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Lietuva grūmoja karu Lenkijai
Susikirto su tautu
sąjungos taryba
Tautų sąjunga grūmoja
paskelbti Lietuvai blokadą
Atiduoda Lenkijai neutraliną zoną
Lietuva negali išpildyti ultimatumo

Lietuva grūmoja karu
Lenkijai
Nepriima tautų sąjungos nuo
sprendžio pusę neutralinės
zonos atiduoti Lenkijai. Viviani grūmoja Lietuvai blo
kada.
PARYŽIUS, vasario 3 (Rašo
Raymond Fendrick). — Atvi
ras prigrumojimas karu Len
kijai tapo padarytas Lietuvos
delegato tautų sąjungos tary
bos susirinkime šiandie.
Sidzikauskas varde Uetuvos
valdžios atvirai pareiškė, kad
jei I^enkiju priims tautų są
jungos pieną laikinai suskaldy
ti neutralinę zonų apie Vilnių,
ir leisti Lietuvai
ir Lenkijai
valdyti po pusę ton zonos, tai
Lietuva pasipriešins Lenkijos
administracijai
visomis jai
prieinamomis
priemonėmis,
pradedant net karą, jei bus reika lo.

“Tai reikš 'Lietuvos pašali
nimą iš sąjungos ir visų pri
klausančių sąjungai valstybių
paskelbimą Lietuvai ekonomi
nės blokados,” piktai sušuko
Francijos delegatas Viviani,
kuris pirmininkavo susirinki
me.
To prigrumojlmo Viviani la
biausia bijojosi. Įsimaišymas į
Rubr ekspediciją, galimi k i vir
čiai artimuose rytuose, grę
siantis Pabaltijos karas dėl
Vilniaus ar Klaipėdos, įsimai
šymas Rusijos ir Vokietijos ka
rau prieš (Lenkiją, daro Fran
cijos valdžią labai nervuota...
/ . ......................... ...... ..................... ..

1

“Ar jus menate, kad Lietu
va skaitys save karo stovy su
Lenkija, jei pastaroji pradės
valdyti dalį neutralinės zonos
vasario 15 d?” aštriai paklausė
lordas Balfour.
Sidzikauskas atsakė, kad tau
tų sąjungos konstitucijos §13
pateisina tokį Lietuvos vald
žios nusistatymą, noro §13 nu
stato tik taikią ginčų arbitruciją.
Francijos prigrumojimas.
“§13 nėra paliečiamas”, kar
štai atkirto Viviani; “tik §§15
ir 16. Kadangi Lenkija jau pri
ėmė sąjungos pieną, viena Lie
tuva yra nusikaltusi.
Jeigu
Lenkija ištikimai pildys sąjun
gos pieną, Lietuva neturi tei
sės priešintis savo jiegomis,
nes ji gali likti nubausta pas
kelbimu blokados sulig §16.
Šitame atsitikime viso* sąjun
gai priklausančios valstybės
turi nutraukti visus ryšius su
Lietuva. Lietuva kariaus ne su
Lenkija, bet su visa tautų są
junga.”
Tai pareiškęs Viviani pasiūlei
priimti sąjungos projektą, ku
rį patiekė Ispanijos konsulas
Brussely S a ura ir Belgijos de
legatas Symans. Jis tapo vien
balsiai priimtas, kada Lietuvos
delegatai išėjo.

Italai sumušė arabus
LONDONAS, vas. 4. — Ita
lai Tripoli, Afrikoj,
pradėjo
pulti arabus ir užėmė Tarpuna miestą. Miestas neimtas po
smarkaus mūšio, kuriame už
mušta 300 arabų. Italų gi tik 2
užmušti ir 10 sužeista.

'

Rytoj, Vasario 6 d.
Buvusis St. Steirno atstovas, drg. K. Bielinis,
kalbės Mildos Salėje (3142 S. Halsted St.), Cbicagoje, tema
LIETUVOS EKONOMINE PADĖTIS:
1) Lietuvos ūkis, pramonė ir finansai,
2) Ekonominė valdžios politika,
3) Krašto atstatymas,
4) Žemės reforma.
Ir P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius.
Pradžia — lygiai 7:30 vai. vakaro.
Rengia LSS. Pild. Kom. ir LDLD. 19 Kp.

Francija grūmoja Lietuvai
paskelbimu blokados

Kur gręsia kilti karas

Francuzai veržiasi
Vestfalijon

— . ...........

Daug žmonių žuvo išsiliejus
juroms.

Lietuva atmeta tautų sąjungos
sumanymą panaikinti neu
tralinę zoną tarp Lietuvos ir
Lenkijos. Lietuvos atstovas
apleido susirinkimą.

PARYŽIUS, vasario 3. —
Prigrumojimas karu ir paskel
bimu blokados lapo šiandie ne
tikėtai padarytas tautų sąjun
gos tarybos susirinkime.
Lietuvos ambasadorius Vo
kietijoje Sidzikauskas pareiš
kė, kad Lietuva nepriims tau
tų sąjungos nuosprendžio, lei
džiančio Lenkijai užimti dalį
neutralinės zonos tarp tų dvie
jų šalių. Jis pasakė, kad Lietu
va panaudos spėką, kad to neprileidus.
Francijos narys tautų sąjun
gos tarybos Viviani
pareiškė,
kad tokis Lietuvos žingsnis iš
šauks paskelbimą jai blokados.
Taryba priėmė rezoliuciją,
kad neutralinė zona butų už
imta lygių Lenkijos ir Lietu
vos spėkų. Lietuviai padavę sa
vo protestą ir nepermainydami
Lietuvos žemlapis. — Užbraižytas linijomis Lietuvos
savo nusistatymo, pasitraukė
plotas yra lenkų pasigrobtas. Tarp IJetuvos ir Lenkų eina ,
iš tarybos susirinkimo.
Ixnkijos gi delegacija pas neutralinė zona (pažymėta juodais taškais) — tai 10 kilomet
kelbė, kad Lenkija
tuojaus rų platumo juosta, kurios pusę tautų sąjungos taryba nu
pradės užeminėti dali
zonos tarė atiduoti 'Lenkijai, o kitą pusę — Lietuvai, tuo tą juos
tą padarant tikruoju rubežiu tarp Lietuvos ir Lenkijos.
savo kareiviais.
imk.1.1..1
i-r,1 iii .iii,t
i—j.n—wwwl
ri1, '.-riy
'Tautų sąjungos rateliuose iš
reiškiama nuomonę, kad lietu jaučių valdžių. Nutarimas ati
Vieša ypatybių
trukumo
vius priešintis skatina rusai.
duoda dalį zonos Lenkijos ži maisto yra tas faktas,
kad
(Kalbamoji zona yra neutra nion, o kitą dalį —- Lietuvos. Klaipėdos miestus, turintis 40,linė juosta tarp
Lietuvos ir
Lenkijos delegatas prof. As- 000 gyventojų, neturi nė vienos
Lenkijos, besitęsianti nuo Vo kenazy priėmė nuosprendį, bet maisto sankrovos. Visi gyven
kietijos ir Latvijos. Ji tapo nu Sidzikauskas jį atmetė.
tojai gauna muistą tik iš vals
statyta kada tapo padaryta mu
Francijos delegatas Rene tiečių.
sių paliauba po
Želigovskio Viviani pirmininkavo ir pa
užėmimo Vilniaus. Ikišiol tvar klausė Lietuvos delegato ar jis
ką ten dabojo neva zonos mi suprantą
ką jo grūmojimas
licija, bet vistiek lenkai zono reiškia. Paėmęs atspausdintą
je siautė 1x3 senovei ir vargino konstituciją jis perskaitė § 16
gyventojus. Bet ji visgi neleido ir pasakė:
Lietuvos ir Lenkijos kariuo
“Šitą pabaudą jus užsipel Grūmoja pertraukti ryšius ir
menėms susieiti. Tautų sąjun nysite, jei jiega priešinsitės są
pavesti Klaipėdos klausimą
ga jau nuo senai siuto panai jungos nuosprendžiui.”
tautų sąjungai spręsti. Lie
kinti tą zoną ir tos zonos vi Lietuvos delegatas šaltai at
tuva negali išpildyti ultima
duriu nustatyti neva demarka sakė, kad Lietuva pasilaiko vi
tumo.
cijos liniją, kuri ilgainiui pasi sas savo teises ir apleido susi
darytų tikruoju
rubežium rinkimą.
KAUNAS, vasario 3. — Ofi-,
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai
daliniai paskelbta, kad šiandie,
žinodami ir prisimindami dar
Francijos, Anglijos ir Italijos
kaip lenkai puolinėjo lietuvius
atstovai įteikė Lietuvos užsie
per pirmesnes demarkacijos li
nio reikalų ministefriui ultima
nijas, lietuviai tuos ipasiulymus
tumą, reikuluujaotį ištraukti iš;
pakartotinai grježttai užmesda
Klaipėdos krašto visus gink
vo. Dabar, kaip matyt, tas pa
siūlymas tapo padarytas galu Atsisako ištraukti savo kariuo luotus elementus ir panaikinti
menę. Vokiečiai vis labiau Simonaičio valdžią ir (Mažosios
tinoj formoj, bet ir dabar lie
Lietuvos Gelbėjimo Komitetą.
linksta prie lietuvių.
tuvių tapo atmestas).
Jeigu tai nebus padaryta bė
LIEIOJUS, vasario 2. —Tai gyje septynių dienų, talkinin
kos balandis skraidžioja virš kai mano nutraukti diplomati
Klaipėdos, j ieškodamas vietos nius ryšius su Lietuva ir pa
nutūpti nesušlampant kojų. vesti visą dalyką tautų sąjun
Nežiūrint taikesnio nusistaty gai, sako ultimatumas, kuris
mo ambasadorių tarybos ne taipjau kaltina Lietuvos vald
PARYŽIUS, va*. 3.
. Pri paprastos komisijos iš Pary žią suorganizavime, instrukta
grumojimas ginkluotu pasiprie žiaus, Mažosios Lietuvos ke vime ir finansavime dabar vei
šinimu tautų
sąjungos nuo leiviai sako, kad jie ir toliau kiančių Klaipėdoje ginkluotų
sprendžiams
tapo padalytas laikys Klaipėdos miestą.
burių.
Šiandie.
Talkininkų ekspertai tvirti Valdžios paskelbimas, prane
Lietuvos atstovas Sidzikaus na, kad jie nori vengti kivirčių, šantis apie ultimatumą, sako,
kas pasakė tarybos susirinki bet neves jokių derybų su nau kad kaltinimai yra neteisingi
me, kad Lietuva panaudos jie- jąja valdžia iki nebus ištrauk ir kad I^ietuvos valdžia, nors
gą liepei leidimui
Lenkijos ti nereguliariniai kareiviai,
ir norėtų išpildyti talkininkų
okupacijos
neutralinės aonoe
Mažosios Lietuvos valdžia norus, fiziniai negali jų išpil
ties Vilnium.
siūlo rekrutams du litus į dieną dyti.
“Kad ir geriausią valią tu
Taipjau taryba pirmą kartą — tai dideli pinigai čia — ir
įspėjo narį, kad jei jis jiega Klaipėdos armija sparčiai auga. rint ji negali išpildyti ultimatu
sulaužys sąjungos konstituci Pritarimas uaująjai
valdžiai mo sąlygų”, sako oficialiais
ją, prieš jį bus paskelbta blo didėja delei jos pastangų pa pranešimas.
kada.
naikinti markes ir įvesti litus.
Taryba nutarė, kad neutrali
LONDONAS, vas. 4. — MusNors Klaipėdos krąšte mies
nė zona arti Vilniaus, kuri bu tų gyventojai yra daugumoj tapha Kernai Pašė savo ka
vo praktiškai be valdžios nuo vokiečiai, bet valstiečiai yra. lie ringoj prakalboj Smyrnoj pa
pradžios Lietuvos-Lenkijos gin tųviąi ir jie atsisako parduoti reiškę, kad Turkija niekados
čo, butų valdomą kfisiflmfi-1 Maistą už maakes.
nenusileis Mesul klausįjpa.

Lietuva jau gavo ambasa
dorių ultimatumą

Klaipėdos lietuviai nenusi
leidžia taUtninkams

Dar apie susikirtimą su
tautą sąjunga

Smarkus žemės
drebėjimas

•DUESSE|LilM)RF, vasario 3.
— Francijos okupacinė armi
ja šiandie supa Elberfeld
ir
Bannen iš trijų pusių. Bet dar
neįeita į tuos du svarbius Vest
falijos industrinius miestus.
Vakar ir šiandie francuzai
užėmė svarbią
geležinkelių
kryžkeles Vohwinkel, Lennet
ir Bergbenn, kas padaro kardoną apie Rubr distriktą pilnu.
Tai padaryta delei vokiečių ga
benimo anglis neva į Coblenz
ir paskui išgabenimo į neoku
puotą Vokietiją. Dabar patru
liai sulaiko anglių traukinius
ir lik vienam traukiniui pasi
sekė prabėgti blokadą.
Tuo pačiu laiku kasyklų san
deliai tapo užpildyti, nežiūrint
sumažėjusius anglių produkci
jos ir dabar anglis kraunama
atvirame lauke, nors pats Ruhr
nemažai suvartoja anglių. Pa
dėtis prie kokso krosnių yra
dar blogesnė, nes kokso kro
vos taip greit renkasi, kad tru
kdo krosnių veikimui.

HONOLULU, vasario 3. —
Visų šalių seismografai užyekordavo labai smarkų žemės
drebėjimą, kuris jei butų išti
kęs ant sausumos, butų prida
ręs didelių nuostolių. Bet jis
veikiausia ištiko Pa ei l iko van
denyno dugne
ir nuostoliai
pasidarė tik dėl išsiliejimo ju
rų, kurios sujudintos pojurinio
žemės drebėjimo, didelėmis
vilnimis užliejo pietines salas.
Labiausia nukentėjo llavvaii ir
Mani salos. Vietomis buvo po
septynis vilnių užplūdimus.
Nors smulkesnių žinių ir
nėra, bet manoma, kad ant tų
salų, taipjau gal ir ant kitų
salų nemažai žuvo
žmonių,
kada pajūrio miestus urnai už
liejo dideles vilnys. Manoma,
kad yra ir 'paskendusiu laivų.
Gautomis žiniomis,
Kaimini,
ant Mani salos, nuostolių pri
daryta už $500,000, bet žmonės
visi išsigelbėjo. Iš kitų vielų
dar nėra gauta žinių.
Bet žemės drebėjimas gal
būt pridarė ir baisesnių nuos
tolių. Pastangos susižinoti su
DUES(SEL1M)RF, vasario 3.
Samoa sala bevielihiu telegrafu
nedavė pasekmių. Ant tos sa — Demonstracijos visame Palos 1889 m. buvo didžiausias reinyje tajx> suorganizuotos
istorijoj išsiliejimas, • ir ap šiandie dėl deportavimo PareiDr.
John
skaitoma, kad tos salos buvo nio prezidente
centras dabartinio žemės dre Fuclis už jo neklausimą Parei^nio komisijos įsakymų.
bėjimo.
Coblenz darbininkai sustrei
kavo vienai valandai. Keli tūk
stančiai žmonių susirinko ties
komisijos namais.
Francuzai
CHICAGO. — E. Braslaws- durtuvais išvaikė demonstran
ky, prezidentas nusibankruti- tus ir daugelį jų sumušė šau
jusio International State Bank, tuvų kulbėmis.
706 W. Roosevelt Rd., kuris
nunešė $100,000 banko pinigų,
tapo
pagautas ir areštuotas
New Orleans, La. Jį išdavė jo
pati, kuri tapo suimta keletą
dienų atgal ir kuri po ilgo ka:
mantmėjjimo prisipažino susišiandie — apsiniaukę ir bisžinanti su savo vyru ir gabaus
kį šilčiau.
pasakė jo adresą. Po lo ji ban
Saulė teka 7 vai., leidžiasi
dė nusižudyti, bet pasveik
5:08 v. Mėnuo teka 9:30 v .v.
sianti.

Demonstracijos Pareiny

Suėmė pabėgusį bankieriu
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Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių 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 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.
,
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Lietuva grūmoja karu Lenkijai
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Susikirto su tautu
sąjungos taryba
Tautų sąjunga grūmoja
paskelbti Lietuvai blokadą
Atiduoda Lenkijai neutralinę zoną
Lietuva negali išpildyti ultimatumo

Lietuva grūmoja karu
Lenkijai
Nepriima tautų sąjungos nuo
sprendžio pusę neutralinės
zonos atiduoti Lenkijai. Vi
viani grūmoja Lietuvai blo
kada.

“Ar jus menate, kad Lietu
va skaitys save karo stovy su
Lenkija, jei pastaroji pradės
valdyti dalį neutralinės zonos
vasario 15 d?” aštriai paklausė
lordas Balfour.
Sidzikauskas atsakė, kad tau
tų sąjungos konstitucijos §13
yni teisina tokį Lietuvos vald
žios nusistatymą, nors §13 nu
stato tik taikią ginčų arbitraciją.

PARYŽIUS, vasario 3 (Rašo
Raymond Fendriek). —- Atvi
Francijos prigrumojimas.
ras prigrumojimas karu Len
“§13 nėra paliečiamas”, kar
kijai tapo padarytas Lietuvos
atkirto Viviani; “tik §§15
delegato tautų sąjungos tary štai
ir 16. Kati a ngj Lenkija jau pri
bos susirinkime šiandie.
ėmė sąjungos pieną, viena Lie
Sidzikauskas varde Uetuvos
nusikaltusi.
Jeigu
valdžios atvirai pareiškė, kad tuva yra
jei 'Lenkija priims tautų są Lenkija ištikimai pildys sąjun
jungos pieną laikinai suskaldy gos pieną, Lietuva neturi tei
ti neutralinę zoną apie Vilnių, sės priešintis savo jiegomis,
ir leisti Lietuvai
ir Lenkijai nes ji gali likti nubausta pas
valdyti po pusę tos zonos, tai kelbimu blokados sulig §16.
Lietuva pasipriešins Lenkijos Šitame atsitikime visos sąjun
administracijai
visomis jai gai priklausančios valstybės
prieinamomis
priemonėmis, turi nutraukei visus ryšius su
pradedant net karą, jei bus rei Lietuva. Lietuva kariaus ne su
Lenkija, bet su visa tautų są
kalo.
junga.”
“Tai reikš Lietuvos pašali Tai pareiškęs Viviani pasiūlėt
nimą iš sąjungos ir visų pri priimti sąjungos projektą, ku
klausančių sąjungai valstybių rį patiekė Ispanijos konsulas
paskelbimą Lietuvai ekonomi Brussely Saura ir Belgijoe de
nės blokados,” piktai sušuko legatas Symans. Jis tapo vien
Francijos delegatas Viviani, balsiai priimtas, kada Lietuvos
kuris pirmininkavo susirinki delegatai išėjo.
me.

To p rigrūmojimo Viviani la
biausia bijojosi. Jsimaišymas į
Ruhr ekspediciją, galimi k i vir
čiai artimuose rytuose, grę
siantis Pabaltijo* karas dėl
Vilniaus ar Klaipėdos, įsimai
šymas Rusijos ir Vokietijos ka
rau prieš Lenkiją, daro Fran
cijos valdžią labai nervuota...

Italai sumušė arabus
LONDONAS, vas. 4. — Ita
lai Tripoli, Afrikoj,
pradėjo
pulti arabus ir užėmė Tarpuna miestą. Miestas neimtas po
smarkaus mūšio, kuriame už
mušta 300 arabų. Italų gi tik 2
užmušti ir 10 sužeista.

Rytoj, Vasario 6 d.
Buvusia St. Steimo atstovas, drg. K. Bielinis,
kalbės Mildos Salėje (3142 S. Halsted St), Chicagoje, tema

LIETUVOS EKONOMINĖ PADĖTIS:
1) Lietuvos ūkis, pramonė ir finansai,
2) Ekonominė valdžios politika,
3) Krašto atstatymas,
,w.
4) Žemės reforma.
Ir P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius.
Pradžia — lygiai 7:30 vai. vakaro.
Rengia LSS. Pild. Kom. ir LDLD. 19 Kp.
- -

-

--
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Francija grūmoja Lietuvai
paskelbimu blokados
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Kur gręsia kilti karas

HONOLULU,

PARYŽIUS, vasario 3. —
Prigrumojimas karu ir paskel
bimu blokados tapo šiandie ne
tikėtai padarytas tautų sąjun
gos tarybos susirinkime.
Lietuvos ambasadorius Vo
kietijoje Sidzikauskas pareiš
kė, kad Lietuva nepriims tau
tų sąjungos nuosprendžio, lei
džiančio Lenkijai užimti dalį
ne u t rali n ės zonos tarp tų dvie
jų šalių. Jis pasakė, kad Lietu
va panaudos spėką, kad to neprileidus.
Francijos narys tautų sąjun
gos tarybos Viviani
pareiškė,
kad tokis Lietuvos žingsnis iš
šauks paskelbimą jai blokados.
Taryba priėmė rezoliuciją,
kad neutraliu© zona butų už
imta lygių Lenkijos ir Lietu
vos spėkų. Lietuviai padavę sa
vo protestą ir nepermaijuydami
Lietuvos žemlapis. — Užbraižytas linijomis Lietuvos
savo nusistatymo, pasitraukė
plotas yra lenkų pasigrobtas. Tarp IJetuvos ir Lenkų eina .
iš tarybos susirinkimo.
tai 10 kilomet
Lenkijos gi delegacija pas neutralinė zona (pažymėta juodais taškais)
rų platumo juosta, kurios pusę tautų sąjungos taryba nu
kelbė, kad Lenkija
tuoj aus
pradės užėminėti dali
zonos tarė atiduoti 'Lenkijai, o kitą pusę — Lietuvai, tuo tą juos
tą padarant tikruoju rubežiu tarp Lietuvos ir Lenkijos.
savo kareiviais.
JJJ!!1-" -.J-'-JUJ-JL-...1
11!J
Tautų sąjungos rateliuose iš
reiškiama nuomonę, kad lietu jaučių valdžių. Nutarimas ati
Viena ypatybių
trukumo
vius priešintis skatina rusai.
duoda dalį zonos Lenkijos ži maiste yra tas faktas,
kad
(Kalbamoji zona yra neutra nion, o kitą dalį — Lietuvos. Klaipėdos miestas, turintis 40,liu© juosta tarp
Lietuvos ir
Lenkijos delegatas prof. As- 000 gyventojų, neturi nė vienos
Lenkijos, besitęsianti nuo Vo kenazy priėmė nuosprendį, bet maisto sankrovos. Visi gyven
kietijos ir Latvijos. Ji tapo nu Sidzikauskas jį atmetė.
tojai gauna maistą tik iš vals
statyta kada tapo padaryta mu
Francijos delegatas Rene tiečių.
sių paliauba po
Želigovskio Viviani pirmininkavo ir pa

ką ten dabojo neva zonos mi
licija, bet vistiek lenkai zono
je siautė po senovei ir vargino
gyventojus. Bet ji visgi neleido
Lietuvos ir Lenkijos kariuo
menėms susieiti. Tautų sąjun
ga jau nuo senai siūlo panai
kinti tą zoną ir tos zonos vi
duriu nustatyti neva demarka
cijos liniją, kuri ilgainiui pasi
darytų tikruoju
rubežium
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai
žinodami ir prisimindami dar
kaip lenkai puolinėjo lietuvius
per pirmesnes demarkacijos li
nijas, lietuviui tuos ipasiulymus
pakartotinai griežtai atmesda
vo. Dabar, kaip matyt, tas pa
siūlymas tapo padarytas galu
tinoj formoj, bet ir dabar lie
tuvių tapo atmestas).

Dar apie susikirtimą su
tauty sąjunga
PARYŽIUS, vos. 3. — Pri
grumojimas ginkluotu pasiprie
šinimu tautų
sąjungos nuo
sprendžiams
tapo padalytas
šiandie.
Lietuvos atstovas Sidzikaus
kas pasakė tarybos susirinki
me, kad Lietuva panaudos jiegą nepri leidimu i
Įlenki jos
okupacijos
neutralinės zonos
ties Vilnium.
Taipjau taryba pirmą kartą
įspėjo narį, kad jei jis jiega
sulaužys sąjungos konsititudiją, prieš jį bus paskelbta blo
kada.
Taryba nutarė, kad neutralinė zona arti Vilniaus, kuri bu
vo praktiškai be valdžios nuo
pradžios Uetuvos-Lenkijos gin
čo, butų valomą

Smarkus žemės
drebėjimas
Daug žmonių žuvo išsiliejus
juroms.

Lietuva atmeta tautų sąjungos
sumanymą panaikinti neutralinę zoną tarp Lietuvos ir
Lenkijos. Lietuvos atstovas
apleido susirinkimą.

užėmimo Vilniaus. Ikišiol tvar

I
j

klausė Lietuvos delegato ar jis

Klaipėdos lietuviai nenusi
leidžia laUtninkams

Visų šalių seismografai užrekordavo labai smarkų žemes
drebėjimą, kuris jei butų išti
kęs ant sausumos, butų prida
ręs didelių nuostolių. Bet jis
veikiausia ištiko Pacifiko van
denyno dugne
ir nuostoliai
pasidarė tik dėl išsiliejimo ju
rų, kurios sujudintos pojurinio
žemės drebėjimo, didelėmis
vilnimis užliejo pietines salas.
Labiausia nukentėjo Hawaii ir
Mani salos. Vietomis buvo po
septynis viluių užplūdimus.
Nors smulkesnių žinių ir
nėra, bet manoma, kad ant tų
salų, taipjau gal ir ant kitų
salų nemažai žuvo
žmonių,
kada pajūrio miestus urnai už
liejo didelės vilnys. Manoma,
kad yra ir paskendusiu laivų.
Gautomis žiniomis,
Kaliniui,
ant Mani salos, nuostoliu pri
daryta už $500,000, bet žmonės
visi išsigelbėjo. Iš kitų vielų
dar nėra gauta žinių.
Bet žemės drebėjimas gal
būt pridarė ir baisesnių nuos
tolių. Pastangos susižinoti su
Samoa sala bevielihiu telegrafu
nedavė pasekmių. Ant tos sa
los 1889 m. buvo didžiausias
istorijoj išsiliejimas, • ir ap
skaitoma, kad tos salos buvo
centras dabartinio žemės dre
bėjimo.

Suėmė pabėgusį bankieriy

Lietuva jau gavo ambasa
dorių ultimatumą

•DUESSEJLDORF, vasario 3.
— Francijos okupacinė armi
ja šiandie supa Elberfeld
ir
Barnien iš trijų pusių. Bet dar
neįeita į tuos du svarbius Vest
falijos industrinius miestus.
Vakar ir šiandie francuzai
užėmė svarbią
geležinkelių
kryžkeles Vohwinkel, Lennet
ir Bergbonn, kas padaro kardoną apie Ruhr distriktą pilnu.
Tai padaryta delei vokiečių ga
benimo anglis neva į Coblenz
ir paskui išgabenimo į neoku
puotą Vokietiją. Dabar patru
liai sulaiko anglių traukinius
ir tik vienam traukiniui pasi
sekė prabėgti blokadą.
Tuo pačiu laiku kasyklų san
dėliai tapo užpildyti, nežiūrint
sumažėjilsios anglių produkci
jos ir dabar anglis kraunama
atvirame lauke, nors pats Ruhr
nemažai suvartoja anglių. Pa
dėtis prie kokso krosnių yra
dar blogesnė, nes kokso krū
vos taip greit renkasi, kad tru
kdo krosnių veikimui.

Demonstracijos Pareiny
DUES$EL1X)RF,' vasario 3.
— Demonstracijos visame Pareinyje taj>o suorganizuotos
Šiandie dėl deportavimo Parei
ni© prezidente
Dr.
John
Fuchs už jo neklausimą Parei
ni© komisijos įsakymų.
Coblenz darbininkai sustrei
kavo vienai valandai. Keli tūk
stančiai žmonių

susirinko

komisijos namais.
CHICAGO.

suprantą
ką jo grūmojimas
reiškia. Paėmęs atspausdintą
konstituciją jis perskaitė § 16
ir pasakė:
“Šitą pabaudą jus užsipel Grūmoja pertraukti ryšius ir
nysite, jei jiega priešinsitės są
pavesti Klaipėdos klausimą
jungos nuosprendžiui.”
tautų sąjungai spręsti. Lie
Lietuvos delegatas šaltai at
tuva negali išpildyti ultima
sakė, kad Lietuva pasilaiko vi
tumo.
sas save teises ir apleido susi
rinkimą.
KAUNAS, vasario 3. — Ofi
cialiajai paskelbta, kad šiandie
Francijos, Anglijos ir Italijos
atstovai įteikė Lietuvos užsie
nio ręikalų ministetiui ultima
tumą, raikalaujaniį ištraukti iš;
Klaipėdos krašte visus gink
Atsisako ištraukti savo kariuo luotus elementus ir panaikinti
menę. Vokiečiai vis
labiau Simonaičio valdžią ir Mažosios
Lietuvos Gelbėjimo Komitetą.
linksta prie lietuvių.
Jeigu tai nebus padaryta bė
LIEiPOJUS, vasario 2.
Tai gyje septynių dienų, talkinin
kos balandis skraidžioja virš kai mano nutraukti diplomati
Klaipėdos, j ieškodamas vietos nius ryšius su Lietuva ir pa
nutūpti
nesušlampant kojų. vesti visą dalyką tautų sąjun
Nežiūrint taikesnio’ nusistaty gai, sako ultimatumas, kuris
mo ambasadorių tarybos ne taipjau kaltina IJetuvos vald
paprastos komisijos iš Pary žią suorganizavime, instrukta
žiaus, Mažosios IJetuvos ka vime ir finansavime dabar vei
reiviai sako, kad jie ir toliau kiančių Klaipėdoje ginkluotų
burių.
laikys Klaipėdos miestą.
Talkininkų ekspertai tvirti Valdžios paskelbimas, prane
na, kad jie nori vengti kivirčių, šantis apie ultimatumą, sako,
bet neves jokių derybų su nau kad kaltinimai yra neteisingi
jąja valdžia iki nebus ištrauk ir kad IJetuvos valdžia, nors
ir norėtų išpildyti talkininkų
ti nereguliariniai kareiviai.
Mažosios Lietuvos valdžia norus, fiziniai negali jų išpil
siūlo rekrutams du litus į dieną dyti.
"Kad ir geriausią valią tu
— tai dideli pinigai čia — ir
Klaipėdos armija sparčiai auga. rint ji negali išpildyti ultimatu
Pritarimas naujajai
valdžiai mo sąlygų”, sako oficialinis
didėja delei jos pastangų pa pranešimas.
naikinti markes ir įvesti litus.
LONDONAS,
4. — MusNors Klaipėdos krąšte mies
tų gyventojai yra daugumoj tapha Kernai Fasa savo ka
vokiečiai, bet valstiečiai yra lie ringoj prakalboj Sim'yrnoj pa
(ųviąi ir jie atsisako parduoti reiškę, kad Turkija niekados
maistą už mankęs.
ąenusilais Mosul klausiate.

vasario 3.

Francuzai veržiasi
Vestfalijon

K.

ties

Francuzai

Braslavvs- durtuvais išvaikė demonstran-

ky, prezidentas nusibankrutljusio International State Bank,
706 W. Roosevelt Rd., kuris
nunešė $100,000 banko pinigų,
tapo
pagautas ir areštuotas
New Orleans, La. Jį išdavė jo
pati, kuri tapo suimta keletą
dienų atgal ir kuri po ilgo ka
mantinėjimo prisipažino susižinanti su savo vyru ir galinus
pasakė jo adresą. Po to ji ban
dė nusižudyti, bet pasveik
sianti.

tus ir daugelį jų sumušė šau
tuvų kulbėmis.

Šiandie — apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saulė teka 7 vai., leidžiasi
5:08 v. Mėnuo teka 9:30 v .v.

Priminimas
Jus, žinpma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.
*

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės 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 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

Chicago, DL

•
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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rinkimas pasitarti dėl savo
krašto likimo. Prisirinko pil
nutėlė salė svečių, kurių tarpe
buvo ir keliolika senelių bei
83—86 metų amžiaus moterė
kurioj norima yra įgyvendinti
lių. Įdomus faktas, kad, nors
teise ir demokratingumas, kur pakvietimai buvo vokiečių kal
tikrai vykdoma žemės refor
ma darbininkų Iclas&s navidui, ba rašyti ir susirinkimas ne
buvo minimas, kaip vien tik
kalbėjo susirinkusieji, ir prieš
lietu Viskas, vienok paklausus
dn girtu priėmė rezoliuciją, dėl kalbėjimo tvarkos, kas su
kur aiškiai ir grieštai pareiš sirinkusiųjų nemoka lietuviš
kiama darbininkų valia dėtis kai ir nori, kad butų vokiškai
prie Lietuvos valstybės, čia jau kalbama, tokių radosi tik vie
pirmą kartą uždrausta musų nas. Susirinkusieji labai ra
svečiui iš Amerikos p. Ivaške miai su gyvu pritarimu
iš
vičiui kalbėti. Vis vokiečiai klausė p. Vanagaičio, šaulinsatsiekė savo tikslą — užkimšti kio ir Lpbarto pranešimų ir
burną darbo žmonių
klasės vienu balsu priėmė tokį nutadraugui, bet tuo jie tik atida
rė akis ir tiems, kas to ligi
Mes šiandien 23 d. gruodžio
šiol neregėjo.
Susirinkusiųjų
pasipiktinimas buvo begalinis. 1922 m. Bomėlsvitėj, Klaipė
Gerb.
Ivaškevičius negalėda dos priemiestyj, skaitlingai su
mas atvirai ir žodžio tarti į sirinkę lietuviai pasipriešiname
prieš kokio
savo brolius darbininkus, per kuogreičiausiai
susirinkimo pirmininką pareiš
kė, kad iš savo rankomis už
dirbtų skatikų aukauja 300,000
auksinų Smeltės vargingesnių
jų darbininkų šeimynoms Ka
lėdų dovanų. Darbininkai pa
reiškė, kad nors jie nusistatė
iš savo “labdarių” ponų krau
simų nepriimti jokių ma
lonių, tačiau p. Ivaškevičiaus
dovaną priima su padėka, kai
po Amerikos
lietuvių darbo
žmonių tiesiamą ranką. Susi
rinkimui baigiantis tapo išrin
ktas M. L. Gelbėjimo Komiteto
skyrius iš žmonių.
Susirinkimas baigėsi pakilu
siu upu.

Klaipėdos Žinios.
Susirinkimai
Neteisėtai uždraustas susirinki-

mas Rusnėje.

Gruodžio 28 dieną atsitiko dar
vienas pavyzdis, kaip prūsiškų
žandarų kumščios gniaužo lietu
vių laisvę ir trypia savo purvi
nais batais žmonių teises, ga
rantuotas krašto įstatymais (zo
konais). Rusnėje turėjo atsibut
didis lietuvių susirinkimas, jeib
pasikalbėjus apie savo krašto
reikalus. Žmonių prisirinko pil
niausia Loll’o salė ir laukė susi
rinkimo atidarymo. Atėjęs po
licijos obemvachtmeisteris su ki
tais žandarais uždraudė susirin
kimą. Žmonės baisiai supyko,
bet būdami ištikimi šiokiai ir to
kiai valdžiai, išsiskirstė. Čia jie
pamate, kas tai yra “freištato”
liuosybė, kuomet žmonėms už
čiaupiamos burnos ir kas bebūtų
jei toks “freištatas” toliau pasi
liktų. Fotam toj pačioj salėj su
sirinko keliolika lietuvių veikėjų
prie pietų pasikalbėti dėl organi
zacijos reikal. Bet ir čia įsiver
žė puse ducas policistų ir junkerišku tonu pareiškė: “Die geschlosscne Gesellschaft ist auch
verboten!” Susirinkusieji už■ protestavo prieš neteisingą pasi
elgimą valdininkų, užgiedodami
tautos imną.
Šiuo reikalu pa
duotas aukščiau minėtas skun
das vyriausiam komisarai. Pa Klaipėdos
darbininkų
matysim, kaip komisaras mokės susirinkimo rezoliucija.
besuvaldyt įsidingojusius didvoMes pėtnyčioj gruodžio 22
kiškus valdininkus, kuriais taip d. 1922 m. Klaipėdos priemies
rūpestingai yra pripildytas mu tyje Smeltėsje skaitlingai susų lietuviškas kraštas. Reikia i sirinkusieji, išklausę pranešitikėti, kad ir paskujomis dieno- į' mus apie Klaipėdos krašto da
mis atsitikę lietuvių persekioji-Įbartinę padėtį ir jo ateitį —
mai atidarys visiems akis. Tas griežtai t protestuojame prieš
persekiojimas Ententės atsto tą vadinamąjį “freištatą,” kurs
vams beglobojant'musų kraštą* f^ė-iau _niekuomet
J “freištatu”
netik yra nesumažejęs, bet dar j nebus, bet bus ilgiau vis dau

didėjęs. O kas bebūtų, jei per giai! lenkų užvaldomas žemės
prigavingą išreikštą taptum vi kampelis ir pagaliau liks Len
siškai atiduoti didvokiečių, len kijos kolonija.
kų ir žydų malonei ?
V—
Lenkams reikia Klaipėdos
krašto, kad paskui galėjus sau

Darbininky susirinki
mas Smeltėje.

prusiją.
Visa lenkų politika
nustatyta ant to, kad gauti į
savo rankas Lietuvą, Rytprusrs ir Klaipėdos kraštą. Mes
už save ir savo vaikų vaikus
turėsime atsakyti, jei dabar
lenkai uždėtų ant musų savo
ranką. Del to kad išvengus
lenkų pavojaus, jncs ir stoja
me už Klaipėdos krašto prig
laudimą prie 'Lietuvos, pasi
laikant sau plačiausią ir San
tarvės garantuojamą Isavivajl-

Gruodžio 22 d. Klaipėdos prie
miestyje darbininkų
rajone
Smeltėje įvyko darbininkų susi
rinkimas politinei padėčiai ap
tarti. Prisirinko pilna salė įvai
rių dirbtuvių to rajono juoda
darbių. Koks skirtumas pažiu
rėjus į tuos žmones, kaip jie a L į
rodė prieš karą ir kokie vargdle
niai atrodo dabar p. Krauso
“freištato” patyrę. Tautinu at
žvilgiu jie labiau nutautėję, kaip
laukininkai ar žvejai. Kada ra
miai kalbasi, visi jie daugiausia
Žvejų susirinkimas
lietuviai, arba bent lietuviškai
Bomelsvitėje.
kalba, į lietuvišką klausimą at
Gruodžio 23 d. vakare Klai
sako, bet pasigerą, norėdami pasikolioti ir šiaip parėkaut, tai jau pėdos priemiestyj p. Smeltitikri vokiečiai pasidaro. Už tai ninko salėj įvyko žvejų susijie politiniai pakankamai susi
Dieną 36c-37c (ir takiai).
pratę. Vargu kad kur kitur
Vakarais 40e-89e (ir taksai).
“freištato” apaštalai butų išgir
dę tiek apie save ir savo kome
diją teisybės, kiek iš darbininkų
lupų ir viešame susirinkime.
Darbo vargdienis, kad ir kaip jį
Monroe gat. arti State
prislėgtų darbdavys išnaudoto
Bcperstoginis Vodevilius
ŠeŠtad., Sekmad.
jas, kad ir kaip saldžiai jam lakŠventomis
štingalo giesmes giedotų, atski
45 ir 22c (ir taksai),
rateliams
ria, kas yra jo draugas ir kas
10c (išskiriant šeštad.,
priešas. Nežinau ar šį vakarą ■
seknvad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
butų išdrysęs prabilti, kad ir
krut. paveikslai.
drąsiausis “malkų parjotas” bei
“Kur gauni pilną pięigą vertę.“
' stambiųjų pirklių ir pramoninin-

8

nors “freištato” įvedimą, už
kurio tyko pasislėpę lenkai.
Mes jokiu budu nesutinka
me, kad ant musų uždėtų savo
leteną plėšrusis lenkas, ans-ai
iš amžių lietuvių priešas.
Mes pareiškiame, kad nonme dėtis prie Lietuvos, kuri
jau

galutinai

pripažinta

Pirmadienis, Vasaris 5, 1Q23
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudo* ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

NORĖDAMI

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

FABION SS CO.

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

kai-

1)0 pilnai nepriklausoma vals
tybe, ir būti su ja suvienytais,
l)o tam atsakančiomis sąlygo
mis' į vieną bendrą valstybę
Lietuvą.
į

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose Kviestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 nv amžiaus. Visi nariai gauna laikraštj “TSvynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

809 W. 351h SI., Chlcago

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

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir

PAŠALPOS SKYRIAI —
■ "—■■g

....

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.

Tel. Yartts 1138

STANLEY
MAŽEIKA

IRABORIUS IR
Balaaniuotojafl

Turiu automo•ilius visokiems
eikalams. Kaina
•rioinama.

3319 Auburn

Parduodam Laivakortes.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

P.

—1

■

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

K.

GUGIS

ADVOKATAS

Garsinkities “Naujienose”

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergą. Nekėliomis nuo 9
iki 12 ryto.

Avė., Chicago.

2

"

11

"

............... —

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Apšvieta—Kultura—Tur tas

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose teisi muose. Egzaminavoja Abstraktus4
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

Į Tel. Randolph 4758

A. A. Sr AKIS

AUŠROS BENDROVĖ yra padarius pienus ir
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend
rovės nariams ir visiems lietuviams atneš
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų protui,
taip/ir jų turtui.
Aušros Bendrovės veikimas apims abudu
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką
pasaulį. .

ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

-Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie' St. Room 530

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

A TAI YRĄ UOLA, ANT kuW | H rios “AUŠROS” BENDROVE
|
stato savo “Bažnyčią” ir “pek
los vartai jos nepergales” — Su
KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir
visiems lietuviams visus dvasiškus ir svietiškus turtus
O

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 Weat Menroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman P. Haas e

AMERIKOJE Aušros Bendrovė
yra savininkė didžiausio knygų tur
to,. nes turi kaipo savo nuosavybę vi
sas knygas kokios buvo Amerikoje
išleistos ir turi atpirkus didžiausias
knygų sankrovas iš A. Olszewskio ir
iš Naujienų. Šito knygų turto vertė
siekia $150,000.00.

Lietuvoje Aušros Bendrovė, su
sidėjusi su sau giminingomis Lietu
vos bendrovėmis, ketina leistbdaugybes naujų knygų, ypatingai-gi užsi
ims leidimu mokykloms vadovėlių,

kurių išpardavimas siekia šimtų tūk
stančių egzempliorių, o taipgi užsi
ims leidimu lengvų visiems prieina
mų knygų, kurių prasiplatinimas irgi
sieks šimtų tūkstančių egzempliorių.
BENDROVES NARIAMS TOKIU
BUDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži
niškų svarbų darbų visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviesių Lie
tuvos ateitį.

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce
133 W. ffadtingto SU
Phone Main 1308
Chicago, Rl.

ADOLPH E.

'

STASULANI
ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1101
Chamber of Commerce Bldg.
,
183 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eaglo Music Co.)
Telef. Boulevard 6737
«' *—

..... -

............ - ■—<

Tel, Lafayette 4223

Plvimbing, Heating
Kaipo lietuvis, Uetuviarne visados
patamąuju kuogeriauikd,

M, Yuška,
Susirinkimas vedamas- buvo
vokiečių kalba, diskusijos ėjo
lietuviškai ir vokiškai. Pirmi
ninkavo labai vykusiai palies
susirinkimo rinktas paprastas
darbininkaį, Buvo pačių dar
bininkų įrodyta baisi padėtis,
į kurią darbininkus
atvede
“freijštatininkų” šeimininkavi
mas ir kokios
perspektyvos
(mok.
Aussihten
laukia
krašto darbo žmones, jei tie
ponai pasiliktų to krašto atei
ties viešpačiais. — Tik viena j
Lietuva aplinkui simičtfančaos i
godumo ir išnaudojimo sauva-'
lės vandenyne yra toji sala,

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

Kiekvienas tikras
/ Lietuvos sūnūs privalo tapti Aušros Bendroves Nariu,

ITALIŠKU
rankomis dirbtų
ARMONIKŲ

Geriausių
pasauly. Ga-.
rantuoja
mos deŠimmetų
čiai
ir žemesnė
mis kainonegu
mis
kitų armonikų dirbtuvių Jung.
Valstijos© ir
Italijoj.

DYKAI pir-

kėjams armonikinė mokykla trr pa
mokinimų knyga.
Mes
garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika iš gaidų už
4 mėnesių laiku. Informacijų rašy
kite angliškai.
Katalogas,
papra
šius, duodama dykai.
Kuatta Serenelll Aceordeon Mfg. Co.
817 Bluc Island Avė., Chicago, III.,

3228 W. 381 h St„

x

’

$50
<

'H.

ATSILIEPI ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spaudos Bendrovė
1614 W. 46th St.,

'

'

1

Chicago, III.

Chfoito. III.

$60 $70

“Kuppenheimer” “L” sistemos ir
kiti gerai žinomi PI>OŠČIAI

'Jūsų Pasirinkimui
$27.50
L
Kiekvienas ploščius turi būt par
duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar
i nuostolį. Kiti ploŠčiai visų pageidaui lamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.95 ir $22.50.
Vyrams ir Jaunuoliams garniturai
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.54.
$27.50, $32.50 ir $37.50.
S. GORDON
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai į.
1401 S. Halsted St.,
739 W. U SL,
Atdara kasdien, vakarais it
septintadieniaie.

Klaipėdos Žinios
Susirinkimai
Neteisėtai uždraustas susirinki
mas Rusnėje.

kurioj norima yra įgyvendinti
teisė ir demokratingumas, kur
tikrai vykdoma žemes refor
ma darbininkų klasės naudai,
kalbėjo susirinkusieji, ir prieš
dn girtu priėmė rezoliuciją,
kur aiškiai ir grieštai pareiš
kiama darbininku valia dėtis
prie Lietuvos valstybės, Čia jau
pirmą karią uždrausta musų
svečiui iš Amerikos p. Ivaškevičiui kalbėti. Vis vokiečiai
atsiekė savo tikslą — užkimšti
klasės
burną darbo žmonių
draugui, bet tuo jie tik atida
rė akis ir tiems, kas to ligi
šiol neregėjo.
Susirinkusiųjų
pasipiktinimas buvo begalinis.
Gerb.
Ivaškevičius negalėda
mas atvirai įr žodžio tarti į
savo brolius darbininkus, per
susirinkimo pirmininką pareiš
kė, kad iš savo rankomis už
dirbtų skatikų aukauja 300,000
auksinų Smeltės vargingesnių
jų darbininkų šeimynoms Ka
lėdų dovanų. Darbininkai pa
reiškė, kad nors jie nusistatė
iš savo “labdarių” ponų krau
simų nepriimti jokių ma
lonių, tačiau p. Ivaškevičiaus
dovaną priima su padėka, kai
po Amerikos
lietuvių darbo
žmonių tiesiamą ranką. Susi
rinkimui baigiantis tapo išrin
ktas M. L. Gelbėjimo Komiteto
skyrius iš žmonių.
Susirinkimas baigėsi pakilu
siu upu.

Gruodžio 28 dieną atsitiko dar
vienas pavyzdis, kaip prūsiškų
žandarų kumščios gniaužo lietu
vių laisvę ir trypia savo purvi
nais batais žmonių teises^, ga
rantuotas krašto įstatymais (zo
konais). Rusnėje turėjo atsibut
didis lietuvių susirinkimas, jeib
pasikalbėjus apie savo krašto
reikalus, žmonių prisirinko pil
niausia LolFo sale ir lauke susi
rinkimo atidarymo. Atėjęs po
licijos obemvachtmeisteris su ki
tais žandarais uždraudė susirin
kimą. žmonės baisiai supyko,
bet būdami ištikimi šiokiai ir to
kiai valdžiai, išsiskirstė. Čia jie
pamate, kas tai yra “freištato”
liuosybė, kuomet žmonėms už
čiaupiamos burnos ir kas bebūtų
jei toks “freištatas” toliau pasi
liktų. Potam toj pačioj salėj su
sirinko keliolika lietuvių veikėjų
prie pietų pasikalbėti dėl organi
zacijos reikal. Bet ir čia įsiver
žė puse ducas policistų ir junkerišku tonu pareiškė: “Die geschlossene Gesellschaft ist Much
verboten!” Susirinkusieji už
protestavo prieš neteisingą pasi
elgimą valdininkų, užgiedodami
tautos imną.
Šiuo reikalu pa
duotas aukščiau minėtas skun
das vyriausiam komisarai. Pa Klaipėdos
darbininku
matysim, kaip komisaras mokės .susirinkimo rezoliucija.
besuvaldyt įsidingojusius didvoMes petnyčioj gruodžio 22
kiškus valdininkus, kuriais taip d. 1922 m. Klaipėdos priemies
rūpestingai yra pripildytas mu tyje Smeltesje skaitlingai su
sų lietuviškas kraštas. Reikia sirinkusieji, išklausę praneši
tikėti, kad ir paskujomis dieno- į mus apie Klaipėdos krašto da
mis atsitikę lietuvių persekioji bartinę padėtį ir jo ateitį —
mai atidarys visiems akis.
Tas '
persekiojimas

Ententes

atsto- ■

/jrie-žtui

Į>r<>testu<.janie

i»ricš

tą vadinamąjį “freištatą,” kurs
vams beglobojant'musų kraštą • ta£jau niekuomet “freištatu”
netik yra nesumažejęs, bet dar; nei)US>
bus jigjau vis daudidėjęs. O kas bebūtų, jei per giau lenkų užvaldomas žemės
prigavingą išreikštą taptum vi kampelis ir pagaliau liks Len
siškai atiduoti didvokiečių, len kijos kolonija.
kų ir žydų malonei ?
V.—.
Lenkams reikia Klaipėdos
kad paskui galėjus sau
Darbininku susirinki krašto,
pavergti visą Lietuvą
mas Smeltėje.
prusiją.
Visa lenkų
Gruodžio 22 d. Klaipėdos prie nustatyta ant to, kad
miestyje darbininkų
rajone savo rankas Lietuvą, RytpiuKlaipedos kraštą. Mes
Smeltėje įvyko darbininkų susi sus
rinkimas politinei padėčiai ap už save ir savo vaikų vaikus
atsakyti, jei dabar
tarti. Prisirinko pilna salė įvai turėsime atsakyti
rių dirbtuvių to rajono juoda lenkai uždėtų ant musų savo
darbių. Koks skirtumas pažiu ranką. Del to kad išvengus
rėjus į tuos žmones, kaip jie at lenkų pavojaus, ;nes ir stoja
rodė prieš karą ir kokie vargdie me už Klaipėdos krašto prig
niai atrodo dabar p. Krauso laudimą prie 'Lietuvos, pasi
“freištato” patyrę. Tautinu at laikant sau plačiausią ir San
žvilgiu jie labiau nutautėję, kaip tarvės garantuojamą įsavivaL
laukininkai ar žvejai. Kada ra dybę.
miai kalbasi, visi jie daugiausia
Zvejy susirinkimas
lietuviai, arba bent lietuviškai
Bomelsviiėje.
kalba, į lietuvišką klausimą at
Gruodžio 23 d. vakare Klai
sako, bet pasigerą, norėdami pasikolioti ir šiaip parėkaut, tai jau pėdos priemiestyj p. Smeltitikri vokiečiai pasidaro. Už tai ninko salėj įvyko žvejų susijie politiniai pakankamai susi
Dieruį 36c-37c (ir takiai).
pratę. Vargu kad kur kitur
Vakarais 40e-8ifc (ir taksai)
“freištato” apaštalai butų išgir
dę tiek apie save ir savo kome
diją teisybės, kiek iš darbininkų
lupų ir viešame susirinkime.
Darbo vargdienis, kad ir kaip jį
Monroe gat. arti State
prislėgti] darbdavys išnaudoto
Beperstoginis Vodevilius
ŠeŠtad., Sekmad.
jas, kad ir kaip saldžiai jam lakŠventėmis
štingalo giesmes giedotų, atski
45 ir 22c (ir taksai),
šedm. rateliams
ria, kas yra jo draugas ir kas
10c (išskiriant šeštad.,
priešas. Nežinau ai’ šį vakarą
seknzid. ir šventes.
Dideli
komediniai aktai ir
butų išdrysęs prabilti, kad ir
krut. paveikslai.
drąsiausis “malkų pariotas” bei
Kur gauni pilną pi^ig.y vertę.”
stambiųjų pirklių ir pramoniniu-

B

rinkimas pasitarti dėl savo
krašto likimo. Prisirinko pil
nutėlė salė svečių, kurių tarpe
buvo ir keliolika senelių bei
83—86 metų amžiaus moterė
lių. Įdomus faktas, kad, nors
pakvietimai buvo vokiečių kal
ba rašyti ir susirinkimas ne
buvo minimas kaip vien tik
lietuviškas,, vienok paklausus
dėl kalbėjiimo tvarkos, kas sus i rink usiųjų nemoka lietuviškai ir nori kad butų vokiškai
kalbama tokių radosi tik vienas. Susirinkusieji labai ra
miai su gyvu pritarimu
iš
klausė p. Vanagaičio, Šaulinskio ir Lėbarto pranešimų ir
vienu balsu priėmė tokį nuta
ri mą-rezo Ii uciją:
Mes šiandien 23 d. gruodžio
1922 m. Bomelsvitėj, Klaipė
dos priemiestyj, skaitlingai su
sirinkę lietuviai pasipriešiname
kuogreičiausiai
prieš kokio

nors “freištato” įvedimų, už
kurio tyko pasislėpę lenkai.
Mes jokiu budu nesutinka
me, kad ant musų uždėtų savo
leteną plėšrusis lenkas, ansai
iš amžių lietuvių priešas.
Mes pareiškiame, kad nori
me dėtis prie Lietuvos, kuri
jau galutinai pripažinta kai
po pilnai nepriklausoma vals
tybė, ir būti su ja suvienytais,
po tam atsakančiomis sąlygo
mis' į vieną bendrą valstybę
Lietuvą.

SUSIVIENIJIMAS
LIET.
AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudė* ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorgattizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m, amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.

Tel. Yards 1138

STANLEY 1
MAŽEIKA
JRABORIUS IR

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Baliamuotojas

Turiu automo•ilius visokiems
eikalams. Kaina
»neinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

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

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

GUGIS

K..

ADVOKATAS

Naujienose

Garsinkities

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted S*t.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergą. Nekėliomis nuo 9
iki 12 ryto.

AUŠRA
Apšvieta

NORĖDAMI

Cultura—’Turtas

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakaro.
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

I Tel Randolph 4758

AUŠROS BENDROVĖ yra padarius pienus ir
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend
roves nariams ir visiems lietuviams atneš
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų protui,
taip z ir jų turtui.
Aušros Bendrovės veikimas apims abudu
kontinentų, Europą ir Ameriką,"visą lietuvišką
pasaulį.
į

o o n i tai yrą uola, ant kū
pi W | fl rios “AUŠROS” BENDROVE
ia I O
stato savo “Bažnyčią” ir “pek
los vartai jos nepergales” — Su
KNYGOS pagelba Aušros Bendrove sukraus sau ir
visiems lietuviams visus dvasiškus ir svietiškus turtus

K

A. A. S* AKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Menroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman p. Haas e
ADVOKATAS

kurių išpardavimas siekia šimtų tūk
stančių egzempliorių, o taipgi užsi
ims leidimu lengvų visiems prieina
mų knygų, kurių prasiplatinimas irgi
sieks šimtų tūkstančių egzempliorių.

Aušros Bendrovė
yra savininke didžiausio knygų tur
to,, nes turi kaipo savo nuosavybę vi
sas knygas kokios buvo Amerikoje
išleistos ir turi atpirkus didžiausias
knygų sankrovas iš A. Olszewskio ir
iš Naujienų. Šito knygų turto vertė
AMERIKOJE

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU
BUDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o

taipgi didelis užsiganėdinimas, kad
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži
niškų svarbų darbų visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviežių Lie
tuvos ateitį.

LIETUVOJE Aušros Bendrovė, su

sidėjusi su sau giminingomis Lietu
vos bendrovėmis, ketina leistbdaugybes naujų knygų, ypatingai-gi užsi
ims leidimu mokykloms vadovėlių,

609-610 Ch arabe r of Commerce
133 W. Waabingtoo St,
Phone Main 1308
Chicago, BI.

ADOLPH E.

STASULANI
ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pin
gus ant nekrutamos nuosavybes
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104
Chamber of Commerce Bldg.
183 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—•4945
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eaglo Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Tek Lafayette 422:

Plnmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams mados
pataniąuju kuo,
ausiai,

M. Yuš

Susirinkimas

vedamas- buvo

vokiečių kalba, diskusijos ėjo
lietuviškai ir vokiškai. Pirmi
ninkavo labai vykusiai paties
susirinkimo rinktas paprastas
darbininkai. Buvo pačių dar
bininkų įrodyta baisi padėtis,
į kurią darbininkus
atvedė
“frei£tatininkų” šei mini nika vi
lnas ir kokios
perspektyvos
(mok.
Aussibtcn
Aussihtcn*
laukia
krašto darbo žmones
ponai pasi liktu to krašto ateiTik viena
ties viešpačiais
aplinkui siaučlfančaos
Lietuv
r išnaudojimo sauvaenyne yra toji sala,

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU

Kiekvienas tikras Lietuvos sunūs pri

ARMONIKŲ
Geriausiu

valo tapti Aušros Bendroves Nariu

f•
JvSfį
mos dešini • R : zT*"
č tai
metų į
ir žemesnė l'fScH
m is kaino- Į
i
mis
negu t -rr Įfcff
kitų urmonikų dirb- t;
f
tuvių Jung. T
Valstijose ir P ■—
Italijoj.
B
•rA'iy/
DYKAI pirkūjams armonikinS mokykla in pa
mokinimų knyga.
Mes
garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika iš gaidų už
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai.
Katalogas,
papra
šius, duodama dykai.
Kuatta Serenelll Aceordeon Mfg. Co.
817 Bluc Island Avė., Chicago, III.,

Čhkaco. III

/

rankomis dirbtų

pasauly. Ga rantuoja-

3228 W. 3811. SU

atsiliepk

Šiandien

adresu

Aušros Spaudos Bendrovė
1614 W. 46th St.,

Chicago, III.

$50

$60 $70

“Kuppenheimer” “L” sistemos ir
kiti gerai žinomo PJ.OŠČIAI

’Jusų Pasirinkimui
$27.50
i-

Kiekvienas ploščius turi,būt par
duotas be atsižiūrėjimo j 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 gamiturai
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56.
$27.50, $32.50 ir $37.50.
S. GORDON
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai,.
1401 S. Halsted St.,
739 W. 14 SL
Atdara kasdien, vakarais ir
septintadieniais.

nesimato. Ypatingai pastarai
siais metais, kuomet Vilniaus
sritį užėmę lenkai išvaikė priej glaudas Vilniuje ir visaip per; sekioja užsilikusias dar musų
sostinėje Lietuvių įstaigas, iš
ienai šaukiasi į mus Kaune
Čia buvo atsilankęs kunigas reikalaujantieji pagalbos. Jau
Norbutas, atvykęs iš Lietuvos. ne vieną našlaičių būrį iš Vil
Renka
aukas katalikiškoms niaus priėmėm ir globojame,
prieglaudoms Katine. Čia kuni laikinoje musų sostinėje, Kau
gai suruošia jam maršrutus, ne. Prie to, pradėjus grįžti iš
paskelbia bažnyčiose ir priren Rusijos musų tremtiniams, su
gia visą dirvą aukoms rinkti. jais grįžo burių būriais ir naš
Sausi* 25 dieną vietos mažoj laičiai, labai dažnai nieko nefeAiayitmėj »vetain,iukėj' buvo bežiną apie save, nei apie sa
j* p**Jt*lboa. Žmonių labai ne vo tėvus: nežino nei savo var
daug tesusirinko. Kun. Norbu dų, nei vietos, iš kur yra kilę...
Tų našlaičių sušelpimas ir
tas savo prakalboj vartoja stereoptikoiią, kuriuo parodo naš užlaikymas gula ant Lietuvos
laičių k jų prieglaudų paveik- visuomenės pečių. Kas nežino,
slalių. Bet keistas dalykas: kai kad Lietuvos visuomenė yra
tik kunigas pradėjo rinkti au neturtinga? Kas nežino, kaip
kas, tai daugelis žmonių pakilo ji sunkiai kovojo už Lietuvos
ir ėjo laukan pro duris. Sve nepriklausomybę ir kaip ji sun
tainėj labai maža beliko. Vis kiai kovoja už tos nepriklau
dėlto kunigas pranešė paskui, somybės išlaikymą ir už tinka
kad aukų surinkta apie dvide mą krašto sutvarkymą? Tad
tai visuomenei Lietuvoje naš
šimt dolerių.
ta auklėjimo našlaičių yra la
ibai sunki, ir beVtnk negalima
Garnio dovana.
pakelti, be Amerikos lietuvių
Geriems žmonėms — Juozui aktingos paramos.

iKORESPONOENGldOSj
So. Omaha, Nebr.

Sabučiui su žmona — garnys
ilgakojis atnešė laukiamą do
vana:
šaunia
dukrikę.
Tėvai
c
c
L
iš džiaugsmo iškėlė didelį bankietą, kad dukrelė gražiai aug
tų kai radastėle, o užaugus bu
tų slauni artistė — muzikė-dainininkė.
—A. A. žalpis.

Detroito Žinios
Vyčiu vakaras.
Sausio 28 d. L. Vyčių 102
kp. turėjo vakarą. Buvo monel*gų, dialogų, deklemacijų
ir vyčių choras. Vėliau — šo
kiai abejos* svetainėse.
Vydiai turi gražų būrelį jau
nini*, ypatingai merginų. Jei
gu jie dirbtų nusimanydam
dailės darbą, galėtų šį tą nu
veikti. Bet dabar daugiau dar
ko negu tobulina dailę. Tik
ehdkas pusėtinai gerai sūdai
nuoja.

Mes prašome, kad kiekviena- !
me naujokyne susidarytų ko
mitetas,
kurs galėtų tuojaus
pareiti per lietuvių grįčias ir
parinkti aukų. Gražu butų, jei
tokiuose komitetuose vadovau
jančią rolę suvaizduolų musų
lietuvaitės, — 'kas gi geriau
gali atjausti kūdikio vargą, jo
alkį, šaltį, jo mažytės širdelės
sopulius, jei ne moteris, jei ne
motina? Taip surinktos aukos
turi būti tuojaus siunčiamos į
Baltic States banką, 294 Eight
k ve., Ne\v Yorke, su įsakymu
deponuoti pinigus Lietuvių Mo
terų Globos Komiteto sąskai
tom Iš tos sąskaitos pinigai'
tuojaus pervedami yra Komi
teto Centro Valdybai Kaune.
Tai pat prie progos norime:
čia pastebėti, kad Lietuvoje ‘
Moterų Globos Komitetas turi apsirinkęs vieną dieną, kuriejo yra renkamos aukos, Lietuvos našlaičiams po visą Lictuvą. Ta diena yra 7 d. gegu
žės. Taigi, ir Amerikoje, kur
tiktai susidarys tokie L. M.
G. Komiteto Skyriai! tegul apsirenka 7 d. gegužės, kaipo
Lietuvos Našlaičių Dieną, ir
toje dienoje,
renkant aukas
vienam ir tam pačiam tikslui
Lietuvos Moterų Globos Ko Lietuvoje ir Amerikoje, tegul
mitetas, kurio veikimo per dar labiau susiartina Amerikos
žvalga nesenai buvo paskelbta ir Lietuvos žmonių jausmai ir
Amerikos lietuvių spaudoje,
pasiryžo organizuotu
bildu
Baigdamos šį savo atsišauki
kreiptis į Amerikos Lietuvius mą, turime daug vilties, kad
ir prašyti jų paramos ir pa Aiųerikos lietuviai bus ir to
galbos. Tuo tikslu Komitetas liau, kaip ligi šiol kad buvo,
atsiuntė Amerikon žemiaus pa Lietuvos našlaičiu
v- lobėjais ir
sirašiusias Centro Valdybos
Nares, kad gyvu žodžiu paaiš
Visais reikalais L. M. G.
kinus Lietuvos našlaičių padė Komitetui rašyti reikia šiuo
tį, kad asmeniniai atsiliepus į adresu: L. M. Globos Komite
duosnią Amerikos lietuvio šir tas, 294 E
dį.
Taigi šiuo atsišaukimu Vork, N. Y. Tuo vardu rašyti
mes ir kreipiamės į Amerikos čekius ir siųsti juos tuo palietuvių didžiųjų Organizacijų Žiu adresu.
’entrus, į jų kuopas, į pasal
Su gilia pagarba —
ios ir kultūros organizacijas Lietuvos Moterų Globos Komi.r draugijas, į pavienius Ame eto Centro Valdybos Nares:
rikos lietuvius: pakalbėkite
Domą Šleževičienė,
mums užlaikyti Lietuvos naš
Viktorija Vencienė.
lučius, pagelbėti mums išaukėti juos dorais ir gerais tėvyčs s linais! Tie našlaičiai atsiido musų globoje svarbi uo
li Lietuvos istorijos momenu, taigi pagelbėkite mums taip
NAf?
uos užauginti, kad Lietuva
toityje galėtu iš ju pasidžiaugkad jie ir užaugtų svarbiais
Vienatinis vandeniu kelias Liet
Jetuvos darbuotojais.
von per Southamptoną ant

Ateitiečių koncertas.
Sausio 28 <1. I. A. S. .Svetai
nėje buvo koncertas sureng
tas Ateities Choro, kur daina
vo J. Kriaučiūnas iš BrooklyMilžinų laivų
Ypatingai mums svarbu yra
no, N. Y. Žmonių buvo neperA QI IT A MA
M A11R ETA N1
45,647
tonų
30,704 tonų
labriežti
faktas,
kad
Lietuvių
daugiausia ir pats programas
BERENGARIA
' iloterų Globos Komiteto prieg- Apleidžia New Yorką kas Utarninišėjo silpnokai.
Greitas persėdimas SouthampBe dainų-muzikos progra audes Kaune ir Gielgafidišky- kas.
tone. Lietuviai vpatiškai lydimi.
mo buvo ir vienas kalbėtojas, e, kur yra suviršum 200 naš
T
(2ra kl. $150.00) Karės takPiliavą
(3čia kl. 106.50) sai ekstra
kuris graudeno savo vienmin laičių, kreipia dideles domės
Iš LIETUVOS
čiui, kam jie taip daug esą įsi te tik į tai, kad našlaičiai už- >ydaKELEIVIAI
laivan Piliavoj važiuojant j
tikėję j trečią internacionalą uigtų sveiki kunti, bet taip Southamptoną ir ten persėda ant
laivų. Plaukia kas savaitė.
kaip davatka į rožančių. Nors >at žiuri, kad gabesnieji jų at Milžinų
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kairių ir reika
ir vėlokai susiprato, bet visg. riektų ir mokslo. Vieni jų mo
lingų
dokumentų atvažiuojantiems
kosi įvairių amatų, kiti, linkę keleiviams
geriau vėliau, negu niekad.
galite gauti nuo bile
prie mokslo,, yra leidžiami į agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
Choristas.
mokyklas. Dėlto tad L. M. G. sų mieste arba apielinkej.
CUNARD LINE
Komitetas yra pilnas vilties, 140 N. Dearborn St-, Chicago, 111.
kad ateitis pasidžiaugs iš tų
Komiteto prieglaudų auklėti
nių. Tuo labinus galės pusi| Didžiųjų Organizacijų Kuo
Ižiaugti ir Amerikos lietuviai,
pas, į Pašalpos ir Kultūros
les jų aukomis ir jų parama
Draugijas ir į Amerikos Lie
cs prieglaudos vyriausiai ir ištuvių Visuomenę.
; i laikė. Ačiū priklauso Ameri
kos lietuvių moterų organiza
Amerikos
lietuviai
nuo
senu
•
€ cijoms, kurios iš Chicagos, iš
ADVOKATAS
laikų visa širdim rėme viso
New Yorko, iš Brooklyno ir iš i
kius Lietuvos reikalus. Kreip
kitų miestų nenuilstančiai mil lilttODA TEISIU PATARIME
tasi į Amerikos Lietuvius kiek
ai prieglaudas šelpė. Bet niuvienoje sunkioje Lietuvos gy
ų reikalai auga; musų globovenimo valandoje, ir jie nie
amųjų vaikučių skaičius dide
kuomet neatsisakė ištiesti Lie
li; musų išlaidos dauginasi, Pirmas
Lietuvis
tuvai savo pagalbos ranką. Bet
> pajamų šaltiniai nepadidė
J. P. VARKALA & CO.
musų krašto padėtis dar yra
PUBLIC ACCOUNTANT
jo.
tokia, kad Amerikos Lietuvių
AUDITOR-ius
Ofisai:
Šiuo
savo
atsišaukimu
mes
pagalbos ir paramos reikia be
3241 So. Halsted Str.,
Amerikos
veik kiekvienoje gyvenimo sri reipiames į geri).
203 Dearborn St.
Chicago, 111.
tyje, ir per ilgą laiką dar jos ietuvių visuomenę, kad ji po
Telefonai:
ėmių musų darbą aukomis,
reiks.
Boulevard 5066
Harrison 6872
Vienas iš itin svarbių reika ;ad ji — ypatingai lietuvaitės
lų, kuriuo Amerikoje organi \ metrikoje, susiorganizuotų į
zuotu budu dar nepasirūpinta, ietuvių Moterų Globos Komiyra tai Lietuvos našlaičiu šel eto Skyrius ir sistematingai
pimo reikalas. Per keletą me emtų musų darbą aukomis.
tų siautęs Europos karas, iš Vfes prašome didžiųjų organi West 1394
Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,
naikinęs daugybę musų Tėvy zacijų skirti kiek iš savo iždų
J.
Balchiunas
pagelbininkas
nės nekaltų sūnų, paliko daug Jetuvos našlaičiams; prašo
(arba asistentas)
GRABORIUS
našlaičių, reikalaujančių visuo ne ir įvairių draugijų neatsi1029
—
25th
St.,
9509 Cardoni
menės pagalbos. Be to, po ka akyti nuo aukos. NeabejojaDetroit, Mich.
ro gyvenimo sąlygos yra dar ie, kad ir šiaip lietuvių naujotokios, k: d našlaičių, reikalau ynų darbuotojai ir darbuotu
aukos taip
jančių pagalbos, nuolotos atsi os nepasigailės
randa, — taigi ir jų šelpimui, irakilniam tikslui, kaip augi
užlaikymui ir auklėjimui galo nimas musų krašto našlaičių.
v

Lietuvon psr 10 dionų

Atsišaukimas

KL Jurgeloais

DETROIT,

GARSINKITIES
NAUJIENOSE

MRS. A. M1CHN1EV1CZ

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Chicagiečtai

Baigus!

Akušeri
jos kolegi
ją; ilga!
praktikaI vusi Pennhospitalėse. Pasek$ mingai pa
tarnauja
prie
gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai

nuo lietuviškų centrų ir todėl negau
nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite
MM0JIIEIM&S per paštą.

Pasta Jums atgabens Jūsų MAUIIEHAS

—Iš

RUSIJOS—

Gerai lietuviam* šinernaa per 15
metų kaipo patyręs gydytoj**, dtorurga* ir akušeris.
Gydo staigia® ’r chr**ilk** ligas,
vyrų, moterų ir vaikų pag*l nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

kasdien tą pačia dieną vakavę
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti

Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

Ofisas ir Labaratorija: 1MB W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Telefonai:
NTaktį Drexel 950
Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

%

DR. CHARLES SEGAL

NAUJIENOS

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

1739 S. Halsted St., Chicago
Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti man Naujienas per
paštą, žemiau paduotu adresu. Čia prisiunčiu $2.00 prenumera
tos trims mėnesiams.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedčliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Vardas ir Pavardė
Adresas

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; r u
pestingai prižiū
ru ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

MR. WAITKIEWICZ

DR. A. J. BERT AŠIUS
PIIYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso val.:tl iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedelioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DU. S. BIEZIS
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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Ate.
DETROIT, M1CH.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

Tel. Market 6234, Market 4526

3325 So. Halsted St., Chieage, III.

DR. A.MQilTWO

DR. C. Z. UE2EUS

Lietuvis Gydytojas Ir Ctttr«r>

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3862
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kėdzie 7715

Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė,
j

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

Telephone Boulevard 5052
anai 0257
aktinis Tel. Canal 2118

DENTISTAS

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

f

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 poi piet,

Chisago, III.

6 iki 9 vakare

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

DR. C. K. KLIAUGA

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.
Tel. Austin 0737

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

DR. A. JUOZAITIS

DR. .1, KULIS

Or. Maurice Kahn

arti 47-tos gatvės

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.
-------------------------------------------

Telephone Yards 1532

3113 S. Halsted st
tol. Blvd. 3138
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo
Kiekviename’ atsi tikime
teikiu
ypatišką prižiuDuodu
įėjimą,
m<opatarimus
terims ir merginoms veltui.

Telefonas Boulevard 7042

4643 So. Michigan Avė.
- Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18-th Street
»
Phone Canal 0257

Akušerka

DR. P. G. WIEGNER

A. L. DAVIDOHIS, M. D.

3261 So. Halsted St.,

(Banienė)

Telephone Yards 5834

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ŽILVITIS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri*

Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St.
Tel Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 Ir «—9 P.M.
Ned. 10-12 A. M.
Residence Canal 2118

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

J

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas’: 3335 So. Halsted St., Chicago.
Valandcs: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieną.
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OptometrlBt
Tel. BOU. levnrd >.4«7
<049 8. Anhland Avė
Kampa* 47-toe K*t.
2-rn* labo*.

NAUJIENOS, Chicago, UI.8

Pirmadienis, Vasaris 5, 1923

MRS. A. MICHNIEVICZ
nesimato. Ypatingai pastarai Mes prašome, kad kiekviena-1
AKUŠERKA
siais metais, kuomet Vilniaus me naujokyne susidarytų ko
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
sritį užėmę lenkai išvaikė prie mitetas,
kurs galėtų tuojaus
Telefonas Yards 1119
glaudas Vilniuje ir visaip per pareiti per lietuvių grįčias ir
Baigusi
sekioja užsilikusias dar musų parinkti aukų. Gražu butų, jei
Akušerisostinėje Lietuvių įstaigas, iš tokiuose komitetuose vadovau
ū
Hjos kolegi
tenai šaukiasi į mus Kaune jančių rolę suvaizdiiolų musų
jų; ilgai
Čia buvo atsilankęs kunigas reikalaujant/iej i pagalbos. Jau lietuvaitės, — kas gi geriau
praktikagali
atjausti
kūdikio
vargą,
jo
ne
vienų
našlaičių
būrį
iš
Vil

S vusi PennNorbutas, atvykęs iš Lietuvos.
niaus
priėmėm
ir
globojame,
alkį,
šaltį,
jo
mažytės
širdeles
silvanijos
Renka
aukas katalikiškoms
hospitalėprieglaudoms Kaune, čia kuni laikinoje musų sostinėje, Kau sopulius, jei ne moteris, jei ne
se. Pasek
gai suruošia jam maršrutus, ne. Prie to, pradėjus grįžti iš motiiiu? Taip surinktos aukos
mingai pa
paskelbia bažnyčiose ir priren Rusijos musų tremtiniams, su turi būti tuojaus siunčiamos į
tarnauja
Baltic
States
banką,
294
Eight
jais
grįžo
burių
būriais
ir
naš

prie
gim
gia visa dirvą aukoms rinkti.
dymo. Duo
Sausi* U5 dienų vietos mažoj laičiai, labai dažnai nieko ne- Kve., New Yorke, su įsakymu
Jeigu
kurie
iš
Ju«ų
gyvenate
nuošaliai
da rodą vi
svetaiuiukūj1 buvo bežinų apie save, nei apie sa deponuoti pinigus Lietuvių Mo
sokiose li
j> pMkalbos. Žmonių labai ne vo tėvus: nežino nei savo var terų Globos Komiteto sąskai
gose ir ki
nuo
lietuviškų
centrų
ir
todėl
negau
tom
Iš
tos
sąskaitos
pinigai
dų,
nei
vietos,
iš
kur
yra
kilę...
daug tesusirinko. Kini. Norbu
tokiuose
tuojaus
pervedami
yra
Komi-Tų
našlaičių
sušelpimas
ir
reikaluose
tas savo prakalboj vartoja stetoto
Centro
Valdybai
Kaune.
užlaikymas
gula
ant
Lietuvos
moterims
ir
nate
kasdien
NAUJIENŲ
išsirašykite
reoptikoną, kuriuo parodo naš
Tai pat prie progos norime'
merginoms.
laičių ir jų prieglaudų paveik visuomenės pečių. Kas nežino,
slėlių. Bet keistas dalykas: kai kad Lietuvos visuomenė yra čia pastebėti, kad Lietuvoje1
MAUJIIEN^S per paštą
tik kunigas pradėjo rinkti au neturtinga? Kas nežino, kaip Moterų Globos Komitetas tu
kas, tai daugelis žmonių pakilo ji sunkiai kovojo už Lietuvos ri apsirinkęs vieną dieną, ku
rioje yra renkamos aukos, Lie
Pasta Jums atgabens Jūsų MMUIEHAS
ir ėjo laukan pro duris. Sve nepriklausomybę ir kaip ji sun
—Iš RUSIJOS—
tainėj labai maža beliko. Vis kiai kovoja už tos nepriklau tuvos našlaičiams po visą Lie
Gerai lietuviam* žinama*
16
metų
kaipo
patyręs
gydytoja*,
dtodėlto kunigas pranešė paskui, somybės išlaikymų ir už tinka tuvą. Ta diena yra 7 d. gegu
kasdien tą pačia dieną vakavę
rurgas ir akušeris.
kad aukų surinkta apie dvide mų krašto sutvarkymų? Tad žės. Taigi, ir Amerikoje, kur
Gydo staigias ir chreailkas liras,
tiktai
susidarys
tokie
L.
M.
tai visuomenei Lietuvoje naš
šimt dolerių.
vyrų, moterų ir vaikų pagal aauta auklėjimo našlaičių yra la- G. Komiteto Skyriai, tegul ap
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti
j ausi u s metodus X-Ray ir kitokius
sirenkit
7
d.
gegužes,
kaipo
elektros prietaisus.
,bai
sunki,
ir
beveik
negalima
Garnio dovana.
pakelti, be Amerikos lietuvių Lietuvos Našlaičių Dieną, ir
Ofisas ir Labaratorija: IMI W.
Imkite
ir
tuoįaus
pasiųskite
savo
orderi
toje
dienoje,
rankant
aukas
18th
St., •natoli Fisk St.
Geriems žmonėms — Juozui aktingos paramos.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
vienam ir tam pačiam tikslui
Sabučiui su žmona — garnys
Lietuvos Moterų Globęs Ko
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
ilgakojis atnešė laukiamą do mitetas, kurio veikimo per
Dienomis: Ganai
dar
labiau
susiartina
Amerikos
3110 arba 0376
vanų: šaunių dukrikę. Tėvai žvalga nesenai buvo paskelbta
Telefonai:
ir
Lietuvos
žmonių
jausmai
ir
Naktį
Drexel 950
iš džiaugsmo iškėlė didelį ban- Amerikos lietuvių spaudoje, širdys!
Boulevard 4136
kietų, kad dukrelė gražiai aug pasiryžo organizuotu
3313 So. Halsted St.
badu
Baigdamos šį savo atsišauki
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
tų kai radastėlė, o užaugus bu kreiptis Į Amerikos Lietuvius
mą,
turime
daug
vilties,
kad
tų slauni artistė — muzikė-dai- ir prašyti jų paramos ir pa
Amerikos lietuviai bus ir tonininkė.
—A. A. žalpis.
galbos. Tuo tikslu Komitetas liau, kaip ligi šiol kad buvo,
atsiuntė Amerikon žeminus pa Lietuvos našlaičiu globėjais ir
DR. CHARLES SEGAL
v
NAUJIENOS
sirašiusias Centro Valdybos
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
1739
S.
Halsted
St.,
Chicago.
Nares, ka<| gyvu žodžiu paaiš
Visais reikalai
L. M. G.
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
kinus Lietuvos našlaičių padė Komitetui rašyti reikia šiuo
Chicago, Illinois.
Vyčiu vakaras.
tį, kad asmeniniai atsiliepus į įdresu: L. M. Globos Komite
Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti man Naujienas per
Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
duosnia Amerikos lietuvio šir tas, 294 Eighth Avė
paštą
žemiau
paduotu
adresu.
Čia
prisiunčiu
$2.00
prenumera

New
Vaikų ligų
Sausio 28 d. L. Vyčių 102 dį.
Taigi šiuo atsišaukimu York, N. Y. Tuo vardu rašyti
tos
trims
mėnesiams.
OFISO VALANDOS:
kp. turėjo vakarų. Buvo mo mes ir kreipiamės į Amerikos
Nuo
10
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
čekius ir siųsti juos tuo pa
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
nologų, dialogų, deklemacijų lietuvių didžiųjų Organizacijų
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
rr vyčių choras. Vėliau — šo Centrus, į jų kuopas, į pasal čiu adresu.
Vardas
ir
Pavardė
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Su gilia pagarba —
kiai abejose svetainėse.
Telefonas Drexel 2880
ios ir kultūros organizacijas Lietuvos Moterį) Globos KomiVyčiai turi gražų biiręlf jau .r draugijas, į pavienius Ame
Adresas
nime, ypatingai merginų. Jei rikos lietuvius: pagelbėk ite eto Centro Valdybos Nares:
Tel. Pullman 5432
Domą Šleževičienė,
gu jie dirbtų rųfsimanydam mums užlaikyti Lietuvon našViktorija Vencienė.
dailės darbų, galėtų šį tų nu aičius, pagelbėti mums išaukveikti. Bet dabar daugiau dar cti juos dorais ir gerais tėvyko negu tobulina dailę. Tik ės sunais! Tie našlaičiai atsichcfras pusėtinai gerai sūdai
ido niusų globoje svarbi uo
nuoja.
Turiu patyrimą
li Lietuvos istorijos memen
moterų ligose; ru
ti, taigi pagelbėkite mums taip
pestingai prižiu
Ateitiečių koncertas.
rk ligonę ir kū
uos užauginti, kad Lietuva
dikį
laike ligos.
Sausio 28 d. I. A. S. Svetai teityje galėtų iš jų pasidžiaug10929 S. State St.
nėje buvo koncertas sureng j, kad jie ir užaugtų svarbiais
Chicago, III.
tas Ateities Choro, kur daina ietuvos darbuotojais.
Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant
vo J. Kriaučiūnas iš Brookly
laivų
Ypatingai mums svarbu yra A Q UIT A MMilžinų
MR. WAITKIEWICZ
no, N. Y. Žmonių buvo neperA
M A U R ETA N1A
(Banienė)
45,647 tonų
30,704 tonų
daugiausia ir pats programas jabriežti faktas, kad Lietuvių
Akušerka
' Joterų Globos Komiteto prieg- Apleidžia BERENGARIA
išėjo silpnokai.
New Yorką kas Utarninkas. Greitas persėdinvas Southampj 3113 S. Halsted st
PHYSICIAN IR SURGEON
Be dainų-muzikos progra- audes Kaune ir Gielgafidišky- tone.
Lietuviai ypatiškai lydimi.
t tel. Blvd. 3138
3464 So. Halsted St.
i
8709 Jos. Caiupau Avė.
mo buvo ir vienas kalbėtojas, e, kur yra suviršum 200 naš
I
(2ra kl. $150.00) Karės takOfiso val.:fcl iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Per 15 metų pa
kuris graudeno savo vienmin laičių, kreipia didelės domės Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra
DETROIT, M1CH.
KELEIVIAI
Iš
LIETUVOS
Nedelioj
9
iki
11
ryto
,
sekmingo
prak
čius, kam jie taip daug esu įsi ic tik į tai, kad našlaičiai už- sėda laivan Piliavoj važiuojant į
Tel. Boulevard 5913
tikavimo
turiu
Ofiso vali: 1—3 dieną, 7—Iv ak.
patyrime. Pasek
tikėję j trečių internacionalų uigtų sveiki kunti, bet taip Southamptoną ir ton persėda ant
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Milžinų Jaivų. Plaukia kas savaitė.
mingai patarnau
kaip davatka į rožančių. Nors >at žiuri, kad gabesnieji jų atTel. Yards 1699
Tel. Market 6234, Markei 4326
Greičiausi laivai pasaulyje.
ju prie gimdymo
Informacijų dėl kainų ii’ reika
ir vėlokai susiprato, bet visgi >iektų ir mokslo. Vieni jų mo
Kiekviename* atdokumentų atvažiuojantiems
teikiu
sitik;me
kosi įvairių amatų, kiti, linkę lingų
geriau vėliau, negu niekad.
keleiviams galite gauti nuo bile
ypatiŠką prižiū
prie mokslo,, yra leidžiami į agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
rėjimą.
-JDuodu
Choristas.
Telefonas Boulevard 7042
nvopatarimus
mokyklas. Dėlto tad L. M. G. sų mieste arba apielinkėj.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CUNARD LINE
terims ir mergiKomitetas yra pilnas vilties, 140 N. Dearborn St., Chicago, III.
iroms veltui.
Lietuvis
Gydytojas
Ir
čnhur*
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
kad ateitis pasidžiaugs iš tų
Leavitt St. Tel. Canal 6222
25 E. AVashington Si.
Komiteto prieglaudų auklėti
Lietuvis Dentistas
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
nių. Tuo labinus galės pasiTelephone Central 3862
Tel. Lafayette 4988
Į Didžiųjų Organizacijų Kuo
4712 So. Ashland Avė.
1824 Wabansia Avė.
tžiaugli
ir
Amerikos
lietuviai,
pas,
į Pašalpos ir Kultūros
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12
Valandos: nuo 6 iki 8 valcavo
ics jų aukomis ir jų parama
- arti 47-tos gatvės
Draugijas ir į Amerikos Lie
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
cs prieglaudos vyriausiai ir ištuvių Visuomenę.
I
4631 So. Ashland Avė.
;ilaikė. Ačiū priklauso Ameri
Tel.: Yards 994
Office
Hours:
10
iki
12
pietų
Amerikos lietuviai nuo senų kos lietuvių moterų organiza
4643
So.
Michigan
A
ve.
ADVOKATAS
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 3
cijoms, kurios iš Chicagos, iš
5 iki 7 vak.
Tel. Kenwood 5107
laikų visa širdim rėmė viso
Tel. Canal 2118
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12
New Yorko, iš Brooklyno ir iš
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
kius Lietuvos reikalus. Kreip
Iki 1 vai. po pietų.
litų miestų nenuilstančiai įmi i’ttODA TEISIU PATAHIMt
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
tasi į Amerikos Lietuvius kiek
ni prieglaudas šelpė. Bet mu2816 So. Michigan Avė.
vienoje sunkioje Lietuvos gy
PHYSICIAN AND SURGEON
Tel. Victory 9082
ų reikalai auga; musų globoTel. Austin 0737
1900 So. Halsted St.
venimo valandoje, ir jie nie
Nuo
1
iki
3
vai.
po
piet.
amųjų vaikučių skaičius didėGyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
kuomet neatsisakė ištiesti Lie
7"^
DR. MARYA
2 iki 4 po pietų
a;
musų
išlaidos
dauginasi,
Pirmas
Lietuvis
tuvai savo pagalbos rankų. Bet
Tel. Lafayette 0098
\
D0WIAT—SASS
> pajamų šaltiniai nepadidė
J.
P.
VARKALA
&
CO.
Telephone
Boulevard
5052
musų krašto padėtis dar yra
PUBLIC ACCOUNTANT
5208 W. Harrison St.
tokia, kad Amerikos Lietuvių jo.
AUDITOR-ius
Ofisai:
Šiuo savo atsišaukimu mes
pagalbos ir paramos reikia be
Canal 0257
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8
3241 So. Halsted Str.,
Amerikos
Naktinis Tel. Canal 2118
t
veik kiekvienoje gyvenimo sri reipiamės į gerb.
DENTISTAS
203 Dearborn St.
vakare išskiriant nedėldienius.
Chicago,
111.
ietuvių
visuomenę,
kad
ji
patyje, ir per ilgų laikų dar jos
Telefonai:
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
i
cmtų musų darbą aukomis,
reiks.
Boulevard 5066
Rezidencijos tel. Van Buren 0294
re.
Nedėlioj
nuo
10
iki
12
ryto.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Harrison 6872
Ofiso tel. Boulevard 9693
Vienas iš itin svarbių reika ;ad ji — ypatingai lietuvaites
Valandos:
11
iki
4
po
piet,
3261 S’o. Ualsted St., Chisago, III.
lų, kuriuo Amerikoje organi ^metrikoje, susiorganizuotų į
i
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
zuotu bildu dar nepasirūpinta, ietuvių Moterų Globos Komir
1821 So. Halsted St.,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
yra tai Lietuvos našlaičių šel eto Skyrius ir sistematingai
Kampas 18 ir Halsted St.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
pimo reikalas. Per keletą me •eintų musų darbą aukomis.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
DENTISTAS
tų siautęs Europos karas, iš- Vfes prašome didžiųjų organi West 1394
Heml. 6678
Ofisas’: 3335 So. Halsted St., Chicago.
1821
So.
Halsted
St.,
Chicago,
III.
WM.
J.
STOLL
CO.,
zacijų
skirti
kiek
iš
savo
iždų
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
aaikinęs daugybę musų Tėvy
kampas 18-th Street
J. Balchiunas pagelbininkas
7—8 vak. NedėHomis 10—12 dieną.
Lietuvos
našlaičiams;
prašo,
nės nekaltų sūnų, paliko daug
Phone Canal 0257
(arba asistentas)
Res. 1139 Indepenuence Blvd. Chicago
GRABORIUS
našlaičių, reikalaujančių visuo ne ir įvairių draugijų neatsi1029
—
25th
St.,
9509 Cardoni
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
Gydytojas ir Chirurgas
Jei abejoii akimis, p.isimirauk
menės pagalbos. Be to, po ka akyti nuo aukos. NeabejojaDetroit, Mich.
Telephone Yards 1532
Dr.
A. R. BLUMENTHAL
K.
3261 South Halsted St.
ro gyvenimo sąlygos yra dar ne, kad ir šiaip lietuvių naujo3243 South Halsted St.
Optometrtrt
Tel. Boulevard 5052
tokios, kad našlaičių, reikalau ynų darbuotojai ir darbuoto
Tel. BOU leearš <.4S7
Tel.
Boulevard
7179
Vai. 10—12 A.M. (1—8 ir 6--9 P.M.
aukos taip
8. Aithlund Aee
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
jančių pagalbos, nuolotos atsi ms nepasigailės
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Ned.
10
—
12 A. M.
Kampu
47-to* gat.
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
randa, — taigi ir jų šelpimui, >rakilniam tikslui, kaip augi- i
Chicago
2-roa
labo*.
Residence Canal 2118
3259 So. Halsted St., Chicago, ID.
irimas
musų
krašto
našlaičių.
|
užlaikymui ir auklėjimui galo

į KOtiESPONDEN GlJOSJi

Chicagiečtat

S . Omaha, Nebr.

Detroito Žinios

A, SHUSHO
AKUSERKA

N Al?
Lietuvon psr 10 dien

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIS

DB. S. BSEŽIS

DR. F. MATULAITIS

DR.

Atsišaukimas

KL Jurgelonis

DEL C. L ffiŽEUS

Dr, Maurice Kahn

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. L. YUSKA

DR. A. JUOZAITIS

DR. P. Z. Z ALATDRIS

OETROIT, MICKIS

Dr. A. A. Roth

DR. C. K. KLIAUGA

dr. v. a. simkus

GARSINKITIES
NAUJIENOSE

DR. J. KULIS

DR. P. ŽILVITIS

’ NAUJIENOS, Chicago, HL

Pirmadienis, Vasaris

mą”. Bet tas dokumentas lyvauja 2,500 žmonių (su netas susidės daugumoje iš negalimas daiktas. Išvežimui 000 žmonių pramaitinunui rei
turi da ir kitą, būtent, mora ‘atatinkamais* rusų svečiais, klebonų ir jų zakristijonų, 600,000 žmonių reikia 2,400,- kėsią turėti 86,000,000 kokų.
l'he UiaaaniM Daily New*
be Kongreso narių), 300 ofi ar klerikalai šauksis talkon 000 tonų įgulos laivyno. Tuo Vadinasi, truks 20,000,000 ko
linę,
pusę.
Fublisbad. Daily aacept Sunday by
nepartinius ir pažanginin- tarpu viso Japonijos laivyno kų ryžių, kurių vertė maž
ciantų, Didžiojo teatro ar
The Lichuauiao New« Pub. Co., Ine
Tik pagalvokite: Klaipė tistų koncertas (Didžiajam kus, tai jau neibetiek svarbu. įgula sudaro tik 2,900,000 to daug siekia 400,000,000 jenų.
dos krašto žmonės sukilo ir teatrui už atšaukimą to va Svarbu tas, kad musų kleri nų. Gi pats savaime supran Tokio apščio įvežimui reikia
bklitor P. Grigaitis.
kovoja su ginklais rankose karo spektaklio užmokėta kalai rodo pasiryžimo šeimi- tama, jog negalima naudoti
Soatfc Halsted SUeei
(hieago, III.
nininkauti krašte vieni pa visą laivyną imigrantų veži Irhiinoto abejoja, ar tuo lai
prieš savo prispaudėjus; 300 miliardų rublių).”
Telepbon* Roosevelt 850*
mui. Be to, reikia imti domėn ku bebus galima kur nors
tys.”
Santarvės valdžios, vadauSubscriptioi. Rata*:
ir finansinę pusę — tokio skai įpirkti tiek daug ryžių.
IŠĖJO PIRMAS ŠIŲ METŲ
18.00 per year in Canada.
jamos
francuzų,
siunčia
O
kiek
žemiau:
17.00 per year outside of Chica*o.
Trumpai suglaudus, Japoni
čiaus pervežimas mažiausia
“KARDO” NUMERIS.
18.10 per year in Chicago.
prieš klaipėdiečius karinius
“Užsimezdami imtis vald atsieitų 240,(KM),000 jenų (je jos 'situacija dabar esanti 'to
8c per copy.
laivus, stato jiems ultimatu “Kardas” už sausio mėnesį žios vieni patys, musų kleri na lyginas 50 centų).
kia: gyventojų skaičius didė
Entered as Second Claaa Mattei
kalai stumia griežton opoziApsigyventi Sibire, Mandžu- ja 14%, o ryžių apštis tik
tfarch I7th, 1914, at t ha Post Office mus ir grasina sunaikinti jau išėjo iš spaudos, šiame nu
)f Chicago, UI., ender the act of juos.
cijon valstiečių—liaudininkų rijoje ir Korėjoje japonai ne 10%. Kokia gali būti išeitis
meryje įdėta tęsinys Anatole
March 2nd, 1879.
Padėtis be galo rusti. Ir France’o apysakos “Teisingu bloką, kad ir prieš jų norą. gali. Ten gyvenimo sąlygos iš tos keblios padėties? Pra
Naujienos tina luu'čian, iiakirUnt
Kai partiniai santykiai taip jiems yra nepalankios. Kas plėtimas rubežių? Bet p. Ishimo didybė”, Jono Biliūno
aad€l«tienius. Leūttia Naujieną Ba» ne tik Klaipėdos krašto žmo
sukiršinti, kaip dabar, kova tenka daryti? Maisto jau ir moto sako, jog militaristinė
“Žmonijos atsiradimas ir jos
drovi, 1789 So.
SU, Chlcagu,
nėms, bet ir Lietuvai! Nes senumas,” etc.
HL — Telefoną*: Rooaevelt 8500.
Seime bus žymėj ama nuola dabar trūksta.
Paskutiniais politika juo tolyn, tuo mažiau
Francija su Lenkija mėgina Biliūno raštas prasideda to tiniais skandalais, nuolati šešeriais metais Japonija im beranda pritarimo liaudyje.
Uisimokijimo kainai
Ckicagoje — paltui
niu vienas kito trukdymu. portavo 400,000 kokų ryžių Pritardamas gimdymų kon
suversti kaltę dėl to sukili kiais žodžiais:
Metams$S.UU
“Dabartinis Seimas iš pir (kokas lyginasi maždaug 5 bu trolei, p. Ishimoto risgi ma
mo ant Lietuvos ir grūmoja
“Kuomet atrandama nau
kar- šeliams).
no, jog ir tai pilnai klausimo
nubausti ją, jeigu ji neatsi ja, nuostabi teisybė, žmo- mųjų savo dienų virtoDarbas
rašo p. Ishimoto, vie ueišspręo. Netolimoje ateityje
V tonam utoaaaiul
- ----- 14M
sakys paremti tautinius klai aės iš pradžios sako: ‘Tai visą laiką kliuvo dažniausia nasKaip
žymiausių Japonijos mok japonams teksią gerokai gal
Chiea<oje per nešiotoju*:
neteisybė’, paskui:
‘tai
pėdiečių
siekimus.
priežasčių. slininkų, Dr. Otohei Inagaki, vas palaužyti, kad suradus bū
dėl menkučių
Vtona kopija*c
prieštarauna
tikėjimui,
’
ir
Savaitei ______ -....................
18<
Ir šitokioje situacijoje
Tas buvo jau tuomet, kai va- apskaičiavęs, jog geriausiame dų savo gyventojų pramaitiMineaiui ___
76c
pagalios, ‘tai senai žinomas
‘Lietuvos komunistai kartu daiktas.’ Taip pasakė gar- Istiečiai-liaudininkai dar gai atvejyje 1931 m. Japonija te nimui. Kokie ‘tie bus budai,
Pinigus reikia siųsti palto Money
•rderiu, kartu au užsakymu.
su Amerikos lietuviais ko •us mokslininkas Liajelis vino vilties susiprasti su kle galėsianti pagaminti 66,000,000 — p. Isliimoto atsisako p ra
munistais kalba minioms, apie likimą kiekvienos nau rikalais. Dabar, jei nebus su kokų ryžių. Tuo tarpu 62,000,- našauti.
tartinai likviduoti ‘krikščio
jai išrandamos mokslo tei
kad
tas
Klaipėdos
sukilimas
niškojo’ prezidento rinkimai,
Kame
sybės.
”
tai esąs “Kauno budelių” pa
santykiai dar labiaus paaš
pavojus.
sikėsinimas užgrobti vkraš- Tai įdomiai ptvatyte* raii- trės, ir bent kokio darbo ga4! Jie pataria Klaipėdos I
Itetybė Seime sumaiės. “Te
Svetimų tautų ipaudojt ir
fal krikščionys’ įvairiais nu
krašto
darbininkams
stoti
visuomenėje kovoja dvi vie
sileidimais ir sugebėtų pa
už
susijungimą
su
Vokietija
ANGLŲ
SPAUDA
API*
KLAI

ną antrai priešingos nuomo
traukti savo pusėn žydų at
arba
pasilikti
po
Francijos
PĖDOS
ĮVYKIUS.
stovus, jie ir tuomet turėtu Suąrganiauota L. D. L. D. Chi- darbas, kuryba, konsolidavi
nės apie sukilimą Klaipėdos
darbininkų masių, trauki
krašte. Viena nuomonė,kurią komisaro kontrole, tik jokiu Ambasadorių konferencija su Seime tiek menką daugu cagoB Rajonas. Priimta laiki mas
na* Rajeno *tatuta*. Išrinkta mas pirmyn darbininkų kla
skleidžia daugiausia Franci budu nesidėti prie Lietuvos! sirinko Paryžiuje ir nutari, jog mą, kad galėtų atsilaikyti laikina Raj*n* valdyba. Suda sto, tapo veik visai užmirštais
prieš opoziciją
tik . labai
jos ir Lenkijos imperialistai, Jie šaukia, pagalios: “Ša Klaipėdos likimas turįs pasitikti įtemptomis jėgomis. Tokio rytas moksleivių fondą*. Pri dalykais.
lin Kauno budelių kruvini
“Konsolidavimui darbininkų
yra tokia, kad tą sukilimą
tokioje pat padėtyje, kokioje jis
įtempimo musų klebonų vi imta eilė svarbių rezoliucijų.
nagai
nuo
Klaipėdos
!
Šalin
masių, atgaivinimui ir sustip
buvo iki sukilimo. Pažymėjęs
esanti įvykinusi Lietuvos
duriai negales pakelti, ir to
valdžia, pasiryžusi ginkluota Jankaus partizanai — ban tą faktą, “The Manchester Guar dėl susidariusi padėtis neturi Pereitą ketvirtadienį, vasa rinimui darbininkų klasės ju
dian” rašo:
ateities. Arba krikščionys su- rio 1 dieną, Aušros svetainėj, dėjimo, būtinai reikalinga iš
jiega užgrobti Mažąją Lie ditai!”
supras su valstiečiais-liaudi- 3001 S. Halsted gatvės, įvyko vystyti klasinę sąmonę darbi
“Anglų manymu, vėtau ar
tuvą, nelaukiant taikaus to Drėbti šitokią panieką į
ninkais, arba Seimo dienos labai svarbus susirinkimas — ninkuose. čia reikalingas rim
visos
Lietuvos
veidą,
iškolioanksčiau
Klaipėdos
kraštas
klausimo išsprendimo.
bus truippos ir liūdnos die visuotinas Lietuvių Darbininkų tas darbas ir pasišventimas.
ti
šitokiais
žodžiais
Klaipė

turės
būti
priskirtas
prie
Lie

Antrą nuomonę reiškia li
Literatūros Draugijos narių su Pliovonėmis ir šmeižtais ne
nos.”
dos
sukilėlius
—
ką
tai
reiš

tuvos. Dabar, kai klaipėdie
beraliniai visuomenės sluogsirinkimas. Susirinko gražus galima išvystyti darbininkuo
čiai sukilo prieš vokiečių di “S-tas” primena valstiečiams- būrelis veikliausių organizaci se klasinės sąmonės, nes tai
kia?
Ar
tai
nėra
sąmaninsniai įvairiose šalyse, bet
rektoriją, franeuzai ir lenkai liaudininkams, jog jie patys jos narių. Jų tarpe dalyvaVo. veda prie pajokimo darbinin
ga
provokacija
Lietuvos
vi

daugiausia ji randa pritari
suomenei? Ar tai nėra mė varo propagandą ir įtaria Lie žymiai prisidėjo prie tos keb drg. Kipras Bielinis, Lietuvos kų klasės, pasityčiojimo iš jos
mo Anglijoje (žiur. apžval
tuvos valdžią sąmokslu, ne lios padėties sukūrimo. Jis sa Socialdemokratų Partijos At reikalų — prie demoralizaci
ginimas
sudemoralizuoti
ei

žiūrint to fakto, kad Lietuvos ko:
gą). Ta nuomonė sako, kad
stovas. Susirinkimas buvo su jos. Dabar jau laikas imtis
les
kovotojų
už
Klaipėdos
ministeris
pirmininkas
katęsukilimas gimė iš Klaipėdos
“Baigdami, mes dar norė šauktas oficialiu L. D. L. D. darbo, nes krizis darbininkų
krašto
pasiliuosavimą?
goringai pareiškė, jog Lietu
eilėse jau perėjo.”
/
krašto žmonių judėjimo, ku
tume priminti valstiečiams- 19 kuopos nutarimu.
Pabaigęs drg. Bielinis kal
Atidarius susirinkimą pir
ris yra atkreiptas prieš vo Mes nesiimame pranašau vos kareiviai nedalyvavo Klai liaudininkams vieną krikš
pėdos sukilime. Teisingai ar
perskaitė savo pagamin
kiškų elementų ir Francijos ti, kokių pasekmių atneš ko klaidingai, Anglijos vai Ižia čionišką daiktą: nevalia ir mininku tapo išrinktas J. Vai bėti,
griešyti net po nauskas, sekretorių A. Kemė- tą rezoliuciją, kurioj trumpai
ir Lenkijos imperialistų su munistams šitoks jų pasiro laikosi tos nuomonės, jog da neapsimoka
litikoj. Kuomet tamstos dėl ža* Drg. K. Bielinis perskaitė išdėstyta pradėti naujas veiki
tartinas pastangas išnaudo dymas visuomenės akyse. bartiniu momentu Klaipėdos partinių motyvų palaikei susirinkjmui patiektą dieno mas, nauja darbuotė — Qrgati Klaipėdos kraštą savo tik Bet mes įspėjame lietuvius klausimo tinkamai negalima krikščionis dėl §76 rinkinių tvarkę, kuri susidėjo iš seka nizaviinas L. D. L. D. jos su
slams ir slopinti jo gyvento darbininkus, jogei jie turi išspręsti. Antanta visai nesi- įstatymo ir tuo apkarpėt mų punktų: pirmas, svarsty stiprinimas ir leidimas atatin
apsižiūrėti, kad dėmė, kurią | rūpino tą klausimą spręsti, mažumų atstovybę. Seime, mas L. D. L. D. padėties; an kamos literatūros. Rezoliucija
jų tautinius siekimus.
kada lietuviai ramiai laukė.
mes tamstas perspėjoin, kad tras, suorganizavimas L. D. L. su trumpais pataisymais tapo
Aišku, kad yra labai dide tokiu žingsniu užtraukė ant
“Anglų oficialiniai praneši
pigiai parduodate demokra- D. Rajono; trečias, svarstymas priimta. Ta rezoliucija —• tai
savęs
tie
besąžiniškieji
gai

lis skirtumas tarpe tų dviejų
mai, nors ir ne tiesioginiai,
tybės principus. Dabar ‘krik literatūros leidimo; ir ketvir pamatas, atlt kurio bus stato
nuomonių, ir nuo to, kuri jų valai, nepultų ant darbinin duoda suprasti, kad keli šim ščionys’, padarę dar vieną tas, moksleivių fondas. Dieno ma tvirta Lietuvių Darbinin
kų Literatūros organizacija. Ji
paims viršų tarptautinėje kų judėjimo. Darbininkai tai 'lietuvių įėjo į Klaipėdą. žingsnį pirmyn tuo pačiu ke tvarkė tapo priimta.
talpo “L. D. L. D. Reikalai”
politikoje, priklausys, Klai turi pakelti savo balsą prieš Francuzų ir lenkų pranešimai liu sudavė jums f)er galvą
L. D. L D. padėtis.
pėdos krašto ir Lietuvos^atei tą purviną komunistų atsi kalba apie tūkstančius lietu antruoju tos lazdos galu, ku Prįėmus dienotvarkę, drg. pereitą šeštadienį.
ria pasirėmę jus
tikėjotės
tis. Jeigu paims viršų pir šaukimą ir turi nutraukti su vių, kurie buk įsiveržę į Klai aukščiau
Bielinis trumpai išdėstė L.z11).
Seime pasilipti. Ne
pėdos
teritoriją
su
kulkosvai

moji nuomonė, tai sukilimą jais visus ryšius, jeigu jie džiais ir sunkiąja artilerija. būtumėt pirmą kartą sugrie- L. D. ir aplankai darbininkų Suorganizavimas L* D. L. D.
Rajono. «
Klaipėdos krašte didžiosios nenori, kad butų suteptas jų Kai kurie karštgalviai franeu šiję, butų buvę lengviau at klasės padėtį dabartiniu mo
Toliau imta svarstyti antras
mentu stengėsi nurodyti, kaip
valstybės panaudos kaipo vardas.
sispirti dabar tam kleboniš
zai linkę yra tame sukilime
iš tos nelemtos padėties išei dienotvarkio punktas: suorga
kam
įstatymų
mindžiojimui,
priekabę išspręsti jo likimą
matyti
lietuvių-rusų
sąmokslą,
-*—*
nizavimas L. D. L. D. Rajono.
iš kūno musų klerikalai da ti.
kad tuo budu atidarius komu
priešingai Lietuvos intere
' “šiandien mes stovime aky- Drg. K. Bielinis, remdamas
ro
jau
s
’
stenią
“
.
f
[l| nikaciją taip Rusijos ir Vosams ir paremti lenkų pusę IJ *
vaizdoj suskaldyto darbininkų L. D. L. D. konstitucija, ku
Vadinasi, Seimui teks pasi klasės fronto”, aiškino drg. rioj pasakyta, kad susidarius
jų ginčuose su Lietuva.
ADŽVCUS^al\
* i tai, kad atei rinkti
Hl| a
Įy| | kietlj0
“Nežiūriai
vieną iš tų dviejų kelių: Bielinis. “Darbininkų energi prielankioms apystovoms or
Tos nuomonės viršus reik
nančio® iš Klaipėdos žinios yra arba pasileisti, arba kriksčio ja, kurios pirmiau tiek daug ganizuojama L. D. L. D. ra
štų Francijos ir Lenkijos
—
labai priešingos vienos kitoms, nVs kokiu nors budu turės su butą, nupuolė ir pas kai ka jonai, išdėstė reikalą * sudary
imperializmo laimėjimą ir
RUSIJOS GYVENIMO
atrodo, jog tikroji padėtis yra siprasti su valstiečiais-liaudi- rius darbininkus visiškai pra mo L. D. L. D. Chicagos Ra
KONTRASTAI.
skaudų smūgį visoms toms
tokia: klaipėdiečiai, nebesu ninkais Dabartinėmis sąlygo nyko —- nuėjo niekais. Užėjus jono. Trumpai dalyką pagvil
laukdami Antantos sprendimo, mis darbas Seime yra neįma darbininkų ekaldymosi epide denus, Bielinis perskaitė savo
šalims, kurioms jisai yra pa^
“Socialističeskij
Viestnik”
pasiryžo paimti krašto valdžią nomas.
mijai, daug darbininkų su patiektą tokiam rajonui statu
vojingąs.
rašt>:
į savo ranka®.”
tverto ir suaukauto turto žlu tą arba konstituciją.
Iš to yra aiškus uždavinys
Čia kilo ginčų. Pagalios nu
go; darfjininkų eiles pakriko;
MAISTO KLAUSIMAS
“Rublio kursas puola ne
tų žmonių, kuriems rupi
kai kurių aocializmo idėjos ta tarta priimti minimą statutą,
JAPONIJOJE.
įmanomu greitumu. Miesto PRANAŠAUJA NEILGĄ AM/ ' -” . *
Klaipėdos krašto ir Lietuvos plačiųjų masių gyvenimas ,
ŽIU SEIMUI.
po paniekintos, ątmestoH; vi kaipo laikiną L. D. L. D. Chi
ateitis: jie privalo daryti to I)O trumpo vasaros atsikvė
sur apsireiškė iširimas — pa cagos iRajonį konstituciją, ku
Keikishi Ishimoto rašo:
Krikščionys-demokratai
pakios įtakos į viešąja opiniją, pimo vėl darosi sunkus.
krikęs veikimas. Šioj šaly ne rią, išrinku/ tam tikrą komi
siryžo likti pilnais šeiminin
“Gyventojų skaičius Ja
kad sustiprėtų antroji, tei Mokesniai. —• Del jų mur kais Seime. Jie išsirinko savo ponijoje sparčiai auga, kas atsiranda pakankamai žmonių siją, bus galima pataisyti ir
kovoti dėl *ocializmo; beliko dapildyti ir priimti L. D.. L. D.
singoji nuomonė apie sukili mėjimams ir dejavimams prezidiumą ir savo prezidentą, metą prisideda 600,000
tik mažas būrelis sąmoninges konferencijoj.
nąra galo. Valstybės mokes apsieidami, pasak ’‘Sjto”, su
mą Mažojoje Lietuvoje.
700,000 naujų gyventojų. nių draugų. Išėjimui iš tos
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L.D.L.D. REIKALAI
Chicagos L. D. L. D. kuopų nariy susirinkimas
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nių ir biudžeto politika da
rosi dienos klausimu. Pre
kyba po senovei pergyvena
depresiją. Trustų ir tarpinįninkų ‘valymas’ vis dar ban
gyveniman pravesti.
Šestadienj jau buvo šioje doma
To reikalauja ‘kairieji’. Pri
vietoje padaryta keletas pa sibijodami naujų antpuolių,
stabų apie “Lietuvos Komu ‘tarpininkai’ pradeda ‘strei
nistų Partijos Atsišaukimą kuoti’.
“Visur vargas ir neturtas
Klaipėdos Klausimu”, kurį
perspausdino Amerikos ko didėja. Nesenai įvyko rin
mokykloms. Ir tuo
munistų laikraščiai. Tuo » kliava
pačiu laiku toje ubagų val
met mes nušvietėme Lietu stybėje surengiama grandio
vos komunistų ir jų vienmin zinė vakarienė Komiu terčių Amerikoje “nusistaty nui: Sąjungų Namuose da-

Reikia atremti
tą provokaciją

Respublikos konstitucija, “kaip
su senu kaliošu, be ceremonijų
pritaikindami ją saviems partiniems reikalams.” Toks sauva
liavimas neduoda krikščionims
galimybės susiprasti su valstie
čiais liaudininkais.
“Social
demokratas” rašo:
“Pasvirę tam tikron pu
sėn, ‘krikščionys* noroms-nenoroms gaus eiti pasirinktu
keliu iki galui. Išsirinkę Sei
me savąjį prezidiumą ir sa
vąjį prezidentą, jie iš eilės
turės imtis sudaryti ir mini
strių kabinetą. Ar tas kabi-

1 ’■!....... 49.........

O tuo tarpu ji ir dabar -yra
viena tirščiausiai apgyventų šalių. Jeigu gyventojų
skaičiaus didėjimas eis tokia jau proporcija ir toliau, tai 1931 m. / Japonija
tujrės 62,000^000
žmonių.
Kyla klausimas: kur Japo
nija ims maisto tokio žmo
nių skaičiaus maitinimui ?”

Valdžios rateliuose yra žmor
nių, kurie mano, jog Japoni
ja savo žmonių perviršį ga
lėsianti išvežti į 'kitas šalis,
ypač į Pietų Amerika. Bet p.
Ishimoto sako, jog tai esąs

padėties reikalinga atgaivinti
darbininkų judėjimas ir su
stiprinti to judėjimo frontas.
“Darbininkų skaidymasis su
stiprino buržuaziją — musų
priešus. Priešingos darbininkų
klasei organizacijos įsigalėjo.
Tos įsigalėjusios or'ganizacijos
neprileidžia darbininkų klasei
eiti pirmyn... Tie keli metai,
kuriuos mes pergyvenome, bu
vo pašvęsti ne gvildenimui so
cializmo, mokslo, kultūros, te
orijos ir praktikos klausimų
ir dalykų, bet demoralizavimui
darbininkų minių.
Bendras

Išrinktą laikina rajono valdyba.

Priėmus laikiną rajono kon
stituciją, pradėta svarstyti rei
kalas sudarymo laikinos L. D.
L. D. Rajono valdybos. Duo
tas įnešimas išrinkti tokią val
dybą, kuri ir tapo išrinkta iš
sekamų draugų: org. J. Čepo
nis, sekret. A. Dvylis ir iždin.
A. Kcmėža. Laikiną j ai valdy-,
bąi pavesta kaip galima grei
čiau apdirbti rajono konsti
tuciją ir sušaukti L. D. L. D.
kuopų konferenciją. Ta konfe
rencija turės priimti rajono
konstituciją ir išrinkti laikiną

U!

rajono valdybą ir kitus komi
tetus bei komisijos, pasirod
žius reikalui.
Literatūros leidimas.

Toliau eita prie trečio' die
notvarkio paragrafo: literatū
ros leidimas. Ir vėl drg. Bie
linis įrodė literatūros leidimo
svarbą. Pasak jo, aplamai
imant, šiandien
darbininkų
klasė neturi pakankamai rei
kiamos literatūros. Geresnių
raštų kaip ir nesiranda. Ypa
tingai keblioj padėty randasi
mažiau prasilavinusieji darbi
ninkai, kuriems knygų skaity
mas veik neprieinamas, kadan
gi skaitomi dalykai svetimi
— nesuprantami. Iki šiol kny
gų leidimas buvo netvarkas:
knygos buvo leidžiam** Jau
niausiai tokios, kokios papuo
lė po ranka, bet ne kokio* bu
vo reikalingiausios. Taigi čia
ir yra reikalas sudaryti tam
tikrą knygų leidimo sistemą,
kuria butų galima pilnai va
duotis leidžiant knygas.
Drg. K. Bielinis perskaitė
rezoliuciją ir siūlė ją priimk
kaipo kelrodį leidimui ir pla
tinimui literatūros, skleidimui
apšvietos ir varymui kulturinįo darbo. Rezoliucija tapo pri
imta. Ji talpinama “L. D. L.
D. Reikaluose” šiandien.
Moksleivių fondas.
Pagalios prieita prie pasku
tinio dienotvarkio
punkto:
moksleivių fondas. Drg. Bie
linis paąiškino, kad joks or
ganizuotas darbas negali būti
varomas nesant tinkamų tam
darbui žmonių. Nedaro skirtu
mo, ar mes kalbėsime apie
fabrikus, mašinas, gelžkelių,
paštų ir kitų pramonių bei
įstaigų darbininkus, bet visuo
met patėmysime, kad nė vie
nas toj ir kitoj srity darbas
negali būti tinkaųiai varomas
be išlavintų darbininkų. Tas
pats ir su darbininkų judėji
mu. Čia ir reikalinga nema
žiau techninių, išlavintų spėkų
— sąmoningos inteligentijos.
Pasak Bielinio, juk buržuazi
ja ir pasilaiko dėka buržua
zinei inteligentijai. Juo dau
giau mes turėsime išlavintos
inteligentijos, tuo daugiau ge
resnio darbo galėsime atlikti.
Bielinis pridūrė, kad randa
si nemažai gabių ir talentin
gų žmonių, kurie noriai dirb
tų darbininkų klasei, jei jiems
butų duota proga išvystyti jų
gabumai. Tam reikalinga ko
kie nors (šaltiniai — išteklius.
Klerikalai turi daugybę fon
dų, kuriais leidžiama jaunuo
menė visokius mokslus. Kodėl
mums socialistams neturėti
fondo, kuriuo butų galima pa
remti besimokinančią socialis
tinę jaunuomenę.
Apkalbėjus dalyką visapu
siškai, drg. Bielinis pasiūlė
priimti atatinkamą rezoliuci
ją, kuri pareiškia reikalą su
daryti moksleivių fondą ir ko
kiais keliais tas fondas butų
galima sukelti. Rezoliucija ta
po priimta be jokių pastabų.
Ji tilps ryto po antrašo: “L.
D. L. D. Reikalai”.

Moksleivių fondas sudarytas.

Užbaigus visus susirinkimo
reikalus, drg. A. Vilis primi
ne, kad sudarius L. D. L, D.
Rajoną, išrinkus laikiną val
dybą, priėmus rajono laikiną
konstituciją ir eilę svarbių re
zoliucijų, o taipgi nutarus su
daryti moksleivių fondą, ar
nebūtų vietoj tuoj sudaryti
moksleivių fondą, paaukuo
jant po kiek kas gali. A. Vilio nuomonei nesirado nė vie
no priešingo ir tuoj tapo su
mesta moksleivių fondan $20.
Tai labai gera pradžia.
Aukavo: A. Kemėža ir J.
Čeponis po $5; A. Vilis $2; V.
Mišeika,, J. Grušas ir F. Dvylienė po $1; C. Milleris, J. Vi
lis, J. Kavaliauskas ir J. Vai
nauskas po 50 centų. Viso už
rašytų aukų $17. Neužrašytų
aukų $3. Viso aukų $20. Pini
gai perduoti A. Kemėžai, lai
kinam L. D. L. D. Rajono iž
dininkui.
— Reporteris.
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Pirmadienis, Vasaris
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Bet tas dokumentas 1 lyvauja 2,500 žmonių (su
turi da ir kitą, būtent, mora ‘atatinkamais* rusų svečiais,
ihe ucaaaniuo U«Uy Nuirs
♦ be Kongreso narių), 300 ofi
linę,
pusę.
Publisbad. Daily axcapt Sunday by
ciantų, Didžiojo teatro ar
Dm Lithuanian bltw» Pub. Co., Ine
Tik pagalvokite: Klaipė tistų koncertas (Didžiajam
dos krašto žmonės sukilo ir teatrui už atšaukimą to va
Kditor P. Grigaitis.
kovoja su ginklais rankose karo spektaklio užmokėta
17X9 South Halsted Street
Ckicago, IU.
prieš savo prispaudėjus; 300 miliardų rublių).”
Telephone Roosevelt 850*
Santarvės valdžios, vadauSubscription Ratas:
IšfiJO PIRMAS ŠIŲ METŲ
18.00 per year iu Canada.
|
jamos
franeuzų,
siunčia
|7.00 per year outside of Chicago.
“KARDO” NUMERIS.
Š8.90 per year in Chicago.
prieš klaipėdiečius karinius
8c per copy.
laivus, stato jiems ultimatu “Kardas” už sausio mėnesį
Entered as Second Class Mattei j
March 17th, 1914, et the Post Offioe mus ir grasina sunaikinti j jau išėjo iš spaudos. Šiame nu

of Chicago, 111.,
Marcb 2nd. 187J>.

andar tha act of

meryje įdėta tęsinys Anatole

juos.

netas susidės daugumoje iš
klebonų ir jų zakristijonų,
ar klerikalai šauksis talkon
nepartinius ir pažangininkus, tai jau nebe tiek svarbu.
Svarbu tas, kad musų kleri
kalai rodo pasiryžimo šeiniinininkauti krašte vieni pa
tys.”
O kiek žemiau:

“Užsimezdaini imtis vald
žios vieni patys, musų kleri
kalai stumia griežton opozicijon valstiečių—liaudininkų

Padėtis be galo rusti. Ir France’o apysakos “Teisingu bloką, kad ir prieš jų norų.
Naujienos tina basdfon, ištairlant
Kai partiniai santykiai taip
mo didybė”, Jono Biliūno
Q«d6l«aeniue. L«i4žia Naujieną B«ti | ne tik Klaipėdos krašto žmo
sukiršinti, kaip dabar, kova
“Žmonijos atsiradimas ir jos
drovi, 1789 So. Malate* SU, Chicagu,
nėms,
bet
ir
Lietuvai!
Nes
(H. — Telefonu: ItooMvdt 8600.
Seime bus žymėjama nuola
senumas,” etc.
Francija su Lenkija mėgina Biliūno raštas prasideda to tiniais skandalais, nuolati
UiaimokAjhno kalnai
CkiCMgoje —
niu vienas kito trukdymu.
suversti kaltę dėl to sukili kiais žodžiais:
11.99
“Dabartinis Seimas iš pir
mo ant Lietuvos ir grūmoja
“Kuomet atrandama nau
nubausti ją, jeigu ji neatsi ja, nuostabi teisybė, žmo mųjų savo dienų virto karDarbas
sakys paremti tautinius klai nės iš pradžios sako: ‘Tai visą laiką kliuvo dažniausia
Chieajoje per nešiotoju*:
neteisybė’, paskui
‘tai
priežasčių.
dėl menkučių
Viena kopija
Sc pėdiečių siekimus.
prieštarauna
tikėjimui,
’
ir
8a v uitai
,
18c
Ir šitokioje situacijoje
Tas buvo jau tuomet, kai vaMSneaiul
76c
pagalios,
‘
tai
senai
žinomas
Istiečiai-liaudininkai dar gai
^Lietuvos komunistai kartu
daiktas.’ Taip pasakė gar vino vilties susiprasti su kle
Pinigus reikia siųsti palto Money
su Amerikos lietuviais ko bus mokslininkas Liajelis
•Hariu, kartu su užsakymu.
—i m . n. ■■—ecness « . ..... i-. T-gą—f munistais
kalba minioms, apie likimą kiekvienos nau rikalais. Dabar, jei nebus su
tartinai likviduoti ‘krikščio
jai
išrandamos
mokslo
tei

Į
kad
tas
Klaipėdos
sukilimas
niškojo’ prezidento rinkimai,
Kame
tai esąs “Kauno budelių” pa sybės.”
santykiai dar labiaus paašpavojus
sikėsinimas užgrobti kraš Tai įdomiai parašytai rali- trė*, ir bent kokio darbo gatą! Jie pataria Klaipėdos!
Jteaybė Seime sumažės. "Te
Svetinių tautų spaudoje ir
fal Yrikičlonys’ įvairiais nu
krašto
darbininkams
stoti
visuomenėje kovoja dvi vie
už susijungimą su Vokietija ANGLŲ SPAUDA APIE KLAI sileidimais ir sugebėtų pa
na antrai priešingos nuomo
traukti savo pusėn žydų at
arba
pasilikti
po
Francijos
PĖDOS
ĮVYKIUS.
stovus, jie ir tuomet turėtą
nės apie sukilimą Klaipėdos
krašte. Viena nuomonė,kurią komisaro kontrole, tik jokiu Ambasadorių konferencija su Seime tiek menką daugu
budu nesidėti prie Lietuvos!
mą, kad galėtų atsilaikyti
skleidžia daugiausia Franci
sirinko
Paryžiuje
ir
nutari,
jog
prieš opoziciją
tik . labai
jos ir Lenkijos imperialistai, Jie šaukia, pagalios: “Ša Klaipėdos likimas turis pasilikti įtemptomis jėgomis. Tokio
lin Kauno budelių kruvini
yra tokia, kad tą sukilimą
tokioje pat padėtyje, kokioje jis
įtempimo musų klebonų vi
nagai
nuo
Klaipėdos
!
Šalin
buvo iki sukilimo. Pažymėjęs
esanti įvykinusi Lietuvos
duriai negalės pakelti, ir to
Jankaus partizanai — ban- tą faktą, “The Manchester Guar dėl susidariusi padėtis neturi
valdžia, pasiryžusi ginkluota
dian” rašo:
ateities. Arba krikščionys sujiega užgrobti Mažąją Lie
Drėbti šitokią panieką į
supras su valstiečiais-liaudi“Anglų manymu, vėliau ar
tuvą, nelaukiant taikaus to
visos Lietuvos veidą, iškolio- anksčiau Klaipėdos kraštas ninkais, arba Seimo dienos
klausimo išsprendimo.
bus truippos ir liūdnos die
ti
šitokiais
žodžiais
Klaipė

turės
būti
priskirtas
prie
Lie

Antrą nuomonę reiškia li
dos sukilėlius — ką tai reiš tuvos. Dabar, kai klaipėdie nos.”
beraliniai visuomenės sluogkia? Ar tai nėra sumanin čiai sukilo prieš vokiečių di “S-tas” primena valstiečiamssniai įvairiose šalyse, bet
ga provokacija Lietuvos vi rektoriją, franeuzai ir lenkai liaudininkams, jog jie patys
daugiausia ji randa pritari
suomenei? Ar tai nėra mė varo propagandą ir įtaria Lie žymiai prisidėjo prie tos keb
mo Anglijoje (žiur. apžval
tuvos valdžią sąmokslu, ne lios padėties sukūrimo. Jis sa
ginimas sudemoralizuoti ei
žiūrint to fakto, kad Lietuvos ko:
gą). Ta nuomonė sako, kad
les kovotojų už Klaipėdos ministeris pirmininkas katesukilimas gimė iš Klaipėdos
“Baigdami, mes dar norė
krašto pasiliuosavimą?
goringai pareiškė, jog Lietu
tume priminti valstiečiamskrašto žmonių judėjimo, ku
vos kareiviai nedalyvavo Klai
liaudininkams vieną krikš
ris yra atkreiptas prieš vo Mes nesiimame pranašau
pėdos sukilime. Teisingai ar
kiškų elementų ir Francijos ti, kokių pasekmių atneš ko klaidingai, Anglijos valdžia čionišką daiktą: nevalia ir
griešyti net po
ir Lenkijos imperialistų su munistams šitoks jų pasiro laikosi tos nuomonės, jog da neapsimoka
litikoj. Kuomet tamstos dėl
tartinas pastangas išnaudo dymas visuomenės akyse. bartiniu momentu Klaipėdos partinių motyvų
palaikei
ti Klaipėdos kraštą savo tik Bet mes įspėjame lietuvius klausimo tinkamai negalima krikščionis dėl §76 rinkimų
slams ir slopinti jo gyvento darbininkus, jogei jie turi išspręsti. Antanta visai nesi įstatymo ir tuo apkarpet
jų tautinius siekimus.
apsižiūrėti, kad dėmė, kurią rūpino tą klausimą spręsti, mažumų atstovybę Seime,
Aišku, kad yra labai dide tokiu žingsniu užtraukė ant

lis skirtumas tarpe tų dviejų
nuomonių, ir nuo to, kuri jų
paims viršų tarptautinėje
politikoje, priklausys, Klai
pėdos krašto ir Lietuvos^atei
tis. Jeigu paims viršų pir
moji nuomonė, tai sukilimą
Klaipėdos krašte didžiosios
valstybės panaudos kaipo
priekabę išspręsti jo likimą
priešingai Lietuvos intere
sams ir paremti lenkų pusę
jų ginčuose su Lietuva.
Tos nuomonės viršus reik
štų Francijos ir Lenkijos
imperializmo laimėjimą ir
skaudų smūgį visoms toms
šalims, kurioms jisai yra pa^
vojingas.
Iš to yra aiškus uždavinys
tų žmonių, kuriems rupi
Klaipėdos krašto ir Lietuvos
ateitis: jie privalo daryti to
kios įtakos į viešąja opiniją,
kad sustiprėtų antroji, tei
singoji nuomonė apie sukili
mą Mažojoje Lietuvoje.

savęs tie besąžiniškieji gai
valai, nepultų ant darbinin
kų judėjimo. Darbininkai
turi pakelti savo balsą prieš
tą purviną komunistų atsi
šaukimą ir turi nutraukti su
jais visus ryšius, jeigu jie
nenori, kad butų suteptas jų
vardas.
*4-

j Apžvalga
RUSIJOS GYVENIMO
KONTRASTAI.

“Socialističesikij
rašto:

Viestnik”

negalimas daiktas. Išvežimui
600,600 žmonių reikia 2,400,000 tonų įgulos laivyno. Tuo
tarpu viso Japonijos laivyno
įgula sudąro tik 2,900,000 to
nų. Gi pats savaime supran
tama, jog negalima naudoti
visą laivyną imigrantų veži
mui. Be to, reikia imti domėn
ir finansinę pusę — tokio skai
čiaus pervežimas mažiausia
atsieitų 240,000,000 jenų (je
na lyginas 50 centų).
Apsigyventi Sibire, Mandžurijoje ir Korėjoje japonai ne
gali.

Ten

gyveninio

1923

■> ■

000 žmonių pramaitinunui rei
kėsią turėti 86,000,000 kokų.
Vadinasi, truks 20,000,000 ko
kų ryžių, kurių vertė maž
daug siekia 400,000,000 jenų.
Tokio apščio įvežimui reikia
turėti visą laivyną. Be to, p.
Irhimoto abejoja, ar tuo lai
ku bebus galima kur nors
įpirkti tiek daug ryžių.
Trumpai suglaudus, Japoni
jos situacija dabar esanti to
kia: gyventojų skaičius didė
ja 14%, o ryžių apštis tik
10%. Kokia gali būti išeitis

sąlygos iš

jiems yra nepalankios. Kas
tenka daryti? Maisto jau ir
dabar trūksta.
Paskutiniais
šešeriais metais Japonija im
portavo 400,000 kokų ryžių
(kokas lyginasi maždaug 5 bu
šeliams) .
Kaip rašo p. Ishimoto, vie
nas žymiausių Japonijos mok
slininkų, Dr. Otohei Inagaki,
apskaičiavęs, jog geriausiame
atvejyje 1931 m. Japonija te
galėsianti pagaminti 66,000,000
kokų ryžių. Tuo tarpu 62,000,-

tos

keblios

padėties?

Pra

plėtimas rubežių? Bet p. Ishimoto «sako, \ jog militaristinė
politika juo tolyn, tuo mažiau
beranda pritarimo liaudyje.
Pritardamas gimdymų kon
trolei, p. Ishimoto risgi ma
no, jog ir tai pilnai klausimo
neišspręs. Netolimoje ateityje
japonams teksią gerokai gal
vas palaužyti, kad suradus bū
dų savo gyventojų pramaitinimui. Kokie *tie bus budai,
— p. Isliimoto atsisako pra
našauti.

L.D.L.D. REIKALAI
.

mwi.ii

t

Chieagos L. D. L. D. kuopy nariy susirinkimas
Suorganizuota L. D. L. D. Chi
eagos Rajonas. Priimta laiki
na* Rajono atatuta*. Išrinkta
laikina Raj*n* valdyba. Suda
rytas moksleivių fondas. Pri
imta eilė svarbių rezoliucijų.

Pereitą ketvirtadienį, vasa
rio 1 dieną, Aušros svetainėj,
3001 S. Halsted gatvės, įvyko
labai svarbus susirinkimas —
visuotinas Lietuvių Darbininkų
Literatūros Draugijos narių su
sirinkimas. Susirinko gražus
būrelis veikliausių organizaci
jos narių. Jų tarpe dalyvavo,
drg. Kipras Bielinis, Lietuvos
Socialdemokratų Partijos At
stovas. Susirinkimas buvo su
šauktas oficialiu L. D. L. D.
19 kuopos nutarimu.
Atidarius susirinkimą pir
mininku tapo išrinktas J. Vai
nauskas, sekretorių A. Kemeža. Drg. K. Bielinis perskaitė j
susdrinkJmui patiektą dieno
tvarkę, kuri susidėjo iš seka
mų punktų: pirmas, svarsty
mas L. D. L. D. padėties; an

darbas, kūryba, konsolidavi
mas darbininkų masių, trauki
mas pirmyn darbininkų kla
sto, tapo veik visai užmirštais
dalykai*.
“Konsolidavimui darbininkų
masių, atgaivinimui ir sustip
rinimui darbininkų klasės ju
dėjimo, būtinai reikalinga iš
vystyti klasinę sąmonę darbi
ninkuose. Čia reikalingas rim
tas darbąs ir pasišventimas.
Pliovonėmis ir šmeižtais ne
galima išvystyti darbininkuo
se klasinės sąmonės, nes tai
veda prie pajokime darbinin
kų klasės, pasityčiojimo iš jos
reikalų — prie demoralizaci
jos. Dabar jau laikas imtis
darbo, nes krizis darbininkų
eilėse jau perėjo.”
/
Pabaigęs drg. Bielinis kal
bėti, perskaitė savo pagamin
tą rezoliuciją, kurioj trumpai
išdėstyta pradėti naujas veiki
mas, nauja darbuotė — orga
nizavimas L. D. L. D. jos su
stiprinimas ir leidimas atatin
kamos literatūros. Rezoliucija
su trumpais pataisymais tapo

rajono valdybą ir kitus komi
tetus bei komisijos, pasirod
žius reikalui.
Literatūros leidimas.

Toliau eita prie trečio' dienotvarkio paragrafo: literatū
ros leidimas. Ir vėl drg. Bie
linis įrodė literatūros leidinio
svarbą. Pasak jo, aplamai
imant, šiandien
darbininką
klasė neturi pakankamai rei
kiamos literatūros. Geresnių
raštų kaip ir nesiranda. Ypa
tingai keblioj padėty randasi
mažiau

prasilavinusieji

darbi

ninkai, kuriems knygų skaity
mas veik neprieinamas, kadan
gi skaitomi dalykai svetimi
— nesuprantami. Iki šiol kny
gų leidimas buvo netvarkos:
knygos buvo leidžiam** dar
niausiai tokios, kokio* papuo
lė po ranka, bet ne kokio* bu
vo reikalingiausios. Taigi čia
ir yra reikalas sudaryti tam
tikrų knygų leidimo sistemą,
kuria butų galima pilnai va
duotis leidžiant knygas.
Drg. K. Bielinis perskaitė
rezoliuciją ir siūlė ją priimti
kaipo kelrodį leidimui ir pla
tinimui literatūros, skleidimui
apšvietos ir varymui kulturinįo darbo. Rezoliucija tapo pri
imta. Ji talpinama “L. D. L.
D. Reikaluose*’ šiandien.

Moksleivių fondą*.
Pagalios prieita prie pasku
tinio dienotvarkio
punkto:
moksleivių fondas. Drg. Bie
linis paaiškino, kad joks or
ganizuotas darbas negali būti
varomas nesant tinkamų tam
darbui žmonių. Nedaro skirtu
mo, ar mes kalbėsime apie
fabrikus, mašinas, gelžkelių,
paštų ir kitų pramonių bei
įstaigų darbininkus, bet visuo
met patėmysime, kad nė vie
nas toj ir kitoj srity darbas
negali būti tinkaųiai varomas
be išlavintų darbininkų. Tas
pats ir su darbininkų judėji
mu. Čia ir reikalinga nema
žiau techninių, išlavintų spėkų
— sąmoningos inteligentijos.
Pasak Bielinio, juk buržuazi
ja ir pasilaiko dėka buržua
zinei inteligentijai. Juo dau
giau mes turėsime išlavintos
inteligentijos, tuo daugiau ge
resnio darbo galėsime atlikti.
Bielinis pridūrė, kad randa
si nemažai gabių ir talentin
gų žmonių, kurie noriai dirb
tų darbininkų klasei, jei jiems

kada lietuviai ramiai laukė.
“Anglų oficialiniai praneši

mes tamstas perspėjom, kad tras, suorganizavimas L. D. L.
pigiai parduodate demokra- I). Rajono; trečias, svarstymas priimta. Ta rezoliucija —• tai butų duota proga išvystyti jų

mai, nors ir ne tiesioginiai,
duoda suprasti, kad keli šim
tai 'lietuvių įėjo į Klaipėdą.

tybes principus. Dabar ‘krik
ščionys’, padarę dar vieną
žingsnį pirmyn tuo pačiu ke
liu sudavė jums ber galvą
antruoju tos lazdos galit, ku
ria pasirėmę jus
tikėjotės
aukščiau Seime pasilipti. Ne
būtumėt pirmą kartą sugriešiję, butų buvę lengviau at
sispirti dabar tam kleboniš
kam įstatymų mindžiojimui,
iš kūno musų klerikalai da-

Franeuzų ir lenkų pranešimai

kalba apie tūkstančius lietu
vių, kurie buk įsiveržę į Klai
pėdos teritoriją su kulkosvai
džiais ir sunkiąja artilerija.
Kai kurie karštgalviai franeu
zai linkę yra tame sukilime
matyti lietuvių-rusų sąmokslą,
kad tuo budu atidarius komu
nikaciją tarp Rusijos ir Vo
kietij o*.
“Nežiurtai į tai, kad atei
nančio* iŠ Klaipėdos žinios yra
labai priešingos vienos kitoms,
atrodo, jog tikroji padėtis yra
tokia: klaipėdiečiai, nebesu
laukdami Antantos sprendimo,
pasiryžo paimti krašto valdžią
į savo ranka*.”

“Rublio kursas puolą ne
įmanomu greitumu. Miesto PRANAŠAUJA NEILGĄ AMŽIU SEIMUI.
plačiųjų masių gyvenimas i
I>o trumpo vasaros atsikvė Krikščionys-dcmokratai papimo vėl darosi sunkus. siryžo likti pilnais šeiminin
Mokesniai. —• Del jų mur kais Seime. Jie išsirinko savo
mėjimams ir dejavimams prezidiumą ir savoj prezidentą,
nąra galo. Valstybes mokes apsieidami, pasak ’‘34a”, su
nių h* biudžeto politika da Respublikos konstitucija, “kaip
rosi dienos klausimu. Pre-: su senu kaliošu, be ceremonijų
kybą po senovei pergyvena pritaikindami ją saviems partidepresiją. Trustų ir tarpinį- niems reikalams.” Toks sauva
ninkų ‘valymas’ vis dar ban liavimas neduoda krikščionims
Šeštadienį jau buvo šioje doma gyvenimai! pravesti. galimybės susiprasti su valstie
To reikalauja ‘kairieji’. Pri
“Social
vietoje padaryta keletas pa sibijodami naujų antpuolių, čiais liaudininkais.
stabų apie “Lietuvos Komu ‘tarpininkai’ pradeda ‘strei demokratas” rašo:
“Pasvirę tam tikron pu
nistų Partijos Atsišaukimą kuoti*.
“Visur vargas ir neturtas, sėn, ‘krikščionys* noroms-neKlaipėdos Klausimu”, kurį
perspausdino Amerikos ko didėja. Nesenai įvyko rin noroms gaus eiti pasirinktu
keliu iki galui. Išsirinkę Sei
munistų laikraščiai. Tuo kliava mokykloms. Ir tuo me savąjį prezidiumą ir sa
~ pačiu laiku toje ubagų val
met mes nušvietėme Lietu stybėje surengiama grandio vąjį prezidentą, jie iš eilės
vos komunistų ir jų vienmin zinė vakarienė Kominter- turės imtis sudaryti ir miničių Amerikoje “nusistaty- uui: Sąjungų Namuose da- sterių kabinetą. Ar tas kabi-

Reikia atremti
tą provokaciją

. ..................... miliniu*

Vadinasi, Seimui teks pasi
rinkti vieną ii tų dviejų kelių:
arba pasileisti, arba krikščio
n>s kokiu nors budu turės su
siprasti su valstiečiais-liaudininkais Dabartinėmis sąlygo
mis darbas Seime yra neįma
noma*.

MAISTO KLAUSIMAS
JAPONIJOJE.
Keikishi Ishimoto rašo:
“Gyventojų skaičius Japonijoje .sparčiai auga, Kas
metą prisideda 000,000
700,000 naujų gyventojų,
O tuo tarpu ji, ir dabar yra
viena tirščiausiai apgyventų šalių. Jeigu gy ventoj ų
skaičiaus didėjimas eis to
kia jau proporcija ir toliau, tai 1931 m. / Japonija
tujrėls 62,000^000
žmonių.
Kyla klausimas: kur Japo
nija ims maisto tokio žmo
nių skaičiaus maitinimui?”
Valdžios rateliuose yra žmor
nių, kurie mano, jog Japoni
ja savo žmonių perviršį ga
lėsianti išvežti į (kitus šalis,
ypač į Pietų Amerika. Bet p.
Ishimoto sako, jog tai esąs

literatūros leidimo; ir ketvir pamatas,, ant kurio bus stato
tas, moksleivių fondas. Dieno ma tvirta Lietuvių Darbinin
kų Literatūros organizacija. Ji
tvarkė tapo priimta.
talpo “L. D. L. D. Reikalai”
L. D. L. D. padėtis.
pereitą šeštadienį.
Prįėmus dienotvarkę, drg.
Bielinis trumpai išdėstė L. D.
L. D. ir aplamai darbininkų Suorganizavimas L* D. L. D.
Rajono. «
klasės padėtį dabartiniu mo
Toliau imta svarstyti antras
mentu stengėsi nurodyti, kaip
iš tos nelemtos padėties išei dienotvarkio punktas: suorga
nizavimas L. D. L. D. Rajono.
ti.
' “Šiandien mes stovime aky- Drg. K. Bielinis, remdamas
vaizdoj suskaldyto darbininkų L. D. L. D. konstitucija, ku
klasės fronto”, aiškino drg. rioj pasakyta, kad susidarius
Bielinis. “Darbininkų energi prielankioms apystovoms or
ja, kurios pirmiau tiek daug ganizuojama L. D. L. D. ra
butą, nupuolė ir pas kai ka jonai, išdėstė reikalą sudary
rius darbininkus visiškai pra- mo L. D. L. D. Chieagos Ra
nykp — nuėjo niekais. Užėjus jono. Trumpai dalyką pagvil
darbininkų skaldymosi epide denus, Bielinis perskaitė savo
mijai, daug darbininkų su patiektą tokiam rajonui statu
f
tverto ir suaukauto turto žlu tą arba konstituciją.
Čia kilo ginčų. Pagalios nu
go; darbininkų eilės pakriko;
kai kurių socializmo idėjos ta tarta priimti minimą statutą,
po paniekintos, ątmestoą; Vi kaipo laikiną L. D. L. D. Chi
sur apsireiškė iširimas — pa eagos Rajono konstituciją, ku
krikęs veikimas. Šioj šaly ne rią, išrinkus tam tikrą komi
atsiranda pakankamai žmonių siją, bus galima pataisyti ir
kovoti dėl socializmo; beliko dapildyti ir priimti L. D., L. D.
tik mažąs būrelis sąmoninges konferencijoj.
nių draugų. Išėjimui iš tos Išrinktą laikina rajono valdyba.
padėties reikalinga atgaivinti
Priėmus laikiną rajono kon
darbininkų judėjimas ir su
stiprinti to judėjimo frontas. stituciją, pradėta svarstyti rei
“Darbininkų skaidymasis su kalas sudarymo laikinos L. D.
stiprino buržuaziją — musų L. D. Rajono valdybos. Duo
priešus. Priešingos darbininkų tas įnešimas išrinkti tokią val
klasei organizacijos įsigalėjo. dybą, kuri ir tapo išrinkta iš
Tos įsigalėjusios organizacijos sekamų draugų: org. J. Čepo
neprileidžia darbininkų klasei nis, sekret. A. Dvylis ir iždin.
eiti pirmyn... Tie keli metai, A. Kemėža. Laikinąj ai valdys
kuriuos mes pergyvenome, bu bai pavesta kaip galima grei
vo pašvęsti ne gvildenimui so čiau įdirbti rajono konsti
cializmo, mokslo, kultūros, te tuciją ir sušaukti L. D. L. D.
orijos ir praktikos klausimų kuopų konferenciją. Ta konfe
ir dalykų, bet demoralizavimui rencija turės priimti rajono
darbininkų minių.
Bendras konstituciją ir išrinkti laikiną

gabumai. Tam reikalinga ko
kie nors šaltiniai — išteklius.
Klerikalai turi daugybę fon
dų, kuriais leidžiama jaunuo
menė visokius mokslus. Kodėl
mums socialistams neturėti
fondo, kuriuo butų galima pa
remti besimokinančią socialis
tinę jaunuomenę.

Apkalbėjus dalyką visapu
siškai, drg. Bielinis pasiūlė
priimti atatinkamą rezoliuci
ją, kuri pareiškia reikalą su
daryti moksleivių fondą ir te
kiais keliais tas fondas butų
galima sukelti. Rezoliucija ta
po priimta be jokių pastabų.
Ji tilps ryto po antrašo: “L.
D. L. D. Reikalai”.

Moksleivių fondas sudarytas.

Užbaigus visus susirinkimo
reikalus, drg. A. Vilis primi
ne, kad sudarius L. D. L. D.
Rajoną, išrinkus laikiną val
dybą, priėmus ‘Tajona laikiną
konstituciją ir eilę svarbių re
zoliucijų, o taipgi nutarus su
daryti moksleivių fondą, ar
nebūtų vietoj tuoj sudaryti
moksleivių fondą, paaukuo
jant po kiek kas gali. A. Vilio nuomonei nesirado nė vie
no priešingo ir tuoj tapo su
mesta moksleivių fondan $20.
Tai labai gera pradžia.
Aukavo: A. Kemėža ir J.
Čeponis po $5; A. Vilis $2; V.
Mišeika,, J. Grušas ir F. Dvylicnė po $1; G. Milleris, J. Vi
lis, J. Kavaliauskas ir J. Vai
nauskas po 50 centų. Viso už
rašytų aukų $17. Neužrašytų
aukų $3. Viso aukų $20. Pini
gai perduoti A. Kemėžai, lai
kinam L. D. L. D. Rajono iž
dininkui.
— Reporteris.
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UZSISAKYKTT
Savo Giminėms ir Pažystamiems Lietuvoje
Vieninteli 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 naujausią žinių ir nesibijo
tarti teisybės žodį.
“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 Žinių Administracija
KAUNAS

nn

ry

a

PDHAn
MtUAU

Busto Telefonas
ArmHago 3W9

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ugaa.
7 IVeat Madisan St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.
■ II.I

■■

I

I

I
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I as Dėdasi
Lietuvoj
Darbininkų judėjimas

Pinigus Lietuvon

Šviesą

ir pujiegą suvedame

j

senus ir naujus namus, taipgi

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. .

Siunčiame

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

Doleriais ir Litais.

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

■ ——————

PAC1AV1MOSI PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS
Pagal H. D’Almeras’ų
Svtaisė A. J. Karalius,

TURINYS:

1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas:
pas muzulmanus; pas marmonus.,
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni•
<
JOJ.

4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius. x
Kaina Hk 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šių
knygelę.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Kenosha
Lietuviai

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius taš
kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą ?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA

nieacijo* vardu ir suvaidinti
scenoje tinkamą veikalą. Va
karui ruošti ir jame dalyvaiti tfog —
ir Mėigas
tiioąjui fiusli rinkime susinašė Ditarnaiim
būrelis draugų.
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonė
Apsvarstyta Socialdemokra
to” platinimo reikalas. Dabar
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
220
Ar®.,
Ukmergės
apkr. organizacija
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
Kąnosha. Wh.
iš surenkamų iš narių pinigų
tė 4kvitus su paėmėjų parašais.
parsiųsdina organizacijos na
riams musų laikraštį. Nutaria
Pinigus gavo:
tuo pačiu budu siuntinėti laik
51011 A. Budrikas
15689 J. Gaižauskas
raštis nariams ir šiais metais.
51016 M. Konstantinavičius
15733 S. Paškevičius
Nutarta gyvai susirūpinti įsi
>
51022 K. Gluodenis
15744 A. Naginienė
taisyti savasai knygynas. Susi
51160 A. Karlikauskas
15804 J. Grušas
rinkimui buvo pranešta,
kad

—DRAUGIJOS------IR ORGANIZMŲ —
“EVOLIUCIJA------Arthnr M. Levis
Vėtė A. J. Karalius
TURINYS
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
3. Darwino “Gamtiškas Parinkimas”.
Weismann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.”
Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas.”
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Dietzgen.

Puslapių 187
Kaina 50c.
Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Are.
kampas 18 gatvės
Ant troėio augšto virš Platto WHekes, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VAITUSH, 0.
O. D
Lietuvh a!

čia listas

I. L FAKSYJ

j

IŠ

Partijos Centro Komitetas lau

kia iš Amerikos ateinant kny
gų, kurias surinko ir paaukavo

minų draugai Amerikoj, ir po
to susirinkimas nutarė kreiptis
į C. K. ir jo prašyti paskirti
dalį tų knygų Ukmergės orga
nizacijos reikalams. Be to nu
tarta pavesti organizacijos ko
mitetui, kad jis padėtų rinkti
aukas knygoms knygynui pirk
ti.
Nutarta toliau vystyti musų
partijos organizacija ir dve
juose valsčiuose kurti valsčių
kuopas jau artimiausioj ateity.
Sekantis organizacijos susi
rinkimas nutarta daryt vasa-

West Pullmano
1>.

VVest I’ullmanieeiamsr ir
kitiems p^etų Chicagos
gyventojoms patogiausia

įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano

523 W. 120-th

St., West Pullman, III.

Pinigai nueina Lietuvon

• greitai su pilna gvaranDraugai išsiskirstė jau sute
mus, bet geru upu. Darbas Uk
mergės apskrity nors ir neleng
vai, vis tik pradeda stiprėti ir
plėštis.
—Ten buvęs.

tija.

51169 U. Kanąpienei

15836 M. Karaliūnienė

51173 P. Baktys
51177 O. Petraitiene
Bruzgulytė
51180
Bližiene
51182
Macevičiene
51183
51189 J. Jonutis
51190 E. Bogušas
51197 J. Vinevičius
51205 R. Kazickys
51232 B. Smailienė
51245 O. Ziniauskienė
75194 V. Užimeckius
7524 K. Stanikunui
85224 K. Steponas
85231 A. Dambrauskaitė
85232 C. šetkienė
85234 F. Valiukienė
85235 T. Laukys
85244 M. šarmukšnienė
90102 A. Šimkus
95126 A. žvink'lienė
95131 K. Jonušą
95132 O. Paulauskienė
95135 A. Mašrimiatiė

15841 V. Greskiutė

Lietuvon

aptieka,

15821 V. Gumbrevičius

Iš West Pullmano

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių

523

St., West Pul-

15848
15850
15852
15845
15855
15856
15860
15865
15859
15873
15874
15885
15889
15890
15892
15908
16116
50638
50858
50947
50951
50965
50991

J. Juodvalkis
M. Bielskiutė
A. Kava'liunienū
A. Mikulioms
J. Jekštienė
V. Engelkč
A. Mikšys
M. Kuprevičius
P. Jurgelionis
A. Taraškevičius
M. Rankienė
V. Lekavičius
M. Alikonis
O. Liaukuvienė
T. Slavinskienė
Ch. Eyruff
P. Užlupąs
O. Zakarevičiutė
A. Beleckienė
F. Tumpis
O. Šinauskienė
J. Spadžiui
M. Zubavičieiiė

ėmėjų parašais ramtomf

' •

ui p tomai pareiškiu
akių ligas

Dabar laikas siysti
pinigus Lietuvon

W.

w

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

SPĄSTAI

Kartano aptiekoje,

■

JUS AKYS

I Musų Pinigų Siuntimo SkyI 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
I rius Yra Ištobulintas AukštaUkmergė. — Sausio 7 dienų I
Ukmergėje įvyko Ukmergės I m e Laipsnyje ir patarnauja
apskrities socialdemokratų or I Lietuviams Kuogeriausiai.
NAUJA KNYGUTĖ
ganizacijos* mėnesinis susirin-Į
rimas. Dalyvavo 32 organizaci-Į Central Manufacturing
Vieno akto Farsas /
os nariai ir apie 20 svečių, I |
. District Bank
Parašė Br. Vargšas.
airių dalis, susirinkimui pasi- 1112 W. 35th Street, Chicago.
laigus, užsirašė kandidatais. Į | Turtas virš $7,000,000.09.
Susirinkime dalyvavo iš Kau
Veikiantieji asmens:
no atvykęs dr. Kairys.
■
1. Dargaliene, turtinga našlė.
Atstovo Kairio buvo susirin
2. Karštulis, advokatas.
I
I
rimui padarytas
pranešimas
3. Tarnas.
apie naujai Sęimo išleistąjį įs
šis veikalas parašytas žinomo musų
tatymų 1922 metų samdymo
• mirusio dramaturgo Br. Vargšo. Labai
sutarčių apmokėjimų,
apie
tinkamas scenai. Parašyta labai gra
Seimo garbus ir apie socialde
žioje lietuvių kalboje. Ne tik lošti, bet
mokratų frakcijos darbuotę.
ir šiaip skaityti ji yra begalo įdomi.
Po pranešimo susirinkimas
Įdomi savo kalbos tyrumu ir gražumu.
apsvarstė ir nutarė visų eilę
•
praktiškų klausimų. Ukmer-1
Puslapių 22.
ges apskrities musų organiza
Kaina 15c.
Mm siunčiame pinigus
cija jau prieš Kalėdas yra nu
Gaukit tuojau iš
tarusi įsitaisyti
Ukmergėje LieUvtti per didžiausias ir
NAUJIENŲ KNYGYNAS
kliubą ir prie jo savąjį knygy virčiaaMftg pinigų siuntime
ną. Šis susirinkimai išrinko staiga* ĮMMMHily: Naujienų
1739 So. Halsted Si.,
lendrevg
ir
Lietuvos
Prakyspecialę komisiją iŠ 4 draugų,
Chicago, III.
ios
ir
Prameni*
Baaką.
ri

kuriai pavedė surasti kliabui
ngai yra fcaeteami greitai
butą.
Nutartu surengti Ukmergėje r tetemgsd. Niekar negali

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Laisvės Alėj* 64 Nr.

Ofiso Telefonas
Central 4104

t

ONA MARCINKEVIČIENĖ
po tėvais Karčaųskaitė

NAUJIENŲ

s persiskyrė su šiuo pasauliu va
saris 2 d., taip pat ir duktė Sta
nislava 7 ir pusės metų ir sūnūs.
3 ir pusės paJneeių visi t/ys ta-r
po atrasti negyvi vienoje lovųjl je iš priožąstids gaso. Morris
turėjo amžiaus 26 metus, paliko
vyrą Andriejų Marcinkevičia ir
sūnų Joną 8 ir pusės metų. Tai
pogi brolį Joną Karčauskį Ame
rikoje ir tėvus Lietuvoje. Velio
nis paėjo iš Kauno red,. ^Tau
ragės apskričio, Pavidaujų kai
mo. Kūnai randasi namuose po
numeriu 18.14 Thomas St. Lai
dotuvės įvyks vasario (Feb.) 6
dieną . Išlydėjimas bus apie pu
siau devintą valandą iš ryto į
Šv. Mikolo Bažnyčią iš ten į šv.
Kazimiero kapines. Užkviečiame visus gimines ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse. Laidotuvėms tarnaus
salskis.

Metine Biznio Knyga
ir AlmanaKas
1923 METAMS
Šimtai Puslapių

Andriejus Marcinkeviči;! ir
švogefris Jonas Karčauskis.

skaitytojoe ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios

.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau
Traukimas
dantų be abaaaaaa.
Bridge geriausio aukso. Su mu«ų Flei
tom galima valgyti kiečiausią Maistą.
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 W. 47th St.,
Netoli Ashland Avė.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
GHIROPRACTOR
Gydau be . operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniikaa ligas:
nervų, reumatimną, paralyMą. aafkanj
susišlapinimą, dnsulį ir visas hitas li
gas; vyrų, moterų ir vaiką.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Loavitt St.
Telefonas R<>osevelt 8185
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. NesMioj
9 iki 12 a. m.

/—■■■■■■■ . .......... '

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

Dr. Natalija Žukauskai
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir • chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
motorų ir vaikų.
Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Plaee
Phone Boulevard 0318
Patarimai dovanai

.Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
V-- .............

I

■■■ ■■................. ,,Z

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą.
3247 Emerald Avė., Chicago, 111.

20,000 Informacijų

Tiem®Rurie
» a Klos Užsiprenumeruos

į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

Dr. Felix A. Manelis K

Jau Spaudoje

Nuliūdęs vyras

Palengvins akių įtempimą kurie
esti, priežastimi galvos skau
, akių aptemimo, nervuotunio, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius.
Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausiai
klaidas.
Speciale atyda atkreipiamu

NAUJIENAS

Fine for Lumbago •
Mųsterole drives pain away and
brings in ita place delicious, soothing
comfort. Just rub it in gcntly.
\
It is -a clcan, white ointment, madc
with oil of mustard. Gct Mųsterole
today at your drug store. 35c and 65c
in jars and tubcs; hospital size, $3.00.
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

Garsinkities

NAUJIENOS, Chicago, UI.
/

*

"l i ūkia, jos ūkio politika, žemės
‘ reformos kryptis
ir kiti su
ukiu surišti Mausimai, kurie
1
. v*
i
• j
«
.
JOrKl
Bridgeport.
KvpOri. —
— IjlCvllVių
Lietuvių Keli
kalbos paiki Šiam laikui dar nebuvo ke- mokos vaikams yra duodamosi utarliami pHeš Amerikos Ketlivb.l ninkais ir pėtnyčiomis, nuo 4 iki G v.
— j vak., Raymond Institute, 816 W. 31
visuomenę ir darbininkus. Visi St. Tėvai kviečiami yra leisti savo
šitie dalykai mums visai yra vaikus mokintis lietuvių kalbos.
— Mokytojas J. Briedis.
nežinomi. Net Amerikos lietu
vių spauda iki šiam laikui nė
PASARGA.
ra kreipusi į tuos klausimus
BES1GARSINANTIEMS
i tinkamos domės. Tų naujų da’ " i nusišo- lyk V iš Lietuvos ukio srities Klaidos padarytos paskelbime, turi
Pereitų penktadienį
būt atitaisytos i 24 vai.
universiteto me- kiekvienas galės išgirsti utarve Chicagos
i
Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų
vietų nėra priimami. Visi Naujie
6
d.
drg.
dicinos studentas John B. Mi- ninke, vasario
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nahan, 21 metų amžiaus, su- Bielinio prakalbose, todėl visi nų ofisan apie einančius streikus,
nūs paskelbusio Chirurgo John į prakalbas! Prakalbų šitąja ‘dant Naujienų darbininkai geriaus
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
B. Minahan iš Bay, Wis. Jo tema mes negreit susilauksi- mais
apskelbimais.
lavonas buvo atrastas kamba-1 mc, teisingo Lietuvos ūkio paPardavimai savasčių, biznių, auto
ry literatinės draugijos Alpha i dėties nušvietimo galime lauk
mobilių,
kambarių jieškojiTrau Omega, 5735 XVoodlawn I ti tik iš Lietuvos Socialdemo- n ai, apsirakandų,
vedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmokaAvė. per XVm. Hoff, draugi 1 k ratu atstovo.
tni.
jos narį, kurs buvo nuėjęs pa
kviesti jį prie dieninės darbuo
Jeigu kurie apskelbimai pasirodo
tės.
abejotini, Naujienų administracija pa
Neatsiliepus į barškinimą, LSS. VIII Rajono konferencija bus nieka teisę jų netalpinti, kol neištirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
Hoff atidarė duris ir pama vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų gus, jeigu apskelbimo turinys neat
tė savo draugo lavoną, su su- h“™e- Kuop.oai priklausančios LSS. sakys etikos reikalavimams.
_
,
.
, - > v > i I VUl rajonui malonėkit išrinkti deleMraskyU galva, kresle šalę lo-1 gatus.
— Sekr. A. Grebelis.
Norintieji pasigarsint 1 sekamos die
v©«, ir su šautuvu tarpe kojų.!
----------------uos
Naujienas, turi priduot savo pa
Tuoj duota telephonu žinia i L. S. S. VIII Rajono visuotinas na- skelbimą
ne vėliau, kaip 9 vai. va
tSvui
kurs uauiai
baisisi nmuuo
nuliūdo ;»a. Gių
vasa-. karo.
ie\m, Kurą
, ,io susirinkimas
6
Au4rog bus pirmadeinį,
8001 Se HuJg
girdęs apie netikėtą ir uelem-i »ted St. Dalyvaus K. Bielinis. Visi
tę save sunaus mirtį. Tiasiogw j uL.
IL.ariMS.
Ji S.
.dalyya
^L1-A Grebdiš.
VIII Rajene
Kalina uakr
S. VIII
sekr A.
jis nenorėjo tam tikėti.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė su namu lietuvių apgyVen
REIKALINGA MERGINA toj apylinkėj priešais lietuvių
PRIE APSKRITO DARBO
bažnyčią. Pardavimo priežastį
NAMUOSE
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S.
2700 N. Richmond St.
Union Avė.
Tel. Albany 9241

MOTERŲ

Nusišovė studentas

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

Niek® negali įspėti), kaip įvy- Į

North Side. — Lietuvių Politinio
Kliubo mSnesinis susirinkimas įvyks

PAJIEŠKAU 2-jų draugių: Zofijos
ir Valerijos Lukinskaičių.
Jos tūlą

REIKALAUJA
prityrusių
operatorių prie pajiega varo
mų mašinų. Darbas nuolatinis,
geras užmokesnis.
Fashion
Garment Co., 716 W. Madison
S t. Room 306

|

šio susirūpinimo. Universile- i
tan jis įstojo sausio 2 d., šių i MILŽINIŠKA DEMONSTRACIJA
JUB1LĖJUS
metų, ir spėjo užsipelnyti mo- j Penkių motų
sukaktuvių Lietuvos
kinių rateliuose pagodos ir poNepriklausomybės

Rengia visos Chicagos Progresyvių
Draugijų Bendras Komitetas.

Tiesa, jaunuolis turėjęs ger
Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923,
Ashland Boulevard Audi tori uai
klės skaudėjimą, bei tai hu
Van Buren St. ir Ashland Boulevard
vęs mažmožis — ne liga. Su
Pradžia 2 vai. po pietų.
savo draugu Wm. Hoff jis bu- šiame jubilejinianae apvaikfičiojime
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės
vo nutaręs padaryti tripą Nau- Choras,
Pirmyn Mišrus Choras ir Jaujojon Meksikon, kad pasisma .uolių Oikentras. Kalbėtojai: K. Bicginus, pailsėjus ir pašalinus j finis, Lietuvos Socialdemokratų Par1 jos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P.
gerklės skaudėjimą. Juodu tu Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr.
rėjo iškeliauti penktadienį po I C. Kasputis.
ir apielinkės Lietuviai:—
pietų. Iš ryto, prieš kelionę, | Chicagos
Prašome visų iš anksto pradėti
juodu turėję smagų pasikalbė ; engtis j šį m lžinišką apvaikščiojimą.
Mes norėtumėm, kad nei vienas lietujimų ir jaunuolis jautęsis la- I| vis
ir lietuvaitė nepraleistų šio svar
_ bai smagiai ir buvęs prisiren baus apvaikščiojimo.
Bendras Komitetas.
gęs kelionėn. Hoff išeidamas
palikęs jį bežaidžiant su šau l’tarpinke, vasario 6 d. Drg. K. Bie
tuvu. Jo draugai studentai ran linis, Uetuvos Socialdemokratų Parti
dasi didžiausiame nubudime. jos atstovas kalbės Bridgeporte, Mil9>s salėj, 3J42 So. Halsted St. Pra
’ Gal savanoriai, o gal ir ne džia
7:30 vai. Vakare. Draugai litetikėtai, jaunas studentas per aturos mylėtojai, ateikite visi į prasiskyrė su šiuo pasauliu. Var
Rengia LDLD. 19 Kuopa.
gu jo traginga mirtis paaiš
kės. Reikėtų daugiau atsargu Chicagos Lietuvių Auditorium Benrlroves Direktorių ir Draugijų atstovų
mo su šautuvais.
"'č’^sinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, v; irio 5 d., 7:30 vai. vakare,
Kcis’tuči spulkoname, 840 W. 33rd
f'f. derbiam'’ direktoriai ir draugijų
tstovai malonėkite visi laiku priburi,
nes turim daug svarbių reikalų dėl
i’< ir nvo. Taipgi ir kitos draugystės,
! liu!,ai bei kuopos, kurios dar nėra
m isidejusios prie bendroves, yra kvie
čiami įstoti.
Kaz. Dcmpreckis, B-včs sekr.

PAŠTAS REIKALAUJA
TARNAUTOJŲ.
Chicagos paštas reikalauja
tarnautojų — laiškų išnešioto-

nes Tarnystės komisija prane
ša, kad kovo 5 d. bus duoda
mi kvotimai apturėjimui laiš
kanešių Chicagos paštui. Pra
dinė alga siekia $1,100 me
tams. Aplikacijos blankos ir
kitos informacijos galima gau
ti Jungt. Valst. Civilinio patar
navimo komisijos ofise, federaliniame name, Adams ir
Clark gatvių.
TĘYS VYRAI UŽPUOLĖ
DAKTARĄ.

me jų pačių atsišaukti arba pažįsta

mi man pranešti. Zofija Kazlauskaitė-Rukuiza, 4558 So. Paulina St., Chi
cago, III.

WESTERN GARMENT CO.,

900 W. Van Buren St.

ISRENDAVŪJIMUI

UESK3 KAMBARIU

Estate pardavinėti.
Prityrimas ne
reikalingas, aš išmokinsiu turiu darbo
5 vyrams nuolatai ar po 3 valandas
vakarais. Čia yra proga daug pinigo
pasidaryti ant komiš’no. Matykit J.
Namon, 808 W. 33 Place, art. Hal
sted gatvės.

REIKALAUJAMA
DARBININKŲ.
KREIPTIS:
1319 W. 32-rd PI.

JIEŠKAU kambario pas lais
REIKIA VYRŲ
vus žmones. Kad butų apšildoNUOLATINIS /DARBAS Vi
mas kambaryš Northsidėje.
dui: 45c. į valandą. Kreipti^.
J. Z. KUNDRA,
E. F. Houghlon and Co.
Naujienos Box 203
3534 -Shields
1739 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMSAUiy
IŠDUODAMA IŠTAISYTAS
kambarys prie privačios šei
mynos vienam ar dviem vaiki
nam.
Tel. Republic 2000.

DAILYDŽIŲ PRIE KARŲ
Prityrusių dailydžiu prie nauju
prekinių vagonų; darbas vidui už
gerą apmokėjimą.
American Car and Fouudry Co.
2310 So. Paulina St.
1 u1.".

j 1 ^,i||wwwH>wwMwr»wm»i|111 ui”’?1.'."—iJ-!. Ji

PARDAVIMUI

Vasario 6 d. Bridgeporte,
Mildos salėje, įvyks drg. K>
Bielinio prakalbos
Lietuvos
ūkio klausimais. Lietuvos ūkio
klausimai: valdžios vedamasai

Lietuvių Socialistų Jaunuomenes
Lygos senosios ir naujosios valdybos
sus:rinkimas įvyks antradieny, vasa' ’io 6 d.. 7,o0 vai. vak. pas drg. A.
; Puidn, 82° W. 85*h St. Draugai malo
nėkite laiku susirinkti.
Valdyba.

IIART SCHAFFNER & •
MARX
1922 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIltALAUJAMA prityrusių mo
Pose’aod.
L’’et. S^en. Mylėtojų terį} skudurams ir popietems skirsty
Ratelio mėnesinis susirinkimas bus ti. Nuolatinis darbas, geras mokes
antradienį vns. G d. 7:3d vai. vak. nis, gani apšildomas ir nedegamas na
Strnmilo svetainėj.
Stmniilo
svetainėj Visi narini ir no mas. Dray and Co., 343-353 N. SheltsnanKyri. i don St. 2 blokai j šiaurę nuo FuTtrm
rintieji prisipŠyti teiksis atsilankyti
'
Valdyba. J Street.

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $10
kas mėnesį už ’4 akro vietą ar
ti Archer Avė. — lik $800.
3935 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI namas su bučerne.
Namas mūrinis, dviejų augštų su beizmentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200.
Parduodama dėl ligos.
2050 W. 22nd St.
arti Hoyne Avė.
PARSIDUODA namas, bučernė ir
grosernė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry.
Biznis ir pagyvenimui 6^ kambariai,
elektra, gazas, vana, karšto vandens
šiluma ir beizmentas per visą namą,
garažas. Parduosiu arba mainysiu
ant kito namo. Priežastis: savininkas
eina j kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI saliunas. Se
nas ir išdirbtas biznis arti prie
didelių dirbtuvių.
Priežastis PARDAVIMUI bizniavus namas,
geras dėl dviejų biznių. Kepykla ir
pardavimo patirsite ant vietos. saliunas. Saliuno biznis išdirbtas per
1 metus; su pagyvenimu; arba galima
Kreipkitės
319 Root St.
PARDUODAMA SALIUNO
DAIKTAI PIGIAI.

nvainyti ant mažesnio namo; kreipkites •
3935 So. Kedzie Avė

PARDUODAMA mūrinis na
mas su lotu, 5 pagyvenimai po
JACOB HOLANIK,
4 kambarius. Išeinama vieta
1S0O So. Morgan St.
vidui ir gožas. Bandos $65 į
PARDAVIMUI valgykla, turi mėnesį. Kaina $6,200. Kreiptis
būt parduota greitu laiku, nes —2080 Canalport Avė., 1 lubos
ir PARDAVIMUI bungalas 5 kam
savininkas turi du bizniu
ar 2 akrai žemės, Višvieną turi parduoti. Randa pigi bariais,
tinvkas 16 per 20 šulinys, duobė
ir biznis išdirbtas per ilgus vandeniui vidui. $5.200 su 2 akrais
akro.
metus. Kreiptis 2325 S. Leeyitt G. R. Havlik. $4,700 su
<
DoNvnors Grove, III., netoli BurStreet.
lingtono gelžkelio.
KRETFTTO PAS:

DRAUGYSTĖS A'^GI^TIES LIETU
VIŲ TAUTOS VyRŲ IR MOTERŲ
valdyba 1923 m.: pirmi. A. Trijonaa,
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M.
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt.
M. čeplinskas, 3544 Ix>we av.; kontr.
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av.
kasos glob. A. Rimkus, 3629 ax)w«
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallac«
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt.
P. Cheplius, 3629 Jx>we avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienj 1 v. po pietų, Raymond Chapęly 816 W. 31 gat.

3001 S. Halsted St
Chicago.

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

PRJVATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu;
visokio išdirbimo automobilius. Lais
nius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINE

1507 W. Madison St.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.:
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia
avė.; nut. mšt. P. Lapenis, 1609 N.
Wood str.; fin. rašt. M. Budreviėius,
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makrie^
kas, 3256 Lemoyne str.
Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį
kiekvieno mėnesio, I/uosybės svet.,
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.
TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A.
Enzhigelis, 354 E. Kensingtcn Avė.;
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union
Avė.: nut. rašt. J. Valonchius 10910
►i
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V.
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J.
BalvoČius, 138 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadienį
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvil®
svet., 341 E. Kensingtcn Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ir
moterys nuo 18 iki 40 m.
..

Z

LEVESKIO MOKYKLA

Persikėlė
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą;
Grammar School, High School fr
Prekybos' dalykų. Prirengia prie
kvotimų į visas augštesniasias
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12:80
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.
3301 So. Halsted Št.,
kampas 33Čios gatvčs.

802 Roosevelt Rd., 2 lubos

REIKIA DARBINIU

Prakalbos apie Lie
tuvos ūkį

2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate
matikos.
Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi. ’ ’
Prisirašyti galima vi
sada.

AUTOMOBILIAI

PARDUODAMA PUSĖ GAražo biznio, arba mainoma ant STORAS ir šeši pagyvenimai prie
bar
automobilio, ar Čeverykų tai Morgan gat. arti 12-tos. Didelis barmenas.
.
.
symo šapos, ar kokio kito biz 6 pagyvenimai prie 14 PI. arti Hal
nio.
John Miksliis
sted gat. Bargenas.
ROOSEVELT REAL ESTATE
2857 W. 39-th PI.
EXCHANGE

PARSIDUODA VALGYKLA
nes savininkas turi
apleisti
Chicagą, todėl parduos pigiai,
PAJIEišKOJIMAS.
“Espert 4 ruimai pagyvenimui užpaka
1332 S. Morgan St.
Barber” pajieško darbo vaka ly.
rais ir subatomls; atsišauki!
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
nuo 6-tos lig 9-tos v. v.
SKANSKO'NTŲ KRAUTUVĖ.
Tel. Ldfayette 6078
GERA VIETA. PIGI
RANDA.
4535 Wallace St.

Pereitą savaitę trys nežinom i vyrai atsilankė daktaro
Maurice H. Kosenbergo ofisan
ir prisistatė kaipo ligoniai.
Pradėjus
viena iu ekzeminuo- ;i Pirmyn
r>u
« • repeto
x- 
..
Mišraus choro
dainų
ti, Jis pasijuto bestovįs tarpe pija įvyks antradienio vakara vasario
dvejų revolverių. Sumušę d«k-: rl,L
1R22 Wabąnsla
,
.
f.
v
Avė. Pradžia 8 vai. Vrti dainininkai
tarą ir įstūmę jį kamaron, ne- privalote būti ant praktikos taip pat _ VYRŲ ir moterų
ir nauji dainininkai norntjs dainuoti
žinomi vyrai paėmė už $1,000 galite
patapti choro nariais.
REIKALAUJAMA prityrusių
brangakmenų ir $260 pinigais.
Valdyba.
siūlių siuvėjų prie kelinių; taip
Policija nori surasti tuos vy
Indiana Hnrbor. — Prakalbos su na- gi prityrusių operatorių ir vyrų
rus.
veil'slais jwks antradienį vasario 6 d. bei moterų mokytis siūles siūti.

Lietuviu atšilime

1) Lietuvių kalba

PARDAVIMUI keptuvė, ke- į
pama visokios rūšies duona ir
keksai. Sena vieta ir išdirbtas
biznis, kur galima daryti genis
pinigus. 2924 W. 25th St.

NAMAI-ZEME

DRAUGYSTĖS LIETBVOtl UUU
LIAUS MINDAUGU) valdyba IMI
m.: pirm. A. Srikalia, pagaUriaintaNB
J. Dumbrauslda, nut. »lt A. VazneMe, 3029 So. Union AvaM fiBaaaM*
rašt. J. Blauadis,
kaao*
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitlras,
•kasierius P. Riškus, sargai J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckaa
ir A. Bvobcn. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio
vakarų, D. Shemaičio svet. 1750 So.
Union Avė.
Priimami visi vyrai
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

Mokinama:

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Labai gera vie
ta . Biznis senas. Parduodu,
nes išvažiuoju į New Yorką. Kas
pirks, tas laimės. 635 W. 26 St.
Phone Victory 6630.

PARDAVIMU I 'brokas 2-jų
ir pusės tono - - mažai vartotas
— geras kaip naujas. Įtaisai
moderniški. Parduosiu pigiai.
Kreipkitės: ‘Aušra” 1614 XV
46-th St. (Box 3)

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedmitis; Nut.
Rašt., Juozapas Kezis; FU. Rašt.,
FranciŠkus \Girdvainii; KmtreUs
Rašt., Liudvikas AutanavMh; 16dininkas Domininluae BbeosUtfe;
Kasos Globėjai, Juoam Karpis k
Stanislovas Stankus; Durą Bmįoms,
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas,
Leonas Shlogeris.

AUŠROS
MOKYKLOJE

REIKIA DAMIHlHKy

LAI!AI GERA proga dakta
rui, dentistui ir kitokiam biz
niui išduodama randon kampi
nis namas, 5 ruimų fletas, ka
dangi arti nėra tokių profesijų
tai čia yra gera proga. Atsišaukit 3150 S. Halsted Št.
Tel. Boulevard 3305

SIMONO DAUKANTO D-JOS VALdyba 1923 metams: pirnv, T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J.
RaceviČius, 3326 So. Union Avė.;
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kolmar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas,
6912 So. Green St.; Kasierius V.
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kaaos
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis;
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per
laikraščius.

VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 West Madison Street
* Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem maker. 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 telefonuoklt klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI labai geras
šuo. Geras prie biznio arba prie
namų dabojimo. Kreipkitės:
1130 Canal St.
Phone VVabash 5550

PARSIDUODA saliunas lietu
vių kolonijoj, biznis senas iš-)
dirbtas, gali pirkti visų ar pusę,
VYRŲ
Piteris Parskaudas, 1410 S. 49th
REIKALAUJAMA pardavėjų Real Avė., Cicero, III.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S.
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sillius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt.
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis,4‘4452 S. Mozart
St.; ižd. Chas. Čhepulis, 1840 So.
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. W. Shuma ir
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D.
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

MOKYKLOS

Visos mašinos pirnvos klesos; išdirbta
vieta, darbo užtektinai. Kas norit pa
sidaryti gerą pragyvenimą, atsišaukit.
MOTERŲ
3303 So. Aubum Avė .
Operatorių, pripratusių Union

JIEŠKO DARBO

7-30 v. v. Catherine Hoii^e svetainėj
13R TVador St. šitos nmkalbns yra
i rengiamos l ietuviu švietimo Draugiios iš Chicagos. Meldžiam visus lie
tuvius atsilankyti. Ižanva L’uosa.
Komitetas.

PARDAVIMUI GROSERNfi
IR
bučernė, verta $2000, parduosiu už
$700, greitai perkant. Turiu par
duoti arba mainysiu ant automobi
lio, ar gero loto. Atsišaukite.
t 4551 So. Rockwell St.

-,n~

JAUNŲ merginų ir moterų
prie lengvo darbo dirbtuvėj. Ge
ras mokesnis pradžiai. Toliaus
ANT BANDOS OFISAS, tin darbas nuo šmotų. Kreiptis.
OLSON RUG COMPANY
kamas ofisui ir privatiniam
1508 W. Monroe St.
žmogui. 2 ruimai garu šildo
mi, elektra ir visi patogumai.
Atsišaukite pas J. /G. Burba.
3214 S. Halsted St Blvd. 2469

Draug j? šv. Onos rengia iškilmin
gą vakarienę su programų ir lietuviš
koms dainomis, trečiadienį vasario 7
d. 1923 m. Šv. Jurgio parap. svetainėj;
pradžia 7 valandą vakarą. Bus vienas
iš gražiausiu vakarų ir atsilankiusieji
bus pilnai užganėdinti.
KAMBARIAI
PASIRANDAVOJA
Kviečia visus Komitetą*.
darbininkams žmonėms su valgiu
ar be valgio. Labai pigus pragyLietuviškos Teatrališkos Draugijos venlmaš, kambariai šviesus ir apRūtos No. 1 mėnesinis susirinkimas žiūrima viskas gerai.
Family Hotel
•
f»eči idienį vasario 7 dieną, 1923
1606
So. Halsted St.
m. 7:30 valandą vakarą Geo. černausKlauskit
Mrs. Gadciko
"> svetainėj, 1990 So. Union Avė. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti j susi
□L.1!! .j., v. i? ;lj
a.1.
aata
rinkimą minėtu laiku.
K. Balčiūnas, rašt.

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos
įvyks utaminke, vasario 6 d., 7:30 v.
v. po numeriu 1822 Wabansia Avė.
Dainininkai ir dainininkės malonėkite
susirinkti paskirtu laiku, nce pradė
sime nauja dainą mokintis. Taipgi
’v’ečiami nauji mylintys dainuoti prie
Valdyba.
Ichoro*

PARDAVIMUI

prie apatinių sijonų ir moteriškų
kelinių. Kreiptis
PARDAVIMUI čeverykų taisymo
WESTERN GARMENT CO.
dirbtuvė, turi būti parduotu į šešias
900 W. Van Buron St.
dienas, nes išvažiuoja j kitą miestą.

»> ei ė

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių
1720 W. Chicago Avenue,
arti Augštutinio Kelio.
Kasa atdara kas vakaras
iki 9 vai.
Kalbame lietuviškai.

REIKALAUJA merginų, merginų,
merginų, kurios yra 16 iki 25 metų
amžiaus — nevedusių, lengvas dar
bas dirbtuvėj, prityrimas nereikalin
gas. išmokus pakeliama mokesnis,
ateikit tik tą dieną, kada prisirengę
stoti prie darbo. Turi mokėti angliš
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė
kai kalbėti ir rašyti. Illinois Miniature
su
namu. Biznis išdirbtas per 7 me
Lanvp Division, 2243 W. Harrison St. |
tus. Biznis cash. Randasi gražioj
apielinkėj.
Brighton Parke.
Par
duosiu pigiai, nes turiu išvažiuoti j ki
MOTERŲ operatorių reikia tą miestą.
Tel. Lafayette 0950

■"r”- '

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

MAREK KRAUS

PARDAVIMUI saliunas; lietuvių
lenkų kolonijoj. Biznis labai
geroj biznio vietoj. Namas naujai
įrengtas. Pigiai parduosiu, kas greit
atsišauks.
8911 Commercial Avė.
So. Chicago, UI.
Phone Boulevard 2892

• . ... —.........

MORTGECIAI-PASKOLOS
patinkamomis išlygomis

_____ _________________________________ 4 ir

| pirmadieny,. vasario 5 d., 7:30 vai. laiką yra gyvenusios Rygoje ir atva Special mašinomis sinti. Nuolaspėja, kad tai įvyko netikėtai, vak., bažnytinėj salėj. Nariai, malo žiavusios Amerikon apie 12 metij at tinis darbas per apskritus me
nes jaunuolis visuomet buvo j :Rkit pribūti ir naujų narių atsivesti. galios gyveno Brooklyne, N. Y. Pas tus. Geras mokesnis.
—Rast.
kutinį laišką esu gavusi 1914 metais
rinitas, sveikas ir be mažiau- i
Kreiptis
iš Lavvrence, Mass. Todelgi, meldžia
u

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKU

PRANEŠIMAI.

CHICAGOSi
ŽINIOS

ko traginga mirtis.

Pirmadienis, Vasaris 5,1923

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

■ ......................

. .. ..........t.

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1928 metama: pirm.
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.;
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis,
3331 So. Wallace St.; finansų rašt.
A. Strolie, 2018 So. Peoria St,;
kontrol. rašt. A. Leknickas 8S62 Se.
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A, Knystautas, 3156 So. Canal St.; Rasla
nus A. Urbonas, 8338 So. Aubum
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė.
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti. į susirinkimų vietą.

DUODAMA privatines pamokos ang
lų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VALdyba 1923 metams: pirm. A. Zakalbėjimo lietuviams mokantiems ii
latoris.
827 W. 33rd St.; pagelb. D.
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis
Briedelis, 3417 So. Ix>avitt St.: nut.
prieinama.
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South
M i ss Donnelly, '
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitie,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132
3601 So. Ixnve Avė.; kontr. rašt. S.
Priima dienomis ir vakarais.
Grikštas, 3220 So. lame St.; kasos
globojas J. Zvega. 3430 So. Halsted
St.; kasierius J. Mazalauskas, 325$
DRAUGIJOS IR
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
ORGANIZACIJOS
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienj kiekvieno minesio. Jono Mazalausko svet., 3259
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
So. Union Avė. Nariai priimami j
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai
ba 1923 metams: pirm. J. Bachunuo 18 iki 40 metų.
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas;
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Winchester Avė.; turtų rašt. S. Mak- DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE valdvba 1923 metama
rickas; kontrol. rašt. M. Indreliene;
nin^J^A.
Morgevicz, pagelb. K.
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
Kazhniskis;
nut. rašt. L Tuščius;
taras A. Montvidas.
fin. rašt. I. Vedeckb, 726 W. 1Mh
St.; centre rašt. F. Bakšiaekis; I»sos glob. J. Yušėius ir
Vartelin;
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS
kasierius
P.
Paulauskia;
'-marftallMs
KLIUBO valdyba 1923 metams:
V. Baheviča ir A. KIim«5«K; lip
pirm. J. Antanaitis, 34.35 So. Walnių
glob. A. Ribiaakis; tais!jas 3.
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314
Romanas.
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J.
Lazauskas, 3339 So. Union Avė.
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt. DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace
TUVOS valdyba 1928 meteas:
pirm. Fr. BaceviČe, 3029 So. Uaten
St.; kasierius B. Butkus, 840 West
33rd St-; kontrolės rašt. J. Ado
Avė.', pagelb. S. Venckus. 1818 So.
maitis; kasos globėjas Kaz.' KaracHalsted St.: nut. raėt. Ig. žiliaskas; maršalka P. Gerlikąsi Kliubo
kas. 1758 Wilmot Avė.; fin. raėt B.
susirinkamai laikomi kiekvieno mė
Danta, 2653 Sayre Avė.; kaRierfun
nesio pirmą šeštadieni, salėj 3301
K. Stnlac, 2909 S. Union Avė. Su
So. Morgan ir SSČios gatvių. Na
sirinkimai būna kas antra aelmariais priimami visi sveiki vyrai nuo
dionj Hckvięnp
lao salėj. 1848 So. Halsted
1
18 iki 35 metų.
A. J. Lazauskas.
vai. po pietų.

Fimperfect in

original j

