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Streikas Ruhr distrikte
Vokiečiai ginklu priešinsis 

franeuzams

Cliicagiečiai sveikina 
Klaipėdos lietuvius

Pasiuntė sveikinimo telegramų 
Manosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetui.

CHICAGO. — Vakar nepar
tinis Chicagos lietuviu Klaipė
dos komitetas, susidedantis iš 
21 asmens, pasiuntė sveikini
mo telegraanų Klaipėdos krašto 
lietuviams. Telegrama tapo 
pasiųsta Mažosios Lietuvos Vy
riausiam Gelbėjimo Komitetui, 
kuris vadovavo Klaipėdos kra
što lietuvių sukilimu ir sudarė 
naujų Klaipėdos knisto valdžių. 
Telegrama pasiųsta per žinoma 
Mažosios Lietuvos vienų seniau 
siu darbuotojų, Martynų Jan
kų. Telegrama yni sekama:

“Martynas Jankus, 
“Liepojaus g., 5, 
“K laipėda.
“Sveikiname Klaipėdos kraš

to lietuvius ir linkime jiems 
pasisekimo kovoje už savo lai
svę ir susijungimų su Lietuvos 
Respublika.

“Chicagos Lietuviu Klaipė
dos Komitetas,
“Bradchulis, Pirmininkas“

Chicagiečiti telegrama 
Hardingui

Prašo pavartoti savo įtaką leis
ti Klaipėdos gyventojams be 
kliūčių tvarkyti savo reika
lus.

CHICAGO. — Nepartinis 
Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
komitetas, kuris vakar pasiun
tė pasveikinimo telegramų
Klaipėdos krašto lietuviams,
pasiuntė taipjau telegramas
Jungt. Valstijų prezidentui
Hardingui ir valstybės sekreto
riui Hughes. Pastarųjų prašo
ma panaudoti savo įtakų leisti 
Klaipėdos gyventojams be jo
kių kliūčių tvarkyti savo rei
kalus ir įvykinti savo troškimų 
susijungti su Lietuva. Tele
gramos prezidentui Hardingui 
ir valstybės sekretoriui sako:

“Amerikos piliečiai lietuvių 
kilmės yra labai susirūpinę 
tais telegramų pranešimais, 
kad Europos talkininkų vald
žios siunčia karinius laivus ir 
kariuomenę Klaipėdos uostau 
su pasiryžimu ginkluota jiega 
nuslopinti Klaipėdos krašto 
žmonių sudarytųjų vyriausybę 
ir pastatyti juos po paminėtųjų 
valdžių įgaliotos komisijom 
kontrole. Bijodami, kad iš to 
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Nedelioj, Sausio 21d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Ateikite visi į prakalbas.

Į k

gali kilti kraujo liejimas Klai
pėdos krašte, mes 1(M),OOO Ch 
cagos lietuvių vardu prašome 
jus, pone Prezidente (Sekreto
riau) pa vartoti savo įtakų tal
kininkų valdžiose, kad jos leis
tų Klaipėdos krašto gyvento
ja ms be kliūčių tvarkyti savo 
reikalus ir įvykinti savo senų- 
jį troškimų sujungti savo kraš
tų su Lietuvos Respublika.

“'Chicagos Lietuvių Klaipė
dos Komitetas,
“Bradchulis, Pirmininkas.“
Be to tas pats komitetas ren

gia didelį mass-initingą Klaipė
dos reikalais ryto, 2 vai. po 
piet, First Regiment Armory 
svetainėje (Michigan Avė. ir 
16-ta^gatvė), kuriame bus pla
čiai išaiškinta dabartinė padė
tis Klaipėdos krašte, taipjau 
bus užprotestuota prieš intry- 
gas talkininkų, kurie tariasi 
ginkluota jiega nuslopinti Klai
pėdos krašto gyventojų valių.

Neteisingas gandas
Vakar Chicagoje buvo palei

stas gandas, kad Tautų Sąjun
ga buk pripažinusi Klaipėdą 
Lietuvai.

Pasiteiravę atatinkamuose 
šaltiniuose sužinojome, kad 
panašių žinių nebuvo gauta ir 
kad tas gandas apie pripažini
mų Klaipėdos Lietuvai yra ne
teisingas.

Gando neteisingumų patvirti
na dar ir tai, kad dabar nėra 
jokių tautų sąjungos posėdžių. 
Be to Klaipėdos klausimo riši
mas nėra tautų sąjungos kom- 
peticijoj. Jį riša Santarvės 
'Ambasadorių taryba Paryžiuje, 
kuri keletą dienų atgal nutarė 
siųsti į Klaipėdą nepaprastą 
misiją sutverti ten naują vald
žių po Santarvės kontrolėm c 
galutiną Klaipėdos klausimo 
rišimą atidėti tolimesniam lai
kui, kada bus pradėjusi da
bartinė suįnrtė Europoje.

Ruhr angliakasiai 
sustreikavo

ESSENAS, sausio 19.— 5,000 v
vokiečių angliakasių, kurie 
dirbo Vokietijos valstybės ka
syklose Rurr distrikte, kurias 
franeuzai rekvizavo, sustreika
vo šiandie po piet. Angliaka
siai sustreikavo nežiūrint fran
cuzų įspėjimo prieš streiką.

Franeuzai užėmė Esseno sky
rių reichsbanko. Tame banke 
yra visi pinigai, kurie turi ryto 
būti išmokėti algomis anglia
kasiams.

Penki Herrino angliaka
siai išteisinti

Ju;ry iš teisino juos po 26 va
landų tari mos. Bylos nagri
nėjimas tęsėsi visą mėnesį.

MARION, 111 ., sausio 19.
VVilIiamson pavieto teismo ju- 
ry šiandie, po 26 valandų turi
mos, išteisino penkis Herrino 
angliakasius, kurie buvo teisia
mi už užmušimą vieno streik
laužio laike streiklaužių sker
dynės pereitų vasarų.

Teismo nuosprendis tapo pa
sitiktas labai ramiai ir jokių 
demonstracijų, jokio sujudimo 
nebuvo. Prieš tai įspėjo ir 
pats teisėjas. Jury susidėjo iš 
tolimesnių apielinkių fermerių.

Valstijos prokurorai jaučiasi 
labai nesmagiai. Visų šia bylų 
finansavo Illinois kapitalistai 
ir jiems dabar, išleidus dauge- 
,į tūkstančių dolerių, nepasise
kė nuteisti angliakasių. Nors 
jrokurorai tvirtino, kad jeigu 
šie angliakasiai) bus išteisinti, 
;ai daugiau ir nebandoma bus 
eisti, bet turbūt gavę dau

giau pinigų, dabar ketina teis
ti ir kitus apkaltintuosius. Visi 
dėl tų riaušių yra apkaltinta 75 
angliakasiai. Bylų prieš šiuos 
angliakasius prižiūrėjo pats 
generalinis valstijos prokuro
ras Brundage.

Tikrasis bylos nagrinėjimas 
tęsėsi keturias savaites. Buvo 
pastatyta šimtai liudytojų iš 
abiejų pusių. Be to ėmė apie 
mėnesį laiko iki tapo išrinktas 
jury.

Kaltinamosios pusės liudyto
jai įrodė, kad Southern Illinois 
Coal Co., atsigabeno mušeikas 
ir streiklaužius, kurių pagelba 
bandė operuoti savo paviršiu 
kasyklą. Mušeikos buvo gerai 
apsiginklavę, turėjo kulkosvai
džių ir granatų ir tiek įsidrąsi
no, kad pradėjo užpuldinėti 
žmones ant viešo kelio ir pas
kui tų kelią visai uždarė. Ūki
ninkai apie kasyklų nė ant sa 
vo žemės negalėjo pasirodyti. 
Gabaus mušeikų siautimas pri
ėjo prie to, kad jie* nušovė tris 
beginklius streikierius. Tas iš
šaukė kovų su mušeikomis, 
mušeikos tapo nuveikti ir su
imti. Vedant juos niekurie 
bandė pabėgti ir visaip tyčio
jos iš angliakasių ir juos pro
vokavo. Ištiko mušeikų skerdy- 
nė, kurioj virš 20 mušeikų ir 
streiklaužių liko užmušta. Kas 
iš minios juos užmušė, nežinia. 
Tapo liudytojų įrodyta, kad 
kaltinamieji žmonės visai sker
dynėse nedalyvavo ir buvo toli 
nuo skerdynių vietos.

Angliakasių advokatai labai 
patenkinti teismo nuosprend
žiu. Jie netik džiaugiasi tuo, 
kad angliakasiai tapo išteisin
ti, bet kad jų byla galės prisi
dėti prie to, kad mušeikos il
gainiui taps panaikinti ir kad 
jų nebus vartojama rišimui 
industrinių ginčų.

SUSPENDAVO PARLAMEN
TINI NELIEČIAMYBĘ.

PARYŽIUS, sausio 19.— La
bai triukšmingame, posėdyje, 
kuriame buvo ir muštynių, at
stovų butas vakar vakare sus
pendavo parlamentinę nelie
čiamybę komunisto atstovo 
Marcei Cachin. To reikalavo 
valdžia, kuri nori Cachiną areš
tuoti.

Sudegė penki lietuvėj 
vaikai

RINGHAMIPTON, N. Y., — 
Pereito antradienio naktį gais
re, kuris sunaikino apatinę da
lį namo lietuvio Juozo Kuoka- 
lo (Kokalio), žuvo ir penki jų 
vaikai, nuo 2 iki 13 metų am
žiaus — Juze, Jonas, Ona, Juo
zas ir Stepas. Juos visus rasta 
drabužių kambarėly sale mie
gamojo kambario ant antro 
augšto. Jie nebuvo sudegę, bet 
buvo užtroškę nuo durnų ir 
karščio, nes ugnis antro augš
to nebuvo pasiekusi. Kuoka- 
las iš priekio laikė kavinę, kur 
nesenai rasta degtines ir jis 
dabar lauke teismo.

Abu tėvai tapo areštuoti ir 
bus laikomi iki nebus ištirta 
gaisro priežastis. Kuokalas yra 
gerokai apdegęs. Jis sako, kad 
kerosininė lempa netyčiomis 
išpuolusi iš jo rankų, kas ir 
pagimdė gaisra. Ret kitokių 
paaiškinimų iš jo negalima iš
gauti, nė kaip lempa išpuolė, 
nė kuriame kambary tai atsiti
ko, -nė kam lempa taip vėlai 
naktį buvo vartojama. Kuo
kai ienė irgi serga ii’ iš jos ne
galima nfeko išklausti. Jiedu 
dar nežino, kad jų vaikai yra 
žuvę.

Policija betgi sako, kad Kuo
kalas buvo apygirtis, kada j 
areštuota ir kad nelaimė išti
ko laike barnio. Tada lempa 
arba buvo apversta, arba Kuo
kalas metė jąiį savo pačių. 
Manoma taipjau, kad vaika 
pasislėpė drabužių kamaraitėj 
bijodamies barnių ir ten už
troško nuo durnų, kįlus gais
rui.

MIRfi DOMINYKAS 
SIMONAVIČIA.

INDIANA HARBOR, Ind.— 
Praeitų trečiadienį, sausio 17, 
apiie 10 vai. ryto rasta lovoj 
negyvas Dominykas Simonavi- 
čia, 41 metų amžiaus. Buvo 
nevedęs. Priklausė vietos Lie
tuvių P. D. [ ką tos raidės rei
škia? Prašome korespondentų 
rašyti lokalinių organizacijų, 
vardus pilnai, nes iš pirmuti
nių raidžių niekas jų vardų 
neatspės. Red.] Kliubui. Paėjo 
iš Kalvarijos parapijos, Telšių 
apsk. Ind. Harbore neturėjo jo
kių ginijnių; jei kur butų jo 
giminių Amerikoj, lai susižino 
su Vincu Gudaičiu, 3919 Fir 
St., Ind. Harbor. Kūnas iki 
laidojimo padėtas pas laidoto- 
ją į. Šulskį, 3819 Cedar St.

P. S. Rindokas.

TOKIO, Japonijoj, sausio 17. 
—Fukuoka mieste kįlo gais
ras, kuris sunaikino 500 namų, 
jų tarpe daug viešųjų namų, 
du teatru, telefonų centrą ir 
departainentinę sankrovų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 19 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,006 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais ii taip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.65
Austrijos 100 kronų .......... ..... M»<
Belgijos 100 frankų    $6.08 
Danijos 100 frankų ........... $19.43
Finų 100 markių ...........,......  $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.68
Italijos 100 lirų ................. a $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10-00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.67
Olandų 100 guklSnų ........... $39.59
Šveicarų 100 markių ........... $18.62
Švedijos 100 kronų .... ......  $26.90
Vokietijos 100 markių 54c

Vokietija rengiasi 
priešintis

Reichfewehr šaus į franeuzus, 
jei tie briausis Vokietijos gi- 
luftion.

RYMAS, sausio 19. — Vo
kietija pasiuntusi pranešimą 
Italijai, įspėdama, kad Vokieti
jos reichsvvehr šaus j Franci
jos kareivius, jei tie eis į Vo
kietijos gilumų. Italai sakosi 
pritaria greitam tautų sąjun
gos įsimaišymui.

Rusija koncentruoja 
savo armijas •

Koncentruojamos palei Lenki
jos ir Pabaltijos šalių rūbe, 
žius.

STOCKHOLM, sausio 18.
Tidningeir laikraštis išspausdi
no žinių apie didelį karinį vei
kimą Rusijoje Dauguvos upes 
apygardoje. Laikraštis tikri
na, kad Smolensko kariniame 
distrikte tapo paskelbtas karo 
stovis ir kad visi sovietų ka
reiviai Vitebske ir Smolenske 
tapo pasiųsti į pietvakarius 
(linkui Lenkijos rubežiaus) ir 
kad pasažierinių traukinių vai- 
gščiojimas tarp Polocko ir Mo- 
gilevo tapo sustabdytas, o 
traukiniai paimti kariuomenės 
reikalams.

Fortifikacijos buk būdavo ja
luos Dauguvos distrikte.

Žinia nėra patvirtinta jokių 
kitų šaltinių. 4

Rusai gelbės vokiečiams?
LONDONAS, sausio 18. — 

Times Rygos korespondentas 
sakosi patyręs iš patikėtinų 
šaltinių, kad Rusijos valdžia 
nu tarusi sumobilizuoti penkių 
metų konskriptus, tikslu pa
gelbėti Vokietijai, jei Vokieti
ja nutartų pasipriešinti Fran- 
cijai.

Angjlijos valdžia tečiaus ne
tiki žinioms, kad Rusija, Len
kija ar Vokietija mobilizuojasi 
prisirengimui pasitikti įvykius, 
kokie gali iškilti iš dabartinių 
Francij osrVok ieiti j os kfi vi rč i ų 
kontribucijos klausime.

Derybos dėl skolą pairo
WASHjINGTON, sausio 18. 

— Anglijos ir Amerikos dery
bos apie Anglijos skolas Ame
rikai paįro ir toliau jos bus ve
damos ambasadorių, kada bus 
gauta iš Anglijos valdžios dau
giau instrukcijų. Derybos tę
sėsi 10 dienų ir prie jokio su
sitarimo apie budus atmokėji- 
tno tų skodų neprieita, šiandie 
Anglijos misija išvažiavo į 
New Yorkų, o subatoj išplau
kia j Londoną.

Paliuosavo Larkiną
NEW YORK, sausio 19. — 

Gubernatorius Smith suteikė 
pardonų ir paliuosavo iš kalė
jimo darbininkų vadovų Jim 
Larkin, kuris buvo nuteistas 
penkiems metams kalėjiman 
už peržengimą valstijos krimi
nalinio sindikalizmo įstatymų. 
Larkin pasirašęs po kokiuo tai 
komunistų manifestu. Kalėji
me jis išbuvo jau virš dviejų 
metų. Kitas, kuris kariu su 
juo buvo nuteistas, dar tebe
sėdi kalėjime.

Graikai koncentruoja 
armiją

Turi sutraukę 75,000 kareivių 
Vakarinėj Turkijoj.

PARYŽIUS, sausio* 19.
Francijos užsienio reikalų mi
nisterijos gautomis žiniomis, 
Graikija dabar turi sukoncen
travusi 75,000 kareivių ant 
vakarinio Morica upes kranto, 
Vakarinėj Trakijoj.

Tankiai apsimainoma žil

viais su turkais skersai upę. 
Francuzų nuomone, graikai, 
delei gręsiančio Lausannos 
konferencijos paįrimo, nori 
apsidrausti nuo galimo turkų 
bandymo pasigriebti ir vakari
nę Trakiją.

Tuščias pasigirimas
Bostono Ivaškevičius giriasi, 

kad tai jis sukurstęs Klaipė
dos sukilimą.

KIA1PRDA, sausio 18 (Rašo 
Donald Day). —- Kaip Ameri
kos pilietis, besilankantys pas 
savo tėvus Lietuvoj, pradėjo 
valstiečių sukilimą, kuriame 
tapo paimtas visas Klaipėdos 
kraštas, buvo papasakota Tri
būne korespondentui.

Anthony Ivas (Ivaškevičius), 
36 m., per 19 metų gyvenęs 
BostotiC/ trys mėnesiai atgal 
atvyko į Lietuvą “smagiems 
laikams.“ Ivas yra prezidentas 
Buitie States • Financial Corp. 
ir taipjau manė ištirti galimy
bę prekybos tarp Lietuvos ir 
Amerikos.

“Klaipėdos lietuvių susirinki
me šešios savaitės atgal aš kal
bėdamas paklausiau kode! jie 
nepasiima kontrolėn to kraš
to,“ giresi Ivaškevičius. “Jie 
sakė, kad jie neturi pinigų. Aš 
atsakiau: ‘Štai 1,000,000 mar
kių’, Idįis ištikrųjų yra $100 ir 
pasiūliau suorganizuoti gelbė
jimo komitetą, veikimui už ne
priklausomybę.

“Laikęs Lietuvoj prakalbas 
per kelias savaites apie prohi- 
biciją Klaipėdoje, aš sugrįžau 
į Klaipėdos kraštų ir radau ko
mitetus suorganizuotus kiek
viename mieste. Aš daviau dar 
1,000,000 markių ir pagelbė- 
jau suorganizuoti Mažosios (Lie
tuvos valdžią ir savanorių pul
kus.

“Man labai daug gelbėjo Sta
sys Darius, chicagietis, kuris 
dalyvavo pasauliniame kare 
kaipo aviatorius ir sugrįžo į 
Lietuvą aplankyti savo šeimi- 
nų. Jis dabar yra savanorių 
lietenantu.

Didelis M ass- Mitingas 
dėl Klaipėdos

Nedelioj, Sausio 21 d., 2 v. p. p.
FIRST REGIMENT ARMORY, 

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 lietuviu komitetas.

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

Komitetas.

“Aš esu tikras, kad jei tautų 
sąjunga reikalaus svetimos 
kontrolės Klaipėdoje, kad lie
tuviai priims Anglijos ar Ita
lijos administracijų iki galės 

įvykti plebiscitas.
“Tečiaus franeuzai nebus 

priimti, kadangi jie nuolatos 
kooperavo su lenkais ir bandė 
rasti priežastį atiduoti tų kraš
tą Varšuvai. Savanoriai prie
šinsis francuzų sugrąžinimui.’’

Ivas yra prohibicionistas ir 
vienu pirmųjų patvarkymų, 
kuriuos išleido “Mažosios Lie
tuvos valdžia” buvo uždraudi
mas pardavinėti degtinę, nors 
alų ir lengvų vynų pardavinėti 
leidžiama.

Apkaltino 75 munšainerius
CHICAGO. — Federalinis 

d įstrik to teismas Indianapolis 
šeštadieny išnešė apkaltini
mus prieš 75 žmones ('.alumet 
distrikte, kurie išdirbinėjo ir 
pardavinėjo nuodingų nnmšai- 
nų. To munšaino daugiausia 
teko Chicaigai. Prohibicijos 
agentus privertė veikti ir stro
piau jieŠkoti munšainierių tas 
faktas, kad laike pastarųjų 
penkių mėnesių Chicagos dis
trikte nuirę nuo munšaino 135 
žmonės.

Apkaltintieji yra netik pa
prastai munšaineriai, bet žy
mus politikieriaii ir net kartais 
teisėjai. Jų vardų neskelbia
ma iki jie visi nebus areštuoti. 
Tarp apkaltintųjų yra ir Gary 
miesto teisėjas Wni. M. Dunn.

Tie munšaineriai buvo labai 
gerai susiorganizavę ir tankiai 
veikę išvien su prohibicijos 
agentais. Jie taipjau šmugelia- 
vo degtinę iš Detroito į Chica- 
gą ir jų šmugelio keliai buvo 
labai gerai dabojami, taip kad 
jie niekados nepakliudavo į 
valdžios' rankas.

4 vaikai sudegė
FORT DODGE, la., sausio 16. 

—Keturi vaikai, visi jaunesni 
kaip 5 metų, žuvo nuo durnų 
gaisre Hugh Carlson namuose. 
Vaikai žaidė su degtukais.

Pasirhirė Wallace Reid.
LOS ANGELES, sausio 18.— 

Šiandie pasimirė sanatorijoj 
garsus krutamųjų paveikslų 
aktorius Wallace Reid. Jis su
sirgo keletą mėnesių atgal, ka
da bandė nuveikti įsigalėjusį 
opiumo vartojimo paprotį. Tas 
opiumas ir privedė jį jnie mir
ties.

ORAS

šiandie —nepastovus ir bis- 
kį šilčiau.
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Chicagiečiai sveikina Klaipėdos lietuvius
5 Herrino AngiaKasiai Išteisinti Vokietija rengiasi 

priešintis
Streikas Ruhr distrikte

Vokiečiai ginklu priešinsis 
franeuzams

Chicagiečiai sveikina 
Klaipėdoj lietuvius r "

Pasiuntė sveikinimo telegramą 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetui.

CHICAGO. — Vakar nepar
tinis Chicagos lietuvių Klaipė
dos komitetas, susidedantis iš 
21 asmens, pasiuntė sveikini
mo telegramą Klaipėdos krašto 
lietuviams. Telegrama tapo 
pasiųsta Mažosios Lietuvos Vy
riausiam Gelbėjimo Komitetui, 
kuris vadovavo Klaipėdos kra
što lietuvių sukilimu ir sudarė 
naują Klaipėdos krašto valdžią. 
Telegrama pasiųsta per žinomą 
Mažosios Lietuvos vieną seniau 
siu darbuotojų, Martyną Jan
kų. Telegrama yni sekama:

‘'Martynas Jankus, 
“Liepojaus g., 5, 
“Klaipėda.
‘*Sveikiname Klaipėdos kraš

to lietuvius ir linkime jiems 
pasisekimo kovoje už savo lai
svę ir susijungimą su Lietuvos 
Respublika.

“Chicagos Lietuviu Klaipė
dos Komitetas,
“Bradchulis, Pirmininkas”

gali kilti kraujo liejimas Klai
pėdos krašte, mes 100,000 Ch 
cagos lietuvių vardu prašome 
jus, pone Prezidente (Sekreto; 
riau) pa vartoti savo įtaką tal
kininkų valdžiose, kad jos leis
tų Klaipėdos krašto gyvento
jams be klinčių tvarkyti savo 
reikalus ir įvykinti savo seną
jį troškimą sujungti savo kraš
tą su lietuves Respublika.

“Chicagos Lietuvių Klaipė
dos Komitetas, i 
“Bradchulis, Pirmininkas.” 
Be to tas pats komitetas ren

gia didelį massr-mitingą Klaipė
dos reikalais ryto, 2 vai. po 
piet, First Rogiment Armory 
svetainėje (Michigan Avė. ir 
16-ta gatvė), kuriame bus pla
čiai išaiškinta dabartinė padė
tis Klaipėdos krašte, taipjau 
bus užprotestuota prieš intry- 
gas talkininkų, kurie tariasi 
ginkluota jiega nuslopinti Klai
pėdos krašto gyventojų valią.

Penki Herrino angliaka
siai išteisinti

Jųry iš teisino juos po 26 va
landų tarimos. Bylos nagri
nėjimas tęsėsi visą mėnesį.

ChicagiečiŲ telegrama 
Hardingui

Prašo pavartoti savo įtaką leis
ti Klaipėdos gyventojams be 
kliučią tvarkyti savo reika
lus.

CHICAGO. — Nepartinis 
Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
komitetas^ kuris vakar pasiun
tė pasveikinimo 
Klaipėdos ‘krašto 
pasiuntė taipjau 
Jungi. Valstijų

telegramą 
lietuviams, 
telegramas 
prezidentui

Hardingui ir valstybės sekreto
riui Hughes. Pastarųjų prašo
ma panaudoti savo įtaką leisti 
Klaipėdos gyventojams be jo
kių kliūčių tvarkyti savo rei
kalus ir įvykinti savo troškimą 
susijungti su Lietuva. Tele
gramos prezidentui Hardingui 
ir valstybės sekretoriui sako:

“Amerikos piliečiai lietuvių 
kilmės yra labai susirūpinę 
tais telegramų pranešimais, 
kad Europos talkininkų vald
žios siimčia karinius laivus ir
kariuomenę Klaipėdos uostari 
su pasiryžjmu ginkluota jiega 
nuslopinti Klaipėdos krašto 
žmonių sudarytąją vyriausybę 
ir pastatyti juos po paminėtųjų 
valdžių įgaliotos komisijom 
kontrole. Bijodami, kad iš to

Neteisingas gandas
Vakar Chicagoje buvo palei

stas gandas, kad Tautų Sąjun
ga buk pripažinusi Klaipėdą 
Lietuvai.

Pasiteiravę atatinkamuose 
šaltiniuose sužinojome, kad 
panašių žinių nebuvo gauta ir 
kad tas gandas apie pripažini
mą Klaipėdos Lietuvai yra ne
teisingas.

Gando neteisingumą patvirti
na dar ir tai, kad dabar nėra 
jokių tautų sąjungos posėdžių. 
Be to Klaipėdos klausinio riši
mas nėra tautų sąjungos koni- 
peticijoj. Jį riša Santarvės 
ambasadorių taryba Paryžiuje, 
kuri keletą dienų atgal nutarė 
siųsti į Klaipėdą nepaprastą 
misiją sutverti ten naują vald
žią po Santarvės kontrolėn, c 
galutiną Klaipėdos klausimo 
rišimą atidėti tolimesniam lai
kui, kada bus pradėjusi da
bartinė suįrirtė Europoje.

Ruhr angliakasiai 
sustreikavo

EISENAS, sausio 19.— 5,000 b
vokiečių angliakasių, kurie 
dirbo Vokietijos valstybės ka
syklose Rurr distrikte, kurias 
franeuzai rekvizavo, sustreika
vo šiandie po piet. Angliaka
siai sustreikavo nežiūrint fran- 
euzų įspėjimo prieš streiką.

Franeuzai užėmė Esseno sky
rių reichsbanko. Tame banke 
yra visi pinigai, kurie turi ryto 
būti išmokėti algomis anglia
kasiams.

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

MARION, 111., sausio 19.
VVilliainsoii pavieto teismo ju- 
ry šiandie, po 26 valandų tari
mos, išteisino penkis Herrino 
angliakasius, kurie buvo teisia
mi už užmušimą vieno streik
laužio laike streiklaužių sker
dynės pereitą vasarą.

Teismo nuosprendis lupo pa
sitiktas labai ramiai ir jokių 
demonstracijų, jokio sujudimo 
nebuvo. Prieš tai įspėjo ir 
pats teisėjas. Jury susidėjo iš 
tolimesnių apielinkių farmerių.

Valstijos prokurorai jaučiasi 
labai nesmagiai. Visą šią bylą 
finansavo Illinois kapitalistai 
ir jiems dabar, išleidus dauge
lį tūkstančių dolerių, nepasise
kė nuteisti angliakasių. Nors 
jrokurorai tvirtino, kad jeigu 
šie angliakasiai bus išteisinti, 
tai daugiau ir nebandoma bus 
teisti, bet turbūt gavę dau
giau pinigų, dabar ketina teis
ti ir kilus apkaltintuosius. Visi 
dėl tų riaušių yra apkaltinta 7f 
angliakasiai. Bylą prieš šiuos 
angliakasius prižiūrėjo pats 
generalinis valstijos prokuro
ras Brundage.

Tikrasis bylos nagrinėjimas 
tęsėsi keturias savaites. Buvo 
pastatyta šimtai liudytojų iš 
abiejų pusių. Be to ėmė apie 
mėnesį laiko iki tapo išrinktas 
jury.

Kaltinamosios pusės liudyto
jai įrodė, kad Southern Illinois 
Coal Co., atsigabeno mušeikas 
ir streiklaužius, kurių pagelba 
bandė operuoti savo paviršio 
kasyklą. Mušeikos buvo gerai 
apsiginklavę, turėjo kulkosvai
džių ir granatų ir tiek įsidrąsi
no, kad pradėjo užpuldinėti 
žmones ant viešo kelio ir pas
kui tą kelią visai uždarė. Ūki
ninkai apie kasyklą nė ant sa 
vo žemės negalėjo pasirodyti. 
Galiaus mušeikų siautimas pri
ėjo prie to, kad jie nušovė tris 
beginklius streikicrius. Tas iš
šaukė kovą su mušeikomis, 
mušeikos tapo nuveikti ir su
imti. Vedant juos niekurie 
bandė pabėgti ir visaip tyčio
jos iš angliakasių ir juos pro
vokavo. Ištiko mušeikų skerdy- 
nė, kurioj virš 20 mušeikų ir 
streiklaužių liko užmušta. Kas 
iš minios juos užmušė, nežinia. 
Tapo liudytojų įrodyta, kad 
kaltinamieji žmones visai sker
dynėse nedalyvavo ir buvo toli 
nuo skerdynių vietos.

Angliakasių advokatai labai 
patenkinti teismo nuosprend
žiu. Jie netik džiaugiasi tuo, 
kad angliakasiai tapo išteisin
ti, bet kad jų byla galės prisi
dėti prie to, kad mušeikos il
gainiui taps panaikinti ir kad 
jų nebus vartojama rišimui 
industrinių ginčų.

SUSPENDAVO PARLAMEN
TINĘ NELIEČIAMYBĘ.

PARYŽIUS, sausio 19. — La
bai triukšmingame posėdyję, 
kuriame buvo ir muštynių, at
stovų butas vakar vakare sus
pendavo parlamentinę nelie
čiamybę komunisto atstovo 
Marcei Cachin. To reikalavo 
valdžia, kuri nori Cachiną areš
tuoti.

Sudegė penki lietuviu 
vaikai

BlNGHAMlFTON, N. Y., 
Pereito antradienio naktį gais
re, kuris sunaikino apatinę da
lį namo lietuvio Juozo Kuoka- 
lo (Kūkalio), žuvo ir jumki jų 
vaikai, nuo 2 iki 13 metų am
žiaus — Juzė, Jonas, Ona, Juo
zas ir Stepas. Juos visus rasta 
drabužių kambarėly sale mie
gamojo kambario ant antro 
augs to. Jie nebuvo sudegę, bet 
buvo užtroškę nuo durnų ir 
karščio, nes ugnis antro augš
to nebuvo pasiekusi. Kunku
las iš priekio laikė kavinę, kur 
nesenai rasta degtines ir jis 
dabar laukė teismo.

Abu tėvai tapo areštuoti ir 
bus laikomi iki nebus ištirta 
gaisro priežastis. Kuo'kalas yra 
gerokai apdegęs. Jis sako, kad 
kerosininė lempa netyčiomis 
išpuolusi iš jo rankų, kas ir 
pagimdė gaisrą. Bet kitokių 
paaiškinimų iš jo negalima iš
gauti, nė kaip lempa išpuolė, 
nė kuriame kambary tai atsiti
ko, -nė kam lempa taip vėlai 
naktį buvo vartojama. Kuo
kai ienė irgi serga ii’ iš jos ne
galima nfeko išklausti. Jiedu 
dar nežino, kad jų vaikai yra 
žuvę.

Policija betgi sako, kad Kuo- 
kalas buvo apygirtis, kada j 
areštuota ir kad nelaimė išti
ko laike barnio. Tada lempa 
arba buvo apversta, arba Kuo- 
kalas metė ją į savo pačią. 
Manoma taipjau, kad vaika 
pasislėpė drabužių kamaraitėj 
bijodamies barnių ir ten už
troško nuo durnų, kįhis gais
rui.

MIRĖ DOMINYKAS 
SIMONAVIČIA.

INDIANA HABJVOR, Ind.— 
Praeitą trečiadienį, sausio 17, 
apie 10 vai. ryto rasta lovoj 
negyvas Dominykas Simonavi- 
čia, 41 metų amžiaus. Buvo 
nevedęs. Priklausė vietos Lie
tuvių P. D. (ką tos raidės rei
škia? Prašome korespondentų 
rašyti lokalinių organizacijų 
vardus pilnai, nes iš pirmuti
nių raidžių niekas jų vardų 
neatspčs. Red.] Kliubui. Paėjo 
iš Kalvarijos parapijos, Telšių 
apsik. Ind. Harbore neturėjo jo
kių gimįnių; jei kur butų jo 
giminių Amerikoj, lai susižino 
su Vincu Gudaičiu, 3919 Fir 
St., Ind. Harbor. Kūnas iki 
laidojimo padėtas pas bijoto
ją J. šulskį, 3819 Cedar St.

P. S. Rindokas.

TOKIO, Japonijoj, sausio 17. 
—Fukuoka mieste kįlo gais
ras, kuris sunaikino 500 namų, 
jų tarpe daug viešųjų namų, 
du teatru, telefonų centrą ir 
departamentinę sankrovą.

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 19 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini' 
?ais i i taip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.65
Austrijos 100 kronų ..........  Mu
Belgijos 100 frankų ............... $6.08
Danijos 100 frankų .........   $19.43
Finų 100 markių ...........t...... $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.68
Italijos 100 lirų .................a $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....... $18.67
Olandų 100 guldSnų ........... $39.59
Šveicarų 100 markių ........... $18.62
Švedijos 100 kroną,.... ......  $26.90
Vokietijos 100 murkiu •M*A*riA*** Hc

Reichswehr šaus į franeuzus, 
jei tie briausis Vokietijos gi- 
luthon.

RYMAS, sausio 19. — Vo
kietija pasiuntusi pranešimą 
Italijai, įspėdama, kad Vokieti
jos reichswehr šaus j Franci
jos kareivius, jei tie eis į Vo
kietijos i gilumą. Italai sakosi 
pritaria greitam tautų sąjun
gos įsimaišymui.

Rusija koncentruoja 
savo armijas ■

Koncentruojamos palei Lenki
jos ir Pabaltijos šalių rūbe- 
žius. __

STOCKHOLM, sausio 18. — 
Tidningeir laikraštis išspausdi
no žinių apie didelį karinį vei
kimą Rusijoje Dauguvos upes 
apygardoje. Laikhištis tikri
na, kad Smolensko kariniame 
distrikte tapo paskelbtas karo 
stovis ir kad visi sovietų ka
reiviai Vitebske ir Smolenske 
tapo pasiųsti į pietvakarius 
(linkui Lenkijos rubežiaus) ir 
kad pasažierinių traukinių vai- 
gšč.iojimas tarp Polocko ir Mo- 
gilevo tapo sustabdytas, o 
traukiniai paimli kariuomenės 
reikalams.

Fortifikacijos buk budavoja- 
mos Dauguvos distrikte.

Žinia nėra patvirtinta jokių 
kitų šaltinių. t

Rusai gelbės vokiečiams?
LONDONAS, sausio 18.

Times Rygos korespon4entas 
sakosi patyręs iš patikėtinų 
šaltinių, kad Rusijos valdžia 
nutarusi sumobilizuoti penkių 
metų konskriptus, tikslu pa
gelbėti Vokietijai, jei Vokieti
ja nutarty pasipriešinti Fran
ci j ai.

Anglijos valdžia tečiaus ne
tiki žinioms, kad Rusija, Len
kija ar Vokietija mobilizuojasi 
prisirengimui pasitikti įvykius, 
kokie gali iškilti iš dabartinių 
Framcij osr Vok ieiti j os kįi vi rč i ų 
kontribucijos klausime.

Derybos dėl skolg pairo
WASHINGTON, sausio 18. 

— Anglijos ir Amerikos dery
bos apie Anglijos skolas Ame
rikai paįro ir toliau jos bus ve
damos ambasadorių, kada bus 
gauta iš Anglijos valdžios dau
giau instrukcijų. Derybos tę
sėsi 10 dienų ir prie jokio su
sitarimo apie budus atmokėji- 
mo tų skolų neprieita, šiandie 
Anglijos misija išvažiavo į 
New Yorką, o subatoj išplau
kia į Londoną.

Paliuosavo Larkiną
NEW YORK, sausio 19. — 

Gubernatorius Smith suteikė 
pardqnQ ir paliuosavo iš kalė
jimo darbininkų vadovą Jiim 
Larkin, kuris buvo nuteistas 
penkiems metams kalėjiman 
už perženginm^jyelstijos krimi
nalinio sindikalizmo įstatymų. 
Larkin pasirašęs po kokiuo tai 
komunistų manifestu. Kalėji
me jis išbuvo jau virš dviejų 
metų. Kitas, kuris ka'rtu su 
juo buvo nuteistas, dar tebe
sėdi kalėjime. >

Graikai koncentruoja 
armiją

Turi sutraukę 75,000 kareivių 
Vakarinėj Turkijoj.

PAKYfcIUjS, sausio 19. — 
Francijos užsienio reikalų mi
nisterijos gautomis žiniomis, 
Graikija dabar turi sukoncen
travusi 75,000 kareivių ant 
vakarinio Morica upės kranto, 
Vakarinėj Trakijoj.

Tankiai apsimainoma šū
viais su turkais skersai upę. 
Francuzų nuomone, graikai, 
delei gręsiančio Lausannos 
konferencijos paįrimo, nori 
apsidrausti nuo galimo turkų 
ban(lytino pasigriebti ir vakari
nę Trakiją.

Tuščias pasigirimas
Bostono Ivaškevičius giriasi, 

kad tai jis sukurstęs Klaipė
dos sukilimą.

KIAIPeDA, sausio 18 (Rašo 
Donald Day). — Kaip Ameri
kos pilietis, besilankantys pas 
savo tėvus Lietuvoj, pradėjo 
valstiečių sukilimą, kuriame 
tapo paimtas visas Klaipėdos 
kraštas, buvo papasakota Tri
būne korespondentui.

Anthony Ivas (Ivaškevičius), 
36 m., per 19 metų gyvenęs 
Bostone/ trys mėnesiai atgal 
atvyko į Lietuvą “smagiems 
laikams.” Ivas yra prezidentas 
Baltic States • Financial Corp. 
ir taipjau mane ištirti galimy
bę prekybos tarp Lietuvos ir 
Amerikos.

“Klaipėdos lietuvių susirinki
me šešios savaitės atgal aš kal
bėdamas paklausiau kodėl jie 
nepasiima kontrolėn to kraš
to,” girėsi Ivaškevičius. “Jie 
sake, kad jie neturi pinigų. Aš 
atsakiau: ‘Štai 1,000,(XX) mar
kių’, kas ištiktųjų yra $100 ir 
pasiūliau •suorgauizuotį gelbč- 
jimo komitetą, veikimui už ne
priklausomybę.

“Laikęs Lietuvoj prakalbas 
per kėlias savaites apie prohi- 
biciją Klaipėdoje, aš sugrįžau 
į Klaipėdos kraštą ir radau ko
mitetus suoirganizuotus kiek
viename mieste. Aš daviau dar 
1,(XX),000 markių ir pagelbė- 
jau suorganizuoti Mažosios Lie
tuvos valdžią ir savanorių pul
kus.

“Man labai daug gelbėjo Sta
sys Darius, chicagietis, kuris 
dalyvavo pasauliniame kare 
kaipo aviatorius ir sugrįžo į 
IJetuvą aplankyti savo šeimi
nę. Jis dabar yra savanorių 
lietenantu.

“Aš esu tikras, kad jei tautų 
sąjunga reikalaus svetimos 
kontrolės Klaipėdoje, kad lie
tuviai priims Anglijos ar Ita
lijos administraciją iki galės 

įvykti plebiscitas.
“Tečiaus franeuzai nebus 

priimti, kadangi jie nuolatos 
kooperavo su lenkais ir (bandė 
rasti priežastį atiduoti tą kraš
tą Varšuvai. Savanoriai prie
šinsis francuzų sugrąžinimui.”

Ivas yra prohibicionistas ir 
vienu pirmųjų patvarkymų, 
kuriuos išleido “Mažosios Lie
tuvos valdžia” buvo uždraudi
mas pardavinėti degtinę, nors 
alų ir lengvą vyną pardavinėti 
Jeįdžiama.

Apkaltino 75 munšainerius
CHICAGO. — Federalinis 

distrikto teismas Indianapolis 
šeštadieny išnešė apkaltini
mus prieš 75 žmones Calumet 
distrikte, kurie išdirbinėjo ir 
pardavinėjo nuodingą munšai- 
ną. To munšaino daugiausia 
teko Ghicagai. Prohibicijos 
agentus privertė veikti ir stro
piau j ieškoti munšainierių tas 
faktas, kad laike pastarųjų 
penkių mėnesių Chicagos dis
trikte mirė nuo munšaino 135 
žmones.

Ajikaltintieji yra netik pa
prastai munšaineriai, bet žy
mus politikieriai ir net kartais 
teisėjai. Jų vantų neskelbia
ma iki jie visi nebus areštuoti. 
Tarp apkaltintųjų yra ir Gary 
miesto teisėjas Wm. M. Dunn.

Tie munšaineriai buvo labai 
gerai susiorganizavę ir tankiai 
veikę išvien su prohibicijos 
agentais. Jie taipjau šmugelia- 
vo degtinę iš Detroito jį ęhiea- 
gą ir jų šmugelio keliai buvo 
labai gerai dabojami, taip kad 
jie niekados nepakliudavo į 
valdžios rankas.

___________ ž

4 vaikai sudegė
FORT DODGE, la., sausio 16. 

—Keturi vaikai, visi jaiunesni 
kaip 5 metų, žuvo nuo durnų 
gaisre Hugh Carlson namuose. 
Vaikai žaidė su degtukais.

Pasimirė Wallace Reid.
LOS ANGELES, sausio 18.— 

Šiandie pasimirė sanatorijoj 
garsus krutaniųjų j>aveikslų 
aktorius Wallace Reid. Jis su
sirgo keletą mėnesių atgal, ka
da bandė nuveikti įsigalėjusį 
opiumo vartojimo paprotį. Tas 
olpiumas ir privedė jį jnie mir
ties.

ORAS

šiandie — nepastovus ir bis- 
kį šilčiau.

Didelis Mass- Mitingas 
dėl Klaipėdos

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

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 lietuviu komitetas.

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

Komitetas.

IMPERFECT IN ORIGINAI
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Klaipėdos
Klaipėda. Pastaruoju metu 

nežinomi piktadariai pradėjo 
deginti Ragainės, Isrutės, Ger- 
davos ir kitą apsfkraičią dva
rus ir didesniuosius ūkius. Pa
degėją jau pasirodė ir apie Pa
kalnę bei Stalupėnus. Tai esąs

dai bas.
—< Gruodžio 6 d. Į įtiekti Įė

ję buvo “Prūsų Lietuvių Susi
vienijimo“ susirinkimas. Karš
ta'prakalba jį atidarė į). Nau
jokas. Po jo kalbėjo p. p. Lė- 
bartas ir Brakas. P. Lėbautas 
papasakojo apie kelionę Pary
žiun ir apie Kraus’o bei kitą 
“freištatininką“ klastingumą ir 
pasidavimą lenkams. Be to kal
bėtojas ragino kuogreičiausiai 
pasirašyti už prisijungimą prie 
Lietuvos. P. Brukąs labai aiš
kiai nupiešė lenką nepastovu
mą ir nurodė į didelį pavoją, jei 
lenkai Klaipėdos krašte įsiga
lėtu. Baigdamas jisai pasakė: 
“Niekam verta ta tauta, kuri 
neužsistoja už savo garbę“.

Susirinkimas, kuris buvo la
bai skaitlingas, visiems trims 
kalbėtojams širdingiausiai pri
tarė ir, pasibaigus kalboms, 
skubinosi pasirašyti prieš “frei- 
statą” ir prieš imperialistus 
lenkus. “Prusd Liet. Bals.”

— Lapkričio 28 d. laukinin
kystės kamera 
dos krašte 
žen

nutarė Klaipė- 
1922 — 1923 m. 

s mokestį pakelti 400%.

K lai pėda. “Pi 
gruodžio 19 d. 

rašo:

E. 
sas” 
“Kas dedasi? 
tyt, Kalėdos

Iš neutralinės Juostos
Kučiūnų žudynės.

Ek. Lazdijai. Gruodžio 3 d. 
auštant beveik 100 lenką su 1 
kulkasvaidžiu prislinko mišku 
nuo kapinių pusės ir užpuolė 
Kučiūnus, kurie stovi už V/2 
kini, nuo demarkacijoj linijos.

žmogžudžių gauja, įsibrovė 
miestelin tvarkė viduriu gatvės 
ir šaudė iš otq ^'kiekvieną tro
bą. Taip pAt įeidami vidun 
lenkai šaudė kiekveinam paste
bėtam vyrui tiesiog į galvą. 
Tuo budu nužudyta 1) Augus
tas Laimikėmis 50 ineų. 2) Ra- 
manavičius Vincas 40 metą. 3) 
Petras Kazlauskas 40 m. amž. 
(buvo atvykęs iš Lazdijų kros-

Vincas Sirutis 27 m. 5) Marti
nas Petravičius 18 m. 6) Tar- 
sas Samuchovas 22 m. 7) Juze 
Karaliūniene užmušta sprogs
tant granatai, kurią įmetė len
kai įbutą.

straipsny
Kaip ma- 

šiemet Klaipėdos' 
krašte bus liūdnos. Ypač mies
tų darbininkai švenčių visai ne
jaus. Kas gi galės nupirkti šei
mynai marcipono, kurio kąsne
lis kainoja 150 mk., arba kas 
nupirks pyragėlių, kurią litras 
400 mk.! Na, apie kasdieninius 
ir reikalingus daiktus netenka 
nė kalbėli. Lieka tiktai 'lūkestis, 
kad greitai Lietuva ateis mums! 
į pagalbą ir ateinančių metų Ka-! 
ledas galėsime švęsti dukart į 
linksmiau. i

Ir tą lūkestį j<ąisdami, Klai
pėdos krašto žmonės jau maino- j 
si. Darbininkai, ukininKai, pirk-’ 
liai ir amatininkai iš freištato 
liogerią eina lietuvių pusėn. Nie- • 
kuomet nebuvo taip skaitlingi 
Prūsų Lietuvių Susivienijimo 
susirinkimai, kaip dabar. Nie- j 
kuomet žmones nebuvo taip įsi- ■ 
tikinę, kad tik prie Lietuvos pri-| 
sijungimo krašto padėtis page-! 
rėš! Negelbsti tam nė heimat-i 
bundininką iškraipyti praneši
mai apie Paryžiaus derybas!: 
žmonis jau pamatė, kad “frei-' 
štatininkai“ juos veda lenką tin-; 
klan! ■ Į

O taip esant ir “Danifbooto” ' 
redakcija atsidūrė kebliausioje t 
padėty. Nebėr šaltinių, iš kurią 
pasemtą šmeižtą ant Lietuvos, 
nebėr kas jiems tikėtų. Tiesa, 
ilgai tylėję jau išdrįso rašyti 
apie Paryžiaus derybas, bet ta- \ 
me visi mato tikrą melą ir juo 
biaurisi. Rašė dar apie litus, nie-: 
kino juos, bet ir čia visi “fak-T 
tai“ nuėjo vėjais. Nustojo ir 
apie tai...

Dabar, tur būt, jau metas 
kraustytis iš Klaipėdos ir pa
čiam “Damfbooto“ redaktoriui 
bavarui, nes jis iš' Bavarijos ir , 
ten jo laukia!“ — taip baigia 
straipsnį autorius.

kėnis ‘25 m. Z) lomas Počiu- 
konis 45 m. ir 3) Vincas Jaku- 
1 suskas 28 metą. Visi užmuš
ti ir sužeisti šaujant į pat gal
vą. »

E. Lazdijai. Lenkai išskerdę 
Kučiūnuose ticik nekaltą Arno
ldą, skubinosi iš ją bėgti. Pasi
varė aštuonias pastotes, prisi
krovė turto ir išvažiavo. Gruo 
džio 4 d. pastotininkai grįžo ir 
papasakojo dar kai kurių 
smulkmeną apie tuos žmogžu
džius. Lenkai, eidami į Ku
žių nūs, turėję po 100 šovinių, 
o grįždami teturėję po 5—6 
šovinius. Pastotininkams, pri
statę prie krūtinių revolverius, 
liepė giedoti lenką himną, ku
rie, žinoma, jo nemokėjo ir už 
tai gavo mušti. Nuvykus apie 
5 varstus nuo Kučiūnų, pasto
tininkams draudė dairytis į ša
lis, grąsindami sušaudysią. Taip 
laikė iki Kadžių kaimo, kur 
pastotininkai pamatę, kad plė
šiką belikę vos 20 žmonių.

nuo pastoli
us geresnius 
ežimus. Leis-

ninką atėmė 
arklius Ir keturis 
darni paisto liniukams 
gal pasakė, kad dabar ją lauk
tą jau važiuotą, nes jie dabar 
turį jau arklius.

Plėšikams vadovavo karinin
kas, nes pastotininkai keletą 
kartą girdėję, kai partizanai į 
jį 'kreipėsi “panie poručniku”.

--------------------
Dienų 36c-37c (ir taksai). 

Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTIf* |V|-THeATRB-W
Monroe jjat. arti State 

Bepersftoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

šventėmis 
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir 
Irrnt. naveikslai.

vertę.”

RYMAS IR LIETUVA 
Paveiksluose.

Subatojc, Sausio-January 20 d., 
MALINAUSKU) SVETAINĖJE, 

1843 So. Halsted Street, 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

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

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą; ką negirdėję. Pav^jkslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi Chicagoje. Todėl gi 
visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakalbas. Su
katoj, Sausio 20 d., marš visi j Malinauskio Svetainę.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofiial

127 N. Dearbom St., Room 1111-11 
Tai. Central 4411. Vai. nuo M

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. V. kiekvie
na vakaru, išskyrus utaminką ir 
Iretvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto. .

A

Lietuva, to- 
velnius, die-

Smagiausias Balius
Rengiamas

Šv. Jurgio R. ir K. Dr-stės

Sausio 2 i dieną, 1923 m,

JOHN KUCHLNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitl 8L 
Teiephone Caaal 2559 

Va’andos: 4 iki 6 po piet, ir dm* 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias byla* vicuoM 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokios Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu*. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

9

IškilmingasBalius
Amerikos Jaunų Lietuvių Tautiškojo Kliub© 

Pagerbimui narių išbuvusių nariais 12 metų, -

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

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

laiką. Kviečia Komitetas.

MILDOS SVET.,
3142 So. Halsted Street

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiaityj. 

ASŠOCIAT1ON BLD«.
19 So. La Šalie Si. 

Room 1803 
Valandos i 9 ryto iki 5 po plati

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga 35c. ypatai.

Muzika bus naujausios mados, galės kiekvienas 
smagiai vakarą praleisti Kviečia Komitetas.

Garsinkities “Naujienose”
ITU J i I imi MMBMMMMMMMMUBMMMMinBlBMSlMBEIMMMMMMMIMMIMBBBMHMI X

CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYBES SVET. B-VE
Paminėjimui Vienų Metų Sukaktuvių Rengia Didelį

Sausio-Jan., 
21 d.. 1923
Savojoj Svet

Kampas 14-tos gatvės 
ir 49th Ct. 

CICERO, ILL.

Kalbės d. K. Bielinis, 
ką-tik atvykęs iš Liet. 
Buvęs St. Seimo narys

NH

Laisves Kanklių Mišrus Choras.
Taigi visi Ciceriečiai ir Chicagiečiai nepamirškite atsilankyti j Cicerus Lietuvių Liuosybes Svetainės Ben

droves rengiamas metines sukąktuves. Šios sukaktuvės bus kiekvienam labai žingeidžios, nes jose dalyvaus 
įžymus artistai Lietuviai, Anglai 
Bielinis. Todėl visi atsilankykite į šj iškilmingų Koncertą

Rusai, Škotai ir Italai. Taipgi kalbės ką-tik atvažiavęs iš Lietuvos d. K 
paremkite svetainės Bendrovę.

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

V. W. RUTKĄUSKAfi ;
Advokatas

29 So. La Šalie st. Room KM
Tel.: Central 6890

ak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yarda 4681-------------------

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 We*t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569 

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvi* Advokatas ' 
Kambaris 306, Home Bank Bldg.» i 
Katnp. Milwauke® ir Ashland Avė* ‘

DRAUGIJOS BEI KLIU
DAI YRA KVIEČIAMI 
DALYVAUT GRUPĖM 

Kurios negali sųspėt su
daryk grupes, tai pavieniai

Koncerto Pradžia
6:30 vakare

P. DAUDERIS
Tenoras.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
183 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

VAK ARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

J. P. VVAJTCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatu* 

Dienomis :Rnom 511 — 
.127 N. Dearbom St., 
Telophonc Dearbom 6096

Vakarais: 10736 S. VVabaak Ate 
Tel.: Pullmari 6377.

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

kiti gerai žinomi PLOSČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
KiekvienaS\])loŠčius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamitura’ 
1 ir 2 kelinėmis $13.5(K $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $3^50.

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

Atdara^ kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.

w Miko Petrausko Koncertas
--------------------- ---- — • - - - ■ • IIIHI A _J_ _ • A___ 2 ______J__2.

Sausio-January 2 L 1923
Pradžia 7:30 vai. vak.

Bowen Hali Hull-House Svet.
800 South Halsted Street, Chicago, III.

MIKAS PETRAUSKAS stengiasi klausytojus supa
žindinti su muzikaliais kuriniais, pirmoj vietoj — lie

tuvių ir kuriniais kitų kulturiningų tautų.
MIKO PETRAUSKO koncertai pasižymi platum ir 
jvairium programų, — duodamUklasiški veikalai ir 

liaudies kuriniai, kaip tai liaudies dainos.

Artistai Assistentai: . •
V. Bručienė, sopr. ' PfStogis, bassas
M. Šlapikaitė, kontr-alto, F. Frederiksen, kmuika 

Antanas Pocius, pianas.
Tikietų kaines: $1.00 ir 75c,.gaunami pas:

Elta Commerce Co., Universal State Bank, Metropolitan State Bank, “Draugo” 
ir “Naujienų” redakcijose, Lith. Sales Corporatibn ir Beethoveno Konservatorijoje. 

Koncertą rengia M. PETRAUSKO DRAUGAI.
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Klaipėdos Žinios
Kučiūnų žudynes.

Klaipėda. Pastaruoju metu 
nešinom i piktadariai pradėjo 
deginti Ragainės, Isrutės, Ger- 
davos ir kitų apSkraičių dva
rus ir didesniuosius ūkius. Pa
degėjų jau pasirodė ir apie Piil- 
kalnę bei Stalupėnus. Tai esąs 
Rytprūsių komunistų partijos 
dai bas.

-< Gruodžio 6 d. i Priekulė
je buvo “Prūsų Lietuvių Susi
vienijimo” susirinkimas. Karš- 
ta'prakalba jį atidarė p. Nau
jokas. Po jo kalbėjo p. p. Le- 
barlas ir Brakas. P. Lėbartas 
papasakojo apie kelionę Pary
žiun ir apie Kiraus’o bei kitų 
“freištatininkų” klastingumą ir 
pasidavimą lenkams. Be to kal
bėtojas ragino kuogreičiausiai 
pasirašyti už prisijungimą prie 
Lietuvos. P. Brakas labai aiš
kiai nupiešė lenkų nepastovu
mą ir nurodė į didėti į pavojų, jei 
lenkai Klaipėdos krašte įsiga
lėtų. Baigdamas jisai pasakė: 
“Niekam verta ta tauta, kuri 
neužsistoja už savo garbę”.

Susirinkimas, kuris buvo la
bai skardingas, visiems trims 
kalbėtojams širdingiausiai pri
tarė ir, pasibaigus kalboms, 
skubinosi pasirašyti prieš “frei- 
statą” ir prieš imperialistus 
lenkus. “Prusii Liet. Bals.”

Ek. Lazdijai. Gruodžio 3 d. 
auštant beveik 100 lenkų su 1 
kulkasvaidžiu prislinko mišku 
nuo kapinių pusės ir užpuolė 
Kučiūnus, kurie stovi už 
klm. nuo demarkacijos linijos.

ŽhnogžudŠių gauja, įsibrovė 
miestelin tvarkė viduriu gatvės 
ir šaudė iš oro į kiekvieną tro
bą. Taip pat įeidami vidun 
lenkai šaudė kiekveinam paste
bėtam vyrui tiesiog į galvą. 
Tuo budu nužudyta 1) Augus
tas Launikonis 50 ineų. 2) Ra- 
manavičius Vincas 40 metų. 3) 
Petras Kazlauskas 40 m. amž. 
(buvo atvykęs iš Lazdijų kros
nių ūkininkams statyti). 4) 
Vincas Sirutis 27 m. 5) Marti
nas Petravičius 18 m. 6) Tor
sas Samuchovas 22 m. 7) Juzė 
Karaliūnienė užmušta sprogs
tant granatai, kurią įmetė len
kai įbutą.

— Lapkričio 28 d. laukinin
kystės kamera' nutarė Klaipė
dos krašte 1922 — 1923 m. 
žemės mokestį pakelti 400%.

E. Klaipėda. ‘\Pr. Liet. Bal
sas” gruodžio 19 d. 
“Kas dedasi?’’ rašo:

straipsny
Kaip ma-j 

tyt, Kalėdos šiemet Klaipėdos* 
krašte bus liūdnos. Ypač mies-' 
tų darbininkai švenčių visai ne
jaus. Kas gi galės nupirkti šei
mynai marcipono, kurio kąsne
lis kainoj a 150 mk., arba kas 
nupirks pyragėlių, kurių litras 
400 mk.! Na, apie kasdieninius 
ir reikalingus daiktus netenka J 
nū kalbėti. Lieka tiktai 'lūkestis, 
kad greitai Lietuva ateis mums! 
į pagalbą ir ateinančių metų Ka-I 
ledas galėsime švęsti dukart 
linksmiau. i

Ir tą lūkestį jausdami, Klai-Į 
pėdos krašto žmonės jau maino- j 
si. Darbininkai, ūkininkai, pirk-' 
liai ir amatininkai iš freištato 
liogerių eina lietuvių pusėn. Nie-' 
kuomet nebuvo taip skaitlingi 
Prūsų Lietuvių Susivienijimo' 
susirinkimai, kaip dabar. Nie-L 
kuomet žmonės nebuvo taip įsi- 
tikinę, kad tik prie Lietuvos pri
sijungimo krašto padėtis page-! 
rėš! Negelbsti tam nė heimat- • 
bundininkų iškraipyti praneši
mai apie Paryžiaus derybas!) 
žmonės jau pamatė, kad “frei-' 
Statininkai” juos veda lenkų tin
klan !

O taip esant ir “Damfbooto” 
redakcija atsidūrė kebliausioje ,

pasemtų šmeižtų ant Lietuvos, i 
nebėr kas jiems tikėtų. Tiesa, 
ilgai tylėję jau išdrįso rašyti 
apie Paryžiaus derybas, bet ta
me visi mato tikrą melą ir juo 
biaurisi. Rašė dar apie litus, nie- • 
kino juos, bet ir čia visi “fak-' 
tai” nuėjo vėjais. Nustojo ir 
apie tai...

Dabar, tur būt, jau metas 
kraustytis iš Klaipėdos ir pa-> 
čiam “Damfbooto” redaktoriui 
bavarui, nes jis iš' Bavarijos ir , 
ten jo laukia!” — taip baigia 
straipsnį autorius.

Sužeista: 1) Vladas Počiu- 
konis '25 m. Z) lomas Počiu- 
konis 45 m. ir 3) Vincas Jaku- 
1 auskas 28 metų. Visi užmuš
ti ir sukeisti šaujant į pat gal-

E. Lazdijai. Lenkai išskerdę 
Kučiūnuose tieik nekaltų įmo
nių, skubinosi iš jų bėgti. Pasi
varė aštuonias pastotes, prisi
krovė turto ir išvažiavo. Gruo
džio 4 d. pastotininkai grįžo ir 
papasakojo dar kai kurių 
smulkmenų apie tuos žmogžu
džius. Lenkai, eidami į Ku- 
žiunus, turėję po 100 šovinių, 
o grįždami teturėję po 5—6 
šovinius. Pastoitiiyiūkams, pri
statę. prie krūtinių revolverius, 
liepė giedoti lenkų himną, ku
rie, žinoma, jo nemokėjo ir už 
tai .gaivo mušti. Nuvykus apie 
5 varstus nuo Kučiūnų, pasto
tininkams draudė dairytis į ša
lis, grąsindami sušaudysią. Taip' 
laikė iki Kadžių kaimo, kur 
pastotininkai pamatę, kad plė
šikų belikę vos 20 žmonių.

Vayviškės kaime nuo pastoti
ninkų atėmė devynis geresnius 
arklius Ir keturis vežimus. Leis
dami paštoliniukams grįžti at
gal ĮNisakė, kad dabar jų lauk
tų jau važiuotų, nes jie dabar 
turį jau arklius.

Plėšikams vadovavo karinin
kas, nes pastotininkai keletą 
kartų girdėję, kai partizanai j 
jį kreipėsi “p a nie i>oručniku”.

RYMAS IR LIETUVA 
Paveiksluose.

Subatoje, Sausio-.January 20 d., 
MALINAUSKIO SVETAINĖJE, 

1843 So. Haisted Street, 
Pradžia 7:30 valandų vakare.

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

Pamatysite tų ko nesate matę ir išgirsite tą; ką negirdėję. Pav^jkslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi Chicagoje. Todėl gi 
visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakalbas. Su- 
batoj, Sausio 20 d., marš visi j Malinauskio Svetainę.

Įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-tę.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

, 127 N. Dearborn St., Room 1111-11 
Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo Vieta: 
8323 So. Haisted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 19 
ryto. .

šikų belikę

----------------- į
Dieną 36c-37c (ir taksai). 

Vakarais 40c-30c (ir taksai)

MAJESTirPl**r«eATRB-W
Monroe ęat. arti State 

Beperątoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

seknvad. ir šventes.

5 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

IškilmingasBalius
Amerikos Jaunų Lietuvių Tautiškojo Kliubo

Pagerbimui narių išbuvusių nariais 12 metų,

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

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

laikų. Kviečia Komitetas.

Smagiausias Balius
Rengi'amas * ,

Šv. Jurgio R. ir K. Dr-stės

Sausis 21 dieną, 1923 m, 
MILDOS SVET.,' 

3142 So. Haisted Street

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 35c. yp'atai.
r

Muzika bus naujausios mados, grrfes kiekvienas 
smagiai vakarą praleisti Kviečia Komitetas.

v-.---------- ---------------------------------------- --- --------------- ■------------------------------- ---------—^^^>2

Garsinjkities “Naujienose”

CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYBES SVET. B-VE
Paminėjimui Vienų Metų Sukaktuvių Rengia Dideli

Sau$io-Jan.f
21 d., 1923

Savojoj Svei.
Kampas 14-tos gatvės 

ir 49th Ct.
CICERO, ILL.

Kalbės d. K. Bielinis, 
ką-tik atvykęs iš Liet. 
Buvęs St. Seimo narys.

Laisves Kanklių Mišrus Choras.
Taigi visi Ciceriečiai ir Chicagiečiai nepamirškite atsilankyti j Ciceras Lietuvių Liuosybes Svetaines Ben

droves rengiamas metines sukaktuves. Šios sukaktuvės bus kiekvienam labai žingeidžios, nes jose dalyvaus 
įžymus artistai Lietuviai, Anglai, Ru$ai, škotai ir Italai. Taipgi kalbės ką-tik atvažiavęs iš Lietuvos d. K. 
Bielinis. Todėl visi atsilankykite į šj iškilmingų Koncertą ir paremkite svetaines Bendrovę.

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

DRAUGIJOS BEI KLIU
DAI YRA KVIEČIAMI 
DALYVAUT GRUPĖM 

Kurios begali sųspėt su

daryt grupes, tai pavieniai

Koncerto Pradžia
6:30 vakare

P. DAUDERIS 
Tenoras.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitl 8U
Teiephone CaaaJ 25i2

Va'andosi 4 Iki 6 po piet, ir nee 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias byla* visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokias Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvu išlygų.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiMtyj.

ASSOCIAT1ON BLD«.
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos i 9 ryto Iki S po plati

Namų Tek: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS j
Advokatas i

29 So. La Šalie St. Room KM I
Tol.: Central 6890 I

į Vak. 3223 S. Haisted St. Chicago
Tel. Yardu 4681 L

------------------------------------------- B

Tel. Haynoarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvi* Advokatas į 
Kambaris 306, Home Bank Bldg.. 
Katnp. Milwaukee ir Ashland Ate* I 
Ofiio vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 Ud j 

' 9 vakare. I

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

V*l.i 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago- 
Phone Central 2569 

Rez. 3203 So. Haisted St. 
Yarda 1015. Vai.: 6 Iki » ▼»!.

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. Wa«hington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

X—.... ■— ............................ .....  . >

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. Haisted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatu* 

Dienomis :Room 511 — 
, 127 N. Dearborn SU 
Telephonc Dearborn 6095

Vakarais: 10736 S. Waba*h Ate 
Tel.: Pullmanl 6377.

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

kiti gerai žinoma PLOŠČtAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploŠčius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garnitura’ 
1 ir 2 kelinėmis $13.5(K $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $.TO0,

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

Atdara'kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.

i*iMiko Petrausko Koncertas
Sausio- January 2 L 1923

Pradžia 7:30 vai. vak.

Bowen Hali Hull-House Svet.
800 South Haisted Street, Chicago, III.

MIKAS PETRAUSKAS stengiasi klausytojus supa
žindinti su muzikaliais kuriniais, pirmoj vietoj ę- lie

tuvių ir kuriniai kitų kulturiningų tautų.
MIKO PETRAUSKO koncertai pasižymi platum ir 
įvairium programų, — duodami klasiški veikalai ir 

liaudies kuriniai, kaip tai liaudies dainos.

Artistai Assistentai: ,
V. Bručienė, sopr. P. Stogis, bassas
M. Šlapikaitė, kontr-alto, F. Frederiksen, smuiką 

Antanas Pocius, pianas.
Tikietų kaines: $1.00 ir 75c, gaunami pas:

Elta Commerce Co., Universal State Bank, Metropolitan State Bank, “Draugo”
ir “Nauiienu” redakcijose, Lith. Sales Corporation ir Beethoveno Konservatorijoje, riaujmnų rengia M pETRAVSKO DRAUGAI.
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Augščiausios Prieglaudos 
Lietuviu Amerikoj Seimas

į pirmą skyrių $150 k į anląa 
$300 įvedama SLA. lentele? 
Pagal naujos konstitucijos pro
jektų visi nariai turės mokėti 
mėnesines mokos ties pagal nie-

AUKOS.

Barborai Rostauskienei, Pa
nevėžy, (kurios atsišaukimas 
ddl pagalbos buvo įdėtas “Nau-

OETROIT, MlijAlT
f................ ■" .

West 1394 Heinl. 6678

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUSEBKA

8101 So. Halsted St., kamjiaa *1 ral 
Telefonas Yard* 1119

Detroit, Mieli.
Kauno operoj artistų 

koncertas.

Sausio 13 d. vietos lietuviai 
turėjo progos jaustis kaip na
mie (noriu pasakyt: kaip Lie
tuvoj), kada jie susirinko į 
Lietuvių Svetainę apie 8 vai. 
va k., pasiklausyti Lietuvos ope
ros artistų koncerto.

Apie 7:30 vak. žmonės pra
dėjo rinktis būriais prie sve
tainės durų ir klausinėjo vie
nas antro, ar ištikrųjų yra 
Kauno operos artistai atvykę.

kus veikalus, k. t. rečitativas ir 
aria iš operos “Dubrovskij,” 
kavatina iš op. “Kniaz Igor,” 
Hynine Trimmphale iš op. ‘*Le 
Prophete,” etc. Be kalbamųjų 
veikalų sudainavo keletu lie
tuvių liaudies dainų, savų kom
pozicijų, kas publikai begalo 
patiko ir ji plojo ir plojo del
nais reikšdama savo pasiten
kinimo. Nematau reikalo ra
šyti pagyrimų, nes plačioji mu
sų visuomenė pažįsta g. Mikų 
ir moka jį įvertinti. Trumpai 
sakant, jis pats sau yra supy
nęs garbės vainiką dirbdamas 
per eiles metų lietuvių dailės 
ir meno kėlimo darbą.

Pittsburgh, Pa. — Sausio 1< 
ir 15 dienose Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je organizacija laikė savo sei
mą Lietuvių Mokslo D-stės sve
tainėje, Solio. '

Nuėjęs į svetainę apie 11 vai. 
prieš pietus radau sesiją ką tik 
atidarytą ir berenkama nariai 
vietoj tų, kurie jau šiandien 
nedalyvauja seime.

Teko patirti, kad vakarykš
čioj sesijoj, t. y. 11 d. sausio 
buvusios daleles imtynės tarp 
tautininku ir bolševikų. Bolše
vikai buvę geriau organizuoti, 
tai ir nugalėję tautininkus 31 
balsais prieš 21. Tautininkai

Kaip 8:15 vak. scenos už
dangalas palengva pakyla ir 
vakaro vedėjas aiškina, kas 
bus-jšį vakarą. Publika sveiki
na svečius artistus dar šiems 
nepasirodžius, o kai pasirodė, 
vėl suuže aplodismentai P-as- 
Oleka dainuoja, p. Leškevičius 
smuiku padeda, o p. Byra .pa
lydi pianu. Puiku klausytis.

Toliau vis pasimainydami 
linksmino susirinkusius detro
it iečius iki vėlam nakties lai
kui. Lietuvos artistai visai ne
buvo šykštus — nereikia ilgai 
prašyti kol gauni, o detroit ie
čiai by tik gauna tai ir prašo. 
Tuo budu programas išėjo 
veik tris kartus ilgesnis negu 
buvo skelbta.

Koncertu publika buvo di
džiai pasitenkinus, kas buvo 
galima matyt iš besiskirstančių 
veidų. €

Publikos pilypai.

Kada programas buvo, taip 
sakant, pačiame liūliavime, 
vienas iš publikos pakilęs nuo 
kėdės suriko, pertraukdamas 
artistą: “Vyrai, aiškiau lietu
viškai dainuokit, ne pusiau len
kiškai. Bukit vyrai lietuviai!” 
Pertraukinėt dainininkus ar 
kalbėtojus tai daugiau negu 
negražu, ir tas įprotis lietuvių 
tarpe turėtų būt kaip nors iš
naikintas.

Antra, netolymais nuo ma
nęs sėdėjo keturios moterys 
ar merginos ir vienas vyras. 
Moterys plaukus susigarbinia- 
vusios, vyras su /(kiniais ant 
nosies, ūsai nusmailinti iš vi
sų pusių ir “sparva” prie apa
tinės lupos. Atrodo kaif> inte
ligentas. Tečiaiks jx?r visą va-

Programo išpildyme dalyva
vo dar sekami dainininkai: J. 
Žiūronas, bar., iš Philadelpri- 
jos, M. Butkus, basas, p-lė E. 
Gužauskaitė, sopr. šitie du vie
tos daininkai dainavo solo ir 
duetą, kas jiems gana gerai 
Įiavyko ir pelne publikos aplo
dismentų. Reikia pridurti, kad 
p-lė E. (ružauskaitė turi labai 
augsią dailų soprano balsą, ir 
jei ji stengis daugiau lavintis, 
tai ji bus gera dainininkė. Ir 
šiuo kartu ji gavo du gėlių bu
kietu nuo savo draugų.

Dvieilis kvartetas gražiai su
dainavo “Karvelėli” ir “Arą.”

Ne visai smagus įvykis buvo 
su p. J. Žiūrono dainavimu. 
Viena, jis ne kaip tepajiege 
dainuoti liaudies dainas, bet 
kuomet pradėjo dainuoti “Si 
puo,’ tai publika ėmė kvatoti. 
?.ia, žinoma, reikėtų kaltinti 
publiką dėl jos tokį nemanda
gų ir neleist Iną elgesį, bet at
grįžta n t į aplinkybę, reikia 
nuo jos dalį kaltės atimti ir 
itiduoti dainininkui, kuris sa
vo dainavimu iššaukė tokį ne
mandagų publikos elgesį. Ir 
vienas dievulis žino, kam dai
nuotojas savo veidą taip juo
kingai iškreipė, kad ištiesi] 
junku buVo dasilaikyti nuo 
juoko. Nesmagu, bet ką bepa
darysi, juk keletui šimtų žmo
nių burnos neužimsi ir nepri
versi tylėti.

Publikos buvo atsilankę ne 
visai mažai, tat ir finansinė 
pusė ne visai prasta.

Gavom nugirsti, kad pavasa
rį atvyksiąs į Ameriką Kipras 
Petrauskas. Tai gal ir Balti- 
morės lietuviai turėsime pro-

del tos priežasties šiandie ir 
seime nedalyvauja.

Išrinkus komisijas seimo 
pirmininkas praneša, kad va
kar dalyvavę seime 14 kuopų 
su 55 delegatais, o šiandie da
lyvauja tik 13 kuopų su 34 de
legatais.

Pirmininkas užmetęs mane 
svetainėje klausė delegatų, kas 
daryti, kad čia esąs atvykęs 
svetimas žmogus, kurs nėra 
narys A. P. S. L., ar jis čia 
galįs būti, ar ne. Vieni dele
gatai sakė, kad galįs, nes čia 
nesą nieko slėptino, o kiti prie- 
šiinos. Pinmi n i nkas paaiškino, 
kad visuose seimuose esti įsi
leidžiami svečiai. Dar vienas 
atsiliepė, girdi, jis pasieni gal 
parašyti į “Naujienas,” bet pir
mininkas ir tą suramino, kad 
nebusią blogo, jei ir parašy
siąs.

Išrišus šį klausimą skaito
mas protokolas iš vakarykščių 
sesijų. Protokolas priimamas 
be pataisymų. Imama svarsty
ti konstitucijos pataisos, kur 
tam tikra komisija yra patei
kus. Skaitoma po vieną skyrių 
atskirai iš konstitucijos ir iš 
pagamintų pataisų.

Draugijos tiksluose skyr. 4, 
kur konstitucija kalba, kad A. 
P. S. |L. A. šelps -moksleivius ir 
skirs dovanas už gerus raš
tus pataisomas šiaip: skirs do
vanas mž gerus raštus darbi nin
ku klasei. Naujas priedelis prie 
konstitucijos, — kad ir mote
rys gali .priklausyti prie A. P. 
L. A.

Pataisymai priimam i visai 
lengvai, gal dėlto, kad nebuvo 
tautininkų, tai nebuvo nė su 
kuo imtis.

tus, tuo bildu pasidarys daug 
didesnės mokestys, negu lik 
šiol buvo.
Finansiškas ir narių dabar

tinis stovis.
Oficialinio centro valdybos 

raporto seimui apie A. P. L. A. 
turto stovį ir narių skaičių ne
teko girdėti. Privačiai iš dele
gatų ir centro valdybos narių 
sužinojau, kad A. P. L. A. 
turi apie 27 k p. su 1080 na
rių. Visas turtas tik $2,177.90, 
įš tos sumos dar reikia užmo
kėti “centro .sekretoriatui iner
tines algos, ir dar kelios pa
šalpos yra neužmokėtos. Na- 
tyų skaičius ne didyli einąs, bet 
mažyn.
A. P. L. A. praeities veikimas.

Ligi šiolei A. P. L. A. daž
niausia užsiimdavo kliubų stei
gimu ir kliubų steigimu pasi
sekė sukurti nei 27 kuopas. 
Kai kurie kliubai yra padarę 
gražaus pinigo ir gėrimų, kiti 
yra įsigiję net ir savas svetai
nes; be to dar ir pašalpos su 
posmertine gausiai mokėjo: liž 
50 centų mėnesių mokesčių 
mokėjo 7 dol. savaitines pa
šalpos ir $150 posmertinės, o 
po kiek laiko buvo įvestas ir 
ii skyrius, kur buvo mokama 
mėn. mokesčių $1 ir gaudavo 
pašalpos $14 per savaitę ir 
$300 pomirtinės. Bet pasirodė, 
kad su tokiom mokestini nega
lima ilgiau gyvuoti, lai d&bar 
nuo šioi seimo įvedama mokes
čiai pagal metus, tai kad bus ' 

aukštesni mokesčiai, negu 
SLA., ir da turės gana vargo 
kol įves, nes sukiršins daugu
mą narių. —Reporteris.

j ienų” 7 numery) aukojo Jo
nas Stulgis ir Justinas Dudė
nas, Chgo, po 1 dolerį, viso 
$2.00 [$2 priduota “Naujienų” 
Redakcijai].

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbinintec i 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1929 — 25th St., 95(19 Cordeal 
Detroit, Mich./__________ ______________

karą nė valandėlės nepasėdėjo 
ramiai. Visą laiką krykštė, 
kalbėjosi, ir ko jie nedarė, kad 
tik išradus kokio nors naujo 
juoko, naujo erzinimo ir naujo 
neramumo laike dainų. Kad 
butų jaunamečiai, tai sakyčiu 
neturi proto, suaugę ir proto 
įgaus. Bet šie visi, kaip mote
rėlės, taip ir “sportas” su spar
va ant apatinės lupos atrodė 
beturį jau virš Kristaus metų, 
taigi turėtų jau bent tiek nu
simanyti, kad tokiu elgesiu 
kenkia ir sau ir .šalymais sė
dintiems klausytoj amas.

< P. Juršietis.

Baltimore, Md.
Miko Petrausko koncertas.

Koncertas įvyko 12 d. sau
sio. Koncertas buvo laukia
mas baltimoriečių su nekant
rumu, nes da nuo praeitų metų 
nebuvome pamiršę tų puikių 
dainų, meliodijų, kuinų mums 
buvo davęs p. Petrausko kon
certas. Ir musų laukimas buvo 
patenkintas, išgirdome vėl tiek 
daug ir tiek malonių dainų, 
kad musų gyvenimas tapo 
50% linksmesnis.

Gerb. Mikas Petrauskas Šiuo 
kartu dainavo daugiau klasiš- 
■' .1 ■■■■ ....... i ■ II

'Atakai to tai Ruiąę 
tai Boulmud 94K»

Dr. A. A. Roti)

Ofisas HeMU SA. ChteMfr
Valandos? 10—11 rytoj 2—8 jpo pM 
7—8 vak Nedaliomis 10—12 cnan 
Ras. 1189 Indenendenca Elvd. Chica<-

gos išgirsti tą musų garsų dai
nininką. Mes jau dabar esame 
pasirengę sutikti jį su dideliu 
širdingumu. —Kazys.

Einama prie mokesčių nu
statymo į pašalpos skyrių ir į 
posmertinės skyrius. Čionai pa
sekama SLA., nes posmertinė

PažinkSavo Kaimynus

LAUKTI NEREIKĖS

Ar gali kur būti geresnis bankas?

Peoples Bank
Bankas ant Kampo
47os ir Ashland Av.

Chicago, Illinois

NDR. A. J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė 
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ottoae Ž291 W. 22ad St., fcamvu * 

JLaavitt St Tel. Canal MM 
lUzMeaeHa 8114 W 4MI 89

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

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

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

Kodėl?
Dėlto, kad čia yra kalbama Lietu

viškai.
Jūsų pinigai yra apsaugoti po prie

žiūra Valstijos Valdžios.
Jus galite atsiimti savo pinigus ka

da tik norite.

Įgyk Šiandie Šio 
Banko Knygelę

Universali State Bankr.

(Under State Government & Clearing Housc Supervision)

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

Perkelti iš Kitu Banku
1 Šį Banką

VISUS SAVO PINIGUS
Nes Remdami Svetimuosius — Darome Sau 

Ir Savo Tautai Didelę Skriaudą.

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai Siunčia

UNIVERSAL STATE BANKAS
Į

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake ' ‘

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

.v

DR. A. MONTVID 
Lietevis Gydytojas ir CMtergas 

25 E. Ws>hington St.
Valandos: huo 1.0 iki 12 ryt* 

Telephone Cęhtrbl 3362 
1824 Wabansla Avė.

Valandos: nuo/ 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kenzie 77 J b

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

Telephono Boulevard 5055
DR. A. JUOZAITIS

OKNTtSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
H2A1 Halated St., CNcago, III.

DR. C. K. KLIAUGA 
dentistas

1821 So, Halsted St., Chicage. III 
kampas 18tb St.
Phnno Canal

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos) 1—8 dien< 

7—8 vakare 
Tel. Market 6234, Market 4526 

............-........... c......... ........................ ....

J Telefonas i Boulevard 714*

į DR. C. Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dentistas

■Į 4712 South Ashland Ava, *

arti 47-tos gatvia P

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yueka

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

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

8261 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

Jephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. rak ;
8325 So. Halsted St., Chicago, H!.
...... ..........   J

PHYSICIAN AND SUKGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098
>

M 

koIe* 
h 

b praktika- 
usi Peso

hospitalB-

.1.^ p. 
tarnauja 

,ri*
tymo Du« 
la rodą vi 
.okiose

Ir 
okiuose 
italuose 
arime
merginoms.

il
ki-

ir

............... " II II ... ■--—J B.—

nEBZMAH
It RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomae per II 
metų kaipo patyręs gydytoj M, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaiką pagal nau 
jausiąs metodas X~Ray ir kitokiu* ; 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorija> i025 W.
I8th St., netoli Fisk St

VALANDOS: Nueit0—12 pfet<. 
ir nuo 6 iki S vai. vakarais

Dienomis: Canai
4110 arba 357

Telefonai

1313 
»*1. < 9—10

Nakr Drexel 95V
Rnulevard 4186

So Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. rak.

' dLcharles SEGAL
Praktikuoja 15 netai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaik4 lijų s 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
<akaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušeriu
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8183 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak 
t ik avim® turiu 
patyrimo. Pajėk 
minga! patamau 
j u prio gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikit 
ypatiKką rrižiu 
rėji’n^. Jood»
patarimus mo
terims ir mergi 
neims veltui

Tel. Pullinan 5432

t. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prišiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

Dr. Natalija Žukauską* .
Gydau be operacijų Ir ha gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* Ii 
<as; taipgi ir nervų ligas: vyrą 
moterų ir vaikų. SpecialistA m<> 
tėviškų ir merginų ligų

943 W 33rd Plsre
Phone Boulevard 9318

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki R vai vakar* 

...................................... ................. ................ >

Dr. Anele Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8185
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Micbican At«. 

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

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 va), po piet.
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KORESPONDENCIJOS Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Seimas

Detroit, Mieli
Kauno operos artistų 

koncertas.

Sausio 13 d. vietos lietuviai 
turėjo progos jaustis kaip na
mie (noriu pasakyt: kaip Lie
tuvoj), kada jie susirinko į 

vai. 
ope-

pra- 
sve- 
vie- 
yra

kus veikalus, k. t. rečitativas ir 
aria iš operos “Dubrovskij,” 
kava t i na iš op. “Kniaz Igor,” 
Hymne Triiumphale iš op. “Le 
Prophete,” etc. Be kalbamųjų 
veikalų sudainavo koletų lie
tuvių liaudies dainų, savų kom
pozicijų, kas publikai begalo 
patiko ir ji plojo ir plojo del
nais reikšdama savo pasiten
kinimo. Nematau reikalo ra
šyti pagyrimų, nes plačioji mu
sų visuomenė pažįsta g. Mikų 
ir moka jį įvertinti. Trumpai 
sakant, jis pats sau yni supy
nęs garbės vainikų dirbdamas 
per eiles metų lietuvių dailės 
ir meno kėlimo darbų.

Prograimo išpildyme dalyva
vo dar sekami dainininkai: J. 
Žiūronas, bar., iš Philadelpri- 
jos, M. Butkus, basas, p-lė E. 
Gružauskai te, sopr. šitie du vie
tos daininkai dainavo solo ir 
duetų, kas jiems gana gerai 
{>avyko ir pelnė publikos aplo
dismentų. Reikia pridurti, kad 
p-lė E. Gužauskaitė turi labai 
augštą dailų soprano balsų, ir 
jei ji stengis daugiau lavintis, 
tai ji bus gera dainininkė. Ir 
šiuo kartu ji gavo du gėlių bu
kietu nuo savo draugų.

Dvieilis kvartetas gražiai 
dainavo “Karvelėli

Ne visai smagus įvykis buvo 
su p. J. Žiūrono dainavimu. 
Viena, jis ne kaip tepajiegė 
dainuoti liaudies dainas, liet 
kuomet pradėjo įdainuoti “Si 
puo,’ tai ^publika ėmė kvatoti, 
kia, žinoma, reikėtų kaltinti 
publiką dėl jos tokį nemanda
gų ir neleistiną elgesį, bet at- 
sigrįžtant į aplinkybę, reikia 
nuo jos dalį kaltės atimti ir 
itiduoti dainininkui, kuris sa
vo dainavimu iššaukė tokį ne
mandagų publikos elgesį. Ir 
vienas dievulis žino, kam dai
nuotojas savo veidą taip juo
kingai iškreipė, kad ištiesų 
.liuku buvo dasilaikyti nuo

Pittsburgh, Pa. — Sausio 14 
ir 15 dienose Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je organizacija laikė sąvo sei
mų Lietuvių Mokslo D-stėssve
tainėje, Solio.

Nuėjęs į svetainę apie 11 vai. 
prieš pietus radau sesijų kų tik 
atidarytų ir berenkaina nariai 
vietoj tų, kurie jau šiandien 
nedalyvauja seime.

Teko patirti, kad vakarykš
čioj sesijoj, t. y. 14 d. sausio 
buvusios didelės imtynės tarp 
tautininkų ir bolševikų. Bolše
vikai buvę geriau organizuoti, 
tai ir nugalėję tautininkus 34 
balsais prieš 21. Tautininkai 
dėl tos priežasties šiandie ir 
seime nedalyvauja.

Išrinkus komisijas seimo 
pirm i įlinkas praneša, kad va
kar dalyvavę seime 14 kuopų 
su 55 delegatais, o šiandie da
lyvauja tilk 13 kuopų su 34 de-

į pirm^skyrių $150 ir į antra 
$300 įvedama SLA. lentelė. 
Pagal naujos konstitucijos pro
jektų visi nariai turės mokėti 
mėnesinės mokės ties paga l me
tus, tuo budu pasidarys daug 
didesnės mokestys, negu lik 
šiol buvo.
Finansiškas ir narių dabar

tinis stovis.
Oficialinio centro valdybos 

Iaporto seimui apie A. P. L. A. 
urto stovį ir narių skaičių ne- 
eko girdeli. Privačiai iš dele

gatų ir centro valdybos narių 
sužinojau, kad A. P. L. A. 
turi apie 27 k p. su 1080 na
rių. Visas turtas tik $2,177.90, 
iš tos sumos dar reikia užmo
kėti‘centro (sekretoriatui me
tinės algos, ir dar kelios pa
šalpos yra neužmokėtos. Na
rių skaičius ne didyli einas, bet

AUKOS.

Barborai Rostauskienei, Pa
nevėžy, (kurios atsišaukimas 
ddl pagalbos buvo įdėtas “Nau
jienų” 7 numery) aukojo Jo
nas Stulgis ir Justinas Dudė
nas, Chgo, po 1 dolerį, viso 
$2.00 ($2 priduota “Naujienų” 
Redakcijai].

DETROIT, KICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO..
J. Balchiunas pagelbininkr o 

(arba asistentas) 
’ GRABORIUS

1028 — 25th St., 9508 Cord**! 
Detroit, Mich.

Įgyk Šiandie Šio
Banko Knygelę

kapitalas ir Banko turtas

Perviršis virš

su- 
“Ara.”

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yard* 1118

Baigusi 
4ku terl

ios koleg* 
e; 11 g » 
praktika- 
usi Peas> 
silvanijot 
hospitalt- 

■e Pasek 
d ilgai p# 
tarnauja 

>ri* gin> 
tymo. Du« 
la rodą vi 
.okiot* Il
go** ir ki
nkines* r*l 

italuos* m« 
erim* h 
merginoms.

^DH.HESZMAH 
lt RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 14 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir skuteris.

Gydo aŠtrais Ir chronlikas ligas 
vyrų, moterų b vaiką pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu*, 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labarntorlj*' 1625 W.
18th St., netoli Fisk SL 

VALANDOS: Nuol 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki R va), vakarai*.

‘lianomis: Caną< 
’UIO arba 857 \

N akt Drevei 95* 
Roulevard 4186

1313 So. Galated St.
»ai.. 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

$2,500,000.00A. P. L. A. praeities veikimas.
Ligi šiolei A. P. L. A. daž

niausia užsiimdavo kliubų stei
gimu ir kliubų steigimu pasi
sekė sukurti net 27 fyLiopas. 
Kai kurie kliubai yra padarę 
gražaus pinigo ir gorimų, kiti 
yra įsigiję net ir savas svetai
nes; be to dar ir pašalpos su 
posmertine gausiai mokėjo: už 
50 centų menesių mokesčių 
mokėjo 7 dol. savaitinės pa
šalpos ir $150 posmertinės, o 
po kiek laiko buvo įvestas ir 
I skyrius, kur buvo mokama 

įnėn. mokesčių $1 ir gaudavo 
pašalpos $14 per savaitę ir 
$300 pomirtinės. Bet pasirodė, 
kad su tokiom mokestini nega
lima ilgiau gyvuoti, lai dabar 
nuo šioi seimo įvedama mokes
čiai pagal metus, tai kad bus

aukštesni mokesčiai, negu 
SLA., ir da turės gana vargo 
kol įves, nes sukiršins daugu
mą narių. —Reporteris.

• ---------: , ...A,."..;----- :-----

$290,000.00

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

3252 S. Halsted St., Chicago, III.

Pirmininkas užmatęs mane 
svetainėje klausė delegatų, kas 
daryti, kad čia esąs atvykęs 
svetimas žmogus, kurs nėra 
narys A. P. S. L., ar jis čia 
galįs būti, ar ne. Vieni dele
gatai sake, kad galįs, nes čia 
nesą nieko silėjptino, o kiti prie
šinas. Piitinj n i n;kas .paaiškino, 
kad visuose seimuose esti įsi
leidžiami svečiai. Dar vienas 
atsiliepė, girdi, jis paskui gal 
parašyti į “Naujienas,” bet pir
mininkas ir tų suramino, kad 
nebusią blogo, jei ir parašy
siąs.

Išrišus šį klausinių skaito
mas protokolas iš vakarykščių 
sesijų. Protokolas priimamas 
be pataisymų. Imama svarsty
ti konstitucijos pataisos, kur 
tani tikra komisija yra patei
kus. Skaitoma po vienų skyrių 
atskirai iš konstitucijos ir 
pagamintų pataisų.

Draugijos tiksluose skyr. 
kur konstitucija kalba, kad
P. S. IL. A. šelps moksleivius ir 
skirs dovanas už gerus raš
tus pataisomas šiaip: skirs do
vanas už gerus raštus darbinin
kų klasei. Naujas priedelis prie 
konstitucijos, — kad ir mote
rys gali priklausyti prie A. P.

Pradedant Šiuos 1923 m. Pasistjengk Tamsta

PerRelti iš Kitu Bankų
Į šį Bankų

VISUS SAVO PINIGUS
Nes Remdami Svetimuosius — Darome Sau 

Ir Savo Tautai Didelę Skriaudų.

Tai stonai

Baltimore, Md

4,
A.

pos įnerti nes skyrius. Čionai pa
sekama SLiA.., nes posmertiriė

Pataisymai priimami visai 
lengvai, gal dėlto, kad nebuvo 
tautininkų, tai nebuvo nė su 
kuo imtis.

Einama prie mokesčių nu-

Miko Petrausko koncertas.

t*l Bouirrerd 9*98

Dr. A. A. Rotb

PažinkSavoKaimynus
Ten gerai kur musų nėra, sako se

na žmonių patarlė. Ji tinka viskam, 
Ijet gal būt, geriausiai tai šiai apy
linkei, Town of Lake. Ar jus žinote, 
kad savo kaimynystėje jus turite vie
nų didžiausių, saugiausių ir moderniš
kiausių bankų? Taigi ateikite ir susi
pažinkite, ir bus ten gerai, kur mes 
esame.

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

Kodėl?
I

Dėlto, kad čia yra kalbama Lietu
viškai.

Jūsų pinigai yra apsaugoti po prie
žiūra Valstijos Valdžios.

Jus galite atsiimti savo pinigus ka
da tik norite.

LAUKTI NEREIKĖS

Ar gali kur būti geresnis bankas?

ntka* KM* •*. HaMU 8A. OtettSr
V siundo*' 10—11 rytoj 2—8 po pftit 
7—8 vak NedMiomfr 10—12 diaa 
Re*. 1189 Indenendenc* Blvd. Chicago

Lietuvių Svetainę apie 8 
vak., pasiklausyti Lietuvos 
ros artistų koncerto.

Apie 7:30 vak. žmonės 
dėjo rinktis būriais prie 
ta i nes durų ir klausinėjo 
nas antro, ar ištikrųjų
Kauno operos artistai atvykę.

Kaip 8:15 vak. scenos už
dangalas palengva pakyla ir 
vakaro vedėjas aiškina, kas 
bus šį vakarų. Publika sveiki
na svečius artistus dar šiems 
nepasirodžius, o kai pasirodiė, 
vėl suužė aplodismentai. P-as 
Oleka dainuoja, p. Leškevičius 
smuiku padeda, o p. Byra .pa
lydi pianu. Puiku klausytis.

Toliau vis pasimainydami 
linksmino susirinkusius detro- 
itiečius iki vėlaim nakties lai
kui. Lietuvos airtistai visai ne
buvo šykštus — nereikia ilgai 
prašyti kol gauni, o detroitic- 
čiai by tik gauna tai ir prašo. 
Tuo budu programas išėjo 
veik tris kartus ilgesnis negu 
buvo skelbta.

Koncertu publika buvo di
džiai pasitenkinus, kas buv( 
galima matyt iš besiskirstančiu 
veidų.

Publikos pilypai.
Kada programas buvo, taip 

sakant, pačiame liūliavime, 
vienas iš publikos pakilęs nuo 
kėdės suriko, per t niūkdamas
artistų: “Vyrai, aiškiau lietu
viškai dainuokit, ne pusiau len
kiškai. Bukit vyrai lietuviai! 
Pertraukinėt dainininkus
kalbėtojus tai daugiau negu 
negražu, ir tas įprotis lietuvių 
tarpe turėtų būt kaip nors 
naikintas.

Antra, netolymais nuo ma
nęs sėdėjo keturios moterys 
ar merginos ir vienas vyras. 
Moterys plaukus susigarbinia- 
vusios, vyras su akiniais ant 
nosies, ūsai nusmailinti iš vi
sų pusių ir “sparva” prie apa
tinės lupos. Atrodo kaip inte
ligentas. Tečiaus per visą va
karu nė valandėlės nepasėdėjo 
rainiai. Visą laiką krykštė, 
kalbėjosi, ir ko jie nedarė, kad 
tik išradus kokio nors naujo 
juoko, naujo erzinimo ir naujo 
neramumo laike dainų. Kad 
butų jaunainečiai, tai sakyčio 
neturi proto, suaugę ir proto 
įgaus. Bet šie visi, kaip mote
rėlės, taip ir “sportas” su spar
va ant apatines lupos atrodė 
beturį jau virš Kristaus metų, 
taigi turėtų jau bent tiek nu
simanyti, kad tokiu elgesiu 
kenkia ir sau ir Valymais sė
dintiems klausytojams.

P. Juršietis.

darysi, juk keletui šimtų žmo
nių burnos neužimsi ir nepri
versi tylėti.

Publikos buvo atsilankę ne 
visai mažai, tat ir finansinė 
pusė ne visai prasta.

Gavom nugirsti, kad pavasa
rį atvyksiąs į Ameriką Kipras 
Petrauskas. Tai gal ir Balti- 
morės lietuviai turėsime pro
gos išgirsti tą musų1 garsų dai
nininką. Mes jau dabar esame 
pasirengę sutikti jį su dideliu 
širdingumu. —Kazys.

PINIGUS LIETUVON 
Geriausiai Siunčia

UNIVERSAL STATE BANKAS
/

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake »

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSK1,
4632 So. Ahland Avė., -Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

.Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaik< lij*

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
<akaro. Nedeliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

AkvUrka
3113 S.Halsted
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak 
tikavim* tūrio 
patyrimo. Pajėk 

gai patarnau
ju prio gimdymo 
Kiekviename at- 
sitikinr.* 
ypatiKką 
r ėjimą, 
patarimu* 
t erims ir
nnms veltui

teikti 
trižiu 
Duod> 

mo 
margi

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSIC1AN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union 
Tel. Yarda 1699

Avė

DR. A. MONTVID 
Lietnvis Gydytojas ir ChDvrga* 

25 E. Wa*hington St.
Valandos! tino 1.0 iki 12 ryt* 

Teiephon* Cęntriil 8362 
1824 Wabanaia A v*.

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

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS (R CHIRURGAS 

X-Spfnduli*i
Otha* 22*1 W. 22ud 8t.» kanapa* » 

Uavitt St Tel. Canal MU
8114 W 4M 8*

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

telefonas i Boulevard 7841

UR. C. I. VEZELIS
Lieta via Den tįstas \ 

4712 South Ashland Ave« !
arti 47-t o s gatvl*

Tel. Pelhnan 5432

t, SHUSHO 
AKUŠERIUI

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai pritiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601H»k>, Ashland Avė. 

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

Koncertas įvyko 12 d. sau
sio. Koncertas buvo laukia
mas baltimoriečių su nekant
rumu, nes da nuo praeitų metų 
nebuvome pamiršę tų puikių 
dainų, meliodijų, kurių mums 
buvo davęs p. Petrausko kon
certas. Ir musų laukimas buvo 
patenkintas, išgirdome vėl tiek 
daug ir tiek malonių dainų, 
kad musų gyvenimas tapo 
50% linksmesnis.

Gerb. Mikas Petrauskas šiuo 
kartu dainavo daugiau klasdš-

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

Telephon* Boulevard 5055
DR. A. JUOZAITIS

DENTTSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vak* 

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
S*. Hatated St., Chicag*, UI.

Tlephonas Yards 5082

OR.ZM. STUPNICKI
8107 So. Morgan St, 

CHICAGO, III.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuflka

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietą

Tel. Lafayette 0098 
k _ 4

Dr. Natalija Žukauską* ,
Gydau b* operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniik** Ii 
<as; taipgi ir nervų ligas: vyrą 
moterų ir vaikų. Specialiste m<> 
rerilkų ir merginų ligų

943 W 33rd Plsrr
Phone Boulevard 8318

Patarimai dovanai
Valandom nuo 2 iki R vai vakar*

..........._ . J

R. C, K. KLIAUGA
DENTISTAS

So, Halsted St., Chicak*- Hl 
kampa* 18tb St.
Phon* Canal 8®57

Bankas ant Kampo 
47os ir Ashland Av> 

Chicago, Illinois

....... . >Telephon* Yard* 1632

OR. J. KULIS
Lletavi* Gydytoja* ir Chirurgą*

Ofiso vai.: 9 iki 12 pistą, 
e iki 9 vakare

1258 Wo. Halsted St., Chieag*

f

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.

Canal 8257
Naktinis Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nadltiontis nu* 8 iki 12 ryt*
1821 So. Halsted St..

Kauipa* 18 ir Bąlate St

Dr. Anelė Kaushilias D. C. 
CHIKOPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kronikas 
ligas: nervų, reumatizmų, paraly
žių, naktinį susišlapinimų, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
Vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 31.. kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8185
Valu 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

DR. F. MATULAITIS, 
8789 Jo*. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos! 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

DR. P. G. WIEGNS
Priėmimo valandos nuo 8 iki 19 it 

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

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St. 
Ttl.: Boulevard 7179

Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 
Chicago.

A.J5Ti)AVIDONIS, M. D.
4643 So. Micbigan Are.

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

5:80 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan A v*. 

Tel. Victory 9082
Ntio 1 Iki 3 vai. po piet.

. ................ . .................................. .
lei abejoji akimis. paviteiraai
Dr. A. R. BLUMENTHAI

Tai. ftOU lavar* 
4«* * AsMh** 
žtmpa* 4S jm *S* 
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Metams ___   $8.00
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Kas privedė 
prie karo?

Kas yra kaltas, kad 1914 
m. kilo pasaulio karas? Apie 
šitą klausimą buvo prirašyta 
ir prikalbėta begalės, bet vis 
dėlto da ir dabar jisai nėra 
pilnai išaiškintas. Kol kas 
dar yra tiktai tam tikros te
orijos arba spėjimai sulig 
to, kas buvo tikrasis karo 
kaltininkas.'

Viena teorija yra nacionali
stine. Ji pasižymi tuo, kad 
kiekviena kariavusiųjų val
stybių pusė verčia kaltę dėl 
karo kilimo ant priešingo
sios pusės. Santarvės val
stybės (kartu su Amerika) 
tikrina, kad svarbiausioji 
kaltininkė buvusi Vokietija, 
kuri sugalvojusi karą ir pir
mutinė pradėjusi jį tikslu 
sunaikinti savo konkurentus 
ir išplėšti savo viešpatavi
mą pasaulyje. Kita dalis 
kaltės puolanti ant Vokieti
jos padėjėjų šitame žygyje, 
Austro-Vengrijos, Turkijos 
ir Bulgarijos.

O Vokietijos patriotai sa
ko kaip tik priešingai. Karą, 
girdi, iššaukusios Francija, 
Rusija ir Anglija, kurioms 
pasidaręs pavojingas Vokie
tijos augimas ir kurios todef 
padariusios planą bendromis 
jiegomis sutriuškinti ją, pir
ma negu ji pasieksianti per
daug didelės galybės. Vo
kietija , matydama šitokį 
priešų pasiryžimą, turėjusi 
imtis ginklo ir stengtis su
mušti juos, kad pačiai ne
pražuvus.

Šita nacionalistinė teorija 
turi tą reikšmę praktikoje, 
kad ji veda prie tautinės ne
apykantos ir keršto. Kuo
met Santarvė su Amerikos 
pagelba sumušė Vokietiją, ir 
jos talkininkes, tai jos, skai
tydamos pastarąsias karo 
kalitninkėmis, nutarė nu
bausti jas, atimdamos iš jų 
didelius plotus žemės, užde
damos joms sunkias kontri
bucijos naštas ir t.t. Jeigu 
Voketija butų laimėjusi ka
rą, tai ji, be abejonės, butų 
taip pat padariusi su Santar
vės valstybėmis.

Visai kitaip karo priežas
tis aiškina socialistai. Jų 

nuomonė, tą pasaulio nelai- 
mę pagimdė ne kuri nors 
viena šalis arba viena šalių 
grupė, bet visų kapitalistinių 
Valstybių politika ir ypatin
gai ta josios tendencija, kuri 
yra vadinama imperializmu. 
Ir. kiekvienas bešališkas 
žmogus pripažins, kad juo 
daugiaus faktų apie didžio
jo karo kilimą išeina aikš
tėn, tuo labiaus šitas sociali
stų piškininftis gauna pa
tvirtinimo.

Čia mes paduosime vieną 
įdomų dalyką, į kurį nesenai 
atkreipė savo domę Europos 
spauda. Vokiečių laikraštis 
“Berliner Tageblatt” pas
kelbė pluoštą slaptų telegra
mų, kurias rugsėjo 30 d. 
1914 m. pasiuntė iš Borde- 
aux (Francijos) Rusijos už
sienių reikalų ministeriui 
Sazonovui buvusis tuo laiku 
Rusijos ambasadorius Fran- 
cijoje, Izvolskis. Ambasa
dorius tose telegramose mi
ni savo pasikalbėjimą su 
Francijos karo ministeriu' 
Delcasąė ir išreiškia nuomo
nę, kad tarp Francijos, Ru
sijos ir Anglijos karo tikslų 
(karaš jau buvo prasidėjęs 
mėnesis laiko atgal) nesą jo
kių skirtumų. Jisai sako, 
kad Francija norinti atsiim
ti iš Vokietijųs Elzasą-Lota- 
ringiją ir toliaus ve ką 
praneša:

‘‘Paskui svabiausias
Francijos tikslas — ir ši
tuo atžvilgiu visos trys 
valstybes pilnai sutinka----

yra sunaikinti Vokietijos 
imperiją ir kiek galint su
silpninti militarinę ir po
litinę Prūsijos jiegą. Rei
kia taip padaryti, kad tuo 
butų suinteresuotos ir at
skiros Vokietijos valsty
bės.”

Toliaus seka dar įdomes
nių nurodymų. Išdėstyda
mas šituos karo tikslus, gir
di, Francijos karo ministe- 
ris,

“Delcassė priminė dery
bas, kurios buvo vedamos 
Peterburge 1913 m., ir 
prašė atkreipti Jūsų domę 
į tą faktą, kad Francijos 
norai ir reikalavimai pali
ko tie patys, išskiriant no
ro sunaikint politinę ir 
ekonominę Vokietijos pa- 
jiegą”

Iš šitų telegramų aiškiai 
matyt, kad jau 1913 m. Ru
sijos ir Francijos valdžios 
buvo padariusios sutartį ren 
gtis prie karo,kad bendromis 
jiegomis sumušus Vokietiją; 
ir jau tada buvo apsvarsty
tos sąlygos, kurios turės būt 
padiktuotos pergalėtai Vo
kietijai. Paskui/ kai prasi
dėjo karas, rusų ir franeuzų 
valdžios nutarė prie anks- 
čiaus nustatytųjų sąlygų 
pridėti da ir militarinį, poli
tinį ir ekonominį Vokietijos 
sunaikinimą.

1 Taigi, jeigu prie karo ren
gėsi vokiečių kaizerio val
džia, tai ne mažiaus rengėsi 
prie jo ir franeuzų bei rusų 
valdžios. Ir jeigu šiandie 
Francijos valdžia siunčia 
kariuomenę į Vokietiją ir 
stačiai smaugia ją, tai čia 
yra tiktai vykinimas tų 
planų, kurie buvo padaryti 
j:< didžiojo karo pradžioje.

“Į BERLINĄ”.

Įsibėgėję franeuzų džingos 
nori pasiekti net Berlinų. Vė
liausios žinios praneša, kad 
maršalas Foch reikalauja vis 
daugiau kareivių, idant butų
galima okupuoti ne tik visų 
Ruhro distriktą, o ir kjtas vo
kiečių provincijas. Paryžiuje 
imperialistai šūkauja, kad bū
tinai esu reikalinga užimti Ber
linų. “The Chicago Herald 
and Examincr” delei to rašo:

w‘Į Berlinų!’ Toks šukavi
mas eina iš Paryžiaus, kad 
Amerikoje išsklaidžius pas; 
kutinės viltis karo pavojaus 
pašalinimui.

“1914 m. Berline buvo šau
kiama: “Į Paryžių!’ Tas 
šauksmas neišsipildė ir at
nešė vokiečių tautai neįma
nomos žalos.

“1870 m. Napoleonas III— 
nežymus imperatorius su la
bai žymiu vardu — tarė: “Į 
Berlinų!’ Ir jo nepasisekimas 
įklampino franeuzų tautų į 
didžiausį vargų.

“Napoleonui 1 posakis ‘Į 
Berlinų’ nedaug tereiškė. 
Berlinas tada buvo sostinė 
negalingos valstybės. Todėl 
ambicingas Napoleonas su
šuko: ‘Į Maskvą!’ Ir jo šauks
mas atnešė didžiausių nelai
mių.

“Labai lengva yra šaukti, 
vienok nepaprastai sunku 
tas šauksmas gyvOniman 
vykinti. Nesuvaldomi de
magogai, kurie dabar šaukia: 
‘Į Berlinų!’ privalo pavartyti 
istorijos puslapius.

“Jie privalo taipgi skai
tyti LoiitcIo'iio, Maskvos, 
"SVasliingiono ir net Romos 
pranešimus, pirma negu jie 
palieps savo milžiniškai ar
mijai žygiuoti per Vokietijų 
į Berlinų.

“Net 1,000,000 franeuzų 
ir belgų kareivių armija ga
li sugniužti kelyje, nežiūrint 
to fakto, kad Vokietija da
bartiniu momentu yra nusi- 
bankrntijusi ir beginklė.

“Šimtas su viršum metų 
atgal Napoleonas triumfin
gai įžengė į Maskvą. Bet tas 
triumfas virto katastrofa, 
kuomet Maskva liko sude
ginta ir Rusijos žiema virto 
aršiausiu ir nepergalimu prie
šu.

“Bet Ffancijai ir jos armi- 
• jai pavojų sudaro ne Beri i no 

griuvėsiai ir Vokietijos žie
ma. Tas pavojus gludi san
tarvės suardyme ir pasaulio 
nedraugingame.

“Joki Vokietijos militaris
tinė pergale nebūtų galėjusi 
pavergti pasaulį? Ankščiau 
ar vėliau Vokietijos imperia
listų jungas butų sugniužęs.

“Tegul Francija atsime
na tų lekcijų — ir nutildo 
savo utilitaristus ir imperia
listus, kurie saugiose Pary
žiaus gatvėse šaukia: Į Berli
nų!’

“Tegul ji atsimena tatai, 
kol dar nėra pervėhi!”

Ateinančios žinios skelbia, 
kad net Italijos premjeras, 
Mussolini, kuris visai dar ne
senai pareiškė, jog santarvė 
nedavedusi karo iki galo nepa
kildama Berlino, — dabar jau 
grąsina Francijai pasitrauki
mu iš santarvės, jeigu ji nesu
stabdys savo militarinių žygių 
prieš Vokietijų.

Tuo patim laiku Francijos 
skolos didėja. Valdžia turi mil
žiniškų deficitu. Neprodukty- 
vės armijos užlaikymas blogi
na padėtį. Visai dar nesenai 
valdžia ntitarė padidinti mo
kesnius dviem dešimtim nuo
šimčių. Ir pirma Francijos 
žmonėms reikėjo neįmanomai 
aukštus mokesnius mokėti, 
o dabar ta našta ims dar la**
biau slėgti. >

Vėliausioji franeuzų džingų 
avantiūra niekoxgera žmonoms

nelemia. Ji dar labiau padi
dins valdžios išlaidas, o. tas 
reikš, kad žmonėms teks di
desni mokasinai mokėti. Ne- 
'gaudami iš kitur nė medžiagi
nės nė moralinės paramos,, ar 
ilgai franeuzų džingos galės 
tęsti savo pragaištingų darbų?

Be to, nėra mažiausio abejo
jimo, kad tas šauksmas “į 
Berlinų” paeina iš nedidelio 
būrio militaristų. Jie, supran
tama, dabar jaučiasi padėties
ponais, nes jų rankose raudąsi 
organizuota jėga. 'Todėl jie ir 
smarkauja. Bet kitų valsty
bių griežtas nusistatymai* prieš 
plėšria franeuzų politikų gali 
dar sustabdyti įsibėgusius 
džingas. Imperialistai jokio 
aito argumento nepripažįsta, 
kaip tik spėkų nežiūrint į tai, 
kokioje formoje ta spėka yra 
panaudojama.

UKRAINIEČIŲ VARGAI.

Lenkai ne juokais pasiryžo 
nustelbti ukrainiečių judėjimų. 
Pirma jie persekiojo Galicijos1 
ukrainiečius, bet dabar ta« per- 
sckiojftno darbas pradėta va
ryti ir kitose provincijose. 
♦ ‘Lietuva” rašo:

“Dienraštis ‘Svoboda’ ra
šo, kad Volinijoj lenkai teri- 
zuoja ukrainiečius gyvento
jus už tai, kad nė viena len
kų partija negavo mandatų į 
Seimų Taip, Kovelio apskri
ty lenkai grųsina areštu rin
kimų komisijos nariui Štein, 
Lucko apskrity Jau suimta 
daug ukrainiečių už ‘politi
kų’ rinkimų melu. Jų tarpe 
daugiausia kultūros darbi
ninkų, kurie nuo politikos 
labai nutolę. Kalėjimuose 
ukrainiečius niekinama, net 
valgio jiems iš giminių ne
priimama. Gi prokuratūra, 
vieton paskubinti bylų na- 
griiTej imą, i-cil<silnxijix pasi
tyčiodama nuo kiekvieno uk
rainiečio, kurį norima iki 
teismo paliuosuoti, po 20 mi
lijonų lenkų markių. Tas 
pat daroiha ir Cholino apy
gardoj: gruodžio 11 d. Volo- 
davskio apskrity buvo teisia
mas už ‘prasižengimus’ rin
kimų metu vieno kaimo se
niūnas, kuris buvo nuteis
tas 4 mėnesiams kalėjimo, 
nežiūrint to, kad net proku
roras visai nerėmė kaltinimo. 
Voliniaus ir Cholmščinos gy
ventojai ukrainiečiai nekant
riai laukių pagalbos, kac 
jau tas teroras greičiau pasi
baigtų”.
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AR KUNIGAI REMIA TAUTĄ?

Musų kunigai iš seno mėgs
ta pasigirti, buk tik jie esą 
geriausi tautos rėmėjai ir gy
nėjai. Kiti visi esą bedieviai 
socialistai ir laisvamaniai, tau
tos griovikai ir išgamos.

Ar ištiesų taip yra? žinoma, 
žmbgui, tik dirbtuvę, bažnyčią 
ir smuklę lankančiam ir nieko 
neskaitančiam atrodys, kad tai 
visa tiesa, žiūrėdamas dalykus 
pamatys visai kitaip. Pama
tys, kad taip vadinami “'bedie
viai” turi kelias lietuvių kal
bos vaikams mokyklas ir kelis 
vaikų chorus gerai išlavintus. 
Dabar nueikime į bažnytines 
svetaines, apsižvalgykime, ir 
štai ką ten pamatysime: ant 
sienų parašai anglų kalba: “No 
smoking”. Tai vėl su kepure 
būti užginta: “Take your hat 
off” ir t.t. Jei kuomet suren
gia prakalbas, tai kad ir šeši 
ar septyni kalbėtojai lietuviai, 
o vienas anglas, tai programo 
vedėjas visus kalbėtojus tik 
anglų kalba pristato. Toki pa
rašai lietuvių svetainėse turė
tų būti tik lietuvių kalba arba 
abejose, nes ten vargiai kada 
anglas nors vienas užeina, o jei 
ir užeitų, ar tai norėdamas 
nesužinotų ką reiškia toks pa
rašas ?

Dirbtuvėse yra parašai tarp 
eitų kalbų ir lietuvių.

Dabar jeigu da paimsim lie
tuvių kai karias pa.rapijnes 

mokyklas, tai pamatysim, kiek 
čia yra tautiškumo po musų 
kunigų globa. Lenkių seserų 
prisivarę su ilgom plačiom ir 
juodom šjcbėm, kur lenkų dva
sių nori įkvėpti musų vai
kams į jų da jaunas sielas.

Jei kunigams pavyktų visa 
Lietuva savo skvernu apsiaus
ti, tai greičiausiai jie pasikvies
tų lenkų seseris iš Varšuvos 
lietuvių vaikus po torių ir ka
tekizmo mokytų

Dabar taipgi kunigai jau 
pusiau valdo Lietuvą, dėlto 
mums ir yra sunku Vilnius ir 
Klaipėda atgauti.—Griunas.

Sveikatos Dalykai
KŪDIKIŲ MIEGAS.

Oras, maistas ir miegas yra 
svarbiausi dalykai kūdikio gy- 
veniųte. Motinos turi kreipti 
domė į miego svarbumų savo 
kūdikio sveikatai. Nonnališ- 
kas kūdikis, geroj sveikatoj, 
naturališkai sutvarko šavo 
miego programą, bet jau su ne- 
normališkoms aplinkybėms 
motinos turi žinoti ką daryti, 
ir prižiūrėti, kad kūdikiai už
tektinai miegotų.

Per pirmas dvi savaites są- 
vo gyvenimo, kūdikis miega 
beveik per visą laiką. Pabun
da tik dėl valgio. Per antrą 
mėnesį sveikas kūdikis turi 
miegoti apie dvidešimts valan
dų iš dvidešimts keturių. Po 
antru mėnesiu vis mažiau ir 
mažiau, ir kuomet kūdikis su
laukia pirmus metus jau mie
ga tik trylika arba penkiolika 
valandų.

Po dviejų metų jau reika
lauja nedaugiaus kai dešimts 
valandą iriiego. Ii- molina tu 

ri būtinai pamigdyti kudik 
nors valandą per dieną. Maža 
vaikų tarp dviejų ir dvylikos 
metų tainkamai augs be de
šimts valandų miego. Gali^ap- 
sieiti su mažiaus, bet motinos 
priederme prižiūrėti, kad kū
dikis miegotų nors dešimts va
landų kasnakt.

Papratimas užima pirmų vie
tų kūdikio gyvenime. Netik 
savo naudai kūdikis kasdien 
turi miegoti paskirtu laiku, bet 
ir motinai patogiau. Motina, 
turi prižiūrėti, kad kūdikio mie
gas nebūtų pertraukiamas. Pa
pratimas kelti kūdikį kuomet 
svečiai ateina į namus, padaro 
kūdikį pikta ir nekantrų. Jeigu 
reikalinga phkelti miegantį kū
dikį, tų galima padaryti tik 
kuomet kūdikis jau bus miego
jęs apie-'45 miliutas arba va
landų. Pirma valanda miego 
yra giliausia.

Jeigu kūdikis miega, tai gal 
yra tam priežastis. Žinoma, 
kai kurie kūdikiai gerinus mie
ga už kilus. Kartais dainavi
mu galima užmigdyti kūdikį. 
Nevisi kūdikiai mėgsta muzi
kų, kartais bet kokis triukšmas 
piktina kūdikius.

Reikia žinoti, jog šviesus 
kambarys negeriausia vieta 
.miegoti. Jeigu kūdikis užmie
ga tokiame kambaryje, tai tik 
nuo pripratimo. Visi kūdikiai 
geriausiai miega tamsiame 
kambary. Kūdikis turi miegoti 
laisvai, be varžančių drapanų, 
gerai išvėdintame kambaryje. 
Tylumas ir yra svarbu.

Daugelis motinų ‘nežiiiĄ, kad 
nerviški vaikai greičiaus už
miega kuomet motinos ranka 
padėta ant loveles, ar kuomet
supa lopšelį. Tas kūdikį su
ramina. i

Daugelis motinų nežino, jog 
kartais kūdikiai negali miego
ti, jeigu kambaryje randasi 
koks kvapas. Nestiprus kva
ilas nevisuomet prikels kūdikį, 
bet daugelį sykių miegas esti 
neramus, jei kambaryje yra 
koks kvapas. Net ir saldus 
kvepėjimas kartais priverčia? 
kūdikį vemti, ypatingai jeigu 
pilvelis nedrūtas.

Kita priežastis^-nemiegdjimo 
yra alkis. Nepavalgę kūdikiai

nemiegos. Vėl svarbu prižiū
rėti valgio reguliariškumą, bet 
galima per dieną duoti trupu
tį pieno. Bet motinoms perei
na pratinti kūdikius bet kada 
valgyti. Jei kūdikis parodo 
norą visuomet valgyti, reikėtų 
nunešti pas gydytoją.

Perdaug įkaitintas kamba
rys bloga netik kūdikiams, bet 
ir augusiems. Šviežias oras, ir 
užtektinai jo, yra svarbus daik
tas netik kūdikio sveikatai, bet 
ir suagusio. Neduokite kūdi
kiui jokių vaistų be gydytojo 
ir nurodymo.

Yra kita klaida tėvų, kurie 
mano, kad daro kūdikiui gero, 
bet ištikrųjų daro jiems blo
ga. Ta klaida yra leidimas' 
vaikams miegoti^ su suaugu
siais. Yra gana bloga dviem 
sveikiem suaugusiom žmo
nėm miegoti vienoje lovoje, 
bet kūdikiui, ypatingai kuomet 
nedrūtas, miegoti tojr pačioj 
lovoj su suaugusiu yra pavo
jinga. i

Daugelis motinų mano, jog 
kuo mažesnis kūdikis, tuo ma
žiau miegojimo vietos reika
lauja. Ir tokiu budu mažesni 
turi mažiausią miegojimo vie
tą. O tai yra klaida, nes švie
žias oraj būtinai reikalingas 
augančiai^ Juidikiui,

[F.JL. L. S. Lith. Bureau]

Kas Dedasi ■ 
Lietuvoj
Patvirkimas.

Raseiniai. — Vienok1' Rasei
nių m. namų savininkas J. 
Grubliauskas pralaimėjęs bylą 
Raseinių butų skyriaus teis
me su savo nuomininku plau
kų kirpėju J. Urba, sugalvojo 
padaryti savo “teismą,” nes 

il>iicTu iškraustyti i& sa- 
vo namų Urbus negalėsiąs. 
Taip š. m. lapkričio 22 d. 6(4 
vai. ryto Grubliausko traicės 
“teismas” susidedantis iš J. 
Grubiiausiko, jo žinonos Vero
nikos ir sūnaus Stasio, nusp
rendė išmušti rankas J. Urbai 
ir jo žmonai. Pirmiausia puo
lė žmonų geležine kačerga ir 
permušė rankų. Jhi paspru
kus iš mušeikų nagų ant gat
vės --- mušeikiis įpuolė į kam- 
karį ir invalidų J. Urbą įsi
tempė į savo virtuvę, užsika
binę duris, sudaužė abi ranki 
ir tik įbėgus pašalinėm mote
rim ir pradėjus belstis į duris, 
liovėsi mušti; atidarė duris ir 
sako, kad tai juos pradėjo Ur
ba plėšti. Tai dar turbut ne
girdėta žiauri priemonė išmes
ti iš buto nuomininkų, ati
mant nuo jo sveikatą ir ap
skelbiant plėšiku.

Matysim ką pasakys taikos 
teismas už tokį žvėrišką pa
sielgimų Grubliauskų, nes Ur
ba sudaužytas dar tebeguli.

Teismo “mielašir- 
dingumas.” ■

-------- --------
Pakuonis, Kauno apskr. — 

Kažin, ar rasi kur kitų tokį 
“mielaširdingų” teismą, ka,ip 

Kauno Apygardos Teisinas! 
Juozui Juškevičiui, iš Taura- 
kiemio kaimo, vagys pavogė 
iš ]>o užrakto porų arklių. 1XV1 
vagystės buvo įtarti keturi as
mens: 1) Antanas Labašaus- 
kas, 2) Juozas Juodis, 3) Mo
tiejus Šalčius, ir 4) Tamošiū
nas. Lapkričio 13 d.-1922 m. 
bylų nagrinėjant teisme pa

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yfa taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruįttcs savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c. 
paSto ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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aiškėjo, kad jie visi keturi vo
gime dalyvavo. Bet teisinas 
tik Antaną I^abašauską nubau
dė, o kitus tris — išteisino. 
Kai Juškevičius teismo nus
prendimu pareiškė neužganė
dinimo ir paprašė sprendimo 
nuorašo, tai susitiko su viso
kiomis kliūtimis ir įspėjimu, 
buk jis nieko nepešiąs. Ištei
sinti vagys dalbar rengiasi “at
silyginti,” anot jų, už “netei
singų” užsipiMinėjimą. Juške
vičius byla padavė Aukščiu il
siam Tribunolui pernagrinėti, 
nes aplinkiniai kaimynai pik
tinasi dėl tokio vagių išteisi
nimo. Išeina taip, lyg kad ro
dos Lietuvos valdžios teismas 
vagiams prijausfų.
' —Bulvinic.

“Iniciatorių grupė.”
Kaižin kokia grupe, pasiva

dinusi “iniciatorių grupe” su
manė išleisti Kaune 10,000 la
pelių rinkimui aukų universi
teto rūmams pastatyti. Tų la
pelių kaina bus — kiekvienas 
lapejis po 1 litą. Visus Irda
vus — bus 10,000 litų. 'Lape
liai bus numeruoti, ir kiekyje- 
nas pirkėjas, pirkdamas nia* 
tys, kelintas jo litas aukoja
mas. Negalima įsivaizduoti, 
koks Jas “iniciatorių grupės” 
bus univęrsitetas už 10,000 li
tų?! 'Jas darbas kažin kokiu 
centų gaudymu atsiduoda.

... —Bulvinis.

Aukos, aukos ir aukos.
Prieš karą aukų rinkimas 

buvo labai madoje. Rinko au
kas visokioms draugijoms, 
“Saules”- (ir mėnulio) na
mams, visokiems smnany- 
mams; karui išJGIus rinko au
kas pabėgėliams, nuken tėju
siems ir tt.; karui pasibaigus 
rinlco aiilcas" valstyliSs steigi

mui, kariuomenės šelpimui ir 
tt.; dabar renka aukas bažny
čių statymui, universiteto rū
mų steigimui ir tt. tarsi koki 
amžini ubagai. Tiktai neren
ka aukų karo stovio palaiky
mui, * žvalgybos, cenzūros ir 
tūkstančiams šnipų išlaikymui. 
Tie paukšteliai ne sėja, nė 
piauja, o sotus, apsirėdę ir 
šeiminės prigėrę .gyvuoja.

—Bulvinis.

Didelė St. Šimkaus 
Simfonija.

Šiomis d|iendmis žinomasai 
musų kompozitorius Stasys 
Šimkus pabaigė rašyti didelę 
siinfoniifį baladą, vardu “Nu
grimzdusi Pilis,” basui solo, 
moterų chorui ir orkestrui. 
Tekstai parašyti dviem kal
bom — lietuviškai ir vokiškai. 
Žodžius baladai parašė Jonas 
Žilius, o vokiečių kalbon ver
tė Vydūnas.

Nuvyk skaūs-l

lungiSkas trauky
mai muskulų, ifi- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputi

FAIN-EXPELLER1U 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Eapdlcri* ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad ‘ butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbažeuklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. Brooklyn. N. Y.
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Kas privedė 
prie karo?

Kas yra kaltas, kad 1914 
m. kilo pasaulio karas? Apie 
šitą klausimą buvo prirašyta 
ir prikalbėta begalės, bet vis 
dėlto da ir dabar jisai nėra 
pilnai išaiškintas. Kol kas 
dar yra tiktai tam tikros te
orijos arba spėjimai sulig 
to, kas buvo tikrasis karo 
kaltininkas.

nuomonė, tą pasaulio nelai- 
mę pagimdė ne kuri nors 
viena šalis arba viena šalių 
grupė, bet visų kapitalistinių 
valstybių politika ir ypatin
gai ta josios tendencija, kuri 
yra vadinama imperializmu. 
Ir kiekvienas bešališkas 
žmogus pripažins, kad juo 
daugiaus faktų apie didžio
jo karo kilimą išeina aikš
tėn, tuo labiaus šitas sociali
stų ąiškinimas gauna pa
tvirtinimo.

x . \

Čia mes paduosime vieną 
įdomų dalyką, į kurį nesenai 
atkreipė savo domę Europos 
spauda. Vokiečių laikraštis 
“Berliner Tageblatt” pas
kelbė pluoštą slaptų telegra
mų, kurias rugsėjo 30 d. 
1914 m. pasiuntė iš Borde- 
aux (Francijos) Rusijos už
sienių reikalų ministeriui 
Sazonovui buvusis tuo laiku 
Rusijos ambasadorius Fran- 
cijoje, Izvolskis. Ambasa
dorius tose telegramose mi
ni savo pasikalbėjimą su 
Francijos karo ministeriu 
Delcas^ė ir išreiškia nuomo
nę, kad tarp Francijos, Ru
sijos ir Anglijos karo tikslų 
(karas jau buvo prasidėjęs 
mėnesis laiko atgal) nesą jo
kių skirtumų. Jisai sako, 
kad Francija norinti atsiim
ti iš Vokietijos Elzasą-Lota- 
ringiją ir toliaus ve ką 
praneša:

“Į BERLINĄ”.

Viena teorija yra nacionali
stinė. Ji pasižymi tuo, kad 
kiekviena kariavusiųjų val
stybių pusė verčia kaltę dėl 
karo kilimo ant priešingo
sios pusės. Santarvės val
stybės (kartu su Amerika) 
tikrina, kad svarbiausioji 
kaltininkė buvusi Vokietija, 
kuri sugalvojusi karą ir pir
mutinė pradėjusi jį tikslu 
sunaikinti savo konkurentus 
ir išplėšti savo viešpatavi
mą pasaulyje. Kita dalis 
kaltės puolanti ant Vokieti
jos padėjėjų šitame žygyje, 
Austro-Vengrijos, Turkijos 
ir Bulgarijos.

“Paskui svabiausiasį 
Francijos tikslas — ir ši
tuo atžvilgiu visos trys 
valstybės pilnai sutinka — 
yra sunaikinti Vokietijos 
imperiją ir kiek galint su
silpninti militarinę ir po
litinę Prūsijos jiegą. Rei
kia taip padaryti, kad tuo 
butų suinteresuotos ir at
skiros Vokietijos valsty
bes.”

Įsibėgėję franeuzų džingos 
nori pasiekti net Berlinų. Vė
liausios žinios 
maršalas Foch reikalauja vis 
daugiau kareivių, idant butų 
galima okupuoti ne tik visų 
Ruhro distriktą, o ir 'kitas vo
kiečių provincijas. Paryžiuje 
imperialistai šūkauja, kad bū
tinai esu reikalinga užimti Ber
linų. “The Chicago Hęrald 
and Examiner” delei to rašo:

“‘Į Berlinų!’ Toks šukavi
mas eina iš Paryžiaus, kad 
Amerikoje išsklaidžius pasj 
kutinės viltis karo pavojaus 
pašalinimui.

“1914 m. Berline buvo šau
kiama: “Į Paryžių!’ Tas 
šauksmas neišsipildė ir at
nešė vokiečių tautai neįma
nomos žalos.

“1870 m. Napoleonas III— 
nežymus imperatorius su la
bai žymiu vardu — tarė: eĮ 
Berlinų!’ Ir jo nepasisekimas 
įklampino franeuzų tautų į 
didžiausį vargų.

“Napoleonui 1 .posakis ‘Į 
Berlinų’ nedaug tereiškė. 
Berlinas tada buvo sostinė 
negalingos valstybės. Todėl 
ambicingas Napoleonas su
šuko: ‘J Maskvą!’ Ir jo šauks
mas atnešė didžiausių nelai
mių.

“Labai lengva yra šaukti, 
vienok nepaprastai sunku 
tas šauksmas gyvenimą n 
vykinti. Nesuvaldomi de
magogai, kurie dabar šaukia: 
‘Į Berlinų!’ privalo pavartyti 
istorijos puslapius.^

“Jie privalo taipgi skai
tyti Londono, Maskvos, 
Washingtono ir net Romos 
pranešimus, pirma negu jie 
palieps savo milžiniškai ar
mijai žygiuoti per Vokietijų

pvaneša, kad

- - • .................................. —

nelemia. Ji dar labiau padi
dins valdžios išlaidas, o, tas 
reikš, kad žmonėms teks di
desni mokesniai mokėti.* Ne
gaudami iš kitur nė medžiagi
nės nė moralinės paramos,, ar 
ilgai franeuzų džingos galės 
tęsti savo pragaištingų darbų?

Be to, nėra mažiausio abejo
jimo, kad tas šaukįrtjs “į 
Berlinų” paeina iš nedidelio 
būrio militaristų. Jie, supran
tama, dabar jaučiasi padėties 
ponais, nes jų rankose randąsi 
organizuota jėga. TodqĮ jie ir 
smarkauja. Bet kitų valsty
bių griežtas nusistatymai prieš 
plėšrių franeuzų politikų gali 
dar sustabdyti įsibėgusius 
džiugus. Imperialistai jokio 
kito argumento nepripažįsta, 
kaip tik spėkų nežiūrint į tai, 
kokioje formoje ta spėka yra 
panaudojama.

Dirbtuvėse yra parašai tarp 
kitų kalbų ir lietuvių.

Dabar jeigu da paimsim lie
tuvių kai karias pa.rapijnes 

mokyklas, tai pamatysim, kiek 
čia yra tautiškumo po musų 
kunigų globa. Lenkių seserų 
prisivarę su ilgom plačiom ir 
juodom šlebėm, kur lenkų dva
sių nori įkvėpti musų vai
kams į jų da jaunas sielas.

Jei kunigams pavyktų visa 
Lietuva savo skvernu apsiaus
ti, lai greičiausiai jie pasikvies
tų lenkų seseris iš Varšuvos

tekizmo mokyti.
Dabar taipgi kunigai jau 

pusiau valdo Lietuvą, dėlto 
mums ir yra sunku Vilnius ir 
Klaipėda atgauitį.—Griunas.

4

Sveikatos Dalykai
UKRAINIEČIŲ VARGAI. KŪDIKIŲ MIEGAS.

Toliaus seka dar įdomes
nių nurodymų. Išdėstyda
mas šituos karo tikslus, gir- 

jjdi, Francijos karo ministe- 
ris,

“Net 1,000,000 franeuzų 
ir belgų kareivių armija ga
li sugniužti kelyje, nežiūrint 
to fakto, kad Vokietija da
bartiniu momentu yra nusi- 
bankrulijusi ir beginklė.

“Šimtas su viršum metų 
atgal Napoleonas triumfin-

Lenkai ne juokais pasiryžo 
nustelbti ukrainiečių judėjimų. 
Pirma jie persekiojo Galicijos 
ukrainiečius, bet dabar tae per
sekiojimo darbas pradėta va
ryti ir kitose provincijose. 
♦‘Lietuva” rašo:

“Dienraštis ‘Svoboda’ ra
šo, kad Volinijoj lenkai teri- 
zuoja ukrainiečius gyvento
jus už tai, kad nė viena len
kų partija negavo mandatų į 
Seimų Taip, Kovelio apskri
ty lenkai grųsina areštu rin
kimų komisijos nariui Šlein, 
Lucko apskrity jau suimta 
daug ukrainiečių už ‘politi
kų’ rinkimų melu. Jų tarpe 
daugiausia kultūros darbi
ninkų, kut^e nuo politikos 
labai nutolę. Kalėjimuose 
ukrainiečius niekinama, net 
valgio jiems iš giminių ne
priimama. Gi prokuratūra, 
vieton paskubinti bylų na
grinėjimų, reikalauja pasi
tyčiodama nuo kiekvieno uk
rainiečio, kurį norima
teismo paliuosuoti, po 20 mi
lijonų lenkų markių.
pat darorfia ir Cholino apy
gardoj: gruodžio 11 d. Volo- 
davskio apskrity buvo teisia
mas už ‘prasižengimus’ rin
kimų metu vieno kaimo se
niūnas, kiuris buvo nuteis
tas 4 mėnesiams kalėjimo, 
nežiūrint to, kad net proku
roras visai nerėmė kaltinimo. 
Voliniaus ir Cholmščinos gy
ventojai ukrainiečiai nekant
riai laukių pagalbos, kad 
jau tas teroras greičiau pasi
baigtų”.

iki

i

parodo 
reikėtų

'kamba-

aiškėjo, kad jie visi keturi vo
gime dalyvavo. Bet teisinas 
tik Antanų Labašauskų nubau
dė, o kitus tris — išteisino. 
Kai Juške\tfčius teismo nus
prendimu pareiškė neužganė
dinimo ir paprašė sprendimo 
nuorašo, t a si tiko su viso
kiomis kliūtimis ir įspėjimu, 
buk jis nieko nepešiųs. Ištei
sinti vagys dabar rengiasi “at
silyginti,” anot jų, už “netei
singą” užsipildinėjimų. Juške
vičius bylų padavė Aukščiau
siam Tribunolui pernagrinėti, 
nes aplinkiniai kaimynai pik-

yra 
gy- 

reipti 
domė į mieįo svarbumų savo 
kūdikio sveikatai. Normališ- 
kas kūdikis, geroj sveikatoj, 
naturališkai sutvarko šavo 
miego programų, bet jau su ne- 
normališkoms aplinkybėms 
motinos turi žinoti kų daryti, 
ir prižiūrėti, kad kūdikiai už
tektinai miegotų.

Per pirmas dvi savaites sa
vo gyvenimo, kūdikis miega 
beveik per visų laikų. Pabun
da tik dėl valgio. Per a n tirų 
mėnesį sveikas kūdikis turi 
miegoti apie dvidešimts valan
dų iš dvidešimts keturių. Po 
antru mėnesiu vis mažiau ir 
mažiau, jr kuomet kūdikis su
laukia pirmus metus jau mie
ga tik trylika arba penkiolika

Oras, maistas ir miegas 
svarbiausi dalykai kūdikio 
veniipe. Motinos turi

nemiegos. Vėl svarbu prižiū
rėti valgio reguliariškumų, bet 
galima per dienų duoti trupu
tį pieno. Bet motinoms perei
sią pratinti kūdikius bet kada 
valgyti. Jei kūdikis 
norų visuomet valgyti, 
nunešti pas gydytoją.

'Perdaug įkaitintas
rys bloga netik kūdikiams, bet 
ir augusiems. Šviežias oras, ir 
užtektinai jo, yra svarbus daik
tas netik kūdikio sveikatai, bet 
ir stiegusio. Neduokite kūdi
kiui jokių vaistų be gydytojo 
ir nurodymo.

Yra kita klaida tėvų, kurie tinasi dėl tokio vagių išteisi- 
mano, kad daro kūdikiui gero, nimo. Išeina taip, lyg kad ro- 
bet išlikrųjų daro jiems blo- doš Lietuvos valdžios teismas 
ga. Ta klaida yra leidimas -vagiams prij(iusl\i. 
vaikams miegoti su suaugu-' 
siais. Yra gana bloga dviem 
gyoikiem suaugusiem žmo
nėm miegoti vienoje lovoje, 
bet kūdikiui, ypatingai kuomet 
nedrūtas, miegoti 
lovoj su suaugusiu 
jinga.

Daugelis motinų 
kuo mažesnis kūdikis, tuo 
žiau miegojimo vietos reika
lauja. Ir tokiu budu mažesni 
turi mažiausių miegojimo vie
tą. O tai yra klaida, nes švie
žias oras būtinai reikalingas 
augančiam kūdikiai.

[F. L. L. S. Lath. Bureauj

—Bulvinis.

“Iniciatorių grupe.”

toj pačioj 
yra pavo-

mano jog
ma-

Kas Dedasi 
Lietuvoj
Patvirkimas.

Kaižin kokia grupė, pasiva
dinusi “iniciatorių grupe” su
manė išleisti Kaune 10,000 la
pelių rinkimui aukų universi
teto rūmams pastatyti. Tų la
pelių kaina bus —■ kiekvienas 
typčlis po 1 litų. Visus pairda
vus — bus 10,000 litų. 'Lape
liai bus numeruoti ir kiekvie
nas pirkėjas, pirkdamas ma
tys, kelintas jo litas aukoja
mas. Negalima / įsivaizduoti, 
koks tas “iniciatorių grupės” 
bus univęrsitetas už 10,000 li
tų?! Tas darbas kažin kokiu 
centų gaudymu atsiduoda.

—Bulvinis.

Aukos, aukos ir aukos.

O Vokietijos patriotai sa
ko kaip tik priešingai. Karą, 
girdi, iššaukusios Franci ja, 
Rusija ir Anglija, kurioms 
pasidaręs pavojingas Vokie
tijos augimas ir kurios todet 
padariusios planą bendromis 
jiegomis sutriuškinti ją, pir
ma negu ji pasieksianti per
daug didelės galybės. Vo
kietija , matydama šitokį 
priešų pasiryžimą, turėjusi 
imtis ginklo ir stengtis su
mušti juos, kad pačiai ne
pražuvus.

Šita nacionalistinė teorija 
turi tų reikšmę praktikojej 

kad ji veda prie tautinės ne
apykantos ir keršto. Kuo-' 
met Santarvė su Amerikos i 
pagelba sumušė Vokietiją ir 
jos talkininkes, tai jos, skai
tydamos pastarąsias karo 
kalitninkėmis, nutąrė nu
bausti jas, atimdamos iš jų 
didelius plotus žemės, užde
damos joms sunkias kontri
bucijos naštas ir t.t. Jeigu 
Voketija butų laimėjusi ka
rą, tai ji, be abejonės, butų 
taip pat padariusi su Santar
vės valstybėmis.

Visai kitaip karo priežas-

“Delcassė priminė dery
bas, kurios buvo vedamos
Peterburge 1913 m., ir 
prašė atkreipti Jūsų domę 
į tą faktą, kad Francijos 
norai ir reikalavimai pali
ko tie patys, išskiriant no
ro sunaikint politinę ir 
ekonominę Vokietijos pa- 
jiegą.”

Iš šitų telegramų aiškiai 
matyt, kad jau 1913 m. Ru
sijos ir Francijos valdžios 
buvo padariusios sutartį ren 
gtis prie karo,kad bendromis 
jiegomis sumušus Vokietiją; 
ir jau tada buvo apsvarsty
tos sąlygos, kurios turės būt, 
padiktuotos pergalėtai Vo- 
Jcietijai. Paskui, leai prasi
dėjo karas, rusų ir franeuzų 
valdžios nutarė prie anks- 

i čiaus nustatytųjų sąlygų 
! pridėti da ir militarinį, poli
tinį ir ekonominį Vokietijos 
sunaikinimą.

‘ Taigi, jeigu prie karo ren
gėsi vokiečių kąizerio val
džia, tai ne mažiaus rengėsi 
prie jo ir franeuzų bei rusų 
valdžios. Ir jeigu šiandie 
Francijos valdžia siunčia 
kariuomenę į Vokietiją ir 
stačiai smaugia ją, tai čia 
yra tiktai vykinimas tų 
planų, kurie buvo padaryti 

tis aiškina socialistai. Jų jau didžiojo karo pradžioje.

v . \

tri limfas virto katastrofa, 
kuomet Maskva liko sude
ginta ir Rusijos žiema virto 
aršiausiu ir nepergalimu prie
šu.

“Bet Ffancijai ir jos armi-
• jai pavojų sudaro ne Berlino 

griuvėsiai ir Vokietijos žie
ma. Tas pavojus gludi san
tarvės suardyme ir pasaulio 
nedraugingame.

“Joki Vokietijos militaris
tinė pergalė nebūtų galėjusi 
pavergti pasaulį. Ankščiau 
ar vėliau Vokietijos imperia
listų jungas butų sugniužęs.

“Tegul Francija atsime
na tų lekcijų — ir nutildo 
savo militaristus ir imperia
listus, kurie saugiose Pary
žiaus gatvėse šaukia: Į Berli
nų!’

“Tegul ji atsimena tatai, 
kol dar nėra pervėlu!”

Ateinančios žinios skelbia, 
kad net Italijos premjeras, 
Mussolini, •kuris visai dar ne
senai pareiškė, jog santarve 

nedavedusi karo iki galo nepa- 
inidama Berlino, — dabar jau 
grųsina Francijai pasitrauki
mu iš santarvės, jeigu ji nesu
stabdys savo militarinių žygių 
prieš Vokietijų.

Tuo patim laiku Francijos 
skolos didėja. Valdžia turi mil
žiniškų deficitų. Neprodukty
vūs armijos užlaikymas blogi
na padėtį. Visai dar nesenai 
valdžia nutarė padidinti mo
kesnius dviem dešimtim nuo
šimčių. Ir pirma Francijos 
žmonėms reikėjo neįmanomai 
aukštus mokesnius mokėti, 
o dabar ta našta ims dar la
biau slėgti. >

Vėliausioji franeuzų džingų 
avantiūra niekoxgera žmonėms

Tas

[Ui tinikitas itamc< skpriasfis 
/Mtomoncs Radakvtfa naatsako.į

AR KUNIGAI REMIA TAUTĄ?

Musų kunigai iš .seno mėgs
ta pasigirti, buk tik jie esa 
geriausi tautos rėmėjai ir gy
nėjai. Kiti visi esu bedieviai 
socialistai ir laisvamaniai, tau
tos griovikai ir išgamos.

žmogui, tik dirbtuvę, bažnyčių 
ir smuklę lankančiam ir nieko 
neskaitančiam atrodys, kad tai 
visa tiesa. Žiūrėdamas dalykus 
pamatys visai kitaip. Pama
tys, kad taip vadinami “bedie
viai’1 turi kelias lietuvių kal

ybos vaikams mokyklas ir kelis 

vaiką chorus gorai išlavintus. 
Dabar nueikime į bažnytines 
svetaines, apsižvalgykime, ir 
štai kų ten pamatysime: ant 
sįenų parašai anglų kalba: “No 
smoking”. Tai vėl su kepure 
būti užginta: “Take your hat 
off” ir t.t. Jei kuomet suren
gia prakalbas, tai kad ir šeši 
ar septyni kalbėtojai lietuviai, 
o vienas anglas, tai programo 
vedėjas visus kalbėtojus tik 
anglų,kalba pristato. Toki pa
rašai lietuvių svetainėse turė
tų būti tik lietuvių kalba arba; 
abejose, nes ten vargiai kada 
anglas nors vienas užeina, o jei 
ir užeitų, ar tai norėdamas 
nesužinotų kų reiškia toks pa
rašas ? ,

.•'..4;.^.: ____■-_ ____ _

Po dviejų frrctų jau reika
lauja nedaugiaus kai dešimts 
valandų miego. Ir motina tu
ri būtinai pamigdyti kudik 
nors valandų per dienų. Maža 
vaikų tarp dviejų ir dvylikos 
melų tainkamai augs be de
šimts valandų miego. Gali ap
sieiti su mažiaus, bet motinos 
priederme prižiūrėti, kad kū
dikis miegotų nors dešimts va
landų kasnakt.

Papratimas užima pirmų vie
tų kūdikio gyvenime. Netik 
savo naudai kūdikis kasdien 
turi miegoti paskirtu laiku, bet 
ir motinai patogiau. Motina 
turi prižiūrėti, kad kūdikio mie
gas nebūtų pertraukiamas. Pa
pratimas . kelti kūdikį kuomet 
svečiai ateina į namus, padaro 
kūdikį piktų ir nekantrų. Jeigu 
reikalinga pakelti miegantį kū
dikį, tų galima padaryti tik 
kuomet kūdikis jau bus miego
jęs apie 45 miliutas arba va
landų. Pirma valanda miego

Raseiniai. — Vienas Rasei
nių m. namų savininkas J. 
Grubliauskas pralaimėjęs bylų 
Raseinių butų skyriaus teis
me su savo nuomininku plau
kų kirpėju J. Urba, sugalvojo 
padaryti savo “teismų,” nes 
kitokiu budu iškraustyti iš sa
vo namų Urbus negalėsiąs. 
Taip š. m. lapkričio 22 <1. 6^2 
vai. ryto Grubliairsko traicės 
“teismas” susidedantis iš J. 
Grubliausiko, jo žmonos Vero-

Jeigu kūdikis miega, tai gal 
yra tam priežastis. Žinoma, 
kai kurie kūdikiai geriaus mie
ga už kilus. Kartais dainavi
mu galima užmigdyti kūdikį. 
Nevisi kūdikiai mėgsta muzi
kų, kartais bet kokis triukšmas 
piktina kūdikius.

Reikia žinoti, jog šviesus 
kambarys negeriausia vieta 
miegoti. Jeigu kūdikis užmie
ga tokiame kambaryje, tai tik 
nuo pripratimo. Visi kūdikiai 
geriausiai miega tamsiame 
kambary. Kūdikis turi miegoti 
laisvai, l>o varžančių drapanų, 
$?ei-ai išvėdintame kambaryje. 

Tylumas ir yra svarbu.
Daugelis motinų Siežinų^ kad 

nerviški vaikai greičiaus už
miega kuomet motinos ranka 
padėta ant lovelės, ar kuomet 
sių)a lopšelį. Tas kūdikį su
ramina. i

Daugelis motinų nežino, jog 
kartais kūdikiai negali miego
ti, jeigu kambaryje randasi 
koks kvapas. Nestiprus kva
ilas nevisuomet prikels kūdikį, 
bet daugelį sykių miegas esti 
neramus, jei kambaryje yra 
koks kvapas. r Net ir saldus 
kvepėjimas kartais priverčia 
kūdikį vemti, ypatingai jeigu 
pilvelis nedrūtas.

Kita priežastis/r ncmiegifjimo 
yra alkis. Nepavalgę kūdikiai

irendė išmušti rankas J. Urbai 
ir jo žmonai. Pirmiausia puo
lė žmonų geležine kačerga ir 
permušė rankų. Jai paspruk 
kus iš mušeikų nagų ant gat
vės mušeikos įpuolė į kani- 
karį ir invalidų J. Urbų įsi
tempė į savo virtuvę, užsika
binę duris, sudaužė abi ranki 
ir tik įbėgus pašalinėm mote
rim ir pradėjus belstis į duris, 
liovėsi mušti; atidarė duris ir 
sako, kad Jai juos pradėjo Ur
ba plėšti. Tai dar turini t ne
girdėta žiauri priemonė išmes
ti iš buto nuomininkų, ati
mant nuo jo sveikatų ir ap
skelbiant plėšiku.

Matysimu kų pasakys taikos 
teisinas už tokį žvėriškų pa-

Prieš karų aukų rinkimas 
buvo labai madoje. Rinko au
kas visokioms draugijoms, 
“Saulės”' (ir mėnulio) » na
mams, visokiems sumany
mams; karui išliilus rinko au
kas pabūgėliams, nuken tėju
siems ir tt.p karui pasibaigus 
rinko aukas valstybės steigi
mui, kariuomenės šelpimui ir 
tt.; dabar renka aukas bažny
čių statymui, universiteto rū
mų steigimui ir tt. tarsi koki 
amžini ubagai. Tiktai neren
ka aukų karo stovio palaiky
mui, *'žvalgybos, cenzūros ir 
tūkstančiams šnipų išlaikymui. 
Tie paukšteliai ne sėja, nė 
piauja, o sotųsi apsirėdę ir 
šeiminės prigėJ’ gyvuoja.

/ —Bulvinis.

Didele St. Šimkaus 
Simfonija. 

—f-----—

Šiomis djienOinLs žinomasai 
musų kompozitorius Stasys 
Šimkus pabaigė rašyti didelę 
simfoninę baladų, vardu “Nu
grimzdusi Pilis,” basui solo, 

chorui ir orkestrui, 
parašyti dviem kal- 
lietuviškai ir vokiškai, 
baladai parašė Jonas

lėkštai
bom ....
Žodžius
Žilius, 6 vokiečių kalbini ver-

ba\ sudaužytas dar tebeguli.

Teismo “mielašir- 
dingumas.” •

Pakuonis, Kauno apskr. — 
Kažin, ar rasi kur kitų lokį 
“mielašindingą” tdismų, kaip 

Kauno Apygardos Teismus! 
Juozui Juškevičiui, iš Taura- 
kiemio kaimo, vagys pavogė 
iš po užrakto porų airklių. lkvl 
vagystės buvo įtarti keturi as- 
mens: 1) Antanas ii.abu&i i ■ h - 

kas, 2) Juozas Juodis, 3) Mo
tiejus Šalčius, ir 4) Tamošiū
nas. Lapkričio 13 d. 1922 m. 
bylų 'nagrinėjant teisme pa-

. Nuvyk skaus- 
mų šalini 

Jį,} Reinas petyn, meB- 
lungiškaa trauky- 
mas muskulų, ifi- 
narytns synarys— 
visuomet yru drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputi

PAIN-EXPEilEKHI 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleri» ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo T>onkįi Šiandien 
pas savo aptirkoiill---
kaina tik 35 ir 70c. Per- 
sitikrinkile, kad biitą 
ant pakelio inuei; Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & C0.

104.114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Rųff^
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės juras visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruflics savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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Kontraktininkai Statytojai
Savininkai

) \ - X..

Noel State Bank turi pinigų gaunamų Pir
miems Morgičiams ant apartnlentų ar bungalų, 
arba dideliemsNar mažiems naujiems statymo 
kontraktams. \

Palankus atsižvelgimas daromu aplikaci
joms paskolai sukelti ar bonams išleisti ant Pir
mo Morgičio, kurio visa vertė duoda musų inve- 
storiams užtikrintų saugumų.

N. J. Beuland, vedėjas
Morgičių ir Bonų Skyrius.

“Bankas Visiems žmonėms

“SENIAUSIAS BANKAS KOSELANDE”

THE WIERSEMA STATE BANK 
1106-08 Michigan Avė. 

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

Illinojaus Valstijos Viešų Apskaitų Revizoriaus.
ŠALTINIAI

Paskolos ir Atskaitos ........................................
Perėipimai ....................... .................. .....................
Jung. Valst. Valdžios Investmentai .................
Miesto ir KorpOracijų Bonai ..........................
Banke Namas ir Įtaisymai ........ .....................
Pinigų ant rankų ir pripuolamų iš bankų .. 
Visoki kiti šaltiniai ...............................................

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

'i

5A

Visas turtas
SKOLINGUMAI

$3,836,778.32.

Iš Mokslo Srities
Elektros istorijos bruožai

vi. A.

dar ne visai 
bctr jau pla
kam to s pajc- 
žinania deki-

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

Visi skolingumai
VIRŠININKAI:

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

kasininkas
/ KasimnKO padėjėjas

vAlstijinIs taupomasis bankas
ISTEIGTĄS’ 1891 m.

.. $200,000.00 

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

$3,836,778.32.

Frederick J. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

H. O. Roempler, 
kasininko padėjėjas

Calvin L. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

Vįena, nors 
žmogaus ištirta, 
eiai naudojama 
ga yra visiems 
ra. Jos veikimo plotai žmogaus 
naudai vis plinta ir plinta. Be
veik nėra fabrikų ar šiaip jau 
dirbtuvių, kur elektra vienaip 
ar kitaip nebūtų naudojama, 
šiandien elektra mums duo
da daug tokių patogumų, apie 
kuriuos net senovės pasakose 
būdavo retai pasakojama. Jos 
pagaliba mes viena akimirka^ 
reiškiam savo mintis ar norus 
už šimtų arba tūkstančių kilo
metrų; ji mums šviečia taip, 
kaip mes norim; ji mums ve
žioja traukinius ir dirba dau
gelį sunkių darbų. Be to dar 
elektros (galvanoplastilkos) pa
sigamindami žmones atlieka 
tokių dailės darbų, kuriuos tik 
retas, o gal ir joks dailininkas 
neatliktų. Taigi, manau, pra
vartu bus čia (šiek įtiek iš jos 
istorijos papasakojus ir kartu 
davus šiokį tokį apie jų supra
timų.

Dar senų senovėje žmonės 
matė daug įvairių elektros reiš
kinių — kibirkščių ir šviesų, 
bet, žinoma, jų tinkamai nesu
prato. Pavyzdžiui, štai ką pasa
koja Justiniano laikų Atėnų 
mokyklos viršininkas Damas- 
cijus. Antėniijui (Mat seno
vėje laikas buvo skaičiuoja
mas žymesniais atsitikimais. 
Taip čia laikas apžymima An- 
tėmijans viešpatavimu). Rymo 
patricijus Severas turėjo arklį, 
kuriam ranka per nugarą 
braukdami matė kibirkščių. Iš 
to burtininkai, žinoma, už ge
rus pinigus, pranašavo Seve- 
riui, kad jis busiąs konsulas, 
kas iš tikrųjų ir atsitiko 460 
m. Tiberijus, dar mažas būda
mas, turėjo asilą, kurį ranka

Tas manyn/as tęsėsi beveik ligi 
1600 metų po Kristaus, kada 
buvo išspausdintas anglų ka
ralienės Elzbietos gydytojo Vi- 
lijamo Gilbento veikalas var
du: ‘‘Apie magnetą”. . Ten Gil
bertas rašo ir kreipia domę į 
tai, kad ne tik gintaras, bet ir 
dar daugelis daiktų, kaip pa
vyzdžiui, stiklas, siera, Eboni
tas ir brangieji akmens patrini 
ti pritraukia lengvus daiktelius. 
Taigi Gilbertas parodė, kad 
ginltaro pritraukimo pajėga nė
ra vien tik jo privilegija ir tuo 
pačiu jis atkreipė į tą dalyką 
ir daugelio kitų tyrinėtojų do
mę. Be to tuo savo atradimu 
jis sumušė senovės graikų nuo
monę, kad gintare esąs ,kaž 
koks gyvūnas ar dvasia. Nuo 
to laiko elektros tyrinėjimai 
bandymų keliu sparčiais žings
niais pradėjo eiti pirmyn..

Kadangi bandymas darant 
gintaro ar sieros gabalą į milą 
trinti buvo nepatogu, ir antra, 
labai mažai elektros buvo gali
ma gauti, tai pradėta 'galvoti, 
/kaip padarius miltiną, kurios 
pasigaunant butų galima dau
giau elektros gauti. Tokią ma
šiną pirmiausiai pagamino Otto 
GerrikeXVII šimtmetyj. Ji bu
vo labai paprasta: sieros rutulys 
užmauta ant medinės ašies, 
kurios gale buvo įtaisyta ran
kenėlė. Rankenėlę sukant, 
sukdavosi ir rutulys, o prie jo 
ranka milo gabalą prispausda
vo, ir tokiu budu įelektrindavo 
rutulį ir, nuėmę jį nuo kojelių, 
ant kurių jis buvo sukamas, 
galėdavo daryti įvairius

X

Home Bank & Trust Co
Tarnautojai veda varžytynes dėl 

NAUJU TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ
Mes kviečiame jus atnešti savo sųskaitų čia 

ir pamatyti, kad kiekviena pastanga yra daro
ma tam, kad tamstai patikti ir padaryti i>tam
stos patenkintų kostumerį. ' 7

%

Varžytynių laiku nuošimčiai bus mokama 
visa sausio mėnesį.

Home Bank & Trušt Company
Milwaukee & Ashland Avės. 

Turtas virš Dešimties Milionų Dolerių.
Atdaras vakarais. Pirmadienį iki 6, Antradienį iki 8, šeš

tadienį iki 9 vak.

PadaryK Einamąją
Pradžią

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

Ar žinai, kad suverš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo saskmtas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

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

k Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi\ruodyje, 1923 m., 
kuomet mugu Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas. v

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

šokančių kibirkščių. Del to 
burtininkai Tiberijų sprendė, 
kad jis busiąs initperatorius, 
už ką jis juos gausiai apdova
nojo. O iš Teodoriko didžiojo 
tėvo, Vladimiro taip* pat, kaip 
iš to arklio ir asilo, šokdavo 
kibirkštys. Nors ir retai, bai
gia savo pasakojimą Damasei- 
jus, bet ir man pasitaiko, kad 
rengiantis gulti šoika iš manęs 
braškančios kibirkštys, bet jo
kio skausmo aš nejaučiu. Ret
karčiais mano drabužiai atro
do lyg ir liepsnoje esą, bet liep
snai • pranykus, jie būna nė 
kiek neapsvilę.

Taigi, kaip matom, tokius 
elektros reiškinius i žiųonės 
malė jau labai senai, bet bur
tininkai matydami galėsią pa
sipelnyti, aiškindavo juos die
vų įtaka, skelbdami, kad dievai 
tuos dalykus vienam ar kitadi 
žmogui siunčią tą Ž?mogų iš ki
tų tarpo išskirti. t

Jau apie 7šimtmečius prieš 
Kristų buvo žinoma, kad gin
taras, patrintas milu, traukia 
į savez pūkelius ir dar kai ku
riuos lengvus ir mažus daik
telius. Taigi jau jie žinojo 
elektrą. Bet jie tą elektrą su
prato ne taip, khjp mes dabar 
kad suprantame, bet manė, 
kad gintare yra kažkoks ne
matomas gyvis, kurs, gintarą 
trinant, įpyksta ir viskę stve
ria, bet būdamas silpnas ne
pakelia didesnių daiktų; o pū
kus ir šiap jau lengvus daikte
lius pakelia. Bet jau graikų 
filosofas Falesas (apie 640 me
tų prieš Kristų) apie tai tru
putį kitaip \nanė: “Gintaras 
turi dvasią, sako jis, ir lyg 
kvapu traukia lengvus daikte
lius”.

Tą gintaro ypatybę vėliau 
elektra pavadino. Mat graikai 
žodžiu “elęktron” gintarą va
dina.

dymus.
Tyri neda mas dek trą, 

Gerike štai ką pastebėjo:
1) Rutulys traukia į save kai 

kuriuos lengvus daiktus, bet 
vos tiems AailJtams rutulį pa
lytėjus, jis juos vėl stumig ša
lin.

2) Tamspj rutulį elektrinant 
matyt daug kibirkštėlių, taip 
lygiai, kaįp cukrų kapojau t ąr- 
ba titnagą skeliant.

3) Kibirkštims šokant, gir
dėt spraksėjimas. Tas spra'k- 
sėjinias itin girdimas, kai ausį 
prie rutulio prikiši.

(Bus daugiau

NEBEIK JAI OPERACIJOS
Ji paėmė Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable Compoun 
dų^ir išvengė operacijos, 
kurių gydytojas patarė.

ban-

Otto

dešim- 
metų 

žemesnė- 
kaino- 
negu 

armo- 
dirb-

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

, Mm

[i

Išdirbėjai ir Jmport-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

sa-

Hansa
Carro ”

bai s
<•<■

Best Flour

VIENA PRIEŽASTIS, delko lietuvės 
šeimininkės myli Pillsbury’o Geriau
sius, yra ta, kad maistai pagaminti 

iš Pillsbury’o miltų daug ilgiau būva švie
žiais. Kodėl ? Atsakymas randama jų gau
sioj klijo sudėty.

Klijas, kuris yra maistingiausia kviečio 
dalis, turi nepaprastas susigėrimo savybes, 
šitos klijo ląstelės sugeria ir palaiko vande
nį ir pieną. Kadangi Pillsbury’o Geriau
sieji sugeria daugiau šitų skysčių, tai iš 
maišelio išeina daugiau maistų ir yra eko- 
nomingiausi. Taip pat iš jų išeina geriau
si maistai ir drėgnumas juose palaiko juos 
šviežiais daug ilgiau.

Nusipirk Pillsbųry Geriausių maišelį 
šiandien. Pastebėk jų gelsvai baltų spalvų, 
kuri parodo, augštų kviečių laipsnį ir klijo 
gausumų.

PILLSBURY FLOUR 
MILLS^pDMPANY 
MINNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbury’o maistų šeima: 
Pilsbury’l) Geriausi Mjltai, Ru

giniai Miltai (devynios rūšys), 

Sklindžiams miltai, sveikatai 
sėlenys, Kvietinės Kruopos, Fa- 

rina

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Irumpiausias kelias

visas dalis
Lietuvos

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

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

Bayern”, Mount
ir “Thuryngya

taipgi specialės kajutos.
Nauji laivai trim! Sriu

“Resolute”, “Relian-
ir “Albert Ballin” veža

1, 2 ir 3 klesos pasazierius
United American

Lines
154 W. Randolph St 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Geriausią 
pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čiai 
Ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių Jung. 
Valstijose ir 
Italijoj. .
DYKAI pir- ,■ -Ti

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

Pranešimas

Louisville, Ky. —. įnoriu paueK.o- 
ti jums už tai, ką jusu vaistas man . . - ( I    ■ ■■■'f ---- ------ 1 X

— “Noriu padėko- 
1 

gero padarė. Gulė
jau lovoj po aštuo- 
nias ar devynias 
dienas kas mene- 
sis ir turėjau dide
lius skausmus. Gy
dytojas sakė, kad 

■an gali pagelbė
tą tik operacija. Aš 

 

perskaičiau apie 
E. Pink- 

____  vaistus ii 
pamėgimu Vege- 
ir Sanattįye plova- 

ham’š

table Compoundo
lo ir jie tikrai padarė man Stebuklus.. 
Dabar aš visą laiką jaučiuospįpuikiai, 
taipgi pradedu daugiau sverti, š pa
pasakosiu kiekvienai, kad jus)į vais
tai yra stebuklingi ir jus galite pa
garsinti mano laišką, jei norite.” — 
Mrs. Ed. Boehnlein, 1130 Ash Street, 
Louisville, Ky.

Strėnų skaudėjimas, nervuotumas, 
skausmingi laikai, nereguliarumas, 
pailsimas ir pavargimas yra moterų 
ligų simptomai. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pareina vartoti 
visur, kur tik yra pamąto tikėtis to
kių kliūčių. Jame nėra nieko, kas ga
lėtų pakenkti ii- jis sutaiso ir sustip
rina tuosius organus taip, kad jie

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

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

I VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAŲDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po pU5t ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

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

Patalams ir paduškoms 
plunksnos

io tūkstančiams kitų. Lydia Ė. Pink- 
,hair/s Vegetable Compound yra da- 
’bar pardavinėjamas mažne visam pa
sauly.
—>--------------------- v'-------- -- ——

Fine for Lumbago*
Musterole drives pain away onc 

brings in its placc delicious, soothing 
cojnfbrt. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with bil of mustard.N Get Musterole 
tbday at your drug store. 35c and 65c 
in jars ahd tubeš; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEP i

kuris yra gražus pažiūrėti ir naujau
sio budo technika, todėl groja natū
raliu muzikos balsu, beto BRUNSWICK Fonogra
fas groja visokius rekordus, kaip tai: Columbijos, 
Vįctor, OK, Pathe, Edison ir visus kitus, geriaus ir 
aiškiaus negu kitos mašinos.

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

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

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik ęlabar aplaikėme 15.000 svarų pui
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
l-erka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardus importuoto irn- 
pilams. audeklo. Mes padarom.' pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą ir plunksnų su
pysimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN COMPANY, 

1833 S. Halsted St., Chicago, 111.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS’ 
Diagnoza pagal sutarimą.

v 3247 Emerald Avė., i
jUvlll IJIlCį.*

Chicago, 111.

Te). Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. k am p. 33 gat

4.

JDė2icious/
taiičiu metų elektra nebuvo 
tyrinėjama, ir elektros išaiški
nimas biivp nieku verčiamas 
ir tik vaikų (žaidimu skaitomas.

1INJTINS . , IN LOAVES ' 
j jLuk youn. GĄpceaZ

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS

visokios rųSIes gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau baugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; lonsilus išimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už §5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.

FRANKL1N O. CARTER 
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12
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Kontraktininkai Statytojai
Savininkai

Noel State Bank turi pinigų gaunamų Pir
miems Morgičiams ant apartnlentų ar bungalų, 
arba dideliems ar mažiems naujiems statymo 
kontraktams. \

Palankus atsižvelgimas daromu aplikaci- ( 
joms paskolai sukelti ar bonams išleisti ant Pir
mo Morgičio, kurio visa vertė duoda musų inve- 
storiams užtikrintų saugumų.

N. J. Beuland, vedėjas
Morgičių ir Ėonų Skyrius.

t

Iš Mokslo Srities
Elektros istorijos bruožai.

r ■ i

VI. A.

Vjena, nors dar ne visai 
žmogaus ištirta, bet, jau pla
čiai naudojama gamtos pajė
ga yra visiems žinoma elekt
ra. Jos veikimo plotai žmogaus 
naudai vis plinta ir plinta. Be
veik nėra fabrikų ar šiaip jau 
dirbtuvių, kur elektra vienaip 
ar kitaip nebūtų naudojama. 
Šiandien elektra mums duo
da daiDg tokių patogumų, apie 
kuriuos net senovės pasakose 
būdavo retai pasakojama. Jos 
pagalba mes viena akimirka, 
reiškiam savo mintis ar norus

Tas manyn/as tęsėsi beveik ligi 
1600 metų po Kristaus, kada 
buvo išspausdintas anglų ka
ralienes Elzbietos gydytojo Vi- 
lijamo Gilberto veikalas var
du:-*‘‘Apie magnetų”. . Ten Gil
bertas rašo ir kreipia domę į 
tai, kad ne tik gintaras, bet ir 
dar daugelis daiktų, kaip pa
vyzdžiui, stiklas, siera, Eboni
tas ir brangieji akmens patriiv 
ti pritraukia lengvus daiktelius. 
Taigi Gilbertas parode, kad 
gintaro pritraukimo pajėga nė
ra vien tik jo privilegija ir tuo

Pillsbury’s
Best Flour

“Bankas Visiems žmonėms”

“SENIAUSIAS BANKAS ROSBLANDE”

THE WIERSEMA STATEBANK
1106-08 Michigan Avė.

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

lllinojaus Valstijos Viešų Apskaitų Revizoriaus.
ŠALTINIAI

Paskolos ir Atskaitos ........................................... -............ $2,005,522.61
Pererpimai ................................................... /•........ -.......................... 445.74
Jung. Valst. Valdžios Investmentai ......   142,350.64
Miesto ir Korporacijų Bonai .................................................  895,576.21
Banke Namas ir įtaisymai ........:............................................ 151,859.79
Pinigų ant rankų ir pripuolamų iš bankų ........................... 639,758.95
Visokį kiti šaltiniai .................................  '............ 1,264.38

Visas turtas $3,836,778.32.
SKOLINGUMAI

Akcinis kapitalas ..................................................................... $200,000.00
Perviršis .................................................................................  50,000.00
Neišdalinti pelnai ....... .*..............................................................  101,733.11
Atsarginės sąskaitos ................................................................... 25,693.07
Neišmokėti Dividendai .....................................................................- 28.00
Mokėtinos sąskaitos ............................... r...................................................... 59,000.00
Depozitai .....................................................................   3,400,324.14

Visi skolingumai
VIRŠININKAI:

Asą Wierserna ....... prezidentas
George Dalenberg vįce-prez.
Nicholas W. Wiersema, 

kasininkas

$3,836,778.32.

Frederick J. Wierserna, 
kasininke padėjėjas 

H. O. Roempler, 
kasininko padėjėjas 

Calvin L. Wiersema, 
kasininko padėjėjas

VALSTIJINlS TAUPOMASIS BANKAS
ĮSTEIGTĄ^* 1891 m.

Home Bank & Trust Co

Home Bank & Trust Company

Tarnautojai veda varžytynes dėl 
NAUJU TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ

Mes kviečiame jus atnešti savo sųskaitų čia 
ir pamatyti, kad kiekviena pastanga yra daro-

stos patenkintų kostumerį. ' • 7
Varžytynių laiku nuošimčiai bus mokama 

visų sausio mėnesį.

Turtas virš Dešimties Milionų Dolerių.
I

Atdaras vakarais. Pirmadienį iki 6, Antradienį iki 8, šeš 
tadienį iki 9 vak.

už šimtų arba tūkstančių kilo
metrų; ji mums šviečia taip, 
kaip mes norim; ji mums ve
žioja traukinius ir dirba dau
gelį sunkių darbų. Be to dar 
elektros (galvanoplastiikos) pa
sigamindami žmones atlieka 
tokių dailės darbų, kuriuos tik 
retas, o gal ir joks dailininkas 
neatliktų. Taigi, manau, pra
vartu bus čia šiek tiek iš jos 
istorijos papasakojus ir kartu 
davus šiokį tokį ųpie ją supra
timą.

Dar senų senovėje žmones 
matė daug įvairių elektros reiš
kinių — kibirkščių ir šviesų, 
bet, žinoma, jų tinkamai nesu
prato. Pavyzdžiui, štai ką pasa
koja Justiniano laikų Atėnų 
mokyklos viršininkas Damas- 
cijus. Antcmijui (Mat seno
vėje laikas buvo skaičiuoja
mas žymesdiiais atsitikimais. 

Taip čia laikas apžymima An- 
tėmijaus viešpatavimu). Rymo 
patricijus Severas turėjo arklį, 
kuriam ranka per nugarą 
braukdami matė kibirkščių. Iš 
to burtininkai, žinoma, už ge
rus pinigus, pranašavo Seve- 
riui, kad jis busiąs konsulas, 
kas iš tikrųjų ir atsitiko 460 
m. Tiberijus, dar mažas būda
mas, turėjo asilą, kurį ranka 
patrynę taip pat matydavo iš
šokančių kibirkščių. Del to 
burtininkai Tiberijų sprendė, 
kad jis busiąs imperatorius, 
už ką jis juos gausiai apdova
nojo. O iš Teodoriko didžiojo 
tėvo, Vladimiro taip* pat, kaip 
iš to arklio ir asilo, šokdavo 
kibirkštys. Nors ir retai, bai
gia savo pasakojimą Damasei- 
jus, beit ir man pasitaiko, kad
rengiantis gulti šoka iš manęs
braškančios kibirkštys, bet jo
kio skausmo aš nejaučiu. Ret
karčiais mano drabužiai atro
do lyg ir liepsnoje esą, bet liep
snai • pranykus, jie būna nū 
kiek neapsvilę.

PadaryR Einamąją 
Pradžią

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

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 192^ m. ?

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

ir lik vaikų (žaidimu skaitomas.

pačiu jis atkreipė į tą dalyką 
|ir daugelio kitų tyrinėtojų do
mę. Be to tuo savo atradimu 
jis sumušė senovės graikų nuo
monę, kad gintare esąs ,kaž 
koks gyvūnas ar dvasia. Nuo 
to laiko elektros tyrinėjimai 
bandymų keliu sparčiais žings
niais pradėjo eiti pirmyn..

Kadangi bandymas darant 
gintaro ar sieros gabalą į milą 
trinti buvo nepatogu, ir antra, 
labai mažai elektros buvo gali
ma gauti, tai pradėta 'galvoti, 
/kaip padarius mirtinų, kurios 
pasigaunant butų galima dau
giau elektros gauti. Tokią ma
šiną pirmiausiai pagamino Dilo 
GciUkeXVII šimtmety]. .Ji bu
vo ulbai paprasta: sieros rutulys 
užmauta ant medines ašies, 
kurios gale buvo įtaisyta ran
kenėlė. Rankenėlę sukant, 
sukdavosi ir rutulys, o prie jo 
ranka milo gabalų prispausda
vo, ir tokiu budu įelektrindavo 
rutulį ir, nuėmę jį nuo kojelių, 
any kurių jis buvo sukamas, 
garėdavo daryti įvairius ban
dymus. i

Tyrinėdamas elektrą, Otlo 
Gėrike štai ką pastebėjo:

1) Rutulys traukia į save kai 
kuriuos lengvus daiktus, bet 
vos tiems ^uikitaiiis rutulį pa
lytėjus, jis juos vėl stumia ša
lin.

2) Tamsoj rutulį elektrinant 
matyt daug kibirkštėlių, taip 
lygiai, kaip cukrų kapoj ant ąr- 
ba titnagą skeliant.

3) Kibirkštims šokant, gir
dėt spraksėjimas. Tas sprak- 
sūjimas itin girdimas, kai ausį 
prie rutulio prikiši.

(Bus daugiau

VIENA PRIEŽASTIS, delko lietuvės 
šeimininkės myli Pillsbury’o Geriau
sius, yra ta, kad maistai pagaminti 

iš Pillsbury’o miltų daug ilgiau būva švie
žiais. Kodėl ? Atsakymas randama jų gau
sioj klijo sudėty.

/ j

i

Klijas, kuris yra maistingiausia kviečio 
dalis, turi nepaprastas susigėrimo savybes, 
šitos klijo ląstelės sugeria ir palaiko vande
nį ir pienų. Kadangi Pillsbury’o Geriau
sieji šugeria daugiau šitų skysčių, tai iš 
maišelio išeina daugiau maistų ir yra eko- 
nomingiausi. Taip pat iš jų išeina geriau
si maistai ir drėgnumas juose palaiko juos 
šviežiais daug ilgiau.

Nusipirk Pillsbury Geriausių maišelį 
šiandien. Pastebėk jų gelsvai baltų spalvų, 
kuri parodo, augštų kviečių laipsnį ir klijo 
gausumų.

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

Pillsbury’o maistų šeima:
Pilsbury’o Geriausi Mįltai, Ru
giniai Miltai (devynios rūšys), 
Sklindžianvs miltai, sveikatai 
selenys, Kviętinės Kruopos, Ka
rina.

NEKEIK JAI OPERACIJOS

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias 

visas dalis
Lietuvos

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

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

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

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

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

sa-
86,

Taigi, kaip matom, tokius 
elektros reiškinius ( žiųonės 
matė jau labai senai, bet bur
tininkai matydami galėsią pa
sipelnyti, aiškindavo juos die
vų įtaka, skelbdami, kad dievai 
tuos dalykus vienam ar kitaih 
žmogui siunčią tą Sluogų iš ki
tų tarpo išskirti.

Jau apie 7šimtmečius prieš 
Kristų buvo žinoma, kad gin
taras, patrintas milu, traukia 
į save pūkelius ir dar kai ku
riuos lengvus ir mažus daik
telius. Taigi jau jie žinojo 
elektrą. Bet jie tų elektrą su
prato ne taip, kąi]) mes dabar 
kad suprantame, bet manė, 
kad gintare yra kažkoks ne
manomas gyvis, kurs, gintarą 
trinant, įpyksta ir viskų stve
ria, bet būdamas silpnas ne
pakelia didesnių daiktų; o pil
kus ir šiap jau lengvus daikte
lius pakelia. Bet jau graikų 
filosofas Falesas (apie 640 me
tų prieš Kristų) apie lai tru
putį kitaip manė: “Gintaras 
turi dvasių, sako jis, ir lyg 
kvapu traukia lengvus daikte
lius”.

Tų gintaro ypatybę vėliau 
elektra pavadino. Mat graikai 
žodžiu “elcktron” gintarą va
dina.

Po to daugiau kaip du taiks
tančiu metų elektra nebuvo 
tyrinėjama, ir elektros išaiški
nimas buvo nieku verčiamas

Ji paėmė Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compoun 
dų ir išvengė operacijos, 
kurių gydytojas patarė.
Louisville, Ky. —. įnoriu paaeK.o- 

ti jums už tai, ką jūsų vaistas man 
I ■ ........ ......i__ -

— “Noriu padėkp- 
1 

'( gero padarė. Gulė
jau lovoj po aštuo- 
nias ar devynias 
dienas kas mėne- 
sis ir turėjau dide
lius skausmus. Gy
dytojas sakė, kad 
man ali pagelbė
ti tik eracija. Aš 
perskaiči apie 
Lydia E. Piųk- 
ham’s vaistu^v ii 
pamėginau Vegfc;

table Compoundb ir Sanative plova- 
lo ir jie tikrai padarė man .stebuklus. 
Dabar aš visą laiką jaučiuosi puikiai, 
taipgi pradedu daugiau sverti. Aš pa
pasakosiu kiekvienai, kad jūsų vais
tai yra stebuklingi ir jus galite pa
garsinti mano laišką, jei norite.” — 
Mrs. Ed. Boehnlein, 1130 Ash Street, 
Louisville, Ky.

Strėnų skaudėjimas, nervuotumas, 
skausmingi laikai, nereguliarumas, 
pailsimas ir pavargimas yra motęrų 
ligų simptomai. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compolind pareina vartoti 
visur, kur tik yra pamato tikėtis to
kių kliūčių. Jame nėra nieko, kas ga
lėtų pakenkti ir jis sutaiso ir sustip
rina tuosius organus taip, kad jie 
veikia sveiku normaliu budu. Tegul 
jis pagelbsti juftis, kaip jis pagelbė
jo tūkstančiams kitų. Lydia E. Pink- 
.hanv’s Vegetable Compound yra da
bar pardavinėjamas mažne visam ph- 
sauly.
— I<P..   — ----------- ■ r...   i, į     m *...........................  ii. s—

Fine for Lumbago*
Musterolc drivea pain away onc 

brlngs in its place delicious, soothing 
cojufort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, white ointment, xnad,e 
with bil of mustardS Get Mustcrole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubeš; hospital sizė, $3.00.
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEf /

A"..... w ............... " _ -----

1 ČIUŽENS STATE BANK
i MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME

i VIETINIAME BANKE.
; 3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
BankinSs valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, iiskiriapt, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po plčt ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

,.........................................................................

PHON O C RA P HS A N D < R E C O R D S .

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

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

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

Pranešimas
Plačiai pagarsė

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

Akiu, Ausiiį Nosies Gerkles 
KfclUTIS

visdkios rųšies gydžiau 
per ^25 metus prie Sta- 

S \ gatvės.
į Žvairas akis atitai- 

Bnu KUU#‘8t tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; lonsilus ižimu 

E prieblandos miego pa-
4/1^į?, galba: akinius pritai-
R sau už į5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny- 
E&Sk gėlės.

FRANKLIN O. CARTER 
120 So, State St.

Valandos: D iki 6 Septintad. 10 iki 12

Geriausią 
pasauly. Ga
rantuoja
mos dešim
čiai metų 
Ir žemesnė- 

kaino- 
negu 

armo- 
dirb-

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik dabar aplaikėme 15.000 svarų pui
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodant nepaprastai žemomis kaino
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardus importuoto inv 
pilams audeklo. Mes padarom- pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą, ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN COMPANY, 

1833 S. Halsted St., Chicago, III.

Išdirbėjai ir Jmport-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

Tel. Uoulevard 0451.

Dr, M. M. Marbel
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halste<I\St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valąndos: 9\40; 2—4 ir 6—9

mis 
mis 
kitų 
nikų _
tuvių Jung. I 
Valstijose ir Į; 
Italijoj. .
DYKAI pir- 

kūjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laikoj. Informacijų rašy
kite angliškai. ^Katalogus, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Screnelli Accordeon* Mfg. Co.
817 Blue Islnnd Avė., Chicago, UI.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą.

v 3247 Emerald Avė., Chicago, III.

1
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BRIGHTON PARKE!1i”

Užkimimas1

I •r kosulys turi būti sustabdyti 
ūmai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

DR. V AITU 8H, O. D

AČIŪ I

Avė.

ran-

šiame ekyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms Jau
ny kūdlkiy.

Kūdlkly aprūpinimai ir po- 

ntjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas. kur) mes tu
rime reguliariAkab laiko- 

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvlldentl..

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

Muro namas tik pertaisytas, išžiūri kaip naujas. Storas ir 3 pagyveni
mai; be’zm. po visu namu, goriausioj vietoj Bridgeporte, 3302 S. Union

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

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

GeMbiamasis: .
Aš žiurinėju naujo fonografo; malonėki

te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brunsxvieko Tausos Banką ir jūsų taupymo 
planą Brunsvvicko Fonografui.

V ardas
Adresas
Miestas
Valstija

TAUTINIO EKONOMIN- 
GUMO SAVAITĖ •

Sausio 17-24
Pirk atsargiai ir ifimintingai, 
išmintingas pirkimas yra tau
pymu: taupymas yra ekono- 
mingumu; muzika prwi«Wa 
prie ekonomingumo suteikda
ma pasitenkinimą, kultūrą >r 
apšvietą. ________

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan! 

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

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Naujas 2 pagyvenimų mūrinis namas 4 ir 4 kambarius. Beizmentas 
žtas ir visi parankamai, t k $8,300.00, Brighton Parke.

auk-

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

Beveik naujas namas; storas ir 4 ruimai pagyvenimui iš užpakalio; man- : 
dynts, elektra ir visi parankama’; labai tinkama vieta kraučiui ar baibę-- 
riui. 4()th ir Rotktvell St.

šiuos visus* namus parduosime pigiai ar mainysime ant lotų Chicagoj.
Taipgi, jeigu manote budavoti namų, neturit pienų, mes parūpinsime go

riausi a’chi’ektoiių. Jeigu turit nlenus duokit mums perrokuoti, dabar ge- 
riausis laikas prisirengti prie budavojimo, nes pavasarį v’si bus labai užimti,

Pasirandavoia storas ant Archer Avė.; tinkamas visokiam bizniui; pasi- 
kubinkit ir buk t pirmutinis.

JOKANTAS BROS.
Contractors and Real Estate 

4138 Archer Avė., Chicago, III.
Telephone lafayette 7674

kUDIKIu
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS III.
----- 0-----

KŪDIKIUI ATSIRADUS.
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų rucšos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokis pailsio laikotarpis reį- 
kalingas kad atsigauti, išvengti krau
jo tekėjimų ir pagaminti pieno savo 
kūdikiui.

Motinos maisto energija neturėtų 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti į krūtų pieną dėl 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi
na motiną perdaug gali atsiliepti į 
kūdikio sveiką augimą.

ralagos nėra liga — tai tik sveika
tos įtempimas. Pramok kaip tą įtem
pimą sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina 
yra tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintą prie
žiūrą laike nalagų, tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS.

AR TAVO KŪDIKIO 
GIMIMAS’ UŽREKORDUOTAS? 

įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja, ar pribuvėja raportuotų į sveika
tos biurą arba miestelio klerką, kuris 
savu keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi tikras, kad šitas 
buvo padarytas, tai rašyk pats į State 
Board cf Health, jei ten nebus nieko 
užrašyta, tai gausi blanką, kurią iš
pildęs pasiųsk pats. Nėra vėlu tą pa: 
daryti bilę kada, ir gali būti tas jam 
bus svarbu kada nors ateity.

Yra svarbu užrekorduoti tavo kūdi
kio gimimą dėl sekančių priežasčių:

Kad parodyti jo metus ir pilietybę 
Kad parodyti jo teisę lankyti mo

kyklą.
Kad parėdyti jo teisę dirbti.
Kad parodyti jo teisę prie paveldė

jimo.
Kad parodyti jo teisę vesti.
Kad narodyti jo teisę užimti vald-

vietę.
Kad parodyti jo te’sę gauti pašpor- 

tą keliauti užsienin.
Kad parodyti metinos teisę prie 

našlės pensijos.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS.
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei 

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau iš 
kalno parūpinti:

1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flanelio pilvo saistai.
3. šešios suknelės. \
4. Dvylika baltų marškinėlių.
5. šeš; flanelio petikociai.
6. Keturi naktiniai marškinėliai.

Du žiponėliai.
Trvs apatiniai marškinėliai.

9. šeši čiulpikah
10. Lakštas spilkųi

7.
8.

Bargenas
\

Bargenas
Pasinaudokit šiandie proga

Kokia retai pasitaiko

Didelis Išpardavimas 
ueverykų-Cebatų

SUSIBANKRUTIJOSIOS KRAUTUVĖSpo numeriu
3235 So. Halsted St

Kas pirmiau — tam bus geriau. Sheriffs Sale

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

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

Puikiausi Namai
Kokiu dar nebuvo lig šiol statyta

Patėinyk paveikslą šitų namų, — 4204 — 06 — 08 ir 10 Maple- 
wood Avė. Naujausios mados, dvejų lubų augsčio — 2 po 6 kamba
rius pagyvenimai, — du mūriniai porčiai ir “sun-parlors”, — pirmas 
flioras garu apšildomas.

KAINA $12,500.00 ($2,500 ĮMOKĖT)
Pinigai jūsų įdėti j namus, atneš jums didesnį pelną negu banko- 

je. Pirk tiesiai nuo savininkų, — sučedysi agentų “komišiną”.

M. J. KIRAS R. E. IMPROVEMENT CO 
Savininkai

Severos Gyduoles užlaiko 
v,'" šeimynos sveikata

biniptomai pareišmą. 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ai* 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 J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
linkos, kambariai 14, 15, 1G ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

■ Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Tel. Lafayette 4228
Pliynbiiig, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuska,
3228 W 38tb St.. , Chicago

DAVID Rl'TTER & CO
Anglie ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai id retai! 
kiemų. Visu' pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av

Tel. Yards 2296.

Fmeugvins akių jtempnuą, turis 
•sti, znežastimi galvos skaudljlmo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karžti, atitaisė 
ireivaa akis nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos' »rzaminavimas daromas 

1 su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Nors daugeliu atvejų sveikas ir nor
malia kud-’kis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai tik laimingas nuo- 
tikis ir nevisada atsitinka. Kuomet 
kūdikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos pusės, 
normąlis vaikas, gaiAlamąs tinkamą 
priežiūrą ir maistą, pieną krūtų arba 
B orderi’s Eagle Pieną jei kratų nėra, 
privalėtų išaugti į sveiką, normalį vai
ką. Milijonai ir milijonai kūdikių iš
augo į sveikus ir v krius vaikus per 
kombinavimą geros motiniškos prie
žiūros’ir maitingumo esančio Borden’s 
Eągle Piene. Idant Lietuvė motina ži
notų kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną, Bordeno Kompanija yra priren
gusi lietuvių kalboje*pilną maitinime, 
pamokinimą kaip sutaisai ir kaip 
penėti kūdikį su Bąrden’s Eagle Pie
nu. Jei nori kopiją šitų pamokinimų, 
iškirpk kuponą iš bile vieno paskel
bimo ir pasiųsk kompanijai, o ji su 
mielu noru pasiųs tau visai dykai, 
sykiu su puikia kūdikių knyga.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

CU N ARD
Lietuvon Valdžios Privilegija.

2,340 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms N atvažiuoti į 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvaž;uoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
IJetuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštą.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Uetuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.

_ Del tolesnių informacijų kreinki- 
tės prie laivų kompanijos 
savo mieste, arba 
prie arčiausio

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

545 W. 47th St., 
Netoli Ashland Avė.

Yards 68945 So. Halsted Street

KODĖL?
! TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Austln 78'

6208 W. HarrisoB St.

■ Reumatizmas Sausgi'e

įsu

e

A

Valandos 8—12 kasdiena Ir O- 
▼akare išskiriant nadtldieniu*

, Jei nori kerėj ančių akių 
vartok Murine’ą kasdien. Šitas Gai-r 
vingas Plovalas Akims padaro akis 
šv.esias, spindžias gražias EnjotJable, 

"tfr Tf IVTVV Jff M\ artritu

SALUTARO RYTAS
hitą o rvtas ečia gražus;

S' O'klta atgyja kaip a>’*t» dangus

2) —‘PIETUS - t
3) _ VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) —(S,aĮutaras priduoda apetitą;
2) -— Salutaras vidurius išvalo;

Salutaras pataiso sveikatą.
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12tb STREET
Tel. Kedtde *901

1*14-18 ItooseTelft RdL

OUCASO. ILU

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

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

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

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą, 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

DR. MARY A 
DOWIATT S A SS

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi aidų 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. 8ERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

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

Matare Care Institute
DR. J. A. *VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Ave/— Brightoji Par! 

Theater BĮ d g., 2-rols lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 Kakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12

Tel. Lafayette 5698.

Nesikankykite savęs skaną- 
■ Ynais, Reumatizmu, SausąiU 

Kaulų Gėlimu, arba MMluagio 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina virimi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė &0c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiea, 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Kolitui $1. Cklcojo. III.

Serganti žmonės yfa užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ii' 
Privatinių 
tiira

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

/ i ~ Sold by aU
fOR yOUR L i E S ( drusiit,t 

Marine Co., 9 FlnKt Ohio St., CLlciitf..
—h—iUU (HM).

< uis kd line
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

Write for Free Book: 
“Ho-u to įMake thc 

Beautiful”

DIDŽIAUSI*
HSIRINIIMA

DIDELIS
Atidarytinis Išpardavimas 

po num. 1906 So. Halsted St. 
šeštadienį sausio 20 d., 1923 m.

Mastinės Prekės, Moterims, Vyrams ir Vaikams Drabužiai 
Visoki bargenai. 

Mes kalbam visokiomis kalbomis.
The Halsted Bargain Store

1906 S’o. Halsted St.

Dr. Maurice Kahn 
tVDVTOJAS ir rUJRHRO*

<881 So. Ashland Av« 
Tel Vard* O®-* 

;ki ifl < 
<L-

nuzikališkų instrumentų naujausio išdirbystė* aimonikų nnnB' 
nų. skripkų rekordų visokioms kalboms, grarnafonų v auksinių v 
•iokių daiktų, žiedų h laikrodėlių, ir sutaisom viską kam kas reikia 
o ypač muzikališkus instrumtntua ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

U o*

'I ei. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dėntisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

ląigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

,Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl 
dieniais 10-1 po piet. Panedttyj, 
Seredoj ir €>ubatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDE4IMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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



NAUJIENOS, Chicago, III

AČIŪ!

Siame akyriuje mea laika* 

nuo laiko gvildenalme rei

kalu* Jdomlu* bOalanHlom* 

motinom* Ir motinom* jau
ny kOdikly.

ROdlkly aprūpinimas Ir pe

nėjimą* yra. dalykas gyvos 

■v*rbo* Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur) me* tu

rime regulIarlSkals laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvlldentL;

kUDIKIų 
/GEROVės skYRIUS

Geliamasis :■ .
Aš žiūrinčiu naujo fonografo; malonėki

te prisiųsti man be jokios prievoles man 
Brunsivicko Tausos Banką ir jūsų taupymo 
planą Brunswicko Fonografui.

Vardas
Adresas

. Miestas
Valstija

y

TAUTINIO EKONOMIN- 
GUMO SAVAITĖ

Sausio 17-24 .
Pirk atsargiai ir įSmintingai, 
išmintingas pirkimas yra tau- 

\ pymit: taupymas yra ekono- 
\__ mingumu ; muzika prisideda

prie ekonomingutno suteikda
ma pasitenkinimu, kulturu ir 
apšvietę.

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan! 

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

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

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

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

Muro namas tik pertaisytas, išžiūri kaip naujas. Storas ir 3 pagyveni
mai; be zm. po visu namu, geriausioj vietoj Bridgeporte, 3302 S. Union Avė.

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

Naujas 2 pagyvenimų mūrinis namas 4 ir 4 kambarius. Beizmientas auk
štas ir visi parankamai, t k $8,300.(10, Brighton Parke.

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

Beveik naujas namas; Storas ir 4 ruimai pagyvenimui iš užpakalio; mau- : 
dynts, elektra ir visi parankama’; labai tinkama vieta kraučiui ar baibę-‘ 
riui. 40th ir Ro<kwell St.

.šiuos visus’ namus parduosime pigiai ar mainysime ant lotų Chicagoj.
Taipgi, jeigu manote budavoti namą, neturit pienų, mes parūpinsime go

riausi a'chi’ektorių. Jeigu turit nlenus duokit mums perrokuoti, dabar ge- 
riausis laikas prisirengti prie budavojimo, nes pavasarį v’si bus labai užimti.

PasirandavG.ia Storas ant Archer Avė.; tinkamas visokiam bizniui; pasi- 
skubinkit ir buk t pirmutinis.

JOKANTAS BROS.
Contractors and Real Estate 

4138 Archer Avė., Chicago, III.
Telephone I.afayette 7674

šeštadienis, Sausis 20, 1923

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS III. 
----- 0-----  

KŪDIKIUI ATSIRADUS.
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų rucšos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokis pailsio laikotarpis rei
kalingas kad atsigauti, išvengti krau
jo tekėjimų ir pagaminti pieno savo 
kūdikiui.

Motinos maisto energija^ neturėtų 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti į krūtų pieną dėl 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi
ną motiną perdaug gali atsiliepti į 
kūdikio sveiką augimą.

Palagos nėra liga — tai tik sveika
tos įtempimas. Pramok kaip tą įtem
pimą sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina 
yra tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintą prie
žiūrą laike nalagų, tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS.

AR TAVO KŪDIKIO 
GIMIMAS’ UŽREKORDUOTAS? 

Įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja, ar pribuvėja raportuotų į sveika
tos biurą arba miestelio klerką, kuris 
savu keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi tikras, kad šitas 
buvo padarytas, tai rašyk pats į State 
Board cf Health, jei ten nebus nieko 
užrašyta, tai gausi blanką, kurią iš
pildęs pasiųsk pats. Nėra vėlu tą pa
daryti bile kada, ir gali būti tas jam 
bus svarbu kada nors ateity.

Yra svarbu užrekorduoti tavo kūdi
kio gimimą dpi sekančių priežasčių:

Kad parodyti jo metus ir pilietybę 
Kad parodyti jo teisę lankyti mo

kyklą.
Kad parodyti jo teisę dirbti.
Kad parodyti jo teisę prie paveldė

jimo.
Kad parodyti jo teisę vesti.
Kad parodyti jo teisę užimti vald-

vietę.
Kad parodyti jo te’sę gauti pašpor- 

tą keliauti užsienin.
Kad palodyti motinos teisę prie 

našlės pensijos.
•-r------■—

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS.
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau iš- 
kalno parūpinti:

1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flanelio pilvo saistai. >
3. šešios suknelės. -J
4. Dvylika baltų marškinėlių.
5. šeš: flanelio petikociai.
6. Keturi naftiniai marškinėliai.

Du žiponėliai.
8. Trvs apatiniai marškinėliai.
9. šeši čiulpikai.

10. Lakštas špilkų.

7.

SALUTARO RYTAS
Sahit‘:> o rytas to.'• ečia y ražus;

• S'o:k’ta ijtgyja knip aušt dangus

KODĖL?

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

Severa’s 
Cough Balsam

EB

argenas Bargenas
Pasinaudokit šiandie proga

Kokia retai pasitaiko

Didelis Išpardavimas 
Čeverykų-Cebatų

t

Nors daugeliu atvejų sveikas ir nor
malia kud'kis nereikalauja, gydytojo 
priežiūros, bet tai tik laimingas nuo
takis ir nevisada atsitinka. Kuomet 
kudilds nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos pusės, 
norm-alis vaikas, gaišdamas tinkamą 
priežiūrą ir maistą, pieną krūtų arba 
Borden’s Eagle Pieną jei krūtų nėra, 
privalėtų išaugti į sveiką, normalį vai
ką. Milijonai ir milijonai kūdikių iš
augo į sveikus ir v krius vaikus per 
kombinavimą geros motiniškos prie
žiūros'ir maitingumo esančio Borden’s 
Eagle Piene. Idant Lietuvė motina ži
notų kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną, Bordeno Kompanija yra priren
gusi lietuvių kalboje*pilną maitinimo 
pamokinimą kaip sutaisyti ir kaip 
penėti kūdikį su Bąrden’s Eagle Pie
nu. Jei nori kopiją šitų pamokinimų, 
iškirpk kuponą iš bile vieno paskel
bimo ir pasiųsk kompanijai, o ji su 
mielu neru pasius tau visai dykai, 
sykiu su puikia kūdikių knyga.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisynio mene

Severos Gyduoles užlaiko 
" šeimynos sveikatą.

t

dėl atliupsavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26c ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO. V 
CEDAR RAPIDS, IOWĄ .

Simptomai pareismą 
akių ligas

Ar jum-s 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, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. V AITU SH. O. D
Lietai •

IRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

’ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
>rieinama.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

3319 Auburn
Avė., Chicago

Tel. Lafayette 4228
Plnmbihg, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška,
3228 W 38tb SU < Chicago Hl.

DAVID RI TTER & CO
Anglie ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ia fetail 
kiemų. Visu' pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av 

Tel. Yards 2296.

Palengvins akią {tempimą, kuria 
esti, inežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos*' »rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

SVEIKATA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

*614-16 Rooaevelt Bd.

CBICAOO. ILL

• ' .'>■ ■ '■ .-v

I2tb STREET 
Tel. ledzie ŠIOJI

2) -
■

JUS

1) -ri’RYTAS— )
2) ^pietus -- TRYS DIENOS LAIKAI.
S) __ VA K AP A S. )

TODĖL, KAD:
Diena bo ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

Sahitaras priduoda apetitą;
Salutaras vidurius išvalo;
Sahitaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvotė ris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

7. *» r

-S-

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą į
DEL VISOKIU REIKALU

814 W. 33rd St.
>1. Boulevard 0352

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 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 W. 47til St., 
Netoli Ashland Avė.

Austin 78’

DR. MARY A 
DOWIATT S A SS

6208 W. Harrisoa St.

Valandos 8—12 kasdien* Ir lt •* 
▼akare išskiriant nedildieniua

Reumatizmas Sausga'e

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšluagiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padė 
vonės pasveikę. Prekė 50c 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiea, 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Halilid SI. Cbicaijo, III.

Nature Gura Institutą
DR. J. A. -VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

Nuo G iki 8 Kakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

per

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

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

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

3235 So. Halsted St
Kas pirmiau — tam bus geriau. Sheriffs Sale

RD

Sold by «S 
drugįisti

Murinti Co., 9 Esm< Oltio 8t., CMcnflo

ir Moterų 1 
Kampas Sta

fiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

SUSIBANKRUTIJOSIOS KRAUTUVĖS-r

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

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

DIDŽIAUSI* 
! v pasirinkimą

nuzikališkų instrumentų naujausio išdirbystės aiuionikų mukių 
nų. skripkų rekordų visokioms kalboms, grarnafonų w auksinių vi 
■tokių daiktų, žiedų h laikrodėlių, ir šutaisom viską kam ka> reikia 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestu* 
kam ko reik. K.

Lietuvos Valdži Privilegija.
2,310 LIETUVIŲ 

gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką, žmonės turėdami Cunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Taetuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Lietuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.

_ Del tolesnių informacijų kreipki
tės prie laivų kompanijos no-nra 
savo mieste, arba 
prie arčiausio.

vuis. Ki> L1NE
140 N. Dearborn St., Chicago, III

>• ‘ w

. L
> un

. Jei nori kerėj ančių akių 
vai tok Murine’ą kasdien, šitas GaL 
vingas Plovalas Akims padaro akis 
šviesias, spindžias gražias EnyoyaA/e>

H atrinku

Write for Free Books 
“Ho-u to žMake thc €)*• 

Beautiful”

Ir. Maurice Kahr 
iVDYTOJAS ir riUIRFfR(l< 

<681 So. Ashland Av*
Tel ’ Yards 09* 

ai « )0 *

Serganti žmonės yfa užprašomi 
pasitarti su Dr. Rosa.

DYKAI PATARIMAI
Gerinosi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nao 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

ii 
Privatinių 
Liga

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kadDIDELIS v>.

Atidarytinis Išpardavimas 
po nuni. 1906 So. Halsted St. 

šeštadienį sausio 20 d., 1923 m.
Mastinės Prekes, Moterims, Vyrams ir Vaikams Drabužiai 

Visokį bargenai. 
Mes kalbam visokiomis kalbomis.

The HąĮsted Bargain Store
1906 S’o. Halsted St.

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

■ii

Ofiso Tetotonas 1>T> IT Ą A HA Busto Te’etonas
Central 4104 Lm.. 11. A. Armitage 3209

Tel- Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robeyi gatvės 

Chicago, III.

leigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St. 1 
Imkite ei e vai torių iki 5-t# augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-6 po piet. Nedėl 
dieniais 10-1 po piet. PanedMyj, 
Seredoj ir €>ubatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEilMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai tmonlą 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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(chicagos
:: ŽINIOS ::

‘Naujienų’ Bendrove 
laimėjo teisme.

* Teismas išsprendė šery perve
dimo kausimą Naujieną nau

dai.

Vakar Circuit teisino teisėjas 
Ira Ryner K. Janianto byloje 
prieš Naujieną bendrovę išnešė 
nuosprendi klausime pervedi
mo šery.

K. Jamonto pusė buvo už
ginčijus Naujieną Bendrovės 
teisę nepervesti bile kam serą, 
jeigu Šero pardavėjas pirmiau
sia nepasiūlo pačiai bendrovei 
atsipirkti savo Šerus pagal kny
gą. rodomos kainos.

Po to užginčijimo abiejy 
pusią advokatai sutiko, kad 
Naujieną Bendroves šėrininką 
susirinkimas butą atidėtas ir 
kad klausima apie Šerą perve
dimą išrištą teisėjas Ira Ryner. 
Advokatai turėjo paduoti savo 
argumentus į penkias dienas, 
bet Jamonto pusės advokatas 
tu prirengė savo argumento per 
keletą savaičių.

Pereitą panedėlį advokatai 
argumentavo klausimą pas tei
sėją Rvneri. Naujienų puses 
advokatai Kaz. (ingis, P. Smith 
ir II.’ C. Kinne privedė visą 
eilę augšciausio teismo nuo
monių ir ncsuniušalhų argu
mentų,. parodančių bendrovių 
teisę atpirkinėti savo Šerus ir 
turėti Šeru pervedimo aprube- 
žiavimus.

Teisėjo nuosprendis buvo ati
dėtas iki vakar dienos.

Vakar teisėjas Ryner išnešė 
nuosprendį, pilnai pritariantį 
ir patvirtinantį kiekvieną Nau
jienų pusės advokatą argumen
tą.

Taigi viena K. Jamonto už
mačia nuėjo niekais, ir po šito 
galima tikėtis, jog to žmogaus 
neišmintingam darbitf—greit at
eis galas. ’ /

ną dėmę” miesto apyvartos 
knygose ir kad greičiausis vei
kimas yra reikalingas išgelbė 
jiinui Chicagos nuo ekonomi
nės ir moralinės saužudystės.

Delegacija atsilankė pas vals
tijos prokurorą Cro\ve ir parei
kalavo, kad advokatas Harry. 
S. Smoot, patarėjas Jaunamo^ 
čių protekcinės asociacijos, bu
tų paskirtas vyriausiu inyestb 
gacijos prozekirtoriu, kurs laiiks 
nuo laiko įteiktų grand jury’ei 
darodymus prieš prostituciją 
Chicagoj.

“Jei valstijos prokuroras* at
sisakys ką nors veikti tuo rei
kalu”, tarė delegacijos kalbėto
jas”, mes sušauksime Cricagos 
Audit&riume milžinišką masinį 
susirinkimą, kurs nutars kas 
reikia pirmiausiai daryti”. *

Biznieriai sudarė komitetą.
Paakstinimui prostitucijos 

investigacijos biznieriai sudarė 
komitetą iš trijų asmenų. Ko
mitetam įeina Francis M. Case, 
prezidentas Realty firmos; V. 
S. Sweinhart, prezidentas Edge- 
vvater Bond ir Realty komp.; 
ir K. Bali, viršininkas Ce n tra
linio Manufaktūros distrikto. 
Jie visi atsilankė pas 
teisėją McKinley. Komitetas 
pareiškė teisėjai, kad biznis, 
kuvę- esąs užgautas daugiau 
prostitucijos negu politinės 
korupcijos, dalyvausiąs akty
viai prostitucijos investigacijoj. 
Komitetai išdėstė teisėjui grę
siantį Chicagai pavojų iš pros
titucijos pusės: ačiū nepaken
kiamai padėčiai šimts tūkstan
čių įmanių apleisiu Chicagą 
ateinantį gegužio mėnesį. Pa
leistuvavimas, girtuokliavimas 
ir prasikaltimų banga stato 
pavojui! gyventojus kai ku
liuose miesto distrikluose. 
Apart lo, komitetas pareiškė, 
kad'south sidėj keturi negrai 
poruoja prostitucijos Įstaigas 

iš kurių jie surenka kasmet po 
šimtą tūkstančių dolerių. Taip
gi west sidėj du valstijos se
natoriai esą didžiausiais lyde
riais prostitucijos šaikų, iš ku
rią jie darą milžiniškų pelnų. 
Komitetas pareiškė, jei teisė
jas McKinley atsisakys veikti- 
bus šaukiamas įnasinis mitin
gas.

Vienbalsiai nutarta neturėti 
nieko bendro su jokia partija, 
kuri mėgintų statyti savo prin
cipus aukščiau tautos reikalų.

Tęliau nutarta neturėti nieko 
bendro su rengiamu klerikalų 
apvaikščiojimu, kurį organizuo
ja Mickeliunas. Atstovai pa
reiškė maž-daug taip: “Jei kle
rikalai nori, gali ateiti ir pri
sidėti prie musų, o mes pas 
juos nešime”.

Atstovai išreiškė pageidavi
mą prie apvaikščiojimo pri
traukti Tovvn of Lake Drau
gių Sąryšį - ReporL

Iš “Birutės”
A. Kvederas paskirtas vedėju.

Pas “Birutę” įvyko permai
nos. P. A. Pocius, kuris buvo 
“Birutės” vedėju per pereitus 
metus, nustojo būti juomi nuo 
1 sausio šių metų. Sąlygos, 
kurios buvo tarpe “Birutės” ir 
p. A. Pociaus per pereitus me
tus, negalima buvo šiems me
tams pakartoti. Nuo 15 d. sau
sio tapo pakviestas naujas “Bi
rutės” vedėjas, p. A. K ved ras.

—“Birutė”.

mą. Svetainė buvo pilna žmo
nių. Musų kolonija irgi neap
sileis: pripildys p. Malinauskio 
svet., prie 19 ir Halsted gat
vių. Skleiskime laisvąją min
tį draugai I —Report.

.20,000 biznierių remia 
prostitucijos Investiciją
ATSTOVAI VISOS CHICAGOS 
TARYBOS REIKALAUJA PRO
KURORO PASKIRTI VYRIAU

SI PROZEKUTORIŲ.

Planuoja sušaukti milžinišką 
masinį susirinkimą.

Dvidešimts tūkstančių Chi
cagos įžymiausių biznierių pri
sidėjo prie prostitucijos sindi
kato investigacijos. Jie visi 
išreiškė užuojautą vyriausiai 
kriminalinio teismo teisėjui 
Michael L. McKinley ir grand 
jury’ei ir pasižadėjo jiems sa
vo purumą kiekviename reika
le surištame su taZinvestigaci- 
ja. Delegacija Visos Chicagos 
tarybos, kuri buvo organizuo 
ta pusantrų metų atgal svars
tymui pilietinių problemų są
ryšyje su lokaliniu gyveniniu ir 
biznio eiga, savo susirinkime 
vienbalsiai pareiškė, kad mu 
nicipalinė valdžia priėjo krizį. 
kad ištvirkimas rašo “raudo

Lietuviu Bateliuose
Lietuvos Nepriklausomy
bės apvaikščiojimo rei

kalu sutrinkimas
Pereitą antradienį, sausio 16 

dieną, Mildos salėj, įvyko Chi
cagos Lietuvių Tarybos ir Su
sivienijimo Draugijų ant Brid
geporto susirinkimas, pasitarti 
dėl rengimo Chicagoje bendro 
apvaikščiojimo Lietuvys nepri
klausomybės.

.Susirinkime dalyvavo atsto
vai nuo Bridgeporto Draugijų 
Susivienij imo, reprezentuojan
čio apie 36 draugijas bei kliu- 
bus, nuo Chicagos Lietuvių Ta
rybos, atstovaujančios tarpe 30 
ir 40 draugijų ir nuo Amerikos 
Tautinės Sandaros Chicagos 
Apskričio, reprezentuojančio 
apie 400 narių. Laukta atsilan
kant atstovų ir nuo socialistų, 
bet nesulaukta.

Komisija pranešė apie* pasi
kalbėjimą su drg. P. Grigaičiu, 
“Naujienų” redaktorių kaslink 
rengimo tokio apvaikščiojimo. 
Pasak komisijos, Grigaitis ma
nąs, kad toks apvaikščiojimas 
renkalinga surengti pažangia
jai visuomenei pasitarus — be 
klerikalų.

Tuo reikalu rūpintis išrink
tas Bendras Komitetas iš tryli
kos asmenų. Komitetai! įeina 
trys atstovai nuo Tautinės San
daros Chicagos Apskričio, ke
turi nuo Chicagos Lietuvių 
Tarybos, trys nuo Bridgeporto 
Draugijų Susivienijimo ir trys 
nuo Socialistų. Kadangi nuo 
pastarosios grupės atstovai ne
atsilankė, tai jiems paliktos 
vietos Bendram Komitete.

Vakaras sū peštynėmis j -rwr-L -
Sekmadieny, sausio 14 d. 

Mickevičiaus svetainėj, 3308 
So. Morgan gat., Draugija At
imties Lietuviu Tautos Vyrų 
ir Moterų statė trijų veiksnių 
komediją “Gyvi Nabašninkai”, 
kuri Buvo suvaidinta spėkomis 
Dramatiško Ratelio.

Veikalas kaipp komedija bu
vo gyvas ir juokingas; labiau
siai juokties publikai prisiėjo 
s daktaro Kvdilavičiaus moks
liškai išrasto jaunystės eleksy
rus mėginimo paversti senus 
ainiais ių tuomi pasirodyti pa
sauly genijum šio naujo ir ste
buklingo išradimo. Aplamai 
imant veikalas tai labai gerai 
suvaidinta, lik scenerijos buvo 
mažai kam tikusios. Bet, ka
dangi scenerijos priklauso pa
prastai nuo svetainės savinin
ko, artistai už tai neatsako. 
Norint gerai veikalą pastatyti, 
reikėtų rengėjams pa j ieškoti 
svetainę su atatinkamai įreng
tomis scenerijomis. Tečiaus, 
vienas iš smerktiniausių daly
kų buvo tas, kad publikoj ne 
maža buvo tokių “jungių”, ku
rie gerokai įkaušę naminėlės 
laike vaidinimo trukdė ki
tiems klausytis nuolat atkarto
dami garsiai vaidylų žodžius, 
rėkaudami lig mažos beibės.

Po lošimo buvo šokiai prie 
geros muzikos, ir sveteliai, jau
ni ir seni, gražiai linksminosi, 
Šokdami įvairius lietuviškus šo
kius. Tik prieš pat pabaigą 
staiga1 pasigirsta nepaprastas 
kojų trepsėjimas ir moterų ir 
vaikų kliksmas: muštynės..., 
muštynes.. ... ! policija.. . . ! 
’ki policji^ įbčgo, ant grindų 
jau įgulėjo su suskaldyta ir 
kruvinu veidu pusamžis vy
ras. Kadangi visi likusieji 
sal|čje svečiai buvo gerokai “į- 
kaušę” ir beveik visi mušty
nėse dalyvavo, tai policistams 
buvo sunku surasti tikrąjį kal
tininką, nes kurį tiktai įtaria, 
tas teisinasi, kad norėjęs besi
mušančius perskirti. Tiesa pa
sakius, skirti tai visi “skyrė”, 
iki policija pribuvo.

Anglų šokiuose, kur susiren
ka apie keletas šimtų asmenų, 
paprastai apsieina su vienu po- 
licistu ir nieko panašaus ne
atsitinka. O čia susirinko vos 
keletas dešimčių ir keletas po- 
licistų salėj be persto]imo po- 
truliavo ir be kruvinų pešty
nių negalėjo apsieiti. Kada 
musų žmoneliai išsiblaivins?

—Aras.

Aštuoniolikta Gatvė.
Ir musų kolonijoje prasideda 

laisvamanių bruzdėjimas. Šią
dien vakare įvyksta jų antros 
prakalbos Chicagoje, temoje 
“Lietuva ir Rymas”. Kalbės 
Juozas Uktveris. Kaip girdė
tis, Mildos svetainėj laisvama
niai turėjo labai gerą pasiseki

P-lės Marijonos Rakaus
kaitės laiškas redakcijai

Ohicago, III.
Sausio 18, 1923. 

Gerb. Naujienų Redakcija:—
Nežinau riti kaip išreikšti 

Tamstoms savo dėkingumą už 
tokią didelę užuojautą man ir 
suteiktą mano koncertui para
mą. Tiek galiu pasakyti, kad 
niekados to negalėsiu užmirš
ti. Nes tik nuoširdi Naujienų 
parama padarė tai, kad mano 
koncertas sausio 14 dieną tu
rėjo tokio didelio pasisekimo— 
pritraukė tiek daug7 ir tokios 
gražios publikos, kad džiaugs
mo kupina širdim man norėjo
si tik dainuoti, dainouti, dai
nuoti. Ir, man rodos, aš dai
navau... Aš jaučiaus ir dabar 
jaučiuos neapsakomai linksma 
ir laiminga, nes pamačiau ku
kiu gerų ir simpatingų draugų 
turiu. O, tiek palepinta aš jau
čiuosi net labai jau didelė, nebe 
“Mariutė”, bet Marijona, nors 
geidžiu pasilikti visados

Su" gilia pagarba
Jūsų
“Mariute”.

NorthJSide.
Viešojo Knygyno vakarėlis 

atidėtas'.
____

Nesenai “Naujienose” buvo 
pranešta, kad sausio 21 d., lai 
yra rytoj, įvyks Viešojo Knygy
no vakarėlis. Komisija nutarė 
vakarėlį atidėti ant toliau. Tai 
padaryta dėl sekamų priežas
čių: kadangi vakar įvyko drg. 
Bielinio prakalbos ir kadangi 
rytoj po pietų rengiamas dide
lis masinis mitingas Klaipėdos 
krašto reikalu.—K. Rugis.

----- -----------
Cicero.

Lietuviai, kur busite sausio 21?

Cicerus Liuosybės N. BpVč 
rengia puikų koncertą, l^okio 
dar nėra buvę Ciceroj. Jame 
dalyvaus gabiausios spėkos 
dailės srityje, kaip lietuvių, taip 
ir kitų tautų: anglų kvartetas, 
iš Chicagos operos, “Reliance 
ųuartet”, W. K. Mitchell, II. C. 
Meyers, Ą. Fosler ir W. H. 
Ghilds, Švedų solistai, Rusų 
mandarinų orkestrą, Lietuvių 
Mišrus Kanklių choras ir jo so
listai. Tarp jų dalyvaus gerai 
pasižymėjęs d. P. Dauderis. 
Taipgi bus ir dauginus daini
ninkų. Prie to kalbės drg. K. 
Bielinis tik-ką atvykęs iš Lie
tuvos Soc. Deni. Atstovas.

Kaip matote, programas pui
kus ir indomus. Visi busite 
patenkinti ir kiekvieno jūsų 
siela bus užganėdinta.

šis koncertas yra visuomeni
nis. Ciceros pažngieji lietuVnft 
susispietę į būrį įsigijo namą 
(svetainę), o dabar jau rengia
metinį koncertą, kad palinks
minus Ciceros ir apielinkes lie
tuvius.—C. N. B. Koresp.

VYTAUTO BENO DARBUOTĖ.
Metinis susirinkimas įvyko 

sausio 10 dieną, p. Bagdono 
svet.. Nultarta. (balandžio 29 
dieną suruošti puikų koncertą 
ir balių 18-tos gatves koloni
jos puikioje svet. Už organą 
nutarta turėti “Naujienos”. Val- 
dybon 1923 metams išrinkti 
šie asmenys: pirm. J. Ketur
akis, pirm, pagelbininkas Dom. 
Dzi Jkus, prot. rašt. J. Barekis, 
turtų rast. Dom. Stasiulis, ka
sos globėjas Ig. Jurevičia, mar
šalka ^nas Bernotas, dirigen
tas J. feturakis,. 2829 W. Per
siu ng Road.—J. B.

Bridgeportas.
Iš Jaunuolių Orkestros veikiiųo

Šiuomi noriu atitaisyti klai
dą, kuri įvyko “Naujienose”

sausio 13 dienos laidoj. Ten 
pasakyta, kad Jaunuolių Or- 
kestros koncertas įvyks sausio 
14 dieną, o turėjo būti sausio 
24 dieną, tai yra ateinantį tre
čiadienį, Mildos svetainėj. Ne
žinau dėl kokių priežasčių klai
da nebuvo atitaisyta, nors aš 
“'Naujienų” redakcijai buvau 
klaidos atitaisymą pasiuntęs.

Taigi, gerbiamieji, kurie bu
vote atsilankę koncertai! sau
sio 14 d., malonėkite už tai at
leisti. Jus esate nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti tan kon
certai!, ' o kurs įvyks ateinantį 
trečiadienį, sausio 24 dieną, 
Mildos • svetainėj. Programą 
išpildys patys jaunuoliai. Be to, 
koncerte kalbės svečias Kipras 
Bielinis, su kuriuo daug chi- 
cagiečių jau spėjo susipažinti.

Prašau Jaunuolių Orkestrus 
atleisti už padaryta klaidą.

’—J. Katėnas.

Klaidų Pataisymas.
Sttfisio 16 dienos laidoj, strai

psnyje aplink Lietuvos Dukte
rys Amerikoj, įvyko keletą klai
dų. Vietoj “gruodžio 26 die
ną”, turi būti 6 dieną; vietoj, 
“mes siuntėm dovanas savo 

f 

pažįstamiems”, reikia skaityti 
šitaip: “Idant išlaidos butų 
kuomažiausios, kliubo narės ir 
draugai aukavo užkandį vaka
rėliui ir dovanas laimėjimui” 
Lietuvos Dukterys AmeTikoj.

Sausio 13 d., žinutėj iš Vyrų 
ir Moterų Apšvietus Draugijos 
Ciceroj per mano nepasižiurč- 
jinią įvyko kelios klaidos. Pa
rašyta: t‘Dr-ja paskyrė iš iždo 
po $500 dalyvavimui vakaruose 
Liet. Lit. Dr-jos 92 kp. ir Liuo- 
sybės Namo B-vės,” Abejuose 
atsitikimuose turi būti po $5. 
Kitoj vietoj pasakyta: “Del da
lyvavimo Liet. Raud. Rožės 
Pašclp. kliubo parengime pa
skirta iš kasos $l.OO”, turi bū
ti $10.—K. Yurijonas.

.... . —rrrr“ _-nnnwn

Pranešimi
NEDEGIOJ, SAUSIO 21.

Drg. K. pietinis, Lietuvos Socialde
mokratų partijos atstovas ir Įiuvęs 
Lietuvos Smeigiamojo Seimo narys 
kalbės N. Vaičiulio Salėj, 171 — 23rd 
St., Melrose Park, III. Pradžia 3:30 
vai. po pietų. Ateikite visi j prakal
bas.

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sekmadienyj, sausio d., 4:30 vai. 
po pietų, Raymond Chapol’yj, 816 W. 
31 gatvė. ' — Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijas 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 
dienį, 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 
tenai buvo veikiama per 1922 metus 
ir kiti svarbus reikalai. — Valdyba.

Nariai Lietuvių Politinio ir F^šel- 
pinio Kliubo malonėsite kreipeis pas 
rašt. Juoz. Urbutj, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

PRANEŠIMAI. PRANEŠIMAI
Dr-utūs Lietuvos Gojaus metinis su

sirinkimas Įvyks sekmadienį, sausio 
21 d., vai. po pietų, D. Shemaičio svet., 
kampas 18tos ir Union gatvių. — F. A.

Prakalbos | rengiamos sekmadienį 
sadsio 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.

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

— Organizatorius.

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

— Valdyba.

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

— Komitetas.

Am. Jaunų Lietuvių Tautiško Kliu- 
hojrakaras 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. ^fra labai 
svarbių reikalų; būtinai visi susirin
kit. VIII Rajono Rašt. A. Grebelis.

18-tos, Kolionija. — Lietuvių Lais
vamanių 1 kp. rengia prakalbas su 
paveikslais Subątoje, 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 22i-ą, Žemaičio svetainėje, 1750 
S. Union Avė., 8tą vai. vakare. Da
lininkai šios Bendrovės pribukite su
sirinkimam

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

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Sve
tainės metinės sukaktuvės įvyks sek
madienį, sausio 21 d., 1923, Savojo, 
svetainėj, kampas 14 gat. ir, 49 Ct. 
Bus puikus programas. Žiūrėk skelbi 
mą ant antro puslapio.

Kviečia L. ’L. S. B. Komitetas.

Draugijos šv. Antano Iš Padvos
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 1 vai. po pietų, sausio 21 d., Die
vo Apveizdos parapijos svetainėje, S. 
Union Avė. ir 18 gat. Visi nariai su
sirinkit anksti, nes turim svarbių rei 
kalų. — Valdyba.

8
West Side. — Draugijų dė
stymo Sveį> Nanm^B-vės. 
nas įvyks pirmadienį, sau- 
7:30 v. vak., Liuosybės svet., 
Avė. ir Girard St. Visi de

ntinai atsilankykite; turime 
svarbių reikalų aptarimui.

B. F. Tipšus, Rašt.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadien^/sausio 21 d., 10:30 
vai. iš ryto, “Naujienų” Name, 1739 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite pribūti laiku, turime daug svar
bių reikalų atlikti Draugijos labui. 
Taipgi į šį mitingų atsilankys drg. K. 
Bielinis dėl pasitarimo Draugijos rei
kalais. Draugai, kurie dar neužsimo
kėjote už šiuos melus, tai užsimokė
kite; neužilgo gausite knygą.

— Valdyba.

Birutės Kalno draugija laikys me
tinį susirinkimą septintadienj, gausio 
21, 1928, 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 į susirinkimą ir 
įstokit į draugiją. — Valdyba.

NELEšAVO NEI VIE
NOS AŠAROS.

Gruodžio 27 d., 1923 m. 
mažne visur civilizuotam 
pasauly buvo apvaikščioja
ma Louiso Pasteuro šimtinė 
gimimo diena. Kiekvienas ži
no jį dėl jo gydymo nuo pa
siutusio daikto įkandimo ir 
medicina niekuomet nepa
liaus gėrėtis šituo genijum, 
kuris įtikino kiekvieną mok
slininką, kad ligos turi turė
ti savo senuolinius medžius 
taip kaip ir miruokliai. Gar
sus yra Duclaux’o šermeni
nės kalbos žodžiai: “Pasjįeu- 
ras užkariavo pasaulį, ta- 
čiaus jo garbė apsiėjo be jo
kios ašaros?’ Darbai ir atra
dimai tenka matuoti visuma 
užvaduotų kančių ir išgelbė
tų gyvasčių. Šituo žvilgsniu 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
didelis vaistas. Jis kas me
tai apsaugojo ir apsaugoja 
tūkstančių tūkstančius nuo 
Jcančių ir 33 jo išdirbystės 
metai yra nuolatiniu popu- 
lerumo augimu. “Turiu pa
sakyti, kad Trinerio Kartu
sis Vynas daro stebuklus,” 
rašo p. Anthony Sindelar 
išurd, Nebr., gruod.*16 d., 
19Ž2 m. Jūsų aptiekininkas 
ar< vaistų pardavinėtojas tu
ri jį pas save drauge su ki
tais puikiais Trinerio vais
tais, k. v. Trinerio Linimen- 
tas, Trinerio Kosulio Maišy
tojas ir tt.

Padekavone
ŠIUOMI dčkavojame 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 žemele.

Nuliūdime pasiliekame: Sta
nislava Zimbliene, moteris;

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: , i
15311—U. Juciukei 
15314—J. Dikmoniui 
15316—A. Našlėnui 
15317—M. Tumošienei 
15318—E. Sutkus 
15319—O. Skirkienei 
15321—M. šalaulienci 
15326—E. Dagienei 
15327—M. Mickevičienei 
15328—M. Vaišvilienei 
15332—O. Butaitei 
15336—K. Miniatienei 
15339—J. Dvozeckas 
15340—K. Jankauskui 
15341—J. Dovidonienei 
15353—P. Bladaitienei

15357—V. Mitkevičaitei 
15358-^J. Skudrui 
15360—E. Jukonienei 
15362—A. Simanavičienei 
15363—J. Griciui 
15364—V. Zupkai a 
15366—E. Blusaitei' 
15367—O. Remeikienei 
15369—M. Tuminui 
15370—Z. Pamparienei 
15372—O. Mileikienei 
15373—D. Vąlčauskas 
15374—B. Abraškevičiutei 
15375—V. Narbutienei 
15376—M. Mikulienei 
15383—B. Burduliui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise, v ‘

Bronislava, 4 fm< amžiaus duk
raitė; Ignacas Ziniblis brolis.

AŠMENŲ.IIESKOJIMAI
NAUJIENŲ OĘJSE, 1739 S.

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

ISRENŪAVOJIMUI
ANT RANDOS SAL1UNAS SU 

ruimais gyvenimui. Randa pigi, gera 
vieta, visokių tautų apgyventa. Kas 
nori geros vietos.

Atsišaukit.greitai.
3806 So. Wallace St., 

Chicago, III.

' PARANDAVOJIMUI Retas 5 rui
mų, su elektra, gazu, telefonu, valio
mis ir kitais palankumais. Duosiu pi
giai, nes noriu greit parandavoti.

4826 So. Lavvndale Avė., 
Netoli Archer Avė. 

2nd floor front.

DU STORAI ant raudos Su
minite, III. Geriausia vieta 
kepyklai, saliunui, barzdasku- 
iyklai, grosernei ar kiekvienam 
kitam /bizniui. Atsišaukit M. 
Morkifs, 7044 Archer Avė.

ANT RANDOS naujas lie
tas 6 kambarių. Su visais pa
rankamais. Ką tik dabar pa
statytas namas.

Kreipkitės:
6928 So. Talman Avė.
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ną dėmę” miesto apyvartos 
knygose ir kad greičiausis vei
kimas yra reikalingas išgelbė 
jimui Chicagos nuo ekonomi
nės ir moralinės saužudystčs.

Delegacija atsilankė pas vals
tijos prokurorą Crowe ir parei
kalavo, kad advokatas Harry

Vienbalsiai nutarta neturėti 
nieko bendro su jokia partija, 
kuri mėgintų statyti savo prin
cipus aukščiau tautos reikalų.

Toliau nutarta neturėti nieko 
bendro su rengiamu klerikalų 
apvaikščiojimu, kurį organizuo
ja Mickeliunas. Atstovai pa-

mą. Svetaine buvo pilna žmo
nių. Musų kolonija irgi neap
sileis: pripildys p. Malinauskio 
svet., prie 19 ir Halsted gat
vių. Skleiskime laisvąją min
tį draugai 1 —Report.

‘Naujienų’ Bendrovė 
laimėjo teisme.

• Teismas išsprendė Šerų perve
dimo klausimą Naujienų nau

dai.

Vakar Circuit teismo teisėjas 
Ira Ryner K. Jamanto byloje 
prieš Naujienų bendrovę išnešė 
nuosprendį klausime pervedi
mo Šerų.

K. Jamonto pusė buvo už
ginčijus Naujienų Bendrovės 
teisę nepervesti bile kam Šerų, 
jeigu Šero pardavėjas pirmiau
sia nepasiūlo pačiai bendrovei 
atsipirkti savo Šerus pagal kny
gų. rodomos kainos.

Po to užginčijimo abiejų 
pusių advokatai sutiko, kad 
Naujienų Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas butų atidėtas ir 
kad klausima apie serų perve
dimą išrištų teisėjas Ira Ryner. 
Advokatai turėjo paduoti savo 
argumentus į penkias dienas, 
bet Jamonto pusės advokatas 
neprirengė savo argumento per 
keletą savaičių.

Pereitą panedėlį advokatai 
argumentavo klausimą pas tei
sėją Rynerį. Naujienų pusės 
advokatai Kaz. (ingis, P. Smith 
ir II.’ C. Kinne privedė visą 
eilę augščiausio teismo nuo
monių ir nesumušaTiių argu
mentų, parodančių bendrovių 
teisę alpirkinėti savo Šerus ir 
turėti Šerų pervedimo aprube- 
žiavinius.

Teisėjo nuosprendis buvo ati
dėtas iki vakar dienos.

Vakar teisėjas Ryner išnešė 
nuosprendį, pilnai pritariantį 
ir patvirtinantį kiekvieną Nau
jienų pusės advokatų argumen
tą.

Taigi viena K. Jamonto už
mačia nuėjo niekais, ir po šito 
galima tikėtis, jog to žmogaus 
neišmintingam darbia—tfreit at
eis galas.

S. Snioot, patarėjas Jauname- 
čių protekcinės asociacijos, bu
tų paskirtas vyriausiu investi-. 
gacijoft prozekutoriu, kurs laiiks* 
nuo laiko įteiktų grand jury’ei 
darodymus prieš prostituciją 
Chicagoj.

“Jei valstijos prokuroras at
sisakys ką nors veikti tuo rei
kalu”, tarė delegacijos kalbėto
jas”, mes sušauksime Cricagos 
Auditoriume milžinišką masinį 
susirinkimą, kurs nutars kas 
reikia pirmiausiai daryti”. *

Biznieriai sudarė komitetą.
Paakstininiui prostitucijos 

investigacijos biznieriai sudarė 
komitetą iš trijų asmenų. Ko
mitetai! įeina Francis M. Case, 
prezidentas Realty firmos; V. 
S. Svveinhart, prezidentas Edge- 
water Bond ir Realty komp.; 
ir K. Bali, viršininkas Gentrą- 
linio Manufaktūros distrikto. 
Jie visi atsilankė pas 
teisėją McKinley. ’ Komitetas 
pareiškė teisėjai, kad biznis, 
kurs esąs užgautas daugiau 
prostitucijos negu politinės 
korupcijos, dalyvausiąs akty
viai prostitucijos investigacijoj. 
Komitetas išdėstė teisėjui grę
siantį CBicagai pavojų iš pros
titucijos pusės: ačiū nepaken
kiamai padėčiai šimts tūkstan
čių žmonių apleisiu Chicagą 
ateinantį gegužio mėnesį. Pa
leistuvavimas, girtuokliavimas 
ir prasikaltimų banga stato 
pavojui! gyventojus kai ku
liuose miesto distriktuose. 
Apart to, komitetas pareiškė, 
kad• south sidėj keturi negrai 
poruoja prostitucijos įstaigas 
š kurių jie surenka kasmet po 

šimtą tūkstančių dolerių. Taip
gi west sidėj du valstijos se
natoriai esą didžiausiais lyde
riais prostitucijos šaikų, iš ku
rių jie darą milžiniškų pelnų. 
Komitetas pareiškė, jei teisė
jas McKinley atsisakys veikti, 
bus šaukiamas masinis mitin
gas. / >

reiškė maž-daug taip: ‘‘Jei kle
rikalai nori, gali ateiti ir pri
sidėti prie musų, o mes pas 
juos nešime”.

Atstovai išreiškė pageidavi
mą prie apvaikščiojimo pri
traukti Town of Lake Drau
gių Sąryšį.—Report.

Iš “Birutės”
A. Kvedaras paskirtas vedėju.

Pas “Birutę.” įvyko permai
nos. P. A. Pocius, kuris buvo 
“Birutės” vedėju per pereitus 
metus, nustojo būti juomi nuo 
l sausio šių metų. Sąlygos, 
kurios buvo tarpe “Birutės” ir 
p. A. Pociaus per pereitus me
tus, negalima buvo šiems me
tams pakartoti. Nuo 15 d. sau
sio tapo pakviestadTnaujas “Bi
rutės” vedėjas, p. A. Kvedras.

-—“Birutė”.

Vakaras su peštynėmis
• / 

hį... ■ ■■■

Sekmadieny, sausio 14 d. 
Mickevičiaus svetainėj, 3308 
So. Morgan gat., Draugija Al- 
31111 ties Lietuviu Tautos Vyrų 
ir Moterų statė trijų veiksnių 
komediją “Gyvi Nabašninkai”, 
kuri buvo suvaidinta spėkomis 
Dramatiško Ratelio.

Veikalas kaipp komedija bu
vo gyvas ir juokingas; labiau
siai juokties publikai prisiėjo 
š daktaro Kvailavičiaus moks- 

’iškai išrasto jaunystės eleksy
rus mėginimo paversti senus 
ainiais ig tuomi pasirodyti pa
sauly genijum šio naujo ir ste
buklingo išradimo. Aplamai 

‘imant veikalas tai labai gerai 
suvaidinta, tik scenerijos buvo 
mažai kam tikusios. Bet, ka
dangi seserijos priklauso pa
prastai nuo svetainės savinin
ko, artistai už lai neatsako. 
Norint gerai veikalą pastatyti, 
reikėtų rengėjams paj ieškoti 
svetainę su atatinkamai įreng
tomis scenerijomis. Tečiaus, 
vienas iš smerktiniausių daly-

P-lės Marijonos Rakaus
kaitės laiškas redakcijai

Ghicago, III. 
Sausio 18, 1923. 

Geib. Naujienų Redakcija:—
Nežinau riti kaip išreikšt k 

Tamstoms savo dėkingumą už 
tokią didelę užuojautą man ir 
suteiktą mano koncertui para
mą. Tiek galiu pasakyti, kad 
niekados to negalėsiu užmirš- 
tiK Nes tik nuoširdi Naujienų 
parama padarė tai, kad mano 
koncertas sausio 14 dieną tu
rėjo tokio didelio pasisekimo— 
pritraukė tiek daug ir tokios 
gražios publikos, kad džiaugs
mo kupina širdim ma’p norėjo
si tik dainuoti, dainouti, dai
nuoti. Ir, man rodos, aš dai
navau... Aš jaučiaus ir dabar 
jaučiuos neapsakomai linksma 
ir laiminga, nes pamačiau ko
kių gerų ir simpatingų draugų 
turiu. O, tiek palepinta aš jau
čiuosi net labai jau didele, nebe 
“Mariutė”, bet Marijona, nors 
geidžiu pasilikti visados

Šri gilia pagarba
Jūsų
“Mariute”.

sausio 13 dienos laidoj. Ten 
pasakyta, kad Jaunuolių Or
kestros koncertas įvyks sausio 
14 dieną, o turėjo būti sausio 
24 dieną, tai yra ateinantį tre
čiadienį, ^Mildos svetainėj. Ne
žinau dėl kokių priežasčių klai
da nebuvo atitaisyta, nors aš 
“Naujienų” redakcijai buvau 
klaidos atitaisymą pasiuntęs.

Taigi, gerbiamieji, kurie bu
vote atsilankę koncertai! sau
sio 14 d., malonėkite už tai at
leisti. Jus esatė nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti tan kon
certai!, kurs įvyks ateinantį 
trečiadienį, sausio 24 dieną, 
Mildos • svetainėj. Programą 
išpildys patys jaunuoliai. Be to, 
koncerte kalbės svečias Kipras 
Bielinis, su kuriuo daug chi- 
cagiečių jau spėjo susipažinti.

Prašau Jaunuolių Orkestros 
atleisti už padaryta klaidą.

*—J. Katėnas.

PRANEŠIMAI.
Dr-steg Lietuvos Gojaus metinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
21 d., vai. po pietų, D. Shehraičio svet., 
kampas 18tos ir Union gatvių. — F. A.

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. apylinkes kvie
čiami ypatingai tos apylinkės gyven
tojai kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

— Kviečia Komitetas.

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

Roseland. — L.S.S. 187 kp. susi
rinkimas įvyks sekmadienį, sausio 21 
d., 10 vai. ryto, Chas. Strumilo svet. 
Nariai ir nerintys prisirašyti kvięčia- 
mi atsilankyti laiku.

— Organizatorius.

Northjšide.

Viešojo Knygyno vakarėlis 
atidėtas!

Nesenai “'Naujienose” buvo 
pranešta, kad sausio 21 d., tai 
yra rytoj, įvyks Viešojo Knygy
no vakarėlis. Komisija nutarė 
vakarėlį atidėti ant toliau. Tai 
padaryta dėl sekamų priežas
čių: kadangi vakar įvyko drg. 
Bielinio prakalbos ir kadangi 
rytoj po pietų rengiamas dide
lis masinis mitingas Klaipėdos 
krašto reikalu.—K. Rugis.

----- -----------
Cicero.

--- L- ■ 
20,000 biznierių remia 

prostitucijos Investigacij?
Lietuviu bateliuos:
Lietuvos Nepriklausomy-

ATSTOVAI VISOS CHICAGOS 
TARYBOS REIKALAUJA PRO
KURORO PASKIĮJTI VYRIAU

SI PROZEKUTORIŲ.

bes apvaikščiojimo rei
kalu susirinkimas / w

PRANEŠIMAI ■
Birutės Kalno draugija laikys me

tinį susirinkimą septintadienj, gausio 
21, 1928, Urbono svetainėje, 3801 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 
įstok it į draugiją. — Valdyba.

NELEŠAVO NEI VIE
NOS AŠAROS.

? -------- -
Planuoja sušaukti milžinišką 

masinį susirinkimą.

Dvidešimts tūkstančių Chi
cagos įžymiausių biznierių pri
sidėjo prie prostitucijos sindi
kato investigacijos. Jie visi 
išreiškė užuojautą vyriausiu! 
kriminalinio teismo teisėjui 
Michael L. McKinley ir grand 
jury’ei ir pasižadėjo jiems sa
vo paramą kiekviename reika
le surištame su ta investigaci- 
ja. Delegacija Visos Chicagos 
tarybos, kuri buvo organizuo 
ta pusantrų metų atgal svars
tymui pilietinių problemų są- 
ry^yje su lokaliniu gyvenimu ir 
biznio eiga, savo susirinkime 
vienbalsiai pareiškė, kad mu
nicipalinė valdžia priėjo krizį. 
kad ištvirkimas rašo “raudo

ji LIJONAS GitUBLIAUSKAS
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 nuliudime mote
rį Oną, Lietuvoje brolius Petrą 
ir Legeušą. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 22 d., 9 va
landą iy tą iš namų 819 W. 34th 
PI. į šv. Jurgio bažnyčią, iš te
nai Į Šy. Kazimiero kapines. Gi
minės ir draugai bukit malonus 
dalyvauti laidotuvėse. Tegul tau 
mano mylimas vyre būna leng
va žemelė ilsėtis. Pasilieka nu
liūdime motelis Ona.

Pereitą antradienį, sausio 16 
dieną, Mildos salėj, įvyko Chi
cagos Lietuvių Tarybos ir Su
sivienijimo Draugijų ant Brid
geporto susirinkimas pasitarti 
dėl rengimo Chicagoje bendro 
apvaikščiojimo Lietuvos nepri
klausomybes.

Susirinkime dalyvavo atsto
vai nuo Bridgeporto Draugijų 
Susivienij inio, reprezentuojan
čio apie 36 draugijas bei kliu- 
bus, nuo Chicagos Lietuvių Ta
rybos, atstovaujančios tarpe 30 
ir 40 draugijų ir nuo .Amerikos 
Tautinės Sandaros Chicagos 
A ps k ri c io, r ep rezen t u o j a n či o 
apie 400 narių. Laukta atsilan
kant atstovų ir nuo socialistų, 
bet nesulaukta.

Komisija pranešė apie* pasi
kalbėjimą su drg. P. Grigaičiu, 
“Naujienų” redaktorių kaslink 
rengimo tokio apvaikščiojimo. 
Pasak komisijos, Grigaitis ma
nąs, kad toks apvaikščiojinias 
renkalinga surengti pažangia
jai visuomenei pasitarus — be 
klerikalų.

Tuo reikalu rūpintis išrink
tas Bendras Komitetas iš tryli
kos asmenų. Komitetai! įeina 
trys atstovai nuo Tautinės San
daros Chicagos Apskričio, ke
turi nuo Chicagos Lietuvių 
Tarybos, trys nuo Bridgeporto 
Draugijų Susivienijimo ir trys 
nuo Socialistų. Kadangi nuo 
pastarosios grupės atstovai ne
atsilankė, tai jiems paliktos 
vietos Bendram Komitete.

kų buvo tas, kad publikoj ne 
maža buvo tokių “jurgių”, ku
rie gerokai įkaušę naminėlės 
laike vaidinimo trukdė ki
tiems klausytis nuolat atkarto
dami garsiai vaidylų žodžius, 
rėkaudami lig mažos beibčs.

Po lošimo buvo šokiai prie 
geros muzikoj, ir sveteliai, jau
ni ir seni, gražiai linksminosi, 
šokdami įvairius lietuviškus šo
kius. Tik prieš pat pabaigą 
staiga1 pasigirsta nepaprastas 
kojų trepsėjimas ir moterų ir 
vaikų kliksmas: muštynės.. 
muštynės........... ! policija....!
Jki polieja įbėgo, ant grindų 
jau gulėjo su suskaldyta ir 
kruvini/ veidu pusamžis vy
ras. Kadangi visi likusieji 
saljėje svečiai buvo gerokai “į- 
kaušę” ir beveik visi mušty
nėse dalyvavo, tai policistams 
buvo sunku surasti tikrąjį kal
tininką, nes kurį tiktai įtaria, 
tas teisinasi, kad norėjęs besi
mušančius perskirti. Tiesa pa
sakius, skirti tai visi “skyrė”, 
iki policija pribuvo.

Anglų šokiuose, kur susiren
ka apie keletas šimtų asmenų, 
paprastai apsieina su vienu po- 
licistu ir nieko panašaus ne
atsitinka. O čia susirinko vos 
keletas dešimčių ir keletas po- 
licistų salėj be perstojimo po- 
truliavo ir be kruvinų pešty
nių negalėjo apsieiti. Kada 
musų žmoneliai išsiblaivins?

—Aras.

Aštuoniolikta Gatvė.
I

Ir musų kolonijoje prasideda 
laisvamanių bruzdėjimas. Šią
dien vakare įvyksta jų antros 
prakalbos Chicagoje, temoje 
“Lietuva ir Rymas”. Kalbės 
Juozas Uktveris. Kaip girdė
tis, Mildos svetainėj laisvama
niai turėjo labai gerą pasiseki

Lietuviai, kur busite sausio 21?

Ciceros Liuosybės N. B-vė 
rengia puikų koncertą, kokio 
dar nėra buvę Ciceroj. Jame 
dalyvaus gabiausios spėkos 
dailės srityje, kaip lietuvių, taip 
ir kitų tautų: anglų kvartetas, 
iš Chicagos operos, “Reliance 
ąuartet”, W. K. Mitchell, II. G. 
Meyers, A. Foster ir W. H. 
Childs, Švedų solistai, Rusų 
mandolinų orkestrą, Lietuvių 
Mišrus Kanklių choras ir jo so
listai. Tarp jų dalyvaus gerai 
pasižymėjęs d. P. Dauderis. 
Taipgi bus ir dauginus daini
ninkų. Prie to kalbės drg. K. 
Bielinis tik-ką atvykęs iš Lie
tuvos Soc. Deni. Atstovas.

Kaip matote, programas pui
kus ir indomus. Visi busite 
patenkinti lir kiekvieno jūsų 
siela bus užganėdinta.

šis koncertus yra visuomeni
nis. Ciceros pažngieji lietuviai 
susispietę į būrį įsigijo namą 
(svetainę), o dabar jau rengia 
metinį koncertą, kad palinks
minus Ciceros ir apiclimkės lie
tuvius.—C. N. B. Koresp.

VYTAUTO BENO DARBUOTĖ.
Metinis susirinkimas įvyko 

sausio 10 dieną, p. Bagdono 
iSivet. Nubarta balandžio 29 
dieną suruošti puikų koncertą 
ir balių 18-tos gatvės koloni
jos puikioje svet. Už organą 
nutarta turėti “Naujienos”. Val
dybei! 1923 metams išrinkti 
šie asmenys: pirm. J. Ketur
akis, pirm, pagalbininkas Dom. 
Dzinkus, prot. rašt. J. Barekis, 
turtų rašt. E&m. Stasiulis, ka
sos globėjas Ig. Jurevičia, mar
šalka Jonas Bernotas, dirigan- 
tas J. Keturakis,. 2829 W. Per
siu ng Road.—J. B.

Bridgeportas
Iš Jaunuolių Orkestros veįkiiųo

Šiuomi noriu atitaisyti klai
dą, kuri įvyko “Naujienose”

KlaidrtVataisymas.

Sausio 16 dienos laidoj, strai
psnyje aplink Lietuvos Dukte
rys Amerikoj, įvyko keletą klai
dų. Vietoj “gruodžio 26 die
ną”, turi būti 6 dieną; vietoj, 
“mes siuntėm dovanas savo 
pažįstamiems”, reikia skaityti 
šitaip: “Idant išlaidos butų 
kuomažiausios, kliubo nares ir 
draugai aukavo užkandį vaka
rėliui ir dovanas laimėjimui” 
Lietuvos Dukterys Amerikoj.

Sausio 13 d., žinutėj iš Vyrų 
ir Moterų Apšvietus Draugijos 
Ciceroj per mano nepasižiurė- 
jinią įvyko kelios klaidos. Pa
rašyta: “Dr-ja paskyrė iš iždo 
po $500 dalyvavimui vakaruose 
Liet. Lit. Dr-jog 92 kp. ir Liuo
sybės Namo B-vės'”. Abejuose 
atsitikimuose turi būti po $5. 
Kitoj vietoj pasakyta: “Del da
lyvavimo Liet. Raud. Rožės 
Pašelp. kliubo parengime pa
skirta iš kasos $1.00”, turi bū
ti $10.—K. Yurijonas.

PraneSimąS
NEDĖLIOJĘ SAUSIO 21J

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas^-ir Jrnvęs 
Lietuvos Steigiamojo Sęimo narys 
kalbės N. Vaičiulio Salėją 171 — 23rd 
St., Mclrose Paękį UI. Pradžia 3:30 
vai. jio pietų. Ateikite visi j prakal
bas.

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sekmadienyj, sausio 21 d., 4:30 vai. 
po pietų, Raymond Chapel’yj, 816 W. 
31 gatve. ' — Komitetas.

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

Liet. "Liūtiškos Kapines; įvyks me
tinis visuotinas susirinkimas sekma 
Tlienį, sausio 21 d., 1 vai. po pietų, 
pildos svet., 3138 . So. Halsted gatvė. 
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.

Nariai Lietuviu Politinio ir PaseL 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršmineto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choras 
laikys dainų repeticiją sekmadienio 
rytą, sausio 21 d., 1923 m., Mark 
White Sųuare 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 svečio K. Bielinio, sau
sio Ž4, 1923, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. Bukite visi prisirengę 
prie minėto koncerto.

— Komitetas.

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. ^Vra labai 
svarbių reikalų; būtinai visi susirin
kit. VIII Rajono Rašt. A. Grebelis.

18-tos Kolionija. — Lietuvių Lais
vamanių 1 kp. rengia prakalbas su 
paveikslais Subątoje, 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 Avė., 8tą vai. vakare. Da
lininkai šios Bendrovės pribukite su
sirinkimam

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

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Sve
tainės metinės sukaktuvės įvyks sek
madienį, sausio 21 d., 1923, Savojo, 
svetainėj, kampas 14 gat. ir, 49 Ct. 
Bus puikus programas. Žiūrėk skelbi 
mą ant antro puslapio.

Kviečia L. L. S. B. Komitetas.

Draugijos Šv. ‘ Antano Iš Padvos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 1 vai. po pietų, sausio 21 d., Die
vo Apveizdos parapijos svetainėje, S. 
Union Avė. ir 18 gat. Visi nariai su
sirinkit anksti, nes turim svarbių rei 
kalų. \ — Valdyba.

North West Side. —• Draiki jų de
legatų Sthtymo Svet. Namo B-vės. 
Susirinkimas įvyks pirmadienį, sau
sio 22 d., 7:30 v. vak., Liuosybės svet., 
Wabansia Avė. ir Girard St. Visi de
legatai būtinai atsilankykite; turime 
svarbių reikalų aptarimui.

B. F. Tipšus, Rašt.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 21 d., 10:30 
vai. iš ryto, “Naujienų” Name, 1739 
So. Halsted St, Visi nariai malonė
kite pributi laiku, turime daug svar
bių reikalų atlikti Draugijos labui. 
Taipgi į šį mitingą atsilankys drg. K. 
Bielinis dėl pasitarimo Draugijos rei
kalais. Draugai, kurie dar neužsimo
kėjote už šiuos metus, tai užsimokė
kite; neužilgo gausite knygą.

— Valdyba.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais. '

Pinigus gavo:
15311—U. Juciukei 
15314—J. Dikmoniui 
15316—A. Našlėnui 
15317—M. Tumošiene/ 
15318—E. Sutkus 
15319—O. Skirkienei 
15321—M. šalaulienei 
15326—E. Dagienei 
15327—M. Mickevičienei z 
15328—M.
15332—O. Butaitei 
15336—K. Miniatienei 
15339—J. Dvozeckas 
15340—K. Jankauskui 
15341—J. Dovidonienei 
15353—P. Bladaitienei

Sinianavičienei
Griciui
Zupkai
Blusaitei

Vaišvilienei

15357—V. Mitkevičaitei 
15358—J. Skudrui 
15360—E. Jukonienei 
15362—A.
15363—J.
15364—V.
15366—E.
153<57—O. Remeikienei 
15369—M. Tuminui 
15370—Z. Pamparienei 
15372—0.
15373—D. 
15374—B. 
15375—V. 
15376—M. 
15383—B.

Mileikienei
Vulčauskas 
Abraškevičiutei 
Narbutienei
Mikulienei 
Burduliui

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Gruodžio 27 d., 1923 m. 
mažne visur civilizuotam 
pasauly buvo apvaikščioja
ma Louiso Pasteuro šimtinė 
gimimo diena. Kiekvienas ži
no jį dėl jo gydymo nuo pa
siutusio daikto įkandimo ir 
medicina niekuomet nepa
liaus gėrėtis šituo genijum, 
kuris įtikino kiekvieną mok
slininką, kad ligos turi turė
ti savo senuolinius medžius 
taip kaip ir miruokliai. Gar
sus yra Duclaux’o šermeni
nės kalbos žodžiai: “Pasteu- 
ras užkariavo pasaulį, ta- 
čiaus jo garbė apsiėjo be jo
kios ašaros.” Darbai ir atra
dimai tenka matuoti visuma 
užvaduotų kančių ir išgelbė
tų gyvasčių. Šituo žvilgsniu 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
didelis vaistas. Jis kas me
tai apsaugojo ir apsaugoja 
tūkstančių tūkstančius nuo 
pančių ir 33 jo išdirbystės 
metai yra nuolatiniu popu- 
lerumo augimu. “Turiu pa
sakyti, kad Trinerio Kartu
sis Vynas daro stebuklus,” 
rašo p. Anthony Sindelar 
iš Ord, Nebr., gruodu 16 d., 
1922 m. Jūsų aptiekininkas 
ar vaistų pardavinėtojas tu
ri jį pas save drauge su ki
tais puikiais Trinerio vais
tais, k. v. Trinerio Linimen- 
tas, Trinerio Kosulio Maišy
tojas ir tt.

Padekavone
ŠIUOMI dėkavojaine 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.

iNuliudinu pasiliekame: Sta
nislava Zimblienė, moteris; 

Bronislava, 4 m. amžiaus duk

raitė; Ignacas Zimblis brolis.

jHEŠKOJiMU
NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 

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

ISRENŪAVOJĮMUI
ANT BANDOS SAL1UNAS SU <? 

ruimais gyvenimui. Randa pigi, gera 
vieta, visokių tautų apgyventa. Kas 
nori geros vietos.

Atsišaukit ^greitai.
3806 So. Wallace St., 

Chicago, III.

PARANDAVOJIMUI fletas 5 rui
mų, su elektra, gazu, telefonu, vanę- 
mis ir kitais palankumais. Duosiu pi
giai, nes noriu greit parandavoti.

4826 So. Lawndale Avė., 
Netoli Archer Avė. 

2nd floor front.

DU STORAI ant raudos Su
minite, III. Geriausia vieta 
kepyklai, saliunui, barzdasku- 
tyklai, grosernei ar kiekvienam 
kitam (bizniui. Atsišaukit M. 
Morkus, 7044 Archer Avė.

ANT RANDOS naujas lie
tas 6 kambariu. Su visais pa
rauk ūmais. Ką tik dabar pa
statytas namas.

Kreipkitės:
6928 So. Talman Avė.



JIESKO kambarių
JIEŠKAU KAMBARIO pine laisvų 

žmonių vienam vaikinui; su valgiu. 
Brighton Parko ar Bridgeporto apy
linkėj. Kas turi tokį kambarį meld
žiu atsišaukti į Naujienų Skyrių.

J. P-,
3210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
y YRŲ

REIKALINGAS duonos išve- 
žiotojas po Chicagos miestų. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės

3357 Auburn Avė.
JIEšKAU KAMBARIO SU 

valgiu Ciceroj arba Northsidėj. 
Prašau pranešti į Naujienų ofi- 
są\Box 197.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATYDO\DAKTARAMS, ar advo

katams, akušerkoms, Real Estato biz
niui ant randbs ruimai viršminėtiems 
bizniams, anK 2-rų lubų ir kampo 
32nd St. ir Halsted St.

3157 Sol HąJsted St.
Tel. Boul. 3305.

RANDON
- Mrs. A.

IŠDUODAMA 
šviesus kambarys. 
Peters

1351 N. Robey St. 2 lubos

KAMBARYS RANDON. Su 
geriausiais ir parankiausiais 
patogumais su valgiu ar be 
valgio. Vienam vaikinui.

3031 So. Union Avė.

ANT" RANDOS ruimas vie
nam vaikinui, su valgiu ar be 
valgio, elektra, ^telefonas Ir 
prie mažos šeimynos. Kreipki
tės 332 W. 58-th St.

Tel. Wentworth 2835

REIKIA ŪARBMINKŲ
MOTERŲ

. T ' 7 ' --- ------------- 7—
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME.
šeštadienis. Sausis 20, 1923

MOKYKLOS
PARDAVIMUI saliunas su 

svetaine ir keturiais kamba
riais gyvenimui. Lysas yra 
dviem metams. Randos neša 
$50 į mėnesį. Biznis išdirbtas 
per daugelį meĮų. Apgyventa 
visokių tautų. Bus pai 
trumpu laiku. Priežastis^ 
leidžiu miestą. Kreipkitės:

4400 S. Honore St.Phone 
Lafayette 4086

PARDUODAMA medinis na
melis 6 kambariais ir garažu. 
Elektros šviesa, karštu vande
niu šildomas, šalę namo lotas. 
Parduoda savininkas pigiai.

7233 S. Rockwcll St.
Tel. Vincennes 2256.

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

4138 Archer Avė.

$1000.00 PIGIAU!
Parduodama namas 2 pagyvenimais 

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

A. GRIGAS, . /
1 3114 S. Halsted St/

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

\ 2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininiipas, siuvi
mas, dresinaking ir ttem ma- 
ker. Bizniui ir na dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia natrių 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.

REIKALINGAS VYRAS LENG- 
vam darbui į lietuvišką įstaigą — 
anksti rytą išnešioti “Naujienas” ir 
kitus laikraščius kostumeriams. Dar
bas nuo 7 iki 11 vai. ryto. Išnešiojęs 
laikraščius gali agentauti knygomis 
bei rinkti garsinimus. Apsukrus vy
ras gali užsidirbti gana gerą algą. 
Reikalinga kaucija. Kreipkitės — nuo 
5 “ * ~ *iki 8 vai. vakare sekamu antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 W. 46th St., 

Telef. Boulevard 0672.

\gERAI ISIGYVENUSI firma rei
kalauja prityrusio pardavėjo, kuris 
turi prityrimo pardavinėti nekrutamų 
turtą ar apsidraudimą plačia pažin
timi savo apylinkėj.

108 S. La Šalie St.
Room 817 Tel. Main 4513 -

REIKALAUJA
Pardavėjų, algos ir komišino pama

ltais, pardavinėti Califomijos Vyno 
Vynuogių Sunką prekininkams ir var
totojams Chicagoj ir apylinkėj. Tik 
prityrusieji tegali kreiptis. Reikalau
jama geriausių paliudymų nuo pir
mesnių darbdavių ir lietuvių kalbos 
žinojimo. Susitarimas tik per telefo
ną (M ai n 1638). De Wilde A Ccn»- 
pany, 186 North La Šalie St.

JIEIKAIJNiGAS j kukorius, 
gerai suprantantis savo darbą 
ir moteris prie virtuvės darb6J 
Atsišaukite tuo/aus.

National Restaurants 
1841 S. afsted St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS,

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.

PARSIDUODA kampinis sa- 
liunas, gera vieta ir pigiai, 

5001 South Ashland Avė.
Chicago, 111.

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

2005 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių saldumynų biznis. Ly
sas da penkiems metams. Ran
da 40 dol. ir sykiu 54ei ruimai 
pagyvfcp imui. Parsiduoda už 
$1,200. Adresas:

y?35 Š. Ashftffitl Avė.

SIDŲODA SALIUNAS, 
puse arba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

ap-

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatvė.

72Q W. 120 S t.

Brighton Parke parsiduoda biznia
vai namas, pirmos klasės bučernė ii 
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 forničius prieinama 
kaipiŲ

Kreipkitės:
2462 W.'46th Ph,

Chicago, III.

TIK $1000.00 REIKIA {MOKĖTI.
Parduosiu ar mainysiu medinį na

melį 6 kambariais, augštas beizmen- 
tas, elektra, vonia, garažas 2 4maši- 
nom, jau galima kraustytis. Randas 
geroj vietoj ant Bridgeporto arti lie
tuvių bažnyčios. Parduosiu pigiai, ai 
priimsiu mainais kaipo pirmą įmokė- 
jimą, bučernę, grosernę, lotą ar au
tomobilį. Atsišaukit tuoj, nes pas ma
ne tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 33 PI., arti Halsted St.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Gc 
mokesnis, geros sanitarinės sąly. 
Pusė dienos šeštadieniais.

Kreiptis: M r. Rosenberg 
GUMB1NSKY BROS.

2261 S. Un on Avė.

PARDAVIM
\lietuvių kolonijoj. Biznis se- 

as ir geras. Pardavimo prie
žastis — liga.

4544 S. Wentworth Avė.

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

Kreipkitės j 
NAUJIENŲ SKYRIŲ

3210 So. Halsted St., No. 23.

PARDAVIMUI SALIUNAS su vi
sais barais; randos $30 mėnesiui; 3 
ruimai gyvenimui. Taipgi parduoda
ma geras 2^ tonų trokas geram sto
vy, pigiai. Turiu du bizniu ir vieną 
turiu parduot. Atsišaukit greitai.

516 W. Roosevelt Rd.

REIKALAUJA jaunos mo- 
S terš stenografės, prityrimas nė

ra reikalingas; turi mokėti 
skaityti lietuviškus laiškus. 
Kreiptis — Georgi and Vitak 
Music Co., 4639 S. Ashland Av.

ČIA jums proga pigiai nusipirkti 
medžio taip gero, kaip naujas, viso
kios rūšies ir visokio ilįio iš vald- 

■žfos trobos Havvthorne Rače Track’e, 
52 Avė. ir 36 gat. Tel. Roosevelt 84-45.

CHICAGO BLDG. MATERIAŲ 
& WRECKING CO., 

1443 Blue įsiauti Avė.

DIDELIS BAKGENAS? Par
siduoda puse garažaus biznio, 
biznis gerai išdirbtas; geras 
uždarbis. Parduosiu už tikrą 
pasiūlymą. J. M. 2857 W. 39 pi
‘-----T—---

REIKALAUJAMA W£RGI-

Atsišauki!

1940 S. Kilbourn Avė.

MOTERŲ
Prityrusių ojiera torių 

moterų dresių. Atsišaukit v t.
Lipson Bros.

325 W. Adams St. 6 lubos.

prie

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Darbininkų prie 
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 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.

50 PARDAVĖJŲ 50
Reikalinga pardavinėti nau

jai išrastą produktą, kurį bus 
galima lengvai parduoti. Tai 
yra geriausia proga jums, jei 
tik jus turite pasirįžimą. Kreip
kitės:

Mr. MacBean 
3457 Indiana Avė. 2-ros 

Tel. Douglas 0076.
lubos

DIDELIS BARGENAS.* Parsiduoda 
bučernė ir grosernė, arba mainysiu 
ant saliuno. Vieta visokių tautų ap
gyventa Brighton Parke. Priežastie 
pardavimo — partnerių nesutikimas. 
Atsišaukite j Naujienų Skyrių Bright
on Parke.

4188 Archer Avė.

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, III.

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.

DIDEIJS BARGENAS! J trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir krąšpmųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vfčtoj'''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.

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

1723 S. Jefferson gat.

PARSIDUODA PIGIAI 2 (show 
cases) du staliniai, 2 counteriai, vie
nas cfiso naujas coųnteris, šeši krė
slai, seifas, ice baksas ir kiti daik
tai.

Atsišaukite greitai. "
3113 So. Raisteli St.

PARDUODAMA bučernė ir 
grosernė; geras ir senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At- 
sišaulįi’t greitai, parduodu pi
giai. 1833 W. 22nd St.

MAINYMUI AR PARDAVL 
mui garažo 
vieta, gerai 
gerai eina, 
ko turinčio

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

724 W. 19th St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučer

nė, gera vieta bučeriui. Maišytų 
tautų apgyventa apylinkė.

1634 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
tjrimis pagyvenimnu kamban 
riais. SvetimYuučių apgyventa 
vieta. Priežastis įjardavimo pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės: 

3553 So. Wallace St.

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
1632 W. 46th St.

PARDAVIMUI SAiLIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St.

Tel. Boul. 0181

PARDAVIMUI GROSERNES įran
kiai ir tavoras, Ą stalai, 3 šokeisai, 
1 ledudė, 1 suškaitomos svarstyklės 
ir vežiojamos trokas; parduosiu pigiai 
už $450.00; priežastis: savininkas dės 
kitą biznį į savo namą. Norintieji 
bargeno atsišaukit Nedėlioj, Sausio 
21 dieną.

FARM AGENCY, 
3122 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Randa pigi, $35.00; keturi kambariai 
gyvenimui. Lysas geras, parduosiu pi
giai, nes noriu greit išvažiuot j kitą 
miestą. Kreipkitės pas savininką.

4537 So. Paulina St.
PARDAVIMUI rakandų krau

tuvė, arba mainysiu ant na
mo, loto, arba galiūno; biznis 
išdirbtas; pigi randa. Savinin
kas, 654 W. 120 gatve, West 
Pullman, IH.

PARDUODAMA SALIUNAS 
GERAM STOVY......

323 South Kedzie Avė.

PARSIDUODA BUČERNE ir gro- 
icrrrt, senas biznis ir išdirbtas. Par
duosiu už teisingą pasiulyYną. Prie
žastis pardavimo -r- nesutikimas part
nerių.

Kreipkitės:
710 W. 83rd St.

(PARDUODAMA geras saliu
nas geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos.

2463 YvsRoogevelt Rd.
Tel. West 6630

EXTRA EXTRA
Pardavimui lotas su ofisu geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto, arti Um- 
versal Stato Banko prie Halsted gat, 
j trumpą laiką busyertas $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.

PARDUODAMA 
saliunas 
Priežastis

ioulevard

labai geroj vietoj, 
pardavimo: cinu j 
lOOO W. 51-st S-t.
1346 kampas Mor-

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, bučefnės, ąutcmobiliaus. Ne
praleiskit ųrotfos.

Kreipkitės pas: ;
FRANK G. IjUCAS, 

her Avė. •
Phon/ Ijafayette 5107

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu- 
černes, grosemes, automobilius, Jutus 
mainau ant namų. Dar aš skolintrpi- 
nigus ant antrų mergičių 6%. Taip 
pat padarau kontraktus, pardavimo 
ra'štus, peržiuriu nuosavybės raštus 
parduodant ar perkant. Pas mane 
greitas, teisingas ir pigus patarna
vimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo iki 1.

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.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

'PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgy
venta, lysas 1 metų. 4 kam
bariai pagyvenimui. Pigi ran
da. Priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos*2649 W. 47-th St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sodan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot/ juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su /riedais 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. Wallace St.

1 lubos.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu- 
#ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo Kam
bario setas, aslinė lempa, groįiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus narduota pigiai, perkant tuo- 
jaus. Viskas svk’u. ar ątskirai.

1108 N. Robey St.

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
fiARGENAI!

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. ą

'Pardavimui pdikus medinis narmik 
2 augštų po 4 didelius kambarius; 
kaina $3800, galima pirkti lengvais 
išmokėjimais.

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

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

3616 So. Halsted St.

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio: biznis išdirbtas ir 
randasi p’eroj biznio vietoj; reikia 
apie $6000 įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais: pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J. 
Yushkewitz, 4034 Archer Avė., prie 
California Avė., Chicago, III.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandeniu šildo- 

‘-•3- 4rti 40 
‘arduos 

j pigiai perkant tuojaus. Šauk 
Fairfax 1459.

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių ir smulkių daiktų krau
tuvė. Galima turėti ir bučernę. gat. ir Campbell Avė. 
Reikia mokėti lenkiškai.

1631 So. Jefferson St.

mas, elektros šviesa,

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

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą pkiij, mainyti ir nar

dinti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
kurie norite turėti rera ūkį.

P. A. MAŽEIKA,
1377 E. 57th St., 

Chicago, III.

SPECIALIS PARDAVIMAS.
Parsiduoda medinis 5 ruimų 

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

7230 South Talman Avė.

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 pėdu" ant Archer Avė., palei 
velhv^fij pėdų. Tinka dėl garage ar
ba Storu. Kam reikia gerų bizniavų 
lotų, tai įsigykit, nes Archer Avė. 
yra geriausia biznės gatvė, čion yra 
sveikas oras, čystos gatvės, nauii na
mai ir P'era transportacija. Todėl č’a 
tūkstančiai prakilnesniu lietuviu ap
sigyvena ir biznius užsideda ant Ar
cher Avė., todėl lotų kainos brang
sta (kasdieh.

W. WAISHWELL.
23 Avė., Melrose Park, III.o-

DIDELIS BARGENAS.
6 ruimu namelis, elektros 

šviesa, visi ištaisymar-tųmiokė- 
tą, arti 2 karų linijų, garažas. 
Greitai parduodant $2650; mes 
taipgi turini dideliuą lotus mie
ste arti karų linijos nuo $195 
augštyn. Lengvi išmokėjimai. 
J. N. Zowert 4400 S. Kedzie Av.

BARGENAS, mūrinis namas 
ant dviejų lotų J) pagyveni
mais, visi po 5 kambarius; 
maudynės, elektra; randus j 
mėnesį $162. Kaina $15,000 
3136 S. Emerald avė. 3 lubos

NAUDOKITĖS PROGA.
Norėdami gyventi vienoj iš Chica

gos gražiausi!} vietų ant So. West 
šalies miesto ir sykiu turėti didelį 
nuošimtį ant pinigų, nepraleiskite ši
tą stebėtiną bargeną. 3 pagyvenimą1*, 
naujas mūrinis namas, 1 flatns 6 
kamb. ir 2 po 7 kamb. garu apšildo
mi, Colonial Pcrches, ir visokie įtai? 
sai kokius tik gali turėti modemiš
kas namas. Renda $255.00 i menesį. 
Kaina 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.

[SIGYK SAVO NUOSAVĄ NAMĄ.
Jei persunku, mes padėsim pirma 

Įsigyt lotą gražioj lietuvių kolonijoj. 
Lotą gausi lengvais išmokėjimais; 
mes pastatysime narna, kurj išsimo
kėsite kaip randa. Platesnių žinių 
klauskite — Naujienos Box 196.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randami 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.

PARDAVIM IR MAINYMUI.
Reikalauju lų nvainymui . ant 

farmų. Norinticbs pirkti namą ar 
farmą turiu didelp pasirinkimą ir pa
gal kiekvieno kišenių. Bile kokius mai
nus padarau greitai.

S. SLONKSNIS,
3437 Wallace St., Yards 2242.

PARDAVIMUI 3 LOTAI Rockford, 
III., lietuvių apgyventoj vietoj, nela
bai toli nuo lietuviškos bažnyčios prie 
Lincoln Avė. Parduosiu pigiai, nes 
esu prisirengęs važiuoti j Lietuvą.

Klauskit per laišką: K. A. G.
3017 Poplar Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas 6 
pagyvenimais arti 63 gat., 2 blokai 
nuo Cottage Grove Avė. Garu šildo
mas. Geram stovy. Gera randa. Gali
ma pirkti lengvais išmokėjimais. Kai
na $23,500.

Mes turim kelia* J>iznevas 
vybes prie Halsted gatvės i 
mui prieinamomis kainomis^'.

2 aukštų mūrinis narni 
tarp Union ir Iznve Avė. ^itai 
mas yra labai geram stovy, 
ta. Karai sustoja ties nat/durimis. 
Turi 2 pagyvenimų^ po 6 kambariui 
— visi šviesus. Ritina su priediniu 
lotu $6500. '

STANDARD REALTY CO., 
f 736 W. 35th St.

; nuosa- 
gatvės pardavi-

prie 35 
na- 

eral vie-

ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ.
2 fletų naujas mūrinis namas su 

vigais įtaisymais. Štorps tinkama^ sa- 
liunui. Randasi South Sidėj prie 69- 
tos, netoli Ashland/Ave.

Atsisaukit greitai pas:
C. P. SUROUSKIS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

V TIKRAS BARGENAS.
Namas su bizniu, parsiduoda labai 

nįgiai arba išsimaino ant mažesnio 
barne. Perkant rejjcia įmokėti $1.800. 
Randasi prie 31 /ptnli Halsted St.
I C. P. SUROMSKIS A' CO.,
\ 3346 S. Halsted St.,

Tel. Boulevard 9641.

PAiRDUODAMA
BIZNfEVA t
NUOSAVYBĖ.— s

Kreiptis — 657 \V. 18-th St.

MORTGECIAI-PASKDLDS
*

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

ANT NAUDOS.

S; t. FABIONAS CO

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

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.
k.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodamą 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite j musų šapą kokiu nebūk 
d;enos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą. '

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos. \
■ Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Z

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėtomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos, 

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25 

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasįmatyk su mumis. LLIL— 
/ažiu '--T..- K--......
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 

 

iiuj/ir darbą užtikriname.

_ ienoms ir vakarais tiesos. 
4UNS0N SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

4

■___ Mokinami
irtaisyt praktiškiausiu budu,

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St^

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 

 

bosį eis1 ų, 
Valpt. Istorijos, Abelnos Istorijos, 

 

Ge^grafi jos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 

gijos, Oratorystės. 
>s dienomis ir vakarais.

Laiškų Rašymo, Jįuv.

Politikinės Ekonomi-

Etimaloi 
Kleso

I ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kultūros šakų. Plaukus sutai
syti, sugarbiniuoti, nagus apdailinti, 
plaukus nudažyti ir išbaltinti. Odes 
kaltinimas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarinės kla
sės, lengvos išlygos. Vietos laukia mo
kinių su diplomais iš šitos lankyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRANCE, 
Stevens Building, 
17 N. State St. 

Room 1326.
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ĮIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME. MOKYKLOS
JIEŠKAU KAMBARIO prie laisvų 

žmonių vienam vaikinui; su valgiu. 
Brighton Parko ar Bridgeporto apy-

VYRŲ

J. P-, .
3210 So. Halsted St.

REIKALINGAS duonos išve- 
žiotojas po Chicagos miestų. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės

3357 Auburn Avė.

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

4138 Archer Avė.

JIEšKAU KAMBARIO SU 
valgiu Cicero j arba Northsidėj. 
Prašau pranešti į Naujienų ofi
są Box 197.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATYDOS DAKTARAMS, ar advo

katams, akušerkoms, Real Estate biz
niui ant randos ruimai viršminėtiems 
biztiains, ant 2-rų lubų ir kampo 
32nd St. ir Halsted St.

3157 So. Hąlsted St.
Tel. BouL 3305.

./
REIKALINGAS VYRAS LENG- 

vam darbui į lietuvišką įstaigą —• 
anksti rytą išnešioti “Naujienas” ir 
kitus laikraščius kostumeriams. Dar
bas nuo 7 iki 11 vai. ryto. Išnešiojęs 
laikraščius gali agentauti knygomis 
bei rinkti garsinimus. Apsukrus vy
ras gali u|s^dirbti gana gerą algą. 
Reikalinga kaucija. Kreipkitės — nuo 
5 ‘ *iki

IŠDUODAMA RANDON 
šviesus kambarys. — Mrs. A. 
Peters

1351 N. Bobey St. 2 lubos

RANDON. Su 
parankiausiais 

be

KAMBARYS 
geriausiais ir 
patogumais su valgiu ar 
valgio. Vienam vaikinui.

3031 So. Union Avė.

ANT RANDOS ruimas vie
nam vaikinui, su valgiu ar be 
valgio, elektra, telefonas Ir 
prie mažos šeimynos. Kreipki
tės 332 W. 58-th St.

Tel. Wentworth 2835

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreiptis: M r. Rosenberg 
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 S. Un'on Avė.

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

REIKALAUJAMA MERGI
NŲ prie lengvo darbo dirbtu
vėj. Atsišaukit

Gits Bros. Mfg. Co.
1940 S. Kilhourn Avė.

MOTERŲ 
Prityrusių operatorių 

moterų dresių. Atsišaukit 
Lipson Bros.

325 W. Adams St. 6 lubos.

prie

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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, 
u Hiverdale, III.

REIKALAUJAMA LANGŲ 
plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.,
Room 21.

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

50 PARDAVĖJŲ 50
Reikalinga pardavinėti nau

jai išrastą produktą, kurį bus 
galima lengvai parduoti. Tai 
yra geriausia proga jums, jei 
tik jus turite pasirįžimą. 
kitės:

Kreip-

Mr. MacBean 
3457 Indiana Avė. 2-ros

Tel. Douglas 0076.
lubtys

• I

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine ir keturiais kamba
riais gyvenimui. Lysas yra 
dviem metams. Raudos neša 
$50 į mėnesį. Biznis išdirbtas 
per daugelį niejų. Apgyventa 
visokių tautų. Bus parduota 
trumpu laiku. Priežastisg- 
leidžiu miestą. Kreipkitės

4400 S. Honore St.Phone
Lafayette 4086

PARDUODAMA medinis na
melis 6 kambariais ir garažu. 
Elektros šviesa, karštu vande
niu šildomas, šalę namo lotas. 
Parduoda savininkas pigiai.

7233 S. Rockwcll St.
Tel. Vincennes 2256.

$1000.00 PIGIAU!
Parduodama namas 2 pagyvenimais 

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

A. GRIGAS. - v
1 3114 S. Halsted vJt.

VALENTINĖS DRES8MAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

PARSIDUODA grosemė 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.

ap- Extra Extra
Brighton Parke parsiduoda biznia

vus namas, pirmos klasės bučemė ii 
grosernė. Biznis gerais ir graži, nau
ja apygarda, aukštesnės klasės žmo
nių apgyventa. Priežastis pardavi
mo: važiuoju namo, tai yra į Lietu
vą. Parduosiu ir forničius prieinama 
kainų.

Kreipkitės:
2462 W. ,46th Ph,

Chicago, III.

TIK $1000.00 REIKIA ĮMOKĖTI.
Parduosiu ar mainysiu medinį na

melį 6 kambariais, augštas beizmen- 
tas, elektra, vonia, garažas 2 maši
nom, jau galima kraustytis. Randas 
geroj vietoj ant Bridgeporto arti lie
tuvių bažnyčios. Parduosiu pigiai, ai 
priimsiu mainais kaipo pirmą jmokė- 
jimą, bučernę, grosernę, lotą ar au
tomobilį. Atsišaukit tuoj, nes pas ma
ne tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 33 PI., arti Halsted St.

l

8 vai. vakare sekamu antrašu: 
AUŠROS KNYGYNAS,

1614 W. 46th St., 
Telef. Boulevard 0672.

PARSIDUODA kampinis sa
liunas, gera vieta ir pigiai, 

5001 South Ashland Avė.
Chicago, 111.

GERAI ĮSIGYVENUSI firma rei
kalauja prityrusio pardavėjo, kuris 
turi prityrimo pąrdavinėti nekrutamą 
turtą ar apsidraudimą plačia pažin
timi savo apylinkėj.

108 S. La Šalie St.
Room 317 Tel. Main 4513

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

2005 Canąlport Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatve.

720 W. 120 St.

REIKALAUJA
Pardavėjų, algos ir komišino pama- 

tais, Califomijos Vyno
Vynuogių Sunką prekininkams ir var- 
totojams Chicagoj ir apylinkėj. Tik 
prityrusieji tegali kreiptis. Reikalau
jama geriausių paliudymų nuo pir
mesnių darbdavių ir lietuvių kalbos 
žinojimo. Susitarimas tik per telefo
ną (Main 1638). De Wilde A Ccn> 
pany, 186 North La Šalie St.

PARDAVIMŲ! grosernė ir 
visokių saldumynų biznis. Ly
sas da penkiems metams. Ran-
pagyvenimui. Parsidūp«la

$1,200.00 Adresas:
5J135 S. Ashland Avė.

už

(PARDUODAMA geras saliu
nas geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos.

2463 !W) Roosevelt v Rd.
T«si. e«3O 1

EXTRA EXTRA
Pardavimui lotas su ofisu geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto, arti Uni- 
versal State Banko prie Halsted gat, 
į trumpą laiką bus vertas $10,0(10; da
bar randos neša $35 į mėn.; kontrak
tas baigias, bus $50. Kaina $7,000 iš- 
mokeščiais, už pinigus mažiau. Savi; 
ninkas galima matyti kasdieųMkrau- 
tuvėj 3236 S. Morgan . St.

ANTANAS JABLONSKIS.

REJKAIJNGAS kukorius, 
gerai suprantantis savo darbą 
ir moteris prie virtuves darbo. 
Atsišaukite tuo jaus.

National RestauYftnt, 
184TS. Halsted St.

PARSIDUODA SALIUNAS, 
puse arija visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

PARDU Otl > AM A k p i n p i n i s
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo: einu į 
eitą biznį. 1000 W. 51-st St. 
3oulevard 1346 kampas Mor
gan Str.

NEGIRDĖTAS 13 A liGK N A S.
Parsiduoda 2-jų aukštų kampinis 

nuiro namas po 4 ir 5 kambarius, ga
ru apšildomas. Namo parankamai vė- 
liausios mados. Parduosiu už $9,500.- 
00, arba mainysiu mažesnio, na
mo, loto, bučernės, a»tcmobiliaus. Ne
praleiskit progos.

Kreipkitės pas: '
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė. •
Phone Ijafayette 5107

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu- 
černes, grosemes, automobilius, lotus 
mainau ant namų. Dar aš skolinu pi- 
nigpZ'ant antrų mergičių 6%. 
pat^padarau kontraktus, pardavime 
raštus, peržiuriu nuosavybes raštus Į’1ir t «.■»♦ ji o jxtt L.
g-reitas, teisingas ir pigus patarna- 
vimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirrpadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

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.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

_iu—u m r^ii
Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už

dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi protinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis ftiaši-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

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

4544 S. Wentworth Avė.

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

CHICAGO BLDG. MATERLĄL
& WRECKING CO., \ 

1443 Blue Island Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučemė ir grosernė, ar^a mainysiu 
ant saliuno. Vieta visokių tautų ap
gyventa Brighton Parke. Priežastie 
pardavimo — partnerių nesutikimas. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių Bright
on Parke.

4188 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė lietuvių Kpylinkėj. Šviežios pre
kės ir visi įtaisymai. Pigi randa su 
kambariais. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Atsinešk depozito. Kaina $2,- 
000.1’0.

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

PARDUODAMA bučernč ir 
grosernė; geras ir senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At- 
sišaukit greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22nd St.'

DIDELIS BARGENAS
Par'davimui grosernė ir bučer- 

nė, gera vieta bučeriui. Maišytų 
tautų apgyventa apylinkė.

1634 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
1632 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St.

Tel. BouU0181

PARDAVIMUI rakandų krau* 
tuvė, arba mainysiu ant na
mo, loto, arba saliuno; biznis 
išdirbtas; pigi randa. Savinin
kas, 654 W. 120 gatve, West 
Pullman, 111.

PARSIDUODA BUČERNE ir gro
semė, senas biznis ir išdirbtas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Prie
žastis pardavimo •+- nesutikimas part
nerių.

Kreipkitės:
710 W. 83rd St.

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

Kreipkitės į 
NAUJIENŲ SKYRIŲ

3210 So. Halsted St., No. 23.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgy
venta, lysas 1 .metų. 4 kam
bariai pagyvenimui. Pigi., ran
da. Priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos 2649 W. 47-th S t.

MAINYMUI ARBA pardavimui 80 
akiaj faj*ma Indiana valstijoj su ge
rais budinkais gyvuliais ir mašino
mis. Platesnėms žinioms kreipkitės 
šiuo adresu:

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

PARDAĄ^MUI IR MAINYMUI.
Reikalauju "'^tamų rrvainyinui ant 

farmų. Norintiems pirkti namą ar 
farmą turiu didelį pasirinkimą ir pa
gal kiekvieno kišen Bile kokius mai
nus padarau greitai.

S. SLONK
3437 Wallace St.,

IS, 
ards 2242.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI SALIUNAS su vi

sais barnis; randos $30 mėnesiui; 3 
ruimai gyvenimui. Taipgi parduoda
ma geras 2’^ tonų trokas geram sto
vy, pigiai. Turiu du bizniu ir vieną 
turiu parduot. Atsišaukit greitai. 

516 W. Roosevelt Rd.

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI. f 
Turime keletą pkių, mainyti ir par

duoti, 
kurie

Malončkite atsišaukti laišku, 
norite turėti perą ūkį.

P. A. MAŽEIKA,
1377 E. 57th St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 LOTAI Rockford, 
III., lietuvių apgyvento j vietoj, nela
bai toli nuo lietuviškos bažnyčios prie 
Lincoln Avė. Parduosiu pigiai, nes 
esu prisirengęs važiuoti i Lietuvą.

Klauskit per laišką: K. A. G.
3017 Poplar Avė., 

Chicago, III.

nomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 

dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą-

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St.,
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

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

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

TT

ant vietos.
Kreipkitės:

3619 So. Wallace St.
1 lubos.

SPECIALIU PARDAVIMAS.
Parsiduoda medinis 5 ruimų 

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

7230 South Talman Avė.

AUŠROS

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, III.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vkĮoŲir 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 cfiso naujas counteris, šeši krė
slai, seifas, ice bakšas ir kiti daik
tai.

Atsišaukite greitai.
3113 So. Halsted St.

MAINYMUI AR PARDAVI- 
mui garažo biznio dalis; sena 
vieta, gerai išdirbtas biznis ir 
gerai eina. Mainysiu ant bet 
ko turinčio vertę. Kreiptis:

724 W. 19th St.

PARDAVIMUI saliunas su 
t-rimis pagyvenimui kambai- 
riais. Svetimtaučių apgyventa 
vieta. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės: 

3553 So. Wallace St.

PARDAVIMUI GROSERNES įran
kiai ir tavoras, 4 stalai, 3 šokeisai, 
1 ledudė, 1 suskaitomos svarstyklės 
ir vežiojamos trokas; parduosiu pigiai 
už $450.00; priežastis: savininkas dės 
kitą biznį į savo namą. Norintieji 
bargeno atsišaukit Nedėlioj, Sausio 
21 dieną.

FARM AGENCY, 
3122 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Randa pigi, $35.00; keturi kambariai 
gyvenimui. Lysas geras, parduosiu pi
giai, nes noriu greit išvažiuot j kitą 
miestą. Kreipkitės pas savininką.

4587 So. Paulina St.

PARDUODAMA SALIUNAS 
GERAM STOVY......

323 South Kedzie Avė.

Vėliausios mados;, rakandai 4 kam
bariams, graži svekiyčiai 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.

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 pėdu ant Archer Ave4 palei- 
velia 149 pėdų. Tinka dėl garage ar
ba štoru. Kam reikia gerų bizniavų 
lotų, tai įsigykit, nes Archer Avė. 
yra geriausia biznės gatvė, čion yra 
sveikas oras, čystos gatvės, nauii na
mai ir rėva transportacija. Todėl č’a 
tūkstančiai prakilnesniu lietuviu ap
sigyvena ir biznii’s užsideda ant Ar- 
riier Av<^ todėl lotų kainos brang
sta kasdieną

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

PARDAVIMUI mūrinis namas 6 
pagyvenimais arti 63 gat., 2 blokai 
nuo Cottage Grove Avė. Garu šildo
mas. Geram stovy. Gera randa. Gali
ma pirkti lengvais išmokėjimais. Kai
na $23,500.

Mes turim kelias biznevas nuosa
vybes prie Halsted gatvės pardavi
mui prieinamomis kainomis.

2 aukštų mūrinis nam »prie 35 
tarp Union ir Iznve Avė. \šitas na
mas yra labai geram stovy, 
ta. Karai sustoja 
Turi 2 pagyvenimus po 6 
— visi šviesus. Kaina su 
lotu $6500. ‘ \

STANDARD REALTY 
f 736 W. 35th St.

MOKYKLOJE

Mokinama:

ra rie
ties nat\ durimi.^ 

mbarius 
priediniu

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

matikos.

CO

• Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ.

2 fletų naujas mūrinis namas su 
vigais įtaisymais, štorps tinkamas sa-

3001 S. Halsted St 
Chicago.

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 narduota pigiai, perkant tuo- 
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

Pardavimui puikus ir beveik nau
jas 2 pagyvenimų nvuro 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 nauias muro namas 2 
augštij 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 ątsilanky- 
kite diena ar vakarais pas J. Yush- 
kewitz, 4034 Archer Avė., prie Cali- 
fornia Avė., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS.
6 ruimu namelis, elektros 

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

BARGENAS, mūrinis namas 
ant dviejų lotų 6 pagyveni
mais, visi po 5 kambarius; 
maudynės, elektra; randos į 
mėnesį $162. Kaina $15,000 
3136 S. Emerald avė. 3 lubos

liunui. Randasi^outh Sidėj prie 69- 
tos, netoli Ashland Avė.

Atsišaukit greitai pas:
C. P. SUROMSKIS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

L- TIKRAS BARGENAS.
n Namas su bizniu, parsiduoda labai 
i>ig?!|p.i arba išsimaino ant mažesnio 
lame. Perkant reikia įmokėti $1.800. 
Randasi prie 31 netoli Halsted St.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3.346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641.

PARDUODAMA
BIZNIEVA
NUOSAVYBĖ.—

Kreiptis — 657 l«-th St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikels

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augėlesniąsias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
y.p.p. mokina lietuvių gramatikoa.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33Čios gatvės.

MORTGECIAI-PASKDLDS

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 tds laimės.

P. L.,
3616 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 pagyvenimą’, 
naujas mūrinis namas, 1 flatns 6 
kamb. 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. 
Kaina tik $17,500. įmokėti $7,000.00. 
Veikit tuojau, nes šis bargenas ilgai 
nebus. Kreipkitės pas:

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

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

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

ANT NAUDOS.

S, L FABIONAS CO
■aamE»žsn=KgĮgca=3r.Liai|j:w!'aL-..tĮ"-g.-_ -.r .grryr'rr.L1;1 largg-r

PK1VATBS AUTOMOBILIU
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
j r pasimatyk eu mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
risokio išdirbimo automobilius. Lals- 
dus ir darbą užtikriname. v

Dienoms ir vakarais tiesos.
ML’NSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

DIDEL1S GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui gerai apsimokantis ga

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

ĮSIGYK SAVO NUOSAVĄ NAMĄ.
Jei persunku, mes padėsim pirma 

įsigyt lotą gražioj lietuvių kolonijoj. 
Lotą gausi lengvais išmokėjimais; 
mes pastatysime narna, kuri išsimo
kėsite kaip randa. Platesnių žinių 
klauskite — Naujienos Box 196.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St^ 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandenių šildo- 

dainių ir smulkių daiktų krau- mas, elektros šviesa, afcti 40 
tuve. Galima turėti ir bučernę. gat. ir Campbell Avė. Parduos 

j pigiai perkant tuojaus. Šauk 
Fairfax 1459.

PARDAVIMUI grosemė, sal-

Reikia mokėti lenkiškai.
1631 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randami 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.

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 7 

Kalbame lietuviškai.

I ASMENIŠKAI MOKINAMA VISŲ 
grožės kultūros šakų. Plaukus sutai
syti, sugarbiniuoti, nagus apdailinti, 
plaukus nudažyti ir išbaltinti. Odas; 
baltinimas, plaukų taisymas ir kasų 
pynimas. Dieninės ir vakarines kla
sės, lengvos išlygos. Vietos laukia ma
ltinių su diplomais iš šitos sakyklos. 
Parašyk cirkuliorio.

MADAME EDNA LA FRANCE, 
Stevens Building, 

17 N; State St. 
Room 1826.

j

- ______ ■


