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Anglija pripažinoLietuvąde jure
«

Liehivos-Vokietijos derybos pairo
Ruhr streikas plečiasi

Lenkija ruošiasi prieš Lietuvą

Anglija pripažino Lietuvą Streikai Ruhr distrikte 
de jure plečiasi

LONDONAS, sausio 22.
M. T. Naruševičius, Lietuvos 
charge d’affaires tapo paskir
tas ambasadorium, įsteigus 
pilnus diplomatinius ryšius 
tarp Lietuvos ir Anglijos. Lie
tuva tapo pripažinta de jure.

Lietuvos ir Vokietijos 
sentikiai įtempti

Vokietija protestuoja prieš Lie
tuvą. Derybos pertrauktos. 
Klaipėdoj organizuojasi kra
što atstovą taryba.
KAUNAS, sausio 18 (Elta). 

—Vokietijos užsienio reikalą 
ministeris pareiškė griežtą pro
testą Lietuvos Atstovui Berly
ne prieš Klaipėdos įvykius.

Besibaigiančios Lietu vi ą-
Vokiečią ekonominės derybos 
nutrauktos.

Skiriamam Vokietijos Mini- 
steriui Lietuvai, S. Olshause- 
n’ui, duota instrukcija susilai
kyti nuo įteikimo kredencijalą.

Klaipėdoje gyvenimas įėjo 
tvarkon. Organizuojasi krašto 
Atstovą taryba. Šaukiamas sei
mas, kurs pareikš gyventoją 
valią.

Šiandien milžiniška Kauno 
darbininką demonstracija, už
jaučianti Klaipėdos darbininku 
išsiliuosavimą.

Sušaudė 11 respublikonų
DUBLINAS, sausio 21. — Ai

rijos valdžia sušaudė dar 11 
respublikom; už neteisėtą ne
šiojimąsi ginklų. 4 sušaudyta 
Tralee, 2 Limeriek ir 5 Athlo- 
ne.

Koncertas ir Prakalbos
PAGERBIMUI DRG. K. BIELINIO 

Rengia Jaunuolių Orkestras.
Dalyvauja Jaunuolių Choras, solistai ir orkes

tras. Kalbės d. K. Bielinis.
SEREDOJ, SAUSIO 24,1923.

MILDOS SALĖJ
3142 So. Halsted St., Bridgeporte

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga — 25c.
Širdingai kviečia visus Rengėjai.

Sustreikavo dalis geležinkelie
čių dirbtuvią darbininkai ir
gi pradeda streikuoti.

ESSEN, sausio 22. — Dau
giau kaip 10,000- angliakasių 
Ruhr distrikte, taipjau tūks
tančiai vokiečių geležinkeliečių 
sustreikavo šiandie, protestuo
dami prieš franeuzų okupaciją. 
Sumišimų betgi ikišiol dar ne
buvo.

Francuzai bando užmaldau- 
ti gyventojus palengvindami 
imli tarinę kontrolę. Direkto
rius vienos valstybės kasyklų 
tapo paliuosųotas už $5 kauci
ją, taipjau atitraukta kariuo
menę nuo reichs'hanko skyrių 
Pareiny. Francuzai be to pri
žadėjo ateity’ aebdliesti reichs- 
banko skyrių.

Niekurie mano, kad dabarti
nis ramumas yra tik “ramu
mas prieš audrą“. Angliaka
siai’ apsilankė kasyklose, bet 
jose nedirbo.

Vokiečiai darbininkai pildo 
įsakymus iš Berlino priešintis' 
franeuzams. Daug dirbtuvių 
darbininkų prisidėjo prie strei
ko.

Anglių kasimas ir transpor- 
tacija yra suparaližuotos. Frau 
euzų kareiviai yra naudojami 
traukinių operavimui, taipjau 
darbui prie mašijių, bet iš to 
nieko neišeina.

Sprendžiama, kad Franci ja 
mano militarizuotT visus gele
žinkelius okupuotame distrik
te, kad tuo privertus dirbti vo
kiečius geležinkeliečius. Vokie
čiai darbininkai taipjau galės 
būti draftuoti.

Franeuzų paskatinti, Pareiny 
vėl pradėjo veikti separatistai, 
kurie nori atskirti Pareinį nuo 
Vokietijos.

Francijos valdžia įspėjo dar
bininkų unijas, kad ji griebsis 
griežčiausių priemonių, jeigu 
darbininkai nesugrįš į darbą. Ji 
grūmoja sustabdyti gabenimą 
maisto ir kitų reikmenų į oku
puotuosius distriktus, išėmus 
tik Francijos okupacijos karei
viams.

Vokietija ginkluojasi?
PARYŽIUS, sausio 22.—Pa

ryžiaus laikraščiai gavo iš Pa
reinu žinių apie Vokietijos ka
reivių judėjimą. Pasak Matin, 
gen. Kiidendorff darė reichs- 
wehro peržvalgą ties Muster.

Lenkija koncentruoja ka
riuomenę prieš Lietuvą

Didelė armijos sutrauktos Lie
tuvos parubežiuose.

BERLINAS, sausio 21.
Keleiviai iš Rytų Prūsijos pat
virtina žinias, kad Lenkija 
koncentruoja kariuomenę palei 
Lietuvos rūbelių. Į Suarki 
(Suvalkus?), apie 20 m. nuo 
Lietuvos rubežiaus, pereitą sa
vaitę atvyko trys pėstinipkų di
vizijos. Atgabenta daug artile
rijos, motorinių vežimų ir ki
tokių karo reikmenų.

Į Gardiną atvyko dvi pėsti
ninkų divizijos ir kiek kavale
rijos.

Lietuviai padvigubino savo 
rubežiaus patrulius.

Varšuvos karo gydytojams į- 
sakyta būti prisirengusiems su- 
grįšti į savo pulkus.

Palei Rusijos ruibežių lenkai 
sukoncentravo daugiau naujų 
kareivių Slonime ir Baranavi- 
čiuose, taipjau Baranavičių ae
rodrome.

Rusai atsigabeno kareivius iš 
Transvolgos į Vitebską, Smo
lenską ir Minską, taipjau į 
Mosyr apygardas. Kijevo gar
nizonas tapęs sustiprintas ka
reiviais iš Kaukazo.

Francija leidusi lietuviams 
užimti Klaipėdą

LONDONAS, sausio 22. — 
London Daily Neiws gavęs ži
nią, kad augštas sovietų valdi
ninkas pasakęs, jog Klaipėdos 
krašto sukilimas prasidėjęs su 
franeuzų pritarimu, nes Fran
cija norinti apsupti Franciją.

Žinia taipjau sako, kad pri^š 
Rusiją stovi suvienytas Pabal
ti jos frontas, kuris yna po 
Francijos įtaka ir todėl Rusija 
nepradės naujo karo, net jei 
Vokietijoje įsisteigtų ir socia
listinė valdžia.

Nušovė Francijos monarchistą.

PARYŽIUS, sausio 22. — 
Anarchiste Germain Berton 
šiandie nušovė Marius Plateau, 
Francijos monarchistų vado
vą ir redaktorių aršiausio mo
narchistų 'laikraščio Acton 
Francaise. Ji paleido į monar- 
cristą penkis šūvius, kurių du 
pataikė. Paskui ji pati bandė 
nusišauti, bet tik susižeidė kru
tinę. Visa tai atsitiko laikraš
čio redakcijoje.

RYMAS, sausio 21. — Ofici,- 
aliniai paskelbta, kad Italija 
nesiųs ir nemano siųsti karei
vių į Vokietiją, prisidėti prie 
Francijos ir Belgijos okupaci
jos.

< Rusija įspėja Lenkiją.
MASKVA, sausio 21. — Ru

sija, oficialinianie komunistų 
organe Pravda, duoda tiesio
ginį įspėjimą Lenkijai, kad ji 
šalintųsi nuo Vokietijos. Aiš
kiais žodžiais pareiškiama, 
kad Lenkija jau nuo senai no
ri pasigriebti dar daugiau že
mių iš Vokietijos. Jeigu Len
kija susimohilizuos ir įeis į 
Vokietiją dabar, į tai bus žiūri
ma, kaipo į grūmojimą Rusijai 
ir duodama suprasti, kad to
kiame atsitikime ją pačią puls 
sovietų armijos. Lenkija atvi
rai įspėjama, kokis nors žing
snis prieš Vokietiją, net ir 
Francija! diktuojant, įvels ne
tik visą Europą, bet ir visą pa
saulį į naują konfliktą. Pravda 
todėl pataria Lenkijai daugiau 
rūpintis savo viduriniais Veika
lais — šalies atsteigimu, vie
ton maišytis į barnius, kurie, 
kaip Ruhr atsitikime, gali bū
ti iišršti ramiai.

Lenkija su Francija.
VARSA V A, sausio 21. — 

Lenkijos premieras Sikorski 
pirmą kartą pasirodydamas at
stovų bute ir išdėstydamas 
valdžios politiką, kaip užsienio, 
taip ir vidaus reikalais, pareiš
kė; kad Lenkija palaikys arti
miausius ryšius' su Francija ir 
tuo pačiu laiku bandys susiar
tinti su Anglija, nes ji supran
tanti, kad Anglijos ir Francijoš 
k oopey avimas yra reikalingas 
padarymui pastovesne Europos 
padėties.

Lenkai Oanzigo koridoriuje
♦ _________ _

BERLINAS, sausio 21. — Iš 
Karaliaučiaus pranešama, kad 
du Lenkų batalionai įėjo į 
Danzigo koridorių, kas yra per 
žengimu tautą sąjungos man
dato. Žinia nėra patvirtinta, 
bet ją paremia gandai iš kitų 
vietų, kad lenkai atsisako iš
duoti pasus pervažiavimui to 
koridoriaus.

Foch spaus vokiečius
PARYŽIUS, sausio 22. - 

Francijos generalinis štabas
svarsto apie naujas karines 
priemones privertimui Parei-
nio vokiečių klausyti franęu- 
zų įsakymų. Maršalas Foch
apėmė komandą Belgijos ir 
Francijos okupacinių spėkų,
nors jis pasilieka Paryžiuje. 
Jis du sykiu pasitarė su pre
mjeru ir paskui su generalinio 
štabo nariais.

Echo de Paris sako, kad 
Francija priėmė pieną tuojaus 
atskirti Pareinį nuo Vokieti
jos, taip kad darbininkai tu
rės arba dirbti, arba mirti .ba
du.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 22 d., užsienio pi

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

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

Belgijos 100 frankų ..........  85.75
Darijos 100 frankų ........  $1875
Finu 100 markių ........  $2,41
Francijos 100 frankų ........... $u.4C
Italijos 100 lirų .............   $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ..............  %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.67

Olandų 100 guldenų................ $39.54
Šveicarų 100‘markių ..... ...... $18.S5 
Šve-įl ies 100 kronų .... ......  . $26.85
Vokietijos 100 markių ........... %c

D-ras Kaškiaučius vėl 
areštuotas

NEWARK, N. J. — Vietos 
anglų laikraštis “Newark Led- 
ger” sausio 18 d. praneša šito
kią žinią:

Praeitą naktį detektivai Far- 
vtll ir Bell areštavo daktarą 
Joną J. Karkiančių (Kashke- 
vich), 341 \Valnut st. D-ras 
Kaškiaučius kaltinamas dėl jo 
padarytos kriminalinės opera
cijos. Skundas prieš jį paduo
ta po to kai apskrities gydyto
jas D-ras Miningham padarė 
reviziją kūno mirusios praeitą 
antradienį Katrinos Biergovs- 
kienčs, 35 metų amžinus, gyv. 
61 Beacon st. Prieš mirtį Bier- 
govskienė kaltino d-rą Kaš- 
kiaučių, kad jis jai daręs ope
raciją.

D-ras Kaškiaučius areštuoja
mas jau nebe pirmą kartą už 
t. v.i kriminallines operacijas 
moterims. Praeitų metų spa
lio 26 d. jis buvo areštuotas už 
nelegalinę operaciją tūlai Alice 
Tappan, kuri titojau po opera
cijos antrą dieną pasimirė. Ir 
kuomet jis buvo areštuotas dėl 
Tappan mirties, prieš jį buvo 
jau kiek anksčiau užvestos dvi 
bylos dėl panašių jo prasižen
gimų. Vienoj byloj jis jau bu
vo rastas kaltas ir pasmerktas, 
bet kadangi jis apeliavo į aug- 
štesnįjį teismą, Jai iki apeliaci
jos teismo nuosprendžio buvo 
paleistas po kaucija.

. 4
Vėl teis Herrino 
angliakasius - ;- - - -

Bus teisiami 9 angliakasiai, ją 
tarpe 3 išteisintieji.

MARION, III., sausio 21. — 
Generalinio prokuroro pagelbi- 
ninkas Middeklauff paskelbė, 
kad circuit teisme vasario 12 
d. prasidės pagrinėjimas bylos 
dar 9 Herrino angliakasių. Jie 
bus teisiami už užmušimą 
streiklaužio Antonio Molkovich 
iš Erie, Pa., kuris tapo užmuš
tas kartu su kitais streiklau
žiais ir mušeikomis pereito bir
želio 22 dieną. Tarpe tų * 9 
angliakasių yra trys angliaka
siai, kuriuos teismas išteisino 
pereitą penktadienį dėl užmu
šimo streiklaužio Howard Hof- 
fman.

Apie naują bylą prieš anglia
kasius pranešta ir jų advoka
tams.

Apgliakasiy streiko nebus
Neužilgo bus atsiektas susitai- 

kimas.

NEW YORK, sausio 22.
Susitaikimas tarp minkštųjų 
anglių kasyklų savininkų ir 
angliakasių unijos dabar lai
komas čia algų konferencijoj 
galbut įvyks už 48 valasdų. 
Kasyklų savininkai sako, kad 
jokiame atsitikime nebus ang
liakasių streiko šį pavasarį. 
Streiko pavojus galutinai iš
nykęs ir apie jį daugiau nebe
kalbama.

4 žmones užmušti.

PITTSBURGH, Pa., sausio 
22. - Mažiausia 4 žmonės liko 
užmuši i sugriuvus senam na 
mui 25-toj gatvėj.

75 politikieriai areštuoti
Gary mayoras areštuotas^ už 

mąnšaino šmugelį. f.
* ■ ' - t I

GARY, Ind., sausio 22. — 
Masiniai areštai valdininkų pa
žymėjo pradžią kampanijos 
areštuoti 75, Gary ir apielinkės 
miestelių politikierius, kuriuos 
nesenai Indianapolise apkal
tinta už suokalbį laužyti prohi- 
bicijos įstatymus.

Tarp areštuotųjų yra *Gary 
mayoras Johnson, valstijos 
prokuroras Kinder, Lake pa
vieto buvęs ir dabartinis šeri
fas, jo pagelbininkas, miesto 
teigėjas, taikos teisėjas, daugy
bė policistų, advokatų ir kilų 
žymių politikierių. Iš jų rei
kalaujama nuo $51,00(1 iki $5,- 
000 kaucijos.

Manoma, kad bėgyje kelių 
dienų bus areštuota dar 100 
žmonių, kadangi areštuojama 
netik apkaltintuosius, bet ir 
tuos munšainerius, kuriuos 
nesenai suimta medžioklėse. 
Tų munšainerių buvo suimta 
apie 60.

Kansas angliakasių vado
vai paliuosuoti

GIRARD, Kan., sausio 21. — 
Alexander _Ho\vat, buvęs pre
zidentas Kansas angliakasių ir 
lienki kiti buvę to distrikto 
viršininkai tapo paliuosuoti iš 
Cra^vford kalėjimo. Jie visi bu
vo nuteisti kalėjimai! vieniems 
metams už paniekinimą Kan
sas industrinio teisinė. Kalėji
me jie išbuvo 226 dienas, nes 
teisėjas WooMey pailiuosavo 
juos ant paroliaus. Jie buvo pa
niekinę teismą tuo. kad nežiū
rint teismo uždraudimo jie pa
skelbė angliakasių streiką Kan
sas valstijoje. Jie betgi turės 
apniokoti visas teismo lėšas. 
Vėliau centraline unijos valdy
ba už tą streiką buvo suspen
davusi visus Kansas angliaka
sius, o jų viršininkus pašalino 
iš unijos. Paskui Kansas unija 
tapo reorganizuota, bet tik da
lis angliakasių jon sugrįžo, vi
si kiti gi pasiliko su HoNvatu.

r

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

/ Šię 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 tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Isties, 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.

Lausanuos konferencija 
' pradeda irti

Frąncuzą galva pasitraukia, 
anglai irgi ketina trauktis. 
Dar nieko neatsiekta.

Į.AUSANNE, sausio 22.
Viskas renio, kad artimųjų ry
tų taikos konferencija pradė
jo irti. Barrer, gailva Franci- 
jos delegacijos, paskelbė, kad 
paįrusi sveikata verčia jį pasi- 

iš konferencijos. Lor
das Gurzon, galva Anglijos de
legacijos, pareiškė, kad jis irgi 
sugrįš namo už kelių dienų.

Nors konferencija prasidėjo 
apie vidurį lapkričio ničn., 
bet ji praktiškai nieko neatsie
kė, tik pravedė naujus rube- 
žius Trakijoj, kurie jau buvo 
veik sutarti dar prieš konfe
rencijai atsidarant.

Klausimai, kurie tebėra ne
išrišti, bet kuriuos konferenci-. 
ja bandė rišti ir tui*Hbuti iš
rišti, jeigu norima padaryti 
talkos sutartį, yra šiČ: Darda
nelų kontrolės klausimas, Tur
kijos rubežiai Azijoje, klausf- 
mas Mosul aliejaus laukų, 
Turkijos nacionalistų skolos ir 
apsaugojimas gyvasties ir in
teresų svetimšallių Turkijoje.

34 žmonės užmušti
CHICAGO. — Iki užvakar 

nuo naujų melų Chicago  j c au
tomobiliai užmušė jau 31 žmo
nes. Pereitą septintadienį už
mušta 3 žmonės, šeštadienį gi 
užmušta 5 žmonės. Daugely at
sitikimų automobilistai, už

mušę žmogų, pabėgo nė nesu
stoję.

šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 7:12 v., leidžiasi 
4:52 v. Mėnuo leidžiasi 11:33 
vai. vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lietuvos-Vokietijos derybos pairo 
, 7

Ruhr streikas plečiasi
Lenkija ruošiasi prieš Lietuvą 

________________ »

Anglija pripažino Lietuvą 
rte jure

LONDONAS, sausio 22. — 
M. T. Naruševičius, Lietuvos 
charge d’affaires tapo paskir
tas ambasadorium, įsteigus 
pilnus diplomatinius ryšius 
tarp Lietuvos ir Anglijos. Lie
tuva tapo pripažinta de jure.

Lietuvos ir Vokietijos 
sentikiai įtempti

Vokietija protestuoja prieš Lie
tuvą. Derybos pertrauktos. 
Klaipėdoj organizuojasi kra
što atstovų taryba.

z KAUNAS, sausio 18 (Elta). 
—Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė griežtą pro
testą Lietuvos Atstovui Berly
ne prieš Klaipėdos įvykius.

Besibaigiančios Lietuvių- 
Vokiečių ekonominės derybos 
nutrauktos. 6

Skiriamam Vokietijos Mini- 
steriui Lietuvai, S. Olshause- 
n’ui, duota instrukcija susilai
kyti nuo įteikimo kredencijalų.

Klaipėdoje gyvenimas įėjo 
tvarkom Organizuojasi krašto 
Atstovų taryba, šaukiamas sei
mas, kurs pareikš gyventojų 
valia.

Šiandien milžiniška Kauno 
darbininkų demonstracija, už
jaučianti Klaipėdos darbininką 
išsiliuosavimą.

Sušaudė 11 respublikonu
DUBLINAS, sausio 21. — Ai

rijos valdžia sušaudė dar 11 
respublikonų už neteisėtų ne
šiojimąsi ginklų. 4 sušaudyta 
Tralee, 2 Limeriek ir 5 Athlo- 
ne.

/
Koncertas ir Prakalbos

PAGERBIMUI DRG. K. BIELINIO 
Rengia Jaunuolių Orkestras.

Dalyvauja Jaunuolių Choras, solistai ir orkes
tras. Kalbės d. K. Bielinis.

SEREDOJ, SAUSIO 24,1923.
MILDOS SALĖJ

3112 So. Halsted St., Bridgeporte
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga — 25c.

Širdingai kviečia visus Rengėjai.

Ketverge, Sausio 25
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Malinausko Salėj, 19 ir South 
Halsted St. Pradžia 7:80 vai. vakare. Įžanga lė
šų padengimui — 10c. Kviečiame visus į prakal
bas.

Rengia LSS. 22. kuopa.

Streikai Ruhr disf rikte 
plečiasi

Sustreikavo dalis geležinkelie
čių dirbtuvių darbininkai ir
gi pradeda streikuoti.

ESSEN, sausio 22. — Dau
giau kaip 10, (MM), angliakasių 
Ruhr distrikte, taipjau tūks
tančiai vokiečių geležinkeliečių 
sustreikavo šiandie, protestuo
dami prieš franeuzų okupacija. 
Sumišimų betgi ikišiol dar ne
buvo.

Francuzai bando užmaldau- 
ti gyventojus palengvindami 
militarinę kontrolę. Di^ekto
rius vienos valstybės kasyklų 
tapo paliuosuotas už $5 kauci
jų, taipjau atitraukta kariuo
menę nuo reichsbanko skyrių 
Pareiny. Francuzai be to pri
žadėjo ateity nebelliesti reichs
banko skyrių.

Niekurie mano, kad dabarti
nis ramumas yra tik “ramu
mas prieš audrą“. Angliaka
siai' apsilankė kasyklose, bet 
jose nedirbo.

Vokiečiai darbininkai pildo 
įsakymus iš Berlino priešintis' 
franeuzams. Daug dirbtuvių 
darbininkų prisidėjo prie strei
ko.

Anglių kasimas ir transpor- 
tacija yra suparaližuotos. Fran 
euzų kareiviai yra naudojami 
traukinių operavimui, taipjau 
darbui prie mašijių, bet iš to 
nieko neišeina.

Sprendžiama, kad Francija 
mano militarižuolT visus gele
žinkelius okupuotame distrik
te, kad tuo privertus dirbti vo
kiečius geležinkeliečius. Vokie
čiai darbininkai taipjau galės 
būti draftuoti.

Franeuzų paskatinti, Pareiny 
vėl pradėjo veikti separatistai, 
kurie nori atskirti Pareinį nuo 
Vokietijos.

Francuos valdžia įspėjo dar
bininkų unijas, kad ji griebsis 
griežčiausių priemonių, jeigu 
darbininkai nesugrįš į darbą. Ji 
grūmoja sustabdyti gabenimą 
maisto ir kitų reikmenų į oku
puotuosius dislriktus, išėmus 
tik Francijos okupacijos karei
viams.

Vokieti ja. ginkluojasi?

PARYŽIUS, sausio 22,-Pa- 
vyžiaus laikraščiai gavo iš Pa
reinu žinių apie Vokietijos ka
reivių judėjimą. Pasak Matin, 
gen. Ludendorff darė reichs- 
wehro peržvalgą ties Muster.

Lenkija koncentruoja ka
riuomenę prieš Lietuvą

Didelė armijos sutrauktos Lie
tuvos parubežiuose.

BERLINAS, sausio 21.
Keleiviai iš Rytų Prūsijos pat
virtina žinias, kad Lenkija 
koncentruoja kariuomenę palei 
Lietuvos rubežių. Į Suarki 
(Suvalkus?), apie 20 m. nuo 
Lietuvos rubežiaus, pereitą sa
vaitę atvyko trys pėstinipkų di
vizijos. Atgabenta daug artile
rijos, motorinių vežimų ir ki
tokių karo reikmenų.

Į Gardiną atvyko dvi pėsti
ninkų divizijos ir, kiek kavale
rijas. • 1

Lretuviai padvigubino savo 
rubežiaus patrulius.

Varšuvos karo gydytojams j- 
sakyta būti prisirengusiems su
grįši i į savo pulkus.

Palei Rusijos rubežių lenkai 
sukoncentravo daugiau naujų 
kareivių Slonime ir Baranavi- 
čiuose, taipjau Baranavičių ae
rodrome.

Rusai atsigabeno kareivius iš 
Transvolgos į Vitebską, Smo
lenską ir Minską, taipjau į 
Mosyr apygardas. Kijevo gar
nizonas tapęs sustiprintas ka
reiviais iš Kaukazo.

Francija leidusi lietuviams
užimti Klaipėdą

LONDONAS, sausio 22. — 
London Daily Nows gavęs ži
nią, kad augštas sovietų valdi
ninkas pasakęs, jog Klaipėdos 
krašto sukilimas prasidėjęs su 
franeuzų pritarimu, nes Fran
cija norinti apsupti Franciją.

Žinia taipjau sako, kad prieš 
Rusiją stovi suvienytas Pabal
ti jos frontas, kuris yra po 
Francijos įtaka ir todėl Rusija 
nepradės naujo karo, net jei 
Vokietijoje įsisteigtų ir socia
listinė valdžia.

Nušovė Francijos monarchistą.

PARYŽIUS, sausio 22. — 
Anarchiste Gėrmain Berton 
šiandie nušovė Marius Plateau, 
Francijos monarchistų vado
vą ir redaktorių aršiausio mo
narchistų 'laikraščio Acton 
Francaise. ,Ji paleido į monar- 
cristą penkis šūvius, kuriij du 
pataikė. Paskui ji pati bandė 
nusišauti, bet tik susižeidė kru
tinę. Visa tai atsitiko laikraš
čio redakcijoje.

RYMAS, sausio 21. — Oflet
aliniai paskelbta, kad Italija 
nesiųs ir nemano siųsti karei
vių į Vokietiją, prisidėti prie 
Francijos ir Belgijos okupaci
jos.

, Rusija įspėja Lenkiją.
MASKVA, sausio 21. — Ru

sija, oficialiniame komunistų 
organe Pravda, duoda tiesio
ginį įspėjimą Lenkijai, kad ji 
šalintųsi nuo Vokietijos. Aiš
kiais žodžiais pareiškiama, 
kad Lenkija jau nuo senai no
ri •pusiį^riedjt i dar daugiau že- 

inių iš Vokietijos. Jeigu Len
kija susimobilizuos ir įeis į 
Vokietiją dabar, į tai bus žiūri
ma, kaipo į grūmojimą Rusijai 
ir duodama suprasti, kad to
kiame atsitikime ją pačią puls 
sovietų armijos. Lenkija atvi
rai įspėjama, kokis nors žing
snis prieš Vokietiją, net ir 
Franci j ai diktuojant, įvdls ne
tik visą Europą, bet ir visą pa
saulį į naują konfliktą. Pravda 
todėl pataria Lenkijai daugiau 
rūpintis savo viduriniais Veika
lais — šalies atsteigimu, vie
ton maišytiskį barnius, kurie, 
kaip Ruhr atsitikime, gali bū
ti iišršti ramiai.

Lenkija su Francija.
VARSA V A, sausio 21. — 

Lenkijos premjeras Sikorski 
pirmą kartą pasirodydamas at
stovų bute ir išdėstydamas 
valdžios politiką, kaip užsienio, 
taip ir vidaus reikalais, pareiš
kė) kad Lenkija palaikys arti
miausius ryšius' su Francija ir 
tuo pačiu laiku bandys susiar
tinti su Anglija, nes ji supran
tanti, kad Anglijos ir Francijos 
kooperavimas yra reikalingas 
padarymui pastovesne Europos 
padėties.

Lenkai Oanzigo koridoriuje
BERLINAS, sausio 21. — Iš 

Karaliaučiaus pranešama, kad 
du Lenkų batalionai įėjo į 
Danzigo koridorių, kas yra per 
žengimu tautų sąjungos man
dato. Žinia nėra patvirtinta, 
bet ją paremia gandai iš kitų 
vietų, kad lenkai atsisako iš
duoti pasus pervažiavimui to 
koridoriaus.

Foch spaus vokiečius
s

PARYŽIUS, sausio 22.
Francijos generalinis štabas 
svarsto apie naujas karines 
priemones privertimui Parei- 
nio vokiečių klausyti franęu- 
zų įsakymų. Maršalas Foch 
apėmė komandą Belgijos ir 
Francijos okupacinių spėkų, 
nors jis pasilieka Paryžiuje. 
Jis du sykiu pasitarė su pre
mjeru ir paskui su generalinio 
štabo nariais.

Echo de Paris sako, kad 
Franci ja priėmė pieną tuoj aus 
atskirti Pareinį nuo Vokieti
jos, taip kad darbininkai tu
rės arba dirbti, arba mirti .ba
du.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 22 d., užsienic* pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą....... $4.65
Austrijos 100 kroną........... . %<

Belgijos 100 frankų ....... ..... 85.75
Darijos 100 frankų .......  $1875
Finų 100 markių ................... $2.41
Francijos 100 frankų ...........
Italijos 100 lirų .............   $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10 00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.67

Olandų 100 guldenų...............$39.54
Šveicarų 100 markių ........... $JS.Sr
Švedijos 100 kronų ........... . $26.85
Vokietijos 100 markių ...........

D-ras Kaškiaučius vėl 
areštuotas

NEWARK, N. J. — Vietos 
anglų laikraštis “Newark Led- 
ger” sausio 18 d. praneša šito
kią žinią:

Praeitą naktį detektivai Far- 
vell ir areštavo daktarų

Jbną J. Kaškiaučią (Kashke- 
vich), 341 \Valnut st. D-ras 
Karkiančius kaltinamas dėl jo 
padarytos kriminalinės opera
cijos. Skundas prieš jį paduo
ta po to kai apskrities gydyto
jas D-ras Miningham padarė 
reviziją kurio mirusios praeitą 
antradienį Katrihgs Biergovs- 
kienės, 35 metų amžiaus, gyv. 
61 Beacon st. Prieš mirtį Bier- 
govskienė kaltino d-rą Kaš- 
kiaučių, kad jis jai daręs ope
raciją.

D-ras Kaškiaučius areštuoja
mas jau nebe pirmą kartą už 
t. v. kriminalines operacijas 
moterims. Praeitų metų spa
lio 26 d. jis buvo areštuotas už 
nelegalinę operaciją tūlai Alice 
Tappan, kuri tuojau po opera
cijos antrą dieną pasimirė. Ir 
kuomet jis buvo areštuotas dėl 
Tappan mirties, prieš jį buvo 
jau kiek anksčiau užvestos dvi 
bylos dėl panašių jo prasižen
gimų. Vienoj byloj jis jau bu
vo rastas kaltas ir pasmerktas, 
bet kadangi jis apeliavo į aug- 
štesnįjį teismą, tai iki apeliaci
jos teismo nuosprendžio buvo 
paleistas po kaucija.

Vėl teis Herrino 
angliakasius

Bus teisiami 9 angliakasiai, jų 
tarpe 3 išteisintieji.

MARION, III, sausio 21. — 
Generalinio prokuroro pagelbi- 
ninkas Middeklauff paskelbė, 
kad cirčuit teis ule vasario 12 
d. prasidės pagrinčjimas bylos 
dar 9 Herrino angliakasiu-Jie 
bus teisiami už užmušimų 
streiklaužio Antonio Molkovich 
iš Erie, Pa., kuris tapo užmuš
tas kartu su kitais streiklau
žiais ir mušeikomis pereito bir
želio 22 dieną. Tarpe tų ’ 9 
angliakasių yra trys angliaka
siai, kuriuos teismas išteisino 
pereitą penktadienį dėl užmu
šimo streiklaužio Howard Hof- 
fman.

Apie naują bylą prieš anglia
kasius pranešta ir jų advoka
tams.

I
Apgliakasiy streiko nebus
Neužilgo bus atsiektas susitai- 

kimas.

NEW YORK, sausio 22.
Susitaikimas tarp minkštųjų 
anglių kasyklų savininkų ir 
angliakasių unijos dabar lai
komas čia algų konferencijoj 
galbūt įvyks už 48 valasdų. 
Kasyklų savininkai sako, kad 
jokiame atsitikime nebus ang
liakasių streiko šį pavasarį. 
Streiko pavojus galutinai iš
nykęs ir apie jį daugiau nebe
kalbama. /

4 žmonės užmušti.

PriTSBURGH, Pa., sausio 
22. Mažiausia 4 žmonės liko 
užmušti sugriuvus senam na
mui 25-toj gatvių.

1739 So. Halsted St., ■ Chicago, III.

75 politikieriai areštuoti
Gary mayoras areštuotas už 

mųnšaino šmugelį.

GARY, Ind., sausio 22. — 
Masiniai areštai valdininkų pa
žymėjo pradžią kampanijos 
areštuoti 75 , Gary ir apiclinkės 
miestelių pol i t ilt ieri n«, kuriuos 
nesenai Indianapolise apkal
tinta už suokalbį laužyti prohi- 
bicijos įstatymus.

Tarp areštuotųjų yra Gary 
mayoras Johnson, ' valstijos 
prokuroras Kindėr, I^ake pa
vieto buvęs ir dabartinis šeri
fas, jo pagelbininkas, miesto 
teisėjas, taikos teisėjas, daugy
bė policistų, advokatų ir kitų 
žymių politikierių. Iš jų rei
kalaujama nuo ^51,(MM) iki $5,- 
000 kaucijos. 1

Manoma, kad bėgyje kelių 
dienų bus areštuota dar 100 
žmonių, kadangi areštuojama 
netik apkaltintuosius, bet ir 
tuos inunšai nerius, kuriuos 
nesenai suimta medžioklėse. 
Tų munšainerių buvo suimta 
apie 60.

Kansas angliakasiy vado
vai paliuosuoti

GIRARD, Kati., sausio 21. — 
Alexander Howat, buvęs pre
zidentas Kansas angliakasių ir 
penki kiti buvę to distrikto 
viršininkai tapo paliuosuoti iš 
Cra*wford kalėjimo. Jie visi bu
vo nuteisti kalėjimai! vieniems 
metams už paniekinimą Kan
sas industrinio teisino. Kalėji
me jie išbuvo 226 dienas, nes 
teisėjas Woolley padiuosavo 
juos ant paroliaus. Jie buvo pa
niekinę teismą tuo. kad nežiū
rint teismo uždraudimo jie pa
skelbė angliakasiy streiką Kan
sas valstijoje. Jie betgi turės 
apmokėti visas teismo lėšas. 
Vėliau centraline unijos valdy
ba už tą streiką buvo suspen
davusi visus Kansas angliaka
sius, o jų viršininkus pašalino 
iš unijos. 'JPaskui Kansas unija 
tapo reorganizuota, bet tik da
lis angliakasių jon sugrįžo, vi
si kiti gi pasiliko su Ho^vatu.

Priminimas/ ' 1
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus ^Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

/ Šię 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 tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

, Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon lithis, 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.

Lausannos konferencija
' ‘ pradeda irti

♦

Franeuzų galva pasitraukia, 
anglai Irgi ketina trauktis. 
Dar nieko neatsiekta.

LlAUSANNE, sausio 22.
Viskas rodo, Icncl iii’LiniųJ ij i*y- 

tų taikos konferencija pradė
jo irti. Barrer, gallva Franci
jos delegacijos, paskelbė, kad 
paįrusi sveikata verčia jį pasi
traukti iš konferencijos. Lor
das Curzon, galva Anglijos de
legacijos, pareiškė, kad jis irgi 
sugrįš namo už kelių dienų.

Nors konferencija prasidėjo 
apie vidurį lapkričio men., 
bet ji praktiškai nieko neatsie
kė, tik pravedė naujus rube- 
žius Trakijoj, kurie jau buvo 
veik sutarlj dar prieš konfe
rencijai atsidarant.

Klausimai, kurie tebėra ne
išrišti, bet kuriuos konferenci
ja bandė rišti ir turi būti iš
rišti, jeigu norima padaryti 
taikos sutartį, yra šie: Darda
nelų kontrolės klausimas, Tur
kijos rubežiai Azijoje, klausi
mas Mosul aliejaus laukų, 
Turkijos nacionalistų skolos ir 
apsaugojimas gyvasties ir in
teresų svetiinšaflių Turkijoje.

34 žmonės užmušti
CHICAGO. — Iki užvakar 

nuo naujų metų Chicagoje au
tomobiliai užmušė jau 31 žmo
nes. Pereitą septintadienį už
mušta 3 žmonės, šeštadienį gi 
užmušta 5 žmonės. Daugely at- 
sjt'ikimų automobilistai, už

mušę žmogų, pabėgo nė nesu
stoję.

Saule teka 7:12 v., leidžiasi 
4:52 v. Mėnuo leidžiasi 11:33 
vai. vakare.
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DĖMĖTOJI ŠILTINĖ.
Garliavos apylinkėj serga 

žmones dėmėtąją šiltine. Į' va
saros vakarus nuo miestelio, 
Kampiškių kaime jau koletas 
žmonių ta liga mirė. Girdėti, 
toji liga jau perėjusi ir į Te- 
leičių kaimę, arčiau miestelio. 
Taip pat ta liga serga ir Pa
girių kaime prie pat Garlia
vos. * . »

Pagirių kaime kol kas serga 
tik pas vienų ūkininką trys 
žmonės.

ŠVENTES PRALEIDO 
LINKSMAI.

Nežiūrint brangymečio 
sunkaus laiko, musų sostinės 
Kauno daugelis piliečių Kalėdų 
šventes ir Naujus Metus pra
leido gana linksmai. Pradėjus 
Kūčių vakaru per visas šven
tes Kauno miesto ir priemies
čių gatvėse buvo matyti girtų.

Pažymėtina, kad linksminan
čiu skystimėliu vaišinosi netik 
prasčiokėliai-darbininkai, bet 
ir labiau apsišvietusieji pilie
čiai, inteligentai raštinių valdi
ninkėliai. Prieš Kalėdas ir 
Naujus Metus jie gerai apsiru- 
pino,konjakais bei likeriais už
sisakydami urmu iš svaigalų 
randelių (mat pigiau).
\ —Bemokslis.

ir

Biržai. \
Lapkričio 11 <1. Biržų mies

to savivaldybė nutarė esančias 
pilyje dvi anuotas ir vieną 
mortirą, likusiai iš senovės, 
Karo muzėjui neduoti, o palik
ti Biržų mieste pavedus jas 
miesto valdybai saugoti. Jau 
pakviesti Meno d-jos “Mūzos” 
atstovai, kad tas senovės lie
kanas tinkamad sutvarkytų.

Plebiscitas dėl degtinės.
Vilkaviškio miesto taryba 

nutarė uždrausti 1923 m. par
davinėti svaigius gėrimus. Bet 
paskui paagitttvus, 11 tarybos 
narių (7 žydai ir 4 lietuviai) 
užprotestavo, pareikalavo per
balsiu) t i. Jau yra paskirta 
diena (sausio 11 d.) ir išlip
dyti skelbimai, kad reikės vi
siems miesto piliečiams spręs
ti šis klausimas. Dabar neno
riu tieji dagtinės panakinimo 
nori neduoti piliečiams patiems 
spręsti. Bet ir Taryboj ne visi 
už degtinę. Tie nepasiduoda 
šiems ir stovi už blaivybę.

Iš nautra’ines Juostis
Mockava. — Suvalkų Storas

ta . atsiuntė Punskan per žan-

darus įsakymą, kad ant ryto
jaus atvyktų pas jį visi Puns
ko apylinkės lietuvių kaimų 
seniūnai pasikalbėti dėl panai
kinimo neitralinės juostos, 
žandarai per naktį plčkė visus 
minėtųjų kaimų seniūnus ir 
davė paraginimus vykti i Su
valkus minėtuoju čeikalu. Bet 
šie visi, išskyrus Punsko kaimo 
seniūną, nevažiavo sakydami, 
“■kad jie nesupranta kas per 
atsitikimas tokio umaus šau
kimo, dargi per žandarus... 
jie, girdi, tuo klaui.imu turi 
dar kiek pagalvoti.”

—

Iš okupuotos Lietuvos
Dūkštas (Ežerėnų apskr.)-- 

J. m. lapkričio men 18 d. apie 
9 valandą vakaro į Magunelių 
folvarką ^kitkart buvo dvari
ninko Žano dvaras) pas savi
ninką to fol. Radzevičių kas- 
kas ėmė belstis į duris. Išėjus 
Radzevičienei paklaust “kas 
teks”? _ lenkiškai atsake
“kareiviai, leiskite^ į 
ruomet Ratkevičienė paprašė 
nusibelsti: — jeigu turit koki 
reikalą ateikit dieną — nak
čia neleisiu.” Po to “svečiai 
griežtai pareikalavo įleisti ir 
ir jėga išlaužę dufis — įsibro
vė vidun. Įėję į burtą apie L> 
ginkluotų vyrų pusiau karei
viškai — civiliai apsirengę, re- 
volverais ir šautuvais apsigink
lavę liepė visiems namiškiams 

“rency do gury” (rankas 
aukštyn) ir pradėjo savo dar
bą __ ieškoti — kratyti. Paė
mė visus drabužius baltinius 
ir batus. Išėję su grobiu lau
kan, užėjo tvartan, išsivedė b 
arklius ir raiti išjojo. Ūkinin
kas liko kaip sako “plikas kaip 
tilvikas” rtif vėliau atrado pa
liktus ar tai užmirštus gumi
nius kareiviškus batus dar 
apinaujuis —ir viskas... Ponas 
Radzevičius yra lenkas — pat
riotas, rytmety, nenorėdamas 
žmonėms prisipažinti, kad tai 
lenkų darbas, sako! “to litvi- 
ni partizani” (tai lietuviai par
tizanai); jis dar užginčija 
slopia “savųjų” juodus dar
bus.

Dažnai panašiems įvykiams 
pfj'iikartojant, vietos gyvento
jai protestuoja prieš lenkus.

Pranas. [“L-va”

r jumu et i*. i»ikf

. r ____ •. -

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti i 

urnai, kad prašalinti svarbus | 
susikrovimus ligų. Imti f

b

Severa’s - Į 
Cough Balsam ;

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai > 
kykite po ranka ypatingai žiemą, ĮĮ

4 v
Kaina 25c ir 50c. f

»
Klauskite pas aptiekoriaus.

<

Severos Kalendorius 1923 l • 
fnetams yra priduotas visur aptie- •!

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ C(X ; 
CEDAR RAPIPS, iOWA

Tel. Yards 1138

STANLEY T.
MAŽEIKA

GRAHORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
-eikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

Kas išvežta Kiekis
Žirniai .............. 445,450 kg.
Vikiai .............. 198,275
Linų semens .. 406,017 ” 
Kmynai .............. 1,365
Plautos žą-syk ... ♦ 4,299 št.
Grybai .............. 1,200
Žali aviu kailiai 15,007 ” 
Sausi ” 17,490 “
Skudurai ...... 91,120 
Lentos .......... 1,094.73 ktm.
Popierma'lkos .. 1,636.5 ktm. 
Lęšiukai .......... 00,800 kg.
Išdirbti šeriai . . 694.2
Kiaušiniai .... 484,560 št. 
Sparai ...........  602.5 ktm.
Knygos ..............v.. 80 kg.
Raudonieji dobilai 248 
Pušiniai rąstai .... 206 ktm. 
Peliušlcos .......... 1.1,400 kg.
Kartinas .............. 320
Baltieji dobilai .... 118 ”i 
Minti liftai i ... 22,890
Ūkio mašinos . v.. 420 ” 
Sūdytos žarnos 33,000 
Gyvos žąsys .... 1,549 
Švedų dobilai .... 1,650 
Olandų suris .... 1,168 
Džiovinti grybai .. 175 
Bruknės ............. 729

Avižos ............. 85,740 0
Odos padams ...... 824 ” 
Medinės vinys .... 1627 ” 
įvairios drapanos 188 ” 
Degtukų šiaude! 24,914 ” 
Ža’iį obuoliai .... 2,000 ” 
Sausi raguočių kail. 127 ” 
Žali ožkų kailiai 191.5 ” 
Ašutai ................. 511 ”' .b

PA1N-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS !

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatifiko skaus- 

* mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečiam 
Čio i krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juoini ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Paiu Expolleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra ptV- 
mėęzdžiojimais. Kaina 5f5c. ir 70o. 
aptiokoso arba iŠ

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 Soath 4tb St., Brooklyn, N. Y.

■ ■■■■■■■■■■ A
Julius Krasnickas, Juozas 

Žuronas ir Ona Stankienė 
dainuos Philadelphijoj, Pa., 
sausio 27 d. Tautiškoj Sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Vasario 5 d. dainuos 
Baltimorėj, Lietuvių svetai
nėj, 851 Hollins Street.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

1 1

VIDURAMŽE MOTERIS
Pasigydė nuo nerviškumo ir 

kitų įkyrių ligų vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundų.

ir

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

MAUESTIP 
ni-TM E AT R E.-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai).
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir Šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

Seredoje, Sausio-January 24 dieną, 
MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2244 W. 23 PI.
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 
delgi atsilankiusi publika prieš savo Mas matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškąs, matys visus l|ventus ir prakeiktus zababOnus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę, ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šitoje apielinkėje. 
Todėl gi\visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę į šitas paveikluotas prakal
bas Samioje, Sausio 24 d,, marš visi į Meldažio svetainę.

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

•
Brooklyn, N. Y. — “Firmą kar

tą aš paėmiau Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Comp- 
oundą keturi me
tai atgal ir dabar 
aš imu j j dėl gyve
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin- 
ga*s. Aš radau jū
sų knygelę savo 
i atsidėjimu ją per

skaičiau ir nuo to aš pradėjau varto
ti Vegetable Compoundą. .Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegų 
visą naktį ir turiu geresnj apetitą. 
Aš jau rekomendavau jj visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palm-etto St., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervų ligo
mis,'padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeriją, “blogą ūpą,” 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Comy 
pound yra puikus vaistas. Viduram
žėms moterims, kurios pergyvena to 
laikotarpio sunkenybes jis yra'ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visų to 
laikotarpio kliūčių.

Reikia atsiminti. kad VegetabU 
Compound yra pasižymėjęs per pen
kiasdešimts savo labdaringumo metų 
ir tūkstančiai moterų geria jj taip, 
ka’D ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

Daktaras

sako

gerk

karštos

Žolinės

Arbatos.

(lydytojai visoj Amerikoj pataria savo ligoniams turėti po ranka gerą 
apštį vaistinės žolių arbatos, kad pirmiems šalčio ženklams apsireiškus 
gerti karštą. Jie žino, kad tai yra vienas geriausių dalykų šalčiui pergalė
ti — nes šaltį apleidus ir įleidus jj j kiūtinę ir plaučius visuomet būva pa- 
vejaus nuo posargų ir pneumonijos.

Bulgariškoji žolinė Arbata yra*geriabsižt ir plačiausiai vartojama gy
domoji vaistinė arbata. Milionai žmonių<neapseina be Bulgariškos Žolinės 
Arbatos, nes ji palaiko juos sveikais. Jie žino, kati ji pagelbsti skilviui, ke- 
penimsĮ inkstams, Kraujui ir viduriams.

Kiekviena motina ir tėvas privalo duoti puodelį Bulgariškos Žolines 
Arbatos vaikams kartą savaitėje. Ji pagelbsti jiems apsisaugoti nuo ligos 
ir augti tvirtais ir sveikais.

Pasimatykit su savo aptiekininku šiandien ir pasakykite jam, kad jus 
norite gauti dėžutę Bulgariškos Arbatos. Jis iš širdies patars jums šitą di
delį šeimininį vaistą.

PASTABA: — Jei jūsų aptiekininkas negulėtu jus aprūpinti, tai mes 
mielu noru pasiųsim jums mums musų didelę šeiminę dėžutę apmokėtu 
paštu už $1.25, arba 3 dėžutes už $3.15, ar 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Products, Company, 25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

a ta Bust° Telefonas H. A. BROAD Armitage 3209fiso Telefonas 
Central 4104

V* ę.hirur«>ia (operacijos) ir Moteru Ligos 
Madison St., kainb. 1202. Kampas Stale gat. 
indos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.Ofiso

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

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

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

^Duoda Šįmet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus : ■ \DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vdrtes dvejų dolerių, “Vienybės” lai- 
AMi K. »

Metams
\ Lietuvon

— Adresuokite —

VIENYBE
•193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

dos.

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta

miems Lietuvoje
Vienintelį laisvos ir progresyvės min

ties dienrašti
(( Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio; Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti tęisybės žodį,?

“LIETU VOS ŽINIOS” laikas mio lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą i namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

DETROlf, 1CHIGAN
Wwst 1894 H«ml. M78*

WM. J. STOLL CO., 
J, Bulchiunas pugelbinlnk^ 

(arba asistentas) 
GRABOR1US

1029 — 25th St., 9509 Cm4m1 
Detroit, Mich.

I PINIGAI 1
i ’ ’ *

IS

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 

j Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje,

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofluai

127 N. Dearborn St., Roodaill-U 
Tel. Central 4411. Vai. nub\M

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halated St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utaminką |y 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 1Ė 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
4 LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leaviti 8L
Telephone Canal 2562

Valandos j 4 iki 6 po piet, ir r 
, 7 iki 9 vakaro.

Veda vfaokiaa bylas visuose 
teismuose. rEkzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizni ui 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iau« ant lengvų iilygn.

b............. " "**
—--------------------------------
/r""....... " ------ !L-_

I Tel. Randolph 4758
| A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIAT1ON BLD4L 
19 So. La Šalie St.

Room 1308
Valandos! 9 ryto iki i po pietų I ' . J . •
Namų Tel.: Hyde Park 8396

■ V. W. RUTKAUSKAS į 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room BM į| 
Tel.: Central 6390

i Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago Į 
Tel. Yards 4681 II

233 E. 115-th St. Ken-
sington.

llll!lllllllllllljllllllllMlllllllllllllllllllllllllll!l!lllll|llllllll

GUIGAI 
' ■ / 

iš

ROCKFORDO

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietavis Advokatas
Kambaris 306, Rome Bank Bldg^, 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Aves< 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 it nuo 7 iki |

9 vakare. Ct— ----------
■................................  im

S. w. BANES
ADVOKATAS

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

7S Weet Monroe Street, Chteago.
Phone Central 2564

Rez. 3203 So. Halsted SL 
Yards 1015. Val.i 6 iki 9 vai.

Lietuvon
r ‘ *

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus ppr

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 

Rockford, III.

tocaT
Iš'

West Pullmano

Lietuvon
Wėst Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos. « 
gyventojams patogiausia 

a įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano i 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu-, 
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul- 
Iman, III.

>■ u, .......... IMI,,, . ......

. .............. ....... 111 ■■ ...... ......... . 1

H et m a n P. Haase H u
ADVOKATAS

609-610 Chamber pf Comrr.«rce
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

ADOLPH E. 
STASULANI 
ADVOKATAS 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini- Į 
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. 

(dBagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

k.............................. u ■ ■■ . ....... ................ ■■■■>

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvyz Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St„ 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VZąbazb Avė 

Tel.: Pullman 6377.

Patalams ir paduškoms 
plunksnos

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik dabar aplaikėme 15,000 svarų pui
kių, čystų baitų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino 
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardūs importuoto im- 
pilams audeklo. Mes padarom pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
ncimam už pasiuvimą ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN COMPANY, 

1833 S. Halsted St., Chicago, III. 

la $60 $70 
“Kuppenheimcr” “L” sistemos ir 

kiti ^?erai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garnitura' 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir S37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekyboj». 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 SL 

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.



Antradienis, Sausis 23, 1923

Kas Dedas Lietuvoj
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Lietuvos eksportas nuo 
Gruodžio 10 iki 16,1922

DĖMĖTOJI ŠILTINC.
Garliavos apylinkėj serga 

žmones dėmėtąją šiltine. Į va
saros vakarus nuo miestelio, 
Kampiškių kaime jau keletas 
žmonių ta liga mirė. Girdėti, 
toji liga jau perėlj-usi ir į Te- 
leičių kaimų, arčiau miestelio. 
Taip pat ta liga serga ir Pa
girių kaime prie pat Garlia
vos.

Pagirių kaime kol kas serga 
tik pas vienų ūkininkų trys 
žmonės.

ŠVENTES PRALEIDO 
LINKSMAI.

Nežiūrint brangymečio ir 
sunkaus laiko, musų sostinės 
Kauno daugelis piliečių Kalėdų 
šventes ir Naujus Metus pra
leido gana linksmai. Pradėjus 
Kūčių vakaru per visas šven
tes Kauno miesto ir priemies
čių gatvėse buvo matyti girtų.

Pažymėtina, kad linksminan
čiu skystimėliu vaišinosi netik 
prasčiokėliai-darbin inkai, bet 
ir labiau apsišvietusiejr pilie
čiai, inteligentai raštinių valdi
ninkėliai. Prieš Kalėdas ir 
^Naujus Metus jie gerai apsirū
pino konjakais bei likeriais už
sisakydami urmu iš svaigalų 
{randelių (mat pigiau).

—Bemokslis.

Biržai. \
Lapkričio 11 <1. Biržų mies

to savivaldybė nutarė esančias 
pilyje dvi anuotas ir vienų 
mortirų, likusiai iš senovės, 
Karo muzcjid neduoti, o palik
ti Biržų mieste pavedus jas 
miesto valdybai saugoti. Jau 
pakviesti Meno d-jos “Mūzos” 
atstovai, kad tas senovės lie
kanas tinkamai sutvarkytų.

Plebiscitas dėl degtinės.
Vilkaviškio miesto taryba 

nutarė uždrausti 1923 m. par
davinėti svaigius gėrimus. Bet 
paskui paagitavus, t I tarybos 
narių (7 žydai ir 4 lietuviai) 
užprotestavo, pareikalavo per- 
balsuoti. Jau yra paskiria 
diena (sausio 11 d.) ir išlip
dyti skelbimai, kad reikės vi
siems miesto piliečiams spręs
ti šis klausimas. Dabar n ©no
ri n tieji dagtinės panakinimo 
nori neduoti piliečiams patiems 
spręsti. Bet ir Taryboj ne visi 
už degtinę. Tie nepasiduoda 
šiems ir stovi už blaivybę.

*

Iš nautralinės Juostas
Mockava. — Suvalkų Storas

ta, atsiuntė Punskan per žan-

darus įsakymų, ka^ ant ryto
jaus atvyktų pas jį visi Puns
ko apylinkės lietuvių kaimų 
seniūnai pasikalbėti dėl panai
kinimo neitralinės juostos. 
Žandarai -j>er naktį plėk ė visus 
minėtųjų kaimų seniūnus ir 
davė par&ginimus vykti į Su
valkus minėtuoju reikalu. Bet 
šie visi, išskyrus Punsko kaimo 
seniūnų, nevažiavo sakydami, 
“'kati jie nesupranta kas per 
atsitikimas tokio umaus šau
kimo, dargi per žandarus... 
jie, girdi, tuo klaui.imu turi 
dar kiek pagalvoti.”

Iš okupuotos Lietuvos
Dūkštas (Ežerėnų apskr.)— 

Š. m. lapkričio mėn 18 d. apie 
9 valandų vakaro į Magunelių 
folvarkų (kitkart bhvo dvari
ninko Žano dvaras) pas savi
ninką to fol. Radzevičių kas- 
kas ėriie belstos į duris. Išėjus 
Radzevičienei paklaust “kas 
toks”? — lenkiškai atsakė 
"kareiviai, leiskite į vidų.” 
fuomet Radzevičienė paprašė 
nesibels!i: — jeigu turit kokį 
rdikalų ateikit dienų — nak
čia neleisiu.” Po to ^svečiai” 
griežtai pareikalavo įleisti ir 
ir jėga išlaužę dufis — įsibro
vė vidun. Įėję į butų apie 15 
ginkluotų vyrų pusiau karei
viškai — civiliai apsirengę, re- 
volverais ir šautuvais apsigink
lavę liepė visiems namiškiams 
- - “rency do gury” (rankas 
aukštyn) ir pradėjo savo dar- 
l^ą —- ieškoti -įkratyti. Paė
mė visus drabužius baltinius 
ir batus. Išėję su grobiu lau
kan, užėjo tvartan, išsivedė 6 
arklius ir raiti išjojo. Užnin
kąs liko kaip sako “plikas kaip 
tilvikai” tik vėliau atrado pa
liktus ar lai užmirštus gumi
nius kareiviškus batus dar 
apinaujus — ir viskas... Ponas 
Radzevičius yra lenkas — pat
riotas, rytmety, nėnorSdamas 
žmonėms prisipažinti, kad tai 
lenkų darbas, sako: “to litvi- 
ni parlizani” (tai lietuviai par
tizanai); jis dar užginčija — 
slopia “savųjų” juodus dar
bus. '

Dažnai panašiems įvykiams 
})<'jAiikartojant, vietos gyvento
jai protestuoja prieš lenkus.

Pranas. (“L-va”]

Kiekis 
kg... 445,450

198,275 
406,017 
. 1,365 
.. 4,299 
. 1,200

15,007
17,490
91,120

1,094.73 ktm. 
L636.5 ktm. 
66,800 kg.

694.2 ”
484,560 št.

... 602.5 ktm.
80 kg.

248 ”

»>

št.

Kas išvežtu 
Žirniai .........
Vikiai ..........
Linų semens 
Kmynai .... 
Piautos žąsys 
Grybai .... 
Žali avių kailiai 
Sausi ” ”
Skudurai .........
Lentos ..........
Potpierma'lkos . 
Lęšiukai ..........
Išdirbti šeriai . 
Kiaušiniai . 
Sparai .... 
Knygos ...
Raudonieji dobilai
Pušiniai rastai .... 206 ktm.
Peliuškos •......... 11,400
Kartinas .............. 320
Baltieji dobilai .... 118 
Minti Jinai .... 22,890 
Ulkid mašinos .... 420 
Sūdytos žarnos 33,000 
Gyvos ižųsys .... 1,549 
Švedų dobilai .... 1,650 
Olandų suris .... 1,168 
Džiovinti grybai .. 175
Bruknės .............. 729

kg.
»»

VIDURAMŽE MOTERIS
Pasigydė nuo nerviškumo ir 

kitų įkyrių ligų vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundų.

Brooklyn, N. Y. — “Pirmą kar
tą aš paėmiau Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Comp- 
oundą keturi me
tai atgal ir dabar 
aš imu jį dėl gyve
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin
gai. Aš radau ju- 

_____ ___sų knygelę savo 
laiškų dėžutėj ir su atsidėjimu ją per
skaičiau ir nuo to aš pradėjau varto
ti Vegetable Comppundą. Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegu 
visą naktį ir turiu geresnį apetitą. 
Aš jau rekomendavau jį visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palmetto St., Ridgevvood, 
Brcoklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervų ligo
mis, padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeriją, “blogą ūpą,” 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Comy 
pound yra puikus vaisias. Viduram
žėms moterims, kurios pergyvena to 
laikotarpio sunkenybes jis yra'ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visų to 
laikotarpio kliūčių.

Reikia atsiminti. kad Vegetable 
Compound yra pasižymėjęs per pen
kiasdešimts savo labdaringumo metų 
ir tūkstančiai moterų geria jį taip, 
kam ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

Daktaras

sako

gerk

Avižos ..............
Odos padams ....
Medines vinys ..
Įvairios drapanos
Degtukų šiaudel. 24,914 
Žalį obuoliai .... 2,000 
Sausi raguočių kail. 127 
Žali ožkų kailiai 191.5 
Ašutai ................. 511

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai ftpga- 
,j , Įima ir nesmagumai

ll —pranyksta. Su
pirmu žnyptelčjimu 
reumatiško skaus- 

rB mo, uorvus kratanti Šios neuralgijos, kan-
JjR» J žinančio ir riefiian-

IkiVll t kruvp strėnų
kjl vk dieglio, tuojaus nu-

jįftsipirkite Aito galin- 
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbažonklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

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

Julius Krasnickas, Juozas 
žuronas ir Ona Stankienė 
dainuos Philadelphijoj, Pa., 
sausio 27 d. Tautiškoj Sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Vasario 5 d. dainuos 
Baltimorėj, Lietuvių svetai
nėj, 851 Hollins Street

DETROIT, 1IGHIGAN
1894 Heml. 6678*
WM. J. STOLL CO„ 

Bulchiunas pagelbinirJu^ 
(arba asistentas) 

GRABOR1US
1Ū29 — 25th St., 9599 Cartad 

Detroit, Mieli.................... -- . J

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central <411. Val^^uo 9-6

Gyvenimo vieta: n 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką D 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki Ii 
ryto.

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-39c (ir taksai).

UAJESTirFl-THeATne-W
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
Šežtad., Sekmad.

Švenfemis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir Šventes.
į Dideli komediniai aktai i 

krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt SL 
Telephone Canal 25S2 

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

Vada visokiai bylai viluose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
tav« ant lengvų išlygą.

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti i 

ūmai, kad prašalinti svarbus i 
susikrovimus ligų. Imti f

»

Severa’s - I
Cough Balsam ;

»
dėl atliuosavimo skraplių. Užlai ■: 
kykite po ranka ypatingai žiemą. >'

Kaina 25c ir 50c. i
Klauskite pas aptiekoriaus.

karštos

žolines

Arbatos.

Soveros Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- • j 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

Tel. Yards 1138

Gydytojai visoj Amerikoj pataria savo ligoniams turėti po ranka gerą 
apštį vaistinės žolių arbatos, kad pirmiems šalčio ženklams apsireiškus 
gerti karštų. Jie žino, kad tai yra vienas geriausių dalykų šalčiui pergalė
ti — nes šaltį apleidus ir įleidus jį j krutinę ir plaučius visuomet būva pa- 
vejaus nuo posargų ir pneumonijos.

Bulgariškoji žolinė Arbata yra geriausia ir plačiausiai vartojama gy
domoji vaistinė arbata. Milionai žmonių neapseina be Bulgariškos Žolinės 
Arbatos, nes ji palaiko juos sveikais. Jie žino, kad ji pagelbsti skilviui, ke
penim^ inkstams, Kraujui ir viduriams.

Kiekviena motina ir tėvas privalo duoti puodelį Bulgariškos Žolinės 
Arbatos vaįk^ms kartą savaitėje. Ji pagelbsti jiems apsisaugoti nuo ligos 
ir augti tvirtais ir sveikais.

Parimatykit su savo aptieklninku šiandien ir pasakykite jam, kad jus 
norite gauti dėžutę Bulgariškos Arbatos. Jis iš širdies patars jums šitą di
delį šeimininį vaistą. ”

PASTABA: —- Jei jūsų aptiekininkas negulėtu jus aprūpinti’, tai mes 
mielu noru pasiųsim jums mums musų didelę šeiminę dėžutę apmokėtu 
paštu už $1.25, arba 3 dėžutes už $3.15, ar 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Products, Company, 25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

STANLEY T 
MAŽEIKA

RAHORIUS IR 
Balsanmolojas
Turiu automo- 

w»i nlius visokiems 
Ik -eikalams. Kaina 
H >riftnama.

3319 Aubum 
JAv»» Ghicairo.

Ofiso Telefonas u A įpAAD Busto Telefonas
Central 4104 LAK-. £1. A. ISJtvVAD Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kainb. 1202. Kampas Stale gat.
valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.- 5--- 1 1 ———.......  ............ .................. .

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporaciją Amerikoje s
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.1619 W. 47th St., Tel.-Boulcvard 7101,1892. Chicago. 1
J 1 \

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

Seredoje, Sausio-January 24 dienų, 
MEDDAŽI(XVETAINĖJE, 

2244 W?23 PI.
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, ta- 
delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, dro
vus, kunigus ir miniškąs, matys visus šventus ir prakeiktus zababOnus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonirj protus.

'Pamatysite tą ko nesate matę, ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šitoje apielinkėje. 
Todelgi visi, kviečiami nepraleisti įieatsilankę į šitas paveikluotas prakal
bas Sėredoje, Sausio 24 d,, marš v$i į Meldažio svetainę.

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

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOCIAT1ON BLD9L 
19 So. La Šalie 89.

Room 1303
Valandos: 9 rytu iki 5 po pietą

į Namą Tel.: Hyde Park 8896

r V. W. RUTKAUSKAI ] 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Rooa SM
Tel.: Central 6890

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

YBE
Duoda Simet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi '‘Tarka’’ gaus

DOVANU x
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygą vartės dvejų dolerių, “Vienybes” lai
dos. ' ■ ' '

Metams.....................$3.50
\ Lietuvon ...;............... $4.50

f

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiyMIlIlINIlIlIlIlffl

PINIGAI
• V

1S

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate. 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus ppr

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietsvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldgi j 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland A\es« 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki į 

9 vakare. '

S. W. DANES
ADVOKATAS

1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Ckteago. 

Phone Central 2569 
Rez. 3203 So. Halited 3L 

Yards 1015. Vai.: 6 iki t vai.

liet man P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

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

J. P. WAITCHES

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta

miems Lietuvoje
Vienintelį laisvos ir progresyvės min

ties dienrašti
«T • t- 7' •Lietuvos Žinios

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 
liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio; Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti tęisybės žodi.

• “LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam 
stą į namus.

Lietuvos ŽiR Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.
. ••V'"'-.
IIIIIIIIIIIIIIII
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pinigaO
LAWYEB Lietavya Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Pabaik Ate 

Tek: Pullman 6377.

is'
West Pullmano

Lietuvon

Patalams ir paduškoųis 
plunksnos

West Pullmaniečiams ir
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
jstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano i 
aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III.

Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 

tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul- 

’<■ t . ■ '■'o, ' /! ik. 'į
Iman, III.

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik dabar aplaikėme 15,000 svarų pui
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino 
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardUs importuoto im- 
pilams audeklo. Mes padarom.1 pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
DOWN COMPANY, 

1833 S. Halsted St., Chicago, 111.

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

kiti Aferai žinomi PLOŠČIAI
# Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be ats? žiūrėjimo i pelną ar 
nuostolj. Kiti ploSčiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

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

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

Atdaiv kasdien, vakarais i k 
seotintadieniais



NAUJIENOS, Chicag'O, 111. Antradienis, Sausis 23, 1923
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Kas Dedas Lietuvoj
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Lietuvos eksportas nuo 
Gruodžio 10 iki 16,1922

DĖMĖTOJI ŠILTINS.
Garliavos apylinkėj serga 

žmones dėmėtąją šiltine. Į' va
saros vakarus nuo miestelio, 
Kampiškių kaime jau keletas 
žmonių ta liga mirė. Girdėti, 
toji liga jau perėjusi ir į Te- 
leiČių kaimą, arčiau miestelio. 
Taip pat ta liga serga ir Pa
girių kaime prie pat Garlia
vos.

Pagirių kaime kol kas serga 
tik pas vienų ūkininkų trys 
žmonės.

ŠVENTES PRALEIDO 
LINKSMAI.

Nežiūrint brangymečio 
sunkaus laiko, musų sostin

darus įsakymų, kad ant ryto
jaus atvyktų pas jį visi Puns
ko apylinkės lietuvių kaimų 
seniūnai pasikalbėti dėl panai
kinimo neitralines juostos. 
Žandarai per naktį plSkė visus 
minėtųjų kaimų seniūnus ir 
davė paraginimus vykti į Su
valkus 'minėtuoju reikalu. Bet 
šie visi, išskyrus Punsko kaimo 
seniūnų, nevažiavo sakydami, 
“kad jie nesupranta kas per 
atsitikimas tokio umaus šau
kimo, dargi per žandarus... 
jie, girdi, tuo kiautiniu turi 
dar kiek pagalvoti.”

i okupuotos Lietuvos

Kas išvežta Kiekis
Žirniai .............. 445,450 kg.
Vikiai ...i.... 198,275
Linų semens .. 406,017 ”
Kmynai .............. 1,365 ”
Piautos žųsys .. Z 4,299 št.
Grybai ............. 1,200 ”
Žali arviu kailiai 15,007 ”
Sausi ” ” 17,490 “
Skudurai .......... 91,120 ”
Lentos .......... 1,094.73 ktm.
Popierma'lkos .. 1,636.5 ktm.
Lęšiukai .......... 66,800 kg.
Išdirbti šeriai .. 694.2 ”
Kiaušiniui .... 484,560 št.
Sparai .................  602.5 ktm.
Knygos ..................... 80 kg.
Raudonieji dobilai 248
Pušiniai rastai .... 206 ktm.
Peliuškos .......... 11,400 kg.

Avižos ............. 85,740 ”
Odos padams............ 824
Medines vinys .... 627 
įvairios drapanos 188 
Degtukų šiaude!. 24,914 
Žalį, obuoliai .... 2,000 
Sausi raguočių kail. 127 ”
Žali ožkų kailiai 191.5 
Ašutai ................. 511

Kauno daugelis piliečių Kalėdų 
šventes ir Naujus Metus pra
leido gana linksmai. Pradėjus 
Kūčių vakaru per visas šven
tes Kauno miesto ir priemies
čių gatvėse buvo matyti girtų.

Pažymėtina, kad linksminan
čiu skystimėliu vaišinosi netik 
pfrasčiokėliai-darbininkai, bet 
ir labiau apsiŠvietusieji pilie
čiai, inteligentai raštinių valdi
ninkėliai. Prieš Kalėdas ir
Naujus Metus jie gerai apsirū
pino konjakais bei likeriai** už
sisakydami urmu iš svaigalų 
sandėlių (mat pigiau).

—Bemokslis.

Biržai. \
Lapkričio 11 d. Biržų mies

to savivaldybė nutarė esančias 
pilyje dvi anuotas ir vienų 
mortirų, likusiai iš senovės, 
Karo mažėjui neduoti, o palik
ti Biržų mieste pavedus jas 
miesto valdybai saugoti. Jau 
pakviesti Meno d-jos “Mūzos” 
atstovai, kad tas senovės lie
kanas tinkamai sutvarkytų.

Plebiscitas dėl degtinės.
Vilkaviškio miesto taryba 

nutarė uždrausti 1923 m. par
davinėti svaigius gėrimus. Bet 
paskui paagitavus, 11 tarybos 
narių (7 žyliai ir 4 lietuviai) 
užprotestavo, pareikalavo per- 
balsuoti. . Jau yra paskirta 
diena (sausio 11 d.) ir išlip
dyti skelbimai, kad reikės vi
siems miesto piliečiams spręs
ti šis klausimas. Dabar neno
ri n tieji dagtines panakinimo 
nori neduoti piliečiams patiems 
spręsti. Bet ir Taryboj ne visi 
už degtinę. Tie nepasiduoda
šiems ir stovi už blaivybę.

Iš nautralinšs Juostos
Mockava. — Suvalkų Storas

ta atsiuntė Punskan per žan-

A f c m . . - • •> m i»ikr n- 
v -.4 « ; ■ .
4/ ”r S ’ . c '

Užkimimas
' į’r kosulys turi būti sustabdyti i 

ūmai, kad prašalinti svarbus į 
susikrovimus ligų. Imti f

’ »

Severa’s — I
Cough Balsam ;

• .
dėl atliuosavimo skreplių. Užlai <
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25g ir 50c. [* •
Klauskite pas aptiekoriaus.

Soveros Kalendorius 1923
fnetams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO? ; 
CEDAR RAPIDS, 1OWA

STANLEY T.
MAŽEIKA

3319 Auburn 
lve., Chicago.

Turiu automo
bilius visokiems 
-eikalams. Kaina 
prieinama.

Tek Yards 1138

Dūkštas (Ežerėnų apskr.)— 
š. m. lapkričio mėn 18 d. apie 
9 valandų vakaro į Magunelių 
folvarkų (kitkart buvo dvari
ninko Žano dvaras) pas savi
ninkų to foL Radzevičių kas- 
kas enlė belstis į duris. Išėjus 
Radzevičienei paklaust “kas 
toks”? — lenkiškai atsakė 
‘'kareiviai, leiskite į vidų.” 
TuoSnet Radzevičienė paprašė
nusibelsti: — jeigu turit kokį 
reikalų ateikit dienų — nak
čia neleisiu.” Po to “svečiai” 
griežtai pareikalavo įleisti ir 
ir jėga išlaužę duris — įsibro
vė vidun. Įęję į buitą apie 15 
ginkluotų vyrų pusiau karei
viškai — civiliai apsirengę, re- 
volverais ir šautuvais apsigink
lavę liepė visiems namiškiams 

“renc-y do gury” (rankas 
aukštyn) ir pradėjo savo dar
iau —’ ieškoti — kratyti. Paė
mė visus drabužius baltinius 
ir batus. Išėję su grobiu lau
kan, užėjo tvartan, išsivedė 6 
arklius ir raiti išjojo. Ūkinin
kas likt) kaip sako “plikas kaip 
tilvikas” tik vėliau atrado pa
liktus ar tai užmirštus gumi
nius kareiviškus batus dar 
apinaujus >— ir viskas... Ponas 
Radzevičius yra lenkas pat
riotas, rytmety, nenorėdamas 
žmonėms prisipažinti, kad tai 
lenkų darbas, sako: “to Litvi- 
ni parlizatii” (tai lietuviai par
tizanai); jis dar užginčija — 
slopia “savųjų” juodus dar
bus.

Dažnai panašiems įvykiams 
pL ^kartojant, vietos gyvento
jai protestuoja prieš lenkus.

Pranas. [“L-va”]

Kartinas ............. 320 ”
Baltieji dobilai .... 118 ” 
Minti linai .... 22,890 ” 
Ūkio mašinos .... 420 ” 
Sūdytos žarnos 33,000 ” 
Gyvos žųsys .... 1,549 ” 
Švedų dobilai .... 1,650 ” 
Olandų suris .... 1,168 ” 
Džiovinti grybai .. 175 ” 
Bruknės ............. 729 ”

VIŪURAMŽEMOTERIS
¥

Pasigydė nuo nerviškumo ir 
kitų įkyrių ligų vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundą.

Brooklyn, hį. 
tą aš paėmiau

laiškų dėžutėj ir s 
skaičiau ir nuo to

— “Pirmą kar- 
Lydia E. Pinkhąm’s 
Vegetable Comp
oundą keturi me
tai atgal ir dabar 
aš imu jį dėl gyve
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin
gai. Aš radau jū
sų knygelę savo 

u atsidėjimu ją per
as pradėjau varto

ti Vegetable Compoundą. Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegu 
visą naktį ir turiu geresni apetitą. 
Aš jau rekomendavau jį visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palmetto St., Ridgevvood, 
Brooklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervų ligo
mis, padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeriją, “blogą ūpą,” 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com*r 
pound yra puikus vaistas. Viduram
žėms moterims, kurios pergyvena to 
laikotarpio sunkenybes jis yra ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visų to 
laikotarpio kilučių.

Reikia atsiminti. kad Vegetable 
Compound yra pasižymėjęs per pen- 
kiasdešimts savo labdariiigumo metų 
ir tūkstančiai motėrų geria j j taip, 
k&'n ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

Daktaras
X ■ s.

sako

gerk...^, 

karštos

Žolinės 

Arbatos.

Gydytojai visoj Amerikoj pataria savo ligoniams turėti po ranka gerą 
apštj vaistinės žolių arbatos, kad pirmiems šalčio ženklams apsireiškus 
gerti karštą. Jie žino, kad tai yra vienas geriausių dalykų šalčiui pergalė
ti — nes šaltį apleidus ir įleidus jj j krutinę ir plaučius visuomet būva pa
vojaus nuo posargų ir pneumonijos.

Bulgariškoji Žolinė Arbata yra geriausia ir plačiausiai vartojama gy
domoji vaistinė arbata. Milionai žmonių neapseina be Bulgariškos Žolinės 
Arbatos, nes ji palaiko juos sveikais. Jie žino, kad ji pagelbsti skilviui, ke- 
penims$ inkstams, Kraujui ir viduriams.

Kiekviena motina ir tėvas privalo duoti puodelį Bulgariškos Žolinės 
Arbatos vaikams kartą savaitėje. Ji pagelbsti jiems apsisaugoti nuo ligos 
ir augti tvirtais ir sveikais.

Pasimatykit su savo aptiekininku šiandien ir pasakykite jam, kad jus 
norite gauti dėžutę Bulgariškos Arbatos. Jis iš širdies patars jum-s šitą di
deli šeimininį vaistą.

PASTABA: — Jei jūsų aptiekininkas negulėtu jus aprūpinti, tai mes 
mielu noru pasiųsim jums mums musų didelę šeiminę dėžutę apmokėtu 
paštu už $1.25, arba 3 dėžutes už $3.15, ar 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Products Company, 25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

KAITRIUS IR 
Balsamuotojas

T------------------ 1 ....——

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatišk^ skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaua nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimais. Kaina J5c. ir 70o. 
aptiokose arba iŠ

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

■ ■RNIIKIBfllIlElSKiilII
Julius Krasnickas, Juozas 

ižuronas ir Ona Stankienė 
dainuos Philadelphijoj, Pa., 
sausio 27 d. Tautiškoj Sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Vasario 5 d. dainuos 
Baltimorėj, Lietuvių svetai
nėj, 851 Hollins Street.
■■■■■■■■■hhihibbbibi1,

DETROIT, ^IGHIGAN K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyrenim'o vieta:
8823 So. Halstęd Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utaminka |r 
ketvergę Nedillomis nuo 9 iki Ifl 
ryto.

Diena 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-39c (ir taksai).

MAJESTI/*
|-|.THBATRC-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir Šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir, 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

v Seredoje, Sausio-January 24 dienų,
, MEUDAŽIO SVETAINĖJE,
J ' 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 valandą vakare.
šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 

delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababčnus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tcbęnuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir Nepaprastai žingeidus, pirmą sykj bus rodomi šitoje apielinkėje. 
Todelgi vkL kviečiami nepraleisti neatsilankę į šitas paveikluotas prakal
bas Sėre<hw, Sausio 24 d,, marš visi į Meldažio svetainę.

IžangaTešų ‘padengimui 25 centai.
\ i Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

PINIGAI
Jš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečmmg artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio. aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

JOHN KUCHINSKAS I
LIETUVIS ADVOKATAS

2241 W. 22nd St., kerti Leavitt St I 
Telephone Canal 2562 

Valandos: 4 iki 8 po piet, ir nue 
i 7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuoee 
teismuose. Ekzazninavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus,/* Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- | 

ant lengvų iilygų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St Room S89 i 
Tel.: Central 6390

Duoda Šimet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos 'du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus jDOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vartės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos. ■■

Metams   ................ $3.50
Lietuvon  ...........$4.50 .
i *

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St.,Brooklyn, N. Y.

K.’’ llllllllllllllfflllllllffllllllllllllllllllffl Il|
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Savo Giminėms ir Pažysta-
11 miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvės min-
SS ties dienraštį

j; “Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio; Laisva, nepriklauso-
ma, demokratinga Lietuva. ase

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas- Hg
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti tęisybčs žodį.

• “LIETU VOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puosiainos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do-

Ižą
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam- .rjjx.ii.

stą j namus.

Lietuvos Žiniiį Administracija
įKAUNAS 

Laisves Alėja 60 Nr.

a

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuėsavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus ppr

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
Wėst Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
"įstaiga pasiuntimui pini- 
gųlietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, UI. 

Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran
tija. Iš West Pullmano 

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

V ak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681 --------------------

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Val.t 9 A. M. iki 6 P. M. 
1811 Recter Building

79 Weet Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2569 

Rez. 3203 So. Halated SL 
Yards 1015. Valu 6 iki 9 vai.

/r**
Hefman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. VVashington St., 
Phone Main 1308

Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737 

k—................... į V
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J. P. WAITCHES
LAVVYEK Lietuvya Advokatą*

Dienomis sEnon^ 511 —
127 N. Dearborn St„

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10786 S. Wąbaate Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Patalams ir padujoms
> plunksnos

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką- 
tik dabar aplaikėme 15.000 svarų pui
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino 
m\s ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykai 5 jardiis importuoto im- 
plams audeklo. Mes .padarom- pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neivnam. už pasiuvimą ir plunksntj su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklųdes. Taipgi atnaujinum 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN COMPANY, 

1883 S. Halsted St., Chfc

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

kiti gerai žinomi PLOščIAI
Jūsų Pasirinkimui

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be ats-žiūre  j’mo į 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 gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50. 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai». 
1401 S. Halsted St., 789 W. 14 St, 

Atdara kasdieru vakarais ir 
beptiptgdieniais.
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Kas Dedas Lietuvoj
DĖMĖTOJI ŠILTINS.

Garliavos apylinkėj serga 
žmones dėmėtąją šilime, p va
saros vakarus nuo miestelio, 
Kampiškių kaime jau koletas 
žmonių ta liga mirė. Girdėti, 
toji liga jau peikusi ir į Te- 
ieičių kaimą, arčiau miestelio. 
Taip pat ta liga serga ir Pa
girių kaime prie pat Garlia
vos.

Pagirių kaime kol kas 
tik pas vienų ūkininkų 
įmonės.

serga
trys

ŠVENTES PRALEIDO 
X LINKSMAI.

Neži i ibiai t brangymečio 
sunkaus l\ko, musų sostines 
Kauno daugelis piliečių Kalėdų 
šventes ir Naujus Metus pra
leido gana linksmai. Pradėjus 
Kūčių vakaru per visas šven
tes Kauno miesto ir priemies
čių gatvėse buvo matyti girtų.

Pažymėtina, kad linksminan
čiu skystimėliu vaišinosi 
pr a sči ok ėl ia i -da rb i n i n k a i , 
ir labiau apsišvietusieji 
čiai, inteligentai raštinių 
ninkeliai. Prieš Kalėdas ir 
Naujus Metus jie gerai apsirū
pino konjakais bei likeriais už
sisakydami urmu iš svaigalų 
sandėlių (mat pigiau).

—Bemokslis.

darus įsakymų, kad ant ryto
jaus atvyktų pas jį visi Puns
ko apylinkės lietuvių įkainių 
seniūnai pasikalbėti dėl panai
kinimo neitralinės juostos. 
Žandarai per naktį pleke visus 
minėtųjų kaimų seniūnus ir 
davė paraginimus vykti į Su
valkus minėtuoju reikalu. Bet 
šie visi, išskyrus Punsko kaimo 
seniūnų, nevažiavo sakydami, 
‘kad jie nesupranta kas per 
atsitikimas tokio umaus šau-| 
kimo, dargi per žandarus... 
jie, girdi, tuo kiautiniu turi 
dar kiek pagalvoti.”

Kiekis
kg.

M

445,450
198,275 
406,017 
. 1,365
.. 4,299 št. 
. 1,200 ”

15,007 ”
17,490 “
91,120 ”

1,094.73
1,636.5
66,800 kg.

694.2
484,560 št.

... 602.5 ktm.
80 kg.

248 ”
ir

rietik
bet

valdi

Biržai

to savivaldybė nutarė esančias 
pilyje dvi anuotas ir vienų 
mortirą, likusiai iš
Karo nmzčjui neduoti, o palik
ti Biržų mieste pavedus jas 
miesto valdybai saugoti. Jau 
pakviesti Meno d-jos “Mūzos” 
atstovai, kad tas senovės lie
kanas tinkamai sutvarkytų.

senovės,

Plebiscitas dėl degtinės.
Vilkaviškio miesto taryba 

nutarė uždrausti 1923 m. par
davinėti svaigius gėrimus. Bet 
paskui paagitavus, 11 tarybos 
narių (7 žydai ir t lietuviai) 
užprotestavo, pareikalavo per- 
balsuoti. . Jau yra paskirta 
diena (sausio 11 d.) ir išlip
dyti skelbimai, kad reikės vi
siems miesto piliečiams spręs
ti šis klausimas. Dabar neno
rui tieji dagtinės panakinimo 
nori neduoti piliečiams patiems 
spręsti. Bet ir Taryboj ne visi 
už degtinę. Tie nepasiduoda 
šiems ir stovi už blaivybę.

Iš nautralinšs Juostos
Mockava. — Suvalkų Storas

ta atsiuntė Punskan per žan

?a r. .>U .o et 14. i’ikc.» V. •• i ■' . . ' •»'®V ? ’ .p;,:- Trp syrof sveik;**jt.. ,y

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdvti 

urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Ožiai 
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1923
fnetams yra priduotas visur aptie 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, iOWA

i

85,740
.. 824

Avižos ........
Odos padams
Medines vinys .... 627 
Įvairios drapanos 188 
Degtukų šiaudel. 24,914 
Žalį obuoliai .... 2,000 
Sausi raguočių kail. 127 
Žali ožkų kailiai 191.5 
Ašutai ................. 511

>1

99

99

99

99

M

Julius Krasnickas, Jubzas 
Žuronas ir Onaz Stankienė 
įdainuos Philadelphijoj, Pa., 
sausio 27 d. Tautiškoj Sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Vasario 5 d. dainuos 
Baltimorėj, Lietuvių svetai
nėj, 851 Hollins Street.

DETROIT, ^IGHIGAN
/"■" ".. ■ «

W«tft 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

3. Balchiuuas pagelbinirJu^ 
(arbą asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9699 CarOtd 

Detroit, Mich.

Iš okupuotos Lietuvos
Dūkštas (Ež^renų apskr.)— 

Š. m. lapkričio mūri 18 d. apie 
9 valandų vakaro į Magunelių 
folvarkų (kitkart buvo dvari
ninko Žano dvaras) pas savi
ninkų to foJ. Radzevičių kas- 
kas ėmė belstis į duris. Išėjus 
Radzevičienei paklaust 
toks”? — lenkiškai
“kareiviai, leiskite į vidų, 
rpomet Radzevičiene paprašė 
ncsibcLsti: — jeigu turit kokį 
reikalų ateikit dienų —- nak
čia neleisiu.” Po to “svečiai” 
griežtai i>areikalavo įleisti^ ir

“kas 
atsakė 
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto oflaai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminka |r 
ketvergę Nediliomis nuo 9 iki 19 
ryto.

99

Dieną 36c-37c (ir taksai). 
Vakarais 40c-39c (ir taksai)

ir.

>»

Iktm. 
ktm.

Lietuvos eksportas nuo 
Gruodžio 10 iki 16,1922
5 -—

Kas išvežta
Žirniai ..............
Vikiai ..............
Linų sernens .. 
Kmynai ...........
Piautos žųsys . 
Grybai ...........
Žali arvių kailiai 
Sausi ” ”
Skudurai ........
Lentos ..........
Poipierma'lkos .. 
Lęšiukai ..........
Išdirbti šeriai . 
Kiaušiniai 
Sparai .. 
Knygos .
Raudonieji dobilai
Pušiniai rastai .... 206 ktm.
Peliuškos .......... 11,400
Kartinas ............. 320
Baltieji dobilai .... 118 
Minti linai .... 22,890 
Ūkio 'mašinos .... 420 
Sūdytos žarnos 33,000 
Gyvos žąsys .... 1,549 
Švedų dobilai .... 1,650 
Olandų suris .... 1,168
Džiovinti grybai .. 175 
Bruknės .............. 729

ve vidun. Įėję į butą apie 
ginkluotų vyru pusiau karei
viškai — civiliai apsirengę, re- 
volverais ir šautuvais apsigink
lavę liepė visiems namiškiams 

“rency do gury” (rankas 
aukštyn) ir pradėjo savo dar
iau —. ieškoti — kratyti. Paė
mė visus drabužius baltinius 
ir batus. Išėję su grobiu lau
kan, užėjo tvartan, išsivedė 6 
arklius ir raiti išjojo. Ūkinin
kas liko kaip sako “plikas kaip 
tilvikas“ tik vėliau atrado pa
liktus ar tai užmirštus gumi
nius kareiviškus batus dar 
apinaujuis — ir viskas... Ponas 
Radzevičius yra lenkas — pat
riotas, rytmety, nenorėdamas 
žmonėms prisipažinti, kad tai 
lenkų dalbas, sako: “to litvi- 
ni part'izahi” (tai lietuviai par
tizanai); jis dar užginčija — 
slopia “savųjų” juodus dar
bus.

kg.
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VIDURAMŽE MOTERIS
Pasigydė nuo nervišku 

kitų įkyrių ligų vai 
ma Lydia E. Pi 
Vegetable Compofmdų.

\ Brooklyn, N. Y. — 
tą\ aš paėmiau J^yriia

Dažnai panašiems įvykiams 
pr likartojant, vietos gyvento
jai protestuoja prieš lenkus.

Pranas. [“L-va”]

a- 
am’s

■ “Piimą kan 
Lydia E. Pinkham’s 
'vegetable Comp- 
oundą keturi me
tai atgal ir dabar 
aš imu jį dėl gyve
nimo permainos ir 
kitų kliūčių ir tu
riu pagalbą nuo jo. 
Aš leidžiu jums pa
naudoti mano laiš
ką kaipo padėkonę, 
nes jis yra teisin
gas. Aš radau ju- 

j sų knygelę savo
laiškų dėžutėj ir su atsidėjimu ją per
skaičiau ir nuo to aš pradėjau varto
ti Vegetable Compoųndą. Jis nurami
no mano nervus taip, kad aš miegu 
viaą naktį ir turiu geresnį apetitą. 
Aš jau rekomendavau ji visoms savo 
draugėms ir giminėms.” Mrs. Engle- 
mann, 2032 Palnvetto St., Ridgewood, 
Brcoklyn, N. Y.

Moterims sergančioms nervu ligo
mis,'padarančiomis nemiegojimą, gal
vos skaudėjimą, histeriją, “blogą ūpą,” 
Lydia E. rinkham’s Vegetable Conv- 
pound yra puikus vaisias. Viduram
žėms meterims, kurios pergyvena to 
laikotarpio sunkenybes jis yra'ištiki
mas vaistas pagelbstantis nuo visij to 
laikotarpio kliūčių.

Reikia atsiminti. kad Vegetable 
Compound yra pasižymėjęs per pen
kiasdešimts savo labdaringumo metų 
ir tūkstančiai moterų geria jį taip, 
kam ponia Englemann.

Tamstai pareina jis gerai išbandyt.

karštos

Žolinės

Arbatos.

Daktaras

sako

gerk

I

t

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmą* greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatiSko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečiam 
čio į krūvų strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Paiu Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
me^zdžiojimais. Kaina J5c. ir 70o. 
aptiokoso arba iŠ

F. AD. RICHTER & 
104-114 South 4thSU Brookl

PINIGAI
MAJESTir
nlTHeATRB-W

Monroe ęat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Seštad., Sekinad. 
šventėmis 

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir Šventes.

5 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę.1 
’-- • - ■ • ■ įį i

iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečmrns artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 238 
East 115-th St. Pinigai 

nueina Lietuvon greitai, 

su pilna gvarantija.

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose.

Seredoje, Sausio-January 24 dienų, 
MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2244 W. 23 PI.
Pradžia 7:30 valandą vakare.

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

Pamatysite tą ko nesate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šitoje apielinkėje. 
Todelgi visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę į šitas paveikluotas prakal
bus Sferedoje, Sausio 24 d,, marš visi į Meldažio svetainę.

Įžanga lėšų padengim-ui 25 centai.
1 y Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

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

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

Metams....................$3.50
\ Lietuvon .. .1.............. $4.50

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn. N. Y

I

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio. aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken-
sington.

IIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIffllIlIlimillM

PINIGĄ
• V
1S

ROCKFORDO

Lietuvon
RockfordieČiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvoj ne

įstaigos kaip
Rockford Real Estate 

and Loan Co.
į

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite.
Siųskite pinigus ppr

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

JOHN KUCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS

2261 W. 22nd St., kerti Leavitt St •
Telephone Canal 2669

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

Vada visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavojs Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. | 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- | 
iav« ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4768

ADVOKATAS
Ofisas vidurnūeatyj. 

ASSOCIATION BLDa
19 So. La Šalie St. 

Room 1308 
Valandos i 9 ryto iki 5 po plati

Namų Tel.: Hyde Park 8896

l V. W RUTKAUSKAS i
Advokatas

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

į Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
J Tel. Yarda 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietavia Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg* 
Kimp. Milvvaukee ir Ashland A\ee< 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki L 

9 vakare.
■ nn. 1 į-." ,■ r-J

- ------------- ---- ------------ ----- ---
S. W. BANES '

ADVOKATAS
Val.i 9 A. M. iki 6 P. M. 

1811 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2669
Rcz. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1016. V^l.i 6 iki 9 vai.

Hetman P. Hanse H
ADVOKATAS

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

Phone Main |308
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI

s ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 i

809 So. Main St
J. P. WAITCHES

LAWTER Lietvvya Advokatu 
Dienomis ;Roomį 511 — ’ 

127 N. Dearborn SU 
Telephone Dearborn 6096

Vakarais: 10786 S. Wąba«b Ate.
Tel.: Pullman 6377.

Rockford, III.
i .......................... — ....................—UZSJŠAKYKIT

Sąvo Giminėms ir Pažysta 
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvės min
ties dienraštį

‘‘Lietuvos Žiųios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio; Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti tęisybės žodį. }

LIETUVOS ŽINIOS” laikės nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą i namus.

Lietuvos liniii Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

—T————....
^*————111..........................u.. .

PINIGAI Patalams ir paduškoms 
plunksnosB

West‘ Pullmano

i

Gydytojai visoj Amerikoj pataria savo ligoniams turėti po ranka gerą 
apštį vaistinės žolių arbatos, kad pirmiems šalčio ženklams apsireiškus 
gerti karštą. Jie žino, kad tai yra vienas geriausių dalykų šalčiui pergalė
ti -r- nes šaltį apleidus iv įleidus jj j krutinę ir plaučius visuomet būva pa
vojaus nuo posargų ir pneumonijos.

Bulgariškoji žolinė Arbata yra geriausia ir plačiausiai vartojama gy
domoji vaistinė arbata. Milionai žmonių neapseina be Bulgariškos Žolinės, 
Arbatos, nes ji palaiko juos sveikais. Jie žino, kad ji pagelbsti skilviui, ke- 
penimsę inkstams, Kraujui ir viduriams.

Kiekviena motina ir tėvas privalo duoti puodelį Bulgariškos Žolinės 
Arbatos vaikams kartą savaitėje. Ji pagelbsti jiems apsisaugoti nuo ligos 
ir augti tvirtais ir sveikais.

Pasimatykit su savo aptiekininku šiandien ir pasakykite jam, kad jus 
norite gauti dėžutę Bulgariškos Arbatos. Jis iš širdies patars jums Šitą di
delį šeimininį vaistą/

PASTABA: — Jei jūsų aptiekininkas negulėtu jus aprūpinti, tai mes 
mielu noru pasiųsim jums mums musų didelę šeiminę dėžutę apmokėtu 
paštu už $1.25, arba 3 dėžutes už $3.15, ar 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Products Company, 25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.
- ■■ ■ ' ' ■ ’ * ■ 1 ■  ..................... ■ ■. . ■ T

1 ' ‘ ~ " 11 1 ‘X
Ofiso Telefonas JA T? IT A T>T? /A A TA Busto Telefonas 

Central 4104 Tl. 2V. Annitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

-

«•

Lietuvon
Mes importuojam plunksnas iš Eu

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

SUPĘRIOR FEATHER & 
DQWN COMPANY, 

1883 S. Halsted St., Chicago, III.

West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 
jstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano i 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš Wėst Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

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

kiti gerai ‘ žinomi PLOŠČTAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be ats.:žiurčj?.mo 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 garnitural 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $Š2.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
beptintadieniaia,

Tel. Yards 1138

STANLEY T. 
j MAŽEIKA

RAHORIUS IR 
Balsamuotojas

Turiu automo- 
pilius visokiems' 
reikalams. Kaina

V1 »rieinama.

Auburn 
"LVve.. Chicago.

i.-?

j

Šviesą ir pajįegą suvedame j senus ir naujus nam<us, taipgi 
dirbtuves. Cush arba ant išmokėjimo.

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

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



Antradienis, Sausis 23, 1923

Žemaičiųatgimimas
(Laiškas į Amerikos žemaičius)

Žymi Lietuvių dalis, ypatin
gai suvalkiečiai, su kokia tai 
pašiepa atsiliepia apie Žemai
čius, skaitydami juos mažiau 
apsišvietusiais, žemiau kultū
roje pakilusiais vientaučiais. 
Pažvelgus į tai giliau, tą už
metimą prisieina žymiai su
siaurinti, ar net ir visiškai 
“modifikuoti”. Tiesa, Žemai
čiai, padėkavojant istorinėms 
aplinkybėms, savo budu, min
timis ir visu gyvenimu aiš
kiai skiriasi nuo aukštaičių, 
bei suvalkiečių ar zahavykų. 
Tačiaus Žemaičiuose nemažiau 
randame ir tokių gerų ypaty
bių, kurios pas kitus musų 
vientaučius mažai užtėyi i ja
luos. Prie tokių ypatybių ga
lima priskirti: Žemaičių darbš
tumą, tviirtą būdą, pastovu

mą, griežtumą, jausmingumą, 
svetingumų, mandagumą ir 1.1.

Veikiant tam tikroms aplin
kybėms, Žemaičiai ištisus šimt
mečius buvo slopinanti, — jų 
kultūra stelbiama, ardoma. Tai
gi nieko nuostabaus, jei Že
maičiai nekuriais , žvilgsniais 
kiek atsiliko nuO kitų lietuvių.

Atgavus Lietuvai neprigul- 
mybę, Žemaičiai subruzdo ir 
tvirtai pasiryžo veikti kultūri
nėj ir ekonominėj dirvoje. Tą 
Žemaičių atbudimą ryškiai 

vaizduoja kaimiečiai, o ypatin
gai žymesniųjų miestų, —kaip 
Šiauliai, Telšiai, Plungė, Ma
žeikiai, Kretinga ir Palanga,— 
gyventojai. Aukščiau už visus 
kitus Žemaičių miestus ekono
miniu žvilgsniu stovi Šiauliai. 
Tačiaus savo pozicija, taipgi 
vietos ir apylinkės gyventojų 
sąstatu, Žemaičių centru ir, 
taip sakant, jų sostine neužgin
čijamai yra Telšiai.

Tiesą, TelSiai -vis <lar pakvi
pę lenkiškumu, bet tą lenkis-, 
kuiną vis smarkiai silpnina ir 
sklaido tyras lietuvystes oras. 
Pfcug tuo žvilgsniu reiškia jau 
senokai veikianti lietuvių gim
nazija (yra dar žydų ir lenkų 
gimnazijos, nors lenkai dau
giau gimnaziją palaiko dėl pa
saulio akių, kad parodžius, jog 
net Žemaičiuose “prosze panų” 
yra apščiai). o gal dar daugiau 
turės reikšmes pereitą rudenį 
Telšiuose įsikūrusi Mokytojų 
Seminarija— prirengimui liau
dies švietėjų, liaudies ir ketur
klasėms mokykloms mokyto
jų* Negali būti net mažiausios 
abejonės, w kad už metų-kitų 
lenkybė ir jos dvasia visiškai 
pranyks iš Žemaičių sostinės.

Bet visgi Telšiai labai išleng- 
va žengia pirmyn, ypač ekono
miniai prekybiniu ir socialiniu 
žvilgsniu. — Tik pratiesimas 
per Telšius gelžkelio ir įkūri
mas laikarščio gali visais žvil
gsniais atgaivinti tą Žemaičių 
sostinę, jos ir apylinkės gyven
tojus. Gelžkelis 'ir laikraštis 
padarytų didžiausį i>erversmą 
Žemaičiuose ir jų sostinėje 
už dešimts metų visi Lietuviai’ 
į Telšius žiūrėtų kaipo į kultū
ros, prekybos ir pramonės cent
rą Žemaičiuose; — visi musų 
vientaučiai su pasigerėjimu 
minėtų Telšius ir kiekvienas jų 
trokštų juos aplankyti, ypač 
kad leisiu pakraščiai ir apy
linkes atsižymi ypatingu gra
žumu ir paslaptingumu.

Gelžkelio tiesimas per Tel
šius musų Valdžios jau išspręs-

ii

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenlus 
100 N. La Saite St

Chicago, III,

NORTH 
GERMAN LLOYD

Dubeltavais Šri u b ai 3 
garlaiviai 

NEW YORK-BREMEN
Garlaiviai išplaukia kas

O“

" -... . .... Į * 'y
tas; tas gelžkelis jungs Šiaulius, 
Telšius, Plungę ir Kretingą, 
Šventosios naujai statomąjį 
uostą ir Palangą. Gelžkelio
tiesimo daubas bi<s pradėtas 
ateinantį pavasarį — 923. Tai
gi, po metų-kitų grįžtantys iš 
Amerikos į savo tėvynę žemai
čiai be jokio vargo ir trukdy
mo galės gelžkeliu perbrauk t i 
į Telšius, Plungę ir kitą kokį 
Žemaičių miestą.

Dar tvirtai kalbama apie į- 
sikurimą Žemaičių vyskupijos 
su būstine Telšiuose, kur baž
nyčia žadama pakelti katedros 
laipsnis, o seniau rusų už
griebtą bažnyčią — atimti, at
naujinti ir padaryti parapine. 
Tas daroma tam, kad kartu su 
Kauno ir Seinų vyskupijomis 
galima butų įsteigti savystovią 
Lietuvos arcivyskupiją ir tuo 
budu galutinai * atsikratyti nuo 
lenkų globos dvasiniais reika
lais.

Lieka dar neišrištas laikraš
čio klausimas. Bet ir čia jau 
darosi atatinkami žygiai. Karš
tieji ir veiklesnieji Telšių že
maičiai, norėdami apvainikuoti 
gražių vainiku pereitų 1922 
metų darbus, susirinko pasku
tinę tų metų dieną Telšių Iž
dinėje —pasitarimui apie įkū
rimą Telšiuose laikraščio. Tar
pe kitų šiame susirinkime da
lyvavo: Apskrities viršininkas 
—^Petrauskas, Komendantas 
Majoras Rusteika, Valstybės 
Iždo vedėjas Misevičius, Vals
tybės Kontrolės atstovas Gied
raitis, Apskrities Valdybos 
Pirmininkas Milvidas, Lietuvos- 
Ūkio Banko vedėjas^ Beržąns- 
kis, Seimo narys Tornau, Aps
krities ir Karo Įgulos daktaras 
Mikulskis, Teismo Tardytojas 
Petkevičius, “Kanklių” draugi 
jos Pirmininkas Milevičus, Pri- 
sieknsis Advokatas Blochas 
(atstovavęs žydus), Mokytojų 
Seminarijos Direktorius Ged- 
ni’nas.

Pirmiausiai lailcras^rio ilcuvi- 
mo reikale referavo J. Gedmi
nas, pranešdamas apie susirin
kimo tikslą, apie būtina reika
lą steigti Telšiuose laikraštį, 
apie galimybę jį įsteigti, apie 
piniginę naudą laikraščio stei
gėjams ir iš ko susidarys laik
raščio bei spaustuves įplaukos. 
Buvo išrodinėjama, kad laik- 
rąštį gali palaikyti tiktai skel
bimai ir pašaliniai spaudos 
darbai, o p re n u merą t u ros į- 
plaukos turės tik pAremiančios 
reikšmės ir gelbės skelbimų 
gavimui. Kaip skelbimus, taip 
ir laikraščio skaitytojus ir i- 
vairius spaudos darbus turi 
surasti sumanus agefttai.

TAUTINIO EKONOMIN- 
GUMO SAVAITĖ

Sausio 17-24
Pirk atsargiai ir išmintingai, 
išmintingas pirkimas yra tau
pymu.; taupymas yra ekono- 

'S;mingumu; muzika* prisideda 
prie ekonomingumo suteikda
ma pasitenkinimą, kultūrą ir 
apšvietę.

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan!

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

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Gerbiamasis1 ...
AS žiūrinėja naujo fonografo: malonėki

te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brunswicko Tausos Banką ir ju. J taupymo 
planą Brunswicko Fonografui.

Vardas
Adresas
Miestas
Valstija

AČIŪ!

MMMNM

keli 
kad 
žiu- 
aki- 
dėti

Keli susirinkusieji į tai nu
rodė neigiamai—-kad Žemaičiai 
tai ne Amerikos gyventojai ir 
kad čionai negalima bus su
gaudyti nei didesnio skaičiaus 
skaitytojų, nei skelbimų. Ga
linus referanto pastebėta, kad 
laikraštis turi būti skiriamas 
plačiaiajai liaudžiai, o ne in
teligentams, taigi turi būti ra
šoma aiškiai liaudžiai supran
tama kalbą.

Ypač daug svyruota kaslink 
sudarymo reikalingo laikraščio 
įkūrimui kapitalo. Referentas 
nurodė, kad spaustuvės bei laik
raščio įsteigimui reikės suda- 
vryti pamatinio kapitalo bent 
10—15,000 dųlerių. Tą sumą 
gali sudaryti pienas ar 
amerikiečiai. Pažymėta, 
amerikiečiai, kurie į viską 
ri, taip sakant, “biznio” 
mis, pilnai drąsiai galės 
tam reikalui pinigus, nes, įkur
dami Telšiuose laikraštį, jie 
kels Žemaičiuose a>pš vietą,

prekybą, pramonę ir žemdir
bystę. O Kadangi ta spaustu
vė, įsikūrusi pradžioje žemai; 
čų atgimimo, galės apimti Ri
stis Žemaičius, tai aiškus daly^ 
kas, kad tas laikraštis ir spaus
tuvė duos puikaus pelno. Kad 
laikraštis Telšiuose būtinai rei
kalingas, — principe visi susi
rinkusieji sutiko, 
džiuma

tačiaus di- 
pasirodė pesimistais 

kaslibk sudarymo reikalingo 
jo įkūrimui kapitalo ir kaslink 
skaitytojų ir skelbimų suradi
mo. Referentas gi su įsitikini
mu pareiškė, kad turtingesnie
ji amerikiečiai-žemaičiai, no
rintys grįžti tėvynėn ir pasidar
buoti jos labui, noriai parems 
musų sumanymą ir įdės reika
lingą pinigų sumą į tą prakil-

Gabaus liko išrinkta komisi
ja iš šešių asmenų, kiekvienam 
kurių pavestas tam tikras dar
bas, kuris turi būti attiktas 
per porą mėnesių. Taip J. Ged
minui pavesta tartis su žemai- 
čiais-lietuviaas Aineįri-koj.e, 
D-rui J. Mikulskiui — ištirti 
spaustuvei reikalingų mašinų 
ir popieriaus reikalą Vokietijo
je, Giedraičiui — susinešti su 
Valdžia ir ištirti apie mašinas 
ir popierių Kaimų, Misevičiui ir 
Milvidui pavesta surasti vieti
nius finansistus, galinčius pri
sidėti prie laikraščio įkūrimo 
ir ištirti visas kitas su laikraš
čio leidimu surištas apystovas, 
gabaus Beržinskui—- susižinoti 
su musų bankais finansavimo 
reikale:

Sekančiame posėdyje galima 
bus tiksliau ir aiškiai viską 
išspręsti, surinkus Komisijos

NAUJIENOS; Chicago, UI.

nariams tam tikrus davinius.
Šiuo m i kviečiu turtingesnius 

Amerikos lictuvius-žėmaičius,

mo savo krašto bei prie ata
tinkamo savo pinigų sunaudo
jimo, pranešti žemiau prasira- 
šiusiam savo pasiūlymus, pa
žymint kokia suma žadama pri
sidėti, ar grįžta Lietuvon, ar 
persikeliama dirbti spaustuvei! 
ir t.t. Turiu pažymėti, kad pri- 
sidedantieji stambiomis sumo
mis kartu stosis administraty- 
vio biznio vedinio priešakyje. 
Pageidaujama irgi nurodymų 
dėl ^galimybes Amerikoje įgy
ti spaustuvei reikalingas ifia- 
šinhs bei pristatymo Lietuvon 
sąlygas, o taipgi apie suradi
mą prityrusių spaustuvės dar
bininkų, norinčių grįžti ir dirb-

Amerikoje gyvenantys Vien
taučiai, <j>arodykite, kad jums 
tikrai rupi apšvietus ir gerbū
vius pakėlimas Tėvynėje! Ta
me reikale kreipkitės žemiau 
paduotu adresu.—

J. Gedminas,
Telšių Mokytojų Seminarija, 

Telšiai, Lithuania.

SraiehJlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
PARIS ................ ;...... :......  saus. 17
ROUSSILLION ............... .saus. 17
LA BOURDONNAIS ........... vas. S,
ROCHAMBEAU .............. vas. 15
LA SAVOJE  ........................ bal. 7

Puikiausis suU/arkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonoms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa/ 
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika,“kokiai. Kaitų 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikopiško arba lie- / 
^tuviško pasporto, prancūzų vizos

Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

Lietuviai Dal
, Lietuvių Daktarą Draugijos

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 1

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

) Tel. Kenvvood 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.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S'o. Halsted St.,

DR.C.K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Greitumas!
Ant Amerikoniškų Laivų

žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 
seną kraštą, arba jeigu nori parsitraukti gi- 

Prisiųsime knygutę, atspausdintą jūsų kal-

greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa
vertę tavo doleriams. Parašyk dabar l

IŠ KALNO UŽMOKĖK
Jeigu mylimieji atvažiuoja i Šitą šalj parašyk dėl iš- 

' kalno užmokėjimo Žinių. *
Pristųsk Šitų Blankų

■' •

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger Dept. 683 A I 

45 Broadway, New York City
Malonėkite man prisiųsti, be privalumų, S. V. Vaidilos 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus J Europą.
Mano vardas ....
Gatvės numeris

Valut.

(United States Lines
45 Broadway New York City

110 S. Dearborn St., Chicago. Iii. 75 State St., Boston, Mass.
155 Congress St. West, Detroit, Mich.

Valdo veikimus

Svarbu Žinoti
Kad mes atsakančiai išpilom Income Tax blankas 

ir Kareivių Bonų blankas už prieinamas kainas.

FabionasCo
809 West 35th Street

* /

r

Užtikrinam, kad busit užganėdinti musų patarnavi-

mu. Paklauskit tų, kurie pildė draftų kveščionerius, 
arba praeitus taksus.

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—8 dreną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

< DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

v Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. RSTRIKOL’IS
/ Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
\ Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

ir

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

5. Telepl^One Yards fj834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
ietuvis Dentistas

471? So. Ashland Avė.
/ . •

arti 47-tos gatvės

*■ 
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. „Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

MR3. A. MICHNIEVIC2
AKUŠERKA

81D1 So. Halsted St., (rampaa 11 Kak 
Telefonus Yard* 1119

Baigusi 
^kuieri- 

o» kolegė 
a; 11 g • 
pr akt i ka
usi Peno 
silvanija? 
hospital> 

<a Pasek 
minga! pa

tarnauja 
oria gb» 
tymo. Du» 
1a rodą 
mkiosa 
tfosa ir 
okluose 
valuose 
cerims
merginoms.

Il
ki-

m*
h

Ifl RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomaa per 11 

metų kaipo patyręs gydytojasi chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aštraia ir chroniikaa Hgaa. 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Idtokiui 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijai L82B W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.
\ ( Dienomis: Canal

8110 arba 857
Makt. Drexel 951 
Boulevard 4136

Telefonai?

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja 15 metai

c Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriški), Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonai Drezel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akalerki.

3113 S.Halsted it

teildi 
trfžfa

mo 
mergi

Tel. Blvd. 8188
Per 16 metų pa 

prak 
tikavime turit
patyrimo. Pasek 
minga! patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
silikime 
ypatilkų 
rėjimų. 
patarimu* 
te rims ir 
nnmfl veltui

Tel. PalImaD 6432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Tel. Austin 0737

DR. MA^YA 
D0WIAT—SĄSS 4

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir &—8 
vakare išskiriant nedčldienius.

Rezidencijos tel Vari Buren 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Raaaa Gydytojai Ir Chirurgą* 

Specialistas Moterilkų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 1(Ž—12 dienų 
Re*. 1189 Indeuendenc* Blvd Chicag*

.1.11! III............... ..... .......... ................................. ą

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

Optometriat
Tel. BOU levard 64$7 
4649 8. Ashland Aie 
Kampas 47-toa gat.

2-ros luboa. .
V
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Žemaičiųatgimimas
(Laiškas į Amerikos žemaičius)

Kretingą, 
statomąjį 
Gelžkelio 
pradėtas 
923. Tai

pas kitus musų

žymi Lietuvių dalis, ypatin
gai suvalkiečiai, su kokia tai 
pašiepa atsiliepia apie Žemai
čius, skaitydami juos mažiau 
apsišvietusiais, žemiau kultū
roje pakilusiais vientaučiais. 
Pažvelgus į tai giliau, tą už
metimą prisieina žymiai su
siaurinti, ar net ir visiškai 
“modifikuoti”. Tiesa, Žemai
čiai, padėkavojant istorinėms 
aplinkybėms, savo budu, min
timis ir visu gyvenimu aiš
kiai skiriasi nuo aukštaičių, 
bei suvalkiečių ar zahavykų. 
Tačiaus Žemaičiuose nemažiau 
randame ir tokių gerų ypaty
bių, kurios
vientaučius mažai užtėmi i ja
utos. Prie tokių ypatybių ga
lima priskirti: Žemaičių darbš
tumą, tvirtą būdą, pastovu

mą, griežtumą, jausmingumą, 
svetingumą, mandagumą ir t.t<

Veikiant tam tikroms aplin
kybėms, Žemaičiai ištisus šimt
mečius buvo slopinami, — jų 
kultūra stelbiama, ardoma. Tai
gi nieko . nuostabaus, jei Že
maičiai nekuriais , žvilgsniais 
kiek atsiliko nuo kitų lietuvių.

Atgavus Lietuvai neprigul- 
mybę, Žemaičiai subruzdo ir 
tvirtai pasiryžo veikti kultūri
nėj ir ekonominėj dirvoje. Tą 
Žemaičių atbudimą ryškiai 

vaizduoja kaimiečiai, o ypatin
gai žymesniųjų miestų, —kaip 
Šiauliai, Telšiai, Plungė, Ma
žeikiai, Kretinga ir Palanga, 
gyventojai. Aukščiau už visus 
kitus Žemaičių miestus ekono
miniu žvilgsniu stovi Šiauliai. 
Tačiaus savo pozicija, taipgi 
vietos ir apylinkės gyventojų 
sąstatu, Žemaičių centru ir, 
taip sakant, jų sostine neužgin
čijamai yra Telšiai.

Tiesą, Telšiai vis dar pakvi
pę lenkiškumu, bet tą lenkis-, 
kuiną vis smarkiai silpnina ir 
sklaido tyras lietuvystės oras.

tas; tas gelžkelis jungs Šiaulius, 
Telšius, Plungę ir 
Šventosios naujai 
uostą ir Palangą, 
tiesimo darbas bi<s 
ateinantį pavasarį —
gi, po metų-kitų grįžtantys iš 
Amerikos į savo tėvynę žemai
čiai be jokio jVargo ir trukdy
mo galės gelžkeliu parbraukti 
į Telšius, Plungę ir kitą kokį 
Žemaičių miestą.

Dar tvirtai kalbama apie į- 
sikurimą Žemaičių vyskupijos 
su būstine Telšiuose, kur baž
nyčia žadama pakelti katedros 
laipsnis, o seniau rusų už
griebtą bažnyčią — atimti, at
naujinti ir padaryti parapine. 
Tas daroma tam, kad kartu su 
Kauno ir Seinų vyskupijomis 
galima butų įsteigti savystovią 
Lietuvos arcivyskupiją ir tuo 
budu galutinai atsikratyti nuo 
lenkų globos dvasiniais reika
lais.

Lieka dar neišrištas laikraš
čio klausimas. Bet ir čia jau 
darosi atatinkami žygiai. Karš
tieji ir veiklesnieji Telšių že
maičiai, norėdami apvainikuoti 
gkažių vainiku pereitų 1922 
metų darbus, susirinko pasku-

Keli susirinkusieji į tai nu
rodė neigiamai kad Žemaičiai 
tai ne Amerikos gyventojai ir 
kad čionai negalima bus su
gaudyti nei didesnio skaičiaus 
skaitytojų, nei skelbimų. Ga
baus referento pastebėta, kad 
laikraštis turi būti skiriamas 
phčiaiajai liaudžiai, o ne in
teligentams, taigi turi būti ra
šoma aiškiai liaudžiai supran
tama kalbą.

Ypač daug svyruota kaslink 
sudarymo reikalingo laikraščio 
įkūrimui kapitalo. Referentas 
nurodė, kad spaustuvės bei laik
raščio įsteigimui reikės suda
ryti pamatinio kapitalo bent 
10—15,000 dųlerių. Tą sumą 
gali sudaryti pienas ar 
amerikiečiai. Pažymėta, 
amerikiečiai, kurie į viską 
ri, taip sakant, “biznio” 
mis, pilnai drąsiai galės
tam reikalui pinigus, nes, įkur
dami Telšiuose laikraštį, jie 
kels Žemaičiuose apšvietę, 

prekybą, pramonę ir žemdir
bystę. O kadangi ta spaustu
ve, įsikūrusi pradžioje žemai-

kei! 
kad 
žiu- 
aki- 
dėti

senokai veikianti lietuvių gim
nazija (yra dar žydų ir lenkų 
gimnazijos, nors lenkai dau
giau gimnaziją palaiko dėl pa
saulio akių, kad parodžius, jog 
net Žemaičiuose “prosze panų”

turės reikšmes pereitą ruden 
Telšiuose įsikūrusi Mokytoji, 
Seminarija— prirengimui liau
dies švietėjų, liaudies ir ketur
klasėms mokykloms mokyto
jų. Negali būti net mažiausios 
abejonės, w kad už metų-kitų 
lenkybė ir jos dvasia visiškai 
pranyks iš Žemaičių sostinės?

Bet visgi Telšiai labai išleng- 
va žengia pirmyn, ypač ekono
miniai prekybiniu ir socialiniu 
žvilgsniu. — Tik pratiesimas 
per Telšius gelžkelio ir įkūri
mas laikarščio gali visais žvil
gsniais atgaivinti tą Žemaičių 
sostinę, jos ir apylinkės gyven
tojas. Gelžkelis ir laikraštis 
padarytų didžiausį perversmą 
Žemaičiuose ir jų sostinėje — 
už dešimts metų visi Lietuviai 
į Telšius žiūrėtų kaipo į kultu? 
ros, prekybos ir pramonės cent
rą Žemaičiuose; — visi musų 
vientaučiai su pasigerėjimu 
minėtų Telšius ir kiekvienas jų 
trokštų juos aplankyti, ypač 
kad Telšių pakraščiai ir apy
linkės atsižymi ypatingu gra-

ypač

žumu ir paslaptingumų,
Crclžlcolio jx-t- Tel

šius musų Valdžios jau išspręs-

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečios 
kleaos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenins 
100 N. La Šalie St, 

Chicago, III.

nariams tam tikrus davinius.
Šiuomi kviečiu turtingesnius 

Amerikos betuvius-žėmaičius, 
norinčius prispėti prie pakėli
mo savo krašto bei prie ata
tinkamo savo pinigų sunaudo
jimo, pranešti žemiau prasira- 
šiusiam savo pasiūlymus, pa
žymint kokia suma žadama pri
sidėti, ar grįžta Lietuvon, ar 
persikeliama dirbti spaustuvėm 
ir t.t. Turiu pažymėti, kad pri- 
sidedan tieji stambiomis sumo
mis kartu stosis administraty- 
vio biznio vedimo priešakyje. 
Pageidaujama irgi nurodymų 
dėl ^galimybės Amerikoje įgy
ti spaustuvei reikalingas ma
šinas bei pristatymo Lietuvon 
sąlygas, o taipgi apie suradi
mą prityrusių spaustuvės dar
bininkų, norinčių grįžti ir dirb
ti nvniz» t

Prisėsk šitą Blanką

Greitumas!
Ant Amerikonišku Laivu

žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 
i seną kraštą, arba jeigu nori parsitraukti gi- 

Prisiųsime knygutę, atspausdintą jūsų kal-

greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa
vertę tavo doleriams. Parašyk dabar l

Iš KALNO UŽMOKĖK
Jeigu mylimieji atvažiuoja | šitą šalj parašyk dėl iš- 

' kalno užmokėjimo žinių. ’

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger Dept., 683 A I 

45 Broadway, New York City
Malonėkite man prisiųsti, be privalumų, S. V. Valdžios 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus j Europą.
Mano vardas ........................ ......
Gatvės numeris ................. . ......
Mieštas Valui

MR3. A. MICHNIEVIC2 
AKUSERKA

81D1 So. Halsted St., kampas SI gal 
Telefonas Yard* 1119

Baigusi 
Akuieri- 

<»• koleg* 
D R • 

pr akt i ka
usi Peno 
silvanljm \ 
hoapltall 

Pasek 
minga! p» 

tarnauja 
oria gin> 
iymo Du« 
la rodą 
šokloM 
goaa ir 
okfaose 
caluose 
cerirna
merginona.

dinėje ■—pasitarimui apie įkū
rimą Telšiuose laikraščio^ Tar
pe kitų šiame susirinkime da
lyvavo: Apskrities viršininkas 
—•Petrauskas, Komendantas 
Majoras Rusteika, Valstybės 
Iždo vedėjas Misevičius, Vals
tybės Kontrolės atstovas Gied
raitis, Apskrities Valdybos 
•Pirmininkas Milvidas, Lietuvos- 
Ūkio Banko vedėjas^ Beržans- 
kis, Sci:n<» narys Tornau, Aps
krities ir Karo Įgulos daktaras 
Mikulskis, Teismo Tardytojas 
Petkevičius, “Kanklių” draugi 
jos Pirmininkas Milevičus, Pri- 
siekusis Advokatas Blochas 
(atstovavęs žydus), Mokytojų 
Seminarijos Direktorius Ged
inčias.

Pirmiausiai laikraščio įkūri
mo reikale referavo J. Gedmi
nas, pranešdamas apie susirin
kimo tikslą apie būtiną reika
lą steigti Telšiuose' laikraštį, 
apie galimybę, jį įsteigti, apie 
piniginę naudą laikraščio stei
gėjams ir iš ko susidarys laik
raščio bei spaustuvės įplaukos. 
Buvo išrodinėjama, kad laik
raštį gali palaikyti tiktai skel
bimai ir pašaliniai spaudos 
darbai, o prenumeraturos į- 
plaukos turės tik paremiančios 
reikšmės ir gelbės skelbimų 
gavimui. Kaip skelbimus, taip 
ir laikraščio skaitytojus ir i- 
vairius spaudos darbus turi 
surasti sumanus agehtai.

taučiai, parodykite, kad jums 
tikrai rupi apšvietus ir gerbū
vius pakėlimas Tėvynėje! Ta
me reikale kreipkitės žemiau 
paduotu adresu.—

J. Gedminas,
Telšių Mokytojų Seminarija, 

Telšiai, Lithuania.

United States Lines
45 Broadway New York City

110 S. Dearborn St., Chicago, Ii). 75 State St., Boston, Maso.
155 Congress St. West, Detroit, Mich."v K ' ■ ' ♦ , ''

Valdo veikimus

Svarbu Žinoti
• c / •

tačiaus di- 
pesimistais 
reikalingo

sus Žemaičius, tai aiškus daly
kas, kad tas laikraštis ir spaus
tuvė duos puikaus/pelno. Kad 
laikraštis Telšiuose būtinai rei
kalingas, —- principe visi susi
rinkusieji sutiko,', 
džiuma pasirodė 
kaslink sudarymo
jo įkūrimui kapitalo ir kaslink 
skaitytojų ir skelbimų suradi
mo. Referentas gi su įsitikini
mu pareiškė, kad turtingesnie
ji amerikiečiai-žemaičiai, no
rintys grįžti tėvynėn ir pasidar
buoti jos labui, noriai parems 
musų sumanymą ir įdės reika
lingą pinigų sumą į tą prakil
nų biznį.

Gabaus liko išrinkta komisi
ja iš šešių asmenų, kiekvienam 
kurių pavestas tam tikras dar
bas, kuris turi būti ątiiktas 
per porą mėnesių. Taip J. Ged
minui pavesta tartis su žemai- 
čiais-lie t u viais Amcfriko j e,
D-rui J. Mikulskiui — ištirti 
spaustuvei reikalingų mašinų 
ir popieriaus reikalą Vokietijo
je, Giedraičiui — susinešti su 
Valdžia ir ištirti apie mašinas 
ir popierių Kaimų, Misevičiui ir 
Milvidui pavesta surasti vieti
nius finansistus, galinčius pri
sidėti prie laikraščio įkūrimo 
ir ištirti visas kitas su laikraš
čio leidimu surištas apystovas, 
gabaus Beržinskui—• susižinoti 
su musų bankais finansavimo 
reikale:

Sekančiame jiosėdyje galima 
bus tiksliau ir aiškiai viską 
išspręsti, surinkus Komisijos

3reneh.Jlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
PARIS.................:...... :...... saus. 17
ROUSSILLION ............... saus. 17
LA BOURDONNAIS ............ vas. Ą
ROCHAMBEAU ..............  vas. 15'
LA SAVOJE ..........   bal. 7

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbeme, atdaras pa/ 
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika,~šokiai. Kaitų 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie- / 
tuviško pasporto, prancūzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

Kad mes atsakančiai išpildom Income Tax blankas 

ir Kareivių Bonų blankas už prieinamas kainas.

..FabionasCo.
809 West 35th Street

- T

Užtikrinam, kad busit užganėdinti musų patarnavi

mu. Paklauskit tų, kurie pildė draftų kveščionerius, 
t* . ,
arba praeitus taksus.

Lietuviai Daktarai
r j • ^ . . .* I • f ' ‘ \

j Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto.
Tel. Boulevąrd 5913

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Carnpau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—8 (Veną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

............ ... ..................... .............
. Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, 111.

TAUTINIO EKONOMIN 
GUMO SAVAITĖ

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. L. DAVIŪONIS, M. D.'

ŪR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Teleriione Central 3362 
18Ž4 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakp.ro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

471? So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Pasidėk Brunswicko 
Tausos Bankan!

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

4643 So. Michigan Avė.
> Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vąkare, ir

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098l J

AČIŪ!

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

3261

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Ulla Ui i\i rlimuuh
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards £032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

OR. P. Z. ZAL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Gerbiamasis:— . . ' . .AŠ žiurinėju naujo fonografo; malonėki
te prisiųsti man be jokios prievolės man 
Brunswicko Tausos Banką ir ju. j taupymo 
planą Brunswicko Fonografui.

Vardas
Adresas
Miestas
Valstija

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boujevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

U- 
ki-

h

m^dr.herzman^
It RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akulsris.

Gydo altrals Ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1825 W. 
18th St., netoli Fisk S.t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
Ir nuo *8 iki 8 vai. vakarais.
\ f Dienomis: Canal

8110 arba 857
N akt. Drexel 958 
Boulevard 4136

8318 So. Halsted St.
Valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

TalafonaL

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaik4 ligi

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiel 2880

4

■■ ..-.. ......................... '-v — ....
MR$. M. WAITKIEWICZ 

(Banienž)
Aknlerkk

3113 S.Halsted st

patižką 
rėjimą. 
patarimus 
te rims ir 
n omu veltui

—r----------------
Tel. Pnllman 5432

Tel. Blvd. 8188 
Per 15 meti pa 

prak 
tikavirae turi®
patyrimo. Pasek 
mingal patarnau 

gimdymo 
at 

teildv 
trižiu 
CAod» 

mo 
margi

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Tel. Austin 0787

DR. MAįlYA 
D0WIAT—SASS

4

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. V ar* Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9d9Į

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 

Spacisllstas Moteriškų, Vyrilkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligi- 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago 
Valandosi 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Indenendencs Blvd Chicag*

........ r .
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R.' BLUMENTHAL
Optometrist

Tel, BOU levard S4|7 
4649 8. Ashland Aie
Kampan 47-tos gat.

2-ros lubos. .
„ /

vakp.ro
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Antradienis, Sausis 23, 1923
Gumovskjs kreipėsi prie len
kų delegato ir gavo iš jo-leidi
mą užimti tą butą ir patikrini
mą, kad butas jau nebus rek
vizuotas. Gruodžio 2 d. 'inž. 
Gumovskis apsigyveno tame 
bute, bet jau gruodžio 3 d. 
atėjo karininkas su 3 ginkluo
tais kareiviais ir pareikalavo 
paliuosuoti butą. Gruodžio 
4 d. inž. Gumovskis su šeimy
na ir baldais atsidūrė gatvėje. 
Neapgynė jo nė lenkų delega
tas, kurio įsakymų čia niekas 
neklauso. Pastaruoju metu 
Vilniaus gyventojai esą labai 
susirūpinę dėl nuolatinių sau
valiavimų, kuriuos daro su 
rekvizuotais butais lenkų ka
rininkai.

Nors lenkų dienraštyj “Gaz. 
WtiilenSka” buvo i>asJ<elbta, kad 
lietuvių laikraštis “Rytų Lietu
va” sukoniskuotas ii* redakci
ja uždaryta, bet sekantis nu
meris (Nr. 47) gruodžio 22 d. 
vis tiek išėjo.

....................~~......................................... 1 .........

kai, kurie ddvū galimybes 
nacionalistams sudaryti tvir
čiausią partiją lenkų poli
tikoje”.
Lenkų politikoje Pilsudskio 

sudaro nepaprastą’ reiškinį 
Kadaise jis buvo socialistas, o 
dabar virto didžiausiu milita- 
ristU. Militarizmas yra visuo
met reakcingas. Bet militariz
mas, kilęs iš revoliucijos, pasi
žymi ir, žavingomis ypatybė
mis. Lenkų. armijoje nemažai 
yra oficierių, kurie pirma sto
vėjo revoliucionierių eilėse. < 
Štai kodėl ta armija iprie
šinasi nacionalistų užmačioms. 
Nacionalistai ./bandė išstatyti 
armijos priešakyje gen. Hallerį. 
Nepavyko.

Vienok, nors tuo bujdu Pil
sudskis neleidžia įsigalėti reak
cijai Lenkijoje, iš kitos pusės, 
jis neduoda galimybės plėtotis 
sveikam progresyviam įdėji
mui. Pažangieji, reikšdami sa
vo protestą prieš nacionalistus, 
remia Pilsudskio kartais labai 
avantiūristinio pobūdžio žy
gius. Kai Pilsudskio pulkai 
veržiasi į Rusiją ir aneksuoja 
kitų šalių teritorijas, menami 
socialistai ir radikalai ploja 
jani katučių, nežiūrint to fak
to, kad okupuotų teritorijų 
gyventojai yra taip skriaudžia
mi, kaip niekur kitur Europon 
j*.

šiais rinkimais parlamento 
^ąstatas mažai kuo tepersimai- 
nė. Kaimiečių centras palaiko

i

rybų pasiūlymas, — pastatyti 
visoms abejų pusių pretenzi
joms vienas didehs kryžius. 
Nei tas tam, nei tas tam. Taip 
jie ir padarė.

Bet’ vokiečiai, lengvu mostu 
atrėmę Lietuvos valdžios reika
lavimus, vift tik norį baigti de
rybas “geruoju”, norį kai kame 
nusileisti. Jie tinką atsižadėti 
tos paskolos, kuri buvo Lietu
vai duota 191^ metų pradžioje. 
Tinką palengvintomis sąlygo
mis perleisti Lietuvos nuosavy
bėn apie 500 vagonų ir kelio
lika garvežių, karius vokiečiai 
buvo palikę Lietuvoje, iš jos 
pasitraukdami. Jie žada Lie
tuvai kai (kurių palengvinimų 
prekyboje, žada sudaryti pre
kybos sutartį su musų kraštu 
palankiausiomis Lietuvai sąly-’ 
gomis. Pagalios vokiečiai siūlo 
būti gerais kaimynais. Tai va 
koks reikalavimų skirtumas 
vienos ir antrosios pusės.

Iš derybų eigos ir visos padė
ties netenka tikėtis, kad Vokie
tija geruoju pasišautų bent 
kuo didesniu nusileisti, gi pri
versti ją Lietuva neturi gali
mybės. Tuomet tenka paslin
kti vieną dviejų, — arba per
traukti derybas ir palikti san- 
tikius nesutvarkytus, kaip da
bar, arba atsižadėti praeities 
nuostolių ir tik žiūrėti, kad 
busimieji santikiai susidėtų 
musų kraštui kiek galima riau- 
dingiau. Derybos dar neužbai
gtos, bet jos matomai eina ga
lop. Eina antruoju keliu, ne?; 
ir valdžios nusistatymas ii 
sprendžiamųjų Seimo partijų 
yra toksai, kąd tolimesnis giji- 
čo vilkinimas gali išeiti tik Lic* 
tuvos nenaudai. Juo greičiau 
susitvarkys prekybos santikiai, 
tuo daugiau ' davinių, kad ir 
Vokietijos tranzitas žymia savo 
dalim pakryps į Lietuvos gel- 
•žkelius, o tas turėtų visam kra
što ūkini didelės reikšmės. '

I ,■

Iš visų Pabaltos valstybių 
Lietuva pirmutinė bando baig
ti praeities sąskaitas su Vokie
tija ir sutartimis padėti pas
tovesnį pamatą ateičiai. Lietu
vos laimėjimai ar pralaimėji
mai nulems sutarčių turinį ir 
musų kaimynams Latviams ir 
Estams. Perdaug netenka dėl
to guščiotį, nes visi trys tie 
kraštai, paįikti tik savo iegoms, 
galės ir turės tiek įegaut, kiek 
priešininkui pasirodys naudin
ga duoti. Tokia--jau šitam var
gų pasauly ^lipnesniojo pade- 
tis.

Iš Vilniaus? }

pusiausvarą tarp nacionalistų 
ir kairiųjų.

Reikia žinoti, kad apie 40% 
visų Lenkijos gyventojų pri
klauso svetimtaučiams — žy
dams, rusams, baltgudžiams 
lietuviams, Vokiečiams, fetei. 
Nors rinkimų metu jie buvo 
visaip persekiojami, vienok 
jie sugebėjo pravesti nemažai 
savo atstovų, kurie, supranta
ma, sudarė opoziciją prieš na 
cionalistus.

Prezidento rinkimų metu 
.Pilsudskis atsisakė stalyti sa
vo kandidatūrą, bet nacionalis
tai nemokėjo išnaudoti tos pro
gos. Jie pastalė kandidatu į 
prezidentus vieiią aršiausių at
žagareivių ire šovinistų. Visi 
pažangieji ir mažumos atstovai 
bendromis spėkomis išrinko 
Narutovvicz. Nacionalistams 
aišku buvo, kad Narutovvicz yra 
niekas daugiau, kaip tik Pil
sudskio įrankis, kurį jis nau
dos kaip tinkamas. Naciona
listų įdukimui nebuvo ribų. 
Kadangi už Narutowicz’ų bal
savo ir žydai, tai jie vadino jį 
“žydų išrinktuoju” prezidentu.

t
Kas dabar laukia Lenkijos? 

“Guardian” sako, jog netolimo
je ateityje lenkuose gali atsi
tikti ytin ^rimtų įvykių. Tiesa, 
nacionalistams liko užduotas 
skaudus smūgis, bet nežiūrint 
to, jie dar tebėra stiprus ir ne
tolimoje ateityje vėl gali pada
ryti bandymą antmesti žmo
nėms savo diktatūrą.

Jei klaipėdiečiai negalės1 organo) redakcijoje. Tie re- 
gerumu susitart su kitoms faktoriai, kurie nori nusi- 

. kratyti Maskvos diktatorių 
■ jungo, paėmė į savo rarfkas 

namą ir prispyrė pasitraukti
• iš savo vietos vyriausįjį re-
• daktorių, Serrati, kuris iki 

šiol buvo tvirčiausias Mask
avos stulpas Italijos partijoje.

Maskvos diktatūra komu
nistiniame judėjime, kaip 
matome, veda jį vis prie 
naujų skilimų ir nesutikimų. 
Todėl jisai neišvengiamai 
turi pakrikti. <

šalims, tai jiems teks kovot. 
Bet. svarbiausias jų uždavi
nys visgi turi būt — kaip ga
lint geriaus sutvarkyt savo 
krašto reikalus, kad patys jo 
gyventojai' butų pasiryžę 
ginti jj iš paskutinosios.

of Chicago, III., 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ii.sk iriau t j 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halsted St., Chicago, I 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chičagoje — paštui

Metams .......    $8.00
Pusei metų ................ ......................4.50
Trims mėnesiams -------------------2.25
Dviem mėnesiam 1.75
Vienam mėnesiui ................ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija___________________ 8c
^avnitoi ....m I. i.mu...... II I18c Į
Mėnesiui ...........  „ 75c

Suvienytose Valstijose m Chicagoje 
paštu:

Metams - ■ -.............. , $7.00
Pusei metų...... ......... ............. 4.00
Trims mėnesiams____ v,-,- L 2.90
Dviem mėnesiam................  1.50 1
Vienam mėnesiui........ .........................

Lietuvon ir kitur užsieniuosei
(Atpiginta)

Metams   ...................  $8.00
Pusei metų.....................................4.50 , ..
Trims mėnesiams _____ 2.25 | patys krikti ir Smukti.
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Komunistai yra labai ga
bus, kuomet jie ima ką nors 
griauti ir ardyti, bet jiems 
labai nesiseka teigiamą dar
bą varyti — organizuoti ir 
statyt.

Visose Europos šalyse (iš
skiriant Angliją) jie suskal
dė politines darbininkų par
tijas ir daugelyje šaliųksru- 
skaldė profesines darbinin- 

;??|kų sąjungas. Bet atskilę 
nuo bendrojo darbininkų ju
dėjimo, jie laikui bėgant ėmė

Apžvalgai
ffllll|ĮIĮIĮIHIIItillllllllllllllllllllhillllHII... ....... .. T ■

LENKŲ POLITIKOS 
SŪKURYS.

Nesenai nužudytasis Lenkijos 
prezidentas, Narutowicz, kaip 
sako ‘‘The ^Manchester Guar- 

ibuvo bespalvis ir netu- 
kmės politi
ku jis butų 
pirtimi, tai

VILKAI.

Klaipėdos krašto 
žmonių nutarimas.

Sausio 20 d. įvyko Šilokar- 
čiamoje (Heidekrug) Mažo
sios Lietuvos valstiečių dele
gatų suvažiavimas, kuris 
nutarė prašyt Amerikos val
džios užtarimo nuo Santar
vės ir sujungti Klaipėdos 

' kraštą su Lietuvos Respub
lika.

Gaila, kad Amerikos ko
respondentas, pranešęs tą 
svarbią žinią, prasimano, 
buk suvažiavimo delegatų 
dauguma susidėjusi iš Ame
rikos lietuvių. Jeigu tai bu
tų tiesa, tai išrodytų, kad 
tas suvažiavimas nebuvo 
Klaipėdos krašto gyventojų 
valios reiškėjas. Bet tai bu
vo, žinoma, klaipėdiečių sei
mas.

Pranešama, kad delegatai 
tapo prisiųsti iš 36 Klaipė
dos krašto “miestelių”, iš kol 
galima numanyt, kad suva- 
žiąvime buvo atstovaujami 
daug-maž visi Klaipėdos 
krašto valščiai. Visas kraš
tas susideda iš trijų apskri
čių: Pagėgių, šilokarčiamos 
ir Klaipėdos.

Suvažiavimas nutarė su
daryt laikinąją krašto val
džią, kuri ketina persikelti į 
Klaipėdos miestą. Naujoji 
krašto valdžia vartoja Lie
tuvos litus vietoje Vokieti
jos markių. Tas jau suriša 
Klaipėdos kraštą su Lietu
va finansiniais ryšiais.

Klaipėdos mastas tapo, 
kaip žinia, ginkluota jiega 
paimtas. Bet jo gyventojai 
vargiai bus priešingi įvyku
siai atmainai krašto valdžio
je. Vien tik pastovios Lie
tuvos valiutos įvedimas tu
rės žymiai pagerinti jų ma
terialinę padėtį, kuri, fran- 
euzų komisarui šeiminin
kaujant, buvo pasidariusi 
nebepakenčiama.

Tuo budu’> jeigu gali kas 
sutrukdyti klaipėdiečių pa
siryžimą susidėt su Lietuva, 
tai negut išorinės pajiegos 

Santarvė arba lenkai. Ši
tame dalyke tečiąus geras 
ženklas Lietuvai yra tas, 
kad kaip tik da^ar vieną ga
lingiausiųjų Santarvės val
stybių, Anglija, pripažino 
Lietuvą de jure: ji, vadinasi, 
draugingai žiuri į Lietuvą.

Paskutiniu laiku komuni
stų organizacijos Europoje 
gyvena ypatingai skaudų 
krizį. Kiekvienoje jų eina 
aštri frakcijų kova ir įky
rus kivirčai tarpe vadų, at
virtasis komunistų interna
cionalo kongresas turėjo 
daug laiko sugaišinti, kad 
tuos nesutikimus pašalinus; 
bet, matyt, ir jo pastangos 
nebuvo vaisingos.

Štai kas pranešama iš 
Christianijos (Nąrvegijos). 
Vyriausias socialdemokra
tų organas “Arbeider Politi- 
ken” rašo, kad Norvegijos 
Darbininkų Partijos (komu
nistinės) centro valdyba nu
tarė 7 balsais prieš 3 pasiū
lyt partijos suvažiavimui at
mesti paskutinio Maskvos 
kongreso pastatytasias sąly- 

i gas ir pasitraukt iš Maskvos 
} Internacionalo.

Apie tai, kokias sąlygas 
pastatė Maskvos kongresas 
Norvegijos komunistams, 
aiškiu žinių nėra. Bet tas 
faktas, kad Norvegijos ko
munistai jau rengiasi apleis
ti “trečiąjį iųternacianalą”, 
yra reikšmingas. Reikia at
siminti, kad Norvegija yra 
vienintelis kraštas Vakarų 
Europoje, šalę Čecho-Slova- 
kijos, kur komunistams pri
taria žymi darbininkų dalis.

Francijoje gi komunistų 
partija ketina visai į trupi
nius subyrėti . Šioje vie
toje jau buvo rašyta, kad 
bėgiu kokių pusantrų metų 
ta partija neteko daugiaus 
kaip pusės narių. ^Paskui iš 
jos ėmė trauktis daugelis 
įžymiausių vadų. Dabar pra
nešama apie naujus pasi
traukimus. Iš partijos išsto
jo generalis sekretorius 
Frossard, kuris buvo vy
riausias organizacijos vadas 
ir įtakingiausias žmogus 
partijoje (įtakingesnis net 
už Cachin’ą). Išstojo redak
torius centralinio organo 
“L’Humanite”, Meric, .ka
dangi Maskva norėjo už
drausti jam bendradarbiauti 
buržuazinei spaudai. Taip 
pat pasitraukė iš partijos 
Loire departamento atsto
vas parlamente, Laporte, ir 
buvusis unitarinės profesi
nės sąjungos sekretorius, 
Dotti.

O ve kas girdėt iš Italijos: 
komunistų susiliejimas su 
maksimalistais pagimdė ski
limą “Avanti” (cenįralinio

dian”, 
pintis didelės reik 
koje asmuo. Jer 
miręs natūraline 
pasaulis mažai ką apie jį te
būtų žinojęs. Taip dalykams 
esant, politiniu žvilgsniu turi 
daugiau svarbos žudeikos, negu 
jų auka. Tas įvykis yra tie
sioginis ilgos kovos epilogas, 
kurio padariniai gali atsiliepti 
ir ateityje. Kai Narutowicz 
priėmė priesaiką, dešiniųjų sro
vių atstovai neatėjo parlamen
tai!. Pagalios, pakvaišusių šo
vinistų propaganda pasibaigė 
visiems žinoma tragedija — 
prezidento nužudymu.

Moraline atsakomybė už tai, 
be abejones, puola ant Nacio
nalistų , demokratų partijos, 
kuri ryžosi aptniesti savo dik
tatūrą Lenkijos žmonėms. Ca
ro laikais tos partijos žmonės 
šliejosi prie rusų valdžios. Bet 
rusų valdžia jautėsi galinga ir 
nepanorėjo sėbrauti su jais. 
Rusijai susmukus, nacionalis
tai pradėjo savo akis kreipti j 
Paryžių, tikėdami gauti iš ten

Franci j a 
padaryti, 
ši no tam

buvo sutikusi tatai 
bet Anglija pasipric- 
planui, pareikšdama, 
lenkų liaudis privalo

rinkti sau valdžią. Ir l&ai 1918 
m. Pilsudskis sugrįžo iš vokie
čių kalėjimo ir sudarė valdžią, 
tai Anglija pripažino Lenkiją 
de facto. z

Nacionalistai tuoj stojo Gau
jos valdžios opozicijom Jie ėmė 
varyti propagandą, kad žmo
nės nemokėtų valdžiai mokes
nių. Jie varinėjo įvairias in- 
trygas, kad franeuzai nepaisy
tų Pilsudskio reikalavimo su
grąžinti iš Franci jos lenkų ar
miją.

Apie pirmą Lenkijos parla
mentą “Guardian” rašo seka
mai :

“Pirmas lenkų parlamen
tas, kuris buvo išrinktas 1919 
•m. 
šia
politinį rinkikų nesubrendi
mą. Rusę atstovų sudarė 
kaimiečiai, daugelis kurių 
buvo nemokšos; kita pusė su
sidėjo iš darbininkų, smul
kiosios buržuazijoj, kunigų 

Parlamente
tik dvi grupi turėję atatin
kamo politinio patyrimo —- 

ocialistai.
Tiedvi grupi vedė neatlaidžią 
tarpusavinę kovą dėl vado
vavimo bespalviam parla
mento centrui. Tose imtynė
se socialistai apeliavo į kai- 
mįečių jausmus, įrodinėdami 
jiems višas^ dvarponių nedo
rybes. Nacionalistui demo- 

atodairos 
cioningas 
era tikro 
uito kon- 
ir tradi-

italo mėn., kuogeriau- 
tvaizdino socialinį ir

ir ihtcligentų.

nacionalistai ir gi

rybes, 
kratai be jokios 
skelbė savo realo 
idėjas. Lenkijoje n 
konservatizmo, pare 
servatyve idčalogija 
ėijomis. Konservatizmo vietą 
ten (užima reakcinė 
giji
mas politinis 
ir aršiausios 
semilizmas — štai

demago- 
Agresyvis nhcionaliz- 

klerkalizmas 
rųšies

Kaip eina derybos \«u Vokiečiais.
St. Kairys.

(Pabaiga)

Be įvairių prekių Lietuvos val
džios žiniomis, vokiečiai išrin
ko Lietuvoje aukso apie pus
trečio milijono aukso markių 
vertės ir išvežė pas save, palikę 
mums popierėlius. Be to, kai 
prasidėjo siuntimas Lietuvon 
pinigų iš Amerikos ir Anglijos, 
vokiečių bankai 1919-ais, 20-ais 
ir 21-ais metais gaudavo tuos 
dolerius ir svarus sterlingų sa
vo bankų tinklo pagalba, su
laikydavo juos ir išmokėdavo 
Lietuvos piliečiams jų vertę
vokiečių markėmis.

Kuomet ėmė kristi vokiečių 
ir obosto pinigų kursas, Lietu
va pradėjo kelti milžiniškus 
nuostolius, kurie juo tolyn, tuo 
ėjo didyn. Nes musų kaimas 
įpratęs dėti gautąjį pinigą bu
te! i uosna ir į kojines, tą patį 
darė ir su vokiečių marke ir 
didžiulėj daugumoj jas “supū
dė”, —' neįšvert^ į bent kokią 
prekę. Pagalios vokiečiai, palei
dę \musų krašte obosto pinigus 
ir gavusias markes, įuo paėmė 
iš musų krašto paskolą, už ku
rią nemokėjo jokių nuošim
čių.

Lietuvos valdžios finansų ži
novo Pokrovskio apskaitymu, 
— apskaitymas buvo padarytas 
šių metų vasarą — kurso ir 
kitokie dėl pinigų nuostoliai 
yra padarę Lietuvai žalos be
ne apie 5 miliardus markių, 
skaitant' markes biržos mėne
sio kursu.

Į Lietuvos valdžios pareikš
tąją pretenziją vokiečiai atsa
ke labai trumpai: Lietuva, gir
di, nevaržoma jokios sutarties, 
galėjo kiekvienu metių kai tik 
matė reikalo, imtis tinkamų 
priemonių apsisaugoti ir atsi
kratyti vokiečių ir obosto va
liutos. Jei nieko savo laiku 
nepadarė ir dėlto kraštas turė
jo nuostolių, tai pati valdžia 
esanti kalta. Kai silpnesnis 
due^da tokį atsakymą stipres- 
nia^i, tai paprastai esti pagau
namas už pakarpos ir tol nepa
leidžiamas atsikvėpti, kol ne
ištaria ihandagesnių ■ žodžių. 
Kibti silpnesnių j am į stipresnį
jį tarptautiniuose santikiuose 
neįprasta; galima tik stebėtis 
iš priešo-akyplėšos ir tai neper- 
daug ilgai. Bijaus, kad to

luti- kion padėtin nebūtų pastatyta 
tie daly- ir musų delegacija Bortine de-

rybose su ^vokiečiais.
Karo nuostolius Lietuvos val

stybei ^visuomenei valdžia 
buvo apskaičiusi į 800 mil. au
kso markių. Visuomenės nuo
stoliams aprokuoti buvo atlik
tas gana- didelis darbas: 1920 
metais buvo suimti iš žmonių 
nuostolių pareiškimai ir suves
ti į vieną vietą. Nuostolių rei
kalavimai tuo atveju buvo sil
pnai pamatuoti, kad dažniau
sia stigo jiems prirodyti rei
kalingų dokumentų. Vokiečiai, 
rekvizuodami javus, galvijus, 
arklius, pašarą,^maisto daly
kus, varydami darban, sude
gindami ar šiaip sunaikindami 
turtą, arba visai dokumentų 
neišduodavo, arba išdavę vėl 
juos iš žmonių buvo surinkę, 
arba pagalios patys žmonės 
dažnai nudėdavo rekvizicijos 
kvitus, kaipo netekusius bet ko
kios vertės daiktus. Supranta
ma, kad negi’ galėjo pavergtas 
ir vokiečių žandaro jodomas 
kraštas apdrausti savo nuosto
lius jų pačių duodamais doku
mentais. Tai butų supranta
ma ir vokiečiams, jei Lietuva 
turėtų tokių užtarėjų, kurie 
mokėtų jiems sprandą palenk-

Dabar gi vokiečių atsakymas 
dėl karo nuostolių yra taip pat 
trumpas. — Nuostolių Lietuvos 
valstybei jie, girdi, dėlto nepri
pažįstą, kad karo metu Lietu
vos nei nebuvę. Buvusi tik Ru
sija, su kuria vokiečių jau su
sitarta ir atsilyginta, Del civi
lių nuostolių, tai kaikurius jų 
vokiečiai pripažįstą, bet jų ži- 
niomis^Siokiečiai \ esą padarę 
Lietuvojčrekviziicijų tik už 218 
m ii. aukso markių - 
juos esama kvitų.

Bet už tai vokiečių Valdžia 
stato Lietuvai savąją sąskaitą. 
Vokiečiai esą pristatę Lietuvo
je gelžkelių, telegrafų, telefo
nų, elektros stočių, lentpjūvių, 
pirčių ir kitokių įmonių už 600 
milionus aukso markių. Jie 
įdėję 90 mil. markių Lietuvos 
ūkini pakelti; jie 'turėję ginti

iečiai \ esą padarę

tiek pas

mo. Kai vokiečiai suveda savą
sias pretenzijas, tai jų pasida
ro daugiau, kaip iš lietuvių 
puses pareikšta. Po tokių išve
džiojimų vokiečiams nesunku 
l/iivo padaryti bendras dėl de-

žydų studentų kliubo valdy
ba nutarė nepripažinti studen
tų tarybos ir nelankyti jos šau
kiamų posėdžių. Savo nutari
mą žydai motyvuoja studentų 
t arybos nuteista tymu, prieži il
gu žydų studentams.

Paskutinis cukraus transpor
tas, gautas iš Poznanės, nutar
ta gyventojams išpardavinėti 
per koperatyvus. Tačiau kai 
“Bangos” atstovas tuo reika
lu kreipėsi kur reikiant, tat 
jam buvo atsakyta, kad lietu
vių koperatyvai cukraus ne
gausių.

Gruodžio 10 d. prie Vilniaus 
‘ 'kariuomenės šaukimo komi
sijos susirinko daugelis nau
jokų, tarp jų ir gerokai žydų, 
kurie buvo sutikti jų kolegų 
mušimais ir peikimais. 1-2 
vai. p. ip. tie lenkų patriotai 
taip įsikarščiavę, kad jie vos 
neužmušę vieną žydų naujoką, 
sukruvindami jį ir tąsydami už 
plaukų. Tik parvažiavus kari
ninkui, akyplėšos buvo jo iš
sklaidyti ir tuo budu žydas 
naujokas nuo mirties tapo iš
gelbėtas.

Gruodžio 4 d. Vilniuje lenkų 
kapitonas (kuris savo pavar
dės nenorėjo pasisakyti) su ka
irei viais didžiau šiame šaltyje 
išmetė iš buto gatvėn inžinie
riaus Gumovskio šeimyną ir 
baldus. Mat, buvę šitaip: bu
tas Mickevičiaus g-vej 7 Nr. 
buvo užimtas lenkų karininkų. 
Prieš du mėnesiu kariškiai iš 
buto išsikraustė. Tada inž.

Kurtavėnaj. šį rudenį Kur- 
tavėnų apylinkę aplankė vilkai. 
Papiovė keletą avių., žmonės bi
jo ypač naktį iš namų išeiti, vai- 
kai bijo eiti į mokyklas.

Laiškas Redakcijai
■ ‘ .-ĮĮ t I . — - T- --

West Frankfort, 111.
Sausio 17. 23. 

Gerb. “Naujienų” Redakcija:..
Meldiu Jūsų išpausdinti dien- 

raštyj “Naujienose” šiuos ma
no didžiausios užuojautos žo- 
.džius dėl tų nelaimingų an
gliakasių, kur šausio 3 dieną 
tapo numesti į šaftą Pealiody 
Goal Co. Mine No 8, Towey, 
III. Nors gyvenu West Frank- 
orte, bet sužinojęs, kad ir ma
no pažįstamų tame nelaimin
game atsitikime butą, kur iš 
vienuolikos kitų buvo ir tyeturi 
lietuviai su sulaužytom kojom, 
strėnoms ir sumuštom galvom, 
buteht, F. Leleika ir sunūs, K. 
Kitrušis ir Karolis Svirkunas. 
Pastarasis turi abi kojas su-z 
laužytas, taip kad vieną reikė
jo nupiauti apie penkis colius 
žemiau klupsčio. Jie visi ran
dasi St. Vincent ligoninėj, Tay- 
lorville, III. Buvau nuvykęs ten 
juos atlankyti is sužinojau, kad 
dėl tos nelaimės didžiausia kal
tė yra kompanijos. Mat kada 
juos leido vidun žemyn, tai 
taip smarkiai trenkė į dugną 
Šato, kad jų ir kaulai sulužo. 
Inžinierius mat neaipsižiurėjo, 

d<ad inžino “brekės”, ar kaip 
jas vadina, buvo atsiliuosavu- 
sios.

Liekuos su didžiausia už
uojauta tiems nelaimingiems 
broliams angliakasiams.

Jos Gražulis
511 N. Adams, W. Frankort, III.

JUOKAI
Klausimai ir atsakymai.

KI. : Koksai skirtumas tarp 
ūkininkų sąjungos, krikščionių- 
demokratų ir darbo federaci
jos?

Ats.: — Toksai, kad šios 
frakcijos Seime posėdžiauja 
atskiruos kambariuos, o Ožeš
kienės gatvėj — krūvoj.

Kl.: Kokia turėtų būt pir
mutinė kunigo Krupavičiaus 
k abineto reform a ?

Ats.: Nueiti piyrlin ir nusis
kust barzdą.

KJ. : Kodėl Dievas, tverda
mas pasaulį nesutvėrė išsykio 
moteriškės, o tik vieną vyrą?

Ats.: Dėlto, kad jis pats bu
vo nevedęs, tai ir dar nežino
jo to sakramento vertybės.

Kl.^ Kodėl Dievas pri#udč 
tą šviesą, kurią buvo sutvėręs 
pirmoje jo darbo dienoje, o 
tvėrė išnaujo vėl kitą ketvir
toje (saulę, mėnesį ir žvaigž
des) ?

Ats.Todėl, kad anoji buvo’ 
šviesesnė ir butų parodžiusi jo 
tarnų tamsiuosius darbus.
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Jei klaipėdiečiai negalės1 organo) redakcijoje, Tiere- 
gerumu susitart su kitoms

___  šalims, tai jiems teks kovot.
ih« uthuani^ Nėw7KpubToJ7 ii"c. | Bet. svarbiausias jų uždavi

nys visgi turi būt — kaip ga
lint geriaus sutvarkyt savo 
krašto reikalus, kad patys jo 
gyventojaix butų pasiryžę 
ginti jį iš paskutinosios.
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Komunistinio judė
jimo irimas ‘ 
Europoje,

daktoriai, kurie nori nusi- 
kratyti Maskvos diktatorių 
jungo, paėmė į savo rankas 
namą ir prispyrė pasitraukti 
iš savo vietos vyriausįji re
daktorių, Serrati, kuris iki 
šiol buvo tvirčiausias Mask
vos stulpas Italijos partijoje.

Maskvos diktatūra komu
nistiniame judėjime, kaip 
matome, veda jį vis prįe 
naujų skilimų ir nesutikimų. 
Todėl jisai neišvengiamai 
turi pakrikti. <

'NAUJIENOS, Chicago, m.

kai, kurie dayė^ galimybės 
nacionalistams sudaryti tvir
čiausią partiją lenkų poli
tikoje”.
Lenkų politikoje Pilsudskis 

sudaro nepaprastą- reiškinį 
Kadaise jis buvo socįalistas, o 
dabar virto didžiausiu milita- 
ristit. Militariznias yra visuo-

I I>fniwn
Antradienis, Sausis 2
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Pusei metų ...........------------------ 1 4.50
Trims mėnesiams ............ . 2.25
Dviem mėnesiam 1.75
Vienam mėnesiui ----------  1.00

Chicagoje per nešiotojai:
Viena kopija---   8c
Savaitei . - - - 18c
Mėnesiui _____ , ......... , , - 75c

Suvienytose Valatijoee m Chicagoje 
paštu:
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Lietuvon ir kitur užsieniuoMi
(Atpiginta) d
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Klaipėdos krašto 
žmonių nutarimas.

Komunistai yra labai ga
bus, kuomet jie ima ką nors 
griauti ir ardyti, bet jiems 
labai nesiseka teigiamą dar
bą varyti — organizuoti ir 
statyt.

Visose Europos šalyse (iš
skiriant Angliją) jie suskal
dė politines darbininkų par
tijas ir daugelyje šalių su
skaldė profesines darbinin
kų sąjungas. Bet atskilę 
nuo bendrojo darbininkų ju-, 
dėjimo, jie laikui bėgant ėmė, 
patys krikti ir smukti.

Paskutiniu laiku komuni
stų organizacijos Europoje 
gyvena ypatingai skaudų 
krizį. Kiekvienoje jų eina 
aštri frakcijų kova ir įky
rus kivirčai tarpe vadų, at
virtasis komunistų interna
cionalo kongresas turėjo 
daug laiko sugaišinti, kad 
tuos nesutikimus pašalinus; 
bet, matyt, ir jo pastangos 
nebuvo vaisingos.

Štai kas pranešama iš 
Christianijos (Norvegijos). 
Vyriausias socialdemokra
tų organas “Arbeider Politj- 
ken” rašo, kad Norvegijos 
Darbininkų Partijos (komu-

c.n

Apžvalgai
anih—iRh A Al i JI[Įpųummpiį;u Lt- . - - -

LENKŲ POLITIKOS 
SŪKURYS.

Sausio 20 d. įvyko Šilokar- 
čiamoje (Heidekrug) Mažo
sios Lietuvos valstiečių dele- 

. gatų suvažiavimas, kuris 
nutarė prašyt Amerikos val
džios užtarimo nuo Santar
vės ir sujungti Klaipėdos 

' kraštą su Lietuvos Respub
lika.

Gaila, kad Amerikos ko
respondentas, pranešęs tą 
svarbią žinią, prasimano,
buk suvažiavimo delegatų I nistinės) centro valdyba nu- 
dauguma susidėjusi iš Ame-1 tarė 7 balsais prieš 3 pasiu- 
rikos lietuvių. Jeigu tai bu
tų tiesa, tai išrodytų, kad 
tas suvažiavimas nebuvo 
Klaipėdos krašto gyventojų 
valios reiškėjas. Bet tai bu
vo, žinoma, klaipėdiečių sei
mas.

Pranešama, kad delegatai 
tapo prisiųsti iš 36 Klaipė
dos krašto “miestelių”, iš ko 
galima numanyt, kad suva
žiavime buvo atstovaujami 
daug-maž visi Klaipėdos 
krašto valščiai. Visas kraš
tas susideda iš trijų apskri
čių: Pagėgių, šilokarčiamoš 
ir Klaipėdos.

Suvažiavimas nutarė su
daryt laikinąją krašto val
džią, kuri ketina persikelti j 
Klaipėdos miestą. Naujoji 
krašto valdžia vartoja Lie
tuvos litus vietoje Vokieti
jos markių. Tas jau suriša 
Klaipėdos kraštą su Lietu
va finansiniais ryšiais.

Klaipėdos miestas tapo, 
kaip žinia, ginkluota jiega 
paimtas. Bet jo gyventojai 
vargiai bus priešingi įvyku
siai atmainai krašto valdžio
je. Vien tik pastovios Lie
tuvos valiutos įvedimas tu
rės žymiai pagerinti jų ma
terialinę padėtį, kuri, fran- 
euzų komisarui šeiminin
kaujant, buvo pasidariusi 
nebepakenčiama.

Tuo budutį jeigu gali kas 
sutrukdyti klaipėdiečių pa
siryžimą susidėt su Lietuva, 
tai negut išorinės pajiegos 
— Santarvė arba lenkai. Ši
tame dalyke tečiąus geras 
ženklas Lietuvai yra tas, 
kad kaip tik dabar viena ga
lingiausiųjų Santarvės val
stybių, Anglija, pripažino 
Lietuvą de jure: ji, vadinasi, 
draugingai žiuri į Lietuvą.

Nesenai nužudytasis Lenkijos 
prezidentas, Narutovvicz, kaip 
sako “The ^Manchester Guar
dian”, buvo bespalvis ir netu
rintis didelės' reikšmės politi
koje asmuo. Jeigu jis butų 

Į miręs naturaline (mirtimi, tai 
pasaulis mažai k 
butų žinojęs.
esant, politiniu žvilgsniu turi 
daugiau svarbos žudeikos, negu 
jų auka. Tas įvykis yra tie
sioginis ilgos kovos epilogas, 
kurio padariniai gali atsiliepti 
ir ateityje. Kai Narųtowicz 
priėmė priesaiką, dešiniųjų sro
vių atstovai neatėjo parlamen- 
tan. Pagalios, pakvaišusių šo
vinistų propaganda pasibaigė 
visiems žinoma tragedija — 
prezidento nužudymu.

Moraline atsakomybe už tai, 
be abejones, puola ant Nacio
nalistų , demokratų partijos, 
kuri ryžosi aptmesti savo dik
tatūrą 'Lenkijos žmonėms. Ca
ro laikais tos partijos žmones 
šliejosi prie rusų valdžios. Bet 
rusų valdžia jautėsi galinga ir 
nepandrejo sėbrauti su jais. 
Rusijai susmukus, nacionalis
tai pradėjo savo akis kreipti į

apie jį te- 
Taip dalykams

nius, kilęs iš revoliucijos, pasi
žymi ir .savingonris ypatybė
mis. Ivcnkų armijoje nemažai 
yra oficierių, kurie pirma sto
vėjo revoliucionierių eilėse. 
Štai kodėl ta armija ir> prie
šinasi ^nacionalistų užmačioms. 
Nacionalistai y bandė išstatyti 
armijos prieXįkyje gen. Hallerį. 
Nepavyko.

Vienok, iiors tuo budu Pil
sudskis neleidžia įsigalėti reak
cijai Lenkijoje, iš kitos puses, 
jis neduoda galimybes plėtotis 
sveikam progresyviam judėji
mui. Pažangieji, reikšdami sa
vo protestą prieš nacionalistus, 
remia Pilsudskio kartais labai 
avantiūristinio pobūdžio žy
gius. Kai Pilsudskio pulkai 
veržiasi į Rusiją ir aneksuoja 
kitų šalių teritorijas, menami 
socialistai ir radikalai ploja 
jani katučių, nežiūrint to fak
to, kad ‘'okupuotų teritorijų 
gyventojai yra taip skriaudžia
mi, kaip niekur kitur Europo-v 
B

Šiais rinkimais parlamento 
sąstatas mažai kuo tepersimai- 
nė. Kaimiečių centras palaiko

pusiausvarą tarp nacionalistų 
ir kairiųjų.

Reikia žinoti, kad apie 40% 
visų Lenkijoj gyventojų lĮri- 
klauso svetimtaučiams 
dams, rusams, 
lietuviams, 
Nors rinkimų metu jie buvo 
visaip persekiojami, vienok 
jie sugebėjo pravesti nemažai 
savo atstovų, kurie, supranta
ma, sudarė opoziciją prieš na 
cionalistus.

Prezidento rinkimų metu 
Pilsudskis atsisakė stalyti sa
vo kandidatūrą, bet nacionalis
tai nemokėjo išnaudoti tos pro
gos. Jie pastatė kandidatu į 
prezidentus vieną aršiausių at
žagareivių ire šovinistų. Visi 
pažangieji ir mažumos atstovai 
bendromis spėkomis išrinko 
NarutowicZ. NacUoualistums 
aišku buvo, kad Narutovvicz yra 
niekas daugiau, kaip tik Pil
sudskio įrankis, kurį jis nau
dos kaip tinkamas. Naciona
listų įdukimui nebuvo ribų. 
Kadangi už Narutowicz’ų bal
savo ir žydai, tai jie vadino jį 
“žydų išrinktuoju” prezidentu.

Kas dabar laukia Lenkijos? 
“Guardian” sako, jog netolimo
je ateityje lenkuose gali atsi
tikti ytiri^ rimtų įvykių. Tiesa, 
nacionalistams liko užduotas 
skaudus smūgis, bet nežiūrint 
to, jie dar tebėra stiprus 
tolimoje ateityje vėl gali pada
ryti bandymą antinesti žmo
nėms savo diktatūrą.

y- 
baltgudžiąins 

Vokiečiams, (ętc«.

ir ne-

Kaip eina derybos su Vokiečiais.
St. Kairys.

(Pabaiga)

lyt partijos suvažiavimui at
mesti paskutinio Maskvos Į Paryžių, tikėdami gauti iš ten 
kongreso pastatytasias sąly-Į patepimą Lenkijos 
gas ir pasitraukt iš Maskvos 
Internacionalo.

Apie tai, kokias sąlygas 
pastatė Maskvos kongresas 
Norvegijos komunistams, 
aiškiu žinių nėra. Bet tas 
faktas, kad Norvegijos ko
munistai jau rengiasi apleis
ti “trečiąjį internacianalą”, 
yra reikšmingas. Reikia at
siminti, kad Norvegija yra 
vienintelis 'kraštas Vakarų 
Europoje, sale Čecho-Slova- 
kijos, kur komunistams pri
taria žymi darbininkų dalis.

Franci j oje gi komunistų 
partija ketina visai į trupi
nius subyrėti . Šioje vie
toje jau buvo rašyta, kad 
bėgiu kokių pusantrų metų 
ta partija neteko daugiaus 
kaip pusės narių, paskui iš 
jos ėmė trauktis daugelis 
įžymiausių vadų. Pabar pra
nešama apie naujus pasi
traukimus. Iš partijos išsto
jo generalis sekretorius 
Frossard, kuris buvo vy
riausias organizacijos vadas 
ir įtakingiausias žmogus 
partijoje (įtakingesnis net 
už Cachin’ą). Išstojo redak
torius centralinio organo 
“L’Humanitė”, Meric, k* 
dangi Maskva norėjo 'Už
drausti jam bendradarbiauti 
buržuazinei spaudai. Taip 
pat pasitraukė iš partijos 
Loire departamento atsto
vas parlamente, Laporte, ir 
buvusis unitarinės profesi
nės sąjungos sekretorius, 
Dotti.

O ve kas girdėt iš Italijos: 
komunistų susiliejimas su 
maksimalistais pagimdė ski
limą “Avanti” (centralinio

os valdymui, 
sutikusi tataiFrancij-a buvo 

padaryti, bet Anglija pasiprie
šino tam planui, pareikšdama, 
jog pati lenkų liaudis privalo 
rinkti sau valdžią. Ir kai 1918 
m. Pilsudskis sugrįžo iš vokie
čių kalėjimo ir sudarė valdžią, 
tai Anglija pripažino Lenkiją 
de facto.

Nacionalistai tuoj stojo nau
jos valdžios opozicijon. Jie ėmė 
varyti propagandą, kad žmo
nės nemokėtų valdžiai mokes
nių. Jie varinėjo įvairias in- 
trygas, kad franeuzai nepaisy
tų Pilsudskio reikalavimo su
grąžinti iš Francijos lenkų ar
miją.

Apie pirmą Lenkijos parla
mentą “Guardian” rašo seka
mai :

“Pirmas lenkų parlamen
tas, kuris buvo išrinktas 1919 
m. sausio mėn., kuogeriau- 
sia atvaizdino socialinį ir 
politinį rinkikų nesubrendi
mą. Pusę atstovų sudarė 
kaimiečiai, daugelis kurių 

kita pusė su
sidėjo iš darbininkų, smul
kiosios buržuazijoj, kunigų 

Pu’lamentc 
tik dvi grupi turėjo atatin
kamo politinio pat^i’imo — 
nacionalistai ir socialistai. 
Tiedvi grupi vedė neatlaidžią 
tarpusavinę kovą dėl vado
vavimo bespalviam parla
mento centrui. Tose imtynė
se socialistai apeliavo į kai
miečių jausmus, įredinėdami 
jiems višas dvarponių nedo
rybes,, 
kratai 
skelbė 
idėjas.
konservatizmo, pare 
servatyve idealogija 
čijomis. Konservatizmo vietą 
ten užima reakcinė 
giji
mas politinis 
ir aršiausios 
semi lizinas •

kaimiečiai, 
buvo nemol

ir hiteligentų.

NacionąlisU 
be jokios 

savo reak i
Lenkijoje n

i denio- 
atodairos 
cioningas 
era tikro 
uito kon- 
ir tradi-

demago-
Agresyvis nkcionaliz- 

klerjkalizmas 
rųšiei 
štai

s anti

ime įvairių prekių Lietuvos val
džios žiniomis, vokiečiai išrin
ko Lietuvoje aukso apie, pus
trečio milijono aukso markių 
vertės ir išvežė pas save, palikę 
nuims popierėlius. Be to, kai 
prasidėjo siuntimas Lietuvon 
pinigų iš Amerikos ir Anglijos, 
vokiečių bankai 1919-ais, 20-ais 
ir 21-ais metais gaudavo tuos 
dolerius ir svarus sterlingų sa
vo bankų tinklo pagalba, su
laikydavo juos ir išmokėdavo 
Lietuvos piliečiams jų vertę 
vokiečių markėmis.
\1(Kuomet ėmė kristi vokiečių 
ir oJjosto pinigų kursas, Lietu
va pradėjo kelti milžiniškus 
nuostolius, kurie juo tolyn, tuo 
ėjo didyn. Nes musų kaimas 
įpratęs dėti gautąjį pinigą bu- 
teliuosna ir į kojines, tą patį 
darė ir su vokiečių marke ir 
didžiulėj daugumoj jas “supu- 
de’V — neišverdu į bent kčkią 
prekę. Pagalios vokiečiai, palei
dę musų krašte obosto pinigus 
ir savąsias markes, ^uo paėmė 
iš musų krašto paskolą, už ku
rią nemokėjo jokių nuošim
čių.

Lietuvos valdžios finansų ži
novo Pokrovskio apskaitymu, 
— apskaitymas buvo padarytas 
šių metų vasarą i — kurso ir 
kitokie dėl pinigų nuostoliai 
yra padarę Lietuvai žalos be
ne apie 5 miliardus markių, 
skaitant" markes biržos mėne
sio kursu.

Į Lietuvos valdžios pareikš
tąją pretenziją vokiečiai atsa
ke labai trumpai: Lietuva, gir
di, nevaržoma jokios sutarties, 
galėjo kiekvienu metių kai tik 
hiate reikalo, imtis tinkamų 
priemonių apsisaugoti ir atsi
kratyti vokiečių ir obosto va
liutos. Jei nieko savo laiku 
nepadarė ir dėlto kraštas turė
jo nuostolių, tai pati valdžia 
esanti kalta. Kai silpnesnis 
duoda tokį atsakymą stipres
niam, tai paprastai esti pagau
namas už pakarpos ir tol nepa
leidžiamas atsiievėpti, ■ kol ne
ištaria mandagesnių • žodžių. 
Kibti silpnesniąjam į stipresnį
jį tarptautiniuose santikiuosc 
neįprasta; galima tik stebėtis 
iš priešo-akyplėšos ir tai neper- 
daug ilgai. Bijaus, kad to
kion padėtin nebūtų 'pastatyta

rybose su vokiečiais.
Karo nuostolius Lietuvos val

stybei i iv. Visuomenei valdžia 
buvo apskaičiusi į 800 mil.- au
kso markių. Visuomenės nuo
stoliams aprokuąti buvo atlik
tas gana* didelis darbas: 1920 
metais buvo suimti iš žmonių 
nuostolių pareiškimai ir suves
ti į vieną vietą. Nuostolių rei
kalavimai tuo atveju buvo šil
imai pamatuoti, kad dažniau
sia stigo jiems prirodyti rei
kalingų dokumentų. Vokiečiai, 
rekvizuodami javus, galvijus, 
arklius, pašarą, maisto daly
kus, varydami darban, sude
gindami ar šiaip sunaikindami 
turtą, arija visai dokumentų 
neišduodavo, arba išdavę vėl 
juos iš žmonių buvo surinkę, 
arba pagalios patys žmonės 
dažnai nudėdavo rekvizicijos 
kvitus, kaipo netekusius bet ko
kios vertės • daiktus. Supranta
ma, kad negi’ galėjo pavergtas 
ir vokiečių žandąro jodomas 
lA’aštas apdrausti savo nuosto
lius jų pačių duodamais, doku
mentais. Tai butų supranta
ma ir vokiečiams, jei Lietuva 
turėtų tokių užtarėjų, kurie 
mokėtų jiehis sprandą palenk

Dabar gi vokiečių atsakymas 
dėl karo nuostolių yra taip pat 
trumpas. — Nuostolių (Lietuvos 
valstybei jie, girdi, dėlto nepri
pažįstą, kad karo metu Lietu
vos nei nebuvę. Buvusi tik Ru
sija, su kuria vokiečių jau su
sitarta ir atsilyginta, Del civi
lių? nuostolių, tai kaikurius jų 
vokiečiai pripažįstą, bet jų ži
niomis vokiečiai esą padarę 
Lietuvoje rekvizicijų tik už 218 
m ii. aukso markių — tiek pas 
juos esama kvitų.

Bet už tai vokiečių 
stato Lietuvai savąją 
Vokiečiai esą pristatę
j e gelžkelių, telegrafų, telefo
nų, elektros stočių, lentpjūvių, 
pirčių ir kitokių įmonių už 600 
imliomis aukso markių. Jie 
įdėję 90 mil. markių Lietuvos 
ūkini pakelti; Jie turėję ginti 
Lietuvą nuo bolševikų puoli
mo. Kai vokiečiai suveda savą
sias pretenzijas, tai jų pasida
ro daugiau, kaip iš lietuvių 
pusės pareikšta.' Po tokių išve
džiojimų vokiečiams nesunku

valdžia 
sąskaitą. 
Liotuvo-

tie daly- ir musų delegacija Bėrimo de-Išbuvo padaryti bendras dėl de-

ų—■

rybų pasiūlymas, — pastatyti 
visoms abejų pusių pretenzi
joms vienas didelis kryžius. 
Nei tas taim, nei tas tam. Taip 
jie ir padarė.

Bet* vokiečiai, lengvu mostu 
atrėmę Lietuvos valdžios reika
lavimus, vis tik norį baigti de
rybas “geruoju”, norį kai kame 
nusileisti. Jie tinką atsižadėti 
tos paskolos, kuri. buvo Lietu
vai duota 191$* metų pradžioje. 
Tinką palengvintomis sąlygo
mis perleisti Lietuvos nuosavy
bėn apie 500 vagonų ir kelio
lika garvežių, Įvirins vokiečiai 
buvo palikę (Lietuvoje, iš jos 
pasitraukdami. Jie žada Lie
tuvai kai i kurių palengvinimų 
prekyboje, žada sudaryti pre
kybos sutartį su musų kraštu 
palankiausiomis Lietuvai sąly-' 
gomis. Pagalios vokiečiai siūlo 
būti gerais kaimynais. Tai va 
koks reikalavimų skirtumas 
vienos ir antrosios pusės.

IŠ derybų eigos ir visos padė
ties netenka tikėtis, kad Vokie
tija geruoju pasišautų bent 
kuo didesniu nusileisti, gi pri
versti ją Lietuva neturi gali
mybės. Tuomet tenka paslin
kti vieną dviejų, — arba per
traukti derybas ir palikti san
tykius nesutvarkytus, kaip da
bar, arba atsižadėti praeities 
nuostolių ir tik žiūrėti, kad 
busimieji santikiai susidėtų 
musų kraštui kiek galima nau
dingiau. Derybos dar neužbai
gtos, bet jos matomai eina ga
lop. Eina antruoju keliu, nes 
ir valdžios nusistatyihas ir 
sprendžiamų ji] Seimo partijų 
yra toksai, kąd tolimesnis gin
čo vilkinimas gali išeiti tik Lie- 
tuvos nenaudai. Juo greičiau 
susitvarkys prekybos santikiai, 
tuo daugiau davinių, ką4 ir 
Vokietijos tranzitas žymia savo 
dalim pakryps į Lietuvos gel- 
žkelius, o tas turėtų visam kra
što ūkini didelės reikšmės.

Iš visų Pabaltos valstybių 
Lietuva pirmutinė bando baig
ti praeities sąskaitas su Vokie
tija ir sutartimis padėti pas
tovesnį pamatą ateičiai. Lietu
vos laimėjimai ar pralaimėji
mai aiūlems sutarčių turinį ir 
musų kaimynams Latviams ir 
Estams. Perdaug netenka dėl
to guščįotj, nes 
kraštai, palikti tik savo iegoms, 
galės ir turės tiek tegaut, kiek 
priešininkui pasirodys naudin
ga duoti. Tokia jau šitam var
gų pasauly silpnesniojo padė
tis.

Gumovskis kreipėsi prie len
kų delegato ir gavo iš jo leidi
mą užimti tą butą ir patikrini
mą, kad butas jau nebus rek
vizuotas. Gruodžio 2 d. *inž. 
Gumovskis apsigyveno tame 
bute, bet jau gruodžio 3 d. 
atėjo karininkas su 3 ginkluo
tais kareiviais ir pareikalavo 
paliuosuoti butą. Gruodžio 
4 d. inž. Gumovskis su šeimy
na ii- baldais atsidūrė gatvėje. 
Neapgynė jo ne lenkų delega
tas, kurio įsakymų čia niekas 
neklauso. Pastaruoju metu 
Vilniaus gyventojai esą labai 
susirūpinę dėl nuolatinių sau
valiavimų, kuriuos daro su 
rekvizuotais butais lenkų ka
rininkai.

Nors lenkų dienraštyj “Gaz. 
Wilenska” buvo paskelbta, kad 
lietuvių laikraštis “Rytų Lietu
va” sukoniskuotas ir redakci
ja uždaryta, bet sekantis nu
meris (N r. 47) gruodžio 22 d. 
vis tiek išėjo.

VILKAI.

Kurtavėnai. šį rudenį Kur- 
tavėnų apylinkę aplanke vilkai. 
PapiovS keletą avių., žmonės bi
jo ypač naktį iš namų išeiti, vai
kai bijo eiti į mokyklas.

Laiškas Redakcijai

numesti į šaftą Peabody 
Co. Mine No 8, Towey, 
Nors gyvenu Wcst Frank- 
bet sužinojęs, kad ir ma-

visi trys tie

Iš Vilniaus
žydų studentų kliubo valdy

ba nutarė nepripažinti studen
tų tarybos ir nelankyti jos šau
kiamų posėdžių. Savo nutari
mą žydai motyvuoja studentų 
tarybos nusistatymu, priešin
gų žydų studentams.

Paskutinis cukraus transpor
tas, gautas iš Poznanės, nutar
ta gyventojams išpardavinėti 
per koperatyvus. Tačiau kai 
“Bangos” atstovas tuo reika
lu kreipėsi kur reikiant, tat 
jam buvo atsakyta, kad lietu
vių koperatyvai ’ cukraus ne
gausią.

.Gruodžio 10 d. prie Vilniaus 
^kariuomenes šaukimo komi
sijos susirinko daugelis nau
jokų, tarp jų ir gerokai žydų, 
kurie buvo sutikti jų kolegų 
mušimais ir peikimais. 1—2 
vai. p. p. tie lenkų patriotai 
taip įsikarščiavę, kad jie. vos 
neužmušę vieną žydų naujoką, 
sukiįu/vindami jį ir tąsydami už 
plaukų. Tilt parvažiavus kari
ninkui, akyplėšos buvo jo iš
sklaidyti ir tuo budu žydas 
naujokas nuo mirties tapo iš
gelbėtas.

Gruodžio 4 d. Vilniuje lenkų 
kapitonas (kuris savo pavar
dės nenorėjo pasisakyti) su ka- 
Įieiviais didžiausiame šaltyje 
išmetė iš buto gatvėn inžinie
riaus Gumovskio šeimyną .ir 
baklus. Mat, buvę šitaip: bu
tas Mickevičiaus g-vej 7 N r. 
buvo užimtas lenkų 'karininkų. 
Prieš du menesiu kariškiai iš 
buto išsikraustė. Tada inž.

Wcst Frankfort, III.
Sausio 17. 23. 

Gerb. “Naujienų” Redakcija:..
Meldiu Jūsų išpausdinti dien

raštyj “Naujienose” šiuos ma
no didžiausios užuojautos žo
džius dėl tų nelaimingų an
gliakasių, kur feausio 3 dieną 
tapo 
Coal 
III. 
orte,
no pažįstamų tame nelaimin
game atsitikime butą, kur iš 
vienuolikos kitų buvo ir keturi 
lietuviai su sulaužytom kojom, 
strėnoms ir sumuštom galvom, 
buteht, F. Leleika ir sūnūs, K. 
Kitrušis ir Karolis Svirkunas. 
Pastarasis turi abi kojas su- 
laužytas, taip kad vieną reikė
jo nuplauti apie penkis, colius 
žemiau klupsčio. Jie visi ran
dasi St. Vincent ligoninėj, Tay- 
lorville, III. Buvau nuvykęs ten 
juos atlankyti is sužinojau, kad 
dėl tos nelaimės didžiausia kal
tė yra kompanijos. Mat kada 
juos leido vidun žemyn, tai 
taip smarkiai trenkė į dugną 
Šato, kad jų ir kaulai sulužo. 
Inžinierius 
k?td inžino 
jas vadina, 
sios’

Liekuos
uojauta tiems nelaimingiems 
broliams angliakasiams.

Jos Gražulis
511 N. Adams, W. Frankort, 111.

mat neapsi^iurėjo, 
“brekės”, ar kaip 

buvo atsiliuosavu-

su didžiausia už-

JUOKAI
Klausimai ir atsakymai.

Kl.: Koksai skirtumas tarp 
ūkininkų sąjungos, krikščionių- 
demokratų ir darbo federaci
jos?

Ats.: — Toksai, kad šios 
frakcijos Seime posėdžiauja 
atskiruos kambariuos, o Ožeš
kienės gatvėj — krūvoj.

Kl.: Kokia 'turėtų"'būt pir
mutinė kunigo Krupavičiaus 
kabineto reforma?

Ats.: Nueiti pirtin ir nusis
kust barzdą.

KJ.: Kodėl Dievas, tverda
mas pasaulį nesutvėrė išsykio 
moteriškės, o tik vieną vyrą?

Ats.: Dėlto, kad jis pats bu
vo nevedęs, tai ir dar nežino
jo to sakramento vertybės.

Kl.j Kodėl Dievas pražudė 
tą šviesą, kurią buvo sutvėręs 
pirmoje jo darbo dienoje, o 
tvėrė išnaujo vėl kitą ketvir
toje (saulę, menesį ir žvaigž
des) ?

Ats.:tTodėl, kad anoji buv 
šviesesne ir butų parodžius 
tarnų tamsiuosius darbus.

o
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Šaliapinas dainuos Rusų 
Operoj.

Rusų opera prasidės
19 dieną.

vasario

Pramoiiiečiy diskusijos
Diskusuota “bendras frontas”.

Sausio 16 d. Mildos svetai
nėj, Pasaulio Pramonės Darbi
ninkai lietuvių grupė suruošė 
diskusijas temoje “Bendras 
frontas.” Kalbėjo, kas tik no
rėjo.

Pirmiausia Šidiškis pasakė 
įžanginę diskusijų kalbą, išdės
tydamas reikalingumą . darbi
ninkams “bendro fronto”, ypa
tingai dabar, kupmet ir vėl 
gresia naujas Tasau'^a^s ^a" 
ras.

“Darbo klasė turėtų sudary
ti stiprų bendrą frontą,” aiški
no Šidiškis, “bet ant neteimės 
beveik visame pasauly Jįomu- 
nistai suskaldė visas darbinin
kų organizacijas į partijas ir 
partijėles, kurios dabar peša
si tarp savęs ir nepagalvoja, 
kad pasaulio imperialistai ren
gia'naują kraujo praliejimą.”

Pasak šidiškio, sudarymas 
bendro fronto butų galimas po 
Pasaulio Pramonės Darbinin
kų vėliava, po kuria butų ga
lima priimti ir socialistus, nes 
pastarieji nesą maskuoti, bet 
nuolat skelbę ir • tebėskelbią 
darbininkams socializmo idė
jas, parlamentarinį veikimą ir 
progresuoja eidami evoliucijos 
keliu. Kadangi socialistai išlai
kę tokį savo partinį nusistaty
mą, nesiblašką iš kairės deši
nėn ir atgal, tai, pasak šidiš
kio, jie esą verti kredito ir su 
jais esą galima sudaryti bend
rą darbininkų frontą prieš ka
pitalizmą.

•
Su komunistais tai padaryti 

nesą galima jokiu budu ir dei 
sekamų priežasčių: pirmiau- 

r, šiai komunistai prakeikę par
lamentarizmą, o dabar jį jau 
pripažinę geru ir pataria dar
bininkams dalyvauti rinkinių 
balsavimuose; koriu unistai sus-

jos pasitraukę dėlto, kad tos 
partijos programas buvęs jiems 
perdešinus, o dabar jie sutve
rę savo “Darbininkų partiją”

apsi-
pa-

nesnę negu Socialistų Partijos. 
Visa tai reiškią, kad komunis
tai, prisidengę bendro fronto 
skraiste, nori pasinaudoti iš 
darbininkų, kokiu nors budu 
juos prigaudgyni. Su tokiais 
maskuotais ir frazėmis 
dengusiais veidmainiais,
sak šidiškio, negalima jokiu 
budu sudaryti bendro darbi
ninkų fronto.

Kitas kalbėjo apie darbinin
kų skaldymąsi ir jų lyderius. 
Pasak jo, darbininkai skaido
si tik dėl lyderių ir agitavo 
prieš lyderius nurodydamas, 
kad jų nereikią ilgai laikyti 
lyderiais, bet kasmet rinkti 
naujus kiekvienoj darbininkų 
organizacijoj. Tuomet jie bu
sią darbininkams geresni.
. Trečias kalbėjo už komiter- 

ną nurodydamas, kad tik ko- 
miternas išvaduosiąs darbinin
kus ir kad tik po jo vėliava 
reikią daryti bendras frontas.

Ketvirtasis nurodė, kad po 
komiterno vardu slepiasi “tu
likai ir darbininkų mulkinto
jai.”

Toliau diskusijuose ėmė bal
so komunistai. Apie tuos žmo
giukus neapsimoka kalbėti, tie
siog gaila vietos laikrašty. Tuo
mi diskusijos ir užsibaigė.m

—A* Kabardinas.

ŽUVO 35 ŽMONĖS.

Nuo sausio pirmos dienos., 
šių metų, Clncagoj nelaimėse 
su automobiliais jau užmušti 
trysdešimts penki žmonės. Per
eitą šeštadienį ir sekmadienį 
užmušta apie devyni žmonės. 
Miesto taryba rengiasi pradėti 
kampaniją prieš prasižengėlius 
automobilistus.

Audito- 
didžioji

Vasario 19 dieną, 
rium teatre, prasidės 
Opera. Toj operoj Feodoras 
Šaliapinas, milžinas rusų ba
sas, pasižadėjo dainuoti keturis 
ar penkis kartus. «

Šaliapinas Pmsų Operoj pa
sirodys Boris Godunovo rolėj. 
Chicagiečiai operos lankytojai, 

 

kuriems teko girdėti milžiną 
rusų basą “Mefistofelle” er- 
statyme Didžiojoj Chięfagos 
Operoj, turės progos išgirsti 
šaliapiną labai svarbioj Boriso 
Godunovo rolėj.

teatrų jau padarė pirmuosius 
žingsnius. Jie nutarė susijungti 
po vardu naujos firmos Shu- 
bert-Erlanger asociacijos. Tai$ 
teatrais yra: Garrick, Princess, 
Great Northern, Playhouse, 
Shubert Central, La Šalie, Co- 
lonial, Blackstone, Illinois, 
Pawers ir Olympic.

tėvai gimė ir augo. Tuo tikslu 
jie ir kviečia drg. Bielinį kal
bėti ir rengia jo pagerbimui 
koncertų.

Mes tikimės, kad jaunuolių 
koncerte bus publikos kupinai.
Publika eis į jų koncertų pa-' - 
sididžiuodama, nes juk Jaunuo-j 
lių Orkestrą pradedi duoti gir- L. 
tinų pavyzdžių ir suaugusiems.

— Balandėlis.

Koncertas pavyko vidutiniai. 
Žmonių susirinko virš trijų 
šimtų. Vėliname - geriausio 
pasisekimo svečiui M. Petrau
skui. — Report

tarputynas užmuša
SKAUSMĄ Dabar yra sveikas.

Parlėkė laukinės antys
Chicagiečiai laukia pavasario.

toli pavasaris? Oro 
mėgina tą klausimą 

Pasak jų, chicagie- 
susilauks vieno šalto-

Pereitą sekmadienį, sausio 
21 d., ęiūcagą aplankė pavasa
rio svečiai — parlėkė laukinės 
antys. Tai yra nepaprastas 
ankstybas atsilankymas lauki
nių ančių ir nežinia ar jos il
gam laikui čia apsigyvens. Oro 
žinovai aiškina, kad laukines 
antys nujaučia besiartinantį 

šaltą orą pietuose ir dėl tos 
priežasties jos traukiasi į šiau
rius.

Chicagiečiams svarbu žinoti, 
ir dar 
spėjikai 
atsakyti, 
čia i dar
ko periodo apie vasario 19 die
ną. Numatoma, kad tuo lai
ku temperatūra nupuls apie 26 
laipsnius žemiau. Po to vidu
tinė temperatūra busianti apie 
20 laipsnių žemesnė negu da
bar, bet nepulsianti žemiau 
sero, — temperatūra busianti 
apie 10 laipsnių pūkščiau zero. 
Oro spėjikai praneša, kad šaltas 
oras užeis pradžioj balandžio 
mėnesio. Po to šalčių daugiau 
nebebusią ir k6vo mėnuo busiąs 
nepaprastai gražus ir šiltas, 
taigi galima laukti ankstybo 
pavasario. •

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS 
TOJASI.

PLĖ-

uždegimo 
chicagie- 
sveikatos

Pavojinga plaučių 
liga pradėjo plėtotis 
čių tarpe. Pasak 
komisionieriaus Dr. Herman N. 
Bundeseno, apie 60 nuoš. chi- 
cagiečių yra užsikrėtę pavojin
gos ligos gemalais. Šiame mė
nesy nuo plaučių uždegimo 
jau mirę 272 asmenys. Tai 
reiškia 137 daugiau negu tuo 
pačiu laikotarpiu pereitais me
tai. Peraugėdamas publiką, 
sveikatos komisionjierius duo
da sekamų patarimų:

“Kiekvienas asmuo turįs šal
tį turėtų būti namie, imti karš-

kštinimąsi ir saugotis šalčio 
per dvi dieni.

“Kambariai ofisuose ir visur 
kitur turėtų būti laikomi drėg
nais, kadangi sausa atmosfera 
traukia drėgnumą iŠ nosių ir 
gerklės ir tuomi padaro žmo
nes lengviau pasiduodančiais 
plaučių uždegimui.” '

Prisilaikymas tų paprastų 
taisyklių pašalintų daug susir
gimų.

200 KRAUTUVIŲ ATSISAKĖ 
PABRANGINTI PIENĄ.

Du šimtai krautuvių, kurios 
perktf pieną tiesioginiai iš fer
merių, atsiaskė pakelti pieno 
kainą kartu su pieno parupini- 
■mo kompanijomis. Pastaro
sios dabar ima už pieną vieną 
centą brangiau — 13 centų 
kvortai. Taip bent praneša p. 
R. J. Poole sekretorius bran
gumo pragyvenimo komiteto. 
Pasak jo, krautuves, kurios at
sisakė. pakelti pieno kainą, par
duosią nčios pieno kvortą po 10 
centų ir ant toliau.

TEATRAI VIENIJASI.
.Chicagos Midunniesčio teat

rai nutarė susivienyti. Vienuo
lika iš šešiolikos vidurmiesčio

CHICAGOS OMNIBUSŲ 
KOMPANIJA AUGA.

..Chicagos Omnibusų kompa
nija, kuri grasina pagimdyti, 
aštrią kompeticiją su gatveka- 
rių kompanija, sparčiai auga. 
John Hertz, Yedlovv Cab Manu- 
facturos kompanijos preziden
tas, pranešė, kad tapę nupirkta 
vienuolikos akrų piečius po 
num. 5801 Diekens avė. staty
mui naujos dirbtuvės kur bus 
gaminami* nauji omnibusai.

Lietuviu Rateliuose
Koncertas ir prakalbos

Rengia Jaunuolių Orkestrą.

Ateinantį trečiadienį, sausio 
24 dieną, Mildos salėj įvyks 
labai puikus koncertas su įdo
miomis pakalbomis. Tą kon
certą rengia Jaunuolių Orkest
rą pagerbimui drg. K. Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo, kurs dabartiniu 
laiku maršrutuoja lietuvių ko
lonijose.

Koncerto programas bus la
bai puikus ir įdomus ir jį iš
pildys patys jaunuoliai. Daly
vaus Jaunuolių Choras, solistai 
ir orkestrą; kalbės drg. K. Bie
linis.

Prie progos reikia pastebėti, 
kad Jaunuolių Orkestrą mažu 
pamažu pradeda užimti labai 
svarbią vietą lietuvių meno sri
ty. Orkestroyrandasi daug jau
nų berniukų ir mergaičių, ku
rie yra gerai išsilavinę* griežti 
visokiais muzikaliniais instru
mentais. Tai labai girtinas ir 
džiuginantis apsireiškimas jau-

Tai dar Jie viskas. Jaunuoliai 
apart 'lavinimosi muzikoj,mo
kinasi lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos, scenos ir dainavimo. 
Visose tose srityse jie uoliai 
darbuojasi ir yra jau gana toli 
nužengę.

Dar daugiau. Jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie sudaro orkest
rą, pradeda įdomauti 'ir Lietu
va. Nors jie visi čiagimiai, bet 
jų sieloje gludi noras arčiau 
susipažinti su Lietuva, kur jų

M. Petrausko koncertas
Pereitą sekmadienį, sausio 

21 <1., Bovven Hali (Hull Hou- 
se) salėj, įvyko Miko Petraus
ko koncertas. Programe daly
vavo apart M. Petrausko, p-ia 
Valerija Bručienė, p-lė Marė 
Slapikaitė ir p. A. Pocius.

Mikas Petrauskas, kaipo te
noras, turi gerai išlavintą bal
są. Jis sudainavo keletą dai
nų iš parinktinių operų ir ke
lias liaudies daineles. Ypatin
gai man labai patiko liaudies 
dainelės, kurios jam sekasi ge
riau dainuoti negu operos. Man 
rodos, jei M. Petrauskas savo 
koncertuose dainuotų išimtinai 
liaudies daineles, publikos du 
syk diiugiau sutrauktų. Publi
kai labai patiko liaudies daine
lės: “Kur josi”?, “Devynios pa
čios” ir “Kriaučius”. ir k.

P-nia Valerija Bručienė, 
soprano, sudainavo vidutiniai 
kelias daineles. Reikia paste
bėti, kad iai V. Bručienei 
geriau f] asi dainuoti žemes
nėmis laidomis.

Pn. Ą. Pocius paskambino 
pianu
labai gerai išėjo. Iš visko ma
tyti, Pocius yra vienas geriau
sių lietuvių pianistų.

P-lė Marė Slapikaitė, kontra- 
altas, dar chicagiečiams negir
dėta dainininkė. Kol kas, ma
tyt, ji tik lavinasi. Vėliau ir 
iš jos gali būti dainininkė.

P-nia Bručienė ir p. M. Pet
rauskas buyto apdovanoti gelių 
bukietais.

elis gabalėlius, kurie

I LIETUVA
VVhfte Star Line 

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal. 28 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31.; bąl. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. *5; geg;. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais 

American Line
New York į Plymouth, Cherboiįrg, 

Hamburg.
Minnekahda 3 klesos) Sausio 25 d. 
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

*Naujos 8 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwetfp 

Zeeland vas. 10;
Samland vas. 17;

Geras maistas, 
riai. Didelės viešos erčios. Prieina- 
nvos kelionės kainos 
važiuojantiems į Amėriką

Lapland vas. 24
Kroonland kov. 3

Uždaromi kamba-

jusų draugams

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. Dearborn St., Chicago, III.

1.................. ............. .
KODĖL LIETUVIAI KELIAU

JA ANT ROYAL MAIL 
LINIJOS LAIVŲ

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

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

DEL TAMSTOS paties palankumo 
ir kelionėje gerumo, pirk laivakortes 
sau ir savo draugams i Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką ant ROYAL MAIL 
IJNIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. VVashington St., 
Chicago, 11!.^

Iš “Birutės”
CHICAGIEČIAMS LAUKTU

VIŲ. V
“Birutės” inętiltiainė susinu- 

kime, lakytame gegužio men., 
1922 m. buvo pakeltas klausi
mas apie “Birutes” veikimų 
ateityje. Kadangi ši draugija 
yra nusistačius lietuviams teik
ti tik kuogei-iausius perstaty- 
mus ir koncertus, buvo propo- 
nuojama, kad vieton lošti arba 
dainuoti įlaug vekalų, “Birutė” 
dėtų pastangų surengimui pen
kių gražių vakarų, tai yra ba
lių Masonic Temple svetainėj 
rugsėjo mėnesyj, 1922 m., di
delį koncertų, lapkričio mėne
syj, 1922 m., maskaradų sutik
ti Naujus Metus, du aktus ope
ros vasario mėnesyj, 1923 m., 
ir užbaigti sezonų su antru ba-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Tarputynas GREITAI užmuša 
skausmą! Mokslas pasako mums, 
kaip jis persėda tiesiog į skausmą. 
Pradeda skausmą varyti laukan tuo- __ . - . ... ,
jaus! Skausmas tuojaus pranyksta vuotas arzus» kad negalėjau mie- y vi va* (FATl n» tuon vvuino oirm Irn + n hmm olinV-
kaip nuzadėtas.

Naujas išradimas Turpo turi visas 
tarputyno stebėtinas gydomąsias jie- 
gas drauge su kitais nuostabiais gy
dančiais veiksniais. Jis nedegina, ne
perši, neužtraukia pūslių ir nesutepa 
—- jis nėra taukuotas ar atsiduodąs 
kuo! Prayaro šaltį, gerkles skaudė
jimą, kokliušą, tonsilitą, reumatinius 
skausmus, dieglį iš klubo, plaučių plė
vės uždegimą, katarą ir neuralgiją. 
Jis akymirkoj palengvina galvos 
skaudėjimą, kojoms nesmagumą, nu
degimus, įpiovinius/skausfnus ir gry- 
žtelSjimus.

Turpo turi tokią stebėtiną persisė- 
dančią gydomą jiegą, kad, nors var
tojamas laukutiniai, kūnas tuojaus jį 
sugeria. Tik patrynus truputį į 
krutinę ar kaklą jis susigeria ir vei
kia taip greitai, kad silpna kvapsnis 
mažne tuojaus pajaučiama kvape.

Turpo prašalina reumatinius skaus
mus, dieglį klube, šaltj, gerklės skau
dėjimą, plaučių plėvės uždegimą, ka
tarą ir neuralgiją.

Kam kentėti? Nekęsk skausmo! 
Užmušk jj GREITAI su Turpo — tar
putyno tepuklu turinčiu taipgi kitus se 
nūs ištikimus vaistus, mentolį ir kam
parą. Gauk Turpo šiandien pas sa
vo aptiekininką — 30 centų ir 60c. 
slojikėliui.

Ponas J. B. Jacobs iš Carmi, III., 
rašo: “Pirm Nuga-Tone’o ėmimo apie 

■metai tam atgal aš buvau toks ner- 

goti ir visa mano sveikata buvo suny
kusi nuo persidirbimo. Aš užsisakiau 
Nuga-Tone’o vienam mėnesiui gydytis 
ir turiu pasakyti, kad aš nuo to laiko 
esu sveikas. , Iš širdies patariu imti 
Nuga-Tone’ą kiekvienam turinčiam 
menką sveikatą.” Nuga-Tone imasi 
kliūties iš pat dugno išvarydamas lau- i 
kan nuodus, pagerindamas virškinimą u. 
ir maitindamas bei sutaisydamas vi- \ 
sus gyvybinius organus. Pamėgink jį 
pats ir jsitikink. .Vienam.'pilnam mė
nesiui gyty s tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėju visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad jis 
suteiks pilną patenkinimą, arba pini
gai bus- grąžinami (garantiją rasi 
prie kiekvienos bonkelės), arba jį pa
siųs tiesiog apmokėtu paštu National 
Laboratory, 1038 S. Wabash Avė., 
Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

Lietuvių Dentistas patar-
# naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kie^ausią maistą. 
Garantuojame visą save darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan- 

| tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
1545 W. 47th St., 

Netoli Ashland Avė.

\

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
. Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapb1 j IX.HU 01^0 V* V/J* |#****o M.

pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
15448—M. Marcijonienei 
15450—K. Juciui 
15461—J. Ancicnei 
15463—^A. Dargužienei t 
15469—O. Verkienei 
15478—K. Povilaičiui 
15487—A. Radzevičiui 
15491—M. Navickaitei 
15504—K. Vaškienei 
15505—J. Klimavičiui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

15506—A. Klimavičiui 
15518—J. Jarusevičiutei 
12529—K. Kaukliui 
45532—A. Daukšienei 
15539—J. Bruzauskui 
15550—S. Valančiunukei 
15557—V. Saldukieuei 
15559—G. Šileikis 
15564—O. Stanislovaitei 
15565—J. Bernotui

-

Chicagieč iai

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai 
nuo lietuviškų centrų ir todėl negau-

nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite

HAUJ8EIM&S per paštą.
Pasta Jums atgabens Jūsų HAUIIEN&S

kasdien tą pačia dieną vakare
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būtį
Imkitą ir tuo jaus pasiųskite savo orderį.
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NAUJIENOS
1739 S. 'Halsted St., Chicago

Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti jnan 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 akii^ uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

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

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

Oiiso valandos: tik vakare nuo 6 iki
9. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Sergantį žmones yra užpralbmi 
% pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriatisi AMERIKOS IR EURO. 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

it
Privatinių
Ligų

Jeigu jus. turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, Ilk

Ofiso valandos 10-5 po piet. Ned81- 
dieniais 10-1 po piet. PanedMyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Dr. Natalija Žukauskas,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chronilkaa li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiat* mo
teriškų ir merginų ligų.

943 VV. 83rd Placo
Phoną Boulevard 6318 

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

.. . .  .... .. imi.... .. .... . „ ,■*— .  —M 
Dr. Anelė Kaushillas D. C. 

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduo

lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S'U kampas Leavitt SL

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

12 a. m.

r
Telefonas Y arda 0392

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

Diagnozą pagal sutarimą.
3247 Emerald Avė., (Sūcago, II!.

GARSINKITIES 
NAUJIENOJE .
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
PramoniečiŲ diskusijos

Diskusuota “bendras frontas”.

Sausio 16 d. Mildos svetai
nėj, Pasaulio Pramonės Darbi
ninkai lietuvių grupė suruošė 
diskusijas temoje “Bendras 
frontas.” Kalbėjo, ka$r tik no
rėjo.

Pirmiausia Šidiškis pasakė 
įžanginę diskusijų kalbą, išdės
tydamas reikalingumą darbi
ninkams “bendro fronto”, ypa
tingai dabar, kupmet ir vėl 
gresia naujas pasaulinis ka
ras.

“Darbo klasė turėtų sudary
ti stiprų bendrą frontą,” aiški
no Šidiškis, “bet ant nelaimės 
beveik visame pasauly komu
nistai suskaldė visas darbinin
kų organizacijas į partijas ir 
partijėles, kurios dabar peša
si tarp savęs ir nepagalvoja, 
kad pasaulio imperialistai ren
gia naują kraujo praliejimą.”

Pasak šidiškio, sudarymas 
bendro fronto butų galimas po 
Pasaulio Pramonės Darbinin
kų vėliava, po kuria butų ga
lima priimti ir socialistus, nes 
pastarieji nesą maskuoti, bet 
nuolat skelbę ir ■ tebėsk eibių 
darbininkams socializmo idė
jas, parlamentarinį veikimą ir 
progresuoja eidami evoliucijos 
keliu. Kadangi socialistai išlai
kę tokį savo partinį nusistaty
mą, nesiblašką iš kairės deši
nėn ir atgal, tai, pasak šidiš
kio, jie esą verti kredito ir su 
jais esą galima sudaryti bend
rą darbininkų frontą prieš ka
pitalizmą. •

Su komunistais tai padaryti 
nesą galima jokiu budu ir dėl 
sekamų priežasčių: pirmiau
siai komunistai prakeikę par
lamentarizmą, o dabar jį jau 
pripažinę geru ir patariu dar
bininkams dalyvauti rinkimų 
balsavimuose; koriiunistai sus
kaldę Socialistų Partiją ir iš 
jos pasitraukę deltį kad tos 
partijos programas buvęs jiems 
perdešinus, o dabar jie sutve
rę savo “Darbininkų partiją” 
ir parašę programą daug deši
nesnę negu Socialistų Partijos. 
Visa tai reiškią, kad komunis
tai, prisidengę bendro fronto 
skraiste, nori pasinaudoti iš 
darbininkų, kokiu nors budu 
juos prigaudfljni. Su tokiais 
maskuotais ir frazėmis apsi
dengusiais vdidmainiais, pa
sak šidiškio, negalima jokiu 
budu sudaryti bendro darbi
ninkų fronto.

Kitas kalbėjo apie darbinin
kų skaldymąsi ir jų lyderius. 
Pasak jo, darbininkai skaido
si tik dėl lyderių ir agitavo 
prieš lyderius nurodydamas, 
kad jų nereikią ilgai laikyti; 
lyderiais, bet kasmet rinkti 
naujus kiekvienoj darbininkų 
organizacijoj. Tuomet jie bu
sią darbininkams geresni.

. Trečias kalbėjo už komiter- 
ną nurodydamas, kad tik ko- 
miternas išvaduosiąs darbinin
kus ir kad tik po jo vėliava 
reikią daryti bendras frontas.

Ketvirtasis nurodė, kad po 
komiterno vardu slepiasi “'žu- 
likai ir darbininkų mulkinto
jai.”

Toliau diskusijuose ėmė bal
so komunistai. Apie tuos žmo
giukus neapsimoka kalbėti, tie
siog gaila vietos laikrašty. Tuo- 
mi diskusijos ir užsibaigė.

—Ak Kabardinas.

ŽUVO 35 ŽMONĖS.

Saliaphias dainuos Rūsy 
Operoj.

Rusų opera prasidės vasario 
19 dieną.

Vasario 19 dieną, Audito
rium teatre, prasidės didžioji 
Opera. Toj operoj Feodoras 
šaliapinas, milžinas rusų ba
sas, pasižadėjo dainuoti keturis 
ar penkis kartus. •

šaliapinas Rusų Operoj pa
sirodys Boris Godunovo rolėj. 
Chicagiečiai operos lankytojai, 
kuriems teko girdėti reųįžiną 
rusų basą “Mefistofelle” per
statyme Didžiojoj Chicagos 
Operoj, turės progos išgirsti 
Šaliapiną labai svarbioj Boriso 
Godunovd rolėj.

teatrų jau padarė pirmuosius 
žingsnius. Jie nutarė susijungti 
po vardu naujos firmos Shu- 
bert-Erlanger asociacijos. Tais 
teatrais yra: Garrick, Princesė, 
Grcat Northern, Playhouse, 
Shubert Central, La Šalie, Co- 
lonial, Blackstone, Illinois, 
Pawers ir Olympic.

---- ------- -—,—
CHICAGOS OMNIBUSŲ 

KOMPANIJA AUGA.
Chicagos Omnibusų kompa

nija, kuri grasina pagimdyti 
aštrią kompeticiją su gatveka- 
rių kompanija, sparčiai auga. 
John Hertz, Ydllow Cab Manu- 
facturos kompanijos preziden
tas, pranešė, kad tapę nupirkta 
vienuolikos akrų piečius po 
num. 5801 DiekenS” avė. staty
mui naujos dirbtuvės kur bus 
gaminami♦ na^ji omnibusai.

tėvai gimė ir augo. Tuo tikslu 
jie ir kviečia drg. Bielinį kal
bėti ir rengia jo pagerbimui 
koncertą.

Mes tikimės, kad jaunuolių 
koncerte bus publikos kupinai. 
Publika eis į jų koncertą
sididžiuodama, nes juk Jaunuo
lių Orkestrą pradeda duoti gir
tinų pavyzdžių ir suaugusiems.

— Balandėlis.

Koncertas pavyko vidutiniai. 
Žmonių susirinko virš trijų 
šimtų. Vėliname • geriausio 
pasisekimo svečiui M. Petrau
skui. — Report

I kad negalėjo miegoti.
SKAUSMį Dabar yra sveikas.

M. Petrausko koncertas

Nuo sausio pirmos dienos, 
šių metų, Cliicagoj nelaimėse 
su automobiliais jau užmušti 
trysdešimts penki žmonės. Per
eitą šeštadienį ir sekmadienį 
užmušta apie devyni žmonės. 
Miesto taryba rengiasi pradėti 
kampaniją prieš prasižengėlius 
automobilistus.

Parlėkė laukinės antys
Chicagiečiai laukia pavasario.

Pereitą sekmadienį, Sausio 
21 d., ęiiicagą aplankė pavasa
rio svečiai — parlėkė laukinės 
antys. Tai yra nepaprastas 
ankstybas atsilankymas lauki
nių ančių ir nežinia ar jos il
gam laikui čia apsigyvens. Oro 
žinovai aiškina, kad laukinės 
antys nujaučia besiartinantį 

šaltą orą pietuose ir dėl tos 
priežasties jos traukiasi į šiau
rius.

Chicagiečiams svarbu žinoti, 
ir dar toli pavasaris? Oro 
spėjikai mėgina tą klausimą 
atsakyti. Pasak jų, chicagie
čiai dar susilauks vieno šalto
ko periodo apie vasario 19 die
ną. Numatoma, kad tuo lai
ku temperatūra nupufs apie 26 
laipsnius žemiau. Po to vidu
tinė temperatūra busianti apie 
20 laipsnių žemesnė negu da
bar, bet nepulsianti žemiau 
^ero, — temperatūra busianti 
apie 10 laipsnių ^ukščiair zero. 
Oro spčjikai praneša, kad šaltas 
oras užeis pradžioj balandžio 
menesio. Po to šalčių daugiau 
nebebusią ir k6vo mėnuo Imsiąs 
nepaprastai gražus ir šiltas. 
Taigi galima laukti ankstybo 
pavasario. •

Lietuviu Rateliuose
Koncertas ir prakalbos

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS PLĖ
TOJASI.

Pavojinga plaučių uždegimo 
liga pradėjo plėtotis chicagie- 
čių tarpe. Pasak sveikatos 
komisionieriaus Dr. Herman N. 
Bundeseno, apie 60 nuoš. chi- 
cagiečių yra užsikrėtę pavojin
gos ligos gemalais. Šiame mė
nesy nuo plaučių uždegimo 
jau mirę 272 asmenys. Tai 
reiškia 137 daugiau negu tuo 
pačiu laikotarpiu pereitais me
tai. Persegėdainas publiką, 
sveikatos komisioniierius duo
da sekamų patarimų:

“Kiekvienas asmuo turįs šal
tį turėtų būti namie, imti karš
tą maudynę, daryti fizinį man- 
kštinimąsi ir saugotis šalčio 
per dvi dieni.

“Kambariai ofisuose ir visur 
kitur turėtų būti laikomi drėg
nais, kadangi sausa atmosfera 
traukia drėgnumą iš nosių ir 
gerklės ir tuomi padaro žmo
nes lengviau pasiduodančiais 
plaukių uždegimui.” '

Prisilaikymas tų paprastų 
taisyklių pašalintų daug susir
gimų.

200 KRAUTUVIŲ ATSISAKĖ 
PABRANGINTI PIENĄ.

Du šimtai krautuvių, kurios 
perktf pieną tiesioginiai iš far- 
merių, atsiaskė pakelti pieno 
kainą kartu su pieno parupini- 
mo kompanijonus. Pastaro
sios dabar imą už pieną vieną 
centą brangiau — 13 centų 
kvortai. Taip bent praneša p. 
R. J. Poole sekretorius bran
gumo pragy veninio komiteto. 
Pasak jo, krautuves, kurios at
sisakė pakelti pieno kainą, par
duosią nčios pieno kvortą po 10 
centų ir ant toliau.

TEATRAI VIENIJASI.
Chicagos Midurmiesčio teat

rai nutarė susivienyti. Vienuo
lika iš šešiolikos vidiirmiesčio

Rengia Jaunuolių Orkestrą.
Ateinantį trečiadienį, sausi^ 

24 dieną, Mildos salėj įvyks 
labai puikus koncertas su įdo
miomis pakalbomis. Tą kon
certą rengia Jaunuolių Orkest
rą pagerbimui drg. K. Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo, kurs dabartiniu 
laiku maršrutuoja lietuvių ko
lonijose.

Koncerto programas bus la
bai puikus ir įdomus ir jį iš
pildys patys jaunuoliai. Daly
vaus Jaunuolių Choras, solistai 
ir orkestrą; kalbės drg. K. Bie
linis'.

Prie progos reikia pastebėti, 
kad Jaunuolių Orkestrą mažu 
pamažu pradeda užimti labai 
svarbią vietą lietuvių meno sri
ty. Orkestroj/randasi daug jau
nų berniukų ir mergaičių, ku
rie yra gerai išsilavinu griežti 
visokiais muzikaliniais instru
mentais. Tai labai girtinas ir 
džiuginantis apsireiškimas jau
nuolių tarpe.

'lai dar neviskas. Jaunuoliai 
apart 'lavinimosi muzikoj,mo
kinasi lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos, scenos ir dainavimo. 
Visose tose srityse jie uoliai 
darbuojasi ir yra jau gana toli 
nužengę.

Dar daugiau. Jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie sudaro orkest
rą, pradeda įdomauti 'ir Lietu
va. Nors jie visi čiagimiai, bet 
jų sieloje gludi noras arčiau 
susipažinti su Lietuva, kur jų

Pereitą sekmadienį, sausio 
21 d.,4įBowen Hali (Hull Hou- 
se) salėj, įvyko Miko Petraus
ko koncertas. Programe daly
vavo apart M. Petrausko, p-ia 
Valerija Bručienė, p-lč Marė 
Slapikaitė ir p. A. Pocius.

Mikas Petrauskas, kaipo te
noras, turi gerai išlavintą bal
są. Jis sudainavo keletą dai
nų iš parinktinių operų ir ke
lias liaudies daineles. Ypatin
gai man labai patiko liaudies 
dainelės, kurios jam sekasi ge
riau dainuoti negu operos. Man 
rodos, jei M. Petrauskas^ savo 
koncertuose dainuotų išimtinai 
liaudies daineles, publikos du 
syk daugiau sutrauktų. Publi
kai labai patiko liaudies daine
lės: “Kur josi”?, “Devynios pa
čios” ir “Kriaučius”. ir k.

Iš “Birutės"
CHICAGIEČIAMS LAUKTU

VIŲ.
“Birutės” metiniame sustin

kime, lakytame gegužio mėn., 
1922 m. buvo pakeltas klausi
mas apie “Birutės” veikimą 
ateityje. Kadangi ši draugija 
yra nusistačius lietuviams teik
ti tik kuogeriausius perstaty
mus ir koncertus, buvo propo- 
nuojama, kad vieton lošti arba 
dainuoti daug vekalų, “Birutė” 
dėtų pastangų surengimui pen
čių gražių vakarų, tai yra ba
lių Masonic Temple svetainėj 
rugsėjo mėnesyj, 1922 m., di
delį koncertą, lapkričio mėne
syj, 1922 m., maskaradą sulik
ti Naujus Metus, du aktus ope
ros vasario mėnesyj, 1923 m., 
ir užbaigti sezoną sU antru ba-

•( Tąsa ant 6to pusi.)

P-nia Valerija Bručienė, 
soprano, sudainavo vidutiniai 
kelias daineles. Reikia paste
bėti, kad p-niai V. Bručienei 
geriau sekasi dainuoti žemes
nėmis gaidomis.

Pn. A. Pocius paskambino 
pianu gabalėlius, kurie 
labai gerai išėjo. Iš visko ma
tyti, Pocius yra \ienas geriau
sių lietuvių pfciistų.

P-lė Marė Slapikaitė, kontra- 
altas, dar chicagiečiams negir
dėta dainininkė. Kol kas, ma
tyt, ji tik lavinasi. Vėliau ir 
iš jos gali būti dainininkė.

P-nia Bručienė ir p. M. Pet
rauskas buvo apdovanoti gelių 
bukietais.

ar Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal. 28 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. ‘5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
Minnekahda 3 klesos) Sausio 25 d. 
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22

•Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwetp 

Zeeland vas. 10;
Samiand vas. 17;

Geras maistas.
riai. Didelės viešos erčios, 
mos kelionės
važiuojantiems į Amėriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. Dearbom St.. Chieago, III.

Lapland vas. 24 
Kroonland kov. 3

Uždaromi kamba- 
Prieina- 

kainos jūsų draugams 
ika.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ

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

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

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

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chieago, III/'

A 
Ponas J. B. Jacobs iš Carini, III.,

i 
metai tam atgal aš buvau toks ner-

goti ir visa mano sveikata buvo suny
kusi nuo persidirbimo. Aš užsisakiau 
Nuga-Tone’o vienam mėnesiui gydytis 
ir turiu pasakyti, kad aš nuo to laiko 
osu sveikas. , Iš širdies patariu imti 
Nuga-Tone’ą kiekvienam turinčiam! 
menką sveikatą.” Nuga-Tone imasi 
kliūties iš pat dugno išvarydamas lau
kan nuodus, pagerindamas virškinimą 
ir maitindamas bei sutaisydamas vi
sus gyvybinius organus. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam' pilnam mė
nesiui gytys tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad jis 

Tnrn^Tnri tokia stebėtina nersisė- sutei,ks Piln4 patenkinimą, arba pini- 
gai bus, grąžinami, (garantiją „rasi 

tojamas laukutiniai, kūnas tuojaus jį 
sugeria. Tik patrynus truputį į 
krutinę ar kaklą jis susigeria ir vei
kia taip greitai, kad silpna kvapsnis 
mažne tuojaus pajaučiama kvape.

Turpo prašalina reumatinius skaus
mus, dieglį klube, šaltį, gerklės skau
dėjimą, plaučių plėvės uždegimą, ka
tarą ir neuralgiją.

Kam kentėti? Nekęsk skausmo! 
Užmušk jį GREITAI su Turpo — tar- 
putyno tepuklu turinčiu taipgi kitus se 
nūs ištikimus vaistus, mentolį ir kam
parą. Gauk Turpo šiandien pas sa
vo aptiekininką — 30 centų ir 60c. 
slojikėliui.

Tarputynas GREITAI užmuša 
skausmą! Mokslas pasako mums, ,T _
kaip jis persėda tiesiog į skausmą. A1,m Nuga-loneo ėmimo apie

iL.i. ~ mptm tam aferai a« niivan tnks ner- Pradeda skausmą varyti laukan tuo- . , , ...
jaus! Skausmas tuojaus pranyksta al2us. kad nogėjau mie-
kaip nuzadėtas.

Naujas išradimas Turpo turi visas 
tarputyno stebėtinas gydomąsias jie- 
gas drauge su kitais nuostabiais gy
dančiais veiksniais. Jis nedegina, ne
perši, neužtraukia pūslių ir nesutepa 
— jis nėra taukuotas ar atsiduodąs 
kuo! Prayaro šaltį, gerklės skaudė
jimą, kokliušą, tonsilitą, reumatinius 
skausmus, dieglį iš klubo, plaučių plė
vės uždegimą, katarą ir neuralgiją. 
Jis aky mirko  j palengvina galvos 
skaudėjimą, kojoms nesmagumą, nu
degimus, įpiovimus,'skausmus ir gry- 
žtelSjimus.f—
dančią' gydomą jiegą, kad, nors var- kickvicįos bonkejJs)i a pa. 

siųs tiesiog apmokėtu paštu National 
Laboratory, 1038 S. Wabash Avė., 
Chieago, pasiuntus jiems $1.00.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
• Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
15448—M. Marcijonienei 
15450—-K. Juciui 
15461—J. Ancicnei
15463—A. Dargužienei , 
15469—O. Verkienei 
15478—K. Povilaičiui 
15487—A. Radzevičiui 
15491—M. Navickaitei 
15504—K. Vaškienei - 
15505—J. Klimavičiui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Lietuvių patar-

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

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

15506—A. Klimavičiui 
15518—J. Jarusevičiutei 
12529—K. Kaukliui 
•15532—A. Daukšienei 
15539—J. Bruzauskui 
15550—S. Valančiunukei 
15557—V. Saldukieuei 
15559—G. Šileikis 
15564—O. Stanislovaitei 
15565—J. Bernotui

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

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

DR. SERNER, ŠERNAS 
3315 So. Hdlsted St. Chieago, 111?

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

Chicagieč iat

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai

nuo lietuviškų centrų ir todėl negau

nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite 

per paštą.
Pasta Jums atgabens Jūsų MAUJIIS&MS

kasdien tą pačia dieną vakare

Be NAUJIENŲ juk Jus negalite butj

Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SUChicago

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

Vardas ir Pavardė

EURO-

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

įsi AMERIKOS IR 
gydymo budai nuo

Jeigu jus. turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi

Serganti žmonės yra užpraibmi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI
Geriausi 
POS

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

it
Privatinių 
Ligų

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to auglio 

Priėmimo kambarys 506, 
Chieago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedBl- 
dieniais 10-1 po piet. PanedSIyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDESIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Dr. Natalija Žukauskas,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taiĮ/į^-fr'nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 VV. 33rd Piace
Phone Boulevard 6318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

U.................... 1111 ..................... .. Į II III......................  I ■»

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 

J> 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. «

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS'
Diagnozą pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chieago, III.GARS1NK1TIES NAUJIENOSE
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NAUJIENOS, Chieago, M.

Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

lium. Ir iš tų penkių vakarų 
akcentą dėti ant koncerto ir 
operos.

Taip buvo nutarta ir valdyba 
veikė sulig šiuo planu. Pirmu
tinis balius, koncertas ir mas
karadas buvo labai pasekmingi 
ir finansiniu ir dailės atžvil
giais. /

Prie operos pastatymo pir
miausia reikėjo gauti vertimą. 
Pasirodė, kad sunku rasti ver
tėją. Valdyba jau pereitą va
sarą tarėsi su nekuriais chica- 
giečhųs, bet nū vienas jų ne
galėjo apsiimti, neturėdami 
laiko tokiam dideliam darbui. 
Buvo rašyta Lietuvon, Vokieti
jon, New Yorkan ir į įvairias 
muzikos įstaigas, ir tuzinai ko
pijų šių laiškų ir į juos atsa
kymai guli sudėti “Birutes” šė
pose, bet nieko tikra jie nepa
sako. Galų gale atėjo žinia, 
kad atvažiuoja iš Lietuvos 
Operos artistai, kurie atsivežę 

*su savim vertinius ne vienos, 
bet kelių operų. Laukta jų. 
Bet pasirodė, kad jie* koncer
tuos po visą Ameriką iki vėlam 
pavasariui, taip kad su jais ne
galima pradėti darbą šį sezoną.

Negavus vertimo privertė 
“Birulės” valdybą palikti ope
ros statymą tolesniam laikui, 
ir tokiu budu kiek pakeisti šio 
sezono planus.

Nauji planai yra paremti 
maždaug ant publikos opinijos, 
ant publikos noro. Dauguma 
Amerikos lietuvių gyvena tą 
patį greitą skubų gyvenimą, 
kurį amerikiečiai biznieriai 
kenčia. Jie kelia anksti, dirba 
iki vėlumai nakties, ir visados 
skubina. Tas gyvenimas ir dar
bas juos nuvargina taip, kad 
pabaigę savo dienos darbą jie 
nenori daugiau matyti ne gir
dėti apie kitų vargus ir tra
gedijas, bet, idant' nuraminti 
savo’ įtemptus nervus, ieško 

tokios diversijos, kuri juos pa
linksmintų ir prajuokintų ir 
padėtų jiems užmrišli tą bota
gą padarytą iš Amerikos dole
rių, kuris verčia juo*s bėgti 
kasdienines biznio lenktynes.

Vieton operos “Birutė” da
bar statys didelę muzikalę ko
medija dideliam teatre, vidur
iu iesty j e, prie simfonijos or- 
kestros. Veikalas yra verstas 
ir angių kalbos, lengvo turinio 
ir pilnas juokų. “Birutės” fi
nansų sekretorius pradėjo ro
kuoti, kiek juokų tas veikalas 
turi. Surokavo iki 673 ir su
klydo besijuokdamas* taip ka< 
iki šiol nežinoma, kiek ten juo
kų ištikro yra. Bet jis visgi 
rokuoja, kad neturėtų būt leis
ta pirkti bilietų tiems, kurie 
bijosi gerai ir garsiai juoktis.

Sekitex “Naujienas” dėl to
lesnių žinių apie šio veikalo pa
statymą.

“Birutės” choras bus padi
dintas iki 100 narių. ,v Chicagos 
jaunuomenė ir muzikos mylė
tojai, kurie nori dalyvauti šia
me veikale, yra kviečiami prisi
rašyti tuojaus. xYra nepaprasta

proga, ypač altams ir teno
rams. Repeticijos įvyksta ket 
virtadieniais 8 vai. vak. Mark 
White ’lSąuare svetainėj, prie 
30-tos ir Halsted gatvių. Atei
kite ateinantį ketvirtadienį.—X.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel
pimo Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutj, 355 Kensin^ton 
Avė., su reikalais viršrnineto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAi

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Antradienis, Sausis 23, 1923

NAMAI-ZEME. ~
MOTERŲ

REIKALAUJAMA MERGI
NŲ prie lengvo darbo dirbtu
vėj.

VYRŲ

Pranešam draugams ir pažįsta
miems, kad Vincentas Kareiva mirė 
nuo plaučių uždegimo Grand Rapids, 
Mich. Jis paėjo iš Lietuvos, Kauno 
gub., Telšių apskr., Žarėnų vals.; apie 
8 metai kaip iš Lietuves; ilgus me
tus gyveno Chieago Heights; praeitą 
metą liepos mėn. atvyko į Grand 
Rapids ir čia patiko mirtį. Plačiau 
norinti sužinoti apie jo mirtį kreipki
tės žemiau nurodytu adresu. Jis mirė 
sausio 20 d. 1923 m., 6 vai. vakare; 
bus palaidotas sausio 23 d.

Zigmondas Kundrotas 
1738 Elizabeth Avė. N. W.

Grand. Rapids, Mich.

Tel. Lafayette 4223
Plmnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
S22S W. 38th St, Chieago. IU.

, „ .-Į,-*

DAVID Rl'TTER & COJ 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai iš retai] 
kiemų. Visur pristatom.

, South Side ofisas 8801 Normai Ar. 
n Tel. Yards 2296.

Svarbus susirinkimas
Bendras Komitetas svarstys 
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventę.
Chicagos pažangiosios visuo

menes bendras komitetas, kurs 
rūpinosi suruošti Lietuvos Ne
priklausomybės šventės ap- 
vaikščiojimą, šiandien turės 
savo susirinkimą Jono Maze- 
liausko svetainėj, 3259 So. 
Union avė., 8 vai. vakare. Ta 
šventė bus 5-metinis paminė
jimas Lietuvos Nepriklausomy
bės.

Bendro komiteto nariai kvie
čiami laiku susirinkti galuti
nam pasitarimui apvaikščioji- 
mo reikalu. Taipgi yra kvie
čiami ir kitų organizacijų at
stovai atsilankyti ir prisidėti j 
prie bendro darbo ir įveikti vi-1 
siems bendrai šiame reikale.

K. J. Demereckis
B. K. Sękretorius.

T0WN OF LAKE.
Lietuvių darbuotė.

Susivienijimas Lietuviškų 
Organizacijų turėjo nepapras
tą susirinkimą, sausio 19 d., p. 
J. Letuko svet., 4525 South 
VVood gat.

Susirinkę nuo įvairių draugi- 
ų atstovai nutarė prisidėti ben 

drai prie Chicagos Lietuvių 
Tarybos ir Susivienijimo Drau
gijų ant Bridgcporto apvaikš
čioti Lietuvos Nepriklausomy
bes šventę, vasario 16 dieną, 
1923 m. '

ši šventė yra viena ' iš svar
biausių švenčių Lietuvos istori- 
oj, ir tuo atžvilgiu lietuvių vi

suomene iš visų kolonijų turč
ių sueiti į vieną didelę grupę 
ir išreikšti savo užuojautą Lie
tuvai.

Kitas susirinkimas bus laiko
mas vasario 5 d.> J. 
svet., 4523 So. Wood 
vai. vak. Geistina, kad 
kytų ne tik atstovai, 
draugijų valdybos.

L. Geležinis, pirm.

Lot ūko 
jat., 8 
atsilan- 
bet ir

. PraneSImpi
Koncertas ir Prakalbos. Pagerbi

mui Drg. K. Bielinio. Rengia Jaunuo
lių Orkestras. Dalyvauja Jaunuolių 
'Choras, solistai ir orkestras. Kalbės 
d. K. Bielinis Seredoj, Sausio 24, 1923, 
Mildos Salėj, 3142 S. Halsted St., 
Bridgeporte. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga — 25č. širdingai kviečia visus.

Rengėjai.

Rengiama Apvaikščiojiipas vasario 
16 d., paminėjimui penkių metų su
kaktuvių Lietuvos nepriklausomybės. 
Bendro komiteto susirinkimas įvyks 
sausio 23 <1., 8 vai. vakare, Mazelaus- 
kc svet., 3259 S. Union Avė. Komite
to nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
bus galutinas pasitarimas apvaikščio- 
jimo reika(le. Kviečiami ir kitų orga
nizacijų atstovai atsilankyti ir pfisi-i 
dėti prie bendro darbe.

Kaz. J. Demereckis,
/ Bendro Komit. Rašt.

Birutiečių Domei. Extra Repeticija 
vienų 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.

Indiana Harbor, Ind. — Prakalbos 
su paveikslais įvyks sausic 23 d., 7:30 
v. v., Catherine House. Meldžiame vi
sus atsilankyti, nes bus geri kalbėto
jai ir geri paveikslai. “Kviečia

Jonas Rodinas.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 1 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. -— Sekr. A. GrebeEs.

L. L. F. 1-os kp. susirinkimas įvyks 
šiandien, 7:80 v. v., Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. Rinkimas nau
dos valdybos ir kiti svarbus reikalai. 
Kviečiami pribūti. —P. DuĖckas, pir.

West Side. —- Sausio 25 d. įvyksta 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais M. Meldažio svetainėj, 23 pi. n 
So. Oakley Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tėma prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje”. Visi kviečiami atsilankyti j 
šias prakalbas, lai nė vieno nestokuo- 
ja. —Kviečia L. L. F. 1 Kp.

“Birutės” reguliariška repeticija, vi
siems nariams dalyvaujant, įvyks ket- 
viitadieny. sausio 25, 8 vai. vak., 
Mari White Sąvare Svętainėje. — 
prie SO-os ir Halsted gt. Kadangi cho
ras bus padidintas, naujam veikalui 
pastatyti, “Birutė” kvieč’a naujus na
riu? prisirašyti tuojau.-:. Vėliau jstop- 
narini negalės dalyvauti šiame veika
le. —“Birute.”

PAJIEŠKAU savo draugo Jono 
Shemboro, pirmiau gyveno Rockdale, 
III., o potam išvažiavo į Minersvvillc, 
Pa. ir dirbo anglių kasyklose. Jau il
gas laikas kaip apie jį nieko nežinau. 
Meldžiu atsiliepti pats arba kas jį ži
note, pranešti, nes yra svarbių reika
lų iš Lietuvos nuo jo motinos.

Jurgis Endrulaitis,
514 Moen Avė.,, Rockdale Joliet, III.

PAJIEŠKAU savo draugės Elzbie
tos Zigmantienės. Pirmiaus gyveno 
Benki, 111.; girdėjau gyvenant ją St. 
I.ouis, Mo. Meldžiu atsišaukt, arba 
draugai i? pažįstami malonėkit pra
nešti.

Apna Zukauski
1614 W. 46 St., Chieago, III.

APSIVEDIMAt.
JIEŠKAU apsivedimui augusios mer
ginos ar našlės nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš pats esu 45 metų am
žiaus, turiu 2 namus, vieną išranduo- 
ju, kitam pats gyvenu. Našlė turi būt 
be vaikų, aš taipgi be vaikų, esu ne
vedęs, dirbu kasyklose. Man reikia 
gaspadinės; turiu perdaug darbų, vie
nas negaliu apeiti: turiu daug daržų 
sodinti. Kuri myli daržus • sodint 
prašau atsišaukt adresu: A. Mitchell, 
603 N. Madison West Frankford, 
III. 7
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ISRENDAVOJIMUI
ANT RANDOS daktarui ofi

sas 3101 ir 3103 South Halsted 
St.

Kampas 31 St
Klauskit Tel. Stęvvart 4691

ATYDOS DAKTARAMS, ar advo
katams, akušerkoms, Real Estate biz
niui ant randos ruimai viršminėtiems 
bizniams, ant 2-rų lubų ir kampo 
32nd St. ir Halsted St.

3150 So. Halsted St..
Tel. Boul. 3305.

SIŪLYMAI KAMBARIU
DUODU 3 ruimus gyvenimui 

už prižiūrėjimą ir pakurinimą 
bailerio. Ruimai šviesus ir šva
rus. Kreipkitės. 3117 S. Union 
Avė., 2ros lubos.

JIESKU DARBO
PAJIEŠKAU darbo į pekarnę 

už antrarankį. Turiu 2 metų pa
tyrimą. Malonėkite pranešt per 
laišką.

Aušros Knygynas
1614 W. 46 St., Box 1

JIEŠKAU darbo ant farmos. Esu 
nevedęs. Moku visą farmos darbą ir 
sutaisau visokias mašinas, — trakto
rius ir automobilius. Patyrimas 
metų. Kreipkitės:, •

Juozas Bertulis 
4625 So. Marshfield Avė.

10

JIEŠKAU buČerio darbo, turiu 5 
metų patyrimą tame darbe. Taipgi 
esu kukorius-virėjas II. Jei kam rei
kia tokio darbininko, malonėkit kreip
tis sekamu adresu:

Jurgis Kuraitis
6602 S. Ix)we Avė.

Phone Wentworth 1104

REIKIA DARBININKŲ >
MOTERŲ

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Prie Union Special ir Wilcox 
& Gibbs pajiega varomų siuva
mų mašinų. Mes duosim jums 
mokesnį nuo dienų jums besimo
kinant darbo.
THE MOSES RO$ENTHAL CO.

/ 913 W. Vari Buren St.
6 (iūbos

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 MINIATURE LAMP 
DIVISION 

2243 W. Harrison St.

REIKALAUJA merginų prie 
lengvo darbo dirbtuvėj.

Kreiptis

Englander Spring Bed Co.
3910 Lowe Avė.

3 blokai į rytus nuo Halsted gt.

Atsišauki!
Gits Bros. Mfg. Co.
1940 S. Ęilbourn Avė.

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti. x , 
AMERICAN CAN ’COMPANY

3951 South Canal St.
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

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 nuc/pra- 
džios. - /

JOHN R. MASOM,
41fs. Sangamor^St

6 lubos. (

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

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

Tel. Yards 154G

REIKALINGA apysenė žmo
na ligoniui prižiūrėti ir namus 
pridaboti. Atsišaukti:

4215 S. Mozart St. 
2-os lubos

REIKALAUJAMA mergi
nų prie lengvo darbo dirbtu- 

~ • ivej.
• Hamilton Glass Co.
4801 S. Maplewood Avė

-------------------- ...... .. ---------------------—

PAJIEŠKAU senos moters na
mų pridaboti. Atsišaukite tuo- 
jaus. Galima matytis tik vaka
rais po 5 vai.

1819 S. Union Avė.
1 lubos.

a............ — . 

REIKIA DARBININKU
________ VYRŲ :

KARINIŲ KABPENDERIŲ 
prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Car and Foiuųlry Co., *2310 S. 
Panilina Street.

GERAI ĮSIGYVENUSI firma rei
kalauja prityrusio pardavėjo, kuris 
turi prityrimo pardavinėti nekrutamą 
turtą ar apsidraudimą plačia pažin
timi savo apvlinkėj.

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

REIKALINGAS kukorius, 
gerai suprantantis savo . darbą 
ir moteris prie virtuvės darbo. 
Atsišaukite tuojaus.

National Restaurant,

Darbininkų 
reikalauja 
t rokerių 

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 

Riverdalę, III. »

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

ANSHEL SHAMBERG, 
459 N. Wood St.

REIKALAUJAMA vyrų; geras mo
kesnes, nuolatinis darbas musų dirb
tuvėj; darbas dienomis ar naktimis. 
Ateik prisirengęs prie darbo.

Western Felt Works 
4115 Ogden Avė. 

arti 22 ir Crawford Avė.

REIKALINGAS VYRAS LENG- 
vam darbui į lietuvišką įstaigą — 
anksti rytą išnešioti “Naujienas” ir 
kitus laiKra|čiy>^stumeriams. Dar
bas nuo 7 iki 11 vai. ryto. Išnešiojęs 
laikraščius gali agentauti knygomis 
bei rinkti garsinimus. Apsukrus vy
ras gali užsidirbti gąna gerą algą. 
Reikalinga kaucija. Kreipkitės — nuo 
5 iki 8 ^al. vakare sekamu antrašu: 

AUŠROS KNYGYNAS, 
1614 W. 46th St., .

Telef. Boulevard 0672.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir, visokių 

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

505 W. 32nd St.
—I ■ ■ ...................... —■— ... . ..............................—

PARDAVIMUI saliunas ge
riausioj vietoj visokių tautų ap- 
gyventoj; geras pelnas; gali pa
daryt pinigo. Esu priverstas par
duoti.

5101 S. Union Avė.

NAMAI IR BIZNIAI
PARDAVIMUI

Geras ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičių. Siunčiam pini
gus j Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, irakandus 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.

Chieago, III.
REIKALAUJA

Dviejų Metų Senumo biznis su 
1700 kostumerių 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.

REIKALAUJA kepėjo. 
Nuolatinis darbas • geras 
mokesnis; pageidaujama pri 
tyrusis. '

3165 Archer Avė

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildare Avė.

REIKIA dviejų prityrusių vy
rų skudurus rišti elektriniu 
spaustuvu; geras mokesnis, 
nuolatinis darbas. .

Harry Dray, 
1447 Bhie Island Avė.

50 PARDAVĖJŲ 50
Reikalinga pardavinėti naujai 

išrastą produktą, kurį bus gali
ma lengvai parduoti. Tai yra ge
riausia proga juihs, jei tik jus 
turite pasirįžimą. Kreipkitės:

Mr. MacBean
3457 Indiana Avė. 2-ros lubos

Tel. Douglas 0076.
t '_____

REIKALAUJAMA kriaučių 
prie siuvimo moteriškų drabužiŲ 

M. Z.^Palonis
2300 S. Ldavitt St.

x BEIK ALINGAS barberys gc- 
rai suprantantis savo darbą. 
Darbas apt visados, arba vaka
rais.

J. Katauskas
752 W. 3JLrd St.

PARDAVIMUI
. ----------------- 4------

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

CHICAGO BLDG. MATERIAL 
&• WRECKING CO., 

1443 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI saliunafs 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 arba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos, 

v Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

DIDĖJĄS BARGENAS. Par
davimui ' lietuvių apgyvėntoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatve.

720 W. 120 St. -

PARDUODAMA kampinis 
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo: einu į 
kitą biznį. 1000 W. 51-st St. 
Boulevard 1346 kampas Mor
gan Str. '

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta. /

648 W. 120th St.

PARDUODAMA saliunas ge
roj vietoj apgyvėntoj visokių 
tautų; parduodu, nes turiu reu
matizmą ir negaliu saliune sto-, 
vėti.
i 5343 S. Halsted St., Chieago

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyvėntoj visokių tautų. 
Daugiaus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str.
' Chieago, III.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj visokių tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo partnerių 
nesusitaikymas. Pigi randa, $50 į 
menesį.

641 E. 93 St.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu- 
černes, grosernes, automobilius, lotus 
mainau ant namų. Dar aš skolinu pi
nigus ant antrų mergičių 6%. Taip 
pat padarau kontraktus, pardavimo 
raėtus, peržiurtu nuosavybės raštus 
parduodant ar perkant. Pas mane 
greitas, teisingas ir pigus patarna
vimas. »

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1,

PARDAVIMUI pigiai - saliu
nas prie didžiosios gatves; biz
nis išdirbtas. Priežastis —- tu
riu du biznius.

11851 So. Michigan Avė.

V PARDAVIMUI barbernė. Tu
ri būti parduota greitai.

Kreipkitės
KA. B..

606 W. 33 St.

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda pigiai saldainių, cigarų, 
smulkių daiktų ir visokių mažmožių 
krautuve. 714 So. Barber St.

Pardavimui visokių drapanų krau
tuve.

Kreipkitės

3249 «o. Halsted St. X’’ 
--------------------------- a— ...

PARDAVIMUI bjClčeme labai geroj 
vietoj ir gerai bį/nis išdirbtas. Turi 
būti* parduota i-Zrumpą laika, arba 
mainysiu aut Mle ko. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

l(/03 W. 32-nd St. .
—--------^—5-------------------

PARSIDUODA grosemė arba mai
nysiu ant saliuno ar kitokio biznio. 
Senas biznis ir išdirbtas; turi būti 
parduotas greitai. Kreipkitės v 

8049 Vincennes Avė.
Tel. Vindennes 7940

PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 
kampinis namas (2 štorai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Randos $155.00 į 
nvėnesi; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

EXTRA BARGENAS! PZr- 
duodaina pigiai biznio namas, 
kuris neša gerą randą lietuvių 
apylinkėj! Bridgeporte. Gera 
proga perkant veikiai. Savinin
kas. Tel. Pullman 0649

10947 S. Michigan Avė.
.........  'i i ■ į . 'i' ■■ " 1 ■

MORTGECIAI-PASKOLOS
....................... ■ 111 

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

. ANT NAUDOS.

S.L.FA6I0NASC0.

809 W. 35fh SI., Chieago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR^ 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

PARDAVIMUI maža grosemė ar
ba mainysiu ant mažo namn. Sena ir 
išdirbta vieta; parduosiu už tikrą pa
siūlymą.

Kreipkitės. —
737 W. 34th St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
tirštai lietuvių ir svetimtaučių apgy- 
ventoj vietej; biznis išdirbtas gerai. 
Savininkas turi du bizniu ir abiejų 
negali apeiti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Nepraleiskit progos.

J. Jonikas, 1822 S. Canalport Avė. 
Tel. Canal 2269.

PARSIDUODA pigiai sa
liunas ir nuosavybė.

1458 W. 14 PI.
Kampas Laflin gatvės

AUTOMOBILIAI ~

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chieago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai,k--------------------------------

~~ MOKYKLOS

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; parsiduos už 
($1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Cana'l 7057

RAKANDAI "

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 audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

VISAI PUSDYKIAI.

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

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

1108 N. Robey St.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi proSfnti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų Šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato rtliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al- 
£4-

Specialė taksa bus suteikta jum a 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim)/

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chieago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.



Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.) 

lium. Ir iš tų penkių vakarų 
akcentą dėti ant koncerto ir 
operos.

Taip buvo nutarta ir valdyba 
veikė sulig šiuo planu. Pirmu- 

* tinis balius, koncertas ir mas
karadas buvo labai pasekmingi 
ir finansiniu ir dailės atžvil
giais.

Prie operos pastatymo pir
miausia reikėjo gauti vertimą. 
Pasirodė, kad sunku rasti ver
tėją. Valdyba jau pereitą va
sarą tarėsi su nekuriais chica- 
giečiąis, bet nė vienas jų ne
galėjo apsiimti, neturėdami 
laiko tokiam dideliam darbui. 
Buvo rašyta Lietuvon, Vokieti
jon, New Yorkan ir į įvairias 
muzikos įstaigas, ir tuzinai ko
pijų šių laiškų ir į juos atsa
kymai guli sudėti “Birutės” šė
pose, bet nieko tikra jie nepa
sako. Galų gale atėjo žinia, 
kad atvažiuojfa iš Lietuvos 
Operos artistai, kurie atsivežu 

*su savim vertinius ne vienos, 
bet kelių operų. Laukta jų. 
Bet pasirodė, kad jie*koncer
tuos po visą Ameriką iki vėlam 
pavasariui, taip kad su jais ne
galima pradėti darb^ šį sezoną.

Negavus vertimo privertė 
“Birutės’” valdybą palikti ope
ros statymą tolesniam laikui, 
ir tokiu bud u kiek pakeisti šio 
sezono planus.

Nauji planai yra paremti 
maždaug ant publikos opinijos, 
ant publikos noro. Dauguma 
Amerikos lietuvių gyvena tą 
patį greitą skubų gyvenimą, 
kurį amerikiečiai biznieriai 
kenčia. Jie kelia anksti, dirba 
iki vėlumai nakties, ir visados 
skubina. Tas gyvenimas ir dar
bas juos nuvargina taip, kad 
pabaigę savo dienos darbą jie 
nenori daugiau matyti nė gir
dėti apie kitų vargus ir tra
gedijas, bet, idant nuraminti 
savo’ įtemptu^ nervus, ieško 

tokios diversijos, kuri juos pa
linksmintų ir prajuokintų ir 
padėtų jiems užmrišli tą bota
gą padarytą iš Amerikos dole
rių, kuris verčia juos bėgti 
kasdienines biznio lenktynes.

Vieton operos “Birutė” da
bar statys didelę muzikalę ko
medija dideliam teatre, vidur- 
miestyje, prie simfonijos or- 
kestrog. Veikalas yra verstas 
ir anglų kalbos^ lengvo turinio 
ir pilnas juokų. “Birutės” fi
nansų sekretorius pradėjo ro
kuoti, kiek juokų tas veikalas 
turi. Surokavo iki G73 ir su
klydo besijuokdamas, taip ka< 
iki šiol nežinoma, kiek ten juo
kų ištikro yra. Bet jis visgi 
rokuoja, kad neturėtų būt leis
ta pirkti bilietų tiems, kurie 
bijosi gerai ir garsiai juoktis.

Sekitez “Naujienas” dėl to
lesnių žinių apie šio veikalo pa-

____________________________________________

proga, ypač altams ir teno
rams. Repeticijos įvyksta ket 
virtadieniais 8 vai. vak. Mark 
White Sąuare svetainėj, prie 
30-tos ir Halsted gatvių. Atei
kite ateinantį ketvirtadienį.—X.

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Sausis 23, 1923
Nariai Lietuvių Politinio ir PašeL 

pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutj, 855 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

ASMENŲ JIESKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo draugo Jono 

Shemboro, pirmiau gyveno Rockdale, 
III., o plotam išvažiavo į Minersvville, 
Pa. ir dirbo anglių kasyklose. Jau il
gas laikas kaip apie jį nieko nežinau. 
Meldžiu atsiliepti pats arba kas jį ži
note, pranešti, nes yra svarbių reika
lų iš Lietuvos nuo jo motinos.

Jurgis Endrulaitis,

Svarbus susirinkimas
Bendras Komitetas svarstys 
Liėtuvos Nepriklausomybės 

šventę.
Chicagos pažangiosios visuo

menės bendras komitetas, kurs I 514 Moen Avė., Rockdale Joliet, III. 
rūpinosi suruošti Lietuvos Ne- nr^ATT i - ™ i •J _ PAJIEŠKAU savo drauges Elzbie-
priklausomybės šventes ap- tos Zigmantienčs. Plrmiaus gyveno 
vaikščiojimą, šiandien turės Benjd, III.; girdėjau gyvenant ją St. 
savo susirinkamą jono Maze- draugai ir pažįstami malonėkit pra- 
liausko svetainėj, 3259 So. n«šti.
r . oi i I Ainiu ZukuuskiUnion avė., 8 vai. vakare, la jgu w. 46 St., Chicago, 111. 

švente bus 5-metinis paminė- Į .................................—
jimas Lietuvos Nepriklausomy
bės.

Bendro komiteto nariai kvie-, J][ESKAU apsive(|imui augllsios mw. 
Čiami laiku susirinkti galuli- ginos ar našlės nuo 30 iki 40 metų 
nam pasitarimui apVaikščioji- amžiaus. Aš pats esu 45 metų am- w j žiaus> tunu 2 namus, vieną išranduo-
mo reikalu. Taipgi yra kvie- tu, kitam pats gyvenu. Našlė turi būt 
čiami ir kitu organizacijų at- be vaikų, aš taipgi be vaikų, esu ne- 

; \ . ...... vedęs, dirbu kasyklose. Man reikia
stovai atsilankyti ir prisidėti gaspadinės; turiu perdaug darbų, vie- 
prie bendro darbo ir veikti vi- na?. negaliu apeiti: turiu daug daržų 
\ , sodinti. Kun myli daržus • sodint
siems bendrai šiame reikale. prašau atsišaukt adresu: A. Mitchell, 

K. J. Demereckis f>03 N. Madison St., West Frankford,
B. K. Sękretorius. Į

APSIVEDIMAI.

T0WN OF LAKE 
Lietuvių darbuote.

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
MOTERŲ VYRŲ

REIKALAUJAMA MERGI
NŲ prie lengvo darbo dirbtu
vėj. Atsišauki!

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

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasirengusios 
dirbti. v , 
AMERICAN CAN COMPANY

3951 South Canal St.
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

. .................... —

REIKALAUJA OPERATORIŲ

“Birutės” choras bus padi
dintas iki 100 narių. ., Chicagos 
jaunuomenė ir muzikos mylė
tojai, kprie nori dalyvauti šia
me veikale, yra kviečiami prisi
rašyti tuojaus. .'Yra nepaprasta

■Kl
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad Vincentas Kareiva mirė 
nuo plaučių uždegimo Grand Rapids, 
Mich. Jis paėjo iš Lietuvos, Kauno 
gub., Telšių apskr., Žarėnų vals.; apie 
8 metai kaip iš Lietuves; ilgus me
tus gyveno Chicago Heights; praeitą 
metą liepos mėn. atvyko į Grand 
Rapids ir čia patiko mirtį. Plačiau 
norinti sužinoti apie jo mirt} kreipki
tės žemiau nurodytu adresu. Jis mirė 
sausio 20 d. 1923 m., 6 vai. vakare; 
bus palaidotas sausio 23 d.

Zigmondas Kundrotas 
1738 Elizabeth Avė. N. W.

Grand Rapids, Mich.

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
3223 W. 38th St„ Chicago. 111.

DAVID Rl’TTER & CO.
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Ar.

* Tel. Yards 2296.

Organizacijų turėjo nepapras
tą susirinkimą, sausio 19 d., p. 
J. Letuko svet., 4525 South 
VVood gat.

Spsirinkę nuo įvairių draugi
jų atstovai nutarė prisidėti ben 
drai prie Chicagos Lietuvių

ANT RANDOS daktarui ofi
sas 3101 ir 3103 South Halsted

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.

Kampas 31 St
Klauskit Tel. Stęwart 4691

REIKALINGAS VYRAS LENG- 
vam darbui į lietuvišką įstaigą — 
anksti rytą išnešioti “Naujienas” ir 
kitus laikraščius kostumeriams. Dar
bas nuo 7 iki 11 vai. ryto. Išnešiojęs 
laikraščius gali agentauti knygomis 
bei rinkti garsinimus. Apsukrus vy
ras gali užsidirbti gana gerą algą. 
Reikalinga kaucija. Kreipkitės — nuo 
5 iki 8 tai. vakare sekamu , aųŲ’ašu:

AUŠROS KNYGYNAS^ 
1614 W. 46th St.,

Telef. Boulevard 0672. (

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir. visokių 

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

,505 W. 32nd St.

gijų ant Bridgeporto apvaikš
čioti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę, vasario 16 dienų, 
1923 m. ' '

Ši šventė yra viena ' iš svar
biausių švenčių Lietuvos istori
joj, ir tuo atžvilgiu lietuvių vi
suomenė iš visų kolonijų turė
tų sueiti į vieną didelę grupę 
ir išreikšti savo užuojautą Lie
tuvai.

Kitas susirinkimas bus laiko
mas vasario 5 d., J.
svet., 4523 So. Wood 
vai. vak. Geistina, kad 
kytų ne tik atstovai, 
draugijų valdybos.

L. Geležinis, pirm.

ATYDOS DAKTARAMS, ar advo
katams, akušerkonrs, Real Estate biz
niui ant randos ruimai viršminėtiems 
bizniams, ant 2-rų lubų ir kampo 
82nd St. ir Halsted St.

3150 So. Halsted SU
Tel. Boul. 3305.

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas ant 
visadęs; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. . ...............“Kreipkitės:

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

Tel. Yards 154G

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
DUODU 3 ruimus gyvenimui 

už prižiūrėjimą ir pakurinimą 
bailerio. Ruimai šviesus ir šva
rus. Kreipkitės. 3117 S. Union 
Avė., 2ros lubos.

REIKALINGA apysenė žmo
na ligoniui prižiūrėti ir namus 
pridaboti. Atsišaukti:

4215 S. Mozart St. 
2-os lubos

Letuko 
įjat., 8 
atsilan- 

bet ir

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į pekamę 

už antrarankį. Turiu 2 metų pa
tyrimą. Malonėkite pranešt per 
laišką.

Aušros Knygynas
1614 W. 46 St., Box 1

Koncertas Ir lYakalbos. Pagerbi
mui Drg. K. Bielinio. Rengia Jaunuo
lių Orkestras. Dalyvauja Jaunuolių 
Choras, solistai ir orkestras. Kalbės 
d. K. Bielinis Seredoj, Sausio 24, 1923, 
Mildos Salėj, 8142 S. Halsted St., 
Bridgeporte. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga — 25c. širdingai kviečia visus.

• Rengėjai.

Rengiama Apvąikščiojiijias vasario 
16 d., paminėjimui penkių mę|ų su
kaktuvių Lietuvos nepriklausohiybės. 
Bendro komiteto susirinkimas7 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.

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

Indiana Harbor, Ind. — Prakalbos 
su paveikslais įvyks sausio 23 d., 7:30 
v. v., Catherine House. Meldžiame vi
sus atsdankyti, nes bus geri kalbėto
jai ir geri paveikslai. ‘Kviečia

Jonas Rodinas.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 1 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. GrebeEs.

L. L. F. 1-os kp. susirinkimas įvyks 
šiandien, 7:80 v. v., Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. Rinkimas nau
jos valdybos ir kiti svarbus reikalai. 
Kriečiami pribūti. —P. Dublckasr, pir.

West Side. —• Sausio 25 d. įvyksta 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais M. Meldažio svetainėj, 23 pi. ii 
So. Oakley Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tėma prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje”. Visi kviečiami atsilankyti j 
šias prakalbas, lai nė vieno nestokuo- 
ja. —Kviečia L. L. F. 1 Kp.

“Birutės” reguliariška repeticija, vi
siems nariams dalyvaujant, įvyks ket- 
’htadieny. sausio 25, 8 vai. vak., 
Mark White Square Svetainėje. — 
prie 30-os ir Halsted gt. Kadangi cho
ras bus padidintas, naujam veikalui 
pastatyti, “Birutė” kviečri naujus na
riu? prisirašyti tuojaus. Vėliau įstoję 
nariai negalės dalyvauti šiame veika
le. —“Birutė.”

JIEŠKAU darbo ant farmos. Esu 
nevedęs. Moku visą farmos darbų ir 
sutaisau visokias mašinas, — trakto
rius ir automobilius. Patyrimas 10 
metų. Kreipkitės?. •

Juozas Bertulis
4625 So. Marshfield Ave.‘

JIEŠKAU bučerio darbo, tui*iu 5 
metų patyrimą tame darbe. Taipgi 
esu kukorius-virėjas II. Jei kam rei
kia tokio darbininko, malonėkit kreip
tis sekamu adresu:

Jurgis Kuraitis
6602 S. Ix)we Avė.

Phone Wentworth 1104

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA OPERATORIŲ

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

/ 913 W. Van Buren 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 MINIATURE LAMP 
DIVISION 

2243. W. Harrison St.

REIKALAUJA merginų prie 
lengvo darbo dirbtuvėj.

Kreiptis
Englander Spring Bed Co.

3910 Lowe Avė.
3 blokai j rytus nuo Halsted gt.

REIKALAUJAMA mergi
nų prie lengvo darbo dirbtu- 

•» • tvej.
■ Hamilton Glass Co.
4801 S. Maplewood Avė

............ ................■ h)------------------r-4-------------- ----

PAJIEŠKAU senos moters na
mų pridaboti. Atsišaukite tuo
jaus. Galima matytis tik vaka
rais po 5 vai.

1819 S. Union Avė.
1 lubos.

REIKIA DARBININKU
________ VYRŲ________

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

GERAI ĮSIGYVENUSI firma rei
kalauja prityrusio pardavėjo, kuris 
turi prityrimo pardavinėti nekrutamą 
turtą ar apsidraudimą plačia pažin
timi savo apylinkėj.

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

REIKALINGAS kukorius, 
gerai suprantantis savo darbą 
ir moteris prie virtuvės darbo. 
Atsišaukite tuojaus?'

National Restaurant,

Darbininkų 
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 

Riverdalę, III.

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

ANSHEL SHAMBERG, 
459 N. Wood St.

-r———-------- ■ ----------- ■ ■

REIKALAUJA
Dviejų Metų Senumo biznis su 
1700 kostumerių suteiks di
džiausią jūsų gyvenimo progą, 
jei kalbat angliškai.

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

REIKALAUJA kepėjo. 
Nuolatinis darbas; geras 
mokesnis; pageidaujama pri 
tyrusis.

3165 Archer Avė

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildare Avė.

REIKIA dviejų prityrusių vy
rų skudurus rišti elektriniu 
spaustuvu; geras mokesnis, 
nuolatinis darbas.

Hąrry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

50 PARDAVĖJŲ 50

Reikalinga pardavinėti naujai 
išrastą produktą, kurį bus gali
ma lengvai parduoti. Tai yra ge
riausia proga juhis, jei tik jus 
turite pasirįžimą. Kreipkitės:

Mr. MacBean
3457 Indiana Avė. 2-ros lubos

Tel. Douglas 0076./ '
REIKALAUJAMA kriaučių 

prie siuvimo moteriškų drabužių
M. Z. Palonis '

2300 S. Leavitt St.

REIKALINGAS barberys ge
rai suprantantis savo darbą. 
Darbas ant visados, arba vaka
rais“.

J. Katauskas
752 W. 3J rd St.

PARDAVIMUI
ČIA jums proga pigiai nusipirkti 

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

CHICAGO BIuDG. MATERIAL 
&• WRECKING CO., 

1443 Blue Island Avė.

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 arba visas. Priežastis ^par
davimo patirsite ant vietom

Atsišaukite J
10500 So. Indiana Av/

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui ' lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatve.

720 W. 120 St.

PARDUODAMA kampinis 
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo: einu į 
kitą biznį. 1000 W. 51-st S»t. 
Boulevard 1346 kampas Mor
gan Str. '

PARDAVIMUI galiūnas ge
riausioj vietoj visokių tautų ap
gyventoj ; geras pelnas; gali pa
daryt pinigo. Esu priverstas par
duoti.

5101 S. Union Avė.

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Geras ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičių. Siunčiam pini
gus j 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.
8528 So, Halsted St.

1 Chicago, III.

vyrų; geras neREIKALAUJAMA
kesn's, nuolatinis darbas musų dirb
tuvėj;
Ateik prisirengęs prie darbo.

Western Felt Works
4115 Ogden Avė.

arti 22 ir Crawford Avė

darbas dienomis ar naktimis.

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.

PARDUODAMA galiūnas ge
roj vietoj apgyventoj visokių 
tautų; parduodu, nes turiu reu-, 
-matizmą ir negaliu saliune sto
vėti. •

5343 S. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI galiūnas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Daugiaus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str.
Chicago, III.

PARDAVIMUI galiūnas, geroj 
vietoj visokių tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo partnerių 
nesusitaikymas. Pigi randa, $50 j

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu- 
černes, grosernes, automobilius, lotus 
mainau ant namų. Dar aš skolinu pi
nigus ant antrų morgičių 6%. Taip 
pat padarau kontraktus, pardavimo 
raštus, peržiuriu nuosavybės raštus 
parduodant ar perkant. Pas mane 
greitas, teisingas ir pigus patarna
vimas. *

J. NAMON, T
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1,

641 E. 93 St.

PARDAVIMUI pigiai - galiū
nas prie didžiosios gatvės; biz
nis išdirbtas. Priežastis — tu
riu du biznius.

11851 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 
kampinis namas (2 štorai) galiūnas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Randos $155.00 j 
mėnesį; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100. W. 24-th St. Savininkas saliune.

PARDAVIMUI barbernė. Tu
ri būti parduota greitai.

Kreipkitės
K A. B.

606 W. 33 St.

EXTRA BARGENAS! Par
duodama pigiai biznio namas, 
kuris neša gerą randą lietuvių 
apylinkėj Bridgeporte. Gera 
proga perkant veikiai. Savinin
kas. Tel. Pullman 0649 /

10947 S. Michigan Av^f
. —u n Į ——■■■ JI u IJ ■—■■ II, — ■ ■■ Ij

’EXTRA BARGENAS MORTGECIA1-PASKOLOS
Parsiduoda pigiai saldainių, cigarų, 

smulkių daiktų ir visokių mažmožių 
krautuvė. 714 So. Barber St.

Pardavimui visokių drapanų krau
tuvė.

Kreipkitės
3249 fco. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbta*. Turi 
būti* parduota į trumpą laiką, j arba 
mainysiu ant bile ko. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

1(M>3 W. 32-nd St.

PARSIDUODA grosemė arba mai
nysiu ant saliuno ar kitokio biznio. 
Senas biznis ir išdirbtas; turi būti 
parduotas greitai. Kreipkitės 

8049 Vincennes Avė. 
Tel. Vincennes 7940

PARDAVIMUI maža grosemė ar
ba mainysiu ant mažo namo. .Sena ir 
išdirbta vieta; parduosiu už tikrą pa
siūlymą.

Kreipkitės. —
737 W. 34th St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
tirštai lietuvių ir svetimtaučių apgy
ventoj vietoj; biznis išdirbtas gerai. 
Savininkas turi du bizniu ir abiejų 
negali apeiti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Nepraleiskit progos.

J. Jonikas, 1822 S. Canalport Avė. 
Tel. Canal 2269.

PARSIDUODA pigiai sa- 
liunas ir nuosavybė.

1458 W. 14 PI.
, Kampas Laflin gatvės

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; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Canal 7057

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

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

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

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

. ANT NAUDOS.

S. L. FAB

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR^ 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

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

1108 N. Robey St.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenių® daryti, rankeves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesi. (Atsinešk Šitą apskelbimą 
su savim)z

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.


