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Chiagds lietuviai karštai ir 
duosniai remiaKJaipėdiečius 
Ruhr grobikams nevyksta
Darbininkai kovoja su grobikais

Klaipėdos kraštas priside
da prie Lietuvos.

Klaipėdos eeifnas nutarė pri
sidėti prie Lietuvos; prašo 
IJetuvos pagelbės. Taipjau 
kreipsis i Amerikos valdžia.

HEIDEKRUG (šilakarčia- 
mis), Klaipėdos krašte, sausio 
20 (Rašo Donald Day). -— Pir
mas susirinkimas Mažosios 
Lietuvos valdžios įvyko šįva
kar vietos teatre. Tapo priimta 
rezoliucija, prašanti prezidento 
Hardingo ir Amerikos valdžios! 
paremti ir pagelbėti Klaipėdos 
gyventojams paliuosuoti tų 
kraštų nuo talkininkų kontro
lės. Mažosios Lietuvos vald
žia taipjau vienbalsiai nutarė 
Klaipėdos kraštų prijungti prie 
Lietuvos ir paprašyti Kauno 
valdžios suteikti finansinę ir 
militarinę pagelbą.

Apie 100 dęlegatų, daugiausia 
valstiečių , dalyvavo šiame 
“parlamento” susirinkime. Jie 
buvo išrinkti iš 36 Klaipėdos 
krašto miestelių; didžiumoj jie 
buvo amerikiečiai-liehiviai. Su
sirinkimas užsibaigė šauks
mais “Valio”! už prezidentų 
Hardingų, taipjau Amerika ir 
tada už Lietuva, c

Naujosios valdžios nariai ry
to atvyks į Klaipėdą perimti 
administracijų. Klaipėdos gy
ventojai žiuri į miesto paėmi
mų ramiai, kadangi jie turėjo 
didelio vargo veliant prekybų 
Vokietijos pinigais, nes kiek
viename atsitikime prisieidavo 
vartoti nuo 10 iki 15 svarų po- 
pieros. Sukilėliai gi moka 
penkis litus už 50 centų (Ame
rikos) vertės prekių.

Kiekviena šeimina Klaipėdos 
krašte yra reikalinga pageltos. 
Lietuva leidžia savus pinigus, 
vadinamus litais, pasekant A 
merikos sistema dolerių ir 
centų. Tie pinigai yra paremti 
$5,000,000 Amerikos pinigais.

Klai|)čdos klausimo išspren
dimas laukia atvykimo amba
sadorių tarybos siunčiamos iš 
Paryžiaus komisijos.

Suvėlintos oficialias 
žinios

Lietuva nedalyvavo Klaipėdos 
sukilime.

KAUNAS, sausio 16 (Kita).
Klaipėdą paėmė sukilėliai. 

Gyventojai džiaugsmingai suti
ko pasipuošę vėliavomis; visam 
krašte ramybė.

Atsakyme antron Poincare 
noton Galvanauskas pakartojęs 
vyriausybės nedalyvavimų 
Klaipėdos judėjime, pabrėžė, 
kad turi pilnų pasitikėjimų 
Alijantų sprendimu, kurs ati
tiks Versailės traktato dvasiai,. 
Vyriausybe apsiima tarpinin

kauti krašto nuraminimui jei 
bus tam reikalo.
Lenkų karo laivas įėjo Klaipe- 

don. Lietuvos protestas.
AVASl ll’NGTON, sausi* 17 

(LIB). — Lenkų kuro laivas 
sausio m. 16 d. įplaukė Klaipė
dos uostau. Lietuvos vyriau
sybė prieš tai užprotestavo. 
Lietuvos Atstovybe Washing- 
tone šiandie pasiuntė Valstybės 
Departamentui notų, kurioje 
pranešė Amerikos valdžiai, kad 
Lietuva žinodama apie Kukų 
atkartotinas pastangas užimti 
Lietuvos teritorijas, mato len
kų karo laivo įėjime Klaipėdon 
grųsinimų Lietuvos nepriklau
somybei ir todėl protestuoja 
prieš tų lenkų žygį.
Lenkų karo laivas pasitraukė 

iš Klaipėdos.
WASHLNGTON, sausio 18 d. 

(LIB). — Lenkų karo laivas 
pasitraukė iš Klaipėdos.

Masinis susirinkimas dėl 
Klaipėdos

Surinkta aukų apie $3,00(k.

Vakar First Regiment Ar- 
mory svetainėje įvyko masinis 
mitingas dėl Klaipėdos krašto 
įvykių.

Kantrus ir lėti Klaipėdos 
žmonės, pagalios, pasiryžo sa
vo likimu rūpintis patys. Per 
ketverius metus Klaipėdoje 
vyravo franeuzai, kurie mind
žiojo vietos žmonių teises ir 
tyčiojosi iš jų aspiracijų. Išsi- 
seke klaipėdiečių kantrumas ir 
jie pareiškė visam pasauliui, 
kad ilgiau vergauti jie nebeno
ri. Jų balsas pasigirdo visur. 
Jie kreipėsi į Amerikos lietu
vius prašydami kaip moralinės, 
taip ir medžiagines paramos 
savo kovai už laisvę ir teisę 
rūpintis savo likimu.

Amerikiečiai suprato mo
mento rimtumų ir vakar 2 vai. 
po pietų skaitlingai susirinko į 
First Regiment Armory. Tiesa, 
buvo galima tikėtis skaitlin
gesnio susirinkimo. Bet reikia 
žinoti, kad viskas buvo daro
ma ant greitųjų. O tai turint 
galvoje, mitingų galima skaity
ti pilnai nusisekusiu.

Susirinkimų atidarė Komite
to pirmininkas, p. Bradchulis, 
Orkestrą griežia Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Bradchulis 
pakviečia Dr. Žinion tų pirmi
ninkauti susirinkimui.

Dr. Zimontas sumini visus 
programo dalyvius ir pristato 
p. Elias kalbėti. Elias atpasa
koja komiteto, kuriu įėjo jisai, 
p. Koma ik o ir adv. Kodis, ke
lionę į Washihgtonų ir kas ten 
buvo padaryta.

Dainuoja p-ni Bručiene.
Pristatoma kalbėti “Naujie

nų” redaktorius, P. Grigaitis. 
Grigaitis palygina šį mitingų

su tuo, kuris buvo sušauktas 
tuoj po to, kai lenkai užėmė 
Vilnių. Tada, sako kalbėtojas, 
mes susirinkome nusiminę, nu
puolusiu upu, nes netekome 
Vilniaus, liet šiandien mes gy
vename kitokiu jausmu: Klai
pėdos žmonės pasiryžo numes
ti svetimų jungų ir mes susi
rinkome čia tuo tikslu, kad pa
dėti jiems tų kovų laimėli.

Bet kodėl šis mitingas nėra 
toks skaitlingas, kaip buvo 
anasai? — klausia kalbėtojas. 
Tų klausimų jisai aiškinu seka
mai. Vilnius lietuvių tautai 
yra labai svarbus istoriniu 
žvilgsniu. Su Vilnium mus 
riša tradicijos ir sentimentas. 
Kas kita su Klaipėda. Per pas
taruosius (lenkins šimtus metų 
Klaipėda buvo svetimų įtakoje. 
Lietuvos žmones mažai kų 
apie jų težinojo. Bet tai dar 
nereiškia, kad Klaipėda nėra 
Lietuvai svarbi. Atpenč, Klai
pėda turi didesnės svarbos, 
negu Vilnius. Ir štai kodėl Klai 
pėda yra vienintelis išėjimas į 
urą' Jei lenkams pasisektų 
;en įsitvirtinti, tai Lietuva tu
rėtų žūti. Ji atsidurtų lenkų 
militarizmo žiotyse: butų spau 
džiama iš dviejų šonų — Vil
niaus ir Klaipėdos. Kaip ilgai 
Lietuva galėtų įverti tokiai pa
dėčiai susidėjus?

Bet Klaipėda turi ir pasauli
nės reikšmės. KuJul anglų laik
raščiai deda plačiausių prane
šimų apie Klaipėdos sukilimų? 
Pirma lietuviams nieku bildu 
nebuvo galima įsiprašyti į did
žiulius laikraščius. Apie jų mi
tingus ir protestus būdavo de
dama vos porų eilučių ir tai 
tokioje nežymioje vietoje, kur 
sunku ir surasti. Kodėl viskas 
taip staiga atsimainė?

Klaipėdos sukilimas uždavė 
smūgį Franci jos ir Lenkijos 
militarizjnui. Jei tam milita- 
rizmui butų pasisekę sutrem
ti Klaipėdą, jis, be abejojimo, 
butų pradėjęs Baltike pakran
te skverbtis į Latviją, Esloni- 
jų, Finlendiją, kad pagalios į- 
leidus savo plėšrius nagus į 
Rusiją.

Taip dalykams esant, Klaipė
dos gyventojų kova turi pasau
linės reikšmės. Jei ta kova bus; 
laimėta, tai militarizmo sienO-Į 
je bus padaryta spraga, pro ku
rių ims veržtis demokratybės 
jėgos ir, pagalios, parblokš mi
li tariamų.

Kalbėtojas ragina remti 
Klaipėdos žmones. Visų pir
ma reikia pinigų tam, kad su
šelpti šeimynas tų žmonių, ku
rie jau žuvo kovoje. Francuzų 
kontrole privedė kraštų prie 
didžiausio vargo. Tik saujelė 
spekuliantų ir šmugelninkų 
nori “freištato”, nes jie daro 
gero pelno, > spekuliuodami 
markėmis ir slapta veždami 
spiritų į Lietuvą.

Grigaičio kalba sukėlė dide
lio entuziazmo publikoje. Buvo 
matoma, kad žmonės tikrai jau 
čia, jog Klaipėdos likimas juos 
gyvai apeina.

Dainuoja ged), svečias, Mi
kas Petrauskas.

Seka kalba. P-nas Bagdžiu- 
nas sako, jog chicagiečiai vi
suomet yra pirmi eiti Lietuvai 
į pagalbą. šį kartų jie irgi pri
valo piarodyti, kad moka su*

(Seką^ ant 2-ro pusi.)

Ruhr grobikams nevyksta
Bet pastatė pavojun visų Eu

ropi}.

LONDONAS, sausio 21.
Pasak Anglijos oficalinių rate
lių, dešimt dienų Francijos 
okupacijos Ruhr, kad privertus 
Vokietijų užmokėti kontribu

cijų, pastatė Europų į didelį 
pavojų socialinio, ekonomi
nio ir industrinio suįrimo, ku
riame atsidūrė ir patįs grobi
kai -- Francija ir Belgija.

Anglija nieko neveikia, bet 
Italija karščiuojasi ir prašinė
ja Anglijoj daryti pastangų su
taikinti ir iškraustyti francu-' 
žus iš Vokietijos. Bet tai nė 
kiek nepaskatina anglų veikti.

Anglai tvirtina, kad viskas, 
ką Belgija ir Francija darė 
Vokietijoje, davė tik neigiamus 
rezultatus. Pasinaudojo tik 
Anglija, kuri gavo didelius 
angjlių užsakymus iš Vokieti
jos, kurių betgi ji nenori, ka
dangi jie pakėlė anglių kainą 
pačioje Anglijoje. Ir anglai ne
sitiki, kad franeuzai savo puo
limu ik-nors pelnys ir ateity.

Anglai sako, kad francuzų 
puolimas parodo tik norų vieš
patauti ant kitos šalies, kas 
nėra pelninga. Anglai jau paty^ 
rė tai iš kovos su airiais ir iš 
karo su turkais. Jie atsimena 
ir talkininkų ^nesėkmingų ka
rų su Rusija. Jie nurodo ir į 
Klaipėdų, kur beginkliai gy
ventojai nuvertė okupantus, 
kuirie bandė paminti žmonių 
teises.

Darbininkai negali nieko 
veikti parlamente, kad sustab
džius Francijos puolimų Vo
kietijos, todėl jie rengę tuk-' 
stančius masinių mitingų ir 
reikalaus, kad veiktų tautų są
junga, kurios taryba susiren
ka Genevoje sauiso 31 d. Val
džia betgi mano, kad tautų są
jungos pastangoj bus bergž
džios ir ta st}junga neįstengs 
sulaikyti grobikų.

Franeuzai briausis gilumon 
Vokietijos

Grūmoja pulti Hanover. Vokie
čiai priešinate. Darbininkai 
remia valdžių.

BERLTNAS, sausio 21. — 
Gen. Nelieti, galva talkininkų 
komisijos pranešė Vokietijos 
valdžiai, kad Francija veikiau
sia briausis ir toliau į Vokie
tijų ir užims net Hanover. 
Pirmiausia bus užimti Hamm 
ir Munster, bet daromi yra 
prisirengimai eiti iki Hanove
rio.

Žinia gali pagimdyti baisų 
sujudimų, todėl valdžia jos ne
išduoda Vokietijos laikraš
čiams. Betgi tūli valdininkai 
yra palinkę skaityti tai tik kai
po Francijos grūmojimą, kad 
tuo privertus Vokietijos val
džių nusileisti. Bet kiti su tuo 
nesutinka. Jie nurodo į Rusijos 
paskelbtus laike karo slaptus 
dokumentus, kurie rodo, kad 
jau tada Francija norėjo išda
linti Vokietiją ir padaryti Ha
noverį nepriklausoma valsty

be. i
Karo ministeiira sako, kad 

nors Vokietija ištraukia karei 
vius iš Munster, kad išvengus 
susirėmimo su francucais, bei 
toliau trauktis nebemano ir jei
gu franeuzai eis toliau, tai, 

jiems pastos kelių Vokietijos 
kariuomenę. Apie tai jau tapo 
pranešta Francijos premjerui 
Poincare.

Valdžia sako, kad visa šalis 
yra susivienijusi ir visi remia 
valdžių. Visos darbininkų uni
jos taipjau remia valdžių ir 
nutarė, kad jos visais galimais 
budais priešinsis francuzų oku
pacijai ir jų trukdys. /Tai reiš
kia, kad Ruhr distrikte gal
būt bus paskelbtas generalinis 
streikas.

Ypač visi nusistebėjo, kad 
300,000 lenkų darbininkų Rubr 
disrikte, kuriais franeuzai la
biausia pasitikėjo, nusitarė ei
ti išvien su vokiečiais darbinin
kais ir kartu su jais kovoti 
prieš francuzų okupaciją.

Ruhr darbininkahkovoja su 
franeuzais

Prasideda streikai; tariasi dar 
daugiau streikuoti ir visaip 
priešintis grobikams.

ESSEIN, saiisio 21. — Rubr 
gręsia suįrimas. Franeuzai ren
giasi kaip nors gauti anglių, o 
vokiečiai rengiasi griežtai tam 
priešintis. Delei to gali kilti 
streikas, bedarbes, užsidaryti 
dirbtuvės, sumišimai ir visiš
kas suįrimas to turtingo ir 
veiklaus krašto.

Ruhr darbininkai rodo, kad 
jie rems Vokietijos valdžią iki. 
pastaros visomis savo jiegomis. 
Geležinkelių darbininkų taryba 
nutarė negabenti anglių į Fran- 
ciją. Jie paskelbė, kad jie pil
nai remia angliakasius, kurie 
atsisako dirbti “po durtuvais.” 
Pirmadieny įvyks visų darbi
ninkų unijų susirinkimas, ku
riame dalyvaus narys vyriau
sios tarybos Bortine.

Telegrafistą i užpro les t a vo
gen. Degoutte. Jie sustreikuos 
pirmadieny, / jei nebus paliuo
suoti Esseno pašto viršininkas 
ir kiti valdininkai.

Taryba, atstovaujanti 45,000 
darbininkus Fritz Thyssen kon
troliuojamose dirbtuvėse, siun
čia delegacijų pas gen. Degou- 
tte, komanduotąją okupacinių 
spėkų, pranešti jam, kati jie 
sustreikuos, jei kasyklų savi-) 
ninkai nebus paliuosuoti. Viso 
yra areštuota 21 kasyklų savi-- 
ninkai ir valdininkai. Jie bus 
atiduoti karo teismui už ne
pildymų francuzų įsakymų.

Apie 6,000 angliakasių jau 
streikuoja delei kariuomenės 
užėmimo kasyklų. Vakar tapo 
užgriebta dar daugiau valsty
bės kasyklų, bet anglių į Fran
ci ją. išgabenti nepasisekė. Ge
ležinkeliečiai Įklauso įsakymų 
iš Berlino negabenti anglių į 
Francijų, o okupantai dar ne
bandė priešintis geležinkelie
čiams. Visi Esseno bankai už
sidarė franeuzams užgriebus 
neichsbankų.

Franeuzai visu parubežiu 
tarp okupuotojo Ruhr ir ne
okupuotosios Vokietijos įstei
gė visų eilę muitinių. Keletas 
valdininkų, kurie atsisakė fran
cuzų klausyti, tapo deportuoti 
į Vokietiją.

Francų^ąi su belgais nutarė 
išleisti vasario 1 d. naujus pi
nigus dėl Ruhr. Jie galbūt va
dinsis frankais, o ne markė
mis ir bus paremti Ruhr tur
tu.

Turkai prisirengę karui
35,000 kareivių prisirengę pul 

ti Mosul.

ATHENAI, sausio 21. — F 
talkininkų šaltinių gautos pati
kimos žinios rodo, kad Turki
jos karinis judėjimas yra at
kreiptas netik prieš graikus, 
bet yra daug platesnis. Tvirti
nama, kad didžiausia Turkijos 
armija yra sukoncentruoti ne 
gynimui Dardanelų perteku, 
bet puolimui ant Arabijos. Ži
nios sako, kad 35,000 kareivių 
yra sukoncentruota puolimui 
ant Mosul aliejaus laukų, je: 
tai bus nutarta padaryti.

Turkams betgi nepasisekė 
sukoncentruoti didelių spėkų 
Trakijoje, delei aštraus daboji
mo Anglijos laivyno, kuris sto
vi Dardaneluose. Tečiaus tur
kams pasisekė įgabenti ginklų 
ir amunicijos ir jie skubiai gin 
kluoja Trakijos valstiečius.

Rado angliy laukę
LONDONAS, sausio 14.,— 

Rusijos prekybos delegacija 
sako, kad Rusijos kasyklų eks
pedicija šiaurinėje Siberijoje 

rado aiiglių laukus, siekiančius 
apie kvadrat. viorstų.
Kasyklas esą galima išvystyti 
prie poJiariuių sąlygų. Ekep-s- 
dacija taipjau suradusi^ naują 
salą aj)ie 200 v. į šiaurę nuo 
Enisejaus upės įpuehm*. Ttn 
taipęs rastas pašto maišas, 
priklausęs šiaurės tyrinėtojui 
Amundsen.

UiNIONTOWN, Pa., sausio 
18. — Streikas Connellsville 
minkštų anglių apygardoj tapo 
oficialiniai atšauktas delegatų 
nuo 97 angliakasių unijos lo
kalų, kurie laikė savo susirin
kimą šiandie Ne\v Salem.

— ,e,, ■ w-. . ,,

PHIL.ADELPIHIA, Pa., sau
sio 19. — 3 žmonės tapo rasti 
negyvi pilname gaso kambary
je. Jie jau trejetą dienų kaip 
buvo užtroškę gasu. Jie buvo 
darbininkai ir pas juos rasta 
m u n ša-in o.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

1739 So. Halsted St, Chicago, m.

1,000 miršta i dieną
ATHENAI, sausio 21.— Pa

bėgėlių stovyklose Graikijoje 
nuo ligų epidemijų kasdie mir
šta apie 1,000" žmonių.

NEW YORK, sausio 17. — 
Mason Day, prezidentas Barns- 
dall korporacijos, paskelbė, 
kad partija korporacijos virši
ninkų ir inžinierių išplauks iš 
New Yorko sausio 27 d? į Ba
ku aliejaus laukus Rusijoj pri
sirengti prie gręžimo aliejaus 
šulinių ir jų oj>eravimo.

VILNIUS
Gruodžio l3 d. vakare neži

nomi piktadariai, išmušė 
spaustuvės “Zorzos” langą, įsi- 
briovė i vidų ir ten išbarsiu 
ir sumaišė raides, išvartė ka
sas, suplėšė “Dziennik Wilen- 
ski” rankraščius. Nuostoliai 
siekia ligi dviejų miltonų lenk, 
markių. Pasak spaustuvės sa
vininko, piktadarių butą spaus
tuvės darbo žinovų. Visas už
puolimas <larytas tikslu sulai
kyti dienraštį “'Dziennik \Vi- 
lenski.”

Gruodžio 7 d. Vilniuje sude
gė Nėporto degtukų fabriką. 
Nuostoliai siekia keliolikos 
milionų markių.

Gruodžio 6 <1. Vilniuje jna- 
dčjo eiti naujas gudų laikraš
tis “Nasza Buduczyna.”

Lenkų ministerių taryba nu
tarė priverstiną kariuomenei 
ėmimą ir Vilniaus krašte. 
Taip, gruodžio 11 ir 12 d. jau 
buvo šaukiami vyrai, gimusie
ji 1901 m.

Antiseniintinis lenkų studen
tų bruzdoj imas plečiasi. Visos 
studentų d-jos žydus iš save 
tarpo meta lauk. Taip, gruo
džio 10 d. buvo studentui me
dikų draugijos susirinkimas, 
kuris nutarė visus žydus iš sa
vo draugi,įos pašalinti.

Dabar Vilniaus gatvėse prie 
įvairių koperatyvų ir vaildžios 
įstaigų stovi ištisos eilės žmo
nių, norinčių gauti cukraus. 
Žmonės stumdosi, riejasi, stim
pa šaltyje — tikras gatvės re
ginys. Visai prisimena tikroji 
Rusijos priešrevoliucinė tvar
ka.
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Chiagos lietuviai karštai ir 
duosniai remia Klaipėdiečius
Ruhr grobikams nevyksta
Darbininkai kovoja su grobikais

Klaipėdos kraštas priside
da prie Lietuvos.

Klaipėdos seimas nutarė pri
sidėti prie Lietuvos; prašo 
Ijietuvos pagelbos. Taipjau

kauti krašto nuraminimui jei 
bus tam reikalo.
Lenkų karo laivas jėjo Klaipė

dom Lietuvos protestas.
AVASHINGTON, sausio 17 

(L1B). — Lenkų karo laivas 
sausio m. 16 d. įplaukė Klaipė-

kreipsis į Amerikos valdžią. dos uostau. Uetuvos vyriau
sybė prieš tai užprotestavo. 
Lietuvos Atstovybė Washing-HEIDEKRUG

mis), Klaipėdos krašte, sausio tone šiandie pasiuntė Valstybės
20 (Rašo Donald Day). - 
inas susirinkimas
Lietuvos valdžios įvyko šįva- Lietuva žinodama apie lenkų 
kar vietos teatre. Tapo priimta ’ ^kartotinas pastangas užimti 

Lietuvos teritorijas, mato len
kų karo laivo įėjime Klaipėdon

Pir- Departamentui notą, kurioje 
Mažosios pranešė Amerikos valdžiai, kad

rezoliucija, prašanti prezidento, 
Hardingo ir Amerikos valdžios j 
paremti ir pagelbėti Klaipėdos 
gyventojams paliuosuoti tą 
kraštų nuo talkininkų kontro-( 
lės. Mažosios Lietuvos vald-; 
žia taipjau vienbalsiai nutarė 
Klaipėdos kraštų prijungti prie 
Lietuvos ir paprašyti Kauno 
valdžios suteikti finansinę ir 
m iii tarinę pagalbą.

Apie 100 delegatų, daigiausia 
valstiečių , dalyvavo šiame 
“parlamento” susirinkime. Jie 
buvo išrinkti iš 36 Klaipėdos 
krašto miestelių; didžiumoj jie 
buvo amerikiečiai-lietuviai. Su
sirinkimas užsibaigė šauks
mais “Valio”! už prezidentų 
Hardingą, taipjau Amerika ir

grąsinimą Lietuvos nepriklau
somybei ir todėl protestuoja 
prieš tų lenkų žygį.
Lenkų karo laivas pasitraukė 

iš Klaipėdos.
WASIEINGTOiN, sausio 18 d. 

(JLLB). — Lenką karo laivas 
pasitraukė iš Klaipėdos.

Masinis susirinkimas dėl 
Klaipėdos

Surinkta aukų apie $3,000

Vakar First Regi m en t Ar-tada už Lietuvą.
Naujosios valdžios nariai ry- 1—✓ -------

to atvyks į Klaipėdą perimti mitingas dėl Klaipėdos krašto 
administracijų. Klaipėdos gy- ivykių.
v en tojai žiuri į miesto paėmi-

įnory svetainėje įvyko masinis

mų ramiai, kadangi jie turėjo 
didelio vargo vedant prekybų 
Vokietijos pinigais, nes kiek
viename atsitikime prisieidavo 
vartoti nuo 10 iki 15 svarų po- 
pieros. Sukilėliai gi moka 
penkis litus už 50 centų (Ame
rikos) vertės prekių.

Kiekviena šeimina Klaipėdos 
krašte yra reikalinga pagalbos. 
Lietuva leidžia savus pinigus, 
vadinamus litais, pasekant A 
merikos sistema dolerių ir 
centų. Tie pinigai yra paremti 
$5,000,000 Amerikos pinigais.

Klaipėdos klausimo Išspren
dimas laukia atvykimo amba
sadorių tarybos siunčiamos iš 
Paryžiaus komisijos.

Suvėlintos of letalines 
žinios

Lietuva nedalyvavo Klaipėdos 
sukilime.

KAUNAS, sausio 16 (Elta). 
Klaipėdą paėmė sukilėliai. 

Gyventojai džiaugsmingai suti
ko pasipuošę vėliavomis; visam 
krašte ramybė.

Atsakyme antron Poincare 
noton Galvanauskas pakartojęs 
vyriausybės nedalyvavimą 
Klaipėdos judėjime, pabrėžė, 
kad turi pilną pasitikėjimą 
Alijantų sprendimu, kurs ati
tiks Versailės traktato dvasiai. 
Vyriausybė apsiima tarpinin

Kantrųs ir lėti Klaipėdos 
žmonės, pagalios, pasiryžo sa
vo likimu rūpintis patys. Per 
ketverius metus Klaipėdoje 
vyravo franeuzai, kurie mind
žiojo vietos žmonių teises ir 
tyčiojosi iš jų aspiracijų. Išsi- 
sekė klaipėdiečių kantrumas ir 
jie pareiškė visam pasauliui, 
kad ilgiau vergauti jie nebeno
ri. Jų balsas pasigirdo visur. 
Jie kreipėsi į Amerikos lietu
ves prašydami kaip moralinės, 
taip ir medžiaginės paramos 
savo kovai už laisvę ir teisę 
rūpintis savo likimu.

Amerikiečiai suprato mo
mento rimtumą ir vakar 2 vai. 
po pietų skaitlingai susirinko į 
First Regiment Armory. Tiesa, 
buvo galima tikėtis skaitlin
gesnio susirinkimo. Bet reikia 
žinoti, kad viskas buvo daro
ma ant greitųjų. O tai turint 
galvoje, mitingų galima skaity
ti pilnai nusisekusiu.

Susirinkimą atidarė Komi te- , 
to pirmininkas, p. Bradchulis, 
Orkestrą griežia Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Bradchulis 
pakviečia Dr. Zimontą pirmi
ninkauti susirinkimui.

Dr. Zimontas sumini visus 
programo dalyvius ir pristato 
p. Elias kalbėti. Elias atpasa
koja komiteto, kuriu įėjo jisai, 
p. Komaiko ir adv. Kodis, ke
lionę į Washingtoną ir kas ten 
buvo padaryta.

Dainuoja p-ni Bručienė.
Pristatoma kalbėti Naujie

nų” redaktorius, P. Grigaitis. 
Grigaitis palygina šį mitingą

su tuo, kuris buvo sušauktas 
tuoj po to, kai lenkai užėmė 
Vilnių. Tada, sako kalbėtojas, 
mes susirinkome nusiminę, nu
puolusiu upu, nes netekome 
Vilniaus. Bet šiandien mes gy
vename kitokiu jausmu: Klai
pėdos žmonės pasiryžo numes
ti svetimų jungų ir mes susi
rinkome čia tuo tikslu, kad pa
dėti jiems tų kovų laimėti.

Bet kodėl šis mitingas nėra 
toks skaitlingas, kaip buvo 

1 anasai? — klausia kalbėtojas. 
Tą klausimų jisai aiškina seka
mai. Vilnius lietuvių tautai 
yra labai svarbus istoriniu 
žvilgsniu. Su Vilnium mus 
riša tradicijos ir sentimentas. 
Kas kita su Klaipėda. Per pas
taruosius penkius šimtus metų 
Klaipėda buvo svetimų įtakoje. 
Lietuvos žmonės mažai kų 
apie ją težinojo. Bet tai dar 
nereiškia, kad Klaipėda nėra 
Lietuvai svarbi. Atpenč, Klai
pėda turi didesnės svarbos, 
negu Vilnius. Ir štai kodėl Klai 
pėda yra vienintelis išėjimas į 
jurų. Jei lenkams pasisektų 
ten įsitvirtinti, tai Lietuva tu
rėtų žūti. Ji atsidurtų lenkų 
militarizfno žiotyse: butų spau 
džiama iš dviejų šonų — Vil
niaus ir Klaipėdos. Kaip ilgai 
Lietuya galėtų tverti tokiai pa
dėčiai susidėjus?

Bet Klaipėda turi ir pasauli
nės reikšmės. Kudhl anglų laik
raščiai deda plačiausių prane
šimų apie Klaipėdos sukilimų? 
Pirma lietuviams nieku budu 
nebuvo galima įsiprašyti į did
žiulius laikraščius: Apie jų mi
tingus ir protestus būdavo de
dama vos porų eilučių ir tai 
tokioje nežymioje vietoje, kur 
sunku ir surasti. Kodėl viskas 
taip staiga atsimainė?

v
Klaipėdos sukilimas uždavė 

smūgį Francijos ir 'Lenkijos 
militarizjnui. Jei tam milita- 
rizmui butų pasisekę sutrem
ti Klaipėdą, jis, be abejojimo, 
butų pradėjęs Baltiko pakran
te skverbtis į (Latviją, Estoni- 
jų, Finlendiją, kad pagalios į- 
leidus savo plėšrius nagus į 
Rusiją.

Taip dalykams esant, Klaipė
dos gyventojų kova turi pasau
linės reikšmės. Jei ta kova bus: 
laimėta, tai militarizmo sienO-ę 
je bus padaryta spraga, pro ku
rių ims veržtis demokratybės 
jėgos ir, pagalios, parblokš mi- 
li tariamą.

Kalbėtojas ragina remti 
Klaipėdos žmones. Visų pir
ma reikia pinigų tam, kad su
šelpti šeimynas tų žmonių, ku
rie jau žuvo kovoje. Franeuzų 
kontrolė privedė kraštą prie 
didžiausio vargo. Tik saujelė 
spekuliantų ir šmugelninkų 
nori “freištato”, nes jie daro 
gero pelno, spekuliuodami 
markėmis ir slapta veždami 
spiritą į Lietuvą.

Grigaičio kalba sukėlė dide
lio entuziazmo publikoje. Buvo 
matoma, kad žmonės tikrai jau 
čia, jog Klaipėdos likimas juos 
gyvai apeina.

Dainuoja genb. svečias, Mi
kas Petrauskas.

Seka kalba. P-nas Bagdžiu- 
nas sako, jog chicagiečiai vi
suomet yra pirmi eiti Lietuvai 
į pagalbą. šį kartą jie irgi pri
valo parodyti, kad moka su*

Ruhr grobikams nevyksta
\ ... I ■■■■■■■....................................... ......

Bet pastatė pavojun visą Eu
ropą.

(Seka ant 2-ro pusi.)

LONDONAS, sausio 21. — 
Pasak Anglijos oficalinių rate
lių, dešimt dienų Francijos 
okupacijos Ruhr, kad privertus 
Vokietijų užmokėti kontribu
cijų, pastatė Europų į dideli 
pavojų socialinio, ekonomi
nio ir industrinio suįrimo, ku
riame atsidūrė ir patįs grobi
kai — Francija ir Belgija.

Anglija nieko neveikia, bet 
Italija karščiuojasi ir prašinė
ja Anglijos daryti pastangų su
taikinti ir iškraustyti francu-' 
žus iš Vokietijos. Bet tai nė 
kiek nepaskatina anglų veikti.

Anglai tvirtina, kad viskas, 
ką Belgija ir Francija darė 
Vokietijoje, davė tik neigiamus 
rezultatus. Pasinaudojo tik 
Anglija, kuri gavo didelius 
angjių užsakymus iš Vokieti
jos, kurių betgi ji nenori, ka
dangi jie pakėlė anglių kainą 
pačioje Anglijoje. Ir anglai ne
sitiki, kad franeuzai savo puo
limu k-nors pelnys ir ateity.

Anglai sako, kad franeuzų 
puolimas parodo tik norų vieš
patauti ant kitos šalies, kas 
nėra pelninga. Anglai jau paty-> 
re tai iš kovos su airiais ir iš 
karo su turkais. Jie atsimena 
ir talkininkų ^nesėkmingą ka
rą su Rusija. Jie nurodo ir j 
Klaipėdą, kur beginkliai gy
ventojai nuvertė okupantus, 
kuirie bandė paminti žmonių 
teises.

Darbininkai negali nieko 
veikti parlamente, kad sustab
džius Frakcijos puolimų Vo
kietijos, todėl jie rengs tuk-1 
fttančius masinių mitingų ir 
reikalaus, kad veiktų tautų są
junga, kurios iaryba susiren
ka Genevoje sauiso 31 d. Val
džia betgi mano, kad tautų są
jungos pastangos bus bergž
džios ir ta si}junga neįstengs 
sulaikyti grobikų.

Franeuzai briausis gilumon 
Vokietijos

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

Grūmoja pulti Hanover. Vokie
čiai priešinsis. Darbininkai 
remia valdžią.

BERONAS, sausio 21. — 
Gen. Nollett, galva talkininkų 
komisijos pranešė Vokietijos 
valdžiai, kad Francija veikiau
sia briausis ir toliau į Vokie
tiją ir užims net Hanover. 
Pirmiausia bus užimti Hamm 
ir Munater, bet daromi yra 
prisirėngimai eiti iki Hanove
rio.

Žinia gali pagimdyti baisų 
sujudimą, todėl'valdžia jos ne
išduoda Vokietijos laikraš
čiams. Betgi tūli valdininkai 
yra palinkę skaityti tai tik kai
po Francijos gruTrreįuną^^kad 
tuo privertus Vokietijos val
džią nusileisti. Bet kiti su tuo 
nesutinka. Jie nurodo į Rusijos 
paskelbtus laike karo slaptus 
dokumentus, kurie rodo, kad 
jau tada Francija norėjo išda
linti Vokietiją ir padaryti Ha
noverį nepriklausoma valsty-

ministeire sako, kad 
nors Vokietija ištraukia karei 
vius iš Munster, kad išvengus 
susirėmimo su franeuzais, bei 
toliau trauktis nebemano ir jei
gu franeuzai eis toliau, tai

jiems pastos kelią Vokietijos 
kariuomenę. Apie tai jau tapo 
pranešta Francijos premjerui 
Poincare.

Valdžia sako, kad visa šalis 
yra susivienijusi ir visi remia 
valdžią. Visos darbininkų uni
jos taipjau remia valdžią ir 
nutarė, kad jos visais galimais 
budais priešinsis franeuzų oku
pacijai ir ją trukdys. Tai reiš
kia, kad Ruhr distrykte gal
būt bus paskelbtas generalinis 
streikas.

Ypač visi nusistebėjo, kad 
300,000 lenkų darbininkų Ruhr 
disrikte, kuriais franeuzai la
biausia pasitikėjo, nusitarė ei
ti išvien su vokiečiais darbinin
kais ir kartu su jais kovoti 
prieš franeuzų okupacija.

Ruhr darbminkahkovoja su 
franeuzais

Prasideda streikai; tariasi dar 
daugiau streikuoti ir visaip 
priešintis grobikams.

*
ESSEN, sausio 21. — Ruhr 

gręsia suįrimas. Franeuzai ren
giasi kaip nors gauti anglių, o 
vokiečiai rengiasi griežtai tam 
priešintis. Delei to gali kilti 
streikas, bedarbes, užsidaryti 
dirbtuvės, sumišimai ir visiš
kas suįrimas to turtingo ir 
veiklaus krašto.

Ruhr darbininkai rodo, kad 
jie rems Vokietijos valdžią iki< 
pastaros visomis savo jiegoinis. 
Geležinkelių darbininkų taryba 
nutarė negabenti anglių į Fran- 
ciją. Jie paskelbė, kad jie pil
nai remia angliakasius, kurie 
atsisako dirbti “po durtuvais.” 
Pirmadieny įvyks visų darbi
ninkų unijų susirinkimas, ku
riame dalyvaus narys vyriau
sios tarybos Berline.

Telegrafistai užprotestavo 
geu. Degoutte. Jie sustreikuos 
pirmadieny”;, jei nebus ]>aliuo- 
suoti Esseno pašto viršininkas 
ir kiti valdininkai.

Taryba, atstovaujanti 45,000 
darbininkus Fritz Thyssen kon
troliuojamose dirbtuvėse, siun
čia delegaciją pas gen. Degou- 
tte, komanduotojų okupacinių 
spėkų, pranešti jam, kad jie 
sustreikuos, jei kasyklų savi-j 
ninkai nebus paliuosuoti. Viso 
yra areštuota 21 kasyklų savi-1 
ninkai ir valdininkai. Jie bus 
atiduoti karo teismui už ne
pildymą franeuzų įsakymų.

Apie 6,000 angliakasių jau 
streikuoja delei kariuomenės 
užėmimo kasyklų. Vakar tapo 
užgriebta dar daugiau valsty
bės kasyklų, bet anglių į Fran
ci jų išgabenti nepasisekė. Ge
ležinkeliečiai plaušo įsakymų 
iš Berlino negabenti anglių į 
Franciją, o okupantai dar ne
bandė priešintis geležinkelie
čiams. Visi Esseno bankai už
sidarė franeuzams užgriebus 
neichsbanką.

Franeuzai visu parubežiu 
tarp okupuotojo Ruhr ir ne
okupuotosios Vokietijos įstei
gė visą eilę muitinių. Keletas 
valdininkų, kurie atsisakė fran
euzų klausyti, tapo deportuoti 
į Vokietiją.

Fraųcuząi su belgais nutarė 
išleisti vasario 1 d. naujus pi
nigus dėl Ruhr- Jie galbūt va
dinsis frankais, o ne markė
mis ir bus paremti Ruhr tur
tu.

Turkai prisirengę karui
35,000 kareivių prisirengę pul 

ti Mosul.

ATHENAI, sausio 21. — Iš

1,000 miršta į dien?
ATHENAI, sausio 21. Pa

bėgėlių stovyklose Graikijoje 
nuo ligų epidemijų kasdie mir
šta apie 1,000 žmonių.

talkininkų šaltinių gautos pati
kimos žinios rodo, kad Turki
jos karinis judėjimas yra at
kreiptas netik prieš graikus, 
bet yra daug platesnis. Tvirti
nama, kad didžiausia Turkijos 
armija yra sukoncentruoti ne 
gynimui Dardanelų per takų, 
bet puolimui ant Arabijos. Ži
nios sako, kad 35,000 kareivių 
yra sukoncentruota puoli m m 
ant Mosul aliejaus laukų, je 
tai bus nutarta padaryti.

Turkams betgi nepasisekė 
sukoncentruoti didelių spėkų 
Trakijoje, delei aštraus daboji
mo Anglijos laivyno, kuris sto-
vi Dardaneluose. Tečiaus tur
kams pasisekė įgabenti ginklų 
ir amunicijos ir jie skubiai gin 
khioja Trakijos valstiečius.

Rado augliy lauką
LONDONAS, sausio 14. .— 

Rusijos prekybos delegacija 
sako, kad Rusijos kasyklų eks
pedicija šiaurinėje Siberijoje 

rado anglių laukus, siekiančius 
apie 10,(MM) kvadnat. viorstų. 
Kasyklas esą galimu išvystyti 
prie poliarinių sąlygų. Ekep-2- 
dicija taipjau suradusi naują 
salų apie 200 v. į šiaurę nuo 
Enisejaus upės įpualiaiih. Ten 
tapęs rastas pašto maišas, 
priklausęs šiaurės tyrinėtojui 
Amundsen.

UN1ONTOWN, Pa., sausio 
18. — Streikas Gonnellsville 
minkštų anglįių apygardoj tapo 
oificialiniai atšauktas delegatų 
nuo 97 angliakasių unijos lo
kalų, kurie laikė savo susirin
kimų šiandie New Salein.

PHIL.ADELPIHIA, Pa., sau
sio 19. —< 3 žmonės tapo rasti 
negyvi pilname gaso kambary
je. Jie jau trejetų dienų kaip 
buvo užtroškę gasu. Jie buvo 
danbininkai ir pas juos rasta 
munšaino.
_ C

N!EW YORK, sausio 17. — 
Mason Dayr, prezidentas Barns- 
dall korporacijos, paskelbė, 
kad partija korporacijos virši
ninkų ir inžinierių išplauks iš 
New York o sausio 27 <1. j Ba
ku aliejaus laukus Rusijoj pri
sirengti prie gręžimo aliejaus 
šulinių ir jų operavimo.

VILNIUS
Gruodžio i3 d. vakare neži

nomi piktadariai, išmušė 
spaustuves “Zorzos” langą, įsi- 
briove į vidų ir ten išbarstė 
ir sumaišė raides, išvartė ka-
sas, suplėšė “Dzien-nik Wilen- 
ski” rankraščius. Nuostoliai 
siekia ligi dviejų milionų lenk, 
markių. Pasak spaustuvės sa
vininko, piktadarių butą spaus
tuvės darbo žinovų. Visas už
puolimas darytas liksiu sulai
kyti dienraštį ‘"Dziennik Wi- 
lenski.”

Gruodžio 7 d. Vilniuje sude
gė Naporto degtukų fabriku. 
Nuostoliai siekia keliolikos 
milionų markių. r'

Gruodžio 6 d. Vilniuje pra
dėjo eiti naujas gudų laikraš
tis “Nasza Buduczyna.”
Lenkų mvnisterių taryba nu

tarė priverstiną kariuomenėn 
ėmimą ir Vilniaus krašte. 
Taip, gruodžio 11 ir 12 d. jau 
buvo šaukiami vyrai, gimusie
ji 1901 m.

Antisemintinis lenkų studen
tų bruzdėjimas plečiasi. Visos 
studentų d-jos žydus iš save 
tarpo meta lauk. Taip, gruo
džio 10 d. buvo studentų me
dikų draugijos susirinkimas, 
kuris nutarė visus žydus iš sa
vo draugijos pašalinti.

Dabar Vilniaus gatvėse prie 
įvairių koijieratyvų ir vaildžios 
įstaigų stovi ištisos eilės žmo
nių, norinčių gauti cukraus. 
Žmonės stumdosi, riejasi, stim
pa šaltyje — tikras gatvės re
ginys, Visai prisimena tikroji 
Rusijos priešrevoliucinė tvar
ka.

Priminimas
Jys, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus ri^a su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiustas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Isties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus aųgštame kurse.

t Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

dt per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
tuvos žmonės ir taip pataria Lietuvosprašo I 

bankai.

1739 So. Halsted St., Chicago, m.
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Pirmadienis, Sausis 22,1923

Masinis mitingas dėl 
Klaipėdos

(l'W nuo l-m» pual.) 
prasti ir įvertinti momento 
svarbumų.

Renkama aukos. Surenkama 
$1,700. Dainuoja p-lė Rakau
skaitė.

Pristatoma kalbėti kun. 
Rumšas. Jisai nurodo į tų fak
tų, jog Klaipėda turi priklausy
ti Lietuvai ir teisybės žvilgs- 
Bįu. Klaipėda nuo senų se- 
■ovte yra lietuvių apgyventa. 
Per šimtmečius ten gyveno lie
tuviai. Nepaisant didžiausių 
priešo pastangų sunaikinti lie
tuvybę, jiems nepavyko to at
siekti. Net Lietuvos atgimimo 
vajus prasidėjo Klaipėdoje. 
Pirmas laikraštis “Aušra” gi
mė Mažojoje Lietuvoje. Tautų 
Lyga, kuri lietuviškai sakau’ 
Įrra tautų liga, negalės išplėšti 
Klaipėdos iš Lietuvos.

Kun. Rumšas kalbėjo gyvai 
ir labai sumaniai apeliavo j

suręs by France and other, išrišimas, tad visi lietuviai ir 
powers, such as sending of mi- kiti gyventojai, kuriems rupi 
litary, navai, aviation and other 
expeditions to Memel, and, at 
the šame time, in effecting an 
immediate settlement of the 
Memel ųuestion by a decree of 
the Council of Ambassadors, re- 
storing the district to Lithua- Vų.
nia; and be it finally
tESOLVED, That the copy of 

this Resolution be promptly 
transmitted to the President 
and to the Secretary of State of 
the United States of America.

CHICAGO LITHUANIAN
KLAIPĖDA (MEMEL) 

C0MMI1TEE ,
3251 Soutlp Halsted Street, 

Chicago, III.
FRANCIS P. BRADCHULIS 

' Chairman.
MISS LEON GAIZAT

Secretary.
APPROVED BY THE 
COMMITTEE ON PRESS 
AND RESOLUTIONS:

Joseph J. Hertmanowicz
P. Grigaitis
Rev. Dr. I. Cesaitis.

krašto likimas, remkite šitų 
komitetų! Jis užsiims labiau
sia tuo, kad iš visų lietuvių 
gavus pažadų su vardo parašu, 
jog jie, kaipo lietuviai iš teisin
gumo atžvilgio stoja už Lietu-

“Kada norėsime savo tėvy
nę. išgelbėti, tai ir išgelbėsime. 
Tad visi stokime kaip vienas! 
Vardan šviesios lietuvių atei
ties visi prie darbo!”

Kaip žinia, nesenai Klaipėdos 
krašte ištiko sukilimas, kuria- 

I me sukilėliai paėmė ' ir Klai- 
'!pėdų, priversdami francuzų 

garnizonų sudėti savo ginklus, 
j Tuo sukilimu ir vadovavo šis 

i Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetas. Tas komitetas taip
jau sudarė laikinę krašto val
džių, o dabar sušaukė eSimą, 

Į kuris nutašė Klaipėdos kraštų 
’ prijungti p Lietuvos.

Dieną 86c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-80c (ir taksai).

MAJĖSTir
H thfatre

Mnnroą gut. arti State 
Beper«toglui« Vodevilius 

čafrUd., Setemad. 
šv«atlMh

Tel. Varde 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

19c (MMHrimt iodted., 
ffshnmd. ir švooima.

8 Dideli kvmodlntai aktai ir 
krnt. pavaitotai.

‘•Kur gauni pilną pini*ų vartę-”

7RABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

>ilius visokiems 
•eikalams. Kaina 
prieinama. <

33įJ) Auburn
Avė., Chicago.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Adomas Jakštas. 5 
100 puslapių. Kaina — 40c.

K. GUGIS
ADVOKATAS
MiMto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-1S
Tai. Central 4411. Vai nuo 9^0

Gyvenimo vieta:
8823 8o. Halated Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. klekvten 
ną vakarą, iiskyrus utarnlnką ir 
ketvergą. Nediliomia nue 9 iki Ifi 
ryto.

.............  ..................Z

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimi. Ko 
mums reikia. Iš mušikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji Metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Ma&ovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varles politikas. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždes.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1730 So. Halsted St., t Chicago, III.

Tel. Randolph 4758

žmonių jausmus. Tuo patim 
laiku jis prašė aukų antru kar
tu.

Renkama aukos.
Dainudja choras.
Pristatoma kalbėti p. Ko^ 

maiko, iš Lietuvos paeinantis 
žydas. Jis kalba trumpai. Skir
damas nuo savęs stambių auka, 
jis prašo susirinkusiųjų prisi
dėti prie jo kompanijos ir su 
(landi šimto dolerių aukų Vė
liau kvota pakeliama. Pirmuo
ju kompanijon įstojo kunigas. 
Tai sukelia publikoje juoko.

Ant galo, p-lė. Gaizaitė pris
tatoma skaityti rezoliucija. 
Rezoliucija pirimama.

Aukų ant vietos surinkta 
K2.2(M), o su pasižadėjimai 
apie $3,000.

Aukos turės būt išsiųstos bė
giu 43 vai. Mažosios Lietuvos 
Vyriausiam Gelbėjimo Komite
tai. — Rap.

Vakarykščiame milžiniška
me susirinkime First Regiment 
Armory tapo priimta sekama 
rezoliucija, kuri bus pasiųsta 
prezidentui Hardingui ir Vals
tybės Sekretoriui:

RESOLUTION

Klaipėdos krašto liotuviy
Rišimas

Iš Klaipėdos gauta sekamų 
Vyriausiojo Gelbėjimo Komite
to pranešimų apie susidarymų 
to komiteto ir to krašto lietu
vio kvietimų veikti ir kovoti už 
savo teises:
“Klaipėdos Krašto Gyventojai 

Nesnaudžia!
'“Artinantis laikui, kada ma

noma galutinai išspręsti Klai
pėdos krašto likimų, krašto 
gyventojai, ypač lietuviai, ku
rių čia daugiausia, vis labiau 
ir labiau susirūpina šiuo klau
simu: “Kart bu» iš nlu»ų? ar 
’dhislm lenkam, ar busim lais
vi?” Jeib nepakliutumėm į 
vergiją, Gruodžio 13 d. Klaipė
doje įsikūrė Laikinasis Mažo
sios Lietuvoj Gelbėjimo Komi
tetas.

“Šilan komitetai! išrinkti
^rekis, Lebartas, šaulinskis, 
Bruvelaitis ir kiti. Beto šitame

Pi.*eoas Pas
advokatas 

Ofisas vidunmieatyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 Se. La ISaUe SK 
Room 1808 

Valandos: 9 ryto iki K po pietą

Namų Te!.; Hyda Park 8895

i

I

Į

Į

Šalies Duris
Visur Jungtinėse Amerikos Valstijose — pas duris 
visoj šaly — krautuvininkai kasdien pristato Bordeno 
Garaodint^ji Pieną. Lietuvės 1 šeimininlcės pradeda 

.’k z

pirktis pieną nuo krautuvininkų, nes Bordeno Kom
panija aprūpina jų reikalus.

Borden’o Garuodintasis Pienas yra tyras kaimovpienas su 
paliktais jame paviršiais. Jis yra geriausias pienas namų 
reikalams, kur tik pienas reikalingas. Ar bandei kada 
jį su kava? Jei pabandys^ tai patirsi, kad kava turi vi
sai kitokį skonį. Jis yri puikus virimui visur, kur tik 
pienas, ar paviršiai vartojama.

ATSIMINK

V. W. RUTKAUSKAs'i 
Advokatas

29 So. La Baile SL Room B84
Tel.: Central 6399

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y arda 4681

Te). Haymarket 3669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietevis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avea I 
Ofiao vai.: nuo 9 iki 5 ir nue 7 Iki (

l 9 vakare. *

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Omitra) 2689

Rec. 8298 Se. Halsted 81.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va],x

........ —

Adopted by the American Lith
uanians at the Ma.ss-Meeting 
held at First Regiment Arm- 
ory, Chicago, Illinois, Janoary 
Twenty First, Nineteen Hund- 
red Twenty Three.

WHEREAS, The uprising of the 
Memel (Klaipėda) Lithuanians 
is a form of heroic expression 
of self-determination of the 
people, i n perfect accord with 
the universally accepted doc- 
trino of human rights; and 
WHEREAS, The Lithuanian 
rights to be the district in ques- 
tion are firmly established by I 
the common consent of the Al-, 
lied ant Associated Powers, on 
the basis of which the district 
was separated 'from the ręst of I 
East Prussia by the Treaty of ' 
Versai'lles, and provisionally ad- 
ministrated by France; and 
WHEREAS, By the vvill of the 
inhabitants of the district of | 
Memel, and by its spontaneous i 
manifestalion, Ihe authority 
over the district has passed im
to Lithuanians, where it belongs ’ 
by all rights, and the proper er- 
der has been established there 
by this Lithuanian Authority;. 
and
VVIIEREAS, Any effort on the i 
part of France or any other 1 
power vvhatever, to deprive the i 
Lithuanians of the authority in 
the premises, would< constitute 
an effort at a subjugation of a 
free people, ^ind inevitably lead 
to International complications, 
and a po^ible war; therefore 
BE IT /RESOLVED, That the 
Lithuanians enjoying the Citizen 
ship <»f America appeal to the 
governrffent of the United States 
oL erica for a prompt ūse of 
įįĮfgood office i n preventing any 
further clash of arms, as well 
tis the ūse of any coersive mea-

komitete sutiko Lietuvos Pat- 
riarkas, senas lietuvių veikėjas 
Martynas Jankus, šitas komi
tetas skaitosi centralinis ir sa
vo buveinę turi Klaipėdos mie
ste. Jo tikslas: veikti j Klaipė
dos krašto gyventojus, kad 
musų kraštas peri provizorinį 
ar nuolatinį “Freištatų” nepa
tektų lenkų vergovei!. Šitas 
komitetas platina atsišauki
mus, rengia susirinkimus ir 
varo kitų propagandos darbų. 
Visuose Klaipėdos krašto kam
puose steigiasi šito komiteto 
skyriai. Kadangi jau visai arti 
Klaipėdos krašto sutvairkymo

v

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Heatmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams rissidos 
patarnauju kungeriausiaL 

M. Yuška,
3228 W. 38th StH Chicago. BĮ.

ylcbe?. ®
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink 

br. Milės Antiniu Pilis
One or two and the pain stops

Contain no habit-formlno druos
Have you tried Dr. Milės’ Nervinu?

vou.1' Druįuist

2.

3.

THE

bertieji
UNS.WEETEN£D

JvAPORATEpl|
Milk

''.'f, 
v/!'

* • ix‘ • ■/

Borden’o Garuodintasis Pienas yra dusyk riebesnis 
už( paprastą pieną. Pareina vartoti puse vandens ir 
puse Borden’o Garuodintojo Pieno, jei nori vartoti jį 
kaipo paprastą pieną.

Jei turi savo receptą, kur reikia paviršiu, imk tą pa
čią*’apštį Borden’o Garuodintojo Pieno, kaip pavir
šių.

J ’Borden’o Garuodintasis Pienas yra ekonomingas var
toti.

Jūsų krautuvininkas žino, kad Borden’o pienas yra 
saugus ir tyras, kuris suteikia pilnų patenkinimą vi
siems jo kostumeriams. Todėl jis laiko jį tamstai.

Nusipirk skardinaitę šiandien ir buk taupi šeimininkė.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Chicagoj ofisas:
510 N. Dearborn Street

TELEFONAS DEARBORN 3105

’r. • ‘i,/,

■

Herman P. Haase 
x ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. Washington SL 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1101 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boitlevard 6737 

...... ........ . ■■ i » —« i .

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

kiti gerai žinomi PLOSčIAl
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garnitura.5 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $82.50 ir $37.50..

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.

GARSINKITIES NAUJIENOSE
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NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Masinis mitingas dėl 
Klaipėdos

(Tąsa nuo 1-ma pual.)

likimas, remkite šitą 
labiau- 

kad iš visų lietuvių 
gavus pažadą su vardo parašu,

Dieną 86c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-S0c (ir taksai)

MAJESTirPl-THF ATRE W
RUDENS AIDAI

prasti ir įvertinti\ momento 
svarbumą.

Renkama aukos. Surenkama 
$1,700. Dainuoja p-lė Rakau
skaitė.

Pristatoma kalbėti kun. 
Bumšas. Jisai nurodo į tą fak
tą, jog Klaipęda turi priklausy
ti Lietuvai ir teisybės žvilgs- 

senų se- 
apgyventa. 

gyveno lie- 
didžiausių

riju. Klaipėda nuo 
■ovte yra lietuvių 
Per šimtmečius ten 
tuviai. Nepaisant 
priešo pastangų sunaikinti lie
tuvybę, jiems nepaiko to at- 

‘ siekti. Net Lietuvos atgimimo 
vajus prasidėjo Klaipėdoje. 
Pirmas laikraštis “Aušra” gi
mė Mažojoje Lietuvoje. Tautų 
Lyga, kuri lietuviškai sakant 
vra tautų liga, negalės išplėšti 
Klaipėdos iš Lietuvos.

Kun. Bumšas kalbėjo gyvai 
ir labai sumaniai apeliavo į 
žmonių jausmus. Tuo patim 

' laiku jis prašė aukų antru kar
iu.

Renkama aukos.
Dainuoja choras.
Pristatoma kalbėti p. Ko- 

maiko, iš Lietuvos paeinantis 
žydas. Jis kalba trumpai. Skir
damas nuo savęs stambią auką, 
jfs prašo susirinkusiųjų prisi
dėti prie jo kompanijos ir su 
daryti šimto dolerių auką Vė
liau kvota pakepama. Pirniuo- 
ju kompanijon įstojo Jtunigas. 
Tai sukelia publikoje .juoko.

Ant galo, p-lū Gaizaitč pris
tatoma skaityti rezoliuciją. 
Rezoliucija pirimama.

Aukų ant vietos surinkta 
$2,‘2(X), o su pasižadėjimai 
apie $3,000.

Aukos turės būt išsiųstos bė
giu vai. Mažosios Lietuvos 
Vyriausiam Gelbėjimo Komite
tai. — R»p.

suręs by France and other, išrišimas, tad visi lietuviai ir 
powers, such as sending of mi- kiti gyventojai, kuriems rupi 
litary, navai, aviation and other krašto 
expeditions to Memel, and, at komitetą! Jis užsiims 
the šame time,^in effecting an šia tuo 
immediate settlement of the
Memel ųuestion by a decree of jog jie, kaipo lietuviai iš teisin- 
the Council of Ambassadors, re- gumo atžvilgio stoja už Lietu- 
storing the distriet to Lithua- Vą. 
nia; and be it finally 
iESOLVED, That the copy of 

this Resolution be promptly 
transmitted to the President 
and to the Secretary of State of 
the United States of America.

CHICAGO LITHUANIAN
KLAIPĖDA (MEMEL) 

COMMITTEE ,
3251 South, Halsted Street, , 
. Chrcago, III.
FRANCIS P. BRADCHULIS, 

v Chairman.
MISS LEON GAIZAT, 

v Secretary.
APPROVED BY THE
COMMITTEE ON PRESS 
AND RESOLUTIONS:

Joseph J. Hertmanowicz
P. Grigaitis
Rev. Dr. I. česaitis.

“Kada norėsime savo tėvy
nę išgelbėti, tai ir išgelbėsime. 
Tad visi stokime kaip vienas! 
Vardan šviesios lietuvių atei
ties visi prie darbo!”

\
Kaip žinia, nesenai Klaipėdos 

krašte ištiko sukilimas, kuria
me sukilėliai paėmė ir Klai
pėdą, priversdami franeuzų 
garnizoną sudėti savo ginklus, 

i Tuo sukilimu ir vadovavo šis 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetas. Tas komitetas taip
jau sudarė laikinę krašto val
džią, o dabar sušaukė eSimą, 
kuris nutarė Klaipėdos kraštą 
prijungtiSprie iLdetuvos.

Msnrot gat. arti Stato 
Beperstoglnis Vodeviliu*

itetau ra^vfiaMM
19c (fth'Mrifuit

Rvhttmd. ir Švontae.

8 Dideli kvmedlntai aktai ir 
krnt. paveikiai.

“Kur gauni pilną pinigų vartę.”

l’cl. Yards 1138 

;tanlet p.
MAŽEIKA

TRABORIUS IR 
Balsaniuotojas 
Turiu automo- 

nlius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama. i

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Nauja eilių knyga iš Lietuvos 
Parašė Adomas Jakštas. , 
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iŠ ryto, kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė: Gyvenimo kal
nas. žmonijos idealas. Sap
nas. Ifi VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Ii mušikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
KaKdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Vatkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varles politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

pirmadienis, Sausis 22, 1923

Ik. gugis
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn 8t„ Room 1111-11
Tel. Central 4411. Vai nuo M

Gyvenimo vieta:
8823 So. Halsted *L

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utarninką ir 
ketvertą. Nediliomia nue 9 Ud Ifi 
ryto.

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

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1730 So. Halsted St., Chicago, III

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2H1 W. 22»4 SU kerti Learltt Sk. I
Tetephone Crnod 2512 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir p«e 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visaoM 
teisynuose. Ekeaminavoja Antrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Fermas ir Bisaius. 
Mkohna Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvą išlygų.
V—* ■ ■> ., /

Tai. Randolph 4758

Klaipėdos krašto listuvip 
imsimas Pienas Pas

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLOGU
18 So. U Šalie ftfc 

Room 1808 
Valandos: 9 ryto iki I po pietą

Namą Tai.; Hyda Park 8895 --------------------- ^S..

Vakarykščiame nuilžiniŠka- 
nie susirinkime First Reginient 
Armory tapo priimta sekama 
rezoliucija, kuri bus pasiųsta 
prezidentui Ilardingui ir Vals
tybes Sekretoriui:

RESOLUTION
Adopted by the American Lith

uanians at the Mass-Meeting 
held at First Regiment Arm- 
ory, Chicago, Illinois, January 
Twenty First, Nineteen Hund- 
red Tvrenty Three.

WHEREAS, The uprising of the 
Memel (Klaipėda) Lithuanians 
is a form of heroic expression 
of self-determination of the 
people, in perfect accord with 
the universally accepted doc- 
trine of human rights; and 
WHEREAS,( The Lithuanian 
rights to be the distriet in ques~ 
tion are firmly established by 
the common consent of the Al- 
lied ant Associated Povvers, on 
the basis of which the distriet 
was separated Irom the ręst of 
East Prussia by the Treaty of 
Versai'lles, and provisionally ad- 
ministrated by France; and 
WHEREAS, By the will of the 
inhabitanls of the distriet of 
Memel, and by its spontaneous 
manifėstation, the authority 
over the distriet has passed im
to Lithuanians, where it belongs 
by all rights, and the proper or- 
der has been established there 
by this Lithuanian Authority; 
and i
VVIIEREAS, Any effort on the | 
part of France or any other ■ 
povver whatever, to deprive the i 
Lithuanians of the authority in 
the premises, would constitute 
an effort at a subjugation of a 
free people, and inevitably lead 
to International complications, 
^nd a possible war; therefore 
BE IT RESOLVED, That the 
Lithuanians enjoying the Citizen 
ship of America appeal to the 
government of the United States 
of America for a prompt ūse of 
its good Office in preventing any 
further clash of arms, as well 
us the ūse of any coersive mea-

Iš Klaipėdos gauta 
Vyriausiojo Gelbėjimo 
to pranešimą apie susidarymą 
to komiteto ir to krašto lietu
vių kvietimą veikti ir kovoti už 
savo teises:
“Klaipėdos Krašto Gyventojai

Nesnaudžia!
“Artinantis laikui, kada ma

noma galutinai išspręsti Klai
pėdos krašto likimą, krašto • 
gyventojai, ypač lietuviai, ku-; 
rių čia daugiausia, vis labiau ' 
ir labiau susirūpina šiuo klau- ■ 
simu: “Kaa bus Iš musą? ar ‘ 
kliusim lenkam, ar busim lais
vi?” Jeib nepakliutumėm į 
vergiją, Gruodžio 18 d. Klaipė
doje įsikūrė Laikinasis Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetai.

“Šilan ko'iuitetan išrinkti 
5>trekis, Lebartas, Šaulinskis, 
Bruvelaitis ir kiti. Boto šitame 
komitete sutiko Lietuvos Pat- 
riarkas, senas lietuvių veikėjas 
Martynas Jankus, šitas komi
tetas skaitosi centralinis ir sa
vo buveinę turi Klaipėdos mie
ste. Jo tikslas: veikti j Klaipė
dos krašto gyventojus, kad 
musų kraštas per provizorini 
ar nuolatinį “FreiŠtatą” nepa
tektų lenkų, vergovėn. Šitas 
komitetas platina atsišauki
mus, rengia susirinkimus ir 
varo Įeitą propagandos darbą. 
Visuose Klaipėdos krašto kam
puose steigiasi šito komiteto 
skyriai. Kadangi jau visai arti 
Klaipėdos krašto sutvalrkymo

Komitc-

Tel. Lafayette 4228

mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijos^ ir F --^įį^^ĘlffSįiįį^įf/ 

Italijoj.
DYKAI plr- '-*0

kčjams armonikinė mokykla ar pa- 
mokitiimų 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.
Kuatta Serenelli Accordcon Mfg. Co.
817 Blue Island Avę., Chipigo, HĮ

Išdirbėjai ir I taperi-j ai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbti;

ARMONIKŲ
Geriausią 

pasanly. 
rantuoja- 
mo.< (leftim-jfcj 
čia i metų įfc 
ir žcmesni-K

kaino- M ■ - V i
negu Į ' —reMPy^OT§jjgj'r^;'

armo- K: — 
d ir b- |
J ung. t • ’u 5. ■;

Plnmbing, Heating 
Kaipo lietuviu lietuviams visados 

patarnauju kungeriauąiaL 
M. Yuška,

3228 W, 38th StH Chicago. IU.

Ache? ®
Kuomet kenti

galvos skaudėjimą
•trėnų skaudėjimą 

dantų Hkai*tftjrmn 
neuralgijom

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Antt-Paiu Pilis
One or two and the pain stops

Contain no habit-formin
Have you tried Dr. Milės

your

aruos 
Narvine?

■Šalies Duris
Visur Jungtinėse Amerikos Valstijose — pas duris 
visoj šaly — krautuvininkai kasdien pristato Bordeno 
Garuodintąjį Pieną. Lietuves šeimininkės pradeda 
pirktis pieną nuo krautuvininkų, nes Bordeno Kom- i ' »
paniįa aprūpina jų reikalus.

Borden’o Garuodintasis Pienas yra tyras kaimo pienas su 
paliktais jame* paviršiais. Jis yra geriausias pienas namų 
reikalams, kur tik pienas reikalingas. Ar bandei kada 
jį su kava? Jei pabandysi, tai patirsi, kad kava turi vi
sai kitokį skonį. Jis yra puikūs virimui visur, kur tik 
pienas, ar paviršiai vartojama.

ATSIMINK

3.

Nusipirk skardinaitę šiandien ir buk taupi šeimininkė.

Jūsų krautuvininkas žino, kad Borden’o pienas yra 
saugus ir tyras, kuris suteikia pilną patenkinimą vi
siems jo kostumeriams. Todėl jis laiko jį tamstai.

Jei turi savo receptą, kur reikia paviršių, imk tą pa- 
čią*’apštį Borden’o Garuodintojo Pieno, kaip pavir- 
v • 
S1Ų.

Borden’o Garuodintasis Pienhs yra dusyk riebesnis 
užt paprastą pieną. Pareina vartoti pusė vandens ir 
pusė Borden’o Garuodintojo Pieno, jei nori vartoti jį 
kaipo paprastą pieną.

, J 'Borden’o Garuodintasis Pienas yra ekonomingas var
toti.

AtS»-

/t''.''-.

1

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

Chicagoj ofisas: 

510 N. Dearborn Street 
TELEFONAS DEARBORN 3105

UNS.WEETENED i 

^aporate®
MlLK

s ■ .vA,.

v
< fe-w 'J

Advokatas
29 So. La Salia SU Room KM 

Tel.: Central 6899
Vak, 3223 S. Halsted St, Chicago 

Tel. Yard« 4«81

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare. •

S. W. BANES
ADVOKATUS 

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

7S West Menree Street, Chicago. 
Phone Ckntra) 2689

Varde 1015. Val.s « iki 9 vai.

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of. Commerce 
183 W. VVashington StM 

Phone M ai n 1308 
Chicago, Iii.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737 

>-■■......./ į...................... -.... i....

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

kiti gerai žinomi PLOSČIA1
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garniturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50j $18.50, $22.50, 
$27.50, $82.50 ir $37.$.

S. GORppN 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St-, 

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.

Pinigai S
Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

GARSINKIT1ES 
NAUJIENOSE
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KORESPONDENCIJOS

Detroito Žinios

kurių ji daugybę rašinėjo ir 
“Naujienoms” ir šiaip privati- 
niėms žmonėms, aukų prašy
dama, niekados 
ji gavo pinigų, 
žus Lietuvon, 
laiškų, kuriuo

Vingių vingfcm prie maldos, 
kad nemirtume.

Daugelis amonių susidomė
jo “nauju tikėjimu,” o jų tar
pe ir vienas man pažįstamas, 
kuris prikalhįno ir mane nu
eiti pasiklausyt to naujo tikė
jimo pamaldų. Vieną vakarų, 
būtent praeitų sekmadienį, nu
eina. Pradėjom iš namų, užei
nam pakeliuij į viejjų namelį 
— gaunam pirmų maldų. Tų 
apleidę einam į kitų — ten 
gaunam piano pa skambi rūmą, 
irgi malda. Paskui vingių vin- 
gėm nueinam ir slauniausion 
vieton. Čia tuojau pradedama 
ceremonijos ir meldžiamės. 
Pasimeldus valandėlę, pagiedo
jus porą giesmių pranešama, 
kad busiu aiškinama kaip Kris
tus ant svieto atėjo, tOčiaus 
kol aiškinimai prasidės, turim 
nulenki galvas ir prašyt “Tė
vo musų,” kad suprastumėm, 
kas bus aiškinama. Stebiuosi! 
Prašau. Ir iš aiškinimų supran
tu, kad tai nauja savęs apgau
dinėjimo sekta tveriStaa.
Bažnyčia tuščia, gaspadinėm 

vėjo!
Praeitų sekmadienį kun. Či- 

žauskis, šv. Jurgio parapijos 
klebonas, per pamokslų užku
re pirtį gaspadinėm, kam jos 
burdingierių neprikėlių sekma
dienio rytų ir neišvarą į bažny
čių. Ginti, burdingieriai pasa
kaites pasakoja, ar į šokius kur 
trankosi, vėlai visi gulat suba- 
tos vakarų, o nedėlios rytą, ka
da bažnyčioje atsiprovinėja pa
maldos, tai jus 
gi bažnyčioje 
turi melstis.

Geiijūaniain 
ketų rūstauti, 
narni prisieina
jis vienas ir gauna užmokėt už 
savo darbą.

neminėjo, kiek 
Dabar ji sugrį- 
Gavome iš jos 
dėkoja ameri

kiečiams už suteiktų jai pašal
pa. Ji rašo:]

Lietuva, 22. 12. 20.
Dabar duodu žinoti gerbia

miems, kad aš atvykau į savo 
Lietuva šiek tiek pasigelbėjųs 
savo nelaimingas alkis Kava-' 
liaučiaus mieste. Pirmiausia 
ačiū tariu visiems mano gel
bėtojams, kurie mane pagelbė- 
jot nuo amžinos nelaimės, nuo 

neišsi- 
ma-

lanko mane kasdiena, teikda
mos man nors žinių kas pasau
ly dedasi. Labai pasilgau lie
tuvių ir butų labai malonu, 
kad kas mane atlankytų, su 
kuriais galėčiau nors pasišne
kėti, nors mintimis pasidalin
ti. Iš kalno tariu ačių geriems 
žmonėms, kurie šį laiškelį per
skaitę. ir radę laisvos valandė
lės mane atlankys. Aš paeinu 
iš Gudelių sodžiaus, Ramyga
los parapijos, Panevėžio 
keities. Esti St. Joseph’s 
piiale, 2100 N. Burling 
Chicago, o mano namų 
sasAM19 N. Halsted st. ”

Petras S lakos.

sitikimas buvęs Žemaičiuose: 
jin dusi gyva te į vienos mote- 
rės vidurius, ilgai ten prabu
vusi, kol ja gydytojai išvarė. 
Žmonių buvo manoma, kad 
ta gyvate buvusi piktoji dsa- 
sia, kadangi toji motore mė
gusi tuo vardu keikti. [Karys]

visi miegat, 
vienas kunigas

klciMJiiiLi nerei- 
kad jam vie- 

melstis, nes tik

t

A. L T. SANDAROS SEIMAS.

Pittsburgh, Pa. — Sausio 25 
dienų čia prasidės tautininkų 
organizacijos t. v. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
seimas. Posėdžiai bus laikomi 
Lietuvių Mokslo Draugijos sa
lėj, 142 Orr gatvėj. Pirmų sei
mo dieną rengiama delegatams 
vakarienė, o antrų diena, vaka
re, bus spektaklis ir koncertas.

—Reporteris.

Barkauskyte dėkoja 
už aukas

[Musų skaitytojai atsimena 
Liudviką Barkauskytę, kuri 
1921 metų pabaigoj buvo atsi
šaukus į Amerikos lietuvius 
prašymu, kad sudėtų jai kiek 
aukų akinis gydytis Karaliau
čiuj. Į jos meldimų amerikie
čiai atsiliepė ir per “Naujie
nas” pasiuntė jai viso $338.88 
(ir. apyskaitą “N-nų” leid. bir
želio 19, 1922). Be to, kiek ži
nome, siuntė jai pinigų žmo- 
■ės ir per kitas redakcijas ir 
pinigų siunttimo įstaigas, bet 
kiek iš viso jai tuo bildu pa
siųsta, žinių neturime. Pati 
Bairkauskytė savo laiškuose,

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

District Bank
1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

aps-
Hos-

St., 
adrc-

Pirmas Lietuvis
J. P. VARK ALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3211 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, 111.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

dar, 
ma- 
tuk-

Įvairenybės
Gyvate viduriuose.

OETROIT, MICHIGAN
aklystės. Nors visiškai 
gydžiau, bet vistik takų 
tau. Vargau svetimoj 
dvejus metus, buvo laime 
kad gelbėjo geri žmonės 
pe. Dėkavoju Tamstelėms
stančius kartų už jūsų malo
nių širdelę, ir kas man padė
jo, kad tiems Dievas užmokė
tų. Dabar rašau apie savo gy
venimų, aš dirbti negaliu raš
tinėj, užtat kad nuo rašymo 
akys pavargsta, o dirbti prie 
pečiaus akys bijo šilumos. Ma
no motinėlė dar uždirba dėl 
manęs, maldama žydams grū
dus, ir aš tų darbų jai kiek pa- 
dedh prie girnų. Tai šiek tiek 
užsidirba m pragyventi. Vargas, 
ale kų darysi. Dar kartų ačiū 
už aukas, gyvenkit tamstos 
laimingai.

Liudvika Barkauskyte, 
M. Rokiškis, sod. Pagojai.

Neperseniai vienai licftgalio 
tei miegant daržinėje šiene 
įlindo gyvate į gerklę. Gyvatei 
lendant moterė pajutus, bet 
ištraukt nebegalėjo dr ji įlindo 
į vidurius. Gydytojas, apžiūrė
jęs molerę, pasakė, kad gyva
tė dar tebegyvenanti viduriuo
se. Senelių kalbama, kad prieš 
keliasdešimtį melų panašus at-

' West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Baichiunas pągelbininhx.o 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1929 — 25th St., 9509 Cnzdsil 

Detroit, Mich.

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Butkų Juzė ,
Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
Dangaus svečias. Ar tai 

rytas. Rytas beauštąs.
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotčjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
LainijO. Iškentėjęs.' šviesią

Reikalaukite šios

naktį. Beržyne. Kalėjime. 
Arėjui. Pamišėlis. Darbo 
mergelė. Kraujo rožių. Esu 
pavargęs. Mirtis. Eidamas 
į karstą. Sutarta. Mano 
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja*. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutes tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

MR3. A. MICHNIEVIC2
AKU&ERKA

8101 So. Halsted' St.,/ kampa* 81 g*t 
Telefoną- YAr'H tilt

B»!gnsl

Padėkos laiškelis
Gerb. “N-nų” Redakcija!

Prašau leisti man šiuo 
keliu tarti jums padėkos 
už siuntinėjimų man savo dien
raščio ir atjautimų manęs ne
laimėje. Sergu jau penkiolika 
mėnesių ir mano kentėjimams 
dar galo nematyt. Turėjau sep- 
tyn 
ir 1 
siu.

tais-

mi,

nežinau, kiek dar jų ture- 
. Per tokį ilgą sirgimų nie- 
i dar manęs nebuvo atlan- 
, nė draugai, nei pažįsta- 

tik vienos “Naujienos” at

h.

Lietuvon per 10 dienu
Vicnatinis vandeniu kelias Lietu- u 

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų

AQUITANIA ‘ M'AURETANIA |
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Kares tak- 
Piliavą (3čia kl. 196.50) sai ekstra

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi Itvivui pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentu atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit; Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, 111.

TAUTINIO EKONOMIN 
G ŪMO SAVAITĖ

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

Pas:dek Brunswicko 
Tausos Bankan!

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

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Gerbiamasis:—■
Aš žiurinėju naujo fonografo: malonėki

te prisiųsti L man be jokios prievolės man 
Brunawicko Tausos Bankų ir jūsų taupymo 
planų Brunsvvicko Fonografui.

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

AČIŪ!

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

Pirmutini Lietuvių Elektra* Korporacija Amerikoje
THE BKIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Garsinkities
v

Naujienose”

; 11 g » 
praktika- 

M8l Peas 
Rilvanijoji 
hospltalfc 

Pasek 
P*

tarnauja 
ginv 

lymo Du* 
rodą vi

šokio** M* 
goae ir ki

rai
m* 
ji 

merginom*.

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir Ahnanakas
1923 METAMS 

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų 
SYKAI užtenkąs NAUJIENAS

> ra rusuos
(hrrai jietuviama linoma* par II 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aitrai* ir chroniška* ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijai 1B2I W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

'Dienomis: CanaI 
3110 arba 857

N akt. Dr*x*l 951 
Boulevard 4186

83)3 So. Halsted St ? 
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

DR. CHARLES SEGAL ' 
'Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaik4 ligų i

OFISO VALANDOSi |
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik'
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
<akaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

MJ

+■

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J, BEST AŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt JSt. Tel. CanaI 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

A. L DAVIDONIS Jk 0
4643 S<A Michigan'Avė.

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

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

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

ryto; 
ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S'o. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phono CanaI 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
I

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Mari*** 4«M

DR. A. MONTVIB
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362
1824 VVabansia Avė.

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

OR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafaystte 6263

Telephone Yards 50į32

DR. M. STUPNICK1 
3107 So. Morųan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakare <
Nedaliomis ofisas yra 

uSdarpta*

DR. V. t. ŠIMKUS
Gydytoja*, Chirurgas Ir AkuioaA* 

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10—12 A. M.
Residence CanaI 2118

Telephone Yards 5834

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

lyto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė
arti 47-tos gatvės

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

Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Ifefayette 0098

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedeiiemls nuo 9 iki 12 ryto 
1821 Se. HaJsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Akvierk* 
3113 S.Halsted et
Tel. Blvd. 8188 

Per 16 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavim* turto 
patyrimo. Pasek 
m ingai patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename . 
sitikirr.o teiklr 
ypai iškų t tižiu 
rejur'.ų. Juode 
patarimu* mo
to rims ir mergi 
nnms veltui

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

r— ................. .................. .
Dr. Natalija Žukausku ,

Gydau be operacijų ir b* gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
motorų ir vaikų. Specialiai* mo
teriškų ir merginų ligų

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard ©313 

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vaJ takar* 
.....——, —y

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

> 12 a. m.

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; m* 

1:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Ava. 

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

J«U abejoji akimi*, paaitairaah 
Or A R. BLUMENTHAI
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Horespondencijos |
fr- ' ;------

Detroito Žinios
Vingių vingČm prie maldos, 

kad Nemirtume.
Daugelis žmonių susidomė

jo “nauju tikėjimu,” o jų tar
pe ir vienas man pažįstamas, 
kuris prikalbino ir mane nu
eiti pasiklausyt to naujo tikė
jimo pamaldų. Vieną vakarą, 
būtent praeitą sekmadienį, nu
eina. Pradėjom iš namų, užei
nam pakeliuij į vieną namelį 
— gaunam pirmą maldą. Tą 
apleidę einam į kitą — ten 
gaunam piano paskambinimą, 
irgi malda. Paskui vingių vin- 
gėtm nueinam ir slauniausion 
vieton. Čia tuojau pradedama 
ceremonijos ir meldžiiamės. 
Pasimeldus valandėlę, pagiedo
jus porą giesmių pranešama, 
kad busią aiškinama kaip Kris
tus ant svieto atėjo, tėčiaus 
kol aiškinimai prasidės, turim 
nulenkt galvas ir prašyt “Tė
vo musų,” kad suprastumėm, 
kas bus aiškinama. Stebiuosi! 
Prašau. Ir iš aiškinimų supran
tu, kad tai nauja savęs apgau
dinėjimo sekta tveriama.
Bažnyčia tuščia, gaspadinėm 

vėjo!
Praeitą sekmadienį kun. či- 

žauskis, Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, per pamokslą užku
re pirtį gaspadinėm, kam jos 
burdingierių neprikėlią sekma
dienio rytą ir neišvarą į bažny
čią. Girdi, burdingieriai pasa
kaites pasakoja, ar į šokius kur 
trankosi, vėlai visi gulat suba- 
tos vakarą, o nedėlios ryti), ka
da bažnyčioje atsiprovinėja pa
maldos, tai jus visi miegat, 
gi bažnyčioje vienas kunigas 
turi melstis.

Gerbiamam klebonui nerei
kėtų rūstauti, kad jam vie
nam prisieina melstis, nes tik 
jis vienas ir gauna užmokėt už 
savo darbą.

P. Jurksaitis.

kurių ji daugybę rašinėjo ir 
“Naujienoms” ir šiaip privati- 
niems žmonėms, aukų prašy
dama, niekados neminėjo, kiek 
ji gavo pinigų. Dabar ji sugrį
žus Lietuvon. Gavome iš jos 
laišką, kuriuo dėkoja ameri
kiečiams už suteiktą jai pašal
pą. Ji rašo:]

Lietuva, 22. 12. 20.
Dabar duodu žinoti gerbia

miems, kad aš atvykau į savo 
Lietuvą šiek tiek pasigclbėjus 
savo nelaimingas alkis Kara
liaučiaus mieste. Pirmiausia1 
ačiū tariu visiems mano gel
bėtojams, kurie mane pagelbė
jo! nuo amžinos nelaimės, nuo 
aklystės. Nors visiškai neišsi- 
gydžiau, bet vįstik taką ma
tau. Vargau svetimoj šaly 
dvejus metus, buvo laimė dar, 
kad gelbėjo geri žmonės ma- 
pe. Dėkavoju Tamstelėms tūk
stančius kartų už jūsų malo
nią širdelę, ir kas man padė
jo, kad tiems Dievas užmokė
tų. l>abar rašau apie savo gy
venimą, aš dirbti negaliu raš
tinėj, užtat kad nuo rašymo 
akys pavargsta, o dirbti prie 
pečiaus akys bijo šilumos. Ma
no motinėle dar uždirba dėl 
manęs, maldama žydams grū
dus, ir aš tą darbą jai kiek pa
dedu prie girnų. Tai šiek tiek 
užsidirbam pragyventi. Vargas, 
ale ką darysi. Dar kartą ačiū 
už aukas, gyvenkit tamstos 
laimingai.

Liudvika Barkauskyte,
M. Rokiškis, sod. Pagojai.

Padėkos laiškelis.
Gerb. “N-nų” Redakcija!

Prašau leisti man šiuo laiš
keliu tarti jums padėkos žodį 
UŽ siuntinėjimą man savo dien
raščio ir atjautimą manęs ne
laimėje. Sergu jau penkiolika 
mėnesių ir mano kentėjimams 
dar galo nematyt. Turėjau sep
tynias operacijas mano kojai, 
ir nežinau, kiek dar jų turė
siu. Per tokį ilgą sirgimą nie
kas dar manęs ' nebuvo atlan
kęs, nė draugiai, nei pažįsta
mi, tik vienos “Naujienos” at

A. L. T. SANDAROS SEIMAS.

Pittsburgh, Pa. — Sausio 25 
dieną čia prasidės tautininkų 
organizacijos t. v. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
seimas. Posėdžiai bus laikomi 
Lietuvių Mokslo Draugijos sa
lėj, 142 Orr gatvėj. Pirmą sei
mo dieną rengiama delegatams 
vakarienė, o antrą dieną, vaka
re, bus spektaklis ir koncertas.

—Reporteris.

Barkauskyte dėkoja
už aukas

[Musų skaitytojai atsimena 
Liudviką Barkauskytę, kuri 
1921 metų pabaigoj buvo atsi
šaukus į Amerikos lietuvius 
prašymu, kad sudėtų jai kiek 
aukų akims gydytis Karaliau
čiuj. J jos meldimą amerikie
čiai atsiliepė ir per “Naujie
nas” pasiuntė jai viso $338.88 
(žr. apyskaitą “N-nų” leid. bir
želio 19, 1922). Be to, kiek ži
nome, siuntė jai pinigų žmo- 
■ės ir per kitas redakcijas ir 
pinigų siuntimo įstaigas, bet 
kiek iš viso jai tuo buriu pa
siųsta, žinių neturime. Pati 
Barkauskyte savo laiškuose,

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Uusų Pinigu Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Casėrai MftBafaotaring 
Distrlct Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
. .

lanko mane kasdiena, teikda
mos man nors žinių kas pasau
ly dedasi. Labai pasilgau lie
tuvių ir butų labai malonu, 
kad kas mane atlankytų, su 
kuriais galėčiau nors pasišne
kėti, nors mintimis pasidalin
ti. Iš kalno tariu ačių geriems 
žmonėms, kurie šį laiškelį per
skaitę. ir radę laisvos valandė
lės mane atlankys. Aš paeinu 
iš Gudelių sodžiaus, Ramyga
los parapijos, Panevėžio aps
krities. Esu St.1 Joseph’s Hos- 
pitale, 2100 N. Burling St., 
Ghicago, o mano namų adre
sai 2119 N: Halsted st.

A Petras Slakes.

sitikimas buvęs Žemaičiuose: 
įlndusi gyvatė į vienos moto
ras vidurius, ilgai ten prabu
vusi, kol ją gydytojai išvarė. 
Žmonių buvo manoma, kad 
ta gyvatė buvusi piktoji dsa- 
sia, kadangi toji motere mė
gusi tuo vardu keikti. [Karys]

/
Pirmas Lietuvis
J. P. VARK ALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius

Ofisai:
3241 So. Halsted Str.,

203 Dearborn St.
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 506G
Harrison 6872

Įvairenybės
Gyvatė viduriuose.

Neperseniai vienai lietgalie- 
tei miegant daržinėje šiene 
įlindo gyvatė į gerklę. Gyvatei 
lendant motere pajutus, bet 
ištraukt nebegalėjo ar ji įlindo 
į vidurius. Gydytojas, apžiūrė
jęs moterę, pasakė, kad gyva
tė dar tebegyvenanti viduriuo
se. Senelių kalbama, kad prieš 
keliasdešimtį melų panašus at-

11 ....................

Lietuvon per 10 disnii 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA ‘ MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra ki. $150.00) Kares tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumerU^r-atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bite 
agento. Reikalaukit; Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkčj.

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, 111.

Garsinkities ose

DETROIT, MICHIGAN
VVfist 1394 Remi. 6678

WM. J. STOLL CO., 
r J. Balchiunas pagelbinudkr.□ 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cnrdtkl 
Detroit, Niek.

Žemes Liepsna
Nauja darbininkų eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
Dangaus svečias. Ar tai 

rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė- 
Čių. Žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui minis. /Trys gulbės. 
Laimd. Iškentėjęs, šviesią

naktį. Beržyne. Kalėjime. 
Arėjui. Pamišėlis. Darbo 
mergelė. Kraujo rožių. Esu 
pavargęs. Mirtis. Eidamas 
į karstą. Sutarta. Mano 
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja'. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

Reikalaukite šios knygutes tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI NAUJIENAS

> 5

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

■ DR. A, J. BE8TAS1US ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ncdėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

MR3. A. MICHNIEVIC2 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St.. kampa* 81 gal 
Telefoną* Ynr'H 1118

Baigusi 
Aku lėti

na koleg* 
i; ilga 
praktika- 
usl Penu 
silvanijoa 
hospital** 
e Pasek 
ningal p» 
tarnauja

io. Dus 
rodą vi-

iOldoM
jose ir 
okluoM

Į italuos* 
ietims

il
ki-

m«
ii

^OR.KERZMAN^K
10 RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chS- 
rurgas ir skuteris.

Gydo aitrals ir chronlikaa Ilgas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1B2I W. 
18th St., netoli Pisk St.

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

'Dienomis: Canal 
3110 arba 857

N akt. Draxal 95t 
Boulevard 4186

Telefonai

8313 So. Halsted St 
Val.i 9—ld A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriikv ir 
Vaik4 ligų 

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 Drevei 2880

M R S. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akaierka
3113 S.Halsted at
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavima tūrio 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau 
j u prie gimdymo 
Kiekviename at- 
sitikinr.’e įeikit 
ypafilką triiiu 
rėjimą. Juoda 
pritarimus mo 
torirns ir margi 
nnma veltui

Tel. Pullman 5432

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. L DAVIDONIS, M, D.'
4643 So. Michigan AypZ

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir :

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 101 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ava.

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

----------------------------------J------ -------------- -- --------- ......

A.SHUSHO 
AKUŠERI*

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

Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DANTISTAS Į

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

Dr. Natalija Žukauskai,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniHtaa Ii 
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistl mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Pbono Boulevard €318

f ' Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai takara

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
....................... I .........— -...................... /

f...............—————
Telephone Yards 1532

ŪR. J. KULIS
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas 

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

kl ■ I UI II /

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKL
3107 So. Morgan St., ' 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
NadSliomis afioas yma 

u8darptao
.................................. -H. ■ l ■■■■■■l■l II

DR. V. A. SIM RUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akniaata

3261 South Halsted St.
Tai. loųlovard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 lr.6—0 P.M. 
Ned. 10—12 A.’3A.

Residence Canal 2118

■r

Dr. Anele Kaushillas D. C. CH1ROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduo

lių visokias staigias ir kroniškaa 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St..-kam pas Leavitt St.

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

> 12 a. m.

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; m* 

5:80 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Ava. 

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.

Jei abejoji akimis, paaitairaeft 
Or. A R. BLUMENTHAI
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Grūmoja streiku.
Angliakasių taryba Ruhr 

srityje, kur yra įsiveržusi 
franeuzų armija, nutarė rei
kalauti, kad franeuzai paliau 
tų konfiskavę kasyklas i\ 
anglis, paliuosuotų suareš
tuotuosius Vokiethjos pilie
čius ir prašalintų kareivius 
nuo kasyklų. Jeigu tas rei
kalavimas nebus išpildytas, 
tai ji grūmoja paskelbti

reiškė savo norą dėtis su 
Lietuva, tai ir musų krik
ščionis pagyrė juos. Girdi, 
revoliucija Klaipėdos krašte 
esanti teisinga; “augštyn 
ginklus”, lai gyvuoja sukilė
liai !

Bet šiaip, tai tie patys 
krikščionys ugnim spjaudo 
ant viso, kas primena revo- 
liucij^s^ Revoliucionieriai, 
pasak jų, esą žiaurus ir ne
dori žmonės, pasiryžę savo 
artimų kraujyje braidžioti; 
o revoliucija tai — žudynės, 
gyvybių naikinimas ir tvar
kos bei doros pamatų ardy
mas. A

Bet ta revoliucija, kurią 
kelia darbo žmonės prieš sa
vo išanudotojus, juk nėra 
nėkiek blogesnė už paverg
tos tautos sukilimą. Kaip 
vienam ir antram atsitikime 
tikslas yra toks pat: iškovot 
daugiaus laisvės ir geresnę 
ateitį. / ., 1

Včl mirties i 
nuosprendžiai.

Gruodžio mėnesyje pasi
baigė Maskvos kita didelė 
politinė byla. Šį kartą kalti
namųjų suole sėdėjo kairieji 
socialistai revoliucionieriai. 
Vienuolika jų tapo pasmerk
ta mirčiai.

Ir kuomet Rusijoje bolše
vikai šitaip elgiasi su sociali
stais, tai užsieniuose jie 
kviečia socialistus sudaryti 
“bendrą frontą”.

BAVARIJOS KOMUNISTAI IR 
FAŠISTAI SUDARĖ “BENDRĄ 

, FRONTĄ”.

Nesenai Miunchene buvusia 
komunis’as, Graf, norėjo įstoti 
į Vokietijos Socialistų Partiją. 
Partija pasiryžo surinkti pla
tesnių žinių apie Graf’ą. Tyri
nėjimai parodė, jog Komunis
tų Partijos Pildomasis Komite
tas įgaliojo Graf’ą palaikyti ur

Darydamas tą į-k

streiką.
Tai yra pradžia darbinin

kų pasipriešinimo užpuoli-- 
kams. Kas iš to toliaus išsi
vystys, sunku numatyti da
bar. Bet Francijos imperia
listai gali neabejoti, kad jie 
turės daug vargo, kol iška
bins tą košę, kuijią jie verda 
Vokieitjos pramonės centre.

ST. LOUISE SUSIKŪRĖ 
DARBO PARTIJA.

šiomis dienomis St. Louise 
įvyko pažangiųjų organizacijų, 
unijų ir Socialistų Partijos 
konferencija. Konferncijoje da
lyvavo 300 delegatų. Vielos 
Darbininkų Partijos skyrius

“Darbininkų Partijos nusi
statymas yra priešingas dar
bininkų judėjimui. Jos tiks
las yra ardyti unijas”.
Kilo aštrių ginčų, kurie užsi

baigė tuo, jog komunistų dele
gatams liko nutarta sugrąžinti 
$5 įstojimo mokesnio ir tuo 
patim neįsileisti jų konferem 
cijon.

Po to socialistas G. A. Iloehn 
pasiūlė sukurti naują politinę 
partiją. William Brandt, St. 
Louiso Socialistų Partijos sek
retorius, patiekė formalinį įne
šimą, kad naujoji organizacija 
butų pavadinta Amerikos Dar
bo Partija.
nešimą, Brandt pasakė:

“Jungtinės Valstijos yra 
vienintelė civilizuota šalis, 
kuri neturi Darbo Partijos. 
Darbo žmonės visoje šalyje 
sudaro 65—75% visų gyven
tojų, o vienok jie neturi sa
vo atstovų kongrese”.

O vienas delegatas, kalbėda
mas apie dabartinį Darbo Fe
deracijos politiką, pareiškė:

“Federacijos viršininkai 
pa tardavo mums rinkimų 
metu suanušti savo priešus 
ir išrinkti savo draugus. Bet 
iki šiol mums nepasisekė 
sumušti rinkimuose darbi
ninkų priešų, kaip lyginai 
nepasisekė išrinkti ir savo 
draugų”.

Po to kaip vienu balsu tarta 
priimti Brandto įnešimą.

Tuo budu St. Louise susikū
rė Darbo Partija, kuri veiks 
politikos ’ srityje. Balandžio 
mėnesyje Darbo Partija statys 
savo kandidatus į miesto val
džią. Socialistų Partija ir gi 
rems tuos kandidatus ir nesta
tys skyrium savo sąrašo.

St. Louiso konferencija buvo 
tiesiogine Clevelando konferen
cijos išdava. Pasisekimas su
kurti Darbo Partiją skaitoma 
labai svarbiu įvykiu. Kilų mies
tų darbininkiškos organizacijos 
irgi pradeda tuo dalyku įdo
mauti. O tai reiškia, jog Ame
rikos darbininkai, pagalios, jau 
pradead suprasti, kad “gerų 
žmonių” rinkimo politika yra 
netikusi.

l'imų ryšių su nacionalistais.
Joscf Roemer, Bavarijos na

cionalistų—fašistų vadas, išmo
kėjo Grafui 350,000 markių jo 
laikraščio “Neue Zcitung” pa

buvo padaryta 
pildomojo ko- 
sulikimu.

laikymui. Tai 
įįi komunistų 
m i loto žinia ir

Nežiūrint to fakto, kad ko- 
inunistų viršininkai gerai ži*
noj o, jog Grafo laikraštis yra 
palaikomas Bavarijos fašistų 
pinigais, jie tame pat laikraš
tyje bjauriausiu budu šmeižė 
socialistus it vadino juos “re
akcijos atramomis”.

Vadinasi, Bavarijos komu
nistai ir nacionalistai—fašistai 
sudarė “bendrą frontą”. Bet tas 
frontas kreipiama ne prieš ka
pitalistus, o prieš darbininkiš
kas organizacijas.

NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJOS FARSAS.

Kaip žinia, rusai buvo su
šaukę misiginlavimo konferen
ciją. Konferncijoje dalyvavo 
Rusija, Lenkija, Finlendija, 
Lietuva, Estonija ir Latvija. Ta 
konferencija, kaip ir daugelis 
kitų, pasibaigė pilniausiu fias
ko. Lenkijos delegatai pasiū
lė, kad butų svarstoma tik 
“moralinis nusiginlavimas”. 
Rusai atsakė, kad “moralinis 
nusiginklavimas” absoliučiai 
neturi jokios reikšmės. Reikia 
pradėti nuo armijų mažinimo, 
o ne nuo davinėjimo nieko ne
reiškiančių pasižadėjimų. Tuo 
ir prasidėjo farsas. “The Mil- 
waukee Leader” koresponden
tas apie tai rašo sekamai:

“ ‘Pirmais jau metais mes 
sumažinsime savo armiją 
vienu ketvirtadaliu’, tarė len
kai. ‘Mes sumažinsime da
bartinę 375,000 armiją iki 
280,000’. Ret rusų delegatai 
čia jau pastebėjo lenkams,

Pritaria 
revoliucijai.

Kai Klaipėdos krašto žmo
nės sukilo prieš Santarvės 
diplomatų intrygas ir pa

buvo prisiuntęs tris savo de
legatus. Bet jiems konferen
cijoje nepavyko dalyvauti. 
Duonkepių unijos sekretorius, 
Peter Beisel, griežtai pasiprie
šino įsileidimui komunistų. Ji- 
pareiškė: ,

St. Louiso konferencijos nu
tarimas gali pradėti Amerikos 
darbininkų judėjimo istorijoje 
naują periodą, — periodą, kai 
Amerikos darbininkai ims mo
bilizuoti savo spėkas politinei 
kovai.

jog Lenkijos valdžia visai 
dar nesenai raportavo Tautų 
Lygai, jog lenkų ąrmijos 
skaičius siekiąs 291,000 ka
reivių.

“Latvija pasiūlė sumažinti 
savo armiją iki 19,000 ka-

ROS
Teffi

Saviškiai Ir Svetimi.
Vertė K. Sėjikas

Visus žmones mes skirstome į “saviš
kius“ ir -“svetimus”.

Soviškiai, tai—tie, apie kuriuos mes 
tikrai žinome, kiek jiems metų ir kiek jie 
turi pinigų.

Svetimųjų metai ir pinigai nuo musų 
ant amžių paslėpti, ir jeigu kokiu nors bu
do ta paslaptis išeina .aikštėn, — svetimie
ji tuoj pasidaro saviškiais, o toji aplinky
be mums yra visai nemaloni, nes savieji vi
suomet skaito savo pareiga kalbėti mums 
teisybę, kuomet svetį/nieji mandagiai mums 
meluoja. i

Juo daugiau žmogus turi saviškių, tuo 
daugiau jis žino karčios tiesos apie save, 
ir tuo sunkiau jam gyventi šiame pasaulyje.

Sutinkate, pavyzdžiui, gatvėje svetimą 
žmogų. Jis .šypsosi ir mandagiai sako 
jums: h

—Kaip gražiai jus atrodote šiandien!
O jeigu kokioms trims minutėms pra

bėgus (kas galėjo į tokį trumpą laiką per
simainyti?) prieis prie jūsų saviškis, jis su 
panieka pažiūrės į jus ir tars:

—Kažin kodėl tavo nosis ištinusi. Tur
būt slogas turi? ,

Jeigu jus sergate, tai svetimi jums 
teikia tik malonumą ir linksmumą: gailps 
laiškai, gėlės, saldainiai.

Saviškis—tuoj pradės jus kamantinėti, 
kur ir kada jus nušalote, lyg tai svarbiau

sias dalykas. Kada, ant galo, jis sužino 
laiką ir vietą, jis pradės jums išmetinėti, 
kam jus nušalote toje vietoje ir tuo laiku.

—Na, kaip gi buvo galima eiti be ka
liošų į totą Marę! Tiesiogpikta—toks nerū
pestingumas tavo metuose!

Be to, svetimi visuomet nuduoda, kad 
jie priduoda didelės svarbos jūsų ligai ir 
yra dolei to susirūpinę.

—Dieve mano, jus, rodosi, kosite! Tai 
baisu! Ar tik neturite plaučių uždegimo? 
Del Dievo meilės, sušaukite konsiliumą. To
kiais dalykais juokauti negalima! Aš, tur
būt, visą naktį negalėsiu miegoti ir neri
mausiu dėl jusį?*

Jums tai labai malonu, o priegtam 
ligoniui saldliežuviavimas visuomet patin
ka, kai jo menkutė 98.1 gradų influenciją 
skaito, palučių uždegimu.

Saviškis elgiasi visai kitaip.
—-Žiūrėkite tik! Jis jau ir į lovą įsi

rioglino! Kaip jums ne sarmata dėl tokio 
menkniekio gulti į lovą?! Įsivaizdavo die
vai žino ką... Na, paimk save į rankas! 
Gėda būti tokiu išgverėliu!

—Geras menkniekis, kuomet mano 
temperatūra pakilo iki 99 gradų, — mur
mate jus, melagingai didindami tempera
tūrą beveik visu gradu.

—Didelis daiktas! — tyčiojasi saviš
kis. — žmonės tifu bevaikščiodami perser
ga, o jis dėl 99 gradų mirti rengiasi. Gėda!

Ir jis ilgai šieps jus, nesidrovėdamas 
priminti jums aną įvykį, kuomet jus irgi 
labai dejavote, bet dviem valandom prabė
gus nepaprastu apetitu valgėte keptą kala
kutą. \

T^ie pasakojimai galų gale ištikrųjų 
pakels jūsų tcmperaųarą visu gradu. Bet

reivių. Tuo tarpu pasirodė, 
kad ji ir dabartiniu laiku tu
ri vos 19,500 kareivių. Bet 
mažosios Estonijos pasiūly
mas buvo komiškiausias: ji 
pasiūlė “sumažinti” savo ar- 
miją^ iki 16,000, o tuo tarpu 
ji teturėjo tik 13,000 karei
vių. Finlendija buvo atvi
riausiu: ji pareiškė turinti 
28,000 kareivių ir visai ne
mananti to skaičiaus mažin
ti.”

nes, kurie nenutinka su jo į- 
sitikinimais ir ginasi ,nuo jo 
antpuolių.

“Įkalintieji sočiai-revoliu
cionieriai pradėjo ». kovoti 
prieš caro valdžią už žmo

nių laisvę daug seniau, ne
gu Trockis. Kerenskio lai
kais jie padėjo jam sugrįžti 
į Rusiją. Dabar jis atsilygi
no jiems už tai —t žudyda
mas ir kankindamas juos.”

Kaip eina derybos su Vokiečiais.
St. Kairys.

VANDERVELD6S ATVIRAS
LAIŠKAS TROCKIUI.

Relgijos socialistų vadas, 
Emile Vanderveide, atsakė į 
Komunistų internacionalo atvi
rą laišką. Tą savo atsakymą 
jis paraše irgi atviro laiško for
moje. Apie laiško turinį Brus- 
.selso korespondentas rašo se
kamai:

“Vandervelde primena tą 
faktą, jog Trockis buvo fa
ną tingiausias teisiamų socia
listų revoliucionierių priešas. 
Jis buvo vienintelis Sovietų 
valdžios narys, kuris reikala
vo tuojau nužudyti kalinius. 
Neatsiekęs to plano, Trockis 
dabar daro viską, kad pada
rius kalinių gyvenimą neįma
nomu.

“Vandervelde tvirtina, jog 
jis turįs žinių iš patikėtinų 
šaltinių, kad su revoliucio
nieriais kaliniais apsieinama, 
kaip su paprastais krimina
listais; kad jiems neduoda
ma jokių knygų; kad Rau
donojo Kryžiaus siunčiamas 
maistas nėra atiduodamas 
kaliniams; kad jie yra lai
komi atskirose kamaraitėse 
ir kai kurie jų labai sunkiai 
serga.

“Atsakydamas į Maskvos 
internacionalo pasiūlymą su
daryti bendrą proletariato 
frontą, Vandervelde prime
na Trockini, kad jis tą planą 
visų pirma privalo vy
kinti namie —■ kurti bendrą 
foru tą iš socialistų ir komu
nistų. Kol komunistai nesi
liaus persekioję Rusijos so
cialistų, ,tol niekas negali 
kreipti rimtos domės į ko
munistų internacionalo pa
siūlymą.

“Trockis reikalauja, kad 
vakarų Europos valstybes 
paskelbtų amnestiją tiems 
politiniems prasikaltėliams, 
kurie atsisakė kovoti prieš 
sovietų Rusiją. Vienok, jis 
be jokio dvejojimo reikalau
ja bausti mirtimi tuos žmo-

Lictuvos kaimas, sunkiai 
vargęs ir pakėlęs nuostolių per 
keturius karo metus, beveik 
liek pat metų gyveno viltimi, 
kad “teisybė” paims vis gi vir
šų ant neteisybės, kad patirto
sios skriaudos bus atlygintos. 
Musų laudies supratimu atsily
ginti turi tie, kas kraštą api
plėšė ir nuvargino, vadinasi ru
sai ir vokiečiai.

Del amžinai nusmukusių ru
sų, dagi išvirtusių bolševikais, 
išbadėjusių ir skarmaluotų, ge
raširdė liaudis skaito galima 
nusileisti. Ot, pamojo ranka 
nuo savo galvos MaskVos pusėn, 
—ir dauguma sąskaitų baigta. 
Dar tie, kas caro laikais buvo 
sudėję pinigų į taupomąsias 
kasas ir bankus, — kartais dė
jo kruvinai uždirbtą skatiką,— 
tie pradžioje dar tikėjosi, kad 
einant sutartim su Rusais, bus 
galima atgauti dalis indėlių. 
Dabar ir ta viltis pradeda ny
kti. Tiek to.

Kas kita su vokiečiais. Vo
kiečiai įgriso žmonėms iki gy
vam kaului; vokiečiai, kad ir 
aimanuoja, da turi daug turto. 
Vadinasi, ir gali ir pagal teisy
bės turi atsilygint. Taip nimo 
plačioji musų visuomene ir vi
są laiką gaivino vilties atgauti 
karo nuostolius.

Ta viltis betgi • labai greitai 
ištirpo, kaip tik prasidėjo ofi- 
cialės abejų valdžių derybos. 
Vokiečiai, kalbedamies akis 
akiu, derybų salės prieškamba
ry, atvirai ir ciningai pasisa
ko: mes esame arti bankruto, 
mus smaugia kontribucijomis 
Antanta ir- lodei mes negalim 
ir nenorim mokėti Lietuvai 
nuostolių. Negalim dėlto, kad 
jeigu išmokesim Lietuvai, tai 
jų užpakaly stovi dar du kilu 
karo pavargėliu, — latviai ir 
estai, — o svarbiausia Antanta. 
Kai Antanta pamatys, kad mes 
atsilyginsim su jumis, lai kaip 
bematant dar labiau užverš 
munis kilpą ant kaklo, — 
mokėkit kontribucijas. Dėlto 
negalim.

Nenorim dėlto, kad galim 
jums nemokėti, ką jus mums 
padarysite? Tų žodžių, supran
tama, nesako Vokiečių vald
žios atstovai, bet juos pasako 
vokiečių visuomenė ir net kai 
kurie jų laikraščiai.

Kuomet leiluviai buvo užsi
manę vokiečius pagązdiuti tre
čiųjų teismu, tai ir iŠ to nieko 
neišėjo. Vokiečiai trečiųjų 
teismo visai nusišalina ir nesi
baido. Galima, sako, atiduoti 
ginčo sprendimą trečiųjų teis
mui, tas teismas gali Lietuvai 
pripažinti iš musų ir daugiau 
atlyginimo, tik neužmirškite 
vieno mažo daikto. Einant Ver- 
salės sutartim, mes privalom 
pirmučiausia 'išmokėti kontri
bucijas Antantos valstybėms ir 
tik po to visiems kitiems. Tu
rėsite palaukti nemažiau 50-tų 
metų.

Aiškus daiktas, kad reikia 
derėtis betarpiai, nežiūrint ne
palankiai susidėjusių' sąlygų.

/Lietuvos valdžia reikalauja 
iš Vokiečių, kad atlygintų dvi 
pamatines nuostolių grupes: 
nuostolius dėl Vokiečių išleistų 
obosto pinigų ir karo nuosto
lius/

Obosto pinigai padare Lietu
vai daug nuostolių ir žalos. Vi
sų pirma kartu su obosto pini
gais įsigyvendino pas mus ir 
vokiečių marke ir visą laiką 
buvo musų apyvartoj, lig neį
vesta litų. Markėmis ir obos
to pinigais, kuomet jų kursas 

-buvo aukštas, vokiečiai pirko 
ir vežė Vokietijon visą, ką tik 
galėjo Lietuvoje gauti karo ir 
savosios pramones reikalams.

(Bus daugiau)

Kl. Jurgelonis
ADVOKAIA^
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lai jau pareis ne nuo ligos, o nuo jūsų įnir
šimo.

Soviškiai tatai vadina “nuraminimu 
sergančio giminaičio”.

Palaikyti pažintį su saviškiais yra la
bai nemalonus ir erzinantis dalykas.

Svetimi priima jus linksmai ir nuduo
da, kad jie yra nepaprastai įtenkinti jūsų 
apsilankymu.

O kadangi jus neprivalote žinoti, kiek 
jiems metų, tai jų veidai bus pudroti ir 
jaunyvi, kalbos linksmos, judėjimai įgyvi 
ir gracioziniai.

Ir kadangi nedera jums žinoti, kiek jie 
turi pinigų, tai, kad pasirodžius, jie penės 
jus brangiais ir gardžiais valgiais. Dėlei 
tos pat priežasties jie pasodins jus geriau
siame kambaryje, kur randasi brangiausi 
rakandai. \

Pasodinę už stalo, jie paduos jums 
natfją puoduką, kurio ausukė dar nėra mt^ 
trukusi. Staltiesė bus irgi švari. Kalba 
užves labai n^aloni —< apie kokį nors jūsų 
talentą, o jeigu jo nėra, tai apie jūsų nau
ją skrybėlę, o jeigu ir jos nėra, tai apie 
jūsų gerą būdą.

Pas saviškius nieko panašaus jus nesu
tiksite.

Kadangi visų metai ir amžiai žinomi, 
tai visi išlenda susiraukę ir nusiminę.

—E-e, senatvė! Jau trečia diena, kaip 
galva skauda.

O paskui prisimena, kiek metų praėjo 
nuo to lajki^ kaip jus baigėte ihokyklą.

- Ach, kaip greit laikas bėgą! Rodosi 
taip nesenai, o jau trys dešimtys metų pra
bėgo.

Paskui, žindomai, kad jūsų savo turtu 
prigauti negalima, paduos jums arbatos su

vakarykščiais py ragiukais ir užves kalbą dagus ir simpatingas, lyg svetimas!
apie kumpių brangenybę, ir apie tai, kad^f! Ir klausytojai nė kiek nesistebėjo tuo 

keistu pagyrimu.
Nesisteibiu ir aš.

senajame bute vėjas putė pro grindis, o šia
me pučia iš viršaus, pro lubas.

Svetimi visuomet yra linkę matyti kuo 
šviesiausių jums prognozų. Visi jūsų su
manymai kuogeriausia nusiseks. Kur gi 
ne! Su jūsų protu, ištverme ir patraukian
čia asmenybe viską galima padaryti!

Saviškiai, kaip tik priešingai, jau iš 
kalno gailisi jūsų, kraipo galvas ir karkia.

Jie visuomet turi kokių tai nemalonių 
nujautimų kas dėl jūsų. Prietgam, 
žinodami jūsų nemokėjimą sugyventi su 
žmonėmis, nebojimą, nžuomaršį, jie gali 
įrodyti jums taip aiškiai, —* kaip du kartu 
po du lyginasi keturiems, kad jus susilauk
site labai nemalonių padarinių, jeigu laiku 
nesusigriebsite ir neatsižadėsite nuo to kvai
lo užmanymo.

Įsitikinimas, jog su svetimais yra daug 
maloniau turėti reikalas, negu su saviš
kiais, jau pradeda skverbtis į mases. Man 
jau teko būti dviejų invykių matytoja.

Kartą, — tai buvo vagone, — koks tai 
nervingas ponas suriko į savo kaimyną;

Ko jus išsitiesėte! Reikia juk supras
ti, kad ir kitas yra vietos reikalingas. Jeigu 
jus nesate tiek apsitašę, lai jums pridejetų 
važinėti ne pasažieriniu vagonu, bet tuo, 
kuriuo šunis veža. Turėkite tai omenyje!

O kaimynas atsakė jam į tai:
—Stebėtinas dalykas! Jus matote ma

ne pirmu kartu savo gyvenime, o vienok 
nesidrovite kolioti mane, kaip savo tikrą 
brofįL Velnias žino, į ką tai panašu!

Kitą kartą aš girdėjau, kaip viena jau
na moteris'gyrč savo vyrą, sakydama:

’ —Štai jau mes gyvename apsivedę ke
turis metus, o jis visuomet malonus, man-

Violet H. Mead

MOTERIS.
I.

Kanarkėlė nustojo čiulbėjusi savo dainą ir 
miega, o jos' narvelis pamaži supasi 
nuo pro langą pučiančio lengvo vėjelio!

II.
Siauroj studijoj yra daug rožių. Didelės 

raudongalvės gražuolės su tamsiais 
drėgnais lapais. Tai yra liūdnos rožes, 
nes jų gyvenimas yra taip truiųpas!

III.
Kanarkėlė neramiai juda ant savo šakelės!

IV.
Rožės lapeliai vienas paskui kitą krinta, 

kaip kad kraujas laša iš krauju pasriu- 
vusios širdies!

V.
Balti piano kliavišiai laukia; šviesios yra 

prigesintos, viliojančios!
VI.

Moteris sėdi šešėlyje, bet baltieji kliavišiai 
tyli! \ ‘r1

VII.
Materis verkia, nes ji yra viena su miegan

čia kanarkėlė, nutylusiu pianu, krin
tančiomis rožėmis

ir
savo

' - e siela!
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Grūmoja streiku.
Angliakasių taryba Ruhr 

srityje, kur yra įsiveržusi 
francuzų armija, nutarė rei
kalauti, kad francuzai paliau 
tų konfiskavę kasyklas ir 
anglis, paliuosuotų suareš
tuotuosius Vokietįjos pilie
čius ir prašalintų kareivius 
nuo kasyklų. Jeigu tas rei
kalavimas nebus išpildytas, 
tai ji grūmoja paskelbti 
streiką.

Tai yra pradžia darbinin
kų pasipriešinimo užpuoli
kams. Kas iš/to toliaus išsi
vystys, sunku numatyti da
bar. Bet Francijos imperia
listai gali neabejoti, kad jie 
turės daug vargo, kol iška
bins tą košę, kuęią jie verda 
Vokieitjos pramonės^centre.

Pritaria 
revoliižcii ai.

reiškė savo norą dėtis su 
Lietuva, tai ir musų krik
ščionis pagyrė juos. Girdi, 
revoliucija Klaipėdos krašte 
esanti teisinga; “augštyn 
ginklus”, lai gyvuoja sukilė
liai!

Bet šiaip, tai tie patys 
krikščionys ugnim spjaudo 
ant viso, kas primena revo
liuciją. Revoliucionieriai, 
pasak jų, esą žiaurus ir ne
dori žmonės, pasiryžę savo 
artimiį kraujuje braidžioti; 
o revoliucija tai — žudynės, 
gyvybių naikinimas ir tvar
kos bei doros pamatų ardy
mas.

Bet ta revoliucija, kurią 
kelia darbo žmonės prieš sa
vo išanudotojus, juk nėra 
nėkiek blogesnė už paverg
tos tautos sukilimą. Kaip 
vienam ir antram atsitikime 
tikslas yra toks pat: iškovot 
daugiaus laisvės ir geresnę 
ateitį. / ,. J 1!

“Darbininkų Partijos nusi
statymas yra priešingas dar
bininkų judėjimui. Jos tiks
las yra ardyti unijas”.
Kilo aštrių ginčų, kurie užsi

baigė tuo, jog komunistų dele
gatams liko nutarta sugrąžinti 
$5 įstojimo mokesnio ir tuo 
patim neįsileisti jų konferen? 
cijon.

Po to socialistas G. A. Hoehn 
pasiūlė sukurti naują politinę 
partiją. William Brandt, St. 
Louiso Socialistų Partijos sek- 
retorius, patiekė formalinį įne
šimą, kad naujoji organizacija 
butų pavadinta Amerikos Dar
bo Partija. Darydamas tą į- 
nešimą, Brandt pasakė:

“Jungtinės Valstijos yra 
vienintelė civilizuota šalis, 
kuri neturi Darbo Partijos. 
Darbo- žmonės visoje šalyje 
sudaro 65—75% visų gyven
tojų, o vienok jie neturi sa
vo atstovų kongrese”.

O vienas delegatas, kalbėda
mas apie dabartinį Darbo Fe
deracijos politikę, pareiškė:

Vėl mirties 
nuosprendžiai.

Gruodžio mėnesyje pasi
baigė Maskvos kita didelė 
politinė byla. Šį kartą kalti
namųjų suole sėdėjo kairieji 
socialistai revoliucionieriai. 
Vienuolika jų tapo pasmerk
ta mirčiai.

Ir kuomet Rusijoje bolše
vikai šitaip elgiasi su sociali
stais, tai užsieniuose jie 
kviečia socialistus sudaryti 
“bendrą frontą’’.

“Federacijos viršininkai 
patardavo mums rinkimų 
metu sumušti savo priešus 
ir išrinkti savo draugus. Bet 
iki šiol mums nepasisekė 
sumušti rinkimuose darbi
ninkų priešų, kaip lyginai 
nepasisekė išrinkti ir 
draugų”.

savo

tarta

ST. LOUISE SUSIKŪRĖ 
DARBO PARTIJA.

Kai Klaipėdos krašto žmo
nės sukilo prieš Santarvės 
diplomatų intrygas ir pa- pareiškė:

šiomis dienomis St. Louise 
įvyko pažangiųjų organizacijų, 
unijų ir Socialistų Partijos 
konferencija. Konfcrncijoje da
lyvavo 300 delegatų. Vielos 
Darbininkų Partijos skyrius 
buvo prisiuntęs tris savo de
legatus. Bet jiems konferen
cijoje nepavyko dalyvauti. 
Duonkepių unijos sekretorius, 
Peter Beisel, griežtai pasiprie
šino įsileidimui komunistų. Ji-

Po to kaip vienu balsu 
priimti Brandto įnešimą.

Tuo budu St. (Louise susikū
rė Darbo Partija, kuri veiks 
politikos ’ srityje. Balandžio 
mėnesyje Darbo Partija statys 
savo kandidatus į miesto val
džią. Socialistų Partija ir gi 
rems tuos kandidatus ir nesta
tys skyrium savo sąrašo.

St. Louiso konferencija buvo 
tiesioginė CIevclando konferen
cijos išdava. Pasisekimas su
burti Darbo Partiją skaitoma 
abai svarbiu įvykiu. Kilų mies
tų darbininkiškos organizacijos 
irgi pradeda tuo dalyku įdo
mauti. O tai reiškia, jog Ame
rikos darbininkai, pagalios, jau 
jradead suprasti, kad “gerų

netikusi.
St. Louiso konferencijos nu

tarimas gali praduti Amerikos 
darbininkų judėjimo istorijoje 
naują periodą, —■ periodą, kai 
Amerikos darbininkai ims mo
bilizuoti savo spėkas politinei 
kovai.

BAVARIJOS KOMUNISTAI IR 
FAŠISTAI SUDARĖ “BENDRĄ 

, FRONTĄ”.

Nesenai Miunchene buvusia 
komunistas, Graf, norėjo įstoti 
į Vokietijos Socialistų Partiją. 
Partija pasiryžo surinkti pla
tesnių žinių apie Graf’ą. Tyri
nėjimai parode, jog Komunis
tų Partijos Pildomasis Komite
tas įgaliojo Graf’ą palaikyti ar
timų ryšių su nacionalistais.
Josef Roemer, Bavarijos na

cionalistų—fašistų vadas, išmo
kėjo Grafui 350,000 markių jo 
laikraščio “Neue Zeitung” pa

buvo padaryta 
pildomojo ko- 
sutikimu.

laikymui. Tai 
su komunistų 
m i toto žinia ir

Nežiūrint to fakto, kad ko
munistų viršininkai gerai ža
liojo, jog Grafo laikraštis yra 
palaikomas Bavarijos fašistų 
pinigais, jie tame pat laikraš
tyje bjauriausiu budu^ šmeižė 
socialistus it vadino juos “re
akcijos atramomis”.

Vadinasi, Bavarijos komu
nistai ir nacionalistai—fašistai 
sudarė “bendrą frontą”. Bet tas 
frontas kreipiama ne prieš ka
pitalistus, o prieš darbininkiš
kas organizacijas.

NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJOS FARSAS.

Kaip žinia, rusai buvo 
šaukę nusiginlavimo konferen
ciją. Konfcrncijoje dalyvavo 
Rusija, Lenkija, Finlendija, 
Lietuva, Estonija ir Latvija. Ta 
konferencija, kaip ir daugelis 
kitų, pasibaigė pilniausiu fias
ko. Lenkijos

su-

delegatai pasiu- 
svarstoma tik 

nusiginta vimas”. 
kad “moralinis 

absoliučiai 
Reikia

“moralinis 
Rusai atsakė, 
nusiginklavimas 
neturi jokios reikšmės, 
pradėti nuo armijų mažinimo,
o ne nuo davinėj imo nieko ne
reiškiančių pasižadėjimų. Tuo 
ir prasidėjo farsas. “The Mil- 
waukee Leader” koresponden
tas apie tai rašo sekamai:

“ ‘Pirmais jau metais mes 
sumažinsime savo armiją 
vienu ketvirtadaliu’, tarė len
kai. ‘Mes sumažinsime da
bartinę 375,000 armiją iki 
280,000’. Bet rusų delegatai 
čia jau pastebėjo lenkąms, 
jog Lenkijos valdžia visai 
dar nesenai raportavo Tautų 
Lygai, jog lenkų ąrmijos 
skaičius siekiąs 291,000 ka-

“Latvija pasiute sumažinti 
savo armiją iki 19,000 ka-

reivių. Tuo tarpu pasirodė, 
kad ji ir dabartiniu laiku tu
ri vos 19,500 kareivių. Bet 
mažosios Estonijos pasiūly
mas buvo komiškiausias: ji 
pasiūlė “sumažinti” savo ar
miją iki 16,000, o tuo tarpu 
ji teturėjo tik 13,000 karei
vių. Finlendija buvo atvi- 
riausia: ji pareiškė turinti 
28,000 kareivių ir visai ne
mananti to skaičiaus mažin
ti.”

nes, kurie nesutinka su jo į- 
sitikinimais ir ginasi nuo jo 
antpuolių.

“Įkalintieji sočiai-revoliu
cionieriai pradėjo kovoti 
prieš caro valdžią už žmo

nių laisvę daug seniau, ne
gu Trockis. Kerenskio lai
kais jie padėjo jam sugrįžti 
į Rusiją. Dabar jis atsilygi
no jiems už tai —■ žudyda
mas ir kankindamas juos.”

Kaip eina derybos su Vokiečiais.
■ Ą...—— 

, St. Kairys.

VANDERVELDĖS ATVIRAS 
LAIŠKAS TROCKIUI.

Belgijos socialistų vadas, 
Emile Vandervelde, atsakė į 
Komunistų internacionalo atvi
rą laišką. Tą savo atsakymą 
jis parašė irgi atviro laiško for
moje. Apie laiško turinį Brus- 
selso korespondentas rašo se
kamai:

“Vandervelde primena tą 
faktą, jog Trockis bdvo fa- 
nalingiausias teisiamų socia
listų revoliucionierių priešas. 
Jis buvo vienintelis Sovietų 
valdžios narys, kuris reikala
vo tuojau nužudyti kalinius. 
Neatsiekęs to plano, Trockis 
dabar daro viską, kad pada
rius kalinių gyvenimą neįma
nomu.

“Vandervelde tvirtina, jog 
jis turįs žinių iš patikėtinų 
šaltinių, kad su revoliucio
nieriais kaliniais apsieinama, 
kaip su paprastais krimina
listais; kad jiems neduoda
ma jokių knygų; kad Rau
donojo Kryžiaus siunčiamas 
maistas nėra atiduodamas 
kaliniams; kad jie yra lai
komi atskirose kamaraitėse 
ir kai kurie jų labai sunkiai 
serga.

“Atsakydamas į Maskvos 
internacionalo pasiūlymą su
daryti bendrą proletariato 
frontą, Vandervelde prime
na Trockini, kad jis tą planą 
visų pirma privalo vy
kinti namie —< kurti bendrą 
fo'rntą iš socialistų ir komu
nistų. Kol komunistai nesi
liaus persekioję Rusijos so
cialistų, /tol niekas negali 
kreipti rimtos domės į ko
munistų internacionalo pa
šildymą.

“Trockis reikalauja, kad 
vakarų Europos valstybės 
paskelbtų amnestiją tiems 
pdlitiniems prasikaltėliams, 
kurie atsisakė kovoti prieš 
sovietų Rusiją. Vienok, jis 
be jokio dvejojimo reikalą u-j 
ja bausti mirtimi tuos žiįo-

Lietuvos kaimas, sunkiai 
vargęs ir pakėlęs nuostolių per 
keturius karo metus, beveik 
liek pat metų gyveno viltimi, 
kad “teisybė” paims vis gi vir
šų ant neteisybės, kad patirto- 

! sios skriaudos bus atlygintos, 
i Musų laudies’ supratimu atsily- 
I ginti turi tie, kas kraštą api
piešė ir nuvargino, vadinasi ru
sai ir vokiečiai.

a

t>el amžinai nusmukusių ru
sų, dagi išvirtusių bolševikais, 
išbadėjusiif ir skarmaluotų, ge
raširdė liaudis skaito galima 
nusileisti. Ot, pamojo ranka 
nuo savo galvos MaskVos pusėn, 
—ir dauguma sąskaitų baigta. 
Dar tie, kas caro laikais buvo 
sudėję pinigų į taupomąsias 
kasas ir bankus, — kartais dė
jo kruvinai uždirbtą skatiką,— 
tie pradžioje dar tikėjosi, kad 
einant sutartim su Rusais, bus 
įgalima atgauti dalis indėlių. 
Dabar ir ta viltis pradeda n\- 
kti. Tiek to. \

Kas kita su vokiečiais.* Vo** 
kiečiai įgriso žmonėms iki gy
vam kaului; vokiečiai, kad ir 
aimanuoja, da turi daug turto. 
Vadinasi, ir gali ir pagal teisy
bės turi atsilygint. Taip mano 
plačioji musų visuomenė ir vi
są laiką gaivino vilties atgauti 
karo nuostolius.

Ta viltis betgi labai greitai 
ištirpo, kaip tik prasidėjo ofi- 
cialės abejų valdžių derybos. 
Vokiečiai, kal'bėdamies akis 
akiu, derybų salės prieškamba
ry, atvirai ir ciningai pasisa
ko: mes esame arti bankroto, 
mus smaugia kontribucijomis 
Antauta ir- lodei mes negalim 
ir nenorim mokėti Lietuvai 
nuostolių. Negalini dėlto, kad 
jeigu išmokėsiu! Lietuvai, tai 
jų užpakaly stovi dar du kitu 
karo pavargėliu, — latviai ir 
estai, — o svarbiausia Anlanta. 
Kai Antanta pamatys, kad mes 
atsilyginsim su jumis, tah'kaip 
bematant dar labiau užvers 
nitų n s kilpą ant kaklo, — 
mokėkit kontribucijas. Delio 
negalim.

Nenorim dėlto, kad galim 
jums nemokėti, ką jus mums 
padarysite? Tų žodžių, supran
tama, nesako Vokiečių vald
žios atstovai, bet juos pasako 
vokiečių visuomenė ir net kai 
kurie jų laikraščiai.

Kuomet leituviai buvo užsi
manę vokiečius pagązdinti tre
čiųjų teismu, tai ir iš to nieko 
neišėjo. Vokiečiai trečiųjų 
teismo visai nesišalina ir nesi
baido. Galima, sako, atiduoti 
ginčo sprendimą trečiųjų teis
mui, tas teismas gali Lietuvai 
pripažinti iš musų ir daugiau 
atlyginimo, tik neužmirškite 
vieno mažo daikto. Einant Ver- 
sales sutartim, mes privalom 
pirmučiausia išmokėti kontri
bucijas Antantes valstybėms ir 
tik po to visiems kitiems. Tu
rėsite palaukti nemažiau 50-tų 
metų.

Aiškus daiktas, kad reikia 
derėtis betarpiai, nežiūrint ne
palankiai susidėjusių sąlygų.

/Lietuvos valdžia reikalauja 
iš Vokiečių, kad atlygintų dvi 
pamatines nuostolių grupes: 
nuostolius dėl Vokiečių išleistų 
obosto pinigų ir karo nuosto
lius.

Obosto pinigai padarė Lietu
vai daug nuostolių ir žalos. Vi
sų pirma kartu su obosto pini
gais įsigyvendino pas mus ir 
vokiečių markė ir visą laiką 
buvo musų apyvartoj, lig neį
vesta litų. Markėmis ir obos
to pinigais, kuomet jų kursas 
buvo aukštas, vokiečiai pirko 

‘X, vežė Vokietijon visą, ką tik 
galėjo Lietuvoje gauti karo ir 
savosios pramonės reikalams.

(Bus daugiau)
—  t

IKI. Jurgelonisj
ADVOKATAS i

DUODA TEISIU PATABIMM8

- ■ H
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Teffi

Saviškiai Ir Svetimi.
Vertė K. Sėjikas

Visus žmones mes skirstome į “saviš
kius” ir “svetimus”.

Soviškiai, tai—tie, apie kuriuos mes 
tikrai žinome, kiek jiems metų ir kiek, jie 
turi pinigų.

Svetimųjų metai ir pinigai nuo musų 
ant amžių paslėpti, ir jeigu kokiu nors bu- 
du ta paslaptis išeina .aikštėn, — svetimie
ji tuoj pasidaro saviškiais, o toji aplinky
bė mums yra visai nemaloni, nes savieji vi
suomet skaito savo pareiga kalbėti mums 
teisybę, kuomet svetimieji mandagiai mums 
meluoja. _

Juo daugiau žmogus turi saviškių, tuo 
daugiau jis žino karčios tiesos apie save, 
ir tuo sunkiau jam gyventi šiame pasaulyje.

Sutinkate, pavyzdžiui, gatvėje svetimą 
žmogų. Jis -šypsosi ir mandagiai sako 
jums: , t

—Kaip gražiai jus atrodote šiandien!
O jeigu kokioms trims minutėms pra

bėgus (kas galėjo į tokį trumpą laiką per
simainyti?) prieis prie jūsų saviškis, jis ku 
panieka pažiūrės į jus ir tars:

—Kažin kodėl tavo nosis ištinusi. Tur
būt slogas turi? ,

Jeigu jįs sergate, tai svetimi jums 
teikia tik malonumą ir linksmumą: gailps 
laiškai, gėlės, saldainiai.

Saviškis—tuoj pradės jus kamantinėti, 
kur ir kada jus nušalote, lyg tai svarbiau-

R A T U R O S
sias dalykas. Kada, ant galo, jis sužino 
laiką ir vietą, jis pradės jums išmetinėti, 
kam jus nušalote toje vietoje ir tuo laiku.

—Na, kaip gi buvo galima eiti be ka
liošų į totą Marę! Tiesiog pikta—toks nerū
pestingumas tavo metuose!

Be to, svetimi visuomet nuduoda, kad 
jie priduoda didelės svarbos jūsų ligai ir 
yra delei to susirūpinę*

—Dieve mano, jus, rodosi, kosite! Tai 
baisu! Ar tik neturite plaučių uždegimo? 
Del Dievo meilės, sušaukite konsiliumą. To
kiais dalykais juokauti negalima! Aš, tur
būt, visą nakti negalėsiu miegoti ir neri
mausiu dėl jūsų.

Jums tai labai malonu, o priegtam 
ligoniui saldliežuviavimas visuomet patin
ka, kai jo menkutė 98.1 gradų influenciją 
skaito palučių uždegimu.

Saviškis elgiasi visai kitaip.
—Žiūrėkite tik! Jis jau ir į lovą įsi

rioglino! Kaip jums ne sarmata dėl tokio 
menkniekio gulti į lovą?! Įsivaizdavo die
vai žino ką... Na, paimk save į rankas! 
Gėdazbuti tokiu išgverėliu!

—Geras menkniekis, kuomet mano 
temperatūra pakilo iki 99 gradų, — mur
mate jus, melagingai didindami tempera
tūrą beveik visu gradu.

—Didelis daiktas! — tyčiojasi saviš
kis. — Žmonės tifu bevaikščiodami perser
ga, o jis dėl 99 gradų mirti rengiasi. Gėda!

Ir jis ilgai šieps jus, nesidrovėdamas 
priminti jums aną įvykį, kuomet jus irgi 
labai dejavote, bet dviem valandom prabė
gus nepaprastu apetitu valgėte keptą kala
kutą. p

ihe pasakojimai galų gale ištikrųjų 
pakels jūsų temperatūrą visu gradu. Bet 

lai jau pareis ne nuo ligos, o nuo jūsų įnir
šimo.

Soviškiai tatai vadina “nuraminimu 
sergančio giminaičio”.

Palaikyti pažintį su saviškiais yra la
bai nemalonus ir erzinantis dalykas.

Svetimi priima jus linksmai ir nuduo
da, kad jie yra nepaprastai pa tenkinti jūsų 
atsilankymu.

O kadangi jus neprivalote žinoti, kiek 
jiems metų, tai jų veidai bus pudroti ir 
jaunyvi, kalbos linksmos, judėjimai gyvi 
ir gracioziniai.

Ir kadangi nedera jums žinoti, kiek jie 
turi pinigų, tai, kad pasirodžius, jie penės 
jus brangiais ir gardžiais valgiais. Delei 
tos pat priežasties jie pasodins jus geriau
siame kambaryje, kur randasi brangiausi 
rakandai. \

Pasodinę už stalo, jie paduos jums 
naifją puoduką, kurio ausukė dar nėra nu
trukusi. Staltiesė bus irgi švari. Kalba 
už ves labai maloni —< apie kokį nors jūsų 
talentą, o jeigu jo nėra, tai apie jūsų nau
ją skrybėlę, o jeigu ir jos nėra, tai apie 
jūsų gerą būdą.

Pas saviškius nieko panašaus jus nesu
tiksite.

Kadangi visų metai ir amžiai žinomi, 
tai visi išlenda susiraukę ir nusiminę.

—E-e, senatvė! Jau trečia diena, kaip 
galva skauda.

O paskui prisimena, kiek metų praėjo 
nuo to laikjn kaip jus baigėte mokyklą.

- Ach, kaip greit laikas bėgą.! Rodosi 
taip nesenai, o jau trys dešimtys metų pra
bėgo.

Paskui, žindomai, kad jūsų savo turtu 
prigauti negalima, paduos jums arbatos su

KARPA
vakarykščiais pyragiukais ir užves kalbą ™ dagus ir simpatingas, lyg svetimas!
apie kumpių brangenybę, ir apie tai, ka<Hp Ir klausytojai nė kiek nesistebėjo tuo
senajame bute vejas putė pro grindis, o šia
me pučia iš viršaus, pro lubas.

Svetimi visuomet yra linkę matyti kuo 
šviesiausių jums prognozų. Visi jūsų su
manymai kuogeriausia nusiseks. Kur gi 
ne! Su jūsų protu, ištverme ir patraukian
čia asmenybe viską galima padaryti!

Saviškiai, kaip tik priešingai, jau iš 
kalno gailisi jūsų, kraipo galvas ir karkia.

Jie visuomet turi kokių tai nemalonių 
nujautimų kas dėl jūsų. Prietgam, 
žinodami jūsų nemokėjimą sugyventi su 
žmonėmis, nebojimą, užuomaršį, jie gali 
įrodyti jums taip aiškiai, — kaip du kartu 
po du lyginasi keturiems, kad jus susilauk
site labai nemalonių padarinių, jeigu laiku 
nesusigriebsite ir neatsižadėsite nuo to kvai
lo užmanymo.

Įsitikinimas, jog su svetimais yra daug 
maloniau turėti reikalas, negu su saviš
kiais, jau pradeda skverbtis į mases. Man 
jau teko būti dviejų invykių matytoja.

Kartą, tai buvo vagone, — koks tai 
nervingas ponas suriko į savo kaimyną:

Ko jus išsitiesėte! Reikia juk supras
ti, kad ir kitas yra vietos reikalingas. Jeigu 
jus nesate tiek apsitašę, lai jums pridejftų 
važinėti ne pasažieriniu vagonu, bet tuo, 
kuriuo šunis veža. Turėkite tai omenyje!

O Jkaimynas atsakė jam į tai;
—Stebėtinas dalykas! Jus matote ma

ne pirmu kartu savo gyvenime, o vienok 
nesidrovite kolioti mane, kaip savo tikrą 
Lrplį! Velnias žino, į ką tai panašu!

Kitą kartą aš girdėjau, kaip viena jau
na moteris'gyrė savo vyrą, sakydama:

—štai jau mes gyvename apsivedę ke
turis metus, o jis visuomet malonus, man- 

keistu pagyrimu.
Nesistebiu ir aš.

Violet H. Mead

MOTERIS.
L

Kanarkėlė nustojo čiulbėjusi savo dainą ir 
miega, o jos ' narvelis pamaži supasi 
nuo tiro langą pučiančio lengvo vėjelio!

II.
Siauroj studijoj yra daug rožių. Didelės 

raudongalvės gražuolės su tamsiais 
drėgnais lapais. Tai yra liūdnos rožes, 
nes jų gyvenimas yra taip trumpas!

III.
Kanarkėlė neramiai juda ant savo šakelės!

IV.
Rožės lapeliai vienas paskui kitą krinta, 

kaip kad kraujas laša iš krauju pasriu- 
vusios širdies!

V.
Balti piano kliavišiai laukia; šviesios yra 

prigesintos, viliojančios!

VI-
Moteris sėdi šešėlyje, bet baltieji kliavišiai 

tyli!

VII.
Materis verkia, nes ji yra viena su miegan

čia kanarkėlė, nutylusiu pianu, krin
tančiomis rožėmis

ir
savo

< v siela!



-

Pirmadienis, Sausis 22, 1923  NAUJIENOS, Chicagč, HL~

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

grcGd važiuoja. Miesto taryba 
rmijasi išleisii aštrių patvar- 
k\mų sustabdymui tos pasibai
sėtinos epidemijos.

Dentisiy konferencija
Pereitą penktadienį Drake 

kotely prasidėjo Cx>ok pavieto 
dentistų konferencija. Konfe
rencijos tikslas yra pasitarti 
ir išdirbti planus apie įsteigi
mą kiekviename Cook pavieto 
lokale nemokamas dantų klini-

KIAITŠINI.U ATPIGĘ.
PasaŲAV. T. S. White mana- 

džerio maisto protink tų depar- 
ytamento 
kiaušinių 
puolusios. Tai įvykę ačiū šil
tesnėms P’ 
inui llaug kiaušinių kiaušinių 
sandėliai numušę tryliką cen
tų tuzinui. Šeimininkės, kol 
kas, tebemoka už geresnius 
kiaušinius nuo 50 iki 75 centų 
tuzinui. \

Apie. darbininkų apdraudimą 
pas Miller and Hart mums 
pranešė V. J. Gastreich, pažy
mėdamas, jog tas mums; gal 
bus žingeidu sužinoti kadangi 
pas Miller and Hart didelis 
skaičius darbininkų yra lietu
viai.

Kriaučių Sav. Pašei. K'liu- 
baS\nutąte duoti duovanų sa
vo 
dešimtį n\ 
žiedai, ku 
šimts penki\ nariai.

lariaųis, kurie nesirgo per 
Bus duodami 

gaus apie dvide-

Morris kompanijos, 
kainos žymiai nu-

dienoms ir pristaty- Lietuviu Rateliuose

Naujas vtedėjas — nauja 
bymetė.

dar-

Iš įvairių raportų paaiškėjo, 
kad Cook pavieto gyventojams 
mokinimas vaikų kainavo virš 
puses miliono dolerių daugiau 
ačiū nesveikiems dantims ir 
nebuvimui reikiamos gydytu-

Tai yra 50-metinė Chicagos 
Dentistų draugijos konfcrencb 
ja. Manoma, kad konferenci
joj thjįVVaus apie 10,000 dentis
tų iš įvairių šalių ir iš Euro
pos. Delegatai permato, kad 
įsteigimas nemokamos dantų 
gydyklos yra neišvengtinu da
lyku trumpoj ateity. •

Laike konvencijos dantų gy
dymo įrankių manufaktoriai iš 
statys parodon visokius įran
kius. Konvencijoj dalyvauja 
įžymiausi kalbėtojai.

NUTEISĖ PLĖŠIKUS.
Vienas bus pakartas, antras pa

siųstas visam amžiui kalė
jimam
Ja’mes Siruti, kurs pereitą 

rugsėjo mėnesj, 30 <1., dalyvavo 
užpuolime ant cigarų krautu
ves, 2140 So. Halsted gatves, ir 
mirtinai pašovė krautuves dar
bininką Frank O’Connell, kri
minaliniame teisme tapo 
teistas teisėjo Kavanagh 
korimui. Jis bus pakartas

Praeitą ketvirtadienį “Biru
tė” turėjo Mark White Square 
salėj pirmą savo repeticiją 
naujam choro vedėjui p. A. 
Kvedarui vedant. Naujuoju sa
vo mokytoju birutininkai cho
ristui matyt labai patenkinti, 
ir priėmė jį labai širdingai.

Vedėjas trumpais žodžiais 
apibrėžė turinį naujos muzika-

Vietos komunistų lageriuose 
reiškiasi kas tokio nepaprasto. 
Pastaruoju laiku jie labai su< 
bruzdo rašyties vienon drau- 
gijon, kurįon įstoja net po še
šis ir septynis kas menesį. Tai 
daro daugiausiai tie, kurie bu-, 
vo apleidę draugiją užėjus bol
ševikiškam karščiui. Dabar jie 
pradėjo grįšti.

Visaip apie tai kalbama. Vie
ni sako> kad komunistai sie
kias! išardyti draugiją ir pasi- 
glemšti, jos turtą, kiti gi sako, 
kad jie stoją jon norėdami ap
sidrausti. Mat minima draugi
ja yra. pašelpinė. —K. Rugis.

lyvavai. Aš dar turiu tą “Vil
nies” numerį, kur ir pats Pir
mininkas esi įrašytas. Toliau 
Pirmininkas rašai, jog aš ir 
kalbėtoją kvietęs v be kuopos 
nutarimo. Bet kaip kuopa, o 
ne kas kitas, išrinko Pirminin
ką, taip kuopa manė įgaliojo 
prakalbas rengti. Ir kalbėtojas 
Žalpis nieko daugiau nekalbė
jo, kaip tik apie praėjusį di
dįjį karą ir kvietė visus rašy
tis į SLA. 174 kuopą, kad|fft- 
vienytom spėkom butų leng
viau atlaikyt priešą arba atei
nantį kitą karą. Toliau Pirmi
ninkas ačiuoja vakaro pirmi
ninko nusistatymui, jog kuo
pa turėjo $25 nuostolių. Turiu 
pasakyti, kad jei visi butų taip 
dirbę, kaip Pirmininkas, ^atėjęs 
tik svetaines uždaryt, tai vie
toj $25 būtume turėję gal $75 
nuostolių.

SLA. 174 kp. Narys.

Roseland.
Iš Didžiojo Lietuvos Kunig. 

Vytauto No. 2 pastogės.
Draugijos Didžiojo Lietuvos 

Kunig. Vytauto No. 2 metinis 
susirinkimas įvyko sausio 7 d., 
Chas. Strumilo sevdlainėj.

Svarstant draugijos bėgan
čius reikalus, prieita prie kny
gų peržiūrėjimo komisijos ra
porto. Komisijos narys A. Gre- 
belis perskaitė draugijos įplau
kas ir išlaidas už 1922 m. Ra
portą komisija išdėstė smulk
meniškai.

Pirmininkas P. Petronis už
klausė, ar nėra kokių pastabų 
prie raporto. A. Grebelis pa
stebi: “Pra’eitą susirinkimą bu
vo nutarta apmokėti knygų 
peržiūrėtojams po du dol. Už 
tai mes sūrądome draugijos 
$76.26, kurių nedaro pusmečio 
knygų peržiūrėtojai, bet jų iš-

prHyrimo 
alsumo mene

pareišKią 
akių li^as

Ai’ jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Pegina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius taš

kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą ?
Ar tui’it 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.

<_______________________________ Z

AREŠTAVO LIETUVĮ.

Pereitą savaitę tapo policijos 
areštuotas Vilius Žemaitis, gy
venus po numeriu 1520 S. Hal
sted gatvės. Areštuotas dėl se
kamos priežasties: -tą dieną jis 
savo automobiliu mirtinai su- 

septynių 
Daugelio, 
g. ir W. 
teisinosi, 
nes mer- 

vi-

važinėjo vieno italo 
metų mergaitę, Racie 
lai įvyko prie Girtis 
Grand avė. Žemaitis 

nekaltas, 
pasipainiojusi 
prieky jo automo-dury gatves

biliaus, kurio jis nesuspėjęs su 
stabdyti. Nežiūrint jo teisini
mesi, policija jį areštavo. Bus 
klausinėjamas koroneriaus.

APKALTINO VYRĄ ŽMOG
ŽUDYSTĖJ.

Koroneriaus jury išnešė ap
kaltinimo nuosprendį prieš 
lenką Praną Novaka, 35 metu 
amžiaus, gyvenantį 2909 W. 25 
place. Jis apkaltintas dėl nušo
vimo savo žmonos per Naujus 
Metus, sausio 1 d., šių metų. 
Jozepa Novak, 14 metų mer
gaite ir jo duktė, liudyjo gir
dėjusi šūvį, kuomet jos levas 
susimušė su motina. Jinai pa
sislėpusi savo kambary.

DVIDEŠIMTS PENKI ŽMO
NĖS UŽMUŠTI AUTOMO

BILIAIS. - ’
šiais metais, nuo sausio pir

mos dienos, Chicagoj jau tai o 
užmušti dvidešimts penki žmo
nės automobiliais, čia daugiau
siai kaltinama automobilistai, 
kurie nevisuomet prisilaiko 
jiems nustatytų taisyklių: ne
sustoja prie l įtvarų, sustojus 
g:d v< kariams ir I i Brolišk u

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtai!. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix Aj Manelis

NAPRAPATHAS'
Diagnoza pagal sutarimą. 

3217 Emcrald Avė., Chicago, Iii.

Pinigai
• v 
1S

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

.1..

Iš Atlantic kolonijos ( Tąsa ant 6to pusi.) DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

nu- 
pa- 
va-

Atsakymas SLL. 174 
pirmininkui.

kp.

Jo draugas ir svogeriš’ James 
Bulter, kurs kartu dalyvavo 
užpuolime, išsigelbėjo nuo kar
tuvių ačiū savo ištikimai tarny
stei Amerikos kariuomenėj 
Francuos fronte. Jis nuteistas 
visam' amžiui kalėjimam

Abudu kaltininkai prisipaži
nę 0rie kaltės ir maldavo teis- 
mpJsusimylėjimo. Nežiūrint to 
jų maldavimo, teismas neparo
dė jokio susimylėkimo. Nuteis
tieji nugabenti kalėjimai!.

jau pradėjo mokintis. Ir biru- 
tiečiai žada dėti visas savo pas
tangas, kad šį naujį veikalą pa
stačius kuogeriausiai. Choras 
bus padidintas ir visi dailės 
mylėtojai *us kviečiami prisi- 

dio dar-dėti prie ruošiamo 
bo.

P-le M. Rakauskaitė 
dainuos per radio-

P-1S Markina Rakauskaite 
dainuos per radiografą K. S. 
\V. ateinantį antradienį, sausio 
23 d., tai yra rytoj, tarpe 8 ir 
9 valandų vakaro. Jinai <u<lai- 
nuos keletą dainų lietuvių/^Ni- 
sų ir anglų kalbomis. Visi tie, 
kurie turite radiografą, užsta- 
tykite jį minėtose valandose, 
nes galėsite išgirsti “Mariutę” 
dainuojant pirmu kartu per

MILLER AND HART STOCK 
YARDAI APDRAUDĖ SAVO 

DARBININKUS.
. V. J. Gastreich, apdraudos 
brokeris, veikiąs Rollins Bur- 
dick Hunter kompanijoj, pra
nešė mum, jog Miller and 
Hart stock yardų savininkai, 
kdrių dirbtuves randasi Union 
Stock Varduose, apdraudė visų 
savo darbininkų gyvastį.

Apdrauda įėjo į galę nuo Ka
lėdų. Visą premiją (tai yra 
mokestį už apdraudą) užmoka 
patys Miller and Hart. Darbi
ninkai yra apdrausti taip, kad 
jų apdraudos suma darosi tuo iiV1 
didesne kuo jie ilgiaus yra dir-|” 
bę ar dirbs pas Miller and j 
Hart. Savo pasmertinės pini-1 
gus patys darbininkai 
tani, kam norėjo. Apdrauda tami ne,t« lankYtl sergančil] 
yra paimta Travelers Insuran-; 1,",!>an,o,nis “S"""5- Daugiau 
ce kompanijoj. tokių paskaitų.

“Naujienų” 14 num. SLA. 
174 kp. Pirmininkas sako, kad 
aš rašydamas “N-nų” ^9 num. 
apie yis kuoipos veikimą apsi
lenkęs su teisybe. Pirmininkas 
tvirtina, jog nariai nesakę, kad 
aš juos prirašydamas kuopon 
apgavęs. Iš kur Pirmininkas 
žino, kad nesakę, kad jis tą 
septintadienį nebuvo susirin- 
kii^tė? Viename susirinkime 
vienas narys, išgirdęs, kad ši 
organizacija ne bažnytinė, ėmė 
kelti lermą,^ sakydamas,| kad 
tai bedievių Vrgtrnizacija, kur 
ir arkliai gali prigulėti [vienas 
narys tai jukyhe visi nariai. 
Red.] 'Tohmur'Pirmininkas sa-

Ofiso Telefonas TVl> U A IT T? O A TA Busto Telefonas 
Central 4104 1/IV. IT. A. I>i€"JAU Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriui 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.

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

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

Phone Boulevard 7589

—Dailės Mylėtojas.

North Side
KriaWių Savitarpines Pašal

pos Kliubo protekcijos nusise
ko gana gerai. Daktaras A.

1 Montvidas pasakė susirinku;
■ siems labai daug naudingų da-
■ lykų, o ypatingai apie munšai- 
! no kenksmingumą. Taipgi per-

užrašėlsp^°’ ka(l įminės bei pažįs-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo f8 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

-LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

NYBVI
Duoda Šimet Dovantf 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertes dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos. .

Metams.................... $3.50
• Lietuvon....................$4.50

— Adresuokite —

VIENYBE
1$)3 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Em ».• —i t.

mo dalyvavęs komunistų kon
ferencijoj, kur buvo organi
zuojama Chicagos ir apielin- 
kių draugijų sąryšis. Bet į tą 
Konferenciją juk ir pats Pir
mininkas sykiu važiavai į Mel- 
dažio svetainę ir pats joje da-

Pinigus gavo: 
1)5388—R. Morkevičienei 
15390—G. Deskevičiukė 
15391—K. Vinskas 
1539!2—M. Popovas 
15393--K. Kasparaičiui 
15395—P. Jurkšienei 
15399—O. Kazlauskienei 
15403—O. Jurkštaitei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi > 
“Naujienų” ofise.

15405—D. Grebliauskas 
15409—J. Naveckienei 
15416—K. Tamošunc 
15427—2. Gudonienei 
15431—A. Grigulis 
15434—V. pautienei 
15441—J. Malioriui / 
15447—J. Balmanavitienei

Jeigu kenti galvos skau- 
jeFX^ri akių uždegimą, 

it akys skauda, tuo- 
‘‘Tftane pasitarti.

mai suteikiami dovanai. Vie-

Yra jums, bangesnės už viską. Neap
leiskite jip 
dėjimą, ; 
skaitant ar siu>ų 
met ateikite pas

Paf
nintelid lietuvis akių daktaras (Opto- 
metristb ant Bridgeporto.

1)R. SERNER, ŠERNAS 
3315 f k Halsted St. Chicago, III.

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

jei

Chicagieč tai

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai

nuo lietuviškų centrų ir todėl negau- 
Ąate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite 

per paštą.
Pasta Jums atgabens Jūsų
kasdien tą pačia dieną vakare
Be NAUJIENŲ juk Jus begalite būti
Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

z-------------------------------------------------------------- —t------------------------------------------------------------------------ >

NAUJIENOS
1739 S. llalstecj St., Chicago.

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

Vardas ir Pavardė .......................................... ...................

Adresas ......................... . ....................................................
\ , J

<_________________________________________________________________ _________________________ 7

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas MoteriOcų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicage 
Valandosj 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dienų 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicags

Ttl. Austin 787

DR. MARYA 
DOVVIATT- SASS
.. S208 W. Harrimi St.

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

>»— *

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4681 So. Ashland Ava v 
Tol.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 iki I 
ir 7 iki 9 v. nedildieniais mm II 
iki 1 vai. po pietą.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikąs siųsti 
' pinigus bieluvon

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

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

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha, Wis.
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CHICAGOS
ŽINIOS

grevd važiuoja Miesto taryba 
rengiasi išleTSTf^aštrių patvar- 
k\rtių sustabdynnii tos pasibai
sėtinos epidemijos.

Dentisty konferencija
Pereitą penktadienį Drake 

lietely prasidėjo Cook pavieto 
dentistų konferencija. Konfe
rencijos tikslas yra pasitarti 
ir išdirbti planus apie įsteigi
mą kiekviename Cook pavieto 
lokale nemokamas dantų klini
kas. _ ■

Iš įvairių raportų paaiškėjo, 
kad Cook pavieto gyventojams 
mokinimas vaikų kainavo virš 
puses miliono dolerių daugiau 
ačiū nesveikiems dantinis ir 
nebuvimui reikiamos gydytu- 
vės.

Tai yra 50-metinė Chicagos 
Dentistų draugijos konferenep 
ja. Manoma, kad konferenci
joj dalyvaus apie 10,000 dentis
tų iš^dtairių šalių ir iš Euro
pos. Delegatai permato, kad 
įsteigimas nemokamos dantų 
gydyklos yra neišvengti n u da
lyku trumpoj ateity. ♦

Laike konvencijos dantų gy
dymo įrankių manufaktoriai iš 
statys parodon visokius įran
kius. Konvencijoj dalyvauja 
įžymiausi kalbėtojai.

Apie, darbininkų apdraudimą 
pas Miller and
pranešė V. J. Gastreich, pažy
mėdamas, jog tas mums gal 
bus žingeidu sužinoti kadangi 
pas Miller and Hart didelis 
skaičius darbininkų yra lietu
viai. /

Hart mums
Kriaučių Sav. Pašei. Kniu

bas nutarė duoti duovanų sa
vo nariams, kurie nesirgo per 
dešimtį melų. Bus duodami 
žiedai, kurių gaus apie dvide
šimts penki nariai.

AREŠTAVO LIETUVĮ.

Pereitą savaitę tapo policijos 
areštuotas Vilius Žemaitis, gy
venąs po numeriu 1520 S. Hal- 
sted gatvės. Areštuotas dėl se
kamos priežasties: -tą dieną jis 
savo automobiliu mirtinai su
važinėjo vieno italo septynių 
metų mergaitę, Racie Daugelio. s 
Tai įvyko prie Cuvtis g. ir W. 
Grand avė.
kad jis esąs nekaltas, nes mer-1 
gaitė staiga pasipainiojusi vi
dury gatvės prieky jo automo- 
biliaus, kurio jis nesuspėjęs su 
stabdyti. Nežiūrint jo teisini
mesi, policija jį areštavo, Bus 
klausinėjamas koroneriaus.

Morris kompanijos, 
kainos žymiai nu- 

Tai įvykę ačiū šil- 
dienoms ir pristaty-

Vietos komunistų lageriuose 
reiškiasi kas tokio nepaprasto.

lyvavai. Aš dar turiu tą “Vil
nies” numerį, kur ir pats Pir
mininkas ^esi įrašytas. Toliau 
Pirmininkas rašai, jog aš ir 
kalbėtoją kvietęs be kuopos 
nutarimo. Bet kaip kuopa, o 
ne kas kitas, išrinko Pirmiiiin- 
ką, taip kuopa mane įgaliojo 
prakalbas rengti. Ir kalbėtojas

Lietuviu Rateliuosei

Pastaruoju laiku jie labai su- ^aĮpjs nieko daugiau nekalbė-

KIAUŠINĖM ATPIGĘ.
Pasak W. T. S. White mana- 

džerio maisto protink tų depar- 
ytainento 
kiaušinių 
puolusios, 
tesnėms
mui daug kiaušinių kiaušinių 
sandėliai numušę. tryliką cen
tų tuzinui. Šeimininkės, kol 
kas, tebemoka už geresnius 
kiaušinius nuo 50 iki 75 centų 
tuzinui. n

NUTEISĖ PLĖŠIKUS.
Vienas bus pakartas, antras pa

siųstas visam amžiui kalė
jimam
James Smith, kurs pereitą 

rugsėjo menesį, 30 d., dalyvavo 
užpuolime ant cigarų krautu
vės, 2140 So. Halstcd gatvės, ir 
mirtinai pašovė krautuvės 
bininką Frank O’Connell, 
minaliniame teisme tapo 
teistas teisėjo Kavanagh 
korimui. Jis bus pakartas

dar- 
kri- 
nu- 
pa- 
va-

Jo draugas ir švogeriš', James 
Bulter, kurs kartu dalyvavo 
užpuolime, išsigelbėjo nuo kar
tuvių ačiū savo ištikimai tarny
stei Amerikos kariuomenėj 
Era nei jos fronte. Jis nuteistas 
visam amžiui kalėjimai!.

Abudu kaltininkai prisipaži
nę prie kaltės ir maldavo teis
mo susimylėjimo. Nežiūrint to 
jų maldavimo, teismas neparo
dė jokio susimylėjimo. Nuteis
tieji nugabenti kalėjimai!.

MILLER AND HART STOCK 
YARDAI APDRAUDĖ SAVO 

DARBININKUS.
V. J. Gastreich, apdraudos 

brokeris, veikiąs Rollins Bur- 
Žemaitis teisinosi, diek Himter kompanijoj, pra

nešė mum, jog Miller and 
Hart stock vardų savininkai, 
kurių dirbtuvės randasi Union 
Stock Varduose, apdraudė visų 
savo darbininkų gyvastį.

Apdrauda įėjo į galę nuo Ka
lėdų. Visą premiją (tai yra 
mokestį už apdraudą) užmoka 
patys Miller and Hart. Darbi
ninkai yra apdrausti taip, 
jų apdraudos suma darosi 
didesne kuo jie ilgiaus yra 
bę ar dirbs pas Miller 
Hart. Savo pasmertinės pini
gus patys darbininkai i 
tam, kam norėjo.
yra paimta Travelers Insuran
ce kompanijoj.

APKALTINO VYRĄ ŽMOG
ŽUDYSTĖJ.

Koroneriaus Jury išnešė ap
kaltinimo nuosprendį prieš 
lenką Praną Novaką, 35 meti] 
amžiaus, gyvenantį 2909 W. 25 
place. Jis apkaltintas dėl nušo
vimo savo žmonos per Naujus 
Metus, sausio 1 d., šių metų.

kad 
tuo 
dir- 
and

Iš “Birutės”
Naujas vedėjas — nauja 

bymetė.
dar-

Praeitą ketvirtadienį “Biru
tė” turėjo Mark White Sųuare 
salėj pirmą savo repeticiją 
naujam choro vedėjui p. A. 
Kvedarui veliant. Naujuoju sa
vo mokytoju, birutininkai cho
ristai matyt labai patenkinti, 
ir priėmė jį labai širdingai.

Vedėjas trumpais žodžiais 
apibrėžė turinį naujos muzika
liuos kotnedijos, kurią choras 
jau pradėjo mokintis. Ir birn- 
tiečiai žada dėti visas savo pas
tangas, kad. šį naujį veikalą pa
stačius kuogeriausiai. Choras 
bus padidintas ir visi dailės 
mylėtojai bus kviečiami prisi
dėti prie ruošiamo didelio dar
bo. — K. P.

bruzdo rašyties vienon drau- 
gijon, kurion įstoja net po še
šis ir septynis kas mėnesį. Tai 
daro daugiausiai tie, kurie bu-, 
vo apleidę draugiją užėjus bol
ševikiškam karščiui. Dabar įic 
p radėjo grįšti.

Visaip apie tai kalbama. Vie
ni sako, kad komunistai sie
kias! išardyti draugiją ir pasi- 
glemšti. jos turtą,1 kiti gi sako, 
kad jie stoją jon norėdami ap
sidrausti. Mat minima draugi
ja yra pašclpinė. —K. Rugis.

Iš Atlantic kolonijos

Atsakymas SLL 174 
pirmininkui.

kp.

SLA.

P-lė M. Rakauskaitė 
dainuos per radio

grafą K. S. W.
P-lė Mariona Rakauskaitė 

dainuos per radiografą K. S. 
W. ateinantį antradienį, sausio 
23 d., tai yrą rytoj, tarpe 8 ir 
9 valandų vakaro. Jinai ^įdai
nuos keletą dainų lietuvių/Scu- 
sų ir anglų kalbomis. Visi tie, 
kurie turite radiografą, užsta- 
tykite jį minėtose valandose, 
nes galėsite išgirsti “Mariutę” 
dainuojant pirmu kartu per

—Dailės Mylėtojas.

North Side

Pašei-Kriiųipių Savitarpinės 
pos Kliubo prelekcijos nusise
kė gana gerai. Daktaras A. 
Montvidas pasakė susirinku; 
siems labai daug naudingų da
lykų, o ypatingai apie munšai- 
no kenksmingumą. Taipgi per-

užrašė spči°’ ka(l Simin6s bei pažįs- 
Apdrauda ’ taini neitų la]lkyti sergančių 

limpamomis ligomis. Daugiau

jozepa a o va k, 14 metų mer
gaitė ir jo duktė, liudyjo gir
dėjusi šūvį, kuomet jos tėvas 
susimušė su motina. Jinai pa
sislėpusi savo kambary.

DVIDEŠIMTS PENKI ŽMO
NĖS UŽMUŠTI AUTOMO-

BILIAIS. - 1
Šiais metais, nuo sausio pir

mos dienos, Chicagoj jau tat o 
užmušti dvidešimts penki Žilie
nės automobiliais. Čia daugiau
siai kaltinama automobilistai, 
kurie nevisuomet prisilaiko 
jiems nustatytų taisyklių: ne
dustąją prie L iiva *ų. sustojus 
galvi kariams ir l t Broliškai

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo f8 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki
Dr. Felix Ai Manelis 

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III

Pinigai
iš -

Brighton Park

IMTUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

jo, kaip tik apie praėjusį di
dįjį karą ir kvietė visus rašy
tis į SLA. 174 kuopą, kad|fii- 
vienytom spėkom butų leng
viau atlaikyt priešą arba atei
nantį kitą karą. Toliau Pirmi
ninkas ačiuoja vakaro pirmi
ninko nusistatymui, jog kuo
pa turėjo $25 nuostolių. Turiu 
pasakyti, kad jei visi butų taip 
dirbę, kaip Pirmininkas, atėjęs 
tik svetainės uždaryt, tąi vie
toj $25 būtume turėję gal $75 
nuostolių.

SLA. 174 kp. Narys.

“Naujienų” 14 num.
17^ kp. Pirmininkas sako, kad 
aš Tašydamas “N-nų” 9 num. 
apie tos kuopos veikimą apsi
lenkęs su teisybe. Pirmininkas 
tvirtina, jog nariai nesakę, kad 
aš juos prirašydamas kuopon 
apgavęs. Iš kur Pirmininkas 
žino, kad nesakę, kad jis tą 
septin tądien į nebuvo nusirin
kime? Viename susirinkime 
vienas narys, išgirdęs, kad ši 
organizacija ne bažnytinė, ėmė 
kelti lermą, sakydamas,| kad 
tai -bedievių organizacija, kur 
ir arkliai gali prigulėti [vienas 
narys tai juk ne visi nariai. 
Red.) Toliau Pirmininkas sa-

mo dalyvavęs komunistų kon
ferencijoj, kur buvo organi
zuojama Chicagos ir apielin- 
^ių draugijų sąryšis. Bet į tą 
konferenciją juk ir pats Pir
mininkas sykiu važiavai į Mel- 
dažio svetainę ir pats joje da-

Roseland.
Iš Didžiojo Lietuvos Kunig. 

Vytauto No. 2 pastogės.
Draugijos Didžiojo Lietuvos 

Kunig. Vytauto No. 2 metinis 
susirinkimas įvyko sausio 7 d., 
Chas. Strumilo sevetainėj.

Svarstant draugijos bėgan
čius reikalus, prieita prie kny
gų peržiūrėjimo komisijos ra
porto. Komisijos narys A. Gre- 
belis perskaitė draugijos įplau
kas ir išlaidas už 1922 m. Ra
portą komisija išdėstė smulk
meniškai.

Pirmininkas P. Petronis už
klausė, ar nėra kokių pastabų 
prie raporto. A. Grebclis pa
stebi: “Pra’eitą susirinkimą bu
vo nutarta apmokėti knygų 
peržiūrėtojams po du dol. Už 
tai mes suradome draugijos 
$76.26, kurių bedaro pusmečio 
knygų peržiūrėtojai, bet jų iš-

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisomo mene

.Simptomai pareišKią 
akių li^as

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
begina 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.

( Tąsa ant 6to pusi.) DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Ofiso Telefonas TYL> TJT A PDOAD Busto Telefonas
Central 4104 DK H. A. DKUAU Armitage 3209

VlDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyriui gavo 

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

Pinigus gavo: 
15388—R. Morkevičierifei 
15390—G. Deskevičiukė 
15391—K. Vinskas 
15392—M. Popovas 
15393—K. Kasparaičiui 
15395—P. Jurkšienei 
15399—O. Kazlauskienei 
15403—O. Jurkštaitei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujiena” ofiae.

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

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

Pitone Boulevard 7589

Chicdgieč iai

15405—D. Grebliauskas 
15409—J. Naveckienei 
15416—K. Tamošune 
15427—2. Godonienei 
15431—A. GiSgulis 
15434—V.- pautienei <
15441—J. Malioriui 
15447—J. Balmanavitienei

<

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai
nuo lietuviškų centrų ir todėl negau
nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite

Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį.-

Duoda Šime t Dovanų 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart, sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

Metams.................... $3.50
Lietuvon........................$4.50

— Adresuokite — .

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N

NMMIENAS per paštą.
Pasta Jums atgabens Jūsų
kasdien tą pačia dieną vakare
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti

NAUJIENOS

1739 S.'i+jlsted St., Chicago

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

Vardas ir Pavardė

Adresas

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką Ilgą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chieaga 
Valandos j 10—11 ryto; 2—8 po pint, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicags

Ta!. Austin 7S7

DR. MARYA 
DOVVIATT—-SASS

B208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną Ir 8—8

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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Lietuviu Rateliuose
(Sek^ nuo 5-to pusi.) 

rtas buvo priimtasduotas rn 
su valdybos parašais. Reiškia, 
ne vienas iš valdybos narių 
nieko apie tuos pinigus nežino
jo. Atrodo, kad draugijos val
dyba nežiūri turto,

tume žiurėju knygas 
pusmetį, tai draugija

bet taip 
mes bu- 

tik už 
tų pini- 
mačiusi.

Tie pinigai paėjo nuo 8 d. sau
sio 1922 metų draugijos ba
liaus, kuris davė pelno $76.26. 
A. Ščiuka, finansų rast., buvo 
gaspadorius to baliaus ir tą 
pelną perdavė iždininkui V. 
Prušinskiui, bet į knygas 
įtraukė. Tie pinigai liko 
miršti.” 

'Plirtmiriinkasi P. P. įsiž 
Savo nežinojimo pateisinimui 
užpuola pusmečio knygų komi
siją ir ant kitų valdybos narių: 
finansų ir protokolo raštinin
kų.

A. Grebelis vėl pastebi, kad 
didieji visada ant mažiukų no
ri visą bėdą nuversti. Pirm. P. 
Petronis Vėl teisinasi, kad tai

ne-
už-

imąs žiūrėti.
“Tai koks iš tavęs pirminin

kas?” — balsas susirinkame. 
“Nubausti, išmesti” — šaukia 
kiti. Pirmininkas muša su 
nariais į stalą, net paraudo
navo. Nariai nurimsta. Pirmi
ninkas rėžia pamokslą nariams 
už tvarkos nesilaikymo ir ba- 
žijas esąs nekaltas.

Rodėsi viskas bus 
antras komisijos 
Mikšys klausia: “Jei

gerai. Bet 
narys R. 
pirminin

kas nekaltas dėl tų pinigų, tai
kaip bus su kvito mis, kurias 
jis pasirašo? Už vieną mėne
sį yra trys kvitos, o už kitą 
ne vienos”. Pirm. aiškinasi 

tai tos ir
trūkstą.

Mikšys paduoda pirm, kvi- 
hts. Jis peržiūri, kad yra tik 
po dvi, o trijų nėra. Mat p. 
l’etronis tą pamestąją kvitą 
pamiršo. Jis užsipuola ant ko
misijos, klausdamas susirin
kimo, kokiu kabliukų daro ko
misija prieš valdybą? Nariai 
žiuri į komisiją manydami, kad 
jinai bereikalo daro valdybai 
užmetimus.

Pirm. P. Petronio veidas 
nušvinta, linksma šypsą—mėgi
na juoktis.

Bet kur tau! R. Mikšys pa
kiša po nosės knygutę su 
kvitų galais ir parodo, kad 
viename mėnesyje išrašytos 
trys k vilos, o kitame nė vie
nos. Susirinkimas buvęs sj>a- 
lių mėnesyj, o kvitos išrašytos 
rugsėjo mėnesyj, ir pirminin
kas pasirašęs. Mat musų pir
mininkui bile pasirašyti.

riai turėtų tokio pirmininko 
elgesį daboti. Tai daro skriau
dos draugijai ir tas turi būti 
suvaldytas; kitaip draugija tu
rės nuostolių. Pašelpinių drau
gijų ir kitokių organizacijų 
pirmininkai, kurie rūpinasi 
draugijos reikalais, prirengia 
metinį raportą, kurs parodo 
draugijos stovį. O musų val
dyba neturėjo jokio raporto.

P. Petronis D. L. D. K. Vy
tauto No. 2 pirmininku būti 
netinka: viena, dėl to, kad jis 
yra fanatiškas komunistas, ku
rių tikslas yra griauti pana
šias draugijas, o ne stiprinti 
jas; antra, kaipo atsižymėjęs 
prakalbų ardytojas. Tai yra 
tiesiog negarbė turėti tokį pir
mininką draugijai Lietuvos Di-

Ši draugija yra viena iš pažan
giausių draugijų apielinkėje. 
Lygiomis teisėmis priklauso 
vyrai ir moterys; mokama j 
mėnesį 35 centai; ligoj 
pos gauna $7.00 savaitėj; 
siems $50.00 iš iždo ir 
sumoka po vienų dol.

Draugija yra prisidėjusi prie 
R. L. Namo Bendrovės su 
$1,000.00; bankoj turi apie pus
trečio tūkstančio dol.; 
turi arti dviejų šimtų, 
draugija turi įsteigusi

pašei- 
miru- 
nariai

narių 
Bs to 

Na šia i -

čių fondą, į kurį moka kiek
vienas narys po 50c į metus. 
To fondo pmigais yra šelpiami 
m?. ’U’ių narių našlaičiai pagfl 
išgales. Kiec'ienas narys drau-
g’joj turi pdri’eJę sąžines 
ve Tie žfhGne*, kurie 

prigulėti
t'iri 

palinkimo prigulėti pišclpi- 
rfins draugijonią, Draugija L. 
D K. Vytauto No. 2 yri aviena 
iš geriausių.
na kas pirmą sekniadicpį kiek
vieno mėnesio, 2 vai. po pietų, 
Chas. Strumilo svetainėj, 
E. 107th St.—Narys.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
Jaunuolhi 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.

Koncertas Ir Prakalbos. Pagerbi
mui Drg. K. Bielinio. Rengia Jaunuo
lių Orkestras. Dalyvauja Jaunuoli!

. Choras, solistai ir orkestras. Kalbės 
ril.il bi’.-’d. k. Bielinis. Mildos Salėj, 3142^S. 

Halsted St., Bridgeporte. Praūžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga — 25c. Šir
dingai kviečia visus. Rengėjai.
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Menas

Savo žodžiu ginasi.
“Naujienų” 15 ^num. golfo 

“čempionas” p. A. K. 
sielojasi, kad aš norįs
jų “puikiai subudavotą idėjos 
draugų sportą, t. y. Golfinin- 
kų Kliubą.” Kai rašiau savo 
žinutę, man nei į galvą nebu
vo atėjus mintis ką nors griau
ti. Priešingai, tegul k Ii ubas gy
vuoja ir bujoja, — linkiu jam 
iš visos širdies. Man tik nuo
stabu, kad A. K. Menas užsi
gina savo žodžių, kur jis man 
sakė ir aš tik savo žinutėj pa
kartojau. Kam, kam, bet “čem
pionui” tai rodos butų ir sar
mata užsiginti to, ką yra sa
kęs. Antra vertus, jeigu šven-

ti, tai kodėl neužsigynus to
kiam “čempionui” p. Menui... 
Į sveikatą! —Osip Grozny.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriaus jj į paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindovv” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas 
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

lai-
IlUO

MOTERŲ
REIKALAUJAMA MERGI- 
Ų prie lengvo darbo dirbtu- 

Atsišaukit
Gits Bros. Mfg. Co. 
1940 S. Kilbourn Avė.

vėj.

Rengiama Apvaikščiojinias vasario 
16 d., paminėjimui penkių metų su
kaktuvių Lietuvos nepriklausomybės. 
Bendro komiteto susirinkimas įvyks 
sausio 23 d., 8 vai. vakare, Mazelaus- 
kc> svet., 3259 S. Union Avė. Komite
to nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
bus galutinas pasitarimas apvaikščio- 
jimo reikale. Kviečiami ir kitų orga
nizacijų atstovai atsilankyti ir prisi
dėti prie bendro darbo.

Kaz. J. Demereckis,
Bendro Komit. RaŠt.

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti.

VYRŲ
REIKALAUJA

Pardavėjų, algos ir komišino pama
tais, 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 (Main 1638). De Wilde & Com- 
pany, 186 North La Salio St.

PARDUODAMA bučerne ir 
groserne; geras ir senas bizjiis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At
sišauki! greitai, parduosiu pi-

Birutiečių Domei. Extra Repeticija 
vienu vyrų įvyks antradienį sausio 23, 
8 vai. vak. Mark White Sųuare svet. 
Bus naujas veikalas mokinamas. Nau
ji nariai kviečiami atsilankyti. Va
dovauja A. Kvedaras. Valdyba.

AMERICAN CAN COMPANY 
3951 South Ganai St.
4 blokai į vakarus nuo 

VVentvvorth Avė.
---------4,------------------------- --------------- -----------—

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Dai’bas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

ASMENŲ MOJIMAI
J IEŠKAU Jurgio Vidučio, apie 7 

metai atgal gyveno Chicagoj. Malo
nės jis pats ar kas kitas pranešti. Bu
siu dekinga.

F. DOBROVOLSKA1TĖ, 
2018 Canalport Avė., 

Chicago, III.

J IEŠKĄ U savo tikro brolio Juozapo 
ščerbinsko ir dėdės Petro Kisielių, 
kurie prieš karą gyveno Melrose Par
ke, III. ir dar du dėdės Alexandra ir 
Antanas Kisieliai, kurie gyveno Am
sterdame, N. ®Y. Malonėkite atsi
šaukti sekančiu adresu: Lithuania, 
Vincas ščerbinski, Žaliukio gat. No. 7, 
Šiauliai.

JIEŠKAU savo tikros sesers Onos 
Drunaitės po vyrui Puplauskienės. Pa
eina iš Lietuvos Barstitių miestelio, 
Mažeikių ap. Ji pati pj* kas kitas 
(beldžiu man pranešti, ar ji yra dar 
gyva, už ka busiu labai dėkingas.

‘ A. DRUNIS, 
Box 721, Rhinelander, Wis.

ISRENOAVOJ1MUI
1’ARANDAVOJIMUI fletas 5 rui

mų, su elektra, gazu, telefonu, vanG- 
pi-

REIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ_________

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

REIKALINGAS VYRAS LENG- 
vam darbui į lietuvišką įstaigą — 
anksti rytą išnešioti “Naujienas” ir 
eitus 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. 
Reikalingi! kaucija. Kreipkitės — nuo 
5 iki 8 vai. vakare sekamu antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 W. 46th St., 

Telef. Boulcvard 0672.

REIKALAUJA
Dviejų Metų Senumo biznis su 

-1700 kostumeriu suteiks di
džiausią jūsų gyvenimo progą, 
jei ka'lbat angliškai.

Asmeniškai pasimatyti su 
pardavimų vedėju nuo 1 iki 4 
vai. po pietų, 155 N. Clark St., 
Room, 605.

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

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Gerąs ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičių. Siunčiam pini
gus į Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darome viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiama susipažinti su mumis.
Frank Mažeika Frank Young

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St.

Chicago, III.

+

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgy
venta, lysas ll/2 metų. 4 kam
bariai pagyvenimui. Pigi ran
da. Priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos 2649 W. 47-th St.

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

ANT NAUDOS.
WEST SIDE METAL REFINING
Reikalauja prityrusių darbininkų 

prie elektrinio punduejamo spausto 
skudurinėj; taipgi kelių juodadarbių. 
Nuolatinis darbas.

2917 S. La Šalie St.

PARDUODAMA saliunas. Ge
ra proga pirkti. Parduodama 
dėl nesutikimo poroj.

1034 W. 14 PI.

S. L FABIONAS CO

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

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

4544 S. Wontworth Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 W. 32nd St.

809 W. 35th S!., Chicago 
Tel. Boulcvard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
Parduodam Laivakortes.

AUTOMOBILIAI
ČIA jums proga pigiai nusipirkti 

medžio taip gero, kaip naujas, viso; 
kios rūšies ir visokio ilgio iš vald
žios trobos Havvthorne Rače Track’e, 
52 Avė. ir 36 gat. Tel. Roosevelt 8145.

CHICAGO BIJ)G. MATERIAL
& WRECKING CO., 

1443 Blue Jsland Avė.

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

4138 Archer Avė.

PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas, Westcott sodan 1922 meti}, 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 Naujiem} ofise. \

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI

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.
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8

11
18
20
22
28
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62
67
68
69
84
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160 
’64

182
197
'98
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'08 
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’16 
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129 
130 
239 
240 
241 
>13 
246 
256 
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'64 
'65 
270 
372 
■>83 
287 
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Adomaitis M H 
Apokas Jahn 
Balaite Monika 
Bartkus Jokūbas 
Bokštas Sargibos 
Braižas Basilon K 
Bukovski William 
Czurylo John 
Dambrauskys Kazymeras 
Daukša Adam 
Daubor Zofia 
Grimailai Pit 
Gricius John 
Grigaitiene Petrunele 
Grikienis Anna 
Jaubazene Jogneska 
Kazakevičiui Anupras 
Kazaitieni Ana 
Kasiulis Anton 
Kelia Frank 
Kundrotas Ann 
Kučinskas Kazimieras 
I«apienis Peter 
Leikus Jonas 
Lopsza Jonas 
Lukovine Antanas 
Macas Juzapu 
Maciukency Adomui 
Masiliūnui Aleksandrui 
Milasus G 
Nacas Jonas 
Paulaushis John 
Pucauskis Peter 
Puplesene Barbora 
Rastutis H 
Rechtcris John 
Ringalaite Elena 
Rimkus P 
Samaska Josephine 
Sebestin Petras 
Shurna Ben 
Senkiauicius Ant 
Skridulis Thony 
Šilkus Viktoria 
Simpkus Visentas 
Stanionis Mrs Adelia 
Stordomskis F J 
Stuglis Vilim 
Staczkun Matcusz 
Strumskis K 
Sudymtas Ignacus 
Urbuonas Damincila 
Vasilius Antanas 
VilimaLzai Ulijanai 
Wertejko Kelly 
Winskas M J 
Žilinskaite K 
Zoukui Kasparui 
Zoras G

Pranešimai
Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 

-jinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
•aŠt. Juoz. Urbutį, 355 Kensingtięn 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Lietuva Skolinimo ir Namų Staty
mo Dr-ja laikys metinį susirinkimą, 
mūšio 22rą, Bernaičio svetainėje, 1750 
S. Union Avė., 8tą vai. vakare. Da- 
’ininkai šios Bendrovės pribukite su- 
drinkiman.

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

North West Side. — Draugijų de- 
'egatų Statymo Svet. Namo B-vės. 
Susirinkimas įvyks pirmadienį, sau
sio 22 d., 7:30 v. vak., Liunsybės svet., 
Wabansia Avė. ir G'rard St. Visi de- 
’egatai būtinai atsilankykite; turime 
svarbių reikalų aptarimui.

B. F. Tipšus, Rašt.

mis ir kitais parankumais. Duosiu 
giai, nes noriu greit parandavoti.

4826 So. Lavvndale Avė., 
Netoli Archer Avė. 

2nd floor front.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATYDOS DAKTARAMS, ar advo

katams, akušerkoms, Real Estatc biz
niui ant randos ruimai viršminetiems 
bizniams, ant 2-rų lubtj ir kampo 
32nd St. ir Halsted St.

3157 So. Halsted St.
Tel. Boul. 3305?

^DUODAMA RANDON 
šviesus kambarys. — Mrs. A. 
Petors

1351 N. Robey St. 2 lubos

DUODU 3 ruimus gyvenimui 
už prižiūrėjimą ir pakurinimą 
bailerio. Ruimai šviesus ir švar 
rus. Kreipkitės. 3117 S. Union 
Avė., 2ros lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Mes išmokinsim kiekvieną 
merginą siuvamomis mašinomis 
Union Special ar Wilcox & Gibbs 
siūti ir duosim joms nuolatinį, 
lengvą, švarų darbą per apskri
tus metus atletams drabužius 
siūti. Geras mokesnis nuo prar 
džios.

JOHN R. MASON, 
411 S. Sangamon St. 

6 lubos.

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MTNIATURE LAMP 
DIVTSION 

2243 W. Harrison St.

GERAI ĮSIGYVENUSI firma rei
kalauja prityrusio pardavėjo, kuris 
turi prityrimo pardavinėti nekrutamų 
turtą pr apsidraudimų plačia pažin
timi savo apylinkėj.

108 S. La Šalie St.
Room 317 Tel. Main 4513

RI'^iKALTNGAS kukorius, 
gerai’suprantantis savo darbą 
ir moteris prie virtuvės darbo. 
Atsišaukite tuojaus.

National Restaurant, 
1811 S. Halsted St.

PABDAVIMUI GERA UŽEL 
gos vieta minkštų gėrimų. Par- 

duosiu pigiai.
Kreipkitės!

1632 W. 46th St.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyfciąi 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.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St.

Tel. Boul. 0181

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

1108 N. Robcy St.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
artyi telefonuoklt klausdamos in- 
fotmatijų.

Sara Patek, pirmininkė.

. NAMAI-ZEME
i

Darbi ninku 
reikalauja 
trokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks 

iRiverdale, III.

REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 
kurie galėtų dirbti už agentus. Užmo
kestis ant komišino iki $30.00 į dieną. 
Gerus paliudijimus turi turėti. Ang- 
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie
3528 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA vyrų prie 
darbo sengeležių kieme. Nuola
tinis darbas. Geras mokesnis.

ANSHEL SHAMBERG, 
459 N. Wo^d St.

JIEŠKO žmogaus kuris yra 
dirbęs Employment Office ir ge
rai patyręs tą darbą. Atsišaukite

• G. STANKUS,
1430 S. 50th Avė., Cicero, III.

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Prie Union Special ir Wilcox 
& Gibbs pajiega varomų siuva
mų mašinų, Mes duosim jums 
mokesnį nuo dienų jums\besimo- 
kjnant darbo.
THE MOSES ROSENTHAL CO. 

918 W. Van Buren St.
6 lubos

I REIKAI4AUJA vyrų. Geras mokes
nis. Nuolatinis darbas musų dirbtu
vėj. Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikite pasirengę dirbti.

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

arti 22 ir Crawford

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine ir keturiais kamba
riais gyvenimui. Lysas yra 
dviem metams. Randos neša 
$50 į menesį. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Apgyventa 
visokių tautų. Bus parduota 
trumpu laiku. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Kreipkitės:

4400 S. Honore St.Phone
Lafayette 4086

------------- -------------- - —---------
PARSIDUODA SALIUNAS, 

pusė arba visas. Priažastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Aye.

PARDAVIMUI SALIUNAS su vi
gais barais; randos $30 mėnesiui; 3 
ruimai gyvenimui. Taipgi parduoda
ma geras 2 Vt tonų trekas geram sto
vy, pigiai. Turiu du bizaiu ir vieną 
turiu parduot. Atsišaukit greitai.

516 W. Roosevelt Rd.

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

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

Atsišaukite greitai.
3113 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Biznis'išdirbtas per daug metų. 
Randa pigi, $35.00; keturi kambariai 
gyvenimui. Lysak geras, parduosiu pi
giai, nes n ori w greit išvažiuot j kitą, 
miestą. Kreipkitės pas savininką.

4587 So. Paulina St.

PARDAVIMUI groserne, sal
dainių įr smulkių daiktų krau
tuvė. Galima turėti ir bučemę. 
Reikia mokėti lenkiškai.

1631 So. Jefferson St.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatvė.

720 W. 120 St.

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 Bridgeperto arti lie
tuvių bažnyčios. Parduosiu pigiai, ar 
priims--!! mainais kaipo pirmą jmokč- 
jimą, bučemę, grosemę, lotą ar au
tomobilį. Atsišaukit tuoj, nes pas ma
ne tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 33 PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI 3 LOTAI Rockford, 
III., lietuvių apgyvento] 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.

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 namas prie 35 
tarp Union ir Lowe Avė. šitas na
mas vra labai geram stovy. Gera vie
ta. Karai sustoja ties nat durimis: 
Turi 2 pagyvenimus po 6 kambarius 
— visi šviesus. Kaina su priediniu 
lotu $6500.

STANDARD REALTY CO., 
786 W. 35th St.

ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ.
2 fletų naujas mūrinis namas su 

visais įtaisymais, štoras tinkamas 
Hunui. Randasi South Sidėj prie 
tos, netoli Ashland Avė.

Atsišaukit greitai pas:
C. P. SUROMSKTS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

sa-
69-

ĮSIGYK SAVO NUOSAVĄ NAMĄ.
Jei paršunku, mes padėsim pirma 

isigyt lotą gražioj lietuvių kolonijoj 
Izitą/ gausi lengvais išmokėjimais: 
mesj pastatysime narna, kuri išsimo
kėsite kaip randą. Platesniu žinių 
klauskite — Naujienos Box 196.

PARSIDUODA bir.niava nuosavybė 
kampinis namas (2 Štarai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas vra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų po 
4 kambarius: parsiduoda su bizniu: 
gera v’eta bizniui. Randos $155 00 i 
mėnesi: parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

UŠROS
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.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augltesniaslas 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p/ Vak.i 7:80 Ud 9:8t 
Nediliomis jfuo 10 ryto iki 12:M 
▼,p.p. mokina lietuvių gramatikų*.

3301 Sd. Halsted St., 
kampas 33Čios gatvės.

PK1VATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
■r pasimatyk su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
zisokio išdlrbimo automobilius. Lais- 
dus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W. Madison St

Amerikos Lietuvią Mokykla
3106 S. Halsted StM 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Ralymo, Suv. 
Vai s t. Istorijos, Abelnos Isterijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.) 

duotas raportas buvo priimtas 
su valdybos parašais. Reiškia, 
ne vienas iš valdybos narių 
nieko apie tuos pinigus nežino
jo. Atrodo, kad draugijos val
dyba nežiūri turto, 
sau yra valdyba. Jei 
tume žiūrėję knygas 
pusmetį, tai draugija

bet taip 
mes bu- 

tik už 
tų pini- 
mačiusi.

Tie pinigai paėjo nuo 8 d. sau
sio 1922 metų draugijos ba
liaus, kuris davė pelno $76.26. 
A. Ščiuka, finansų rašt., buvo 
gaspadorius to baliaus ir tą 
pelną perdavė iždininkui V. 
Prušinskiui, bet į knygas 
įtraukė. Tie pinigai liko 
miršti.” 

Pirjni.ninkas P. P. įsiž 
Savo nežinojimo pateisinimui 
užpuola pusmečio knygų komi
siją ir ant kitų valdybos narių: 
finansų ir protokolo raštinin
kų.

A. Grebelis vėl pastebi, kad 
didieji visada ant mažiukų no
ri visą bedą nuversti. Pirm. P. 
Petronis Vėl teisinasi, kad tai 
ne jojo dalykas; jisai knygų ne
imąs žiūrėti.

“Tai koks iš tavęs pirminin
kas?” — balsas susirinkime. 
“Nubausti, išmesti” — šaukia 
kiti. Pirmininkas muša su 
nariais į stalą, net paraudo
navo. Nariai nurimsta. Pirmi
ninkas rėžia pamokslą nariams 
už tvarkos nesilaikymo ir ba- 
žijas esąs nekaltas.

ne-
v 

tiž

Rodėsi viskas bus gerai. Bet 
antras komisijos narys • R. 
Mikšys klausia: “Jei pirminin
kas nekaltas dėl tų pinigų, tai 
kaip bus su kvitonris, kurias 
jis pasirašo? Už vieną mėne
sį yra trys kvitos, o už kitą 
nė vienos”. Pirm, aiškinasi 
vieną kvitą pametęs; tai tos ir 
trūkstą.

Mikšys paduoda pirm, kvi
tas. Jis peržiūri, kad yra tik 
po dvi, o trijų nėra. Mat p. 
lYtronis tą pamestąją kvitą 
pamiršo. Jis užsipuola ant ko
misijos, klausdamas susirin
kimo, kokių kabliukų daro ko
misija prieš valdybą? Nariai 
žiuri į komisiją manydami, kati 
jinai bereikalo daro valdybai 
užmetimus.

Pirm. P. Petronio veidas 
nušvinta, linksma šypsą—mėgi
na juoktis.

Bet kur tau! R. Mikšys pa
kiša po nosės knygutę su 
kvitų galais ir parodo, kad 
viename mėnesyje išrašytos 
trys k vilos, o kitame ne vie
nos. Susirinkimas buvęs sĮ>a- 
lių mėnesyj, o k vi tos išrašytos 
rugsėjo mėnesyj, ir pirminin
kas pasirašęs. Mat musų pir
mininkui bile pasirašyti.

D.L.D.K. Vytauto No. 2 na
riai turėtų tokio pirmininko 
elgesį daboti. Tai daro skriau
dos draugijai ir tas turi būti 
suvaldytas; kitaip draugija tu
rės nuostolių. Pašelpinių drau
gijų ir kitokių organizacijų 
pirmininkai, kurie rūpinasi 
draugijos reikalais, prirengia 
metinį raportą, kurs parodo 
draugijos stovį. O musų val
dyba neturėjo jokio raporto.

P. Petronis D. L. D. K. Vy
tauto No. 2 pirmininku būti 
netinka: viena, dėl to, kad jis 
yra fanatiškas komunistas, ku
rių tikslas yra griauti pana
šias draugijas, o ne stiprinti 
jas; antra, kaipo atsižymėjęs 
prakalbų ardytojas. Tai yra 
tiesiog negarbė turėti tokį pir
mininką draugijai Lietuvos Di
džiojo Kunig. Vytauto No. 2. 
Si draugija yra viena iš pažan
giausių draugijų apielinkėje. 
Lygiomis teisėmis priklauso 
vyrai ir moterys; mokama į 
mėnesį 35 centai; ligoj 
pos gauna $7.00 savaitėj; 
siems $50.00 iš iždo ir 
sumoka po vienų dol.

Draugija yra prisidėjusi prie 
R. L. Namo Bendrovės su 
$1,000.00; bankoj turi apie pus
trečio tūkstančio dol.; narių 
turi arti dviejų šimtų. Bs to

pasėl
iu iru- 
nariai

čių fondą, į kurį moka kiek- ’ 
vienus narys po 50c į metus. 
To fondo pinigais yra šelpiami 
iiii'.’.ieių narių r.išlaičiai pagfk, 
išgales. Kicvc'ienas narys drau
gioj turi pi! i’r’ėJę sąžinės .'.lis- 
vę Tie žmonėm kurie turi 
ppbr.kimo prigulėti pcšelpi- 
rė'ins draugijoms, Draugija L. 
D K. Vytauto No. 2 yri viena 
iš geriausių. Susirinkimai bū
na kas pirmą sekmadienį kiek-1 
vieno mėnesio, 2 vai. po pietų,’ 
Chas. Strumilo svetainėj, 158 
E. 107th St.—Narys.

Savo žodžių ginasi.
“Naujienų” 15 ^num. golfo 

“čempionas” p. A. K. Menas 
sielojasi, kad aš norįs ardyti 
jų “puikiai subudavotą idėjos 
draugų sportą, t. y. Golfįnin
ku Kliubą.” Kai rašiau savo 
žinutę, man nei į galvą nebu
vo atėjus mintis ką nors griau
ti. Priešingai, tegul kliubas gy
vuoja ir bujoja, — linkiu jam 
iš visos širdies. Man tik nuo
stabu, kad A. K. Menas užsi
gina savo žodžių, kur jis man 
sakė ir aš tik savo žinutėj pa
kartojau. Kam, kam, bet “čem
pionui” tai rodos butų ir sar
mata užsiginti to, ką yra tai
kęs. Antra vertus, jeigu šven
tas Petras ir tai JJiKjo užsigin
ti, tai kodėl netysigynus to
kiam “čempionui” p. Menui... 
Į sveikatą! —Osip Grozny.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriųusįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba’ “Advertised 
\Vindow” lobėj nuo vAdams
gatvės, pasakant laiško NU
MERI, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas 
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

iai-
nuo

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
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.

Koncertas ir Prakalbos. Pagerbi
mui Drg. K. Bielinio. Rengia Jaunuo
lių Orkestras. Dalyvauja Jaunuolių 
Choras, solistai ir orkestras. Kalbės 
d. K. Bielinis. Mildos Salėj, 3142 S. 
Halsted St., Bridgeporte. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Ižanra — 25c. Šir
dingai kviečia visus. V Rengėjai.

Rengiama Apvaikščiojimas vasario 
16 d., paminėjimui penkių metų su
kaktuvių Lietuvos nepriklausomybės. 
Bendro komiteto susirinkimas įvyks 
sausib 23 d., 8 vai. vakare, Mazelaus- 
kc svet., 3259 S. Union Avė. Komite
to nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
bus galutinas pasitarimas apvaikščio- 
jimo reikale. Kviečįami ir kitų orga
nizacijų atstovai atsilankyti ir prisi
dėti prie bendro darbo.

Kaz. J. Demereckis,
Bendro Komit. Rašt.

Birutiečių Domei. Extra Repeticija 
vienu vyrų įvyks antradienį sausio 23, 
8 vai. vak. Mark White Sąuare svet. 
Bus naujas veikalas mokinamas. Nau
ji nariai kviečiami atsilankyti. Va
dovauja A. Kvedaras. Valdyba.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Jurgio Vidučio, apie 7 

metai atgal gyveno Chicagoj. Malo
nės jis pats ar kas kitas pranešti. Bu
siu dėkinga.

F. DOBROVOLSKA1TĖ, 
2018 Canalport Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKAU savo tikro brolio Juozapo 
ščerbinsko ir dėdės Petro Kisielio, 
kurie prieš karą gyveno Melrose Par
ke, III. ir dar du <Iedes Alexandra ir 
Antanas Kisieliai, kurie gyveno Am
sterdame, N. Y. Malonėkite atsi
šaukti sekančiu adresu: Lithuania, 
Vincas ščerbinski, Žaliukio gat. No. 7, 
Šiauliai.

JIEŠKAU savo tikros sesers Onos 
Drunaites po vyrui Puplauskienės. Pa
eina iš Lietuvos Barstitių miestelio, 
Mažeikių ap. Ji jtfiti kas kitas 
meldžiu man pranešti, ar ji yra dar 
gyva, už ka busiu labai dėkingas.

‘ A. DRUNI S, 
Box 721, Rhinelander, Wis.

IŠRENDAVOJIMUI

MOTERŲ
MERGI- 

pric lengvo darbo dirbtu- 
Atsišaukit
Gits Bros. Mfg. Co.
1940 S. Kilbourn Avė.

REIKALAUJAMA 
NŲ 
vėj.

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti.

VYRŲ
REIKALAUJA

Pardavėjų, algos ir komišino pama
tais, 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 (Main 1638). De Wilde & Com.'- 
pany, 186 North La Šalie St.

, PARDUODAMA bučernė ir 
grosemė; geras it senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa vieta. At- 
sišaukit greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22 nd St.

AMERICAN CAN COMPANY 
3951 South Canal S t. 
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

<<teEIKALINGA moteris, arba mer- 
giiw prie namų darbo. Darbas an ; 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKIA DARBININKU
_________VYRŲ________

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

REIKALINGAS VYRAS LENG- 
vam darbui į lietuvišką ištaigą — 
anksti rytą išnešioti “Naujienas” ir 
eitus 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. Boulcvard 0672.

REIKALAUJA c
Dviejų Metų Senumo biznis su 

f 1700 kostumeriu suteiks di
džiausią jūsų gyvenimo progą, 
jei kalbat angliškai.

Asmeniškai pasimatyti su 
pardavimų vedėju nuo 1 iki 4 
vai. po pietų, 155 N. Clark St., 
Room 605.

WEST SIDE METAL REFINING
Reikalauja prityrusių darbininkų 

prie elektrinio punduejamo spausto 
skudurinėj; taipgi kelių juodadarbių. 
Nuolatinis darbas. \

2917 S. La Šalie St. ’

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

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

4544 S. Wontworth Avė.

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

CHICAGO BIJ)G. MATERlAL
& WRECKING CO., 

1443 Blue Jsland Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučernė ir grosemė, arba mainysiu 
ant galiūno. Vieta visokių tautų ap
gyvenki Brjghton Įmirko. Priežastis 
pardavimo ‘ *- partnerių nesutik imas. 
Atsišaukite į Naujiem} Skyrių Bright- 
on Parke.

4138 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 
Įajką turi būt parduota cigarų, eiga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ii- 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.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgy
venta, lysas U/2 metų. 4 kam
bariai pagyvenimui. Pigi ran
da. Priežastis pardavimo patir- 
sit ant vietos 2649 W. 47-th St.

PARDUODAMA saliunas. Ge
ra proga pirkti. Parduodama 
dėl nesutikimo poroj.

1034 W. 14 PI. '

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 W. 32nd St.

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

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

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Gerąs ir greitas patarnavimas — 
tai muši} žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ii- statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičių. Siunčiam pini
gus į Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darome viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiama susipažinti su mumis.
Frank Mažeika Frank Young

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St.

Chicago, III.

MORTOECIAI-PASKOLOS

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

ANT NAUDOS.

S. L. FA8I0NAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avcnue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbanie lietuviškai.

U
18
20
22
28
29
80
31
62
67
68
69
84

102
103
104
’09
127

’33 
138 
141 
144 
147 
U8 
160 
’64

182 
197 
’98 
202 
105 
'08 
209 
’16 
223 
125 
227 
228 
229 
230 
239 
240 
241 
243 
246 
256 
'60 
'64

270 
272 
'83 
287 
'88

3 Adomaitis M H 
6 Apokas Jahn 
8'Balaite Monika 

Bartkus Jokūbas 
Bokštas Sargibos 
Branas Basilon K 
Bukovski William 
Czurylo John 
Dambrauskys Kazymeras 
Daukša Adam 
Daubor Zofia 
Grimailai Pit 
Gricius John 
Grigaitiene Petrunele 
Grikienis Anna 
Jaubazene Jogneska 
Kazakevičiui Anupras 
Kazaitieni Ana 
Kasiulis Anton 
Kelia Frank 
Kundrotas Ann 
Kučinskas Kazimieras 
I^ipienis Peter 
Leikus Jonas 
Lopsza Jonas 
Lukovine Antanas 
Macas Juzapu 
Maciukency Adomui 
Masiliūnui Aleksandrui 
Milasus G 
Nacas Jonas 
Paulaushis John 
Pucauskis Peter 
Puplesene Barbora 
Rastutis H 
Rechteris John 
Ringalaite Elena 
Rimkus P
Samaska Josephine 
Sebestin Petras 
Shurna Ben 
Senkiauicius Ant 
Skridulį s Thony 
Šilkus Viktoria 
Simpkus Visentas 
Stanionis Mrs Adelia 
Stordomskis F J 
Stugl 1b Vilim 
Staczkun Matcusz 
Strumskis K 
Sudynvtas Ignacus 
Urbuonas Damincila 
Vasilius Antanas 
Vilimeiczai Ulijanai 
Wertejko Kelly 
Winskas M J 
Žilinskaite K 
Zoukui Kasparui 
Zoras G

Pranešimai
Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 

jinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
aŠt. Juoz. Urbutj, 355 Kensington 

Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.
Juoz. Urbutis, Rast.

Lietuva Skolinimo ir Namų Staty- 
«o Dr-ja laikys metinį susirinkimą, 
sausio 22rą, šemaičio svetainėje, 1750 
S. Union Avė., 8tą vai. vakare. Da- 
’ininkai šios^ Bendrovės pribukite, su- 
urinkiman.

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

North West Side. — Draugijų de- 
’egatų Statymo Svet. Namo B-vės. 
Susirinkimas įvyks pirmadienį, šau
do 22 d., 7:30 v. vak., Liupsybės svet., 
Wabansia Avė. ir G’rard St. Visi de- 
’egatai būtinai atsilankykite; turime 
svarbių reikalų aptarimui.

B. F. Tipšus, Rašt.

PARANDAVOJ1MUI fletas 5 rui
mų, su elektra, gazu, telefonu, vanG- 
mis ir kitais parankamais. Duosiu 
giai, nes noriif greit parandavoti.

4826 So. La\vndale Avė., 
Netoli Archer Avė. 

2nd floor front.

Pi-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATYDOS DAKTARAMS, ar advo

katams, akušerkoms, Real Estato biz
niui ant randos ruimai viršminėtiems 
bizniams, ant 2-rų lubų ir kampo 
32nd St. ir Halsted St.

3157 So. Hąlsted St.
Tel. Bou’ 3305?

IŠDUODAMA RANIM1N 
šviesus kambarys. — Mrs. A. 
Peters

1351 N. Robey St. 2 lubos

DUODU 3 ruimus gyvenimui 
už prižiūrėjimą ir pakurinimą 
bailerio. Ruimai šviesus ir švar 
rus. lireipkitės. 3117 S. Union 
Avė., 2ros lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Mes išmokinsim kiekvieną 
merginą siuvamomis mašinomis 
Union Special ar Wilcox & Gibbs 
siūti ir duosim joms nuolatinį, 
lengvą, švarų darbą per apskri
tus metus atletams drabužius 
siūti. Geras mokesnis nuo pra
džios.

JOHN R. MASON, 
411 S. Sangamon St. 

6 lubos.

________2_______
REIKALAUJA MERGINŲ 

tarp 16 ii’ 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVTSION 

2243 W. Harrison St.

GERAI ĮSIGYVENUSI firma rei
kalauja prityrusio pardavėjo, kuris 
turi prityrimo pardavinėti nekrutamą 
turtą ar apsidraudimą plačia pažin
timi sąvo apylinkėj.

108 S. La Šalie St.
Room 317 Tel. Main 4513

REIKAEINCrAS kukorius, 
gerai suprantantis savo darbą 
ir nujteris prie virtuvės darbo. 
Atsišaukite tuojaus.

National Restaurant, 
1841 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
1632 W. 46th St.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži ^yeklyčiai eilė, valgo
mojo kambariu eile, 2 miegruimių ei
lės ir divonas,Aviškas až $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.

MOKYKLOS

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

Darbininkų

trokerių 
ir

mašinistams padėjėjų 
Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks 

(Riverdale, III.

REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 
kurie galėtų dirbti už agentus. Užmo
kestis ant komišino iki $80.00 į dieną. 
Gerus paliudijimus turi turėti. Ang
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie
3528 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA vyrų prie 
darbo sengeležių kieme. Nuola
tinis darbas. Geras mokesnis.

ANSHEL SIIAMBERG, 
459 N. Woyd St.

JIEŠKO žmogaus kuris yra 
dirbęs Employment Office ir ge
rai patyręs tą darbą. Atsišaukite

• G. STANKUS, 
1430 S. 50t|i Avė., Cicero, III.

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Prie Union Special ir Wilcox 
& Gibbs pajiega varomų siuva
mų mašinų, Mes duosim jurus 
mokesnį nuo dienų jums besimo! 
kinant darbo.
THE MOSES ROSENTHĄL CO. 

918 W. Van Bureu St.
6 lubos

REIKAIAUJA vyrų. Geras mokes
nis. Nuolatinis darbas musų dirbtu
vėj. Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikite pasirengę dirbti.

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avė.

arti 22 ir Crawford

DhOHKI

PARĮ )A VIM UI SALIUNAS 
geroj vietoj; biznis išdirbtas.

Kreiptis:
3815 S. Halsted St.

Tel. Boul. 0181

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

1108 N. Robey St.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arfya telefonuoklt klausdamos in- 
fonnabijų.

Sara Patek, pirmininkė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI saliunas su 

svetaine ir keturiais kamba
riais gyvenimui. Lysas yra 
dviem metams. Randos neša 
$50 į mėnesį. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Apgyventa 
visokių tautų. Bus parduota 
trumpu laiku. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Kreipkitės:

4400 S. Honore St.Phone
Lafayette 4086

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

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

Atsišaulkite:
10500 So. Indiana Aye.

PARDAVIMUI SALIUNAS šu vi
sais barais; randos $30 mėnesiui; 3 
ruimai gyvenimui. Taipgi parduoda
ma geras 2 tonų trakas geram sto
ry, pigiai. Turiu du bizaiu ir vieną 
turiu parduot. Ateišaukit greitai.

516 W. Roosevelt Rd.

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

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

Atsišaukite greitai.
3113 So. Halsted St. ,

PARDAVIMUI bučernS 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 savininkų.

4587 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių ir smulkių daiktų krau
tuve. Galima turėti ir bučemę. 
Reikia mokėti lenkiškai.

1631 So. Jefferson St.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis - - senatvė.

720 W. 120 St.

-J

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. Ramias 
geroj vietoj ant Bridgeperto arti lie
tuvių bažnyčios. Parduosiu pigiai, ar 
priims’u mainais kaipo pirmą įmokė
simą, bučemę, grosemę, lotą ar au
tomobilį. Atsišaukit tuoj, nes pas ma
ne tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 33 PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI 3 LOTAI Rockford, 
III., lietuvių apgyvento) viptoj, 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.

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 namas prie 35 
tarp Union ir Ix>we Avė. šitas na
mas yra labai geram stovy. Gera vie
ta. Karai sustoja ties nat durimis: 
Turi 2 pagyvenimus po 6 kambariu? 
— visi šviesus. Kaina su priediniu 
lotu JK6500.

STANDARD RE A T,T Y CO., 
736 W. 35th St.

ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ.
2 fletų naujas mūrinis namas su 

visais įtaisymais, štoras tinkamas 
Hunui. Randasi South Sidėj prie 
tos, netoli Ashland Avė.

Atsišaukit greitai pas:
C. P. SUPOMSKTS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

sa-
69-

ĮSIGYK SAVO NUOSAVA NAMĄ, 
paršunku, mes padėsim pirma 
Jotą gražioj lietuviu kolonijoj 

Ixi gausi lengvais išmokėjimais: 
mes\ pastatysime narna, kuri išsimo
kėsite kaip randą. Platesniu žinių 
klauskite — Naujienos Box 196.

PARSIDUODA bizniava nuosavybė 
kampinis namas (2 Storai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų no 
4 kambarius: parsiduoda su bizniu: 
rera v;eta bizniui. Bandos Š1R5 00 i 
mėnesį: parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

UŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama"! v
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.

LEVESKIO MOKYKLA
PorsikSli

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniaslaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.i 7:8® iki 9:M. 
Nediliomls nuo 10 ryto iki 12:M 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PR1VATES AUTOMOBILIŲ* 
$20 Instrukcijos $25 M 

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
•r pasimatyk su mumis. Mokiname 
/ažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
zisokio išdirbimo automobilius. Lais- 
iius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

lfiO7 W. 1/tadison St

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
boa Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Vai s t. Istorijos, Abelnos Isterijos, 
Geografijos, Pojitikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Datlrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratoiystės.

Klesos dienomis ir vakarais.


