvas daly
kas, kad krikščionių demokra
tų atstovas Starkus dar ir tuo
met nenorėjo, kad S t. Seimas 
urnai svarstytų Klaipėdos kraš
to klausimų: pasak jo, “namai 
nedega”, galima dar palaukti. 
Balsuojant interpeliacijos sku
botumų, 8 atstovai balsavo
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“Budapešte yra 26 kopera- 

tyvės krautuvės, kurioms 
priklauso 47 skyriai provin
cijoje. Be to, tos krautuves 
turi 119 dalinimo, stočių.

“Toks valdžios danbinnin- 
kams patarnavimas ne tik 
gerina jų buitį ir didina algos 
vertybę, bet numuša ir rin
kos kainas, nes 710,000 yra 
atitraukiama nuo rinkos. O 
esant mažesniems reikalavi
mams kainos reikmenims 
neišvengiamai turi pulti.

“1921 m. valdžia tuo bu
du išdalino sekamų reikme
nų: 5,777,435 kilogramus 
riebalų, 2,<837,065 kilo, laši
niu, 42,899,555 kilo, miltų 
virimo ir kepimo reikalams, 
6,324,064 kilo, cukraus, 6,- 
639,286 dėžučių sacharino, 
8,503,833 kilo, druskos, 84,- 
821,839 kilo, bulvių, 8,981,- 
641 kilo, kukurūzų, 220,(KM) 
ritinių drabužio, 381,968 po
ras čeverykų, 13,000 vagonų 
malkų ir 18,000 vagonų ang
lies.

“Moterys ypač yra tuo pla
nu patenkintos, nes jos žino, 
kad jų šeimynoms nereikės 
alkis ir šaltis kęsti”.

prieš, pritardami to krikščio
nies nuomonei.

SOCIALDEMOKRATŲ INTER
PELIACIJA bEL KLAIPĖDOS.

■" • "f— «

(Iš Seimo protokolų.)
Sekretorius (skaito):
Ministerių Pirmininkui ir 

Užsieniu Reikalu M misteriui 
c i-

dėl Klaipėdos Krašto padėties 
skubota interpeliacija.

“Klaipėdos kraštas — musų 
supratimu yęa organingai su
rištas savo ūkio ir politines at
eities reikalais su Lietuvos Res
publika. Ta minčių einant, at
skiros mušti visuomenės gru
pės ne liktai bando sustiprinti 
musų visuomenes idėjinius su 
Mažųjų Lietuva ryšius, bet ir 
mėgino užmegsti ekonominius 
su ja santykius.

Bet visai tai nepešė Klaipė
dos krašto padėti n reikiamojo 
aiškumo. Savo daugumoje jo 
gyventojai ligšiol dar nežino, 
kų mano santykiu klausimu 
pati Lietuvos valstybė.

Tuo neaiškumu naudojasi 
ir Klaipėdos krašto junkeriai 
ir lenkai ir paneuzai. Visų 
jų varoma labai energinga agi
tacija prieš Klaipėdos krašto 
susidėjimą su Didžiųjų Lietu
va. Toji agitaciją ypač pakilo 
sąryšy su miglotomis Hymanso 
politikos kombinacijomis.

Dabartiniu sprendžiamuoju 
musų kraštui momentu tokia 
padėtis yra ir nenormali ir ža
linga. Klausimas turi būti aiš
kiai vyriausybės statomas. Del
io mes klausiame Ministerį 
Pirmininkų ir Užsienio Reika
lų Ministerį: ♦

1) kų yra dariusi vyriausy
be, norint suartinti Klaipėdos 
kraštų su Didžiųja^Lieluva?

2) Kuriais pamatais ji skaį- 
to galima nustatyti to kraštų 
santykius su Lietuvos Respub
lika, sudarant vienų su ja vals
tybę?

3) Kų ji mano daryti, no-, 
rint pasiekti Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prisidėjimo?

St. Seimas 22. IX, 21, (pa
sirašė) V. Požėla, Kairys, K. 
Bielinis, P, žemintas, K. Vonc- 
lauskas, B. Girtautas, V. Če
pinskis, St. Digrys.

Pirminankaujantis. Kas nori 
kalbėti už skubotumų. žodį 
gauną atst. Požėla.

Vlado Požėlos kalba.
Požėla (sd). Gerbiamieji St. 

Seimo nariai! Klaipėdos kraš
tas musų pačios visuomenės 
supratimu ii’ ūkio ir kultūros 
atžvilgiu rišusi su Didžiųjų Lie
tuva. Apie Klaipėdos kraštų 
atskiros srovės, savo nuomonę 
beturinčios, yra rašiusios ir su
sirinkimuose yra savo nuomo
nę los partijos pasakiusios. Bet

tams vokiečiams ir lenkams, ir 
prancūzams, kad vą koks vy
riausybės nusistatymas, kad va 
ko įgalima tikėtis iš Didžiosios 
Lietuvos, kad ne pančius, kaip 
sako lenkai ri vokiečių jun
keriai su prancūzais, neša Li- 
džioji Lietuva, bet tam tikrus 
ryšius, kur visa laisvė jų sa

mes neturime ligio šiol, kuo
met tas momentas. yra tiek 
opus, skaudus ir sprendžiamas, 
mes neturime tuo klausimu 
jokių žinių, kaip žiuri į Klai
pėdos krašto gyventojus ir į 
tų Mažiosios Lietuvos dalį mu
sų Vyriausybė. Tai buvo vie
nas motyvas, dėl ko mes pra
šėme priimti ta inldrpeliaci- 
ja kaipo skubotų.

Nepamirškite tamsios, kad 
ypatingai paskutiniuoju tarpu 
agilacijit Klaipėdos krašte ly
giai taip pat, kaip ir visoj Ma
žoj Lietuvoj, yra ypatingai pa
kilusi sųryšy su Hymanso po
litinėmis kombinacijomis. Ne
pamirškime, kad lenkai veda 
jau nuo senai tam tikrų agi
tacijų, norėdami tokiomis ar 
kitokiomis sąlygomis įsigyti 
Klaipėdų ne liktai asvo įtakon, 
bet ir gauti, gal Jbui, nuosavy
bėn, prijungti tuo ar kilu bū
du prie Lenkijos. Tą agitacijų 
remia ir prancūzai, darydami 
tokius ar kitokius pažadėji
mus, labiau ar mažiau realius. 
Bet dar toliau eina ne tik ža
dėjimai, bet ir konkretus žin
gsniai ton pusėn, kad ankščiau 
ar vėliau, bet galima butų pa
dėti Lenki jai įgyli įtakos, o gal 
ir prijungti prie savęs. Agi
tacija yra varoma taip pat ir 
iš vokiečių imperialistų jun
kerių. Matydami, kad kombi
nacija grįžimo prie Vokietijos 
gali nepavykti, imasi kitos 
kombinacijos — sudaryti iš 
Klaipėdos krašto savarankiškų, 
nelyginananl mažų respublikų. 
Gal ir kilų planų turi. Viena 
tegalima pasakyti, kad Klaipė
dos krašto gyventojai yra vi
sokių agitacijų sūkuryje ir 
Klaipėdos krašto spauda nau
dojasi tuo neaiškumu. Tuo ne
aiškumu naudojasi ir Klaipė
dos krašto laikraštis “Memeler 
Dampifboot”. Naudojasi ne
aiškia padėtimi, dėl to, kad iš 
musų puses, iš musų vyriasy- 
bes pusės, nėra ligio šiol pasa
kyta jokių aiškių sąlygų. Tams
tos žinote jau paprastų maž
možį, kuris buvo įvykęs su 
“Litauische Rundschau”, kuo 
met du slr. praspruko, iš ku
rių galėjo Klaipėdos junkeriai 
gauti paramos savo pažiūroms. 
Tas dalykas iškeltas buv» aikš
tėn. Taigi ir lenkay ir pran
cūzai/ ir vokiečių' imperialistai 
junkeriai naudojasi ta neaiš'- 
kios padėlios proga ir veda sa
vo agitacijų prieš Didžiąja Lie
tuvą, norėdami kuolabiausia 
sudaryti didžiausia tarpų tarp 
Didžiosios Lietuvos ir Mažo
sios Lietuvos.

Tamstos žinote, kad šiuo tar
pu, einant didžiausiai agitacijai, 
tuo klausimu yra susirūpinę ir 
vietos darbininkai. Jie ieško 
išeities ir, jeigu negalima pri
klausyti Vokietijai, tad lieka 
prisidėti prie Lenkijos, jeigu 
ir Prancūzai to nori, arba lie
ka prisidėti prie Didžiosios Lie
tuvos. liet čia visas klausi
mas, kų Didžioji Lietuva yra 
pasakiusi, kų Vyriausybė tuo 
klauismu, ir kaip yra nusista
čiusi. Viso to nėra žinios. O 
gal būti, kad sųryšy su Vil
niaus klausimo sprendimu 
munis įvyks tokia padėtis, kad 
turėsime ieškot didžiosios at
spirties Klaipėdos krašte. Gal 
būt su Klaipėdos krašto gyven
tojais mes turėsime kaip tiktai 
nukirsti, jei kitaip negalima, vi
sokius ryšius su Lenkija. Mes 
tenai žmonių turime, kurie 
ir linksta ton pusėn ir kurie 
norėtų* eiti ton pusėn, bet ku
rie neturi iš savo valdžios lig 
šiol tuo kiaušiniu jokių pa
aiškinimų, 'kokiu budu ir ko
kiomis sąlygomis mano musų 
Vyriausybė su / jais susidėti 
bendran valstybės darban. Ir 
dabar tas paruošiamasis spren
dimui momentas eina. Eiųa 
labai dideliu tempu, laukti ne
galima, ir mes iškeldami ta 
interpeliacijų norėjome, kad jų 
pripažintų esant skubota, kad 
mes galėtum ta nusistatymų 
iš savo vyriausybės turėti, kad 
mes galėtum ir toliau žingsnius 
daryli artiinesniems santy
kiams užmegsti, kad mes ga
lėtum pasakyti ir nacionalis- *

voliškiems reiškiniams kultū
ros gyvenime jiems duodama 
yra. Todėl mes įnešamo šitą 
interpeliacijų ir prašome pri
pažinti jų esant skubota, kad 
galima butų užbėgti už akių 
tamsiems gaivalams ir viso*" 
kioms tamsioms intrigoms, ku
rios yra vedamos Didžiosios 
Lietuvos priešų. (Salėj ploja).

Pirmininkaujantis. Prieš sku
botumų žodį turi atstovas Star
kus.
Krikščionių demokratų atsto

vas priešinasi.
Starkus (kdb.) Aš ėmiau 

žodį prieš skubotumų ir aš iš
reikšiu tų nuomonę, kuri bus 
mano asmens nuomonė (iš, sd: 
Taš nieko nereiškia!)... Jeigu 
statutas duota teisės pakalbėti, 
aš galėčiau savo mintį išreikšti.

Statutas leidžia priimti in
terpeliacijas skubotas ir nesku
botas. Priimti skubotas inter
peliacijas leidžiama tokiais at
sitikimais, kada yra toks rei
kalas, kad negalima ne valan
dėlės laukti, tokiais momentais,
kada nėra kada galvoti apie 
parlamentarinius papročius ir 
t. t. Aš manau, kad šitais atsi
tikimais yra įnešta statutai) 
skubotos interpeliacijos; visais 
kitais atsitikimais interpeliaci
jos turi būti neskubotos. O da
bar, kiek žinau, visos įheštos 
interpeliacijos buvo prašoma 
pripažinti skubotomis: Aš ma
nau, kad tokia padėtis nenor
mali Negalima įnešti interpe
liacija ir prašyti pripažinti jų 
skubota, jeigu interpeliacija 
yra tokio lurinio^kad gali pa
laukti vienų kilų dienų, kad per 
tų dienų atstovai turės progos 
susipažinti su' ja. Kadangi ši 
interpeliacija nėra tokio turi
nio, kad negalėtų palaukt porų 
dienų, tad su ja galima taip 
pasielgt, kad po dviejų—trijų 
dienų, kada susipažins Seimo 
nariai, įnešt jų ir svarstyti — 
ar priimtina, ar ne.

Antras dalykas, tai aš čia 
norėčiau pabrėžt dėl parlamen
tarinių papročių. Aš manau, 
kad labai negerų paprotį mes 
įvedam, kad svarstome tokį 
klausima, duodame valdžiai 
iiiterpė.liaįC;ija jai nesant.

Aš manau, kad jei čia nėra 
tokio reikalo, kad, kaip sako-
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mu, “namai dega”, tad manau, 
valdžia turi tai žinoti, čia būti 
ir net turi tuo klausimu kal
bėti. Nesant valdžiai Seimo 
posėdyje, manyčiau, už akių 
to jai negalima daryti. Aš 
manyčiau,, kad tat yra negera. 
(Alsi. Požėla iš vielos: Valdžia 
žino!). Tai šitie du svarbiau
siu motyvai, dėl kimių, ma
nyčiau, kad šitos interpeliaci
jos nerikėtų pripažinti skubo
ta: bus penktadienį pasėdis ir 
bus gMima apsvarstyti. Tai bu
vo galima padaryti prieš me
nesį, kitų, bus galima padaryti 
po 2—3 dienų — nieko neat
sitiks. čia nereikia daryti iš
vadas, kad aš bučiau prieš in
terpeliacijų kaipo tokių - - aš 
jos reikalingumą pripažįstu, 
bet -metodo atžvilgiu, formaliu 
klausiniu bučiau prieš inter
peliacijos skubotumų.

Balsavimas.
Pirmininkaujantis. Socialde

mokratų įneštos interpeliacijos 
skubotumas statomas balsavi
mui. Už 37, prieš —8, tokiu 
budu interpeliacijos skubotu
mas yra priimtas. Einam da
bar svarstyti priėmimų inter
peliacijos. Kas ųž priėmimų 
kalbės? Norinčių kalbeli nėra, 
priėmimas statomai balsavi
mui. Balsuojama,—interpeliaci
ja priimta.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
---------— *

| “Kalėdinis Kliubas” | 
g Padaryk Kalėdas 1923 g 
| m. %<Labai Linksmas” 
| prisidėdamas šiandien 
g prie musų Kalėdinio 
| Taupos Kliubo. Nieko 
g nereikia mokėti prisira- 
| šaut.
■ Iowa State Savings
I Bank | 
gį Namų Paskolos Bankas

Sioux City, Iowa a 
į ■111
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Parodė 
savo iltis.

Kaip tik Klaipėdos krašte 
žmonės pasiryžo išguiti 
Santarvės vilkus, tai tuojaus 
subruzdo lenkai ir atsiuntė į 
Klaipėdos uostą savo vienin
telį karinį laivą (rodos, Ame
rikos padovanotą).

Lenkų tauta neturi jokių 
tiesioginių interesų Klaipė
dos krašte. Jo sienas nesu- 
sisiekia su Lenkija, ir visam 
Klaipėdos krašte yra tik as
tuoni lenkai. Tai ko jie te
nai siuntė ginkluotą laivą?

Lietuvos valdžiai užpro
testavus Santarvei, lenkų 
laivas turėjo pasitraukti iš 
Klaipėdos uosto. Bet savo 
pasirodymu tenai jisai pa
brėžė tą jau senai visiems ži
nomą faktą, kad lenkų impe
rializmas tykoja pasigrobti 
Mažąją Lietuvą.

| ’Jeigu Klaipėdos kraštas 
negailų susijungti su Lietu
va, tai matome, koks jo lau- 

<kia likimas.

1 Italija šiaušiasi 
prancūzams.

Italijos fašistų valdžia pa
rėmė Franci jos nacionalistų 
kliką, pasiryžusią ginkluota 
jiega sugniuždyti vokiečius. 
Ačiū tam parėmimui, Poin- 
carės politika rado pritari
mo reperacijos daugumoje, 
ir žiauriam franeuzų įsiver
žimui į Ruhro sritį tuo budu 
tapo suteiktas “legalumo” 
pamatas.

Bet Italijos žmonių nuo
monės, matyt, yra kitokios, 
negu p. Mussolini. Savo lai
ku buvo pranešta telegramo' 
se, kad Italijos visuomenė 
priėmė labai šaltai savo val
džios raportą apie reparaci
jų konferencijos eigą Londo
ne ir Paryžiuje. O dabar 
jau girdėt, kad ir pati val
džia ima rodyti savo nepasi
tenkinimą franeuzų žygiais.

Italijos ministerių kabine
tas pataręs franeuzams ne
siųsti daug kariuomenės Vo
kietijon ir dabar grasinąs 
nebeduoti jiems daugiaus 
moralinės paspirties, jeigu 
jie dar toliaus eisią į vokie
čių teritoriją. Kad Vokieti
ja šitokį italų nusistatymą 
įvertina, numanu iš to fak

to, kad ji iki šiol nesustabdė 
anglių siuntimo Italijon, 
kuomet Franci j a gerumu 
nebegauna anglių iš Vokie
tijos.

Jeigu Anglija ir Amerika 
pakeltų griežtą balsą prieš 
franeuzus, tai p. Paincarė 
padėtis pasidarytų visai ke
bli. Tik jos, mat, nenori 
“pyktis” su jais. Anglijos 
ir Amerikos kapitalistams 
rupi su franeuzų pagelba 
“apginti” savo interesus 
Azijoje.

Apžvalga j’
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iįEnnžop

KAUTSKIS SMERKIA KERŠTO 
KARĄ.

Vokietija negali pavartoti 
turkų metodus, kad pasiliuo- 
savus nuo stantarvės jungo. 
Tokios nuomones laikosi pa
skubęs socialistų mokslininkas, 
Karolis Kautskjs. Jisai sako:

“Vokietijos respublika gali 
išeiti iš dabartinio labirinto 
tik pake išdalina kapitalistų 

diktatūrą tautų demokraty- 
be. Ji neprivalo statyti kliū
čių normaliniam ekonominio 
gyvenimo vystymuisi ir tu
ri atsižadėti militaristinės 
politikos.

“Mažų ūkininkų barbarinė 
tauta, neturinti nė industari- 
jos ne prekybos kokia yra 
Turkija, gali iš bėdos stver
tis ginklo, kad nusikračius 
santarvės imperialistų jun
go. Bet Vokietija, kuri turi 
aukštai išvystytą pramonę, 
negali griebtis lokių prie
monių.

“Nežiūrint į tai, kad Vo
kietija ruošėsi 40 metų ka 
rui, ji nebūtų galėjusi at
silaikyti prieš talkininkus 
keturis metus, jeigu turtingi 
Lenkijos, Austrijos, Balkanų 
valstybių ir Turkijos žemdiiv 
Iiystės distirktai nebūtų tei
kę. kaizerio armijoms mais
to.

“Nuo Vokietijos dabar yra 
atimtos geriausios ir turtin
giausios provincijos ir kolo
nijos. Tokiai padėčiai esant, 
butų didžiausia kvailybė, jei
gu Vokietija imtų pamėg
džioti Angoros valdžią. Tik 
tamsus ūkininkai ir smulkie
ji biznieriai Bavarijos ir Ry
lų Prūsijos karpomose gali 
svajoti apie keršto karą.

“Vokietijos respublika gali 
stvertis ginklo tik bloginusia
me atvejyje, būtent, kada 
santarvės imperialistai 'pa
statys ją į tokią padėtį, jog 
kitos alternatyvos (apart 
ginklo) nebebūtų”.

SOCIALIZMO PAMOKOS JU- 
KATANO MOKYKLOSE.

Vaikai’ šioje vietoje buvo pa
duota trumpų žinių apie Mek
sikos provinciją, Jukataną. Da
bar ateina žinių, kad tos pro
vincijos valdžia sumanė įvesti 
svarbių reformų švietimo dar
be Pradedama kurti taip va
dinamos nacionalinės mokyk
los, kur bus bandoma supa
žindinti mokinius su Meksikos 
konstitucijos patvarkymais. 
Konstitucijos 27 skyriuje, tarp 
kitko, yra pasakyta: “Kuo
met privatinė nuosavybė
sudaro pavojaus visuome
nės gerbūviui, ji turi būti pa
naikinta”.

Valdžia taipgi priėmė pa-/ 
tvarkymą, kad butų ruošiami 
atatinkami mokytojai, kurie 
galėtų išguldinčti socializmo 
principus ir teikti savo moki
niams teisingų informacijų apie 
pasaulio darbininkų judėjimą.

VENGRIJOJE ALGOS IŠMO
KAMA MAISTU.

Kadangi Vengrijos pinigų va
liuta yra labai nepastovi, tai 
valdžia sumanė savo darbiniu-
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kams dalį algos išmokėti mais
tu.

740,000 darbininkų gauna 
tam tikrą apštį maisto, kuro ir 
drabužių, visai neatsižvelgiant 
į pinigų kursų. “The Milvvau- 
kee Leader” apie tai rašo:

“Kiekvienas valdžios dar
bininkas mėnesiui gauna se
kamų dalykų: 4 kilogramų 
(1 kilo, maž daug lyginasi 
2'4 svarų) miltų, 6 kilo mil
tų duonai, 1 kilo cukraus, 1 
kilo riebalų, 10 kilo, bulvių, 
*4 tono anglies ir (4 tono 
malkų.

“Reikalui esant, čeverykai 
ir drabužiai yra darbiniu 
kams duodama atatinkamai 
nustatytomis kainomis. Tos 
kainos yra daug žemesnės, 
negu rinko jei Kadangi apie 
10 nuo§, visų gyventojų ran
dasi valdžios-tarnyboje, tai 
toks algų mokėjimo būdas 
yra skaitomas ypatinga pri
vilegija.

“Maistą ir kitus reikmenis 
išdalina pačių valdžios dar
bininkų kopeartyvai, kurie 
už - patarnavimą pasilaiko 
1^4% komisijos.

Klaipėdos klausimas Lietuvos SI. Seime
Lietuvos valdžia ir viešpa

taujančios partijos per trejetą 
metų visai nesirūpino Klaipė
dos krašto likimu, tikėdamosi 
tur-but, kad “Ponas Dievas” 
pats jį sutvarkys tinkamu Lie
tuvai bildu. Tiktai kuomet iš
ėjo aikštėn, kad -Franci jo-s ir 
Lenkijos imperialistai, pasi
naudodami Lietuvos apsileidi
mu, jau taip įsigalėjo Klaipė
dos krašte, jogei rengiasi jį pa
sigrobti į savo nagus, tai Lie
tuvos šeimininkai prasikrapštė 
savo akis ir nutarė paskelbti 
tas sąlygas, kuriomis jie sulik
tų įvykinti to krašto susidėji
mą su Lietuva.

Pažadinti juos iš miego teko 
St. Seimo socialdemokratu 
frakcijai.

Rudenį pereitųjų metų so
cialdemokratų frakcija pasiun
tė tris delegatus — drg. K. Bie- 
linį, prof. Čepinskį ir adv. Vens- 
lauskį — į Klaipėdą susipažin
ti arčiau su krašto padėtim 
ir ypatingai patirti jo darbinin
kų nusistatymą. Delegatai, su
grįžę Kaunan, raportavo frak
cijai, kad Klaipėdos krašto 
ateičiai esą didelio pavojaus iš 
franeuzų ir lenkų, veikiančių 
išvien su vokiečių patriotais, ir 
frakcija spalių 21 d. 1921 iji. 
įteikė St. Seimui skubotą in
terpeliaciją dėl Klaipėdos kraš
to.

St. Seimus tą interpeliaciją 
priėmė ir pripažino jos skubo- 
tuiną. Po to, eilėje posėdžių 
išdiskusavęs klausimą, j isai 
lapkričio 21 d. 1921 m. vien
balsiai priėmė socialdemokratų
frakcijos vado, inž. St. Kairio, 
pateiktąją rezoliuciją dėl Klai
pėdos krašto, pareikšdamas jo
je, kad vienintelis teisingas ir 
sekmingas klausimo išsperndi-
mas yra Klaipėdos krašto su
sidėjimas su iLetuva ir kad 
Lietuvos valstybės ribose Klai
pėdos kraštui bus suteikta pil
na autonomija vietos reikaluo
se. Ištisas tos rezoliuiejos 
tekstas buvo pakartotas gruo
džio mėn. 19 d. 1922 m. “Nau
jienose”.

Kadangi šiandie jau ir Ame
rikos lietuviai yra sujudę dėl 
Klaipėdos, tai jiems bus įdo
mu susipažinti įr su kitais, pa
liečiančiais tą 'klausimą, doku 
mentais.^ žemiau paduodame 
ištrauką iš St. Seimo protoko
lų, kur yra užrašyta soc.-dem. 
interpeliacija ir pasakytosios 
dėl jos skubotumo kalbos — 
Požėlos ir Starkaus.

Čionai pasirodo akyvas daly
kas, kad krikščionių demokra
tų atstovas Starkus dar ir tuo
met nenorėjo, kad St. Semias 
urnai svarstytų Klaipėdos kraš
to klausimą: pasak jo, “namai 
nedega”, galima dar palaukti. 
Balsuojant interpeliacijos sku
botumą, 8 atstovai balsavo

“Budapešte yra 26 kopena- 
tyves krautuvės, kurioms 
priklauso 47 skyriai provin
cijoje. Be to, tos krautuvės 
turi 119 dalinimo, stočių.

“Toks valdžios danlihiuiii- 
kams patarnavimas ne tik 
gerina jų buitį ir didina algos 
vertybę, bet numuša ir rin
kos kainas, nes 740,000 yra 
atitraukiama nuo rinkos. O 
esant mažesniems reikalavi
mams kainos reikmenims 
neišvengiamai turi pulti.

“1921 m. valdžia tuo bu
du išdalino sekamų reikme
nų: 5,777,435 kilogramus 
riebalų, 2,837,065 kilo, laši
nių, 42,899,555 kilo, miltų 
virinio ir kepimo reikalams, 
(>,324,064 kilo, cukraus, 6,- 
639,286 dėžučių ^sacharino, 
8,503,833 kilo, druskos, 84,- 
821,839 kilo, bulvių, 8,981,- 
641 kilo, kukurūzų, 220,000 
ritinių drabužio, 381,968 po
ras čeverykų, 13,000 vagonų 
malkų ir 18,000 vagonų ang
lies.

“Moterys ypač yra .tuo pla
nu patenkintos, nes jos žino, 
kad jų šeimynoms nereikės 
alkis ir šaltis kęsti”.

»

prješ, pritardami to krikščio
nies nuomonei.

SOCIALDEMOKRATŲ INTER
PELIACIJA bEL KLAIPĖDOS.

■■■■ f---—
(Iš Seimo protokolų.)

Sekretorius (skaito):
Ministerių Pirmininkui ir 

Užsieniu Reikalu Ministeriui C C
dėl Klaipėdos Krašto padėties 
skubota i n terpei i aci j a.

“Klaipėdos kraštas — musų 
supratimu yęa organingai su
rištas savo ūkio ir politinės at
eities reikalais su Lietuvos Res
publika. Ta minčių einant, at
skiros musų visuomenės gru
pės ne tiktai bando sustiprinti 
musų visuomenės idėjinius su 
Mažąja Lietuva ryšius, bet ir 
mėgino užmegsti ekonominius 
su ja santykius.

Bet visai tai neįneše Klaipė
dos krašto padėti n reikiamojo 
aiškumo. Savo daugumoje jo 
gyventojai ligšiol dar nežino, 
ką mano santykiu klausimu 
pati Lietuvos valstybė.

Tuo neaiškumu naudojasi 
ir Klaipėdos krašto junkeriai 
ir lenkai ir paneuzai. Visų 
jų varoma labai energinga agi
tacija prieš Klaipėdos krašto 
susidėjimą su Didžiąja Lietu
va. Toji agitacija ypač pakilo 
sąryšy su miglotomis Hymanso 
politikos kombi nacijomis.

Dabartiniu sprendžiamuoju 
musų kraštui momentu tokia 
padėtis yra ir nenormali ir ža
linga. Klausimas turi būti aiš
kiai vyriausybės statomas. Del-
to mes klausiame Ministerį 
Pirmininką ir Užsienio Reika
lų Ministerį: »

1) ką yra dariusi vyria usy- 
bė, norint suartinti Klaipėdos
kraštą su DidžiąjaMJetuva?

2) Kuriais pamatais ji skai
to galima nustatyti to kraštų 
santykius su Lietuvos Respub
lika, sudarant vieną su ja vals
tybę?

3) Ką ji mano daryti, no.-x 
rint pasiekti Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prisidėjimo?

St. Seimas 22. IX, 21, (pa
sirašė) V. Požėla, Kairys, K. 
Bielinis, P, šemiotas, K. Vonc- 
lauskas, B. Girtautas, V. Če
pinskis, St. Digrys.

Pirminankąujantis. Kas nori 
kalbėti už skbbolumą. žodį 
gauna atst. Požėla.

Vlado Požėlos kalba.
Požėla (sd). Gerbiamieji St. 

Seimo nariai! Klaipėdos kraš
tas musų pačios visuomenės 
supratimu ir ūkio ir kultūros 
atžvilgiu rišasi su Didžiąja Lie
tuva. Apie Klaipėdos kraštą 
atskiros srovės, savo nuomonę 
beturinčios, yra rašiusios ir su
sirinkimuose yra savo nuomo
nę los partijos pasakiusios. Bet 

mes neturime ligio šiol, kuo
met tas momentas, yra tiek 
opus, skaudus ir sprendžiamas, 
mes neturime tuo klausimu 
jokių žinių, kaip žiuri į Klai
pėdos krašto gyventojus ir į 
tą Mažiosios Lietuvos dalį mu
sų Vyriausybė. Tai buvo vie
nas motyvas, dėl ko mes pra
šėme priimti tą interpeliaci
ją kaipo skubotą.

Nepamirškite tamsios, kad 
ypatingai paskutiniuoju tarpu 
agitacija Klaipėdos krašte ly
giai taip pat, kaip ir visoj Ma
žoj Lietuvoj, yra ypatingai pa
kilusi sąryšy su Hymanso po
litinėmis kombinacijomis. Ne
pamirškime, kad lenkai veda 
jau nuo senai tam tikrą agi
taciją, norėdami tokiomis ar 
kitokiomis sąlygomis įsigyti 
Klaipėdą ne liktai asvo įtakon, 
bet ir gauti, gaT būt, nuosavy
bėn, prijungti tuo ar kilu bu
du prie Lenkijos. Tą agitaciją 
remia ir prancūzai, darydami 
tokius ar kitokius pažadėji
mus, labiau ar mažiau realius. 
Bet dar toliau eina ne tik ža
dėjimai, bet ir konkretus žin
gsniai ton pusėn, kad ankščiau 
ar vėliau, bet galima butų pa
dėti Lenkijai įgyli įtakos, o gal 
ir prijungti prie savęs. Agi
tacija yra varoma taip pat ir 
iš vokiečių imperialistų jun
kerių. Matydami, kad kombi
nacija grįžimo prie Vokietijos 
gali nepavykti, imasi kitos 
kombinacijos — sudaryti iš 
Klaipėdos krašto savarankišką, 
nelyginananl mažą respubliką. 
Gal ir kitų planų turi. Viena 
tegalima pasakyti, kad Klaipė
dos krašto gyventojai yra vi
sokių agitacijų sūkuryje ir 
Klaipėdos krašto spauda nau
dojasi tuo neaiškumu. Tuo ne
aiškumu naudojasi ir Ęlaipė- 
dos krašto laikraštis “Mcmeler 
Dampifbool”. Naudojasi ne
aiškia padėtimi, dėl to, kad iš- 
musų pusės, iš musų vyriasy- 
bės pusės, nėra ligio šiol pasa
kyta jokių aiškių sąlygų. Tams
tos žinote jau paprastą maž
možį, kuris buvo įvykęs su 
“Litauiscbe Rundschau”, kuo 
mot du str. praspruko, iš ku
rių galėjo Klaipėdos junkeriai 
gauti paramos savo pažiūroms. 
Tas dalykas iškeltas buvfc aikš
tėn. Taigi ir lenkai, ir pran
cūzai/ir vokiečių imperialistai 
junkeriai naudojasi ta neaiš
kios padėlios proga ir veda sa
vo agitaciją prieš Didžiąja Lie
tuvą, norėdami kuolabiausia 
sudaryti didžiausią tarpą tarp 
Didžiosios Lietuvos ir Mažo
sios Lietuvos.

Tamstos žinote, kad šiuo tar
pu, einant didžiausiai agitacijai, 
tuo klausimu yra susirūpinę ir 
vietos darbininkai. Jie ieško 
išeities ir, jeigu negalima pri
klausyti Vokietijai, tad lieka 
prisidėti prie Lenkijos, jeigu 
ir Prancūzai to nori, arba lie
ka prisidėti prie Didžiosios Lie
tuvos. Bet čia visas klausi
mas, ką Didžioji Lietuva yra 
pasakiusi, ką Vyriausybė tuo 
klauismu, ir kaip yra nusista
čiusi. Viso to nėra žinios. O 
gal būti, kad sąryšy su Vil
niaus klausimo sprendiniu 
mums įvyks tokia padėtis, kad 
turėsime ieškot didižiosios at
spirties Klaipėdos krašte. Gal 
būt su Klaipėdos krašto gyven
tojais mes turėsime kaip tiktai 
nukirsti; jei kitaip negalima, vi
sokius ryšius su Lenkija. Mes 
tenai žmonių turime, kurie 
ir linksta ton pusėn ir kurie 
norėtų* eiti ton pusėn, bet ku
rie neturi iš savo valdžios lig 
šiol tuo klausiniu jokių pa
aiškinimų, kokiu budu ir ko
kiomis sąlygomis mano musų 
Vyriausybė su jaiis susidėti 
bendran valstybės darban. Ir 
dabar tas paruošiamasis spren
dimui momentas eina. Eiųa 
labai dideliu tempu, laukti ne
galima, ir mes iškeldami tą 
interpeliaciją norėjome, kad ją 
pripažintų esant skubota, kad 
mes galėtum itą nusistatymą 
iš savo vyriausybės turėti, kad 
mes galėtum ir toliau žingsnius 
daryli artimesniems santy
kiams užmegsti, kad mes ga
lėtum pasakyti ir nacionalis

tams vokiečiams ir lenkams, ir 
prancūzams, kad vą koks vy
riausybės nusistatymas, kad va 
ko galima tikėtis iš Didžiosios 
Lietuvos, kad ne pančius, kaip 
sako lenkai ri vokiečių jun
keriai su prancūzais, neša Li- 
džioji Lietuva, bet tam tikrus 
ryšius, kur visa laisvė jų sa
votiškiems reiškiniams kultū
ros gyvenime jiems duodama 
yra. Todėl mes įnešamo šitą 
interpeliaciją ir prašome pri
pažinti ją esant skubota, kad 
galima butų užbėgti už akių 
tamsiems gaivalams ir viso^ 
kioms tamsioms intrigoms, ku
rios yra vedamos Didžiosios 
Lietuvos priešų. (Salėj ploja).

Pirmininkaujantis. Prieš sku
botumą žodį turi atstovas Star
kus.
Krikščionių demokratų atsto

vas priešinasi.
Starkus (kdb.) Aš ėmiau 

žodį prieš skubotumą ir aš iš
reikšiu tą nuomonę, kuri bus 
mano asmens nppmone (iš. sd: 
Taš nieko nereiškia!)... Jeigu 
statutas duota teises pakalbėti, 
aš galėčiau savo mintį išreikšti.

Statutas leidžia priimti in
terpeliacijas skubotas ir nesku
botas. Priimti skubotas inter
peliacijas leidžiama tokiais at
sitikimais, kada yra toks rei
kalas, kad negalima nė valan
dėlės laukti, tokiais momentais, 
kada nėra kada galvoti apie 
parlamentarinius papročius ir 
t. t. Aš manau, kad šitais atsi
tikimais yra įną$ta statutai! 
skubotos interpeliacijos; visais 
kitais atsitikimais interpeliaci
jos turi būti neskubotos. O da
bar, kiek žinau, visos įheštos 
interpeliacijos buvo prašoma 
pripažinti skubotomis. Aš ma
nau, kad tokia padėtis nenor
mali Negalima įnešti interpe
liacija ir prašyti pripažinti ją 
skubota, jeigu interpeliacija 
yra tokio turinio, kad gali pa
laukti vieną kitą dieną, kad per 
tą dieną atstovai turės progos 
susipažinti su' ja. Kadangi ši 
interpeliacija nėra tokio turi
nio, kad negalėtų palaukt porą 
dienų, tad su ja galima taip 
pasielgt, kad po dviejų—Irijų 
dienų,\ kada susipažins Šeinio 
nariai, įnest ją ir svarstyti — 
ar priimtina, ar ne.

Antras dalykas, tai aš čia 

tarinių papročių. Aš manau, 
kad labai negerą paprotį mes 
įvedam, kad svarstome tokį 
klausimą, duodame valdžiai 
in terpei iaįoi ją jai nesant.

Aš manau, kad jei čia nėra 

ma, “naniai dega”, tad manau, 
valdžia turi tai žinoti, čia būti 
ir net turi tuo klausimu kal
bėti. Nesant valdžiai Seimo 
posėdyje, manyčiau, už akių 
to jai negalima daryti. Aš 
manyčiau,, kad tat yra negera. 
(Atst. Požėla iš vielos: Valdžia 
žino!). Tai šitie du svarbiau
siu motyvai, dėl kuilių, ma
nyčiau, kad šitos interpeliaci
jos nerikėtų pripažinti skubo
ta: bus penktadienį pasėdis ir 
bus gMinia apsvarstyti. Tai bu
vo galima padaryti prieš me
nesį, kitą, bus galima padaryti 
po 2 3 dienų -— nieko neat
sitiks. Čia nereikia daryti iš
vadas, kad aš bučiau prieš in
terpeliaciją kaipo tokią - aš 
jos reikalingumą pripažįstu, 
bet 'metodo atžvilgiu, formaliu 
klausimu bučiau prieš inter
peliacijos skubotumą.

Balsavimas.
Pirmininkaujantis. Socialde

mokratų įneštos interpeliacijos 
skubotumas statomas balsavn 
niui. Už 37, prieš —8, tokiu 
budu interpeliacijos skubotu
mas yra priimtas. Einam da
bar svarstyti priėmimą inter
peliacijos. Kas ųž priėmimą 
kalbės? Norinčių kalbėti nėra, 
priėmimas statomai balsavi
mui. Balsuojama,—interpeliaci
ja priimta.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams KuOgeriausiai.
t

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
...............................  _ j;

\Į

“Kalėdinis Kliubas”
Padaryk Kalėdas 1923 
m. '‘Labai Linksmas” 
prisidėdamas šiandien 
prie musų Kalėdinio 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia mokėti prisira
šant.

Iowa State Savings
" Bank

Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, Iowa
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liucija Einamuoju Momentu
Europos įvykiai aiškiai liudija, kad karingasai kapitalas vj 

kiną savo uždavinius. Ginklo pasigriebęs jis jau siaučia Vo
kietijoje. Kas valanda gali iškilti karas Pabaltos kraštuose. 
Šituo atsakomingu momentu visuose pasaulio kraštuose darbi
ninkų klasės paiegos yra nusilpnintos vidujiniais skylimais. 
Tik dabar darbininkų minioms darosi aišku, kiek tie skylimai 
yra padarę nuostolių darbininkų klasei. Atsakomingu mo
mentu, tuo laiku, kada buržuazija žvangina ginklus ir pasauliui 
gręsia dideliausi nelaimė, darbininkų klasė negali tarti pa
skutinio savo žodžio, kurs padarytų galą imperialistų užgai
doms. t t į* £ I; j

Lietuvos ir Klaipėdos krašto darbininkai šiandien yra stoję 
kovon su franeuzų, lenkų imperialistų pastangomis. Toji kova 
negreit nurims. Bet jei ji ir nurimtų, Klaipėdos krašto ir Lie
tuvos darbininkams teks grumtis už savo klasės reikalus ir 
su jų pačių buržuazijos siekimais. Lietuvos darbininkams ten
ka ruoštis kovon. Mes, Amerikos lietuviai darbininkai, turi
me budėti, nes klasių kova ne šiandie ir ne rytoj pasibaigs.

LSS. Plid. Komitetas savo posėdy sausio 17, 1923, yra todėl 
priėmęs sekančią rezoliuciją, kuria musų draugai turi vadovau
tis. / <

raštų. Nes literatūros prakal-' 
bose buvo parduota ir aukų 
surinkta • į laisvamanių fondą 
virš $30.00.

Prakalbos buvo iliustruotos 
paveikslais, kuriais žmones la
bai žingeidavo. Publika liko 
labai užganėdinta, nes turėjo ir

Milžiniškas masi 
nis susirinkimas.

liai.
Laisvamaniai ketina rengti 

visą eilę tokių prakalbų ir 
nesustoti veikę kol neužpluk- 
dys visos Lietuvos laisvamaniš
komis knygomis.

Sekančios panašios prakalbos 
bos žada įvykti šioj subatoį, 
Sausio 20 d., Malinausko Sve
tainėje, kampas 19-tos ir Hals- 
ted gatvių. —Rep.

Klaipėdos kraštą prieš karą 
laiko atspara vokiečių reakci
jos; pradžią tautinio kilimo; 
nesugebėjimą Lietuvos valdžios 
tinkamai paslatyi klausimo ir 
visišką jos nenusistatymą.

Toliau kalbėtojas nušvietė 
pąąncuzų šeiminikavimą Klai
pėdos kraštą, vielos valdžios 
nesirūpinimą žmonių reikalais; 
visišką krašto sugriuvimą, kas 
privedė prie Klaipėdos gyven
tojų sukilimo.

Kalbėtojas aiškiai įrodė arba 
apibudino franeuzų ir lenkų 
siekius Klaiėpdos krašte. Kaip 
vieni taip ir antri siekėsi ten 
įsitvirtinti, apsupti Lietuvą t ir

Pertaukoj buvo renkamos 
aukos, kurios paskelbto kitoj 
vietoj. ——Pilietis. Padekavone

Rezoliucija.
Nuotikiai Europoje, — ginkluotų franeuzų paiegų įsiverži

mas Vokietijon ir smurto keliu užgrobimas pramoningiausios 
jos provinyįjos; besitęsianti nuolatinių kivirčų tragedija Bal
kanų pusiausalyje; urnai iškilęs Klaipėdos krašto gyventojų 
sukilimas ir aibės kitų Europoje einančių įvykių liudija, kad 
pasaulis gyvena ruošiamo karo išvakarėse.

Kapitalistų tvarka, su visais savo priešingumais, iš darbi
ninkų ir vargo žmonių prakaito sukurė ir išugdė militarizmą, 
kurs duoda progos atskirų kraštų buržuazijai vesti imperializ
mo užgrobimo politiką ir pagimdė naujai gręsiančio karo še
šėlius. Tos politikos pasekmė yra ir Klaipėdos krašto gyven
tojų sukilimas.

Klaipėdos krašto liaudis sukilo todėl:
1) kad kapitalistinė-militaristinė Europos Santarvė, vaitau

jama Francijos kapitalo^ turėjo omeny užgrobti Klaipėdos kra
štą ir jamę įsitvirtinus vesti tolimesnę savo grobimo ir nau-

Šiandie svarbios 
prakalbos.

Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Atstovas ir 
P. Grigaitis “Naujienų” Redak
toriuj kalbės apie Klaipėdos 

kraštą.

K.

2) Ji sukilo todėl, kad bešeimininkaujant tenai franeuzams, 
jos skurdas ir vargas pasiekė aukščiausio laipsnio;

3) Klaipėdos krašto gyventojai pakėlė ginklą tam, kad apgy
nus ir pasiekus savo tautinius idealus, susidedant bendram 
valstybiniam gyvenimui su giminingu sau kraštu — Lietuva.

Klaipėdos žmonių kova už savo siekimus yra drauge kova 
su kapitalistinių valstybių imperializmu.

Imdamas visą šitą domėn LSS. Pildomasai Komitetas pri
mena draugams; w

1) kad kova su kapitalizmu ir jo imperialistiniais siekimais 
gali būti laimėta lik visų kraštų darbininkų pastangomis;

2) kad tai kovai laimėti reikalinga kuodidžiausia darbinin
kų klasės vienybe;

3) kad Klaipėdos krašto ir Lietuvos darbininkams teko dabar 
ii b'ks artimiausioje ateity toje kovoje atlaikyti savasai baras.

Todėl LSS. Pildomasai Komitetas kviečia draugus aiškinti 
darbininkų minioms tikrąsias einančiųjų Europoje įvykių prie
žastis ir kartu stiprinti savas organizacijas vietose, kad parė
mus darbininkų klasės kovą čionai ir Europoje.

L. S. S. PILDOMASIS KOMITETAS.

šiandie, 7 valandą vakare, 
Widker Park salėj, 2046 W. 

North avė., įvyksta svarbiau
sios prakalbos apie Klaipėdos 
kraštą ir dabartinius įvykius 
tenai. Kalbės mums visiems 
gerai žinomi ir įžymiausi lie
tuvių veikėjai ir kalbėtojai.

Drg. K. Bielinis kartu 
su kitais dviem savo draugais 
buvo nuvažiavęs Klaipėdos 
kraštan tyrinėti padėties ir pa
čių gyventojų nusistatymo. 
Jiems asmeniškai dalykus iš
tyrus tapo jų pačių pagaminta 
Klaipėdos krašto reikalu inter
peliacija, kuri buvo įteikta 
Lietuvos Steigiamajam Seimui 
ir kurią Seimas buvo privers
tas priimti. Ta interpeliacija 

.buvo pirmieji žingsniai prie pa
skatinimo Lietuvos valdžiot 
pradėti svarsty l(i
krašto klausimą 
savo nusistatymą, 
bčtojas, būdamas
susipažinęs su Klaipėdos kraš
tu, papasakos labai daug įdo
mių dalykų apie dabartinę to 
krašto padėtį.

Kam nėra svarbus Klaipėdos 
krašto klausimas? Kam nėra

Tas kal- 
asmeniškai

Chicago, III.
Sausio 17, 1923. 

—— —-u——

Lietuviu Rateliuose
K. Gugis tapo Universal 
State Banko Direktorių

Išrinkta Banko nauja direkci
ja ir valdyba.

Sausio 15 d. įvyko Universal 
State Banko šėrininkų susirin
kimas, kuriame buvo renkami 
nauji direktoriai.

Tarp kitų direktorių į naują 
direkciją tapo išrinktas musų 
draugas Advokatas Kazimieras 
(ingis. Universal State Banko 
šėrininkai ypačiai pageidavo 
matyti adv. Kazimierą Gugį di
rektorių skaičiuje, tikėdamies 
iš jo daug gero savo bankui, 
kurs yra bene didžiausiu lietu
vių banku Amerikoj, šėrinin
kai tą aiškiai išreiškė paduoda
mi už K. Gugį po J. J. Eliaso 
daugiausia balsų.

Į direkciją tąpo išrinkti šie 
žnlonės: Wm. M. Antonisen, J. 
J. Bagdžiunas, Otto H.'Bcnt- 
ler, P. K. Bruchas, James P.

J. Elias, Adv. K. P. 
Kežas, M. A. Melda- 
Nowakas, Adv. A. A.

Doodv
M

Banko valdybei! išrinkti: 
pirm. J. J. Elias, vice-pirm. J. 
P. Doodv ir A. II. Nowakas, 
kasier. \Vm. M. Antonisen, ka- 
sier. Asist. S. Valatichauskas, 
C. S. Pavietas ir Adv. A. A. 
Slakis. —Report.

Metropolitan State Banko 
šėrininkų susirinkimas.
Metropolitan State Bankos 

metinis šėrininkų susirinkimas

sulyg Pirmininko Jono B. 
Brenzo pranešimu įvyks Pelny
čio j 19-tą d., š. m. -7:00 vai. 
vak., M. Meldažio Svetainėje.

Šiame susirinkime bus išrin
kti direktoriai dėl 1923 metų ir 
taip-gi apsvarstyti kiti svarbus 
reikalai.

Visi šėrininkai yra kviečia
mi atsilankyti. — Rep.

Klaipėdoj? Kas iš musų neno
ri žinoti kuo tai visa užsi
baigs? Ar mes visi suprantame 
ir mokame tinkamai įvertinti 
dabartinio momento 
mą? Ar mes žinome 
veikimo mums
stverties šiame momente?

svarbu- 
kokio 

geriausiai

Laisvamaniai pradėjo 
svarbų žygį

Laisvamanių Federacija šaukia 
lietuvius prie kovos su kle
rikalizmu.

Fe- 
ne- 
su-

Visiems lietuviams ir lietu
vaitėms, kuriems aukščiau mi
nėti klausimai yra svarbus, 
opus, neišrišami ir vargu su
prantami, yra butiniausis rei
kalas atsilankyti į prakalbas šį 
vakarą, šiose prakalbose minė
ti kalbėtojai kai]) tik ir aiškins 
tuos opiausius dalykus —< tin
kamiausiai atsakys tuos taip 
svarbius klausimus. Tas mums 
suteiks daug naudos, didžiau
sios naudos —• po prakalbų 
mes žinosime kas ir kaip veik
ti šiuo svarbiu mums 
broliams ir sesutėms 
momentu.

Svarbu pabrėžti ir 
tas, kad prakalbos

ir musų

Užvakar, sausio 17 d., lietu
viai laisvamaniai padarė pirmą 
žingsnį įvykinimui savo pieno, 
kaip paliuosuoti Lietuvą iš po 
klerikalizmo jungo.

Tarp kitko, Laisvamanių 
deracijos noru yra sukelti 
išsibaigiantį fondą pinigų
pirkimui ir siuntimui Lietuvon 
gerų laisvamaniškų knygų, ku
rios didžiausia gali prisidėti 
prie Lietuvos žmonių apšvieti
mo ir jų ištraukimo iš po kuni
gų globos.

Užvakar Laisvamanių Fede
racijos pirmoji kuopa turėjo 
dideles prakalbas Mildos Sve
tainėje. Kalbėjo Juozas Uk- 
tveris temoje, “Lietuva ir Ry
mas”, nurodinėdamas, koks 
didelis pavojus gręsia Lietuvai 
ir jos nepriklausomybei iš pu
sės Rymo, kurs pataikauja Len
kijai.

Žmonės jautriai atsiliepė i 
kvietimą aukauti į laisvamanių 
neišsenkamą fondą pasiunti
mui į Lietuvą laisvamaniškų

tas fak- 
rengiamos 
joj, kur 

lietuviai visuomet pasižymėjo 
visuomeniniame veikime ir 
nuolat jame dalyvauja. Kartais 
northsidiečiai užima net pirmą 
vietą .visuomeniniame veikime, 
savo darbuote ir energija veik
ti. Tuo atžvilgiu sprendžiant, 
galima pasitikėti, kad ir šiuo 
sykiu norihsaidiečiai sutrauks 
didžiausią žmonių minią į šias 
prakalbas, kurios nušvies šio 
momento svarbumą ir atsakys 
mums keblius klausimus.

Todėl visi lietuviai j prakal
bas — ne tik northsidiečiai, 
bet ir kitų kolonijų ir apylin
kių. Tai vienintelė proga susi
pažinti su Klaipėdos kraštu ir 
gauti teisingiausių žinių apię 
padėtį lenai. — Chicavietis.

Rengia nepartinis Chicagos 
lietuvių k oniitetas tikslu už
protestuoti prieš Santarvės im
perialistų intrigas Klaipėdos 
krašte ir suteikti pagelbos to 
krašto žmonėms, kovojantiems 
už savo laisvę.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
21 dieną, rengiamas milžininš- 
kas masinis susirinkimas First 
Regiment Armory salėj, kertė 
Michigan ave.^ir 16-tos gatvės, ga]uijna] likviduoti Rytprūsius.

Tokių, budu franeuzai galėtų 
sudaryti tvirtą Lenkiją, kuri 
butų rėmėju Francijos impc- 
rialistinės pobtikos prieš ru
sus ir vokiečius. Pamatiniai 
tais išrokavimais buvo vilkini
mas Klaipėdos krašto išspren
dimas. Klaipėdos kraštas pa
tapo žaiąlu imperialistinės 
Francijos politikos.

Pasak (kalbėtojo, jei Klaipė
dos kraštui teks iškovoti savo 
siekius ir susidėti su Lietuva, 
tai darbininkų klasei atsiranda 
dar vienas didelis uždavinys— 
kovoti uiž tikros darbo demo
kratijos siekius Lietuvoj ir 
Klaipėdoj.

Publika su didžiausia atida 
klausė kalbėtojo išvadžiojimų 
ir buvo labai patenkinta.

Antru kartu drg. Bielinio 
kalbėjo apie darbininkų klasės

dėl įvykių Klaipėdos krašte. 
Susirinkime kalbės įžymiausi 
lietuvių kalbėtojai, kurie nuo
dugniai išdėstys dabartinius 
įvykius Klaipėdos krašte, jų 
pasekmes ir kas mums Ameri
kos lietuviams pirmiausiai rei
kalinga daryti.

Taipgi susirinkime dainuos 
įžymiausi Cliicaigob lietuvių 
dainininkai, dainininkes ir cho
ristai. Visi lietuviai privalo 
ateiti ir prisidėti prie to protes
to ir prie parėmimo Klaipėdos 
krašto 'gyventojų.

—Lietuvaitė.

Bielinio prakalbos 
Brighton Parke

Kalbėjo apie Klaipėdos kraštą 
ir darbininkų padėtį Lietuvoj.

Pereitą antradienį, sausio 16 
d., K. Gramonto salėj, įvyko 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo drg. Kipro Bieli
nio labai įdomios prakalbos. 
Prakalbų paklausyti susirinko 
apie šimtas žmonių.

K. Bielinis kalbėjo 
atvejais:

dviem 
pirmiausiai temoje 

“Klaiėdos krašto padėtis”; pas
kiausiai —v “Darbininkų klasė? 
padėtis Lietuvoj”. Kai]) viena, 
tai]) ir antra prakalba buvo la
bai įdomi ir susirinkusieji 
klausėsi su didžiausia atidžia. 

Kalbėdamas apie' Klaipėdos 
krašto padėtį, drg. Bielinis api
budino smulkmeniškai patį 
kraštą, jo plotą, gyventojų skai
čių ir klasinį pasiskirstymą;

Prakalbos Mokose Parke 
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos So- 
cialdemoikratų Partijos Atsto
vas, narsus kareivis darbinin

kų klasės.
Ateinantį sekmadienį, sau

sio 21 dieną, melrosparkiečiai 
turės progos pirmu kartu iš
girsti drg. Kipro Bielinio pra
kalbas. Jis kalbės N. Vaičiulio 
salėj 171—23rd gatvė, 3:30 va
landą po piety.

Apie drg. Bielinį čia nėra 
reikalo daug rašyti, nes visur, 
įkur tik jis kalbėjo, žmonės bu
vo labai patenkinti. To paties 
susilauks ir melrosparkiečiai, 
lik reikia jiems būtinai kuo- 
skaitli ilgiausi a i atsilankyti į 
prakalbas. Drg. Bielinis papa
sakos labai įdomių dalykų apie 
Lietuvą ir Klaipėdos kraštų. 
Visi melrosparkeičiai eikime į 
Bielinio prakalbas.—Vietinis.

Šiuomi dėkavojame visiems 
giminėms ir pažįstamiems, ku
rie dalyvavo A. A. Motiejaus 
Zimblio, laidotuvėse, pirmadie- 
nj^sausio 15, suteikdami jam 
paskutinį patarnavimą.

Visiems ir visoms tariame 
širdingą ačiū. Lai jam būna 
lengva šios šalies žemelė.

Nubudime pasiliekame: Sta
nislava Zimblienė, moteris; 
Bronislava, 4 m. amžiaus duk
raitė; Ignacas Zimblis brolis.

pai apibudino darbo klasės pa
dėtį prieš pasaulinį karą, lai
ke. pasauli n ioUįkaro, vokiečių 
Ok upac i j os m etlgJbc rm on ti n in
kų ir bolševiikij^feįinininkavi- 
mo laikais, besitveriant ir su
sitverus nepriklausomai Lietu
vos respublikai. Visoj savoj 
kalboj Bielinis lietė visą Lietu
vos proletariatą: kaimo, dva-, 
rų, ūkininkų ir pramonės dar
bininkus miesteliuose ir mies
tuose. Trumpai apibudino jų 
ekonominę padėtį, kultūrinį 
veikimą bei siekimą ir politi
nį susipratimą bei veikimą. 
Prie to dar jis rlumpai sumi
nėjo darbo įstatymdavyslę Lie
tuvoj. Visi buvo patenkinti.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE BRIGH

TON PARKE.
Pereitą antradienį, sausio 16 

d., drg. Bielinio prakalbose, K. 
Gramonto salėj, buvo renka
mos aukos Lietuvos Socialde
mokratų Partijai.

J. Stąnilis aukavo $1.50; po 
$1.00 aukavo: K. Aleksiunas, 
K. žvaigždinas, A. Ambrozevi- 
čia, A. Bulis ir X; po 50 centų 
aukavo: J. Banevičia, J. Mo
lis ir XX.

Stambių aukų surinkta $8; 
smulkių aukų —$6.20; viso au
kų surinkta $14.20. Visiems au
kavusiems tariama širdingą 
a či u.—Kom itetas.

AUKOS SOCIALDEMOKRA
TAMS.

Tarp kitko gauta aukų Lie
tuvos Soči aide m ok ratams:

Juozapas Vabaliokas $1.25 
Viktoras Kasiulis .... 50c.

K. Pakšys .................. 1.00
Baublys .............  5.00
Krivickas ..................... 1.00

Viso aukų .......... $8.75
Aukavusiems tariame širdin

gą ačiū. — Komitetas.
T
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METINĖS SUKAKTUVĖS 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas patiko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sunarni G 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos onstantinas Pet
rauskis paėj iš Kulšim^ kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa

 

liko vieną" pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną seseris ir tris brolius.

Motiniems mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
į mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

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

Lieka nubudusi moteris
Marijona Petrauskienč-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

Atneškit Savo Pinigus Į

Brighton Park State Bank of Chicago
4342 Archer Avė Arti Kedzie Avė*

Iki sausio 22 d., o apturėsite nuošimčius nuo sausio 1 d.!
Atneškite ibiams savo bankinę knygų tę, o mes jums išreikalausim jūsų 
taupmenis, nesT£aitydami nieko už savo patarnavimą.

Valdininkai:
Jan F. Smulski, Direkcijos pirmininkas 
Albert Wachowski, prezidentas 
Leon A. Wachowski, Vice-prezidentas 
Ksawery A. Czastka, Vice-prezidentas 
Wm. H. Schmidt, Vice-prezidentas 
Albert V. Tenczar, kasierius
John L. Hopcia, kasieriaus padėjėjas

Direktoriai
Jan F. Smulki
Albert Wachowski
Leon A.Wachowski
Ksawery A. Czastka
Wm. H. Schmidt
Jozef Andrzej Lasecki 
Sylvvester H. Hojnacki 
Maksymiljan Hencel 
Kazimierz Karpinski.

Banko valandos
Nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

Antradieniais: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų ir nuo 9 iki 8 vakaro, 
šeštadieniais: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

*



Penktadienis, Saus. 19,1922

LSS Pildomojo Komiteto Rozo- 
liucija Einamuoju Momentu
Europos įvykiai aiškiai liudija, kad karingasai kapitalas vj 

kiną savo uždavinius. Ginklo pasigriebęs jis jau siaučia Vo
kietijoje. Kas valanda gali iškilti karas Pabaltos kraštuose, 
šituo atsakomingu momentu visuose pasaulio kraštuose darbi
ninkų klasės paiegos yra nusilpnintos vidujiniais skylimais. 
Tik dabar darbininkų minioms darosi aišku, kiek tie skylimai 
yra padarę nuostolių darbininkų klasei. Atsakomingu mo
mentu, tuo laiku, kada buržuazija žvangina ginklus ir pasauliui 
gręsia dideliausi nelaimė, darbininkų klasė negali tarti pa
skutinio savo žodžio, kurs padarytų galą imperialistų užgai
doms. . i j i:. 11 j

Lietuvos ir Klaipėdos krašto darbininkai šiandien yra stoję 
kovon su franeuzų, lenkų imperialistų pastangomis. Toji kova 
negreit nurims. Bet jei jį ir nurimtų, Klaipėdos krašto ir Lie
tuvos darbininkams teks grumtis už savo klasės reikalus ir 
su ją pačią buržuazijos siekimais. Lietuvos darbininkams ten
ka ruoštis kovon. Mes, Amerikos lietuviai darbininkai, turi
me budėti, nes klasių kova ne šiandie ir ne rytoj pasibaigs.

LSS. Plid. Komitetas savo posėdy sausio 17, 1923, yra todėl 
priėmęs sekančią rezoliuciją, kuria musų draugai turi vadovau
tis. /

Rezoliucija.
Nuotikiai Europoje, — ginkluotų franeuzų paiegų įsiverži

mas Vokietijon ir smurto keliu užgrobimas pramoningiausios 
jos provinyįjos; besitęsianti nuolatinių kivirčų tragedija Bal
kanų pusiausalyje; urnai iškilęs Klaipėdos krašto gyventojų 
sukilimas ir aibės kitų Europoje einančią įvykių liudija, kad 
pasaulis gyvena ruošiamo karo išvakarėse.

Kapitalistą tvarka, su visais savo priešingumais, iš darbi
ninką ir vargo žmonių prakaito sukurė ir išugdė militarizmą, 
kurs duoda progos atskirų kraštų buržuazijai vesti imperializ
mo užgrobimo politiką ir pagimdė naujai gręsiančio karo še
šėlius. Tos politikos pasekmė yra ir Klaipėdos krašto gyven
toją sukilimas.

Klaipėdos krašto liaudis sukilo todėl:
1) kad kapitalistinė-militarislinė Europos Santarvė, vadau-

jama Francijos kapitalo, turėjo omeny užgrobti Klaipėdos kra
štą ir jamę įsitvirtinus vesti tolimesnę savo grobimo ir nau
dojimo politiką, s •

2) Ji sukilo todėl, kad bešeimininkaujant tenai franeuzams, 
jos skurdas ir vargas pasiekė aukščiausio laipsnio;

3) Klaipėdos krašto gyventojai pakėlė ginklą tam, kad apgy
nus ir pasiekus savo tautinius idealus, susidedant bendram 
valstybiniam gyvenimui su giminingu sau kraštu — Lietuva.

Klaipėdos žmonių kova už savo siekinius yra drauge kova 
su kapitalistinių valstybių imperializmu.

Imdamas visą šitą domėn LSŠ. Pildomasai Komitetas pri
mena draugams; _

1) kad kova su kapitalizmu ir jo imperialistiniais siekiniais 
gali būti laimėta tik visų kraštų darbininkų pastangomis;

2) kad tai kovai laimėti reikalinga kuodidžiausia darbinin
ką klasės vienybė;

3) kad Klaipėdos krašto ir Lietuvos darbininkams teko dabar 
ii ti.vS ai t biriausioje ateity toje kovoje atlaikyti savasai baras.

lodei LSS. Pildomasai Komitetas kviečia draugus aiškinti 
darbininką minioms tikrąsias einančiųjų Europoje įvykių prie
žastis ir kartu stiprinti savas organizacijas vietose, kad parė
mus darbininką klasės kovą čionai ir Europoje.

. L- S. S. PILDOMASIS KOMITETAS.
Chicago, III. ' .

Sausio 17, 1923.

Lietuviu Rateliuose
K. Gugis tapo Universal 
State Banko Direktorių

Išrinkta Banko nauja direkci
ja ir valdyba.

Sausio 15 <1. įvyko Universal 
State Banko šėrininką susirin
kimas, kuriame buvo renkami 
nauji direktoriai.

Tarp kitą d i rėk tori ą į naują 
direkciją tapo išrinktas musą 
draugas Advokatas Kazimieras 
(ingis. Universal State Banko 
šėrininkai ypačiai pageidavo 
matyti adv. Kazimierą Gugį di- 
rekjprią skaičiuje, tikėdamies 
iš jo daug gero savo bankui, 
kurs yra bene didžiausiu lietu
vių banku Amerikoj. Šėriniiir 
kai tą aiškiai išreiškė paduoda
mi už K. G ūgį po J. J. Eliaso 
daugiausia balsų.

Į direkciją tapo išrinkti šie 
žnlonės: Wm. M. Antonisen, J. 
J. Bagdžiunas, Gito H. Bent- 

K. Bruchas, James P. 
J. J. Elias, Adv. K. P. 

M. Kežas, M. A. Melda- 
II. Novvakas, Adv. A. A.zis, A. 

Šlakis.
Banko valdybei! išrinkti: 

pirm. J. J. Elias, vice-pirm. J. 
P. Doody ir A. H. Nowakas, 
kasier. Wm. M. Antonisen, ka- 
sier. Asist. S. Valatichauskas, 
G. S. Pavietas ir Adv. A. A. 
Šlakis. *—Report.

Metropolitan State Banko 
šėrininkų susirinkimas.
Metropolitan State Bankos 

metinis šėrininką susirinkimas 

siilyg Pirmininko Jono B. 
Brenzo pranešimu įvyks Pėtny- 
čioj 19-tą d., š. m. -7:00 vai. 
vak., M. Meldažio Svetainėje.

šiame susipilkime bus išrin
kti direktoriai dėl 1923 metų ir 
taip-gi apsvarstyti kiti svarbus 
reikalai.

Visi šėrininkai yra kviečia
mi atsilankyti. — Kep.

Laisvamaniai pradėjo 
svarby žygį

Laisvamanių Federacija šaukia 
lietuvius prie kovos su kle
rikalizmu.

Užvakar, sausio 17 <1., lietu
viai laisvamaniai padare pirmą 
žingsnį įvykinimui savo plono, 
kaip paliuosuoti Lietuvą iš po 
klerikalizmo jungo.

Tarp kitko, Laisvamanių Fe
deracijos noru yra sukelti ne
išsibaigiantį fondą pinigą su
pirkimui ir siuntiniui Lietuvon 
gerą laisvamanišką knygą, ku
rios didžiausia gali prisidėti 
prie Lietuvos žmonių apšvieti
mo ir ją ištraukimo iš po kuni
gą globos.

Užvakar Laisvamanių Fede
racijos pirmoji kuopa turėjo 
dideles prakalbas Mildos Sve
tainėje. Kalbėjo Juozas Uk- 
tveris temoje, “Lietuva ir Ry
mas”, nurodinėdamas, koks 
didelis pavojus gręsia Lietuvai 
ir jos nepriklausomybei iš pu
sės Rymo, kurs pataikauja Len
kijai.

Žmonės jautriai atsiliepė į 
kvietimą aukauti į laisvamanią 
neišsenkamą fondą pasiunti
mui į Lietuvą laisvamanišką 

raštų. Nes literatūros prakal
bose buvo parduota ir aukų 
surinkta į laisvamanių fondą 
virš $30.00.

Prakalbos buvo iliustruotos 
paveikslais, kuriais žmones la
bai žingeidavo.. Publika liko 
labai užganėdinta, nes turėjo ir 
laisvą minčių ir juoko iki va
liai.

Laisvamaniai ketina rengti 
visą eilę tokią prakalbų ir 
nesustoti veikę kol ne nupluk
dys visos Lietuvos laisvamaniš
komis knygomis.

Sekančios panašios prakalbos 
bos žada įvykti šioj subatoj, 
Sausio 20 d., Malinausko Sve
tainėje, kampas 19-tos ir Ilals- 
ted gatvių. —Rep.

Šiandie svarbios 
prakalbos.

-r f į - ■

K. Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Atstovas ir 
P. Grigaitis “Naujienų” Redak
toriuj kalbės apie Klaipėdos 

kraštą.

šiandie, 7 valandą vakare, 
Wicker Park salėj, 2016 W. 

North avė., įvyksta svarbiau
sios prakalbos apie Klaipėdos 
kraštą ir dabartinius įvykius 
tenai. Kalbės mums visiems 
gerai žinomi ir įžymiausi lie
tuvių veikėjai ir kalbėtojai.

Drg. K. Bielinis kartu 
su kitais dviem savo draugais 
buvo nuvažiavęs Klaipėdos 
kraštan tyrinėti padėties ir pa
čią gyventojų nusistatymo. 
Jiems asmeniškai dalykus iš
tyrus tapo jų pačių pagaminta 
Klaipėdos krašto reikalu inter
peliacija, kuri buvo įteikia 
Lietuvos Steigiamajam Seimui 
ir kurią Seimas buvo privers
tas priimti. Ta interpeliacija 
.buvo pirmieji žingsniai prie pa
skatinimo Lietuvos valdžio; 
pradėti svarstylfi Klaipėdos 
krašto klausimą ir pareikšti 
savo nusistatymą. Tas kal
bėtojas, būdamas asmeniškai 
susipažinęs su Klaipėdos kraš
tu, papasakos, labai daug įdo
mių dalykų apie dabartinę to 
krašto padėtį.

Kam nėra svarbus Klaipėdos 
krašto klausimas? Kam nėra 
opus pastarųjų dienų įvykiai 
Klaipėdoj? Kas iš musų neno
ri žinoti kuo tai visa užsi
baigs? Ar mes visi suprantame 
ir mokame tinkamai įvertinti 
dabartinio momento svarbu
mą? Ar mes žinome, kokio 
veikimo mums geriausiai 
stverties šiame momente? .

Visiems lietuviams ir lietu
vaitėms, kuriems aukščiau mi
nėti klausimai yra svarbus, 
opus, neišrišami ir vargu su
prantami, yra butiniausis rei
kalas atsilankyti į prakalbas šį 
vakarą. Šiose prakalbose minė
ti kalbėtojai kaip tik ir aiškins 
tuos opiausius dalykus —. tin
kamiausiai atsakys tuos taip 
svarbius klausimus. Tas mums 
suteiks daug naudos, didžiau
sios naudos —■ po prakalbų 
mes žinosime kas ir kaip veik
ti šiuo svarbiu mums ir musų 
broliams ir sesutėms Lietuvoj 
momentu.

Svarbu pabrėžti ir tas fak
tas, kad prakalbos rengiamos 
Northsidėj — kolonijoj, kur 
lietuviai visuomet pasižymėjo 
visuomeniniame veikime ir 
nuolat jame dalyvauja. Kartais 
northsuliečiai užima net pirmą 
vietą .visuomeniniame veikime, 
savo darbuote ir energija veik
ti. Tuo atžvilgiu sprendžiant, 
galima pasitikėti, kad ir šiuo 
sykiu norlhsaidiečiai sutrauks 
didžiausią žmonių minią į šias 
prakalbas, kurios nušvies šio 
momento svarbumų ir atsakys 
mums keblius klausimus.

Todėl visi lietuviai į prakal
bas — ne tik northsidiečiai, 
bet ir kitų kolonijų ir apylin
kių. Tai vienintelė proga susi
pažinti su Klaipėdos kraštu ir 
gauti teisingiausių žinių apie 
padėtį lenai. — Chicavietis.

Milžiniškas masi 
iiis susirinkimas.

Rengia nepartinis Chicagos 
lietuvių k omitetas tikslu už
protestuoti prieš Santarvės im
perialistų intrigas Klaipėdos 
krašte ir suteikti pagelbos to 
krašto žmonėms, kovojantiems 
už savo laisvę.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
21 dieną, rengiamas milžininš- 
kas masinis susirinkimas First 
Regiment Armory salėj, kertė 
Michigan avė. ir 16-tos gatvės, 
dėl įvykių Klaipėdos krašte. 
Susirinkime kalbės įžymiausi 
lietuvių kalbėtojai, kurie nuo
dugniai išdėstys dabartinius 
įvykius Klaipėdos krašte, jų 
pasekmes ir kas mums Ameri
kos lietuviams pirmiausiai rei
kalinga daryti.

Taipgi susirinkime dainuos 
įžymiausi Chicaigob lietuvių 
dainininkai, dainininkės ir cho
ristai. Visi lietuviai privalo 
ateiti ir prisidėti prie to protes
to ir prie parėmimo Klaipėdos 
krašto gyventojų.

—Lietuvaitė.

Bielinio prakalbos 
Brighton Parke

Kalbėjo apie Klaipėdos kraštą 
ir darbininkų padėtį Lietuvoj.I
‘ Pereitą antradienį, sausio 16 
d., K. Gramonto salėj, įvyko 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo drg. Kipro Bieli
nio labai įdomios prakalbos. 
Prakalbų paklausyti susirinko 
apie šimtas žmonių.

K. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais: pirmiausiai temoje 
“Klaiėdos krašto padėtis”; pas
kiausiai — “Darbininkų klasės 
padėtis Lietuvoj”. Kaip viena, 
taip ir antra prakalba buvo la
bai įdomi ir susirinkusieji 
klausėsi su didžiausia atidžia.

Kalbėdamas apie Klaipėdos 
krašto padėtį, drg. Bielinis api
budino smulkmeniškai patį 
kraštą, jo plotą, gyventojų skai
čių ir klasinį pasiskirstymą; 
7=17-^^=^ 

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

Atneškit Savo Pinigus I

Brighton Park State Bank of Chicago
4342 Archer Avė. — Arti Kedzie Avė.

Iki sausio 22 d., o apturėsite nuošimčius nuo sausio 1 d.!
Atneškite mums savo bankinę knygų tę, o mes jums išreikalausim 
taupmenis, neskaitydami nieko už savo patarnavimą.

JŪSŲ

Valdininkai:
Jan F. Smulski, Direkcijos pirmininkas 
Albert Wachowski, prezidentas 
Leon A. Wachowski, Viceprezidentas 
Ksawery A. Czastka, Vice-prezidentas 
Wm. H. Schmidt, Vice-prezidentas 
Albert V. Tenczar, kasierius 
John L. Hopcia, kasieriaus padėjėjas

Direktoriai:
Jan F. Smulki
Albert Wachowski 
Leon A.Wachowski 
Ksawery A. Czastka 
Wm. H. Schmidt
Jozef Andrzej Lasecki 
Sylvvester H. Hojnacki 
Maksymiljan Hencel 
Kazimierz Karpinski.

Banko valandos:
Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. w 

Antradieniais: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų ir nuo 9 iki 8 vakaro, 
šeštadieniais: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Klaipėdos kraštą prieš karą 
laiko atspara vokiečių reakci
jos; pradžią tautinio kilimo; 
nesugebėjimą Lietuvos valdžios 
tinkamai pastatyi klausimo ir 
visišką jos nenusistatymą.

Toliau kalbėtojas nušvietė 
piįąncuzų šeiminikavimą Klai
pėdos kraštę, vietos valdžios 
nesirūpinimą žmonių reikalais; 
visišką krašto sugriuvimą, kas | 
privedė prie Klaipėdos gyven
tojų sukilimo.

Kalbėtojas aiškiai įrodė arba 
apibudino franeuzų ir lenįkų 
siekius Klaiėpdos krašte. Kąip 
vieni taip ir antri siekėsi ten 
įsitvirtinti, apsupti Lietuvą ir 
galutinai likviduoti Rytprūsius. 
Tokių, budu franeuzai želėtu 
sudaryti tvirtą Lenkiją, kuri 
butų rėmėju Francijos impe
rialistinės politikos prieš ru
sus ir vokiečius. Pamatiniai 
tais išrokavimais buvo vilkini
mas Klaipėdos krašto išspren
dimas. Klaipėdos kraštas pa
tapo žaislu imperialistinės 
Francijos politikos.

Pasak kalbėtojo, jei Klaipė
dos kraštui teks iškovotu savo 
siekius ir susidėti su Lietuva, 
tai darbininkų klasei atsiranda 
dar vienas didelis uždavinys— 
kovoti uiž tikros darbo demo
kratijos siekius Lietuvoj ir 
Klaipėdoj.

Publika su didžiausia atida 
klausė kalbėtojo išvadžiojimą 
ir buvo labai patenkinta.

Antru kartu drg. Bielinio 
kalbėjo apie darbininkų klasės 
padėtį Lietuvoj, čia jis trum
pai apibudino darbo klasės pa
dėtį prieš pasaulinį karą, lai
ke pasaulinio karo, vokiečių 
okupacijos metu, bermontinin
kų ir bolševikų šeimininkavi
mo laikais, 'besitveriant ir su
sitvėrus nepriklausomai Lietu
vos respublikai. Visoj savo 
kalboj Bielinis lietė visą Lietu
vos proletariatą: kaimo, dva
ru, ūkininkų ir pramones dar
bininkus miesteliuose ir mies
tuose. Trumpai apibudino jų 
ekonominę padėtį, kultūrinį 
veikimą bei siekimą ir politi
nį susipratimą bei veikimą. 
Prie to dar jis r tampai sumi
nėjo darbo įstatymdavyslę Lie
tuvoj. Visi buvo patenkinti.

Pertaukoj buvo renkamos 
aukos, kurios paskelbto kitoj 
vietoj. -—Pilietis.

Prakalbos Melrose Parke 
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Atsto
vas, narsus kareivis darbinin

kų klasės.
Ateinantį sekmadienį, sau

sio 21 dieną, melrosparkiečiai 
turės progos pirmu kartu iš
girsti drg. Kipro Bielinio pra
kalbas. Jis kalbės N. Vaičiulio 
salėj 171—23rd gatvė, 3:30 va
landą po pietų.

Apie drg. Bielinį 
reikalo daug rašyti, nles visur, 
įkur tik jis kalbėjo, žjnponės bu
vo labai patenkinti. To paties 
susilauks ir melrosparkiečiai, 
lik reikia jiems būtinai kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
prakalbas. Drg. Bielinis papa
sakos labai įdomių dalykų apie 
Lietuvą ir Klaipėdos kraštą. 
Visi inelrosparkeičiai eikime į 
Bielinio prakalbas.—Vietinis.

čia nėra

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE BRIGH

TON PARKE.
Pereitą antradienį, sausio 16 

d., drg. Bielinio prakalbose, K. 
Gramonto salėj, buvo renka
mos aukos Lietuvos Socialde
mokratų Partijai.

J. Storulis aukavo $1.50; po 
$1.00 aukavo: K. Aleksiunas, 
K. žvaigždinas, A. Ambrozevi- 
čia, A. Bulis ir X; po 50 centų 
aukavo: J. Banevičia, J. Mo
lis ir XX.

Stambių aukų surinkta $8; 
smulkių aukų —$6.20; viso au
kų surinkta $14.20. Visiems au
kavusiems tariama širdingą 
ačiū.—Komitetas. j

i AUKOS SOCIALDEMOKRA
TAMS.

Tarp kitko gauta aukų Lie
tuvos Socialdemokratams:

Juozapas Vabalicikas $1.25
Viktoras Kasiulis .... 50c.
K, Pakšys ................. 1.00
Baublys .............  5.00
Krivickas ..................... 1.00

Viso aukų .......... $8.75
Aukavusiems tariame širdin- 

gą ačiū. — Komitetas.

Padekavone
Šiuomi dėkavojame visiems 

giminėms ir pažįstamiems, ku
rie dalyvavo A. A. Motiejaus 
Zimblio, laidotuvėse, pirmadie
nį, sausio 15, suteikdami jam 
paskutinį patarnavimą.

Visiems ir visoms tariame 
širdingą ačiū. Lai jam būna 
lengva šios šalies žemelė.

Nuliūdime pasiliekame: Sta
nislava Zimblienė, moteris; 
Bronislava, 4 m. amžiaus duk
raitė; Ignacas Zimblis brolis.

METINĖS SUKAKTUVĖS 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sunumi 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšim^ kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vienų pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną^ seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, Šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
j mano namais, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

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

Lieka nubudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pranešimai PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Saus. 19, 1923

ASMENįl JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Social

demokratų Partijos Atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius. 
Wicker Park Salėj, 2046 W. North 
Avė., (arti Kobey St. ir Milwaukęe 
Avė.) Pėtnyčioj, Sausio-Jan. 19, 1923. 
Pradžia 7:00 vai. vakare. įžanga lė
šų padengimui 15c. Draugai darbinin
kai — Northsąidiečiai! Momentas la
bai svarbus!! Ateikite visi 
bas.

į prakal-

NEDĖLIOJ, SAUSIO
Drg. K. Bielinis, Lietuvos 

mokratų Partijos atstovas 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 
vai. po pietų. Ateikite visi j prakal
bas.

21.
Socialde- 
ir buvęs

Brighton Park. — Liet. Atlet. ir Pa
šei. Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 19 d., 7:30 vai. 
vak., Kliubo svet., 3857 So. Kcdzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Turime svarbių reikalų svarsty
ti. Taipgi bus rinkimas darbininkų 
dėl maskaradinio baliaus, kuris įvyks 
vasario 3 d., Meldažio svet.

mokyklosRoseland. — “Aušros” 
mokinių susirinkimas įvyks pėtnyčio- 
je, Sausio 19 d., 7:30 v. v., 
kambariuose. Visi kurie užsiregistra
vote, malonėkite ateiti ant susirinki
mo; taipgi atsiveskite savo draugus; 
šis susirinkimas yra svarbus, nes tu
rėsite nutarti, ko mokinsitės. Kviečia 

“Aušros” Mokyklos Komisija.

“Aušros”

Rus laikomas metinis susirinkimas 
Darbininkų Vartotojų Kop>oratyvės 
Bendrovės Krautuvės šėrininkų St. 
Charles, III., sausio 19tą dieną, 7tą 
vai. vakare, Bažnytinėje Svetainėje.

Direkcijos raštininkas, S. M.

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sekmadienyj, sausio 21 d.. 4:30 vai. 
no pietų, Raymond Chanel’yi. 816 W. 
31 gatvė. — Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos ir krutamieji paveikslai bus 
sausio 21 d., 7:30 vai. vakare, 816 
W. 31 St. — Komitetas.

Liet. Tautiškos Kapinės; įvyks me
tinis visuotinas susirinkimas sekma 
dienj, sausio 21 d., 1 vai. po pietų, 
Mildos svet., 3138 So. Halsted gatve. 
Malonėkit atsilankyti visi lotų savi
ninkai ir draugijų atstovai, nes bus 
pranešta visas kapinių stovis ir kas 
tenai buvo veikiama per 1922 metus 
ir kiti svarbus reikalai. — Valdyba.

Dr-stės Lietuvos Gojaus metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienj, sausio 
21 d., vai. po pietų, D. Shemaičio svet., 
kampas 18tos ir Union gatvių. — F. A.

D. L. K. Keistučio Pašelp ir Polit. 
Kliubo Dramos skyriaus susirinkimas 
įvyks šiandie Sausio 19 d., 7:30 v. v., 
McKinley Paik svetainėje. Visi dra- 
miečiai turite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi reikės 
rinkti naują valdybą dramos skyriui.

— Valdyba.

Šv. DomininkoBridgeportas.
draugija laikys metinį susirinkimą 
sekmadienį, 21 sausio, 1 vai. po 
pietų, šv. Jurgio parapijos salėj, 32 
PI. ir Aubum Avė. Nariai susirinki
te laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti Atsiveskite draugų 
dėl prisirašymo prie draugijos.

— Nut. Rašt. A. Bugailiškis

Prakalbos rengiamos sekmadienį 
* sausio 21 dieną, 2 vai. po pietų, prie 

Archer ir 72ros gat. Tikslas — su
tverti Pietvakarinio kampo Chicagos 
Kliubą; tai yra tarpe Cicero Avė. ir 
Summit Archer Avė. apylinkės kvie
čiami ypatingai tos apylinkės gyven
tojai kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

— Kviečia Komitetas.

šv. Petronėlės Draugijos vakarienė 
keliama šeštadienį, sausio 20, šv. Jur
gio par. svetainėj, Bridgeporte. Pra
džia 8 vai. vakaro. — Komitetas.

L.S.S. 137 kp. susi-Roseland.
rinkimas įvyks sekmadienį, sausio 21 
d., 10 vai. ryto, Chas. Strumilo svet. 
Nariai ir norintys prisirašyti kviečia
mi atsilankyti laiku.

— Organizatorius.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choras 
laikys dainų repeticiją sekmadienio 
rytą, sausio 21 d., 1923 m., Mark 
White Snuare Parko svetainėje (Kny
gyne). Visi dainininkai malonėkit bū
ti ant dainų, taip pat ir nauji dai
nininkai galit prisidėti ir dainuoti, 
nes mokys naujas mokytojas.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestrą rengia koncer
tą pagerbimui sveč’o K. Bielinio, sau
sio 24, 1923, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. Bukite visi prisirengę 
prie minėto koncerto.

— Komitetas.

JULIJONAS GRUBLIAUSKAS
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu sausio 17 dieną, 1923 m., 
12:30 naktį, sulaukęs amžiaus 
49 metus. Paėjo iš Triškių vals
čiaus, Buišių kaimo, Šiaulių ap
skričio. Paliko nubudime mote
rį Oną, Lietuvoje brolius Petrą 
ir Legeušą. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 22 d., 9 va
landą rytą iš namų 819 W. 34th 
PI. į šv. Jurgio bažnyčią, iš te
nai j Šv. Kazimiero kapines. Gi
minės ir draugai bukit malonias 
dalyvauti laidotuvėse. Tegul tau 
mano mylimas vyre būna leng
va žemelė ilsėtis. Pasilieka nu
budime moteris Ona.

Am. Jaunų Lietuvių Tautiško Kliu
bo vakaras įvyks sausio 20 d., Suba- 
toj, Mildos svet., 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 7-tą vai. vak.

— Komitetas.

Roseland. — LSS. VIII Rajono Cen
tro Komitetas ir kuopų valdybos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, saus. 20 
d., 8 v. v. Bridgepoito Naujienų Sky
riuj, 3210 S. Halsted St. Yra labai 
svarbių reikalų; būtinai visi susirin
kit. VIII Rajono Rašt. A. Grebelis.

JIEŠKAU savo pačios Juzefos Bra
zauskienės, kuri prasišalino nuo ma
nęs sausio 12 d., 1922 m. pasiimda- 
ma su savim vieną vaiką 5 metų, o 
kitus du palikusi man ir pasiėmė pi
nigų ir ūkės raštus (deed). Ji yra 
mažo ūgio, vaiko vardas Petrukas. 
Jei kas tokią žinotų, prašau duoti 
man žinią. Juozas Brazauskas, Box 
33, Frontier, Minn.

VYRŲ
REIKALINGAS duonos išve- 

žiotojas po Chicagos miestą. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės

3357 Auburii Avė.

DIDELIS PIGUMAS. Parduosiu 
arba mainysiu ant loto, bučernę ii 
grosernę. Pasiskubinkite, turiu par 
duoti greitai. Atsišaukite į Naujienų 
Skyrių Brighton Parke.

4.138 Archer Avė.

JiESKO KAMBARIŲ
18-tos Kolionija. — Lietuvių Lais

vamanių 1 kp. rengia prakalbas su 
paveikslais Subatoje, sausio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Malinausko salėj. 
Bus kalbama temoje “Rymas ir Lie
tuva”. Visi 18-tos kolionijos kviečia
mi atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

— Komitetas.

Lietuva Skolinimo ir Namų Staty
mo Dr-ja laikys metinį susirinkimą, 
sausio 22rą, šemaičio svetainėje, 1750 
S. Union Avė., 8tą vai. vakare. Da
lininkai šios Bendrovės pribukite su
sirinkimam

J. P. Evaldas, Sekr.
840 W. 33rd St.

Birutės Kalno draugija laikys me
tinį susirinkimą septintadienį, sausio 
21, 1923, Urbono svetainėje, 3301 Au
bum Avė., pradžia 1 vai. po pietų. 
Visi nariai bukit malonus būti susi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų apsvarstymui. Kurie buvot ant va
karienės atsilankykit j susirinkimą ir 
įstokit į draugiją. — Valdyba.

BRANGUS DRAUGAI. 
Tik perskaitykit mano pa
reiškimą. Tai yra vieninte
lis būdas, kuriuo aš galiu 

jums pasakyti.
tūkstančių dėkingų laiškų, aptu-Iš

retų iš visų šalies kraštų ir nuo dau
gelio žmonių, kurie atvyko čia į Pitts- 
burghą pasimatyti su manim* asme
niškai padėkoti man už padėjimą 
jiems atgriebti sveikatą, aš pradėjau 
manyti, kad mano dabar pagarsėju
si Bulgariškoji Arbata Kraujui pada
ro ligoniams ir nesveikimns žmonėms 
daugiau gero, negu kitas kokis vai- 

Į stas pasauly.
1 Aš esu arti 60 metų amžiaus, te- 
I čiaus jaučiuos kaip jaunas žmogus. 
Iš pradžių aš pasidariau Bulgariškos 
Žolinės Arbatos sau ir savo šeimy
nai, po to mano draugai pradėjo pra
šyti manęs, kad duočiau jų' sergan
čioms motinoms, tėvams, pačioms, vy- 

I rams ir kitiems jiems mylimiems. Ji 
j pagelbėjo atgriebti sveikatą tiems, 
kurie buvo netekę vilties. į šiandien I 
milionai žmonių visose pasaulio daly
se vartoja Bulgarišką Žolinę Arbatą.

Jie žino, kad gausi sunka išvirta 
iš šaknų, žievių, lapų, sėklų, žolių ir 
žiedų padeda sergantiems žmonėms 
atgauti sveikatą.

Baisios posargų epidemijos metu 
nuo 1918 iki 1920 m. Bulgariškoji Žo
linė Arbata buvo sėkmingai vartoja
ma prieš šitos ligos puolimus. Žmo
nės greitai pamatė, kad Bulgariško
ji Arbata Kraujui, geriama garuojan
čiai karšta prieš einant įgulti priver
čia kraują greičiau tekėti, gąrai iš
varo prakaitą ir išvaro nuodus iš vi
durių. Pareikalavimas buvo toks di
delis, kad aš buvau priverstas vary
ti fabriką dieną ir naktį, kad išpild
žius užsisakymus, ateinančius su kiek
viena korespondencija..

Aš noriu, kad kiekvienas, kurįs 
skaito šitą pareiškimą, suprastu, kad 
vienintelis būdas, kuriuo aš galiu su
pažindinti jį su mano stebuklingo vai
sto nuopelnais yra per šitą gerbiamą l 
laikraštį.

Aš turiu tokį užsitikėjima Bulga
riškąja Žoline Arbata, kad kiekvienas 
aptiekininkas yra mano įgaliotas su
grąžinti pilną pirkinio kainą, jei ji 
nepagelbsti.

Su pagarba, H. H. Von Schlick, 
President.

Pastaba: — Tose vietose, kur nėra 
nptieku, aš mielai pasiųsiu apmokė
tu paštu vieną didele šeimine dėžu
te už $1.25, ar 3 už $3.15, arba 6 už 
$5.25. Adresuokite man: H. H. Von 
Schlick, President, Marvel Products 
Comnanv, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa. e

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 

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

JIEŠKAU savo moterį KaroUnos 
Mišeikienės, kuri prasišalino nuo ma
nęs sausio 16 d., 1923. Kas tokią mo
terį patčmys, bukit malonus man 
pranešti, arba ji pati tegul atsišau
kia, nes aš nežinau ką daryti su tur
tu. A. MIŠEIKA, \

3542 Ix)we Avė.

JIEŠKAU Juozapo Dalmanskio, pa
eina iš Prienų dvaro, Čekiškės vals
čiaus, Kauno apskričio. Pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y. Jei kas žinote, 
malonėkit pranešti arba pats tegul 
atsišaukia.

PETRAS STAŠAITIS, 
843 W. 34th St.

JIEŠKAU LIUDVIKO MAKU- 
šiaus, kuris neseniai iš Škotijos at
važiavo. Bukit malonus atsišaukti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

ANTANAS LEKAS,
843 W. 34th • St., 

Chicago, III.

PAJIEšKAU savo draugų, Juozo 
Lukošaičio ir Kazimiero Jozapace, 
Liudviko Budre, Julijono Budre ir 
Leono Rininckfo. Visi Šiaulių apskri- 

atsi-čio, Kuzavinės kaimo. Meldžiu 
šaukti ar kas žinote pranešti.

M. SAULIS, 
Box 374, Minonk, III.

REIKALINGAS švarus ir apšildo
mas kambarys jaunam vaikinui West- 
sic.ė.i, arba Brighton Parko apielln- 
kėj. Turi būt rami vieta ir inteligen
tiški žmonės.

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ 
SKRYNDIRBIŲ. 
KREIPTIS:

Davis Phonograph Co.
314 W. 43-rd St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

J. M., 
West 46tn St.1614

Phone Boulevard 0672.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba vienam; kambarys di-„ 
delis ir šviesus; išduosiu, pigiai, kam
barys šildomas, su valgiu, ar be val
gio. Mes gyvename ant 2 lubų iš 
priekic. J. K.,

703 W. 21 PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų pardavinėti sviesto krautu
vėj, $13.00 į savaitę. Turi bul 
16 motų.

4801 S. Ashland Avė.

REIKALAUJA moterų Skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarinės sąlygos. 
Pusė dienos šeštadieniais.

Kreiptis: Mr. Rosenberg 
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.

REIKALAUJA MOTERŲ skudu
rams skirstyti. Nuolatinis darbas, ge
ras mokesnis, geros sanitarinės sąly
gos, puse dienos šeštadienį.

Kreiptis — M*’. Rosenberg. 
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.

REIKALAUJA jaunos mo
ters stenograifūs, prityrimas nė
ra reikalingas; turi mokėti 
skaityti lietuviškus laiškus. 
Kreiptis — Georgi and Vi lak 
Music Co., 4639 S. Ashland Av.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintųjų. 
ARNOJJ) SCHW1NN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

Darbininkų prie trekų ir 
mašinistams pagelbininkų, dar
bas daugiausia nuo šmotų. Pri
tyrimas nereikalingas. Dieni
nis ar naktinis darbas. Ateik 
pasirengęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kcdzie Avė. & 40th St.

REIKALAUJAMA LANGŲ 
Plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W: Washington St.,
Room 21.

KARINIŲ KARPENDERIŲ 
prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Car and Foundry Co., 2310 S. 
Paulina Street.

REIKIA AGENTŲ. \
Į visus miestelius ir kaimus. Pa

tyrimas nereikalingas. Pardavinėja
ma naujo išradimo gyduolės nuo skau
smo, sutinimo, šalčio, reumatizmo ar
ba viduriu nemalonumu. Rašykit ar
ba atsišaukit tūcjau. Alberta Medicina 
Co., 2338 W. 23rd PI., Chicago, III.

REIKALINGAS žmogus pri
tyręs prie elektrinio pundus ri
šamojo spausto skudurų ma
gazine; nuolatinis darbas. 
Kreiptis West Side Metai Refi- 
ning Co., 2917 S. La .Šalie St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

lietuvių kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis — liga.

4544 S. Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
siduoda lenigvų gėrimų saliu
nas ant geniausio kampo, už 
prieinamą kainą. Kreipkitės 
vakarais po 7 valandos vakare.

3047 Archer Avė.

BIZNIERIAI SAL1UNČIKAI!
Didelė proga, tikros aukso mainos 

— parduosiu saliuną; randa pigi, pi
nigai kaip šienas.

Telefonuok: Canal 7083 
FRANCKEVICZ, 

2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI.
Minkštų gėrimų salonas lietuvių 

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

MILLAY & DOODY.

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

CHICAGO BLDG. MATERIAL
& WRECKING CO.,

1443 Blue Island Avė. i

PARSIDUODA saliunas, gera 
vieta 'lietuviui, nes čia daugiau
sia apgyventa lietuviais. Prieža
stis pardavimo savininkas ei
na į kitą biznį. 250i W. 46th St., 
Tek Lafayette 4421.

PARDAVIMUI kepykla, su namu, 
dviem pagyvenimais, ant trijų Jotų. 
Geras biznis, išdirbtas per ilgus me
tus. Priežastis pardavimo, išvažiuo
jam ant ūkės.

JULIUS YĘCIUNSKI,
125 So. 13th Avė., 

Mayvvodd, III.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučemė ir groseme, arba mainysiu 
ant saliuno. Vieta visokių tautų ap
gyventa Brighton Parke. Priežastis 
pardąvimo — partnerių nesutikimas. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių Bright
on Parke.

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
nė lietuvių apylinkėj, šviežios pre
kės ir visi įtaisymai. Pigi randa su 
kambariais. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Atsinešk depozito. Kaina $2,- 
000.00.

562 W. 18th St.
Tel. Roosevelt 7776.

PARDUODAMA mašina kum
piams piaustyti
Ham Slicer — geram stovy; var
tota tik 3 savaites. Parduos pi
giai.

1723 S. Jefferson gat.

American

PARDAVIMUI barbemė, lie
tuvių kolonijoj, Brighton Par
ke. Yra du k nėšiai ir viskas bal
tai padabinta. Nauji visi ra
kandai. .

Phone Lafayette 0644

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu arba pulruimis, laibai 
geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa. Priežastis pardavimo, 
negaliu vienas apeiti visų biz
nių. 683 Milwaukee Avė.

MAINYMUI AR PARDAVI- 
iniii (garažo 
vieta, gerai 
gerai eina, 
ko turinčio

724 W. 19th St.

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

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

PARDAVIMUI saliunas su 
tjrimis pagyver|imuji kamban 
riais. Svetimtaučių apgyventa 
vieta. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės:

3553 So. Wallace St.

PARSIDUODA kampinis sa
liunas, gera vieta ir pigiai, 

5001 South Ashland Avė.
Chicago, III.

PARDUODAMA čcverykų 
taisymo šapa; turi būt greitai 
parduota; biznis geras ir vieta 
gera. Kreiptis:

2005 Ganalport Avė.

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

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

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

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

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

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

$1000.00 PIGIAU!
Parduodama namas 2 pagyvenimais 

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

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS!
Išmainysiu kampinį mūrinį namų 

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

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių saldumynų biznis. Ly- 
sas da penkiems metams. Ran
da 40 dol. ir sykiu 5-ki ruimai 
pagyvenimui. Parsiduoda už 
$1,200.00 Adresas:

5135 S. Ashland Avė.

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

P. L.,
3616 So. Halsted St.

Extra Extra
Brighton Parke parsiduoda biznia

vai namas, pirmos klasės bučemė ir 
grosernė. Biznis geras ir graži, nau
ja apygarda, aukštesnės klasės žmo
nių apgyventa. Priežastis pardavi
mo: važiuoju namo, tai yra į Lietu
vą. Parduosiu ir fomičins prieinama 
kaina.

Kreipkitės:
2462 W. 46th P).,

Chicago, III.

PARSIDUODA SALIUNAS, 
pusė arba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824.

EXTRA EXTRA
Pardavimui lotas su ofisu geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto, arti Um- 
versal State Banko prie Halsted gat, 
į trumpą laiką bus vartas $10,000; da
bar randos neša $35 j mėn.; kontrak
tas baigias, bus $50. Kaina $7,000 iš- 
mokeščiais, už pinigus mažiau. Savi
ninkas galima matyti kasdien krau
tuvėj 3236 S. Morgan St.

ANTANAS JABLONSKIS.

PARSIDUODA restauracija lietu- 
vių apgyventoj kolonijoj. Norintiems 
restaurano biznio gera proga padary
ti pinigo. Priežastis pardavimo, tu
riu du bizniu; vieną turim parduoti.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ

3210 So. Ųalsted St., No. 23.(

PARDAVIMUI SALIUNAS su vi
sais barais; randos $30 mėnesiui; 8 
ruimai gyvenimui. Taipgi parduoda- 
mą, gąras 2% tonų trokas geram sto
vy, pigiai. Turiu du bizniu ir vieną 
turiu parduot. Atsišaukit greitai. .

516 W. Roosevelt Rd.

DIDELIS liARGPLNAS. Par- 
siduoda pusė garažaus biznio, 
biznis gerai išdirbtas; .geras 
uždarbis. Parduosiu už tikrą 
pasiūlymą. J. M. 2857 W. 39 pi

PARDAVIMUI PIGIAI ; 
biznis išdirbtas; pigi randa, 
riai pagyvenimui. Priežastį 
ant vietos. Nepraleiskit geros 
nes turiu apleisti šį miestą.

P. SKRABUTĖNAS,
153 E. 107th St., Roseland,

saliunas, 
, kamba- 

patirsit 
progos,

m.

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

PARSIDUODA PIGIAI 2 (show 
cases) du staliniai, 2 counteriai, vie
nas ofiso naujas counteris, šeši krė
slai, seifas, ice baksas ii’ kiti daik
tai.

Atsišaukite greitai.
3113 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, mę- 
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais .virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARSIDUODA TROKAS 1% tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, galima padaryti geras pragyve
nimas. Priežastis pardavijno patirsi
te ant vietos. A

Kreipkitės:
3619 So. Wallace St.

1 lubos.
■ . ................... ' i b ■ ■» .....— i ■■

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

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

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARSIDUODA 4 ruimų vi
sai mažai vartoti rakandai. Par
duosiu prieinama kaina, nes 
turiu išvažiuoti į Latviją; ma
tyti galit visados. 1148 W. 
88th St. Arti Racine Avė.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setas, asline lempa, grojikbs 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus narduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

IŠMAINYMUI.
Kampinis naujas mūrinis namas 

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

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
apie $6000 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa
irsite ant vietos. Atsišaukite pas J. 
Yushkevvitz, 4034 Archer Avė., prie 
Califomia Avė., Chicago, III.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
ilgiai perkant tuoj aus. Šauk 
?airfax 1459.

NAUDOKITĖS PROGA.
Norėdami gyventi vienoj iš Chica

gos gražiausių vietų ant So. West 
šalies miesto ir sykiu turėti didelį 
nuošimtį ant pinigų, nepraleiskite ši
tą stebėtiną bargeną. 3 pagyvenimai, 
naujas mūrinis namas, 1 flatas 6 
camb. ir 2 po 7 kamb. garu apšildo
mi, Colonial Pcrches, ir visokie įtai
sai kokius tik gali turėti modemiš- 
cas namas. Renda $255.00 į mėnesį. 
Caina tik $17,500. įmokėti $7,000.00. 
Veikit tuojau, nes šis bargenas ilgai 
nebus. Kreipkitės pas:

S. L. FABIONAS COMPANY, 
Klauskite L. R. Bushman, 

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

ĮSIGYK SAVO NUOSAVĄ NAMĄ.
Jei persunku,* mes padėsim pirma 

įsigyt lotą gražioj lietuvių kolonijoj. 
I>otą gausi lengvais išmokėjimais; 
mes pastatysime namą, kurį išsimo
kėsite kaip randą. Platesnių žinių 
klauskite — Naujienos Box 196.

DIDELIS BARGENAS.
6 ruimų namelis, elektros 

šviesa, visi ištaisymai apmokė
ta, arti 2 karų linijų, garažas. 
Greitai parduodant $2650; mes 
taipgi turim didelius lotus mie
ste arti karų linijos nuo $195 
augštyn. Lengvi išmokėjimai. 
J. N. Zcwert 4400 S. Kedzie Av.

BARGENAS, mūrinis namas 
ant dviejų lotų 6 pagyveni
mais, visi 
maudynės, elektra;
menesį $162. Kaina $15,000 
3136 S. Emerald avė. 3 lubos

po 5 kambarius; 
randos į

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduoda geriausia kampas piet

vakarinis Archer Avė. ir Sacramen- 
tc Avė. Tinka dėl bankos, department 
Storo, aptiekos arba ofisų viršui. Ir 
turiu 55 pėdų ant Archer Avė., palei 
yellą 149 pėdų. Tinka dėl garage ar
ba Storų. Kam reikia gerų bizniavų 
lotų, tai įsigykit, nes Archer Avė. 
yra geriausia biznės gatvė. Čion yra 
sveikas oras, čystos gatvės, nauji na
mai ir gera transportacija. Todėl čia 
tūkstančiai prakilnesnių lietuvių ap
sigyvena ir biznius užsideda ant Ar
cher Avė., todėl lotų kainos brang
sta kasdien.

W. WAISHWELL, 
813 — 23 Avė., Melrose Park, III.

SPECIALIS PARDAVIMAS.

Parsiduoda medinis 5 ruimą 
namas, geram stovyje; elektra, 
vanos. Parduosiu pigiai, nes 
noriu pirkti farmą ir persikelti 
ant jos gyventi.

7230 South Talman Avė.

PARDAVIMUI 7 ruimų mūrinis 
namas. Parduosiu arba mainysiu ant 
bučemės, saliuno, ir gero automobi
lio, 
riu

Name yra mažiukas biznis, no- 
išleisti ir eiti j didesnį biznį. 
Atsišaukit:

3604 So. Wallace St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Parsiduoda 2-jų aukštų kampinis 

muro namas po 4 ir 5 kambarius, ga
ru apšildomas. Namo parankamai vė
liausios mados. Parduosiu už $9,500.- 
00, arba mainysiu ant mažesnio, na
mo, loto, bučemės, automobibaus. Ne
praleiskit progos.

Kreipkitės pas:
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

MAINYMUI ARBA pardavimui 80 
akrų farma Indiana valstijoj su ge
rais budinkais gyvuliais ir mašino
mis. Platesnėms žinioms kreipkitės 
šiuo adresu:

E. TALLAS,
22 E. 110 Place, Chicago.

PARDUlODAiMA medinis na
melis 6 kambariais ir garaižu. 
Elektros šviesa, karštu vande
niu šildomas, šalę namp lotas. 
Parduoda savininkas pigiai.

7233 S. RockvveJl St.
Tel. Vincennes 2256.

MORTGECIAI-PASKOLOS

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. J

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 

MAREK KRAUS 
1720 W. Chicago Avenue, 

arti Augštutinio Kelio. 
Kasa atdara kas vakaras 

A iki 9 vai. 
Raibame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRE8SMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madhon Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.
i ii. —. ..........  .i. i » i (■■.■■i i i, i

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

MISS DONNELLY, 
421 Belden Avė.,

Tel. Diversey 2132.t
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I NAMAI-2EME
PRAKALBOS APIE KLAIPĖDĄ
Kalbės K. Bielinis, Lietuvos Social

demokratų Partijos Atstovas ir P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius. 
Wicker Park Salėj, 2046 VV. North 
Avė., (arti Robey St. ir Milwaukee 
Avė.) Pėtnyčioj, Sausio-Jan. 19, 1923. 
Pradžia 7:00 vai. vakare. Įžanga lė
šų padengimui 15c. Draugai darbinin
kai — Northsąidiečiai! Momentas la
bai svarbus!! Ateikite visi 
bas.

j prakal-

NEDĖLIOJ, SAUSIO
Drg. K. Bielinis, Lietuvos 

mokratų Partijos atstovas 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 
vai. po pietų. Ateikite visi į prakal
bas.

21.
Socialde- 
ir buvęs

Brighton Park. — Liet. Atlet. ir Pa
šei. Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 19 d., 7:30 vai. 
vak., Kliubo svet., 3857 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Turime svarbių reikalų svarsty
ti. Taipgi bus rinkimas darbininkų 
dėl maskaradinio baliaus, kuris įvyks 
vasario 3 d., Meldažio svet.

— F. A.

Roseland. — “Aušros” mokyklos 
mokinių susirinkimas įvyks pėtnyčio- 
je, Sausio 19 d., 7:30 v. v., 
kambariuose. Visi kurie užsiregistra
vote, malonėkite ateiti ant susirinki
mo; taipgi atsiveskite savo draugus; 
šis susirinkimas yra svarbus, nes tu
rėsite nutarti, ko mokinsitės. Kviečia 

“Aušros” Mokyklos Komisija.

“Aušros”

Bus laikomas metinis susirinkimas 
Darbininkų Vartotojų Korporatyvės 
Bendrovės Krautuvės šėrininkų St. 
Charles, 111., sausio 19tą dieną, 7tą 
vai. vakare, Bažnytinėje Svetainėje.

Direkcijos raštininkas, S>. M.

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sekmadieny], sausio 21 d.. 4:30 vai. 
no pietų, Raymond Chanel’yi. 816 W. 
31 gatvė. — Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos ir krutamieji paveikslai bus 
sausio 21 d., 7:30 vai. vakare, 816 
VV. 31 St. — Komitetas.

Liet. Tautiškos Kapinės; įvyks me
tinis visuotinas susirinkimas sekma 
dieftj, sausio 21 d., 1 vai. po pietų, 
Mildos svet., 3138 So. Halsted gatvė. 
Malonėkit atsilankyti visi lotų savi
ninkai ir draugijų atstovai, nes bus 
pranešta visas kapinių stovis ir kas 
ienai buvo veikiama per 1922 metus 
ir kiti svarbus reikalai. — Valdyba.

l)r-stės Lietuvos Gojaus metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienj, sausio 
21 d., vai. po pietų, D. Shemaičio svet., 
kampas 18tos ir Union gatvių. — F. A.

I). L. K. Keistučio Pašelp ir Polit. 
Kliubo Dramos skyriaus susirinkimas 
įvyks šiandie Sausio 19 d., 7:80 v. v., 
hlcKinley Paik svetainėje. Visi dra- 
miečiai turite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi reikės 
rinkti naują valdybą dramos skyriui.

— Valdyba.

Bridgeportas. — šv. Domininko 
draugija laikys metinį susirinkimą 
sekmadienj, 21 d. sausio, 1 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio parapijos salėj, 32 
PI. ir Aubum Ave^ Nariai susirinki
te laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti Atsiveskite draugų 
dėl prisirašymo prie draugijos.

— Nut. Rašt. A. Bugailiškis

Prakalbos rengiamos sekmadienį 
sausio 21 dieną, 2 vai. po pietų, prie 
Archer ir 72ros gat. Tikslas — su
tverti Pietvakarinio kampo Chicagos 
Kliubą; tai yra tarpe Cicero Avė. ir 
Summit Archer Avė. apylinkės kvie
čiami ypatingai tos apylinkės gyven
tojai kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

— Kviečia Komitetas.

šv. Petronėlės Draugijos vakarienė 
keliama šeštadienį, sausio 20, šv. Jur
gio par. svetainėj, Bridgeporte. Pra
džia 8 vai. vakaro. — Komitetas.

Roseland. — D.S.S. 137 kp. susi
rinkimas įvyks sekmadienj, sausio 21 
d., 10 vai. ryto, Chas. Strumilo svet. 
Nariai ir norintys prisirašyti kviečia
mi jKUilaflkyti laiku.

— Organizatorius.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choras 
laikys dainų repeticiją sekmadienio 
rytą, sausio 21 d., 1923 m.. Mark 
VVhite Suuare Parko svetainėje (Kny
gyne). Visi dainininkai malonėkit bū
ti ant dainų, taip pat ir nauji dai
nininkai galit prisidėti ir dainuoti, 
nes mokys naujas mokytojas.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestrą rengia koncer
tą pagerbimui sveč’o K. Bielinio, sau
sio 24, 1923, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. Bukite visi prisirengę 
prie minėto koncerto.

— Komitetas.

JULIJONAS GRUBLIAUSKAS
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu sausio 17 dieną, 1923 m., 
12:30 naktį, sulaukęs amžiaus 
49 metus. Paėjo iš Triškių vals
čiaus, Buišių kaimo, Šiaulių ap
skričio. Paliko nubudime mote
rį Oną, Lietuvoje brolius Petrą 
ir Legeušą. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 22 d., 9 va
landą rytą iš namų 819 W. 34th 
PI. į šv. Jurgio bažnyčią, iš te
nai į Šv. Kazimiero kapines. Gi
minės ir draugai bukit malonias 
dalyvauti laidotuvėse. Tegul tau 
mano mylimas vyre būna leng- 

I va žemelė ilsėtis. Pasilieka nu- 
I liūdime moteris Ona.

Am. Jaunų Lietuvių Tautiško Kliu- 
bo vakaras įvyks sausio 20 d., Suba- 
toj, Mildos svet., 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 7-tą vai. vak.

— Komitetas.

Roseland. — LSS. VIII Rajono Cen
tro Komitetas ir kuopų valdybos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, saus. 20 
d., 8 v. v. Bridgeporto Naujienų Sky
riuj, 3210 S. Halsted St. Yra labai 
svarbių reikalų; būtinai visi susirin
kit. VIII Rajono Rašt. A. Grebelis.

18-tos Kolionija. — Lietuvių Lais- 
vamanių 1 kp. rengia prakalbas su 
paveikslais Subatoje, sausio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Malinausko salėj. 
Bus kalbama temoje “Rymas ir Lie
tuva”. Visi 18-tos kolionijos kviečia
mi atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

— Komitetas.

Lietuva Skolinimo ir Namų Staty
mo Dr-ja laikys metinį susirinkimą, 
sausio 22rą, žemaičio svetainėje, 1750 
S. Union Avėk 8tą vai. vakare. Da
lininkai šios Bendrovės pribukite su
sirinkimam

’J. P. Evaldas, Sekr.
' 840 W. 33rd St.

Birutės Kalno draugija laikys me
tinį susirinkimą septintadienj, sausio 
21, 1923, Urbono svetainėje, 3301 Au- 
bum Avė., pradžia 1 vai. po pietų. 
Visi nariai bukit malonus būti susi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų apsvarstymui. Kurie buvot ant va
karienės atsilankykit j susirinkimą ir 
jstokit į draugiją. — Valdyba.

BRANGUS DRAUGAI. 
Tik perskaitykit mano pa
reiškimų. Tai yra vieninte
lis būdas, kuriuo aš galiu 

jums pasakyti.
tūkstančių dėkingi} laiškų, aptu-Iš

retų iš visų šalies kraštų ir nuo dau
gelio žmonių, kurie atvyko čia į Pitts- 
burghą pasimatyti su manim1 asme
niškai padėkoti man už padėjimą 
jiems atgriebti sveikatą, aš pradėjau 
manyti, kad mano dabar pagarsėju
si Bulgariškoji Arbata Kraujui pada
ro ligoniams ir nesveikiems žmonėms 
daugiau gero, negu kitas kokis vai
stas pasauly.

I Aš esu arti 60 metų amžiaus, te- 
I čiaus jaučiuos kaip jaunas žmogus.
Iš pradžių aš pasidariau Bulgariškos 
Žolinės Arbatos sau ir savo šeimy
nai, po to mano draugai pradėjo pra
šyti manęs, kad duočiau jų“ sergan
čioms motinoms, tėvams, pačioms, vy
rams ir kitiems jiems mylimiems. Ji 

I pagelbėjo atgriebti sveikatą tiems, 
kurie buvo netekę vilties. šiandien I 
milionai žmonhi visose pasaulio daly
se vartoja Bulgarišką Žolinę Arbatą.

Jie žino, kad gausi sunka išvirta 
iš šaknų, žievių, lapų, sėklų, žoliij ir 
žiedų padeda sergantiems žmonėms 
atgauti sveikatą.

Baisios posargų epidemijos metu 
nuo 1918 iki 1920 m. Bulgariškoji Žo
linė Arbata buvo sėkmingai varteja- 

į rna prieš šitos ligos puolimus. Žmo- 
' nės greitai pamatė, kad Bulgariško- 
Į ji Arbata Kraujui, geriama garuojan
čiai karšta prieš einant gulti priver
čia kraują greičiau tekėti, gąrai iš
varo prakaitą ir išvaro nuodus iš vi
durių. Pareikalavimas buvo toks di
delis, kad aš buvau priverstas vary
ti fabriką dieną ir naktį, kad išpild
žius užsisakymus, ateinančius su kiek
viena korespondencija..

Aš noriu, kad kiekvienas, kurį? 
skaito šitą pareiškimą, suprastu, kad 
vienintelis būdas, kuriuo aš galiu su
pažindinti jį su mano stebuklingo vai
sto nuopelnais yra per šitą gerbiamą t 
laikraštį.

Aš turiu tokį užsitikėjima Bulga
riškąja Žcline Arbata, kad kiekvienas 
aptiekininkas yra mano įgaliotas su
grąžinti pilną pirkinio kainą, jei ji 
nepagelbsti.

Su pagarba, H. H. Von Schlick, 
President.

Pastaba: — Tose vietose, kur nėra 
nptieku, aš mielai pasiųsiu apmokė
tu paštu vieną didele šeimine dėžu
te už $1.25, ar 3 už $3.15, arba 6 už 
£5.25. Adresuokite man: H. H. Von 
Schlick, President, Marvel Products 
Comnanv, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 

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

JIEŠKAU savo nvoter^ Karol’nos 
Mišeikienės, kuri prasišalino nuo ma
nęs sausio 16 d., 1923. Kas tokią mo
terį patčmys, bukit malonus man 
pranešti, arba ji pati tegul atsišau
kia, nes aš nežinau ką daryti su tur
tu. A. MIŠEIKA, \

3542 Ix)we Avė.

JIEŠKAU Juozapo Dalmanskio, pa
eina iš Prienų dvaro, Čekiškės vals
čiaus, Kauno apskričio. Pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y. Jei kas žinote, 
malonėkit pranešti arba pats tegul 
atsišaukia.

PETRAS STAŠAITIS, 
843 W. 34th St.

JIEŠKAU LIUDVIKO MAKU- 
šiaus, kuris neseniai iš Škotijos at
važiavo. Bukit malonus atsišaukti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

ANTANAS LEKAS,
843 W. 34th St., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugų, Juozo 
Lukošaičio ir Kazimiero Jozapace, 
Liudviko Budre, Julijono Budre ir 
Leono Rininckfo. Visi Šiaulių apskri
čio, Kuzavinės kaimo. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žinote pranešti.

M. SAULIS,
Box 374, Minonk, III.

JIEŠKAU savo pačios Juzefos Bra
zauskienės, kuri prasišalino nuo ma
nęs sausio 12 d., 1922 m. pasiimda- 
ma su savim vieną vaiką 5 metų, o 
kitus du palikusi man ir pasiėmė pi
nigų ir ūkės raštus (deed). Ji yra 
mažo ūgio, vaiko vardas Petrukas. 
Jei kas tokią žinotų, prašau duoti 
man žinią. Juozas Brazauskas, Box 
33, Frontier, Minn. ~ .

VYRŲ
REIKALINGAS duonos išve- 

žiotojas po Chicagos miestų. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės

3357 Auburn Avė. I ,

DIDELIS PIGUMAS. Parduosiu 
arba mainysiu ant loto, bučernę ii 
grosernę. Pasiskubinkite, turiu par 
duoti greitai. Atsišaukite į Naujiem 
Skyrių Brighton Parke.

4138 Archer Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS švarus ir apšildo

mas kambarys jaunam vaikinui West- 
siaėi, arba Brighton Parko apie! i n- 
kė.i. Turi būt rami vieta ir inteligen
tiški žmonės.

REIKALAUJA PRITYRUSIŲ 
SKRYNDIRBIŲ.
KIREIPTIS:

Davis Phonograph Co.
314 W. 43-rd St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

. 1614
Phone

J. M., 
West 46tn St. 
Boulevard 0672

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba vienam; kambarys di
delis ir šviesus; išduosiu pigiai, kam
barys šildomas, su valgiu, ar be val
gio. Mes gyvename ant 2 lubų iš 
priekic. J. K.,

703 W. 21 PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų pardavinėti sviesto krautu
vėj, $13.00 į savaitę. Tivri būt 
16 motų.

4801 S. Ashland Avė.

REIKALAUJA moterų Skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarines sąlygos. 
Puse dienos šeštadieniais.

Kreiptis: M r. Rosenberg 
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.

REIKALAUJA MOTERŲ skudu
rams skirstyti. Nuolatinis darbas, ge
ras mokesnis, geros sanitarinės sąly
gos, pusė dienos šeštadienį.

Kreiptis — iMr. Rcsenberg. 
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.
--------------------- - ........................ K ■ 1 ""

REIKALAUJA jaunos mo
ters stenografės, pr i tyrimas nė
ra reikalingas; turi mokėti 
skaityti lietuviškus laiškus. 
Kreiptis — Georgi and Vitak 
Music Co., 4639 S. Ashland Av.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKAIAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintųjų. 
ARNOJJ) SCHWINN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

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

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St.

REIKALAUJAMA LANGŲ 
plovėjų. 

CHICAGO WINDOW 
CLEANING co.

62 W.' Washington St., 
Room 21.

KARINTŲ KARPENDERIŲ 
prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Car and Foundry Co., 2310 S. 
Paulina Street.

REIKIA AGENTŲ. X
Į visus miestelius ir kaimus. Pa

tyrimas nereikalingas. Pardavinėja
ma naujo išradimo gyduolės nuo skau
smo, sutinimo, šalčio, reumatizmo ar
ba viduriu nemalonumu. Rašykit ar
ba atsišaukit tuojau. Alberta Medicine 
Co., 2338 W. 23rd PI., Chicago, III.

. REIKALINGAS žmogus pri
tyręs prie elektrinio pundus ri
šamojo -spausto skudurų ma
gazine; nuolatinis darbas. 
Kreiptis West Side Metai Refi- 
ning Co., 2917 S. La .Šalie St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

lietuvių kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis — liga.

4544 S. Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
siduoda lengvų gėrimų saliu
nas ant geriausio kampo, už 
prieinamų kainų. Kreipkitės 
vakarais po 7 valandos vakare.

3047 Archer Avė.

BIZNIERIAI SALIUNČIKAI!
Didelė proga, tikros aukso mainos 

— parduosiu saliuną; randa pigi, pi
nigai kaip Šienas.

Telefonuok: Canal 7083 
FRANCKEVICZ, 

2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI.
Minkštų gėrimų salonas lietuvių 

apylinkėj, 
durys nuo

2512 Blue Island Avė., 3 
Ijeavitt gat. Lysas vie

niems metams, su 4 kambariais gy
venimui. Randa $50 mėnesiui. Par
duos už pinigus labai prieinamai.

MILLAY & DOODY.

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

CHICAGO BLDG. MATERIAL
& WRECKING CO.,

1443 Blue Island Avė. i

PARSIDUODA saliunas, gera 
vieta 'lietuviui, nes čia daugiau
sia apgyventa lietuviais. Prieža- 
stis pardavimo savininkas ei
na į kitą biznį. 2501 W. 46th St., 
Tel. Lafayette 4421.

PARDAVIMUI kepykla, su namu, 
dviem pagyvenimais, ant trijų lotų. 
Geras biznis, išdirbtas per ilgus me- 

Priežastis pardavimo, išvažiuo- 
ant ūkės.

JULIUS YECIUNSKI,
125 So. 13th Avė., 

Maywood, III.

tus. 
jam

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bucernė ir grosemė, arba mainysiu 
ant saliuno. Vieta ‘visokių tautų ap
gyventa Brighton Parke. Priežastis 
pardavimo —. partnerių nesutikimas. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių Bright
on Parke.

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė lietuvių apylinkėj, šviežios pre
kės ir visi įtaisymai. Pigi randa su 
kambariais. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Atsinešk depozito. Kaina $2,- 
000.00.

562 W. 18th St.
Tel. Roosevelt 7776.

PARDUODAMA mašina kum
piams piaustyti — American 
Ham Slicer — geram stovy; var
tota tik 3 savaites. Parduos-pi
giai.

1723 S. Jefferson gat.
i : ■

PARDAVIMUI barbernė, lie
tuvių kolonijoj, Brighton Par
ke. Yra du krėslai ir viskas bal
tai padabinta. Nauji visi ra
kandai.

Phone Lafayette 0644

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu arba pulruimis, labai 
geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa. Priežastis pardavimo, 
negaliu vienas apeiti visų biz
nių. 683 Milwaukee Avė.

MAINYMUI AR PARDAVI- 
mui .garažo 
vieta, gerai 
gerai eina, 
ko tirninčio

724 W. 19th St.
» , 1! , * S , . 1 v * •

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

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

PARDAVIMUI saliunas su 
tjrimis pagyveni mini ikambal- 
riais. Svetimtaučių apgyventa 
vieta. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės:

3553 So. Wallace St.

PARSIDUODA kampinis sa
liunas, gera vieta ir pigiai, 

5001 South Ashland Avė.
Chicago, III.

PA R J )UOI) AM A čcverykų 
taisymo šapa; turi būt greita 
parduota; biznis geras ir vieta 
gera. Kreiptis:

2005 Canalport Avė.

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

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

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

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

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

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

$1000.00 PIGIAU!
Parduodama namas 2 pagyvenimais 

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

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS!
Išmainysiu kampinį mūrinį namą 

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

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių saldumynų biznis. Ly- 
sas da penkiems metams. Ran
da 40 dol. ir sykiu 5-ki ruimai 
pagyvenimui. Parsiduoda už 
$1,200.00 Adresas:

5135 S. Ashland Avė.

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

P. L.,
3616 So. Halsted St. 4

Extra Extra
Brighton Parke parsiduoda biznia

vus namas, pirmos klasės bučemė ir 
grosernė. Biznis geras ir graži, nau
ja apygarda, aukštesnės klasės žmo
nų) apgyventa. Priežastis pardavi
mo: važiuoju namo, tai yra į Lietu
vą. Parduosiu ir fomičins prieinama 
kaina.

Kreipkitės:
2462 W. 46th P).,

Chicago, III.

PARSIDUODA SALIUNAS, 
puse arba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824.

EXTRA EXTRA
Pardavimui lotas su ofisu geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto, arti Uni- 
versal State Banko prie Halsted gat, 
į trumpą laiką bus vertas $10,000; da
bar randos neša $35 į mėn.; kontrak
tas baigias, bus $50. Kaina $7,000 iš- 
mokeščiais, už pinigus mažiau. Savi
ninkas galima matyti kasdien krau
tuvėj 3236 S. Morgan St.

ANTANAS JABLONSKIS.

PARSIDUODA restauracija lietu
vių apgyventoj kolonijoj. Norintiems 
restauranc biznio gera proga padary
ti pinigo. Priežastis pardavimo, tu
riu du bizniu; vieną turim parduoti.

Kreipkitės j
NAUJIENŲ SKYRIŲ

3210 So. Jlalsted St., No. 23.
<

IŠMAINYMUI.
Kampinis naujas mūrinis namas 

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

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI 7 ruimų mūrinis 
namas. Parduosiu arba mainysiu ant 
bučernes, saliuno, ir gero automobi
lio. Name yra mažiukas biznis, no
riu išleisti ir eiti į didesnį biznį.

Atsišaukit:
3604 So. WaBace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS su vi
sais barais; randos $30 mėnesiui; 8 
ruimai gyvenimui. Taipgi parduoda
mu gąras 2Vs tonų trokas geram sto
vy, pigiai- Turiu du bizniu ir vieną 
turiu parduot. Atsišaukit greitai.

516 W. Roosevelt Rd.

DIDĖJĄS BARGENAS. Par
siduoda puse garažaus biznio, 
biznis gerai išdirbtas; geras 
uždarbis. Parduosiu už tikrų 
pasiūlymų. J. M. 2857 W. 39 pi

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
apie $6000 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa
arsite ant vietos. Atsišaukite pas J. 
Yushkewitz, 4034 Archer Avė., prie 
Califomia Avė., Chicago, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Parsiduoda 2-jų aukštų kampinis 

muro namas po 4 ir 5 kambarius, ga
ru apšildomas. Namo parankumai vė
liausios mados. Parduosiu už $9,500.- 
(10, arba mainysiu Ant mažesnio, na
mo, loto, bučernes, autemobiliaus. Ne
praleiskit progos.

Kreipkitės pas:
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI PIGIAI saliunas, 
biznis išdirbtas; pigi randa, kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsit 
ant vietos. Nepraleiskit geros, progos, 
nes turiu apleisti šį miestą.

P. SKRABUTĖNAS,
153 E. 107th St., Roseland,

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. Šauk 
?airfax 1459.

MAINYMUI ARBA pardavimui 80 
akrų farma Indiana valstijoj su ge
rais budinkais gyvuliais ir mašino- 
mth. Platesnėms žinioms kreipkitės 
Šiuo adresu: %

E. TALLAS,
22 E. 110 Place, Chicago.

m.

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

PARSIDUODA PIGIAI 2 (show 
cases) du staliniai, 2 counteriai, vie
nas ofiso naujas counteris, šeši krė
slai, seifas, ice baksas ir kiti daik
tai.

Atsišaukite greitai.
3113 So. Halsted St.

NAUDOKITĖS PROGA.
Norėdami gyventi vienoj iš Chica

gos gražiausių vietų ant So. West 
šalies miesto ir sykiu turėti didelį 
nuošimtį ant pinigų, nepraleiskite ši
tą stebėtiną bargeną. 3 pagyvenim-ai, 
naujas mūrinis namas, 1 flatas 6 
camb. ir 2 po 7 kamb. garu apšildo
mi, Colonial Pcrches, ir visokie įtai
sai kokius tik gali turėti modemiš
kas namas. Renda $255.00 į mėnesį, 
(aina tik $17,500. įmokėti $7,000.00. 
Veikit tuojau, nes šis bargenas ilgai 
nebus. Kreipkitės pas:

S. L. FABIONAS COMPANY, 
Klauskite L. R. Bushman, 

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

PARDUODAMA medinis na
melis 6 kambariais ir garažu. 
Elektros šviesa, karštu vande
niu šildomas. Įšale namo lotas. 
Parduoda savininkas pigiai.

7233 S. Rockwell St.
Tel. Vincennes 2256.
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MORTGECIAI-PASKOLOS

AUTOMOBILIAI

ĮSIGYK SAVO NUOSAVĄ NAMĄ.
Jei persunku,' mes padėsim pirma 

įsigyt lotą gražioj lietuvių kolonijoj. 
Lotą gausi lengvais išmokėjimais; 
mes pastatysime namą, kurį išsimo
kėsite kaip randą. Platesnių žinių 
klauskite — Naujienos Box 196.

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

ANT NAUDOS.

I. L FABIONAS 60

PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas, Westcott sedan 1922 metų, mę- 
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais .virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARSIDUODA TROKAS 1% tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, galima padaryti geras pragyve
nimas. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės: /
3619 So. WallaceA St.

1 lubos.

DIDELIS BARGENAS.
6 ruimų namelis, elektros 

šviesa, visi ištaisymai apmokė
ta, arti 2 karų linijų,^garažas. 
Greitai parduodant $2650; mes 
taipgi turim didelius lotus mie
ste arti karų linijos nuo $195 
augištyn. Lengvi išmokėjimai. 
J. N. Zowert 4400 S. Kedzie Av.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

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

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARSIDUODA 4 ruimų vi
sai mažai vartoti rakandai. Par
duosiu prieinama kaina, nes 
turiu išvažiuoti į Latvi jų; ma
tyti galit visados. 1148 W. 
88th St. Arti Racine Avė.

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 tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

BARGENAS, mūrinis namas 
ant dviejų lotų 6 pagyveni
mais, visi 
maudynės, elektra;
menesį $162. Kaina $15,000 
3136 S. Emerald avė. 3 lubos

.po 5 kambarius; 
randos į

BIZNIERIAMS PROGA!
Parsiduoda geriausis kampas piet

vakarinis Archer Avė. ir Sacramen- 
tc Avė. Tinka dėl bankos, department, 
Storo, aptiekos arba ofisų viršui. Ir 
turiu 55 pėdų ant Archer Avė., palei 
yellą 149 pėdų. Tinka dėl garage ar
ba štorų. Kam reikia gerų bizniavų 
lotų, tai įsigykit, nes Archer Avė. 
yra geriausia biznės gatvė. Čion yra 
sveikas oras, čystos gatvės, nauji na
mai ir gera transportacija. Todėl čia 
tūkstančiai prakilnesnių lietuvių ap
sigyvena ir biznius užsideda ant Ar
cher Avė., todėl lotų kainos brang
sta kasdien.

W. WAISHWELL, 
813 — 23 Avė., Melrose Park, III.

SPECIALIS PARDAVIMAS.

Parsiduoda medinis 5 ruimų 
namas, geram stovyje; elektra, 
vanos. Parduosiu pigiai, nes 
noriu pirkti f urmų ir persikelti 
ant jos gyventi.

7230 South Talman Avė.

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINfiS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

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

MISS DONNELLY, 
421 Belden Avė., 

Tel. Diversey 2132.


