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Klaipedi eč iai priėmė kompromiisą
Turkai prisirengę karui Francuzai veikia atskirimui 

Pareinio.

Sukilėliu armija apleis Klaipėdą
Francuzai neįsileis Eberto

Klaipėdiečiai priėmė talki- 
ninktj šildomą kompromisą
Kitos šalys stengėsi sutaikinti 

lietuvius su franeuzais. Klai
pėdą bus padalinta į zonus, 
o savanoriai paversti į poli
ciją. • \

KLAIPĖDA, vas. 9^ (Rašo 
'Dftnald Day). — Mažosios Lie
tuvos valdžia šiandie nutarė 
išpildyti talkininkų ultimatu
mą, kad ginkluoti kareiviai, 
kurie laiko Klaipėdos^ kraštą 
sugrįšiu į Lietuvą. Ultimatu
mas užsibaigė šiandie vrdurdie- 

išpildymas paskutinėj 
buvo pasekmė nepa- 

Anglijos( ir Italijos 
pastangų sutaikinti

franeuzus su Mažosios Lietu
vos valdžia. - ;

Susitaikymo ypatybe yra 
tas faktas, kad abi puses po 
dviejų savaičių bevaisių dery
bų priėmė kaipo laikinį išri-

jos galvos Lausannos konfe
rencijoje) mes vengsime griež
tų incidentų, bet esame prisi
rengę kąru i, jei nebus galima 
gauti teisingos taikos”.

Tik imąsi, kad ryto ryte at
vyks į čia Turkijos delegacija, 
kuri tuoj aus specialiniu trauki
niu išvažiuos į Angorą išduoti 
raportą Kernai Pašai. Tada 
turkai ir nuspręs ar jie darys 
taiką, ar stos naujau karau.

Francuzai nusigando 
Eberto

PARYŽIUS, vasario 10. — 
Kairiojo Reino kranto komite
tas šiandie nutarė dėti pastan
gų sustiprinti separatistų judė
jimą Pareini o provincijose,
kad tuo sudarius tarp Vokieti
jos ir Francijos buferinę val
stybę kada okupuotoji zona tu
rės būti evakuota. *

Judėjimo rėmėjas Hocąucl 
ir vadovas Reino autonomistų 
Dr. Dor’cn, kurie atvyko iš
duoti savo raportą Francijos 
užsienio reikalų ministerijai, 
turi vilties, kad pavyks Reino 
provincijas atskirti nuo Vokiej 
tijos. Jie tvirtina, kad sepera- 
tistų judėjimui priešinasi lik 
Vokietijos valdininkai, o gy
ventojai esą visai neprotestuo
ja prieš | 
nių dėl 
įsakymų.

šalinimą 17,000 žmo- 
epildymo franeuzų

ny ir jo 
valandęj 
liaujamų

korespondento pasiūlymą. Pa
siūlymas buvo tekis kad Klai
pėdos miestas butų padalin- 
tas į tris zonas, kurių vieną 
laikytų anglai, kitą francuzai, 
o trečią Mažosios Lietuvos lie
tuviai. Tai tapo padaryta ir ry
to nepaprasta komisija, kurią 
į čia prisiuntė ambasadorių 
taryba, sugrįš į Paryžių su Lie
tuvos ir Mažosios Lietuvos de
legacijomis.

Tuo pačiu laiku 1,500 narių 
Mažosios Lietuvos savanorių 
bus paversti į/policiją.

Turkai prisirengę karui
Užgesino švyturius Smyrnoje 

ir Ismide, taipjau uždarė uo
stus minomis.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
10. — Nors prailginimas Tur
kijos ultimatumo 24 valando
mis jau išsibaigė, bet talkinin
kų kariniai laivai tebėra Smyr
noje. Nuolatinės derybos buvo 
vedamos tarp talkininkų ir 
Turkijos gubernatoriaus, bet 
prie susitarimo dar neprieita.

Smyrna esanti rami, bet pa
dėtis joje yra įtempta. Jurų 
švyturiai tapo užgesinti, o prie 
įėjimo į uostą tapo 
minos, kad neleidus 
netikėtą ataką ant 
Kadangi įėjimas į

pa leis tos 
padaryti 

Smyrnos. 
uostą yra 

gerai fortif ik uotas ir dar užda
rytas minomis, tai pabėgimas 
esančių uoste karinių laivų bu
tų labai sunkus, jei turkai pra
dėtų ataką\.

Turkai taipjau užgesino švy
turius prie Ismid uosto ir užda
rė jį minomis, kartu uždraus-

Šalių laivams.
Oficialiais Ąngoros žurnalas 

sako:
“Mes pakartojame, kad mes 

nesame karingi ir iki atvykimo 
IsmiJ Paša (Turkijoj delegaci-

10.
Vokie-

PARYŽIUS, vasario 
Gavus paskelbimą, kad 
tijos prezidentas Ebertas pir
madieny atvyks į Karlsruhe pa 
sitarti su Badeno valdžia apie 
užgriebimą Offenburg ir Ap- 
pemveier, francuzai griebėsi 
aštriausiu^pMfUnonių, kad ne
leidus Vokietijos prezidentui į- 
važuoti į okupuotąją teritoriją 
ir sukelti ten kivirčių 
kad atsitiko su kanclerio 
apsilankymu Essene.

Franeuzų garnizonui Lauter- 
burge tapo įsakyta daboti pre
zidentą Ebertą ir griebtis rei
kalingų priemonių neleisti jam

Panaikina gyvasties 
apdraudą

yra su-
More-1

siaučia I ir žvaigždė Mildred Davis, kurie apsivedė Los Angeles, Cal., 
pereitą šeštadieni. Jis 29 metų, o ji 21 m. Nors ji lošdavo 
kartu su savo vyru, bet apsivedusi išeisianti iš krutamųjų 

paveikslų.

Lapeli ir prikabinti parapijo
ms jam nusilenkti. Kada tai

jo pertraukti jo kalbą ir reika
lauti sau balso. Balso, žinoma, 
parapi joninis nebuvo duoda
ma. Tada jie pradėjo reikalau
ti, kad Buinša užbaigtų savo 
prakalbą ir vapyti jį nuo pa
grindų.

Tame tarpe kun. Lapelis pa
šaukė policiją, kuri išvaikė pa
rapijos susirinkimą ir nedavė 
išrinkti naujo komiteto.

visu tuo 
galima ti- 

kovos

Parūpi jonys yra 
labai 
kelis 
prieš

pasipiktinę ir 
lik paaštrėjimo 
kun. Lapeli.

60 lavonu išimta
DAWS0N, N. M ., vas. 11.
60 lavonų jau tapo išimta 

iš Phe!])s-‘Dodge kasyklos, ku
rioj ketverge išliko ekspliozi- 
ja, uždariusi 122 angliakasius. 
Du išėjo iš kasyklos gyvi, bet 
nemanoma, kad nors vienas iš 
tebesančių kasykloj 60 dar

Kerpa merginų plaukus.

kaip

Francija ir Belgija sutarė 
čiandie neleisti daugiau Vokie
tijos kabineto nariams lankytis 
Ruhr distrikte.

Ruhrgavo maisto
10.DUESSELDOKF, vasario

— Apie 2,800 vagonų reikmenų 
ir maisto įvežta vakar į Ruhr 
distriktą. Apie 1.800 vagonų 
įvairių išdirbinių vakar išvež
ta iš Ruhr.

Frąncuzai rengiasi įtraukti į 
juodąjį sąrašą visus pagautus 
(įtirant sabotažą. Gyvenantieji 
Ruhr distrikte bus išvaromi, o 
gyvenantieji Vokietijoje nebus 
įleidžiami į Ruhr distriktą.

Francuzai įvedė sriubos vir
tuves maitinimui biednuome- 
nės, bet vokiečiai tam labai 
priešinasi ir stengiasi patys 
sušelpti reikalingus pagelbos, 
kad tik nereikėtų jiems naudo
tis franeuzų pagelba. Vakar 
Bochu me tik keli vaikai ir len
kai angliakasiai atėjo į franeu
zų virtuvę gauti maisto.

Vokietijos socialistai 
veikia

LONDONAS, vas. 11. — 
Vokietijos socialistų ir darbi
ninkų vadovas Rudolf Breits- 
cheid atvyko į čia apsvarstyti 
su Anglijos socialistais ir ki
tais Pareinio padėtį. “Ąrbitra- 
oija yra labai reikalnga,” sakė 
Breitscheid. “Yra pavojus, kad 
jei ji ir bus padaryta, jis bus 
padaryta pervėlai. Musų vil
tis vra Anglijoje ir Ameriko
je.” ‘

Šimtai žuvo audroj
LISRON, vas. 11, - Didele 

audra siautė Portugalijos pa
kraščiuose. Juros pilnos sudau
žytų laivų. 7 žmonės žuvo, bet 
manoma, kad skaičius . žuvu
siųjų pasieks šimtus. Šimtai 
žvejų valčių paskendo. Daug 
nuostolių pridaryta ir ant sau- 
žemio.

68 ŽMONĖS UŽMUŠTI AU-
AUTOMOBIL1Ų.

Nuo sausio 1 d., šių metų, iki 
vasario 10 d., Chicagoj auto
mobiliai užmušo jau 68 žmo- 

; nes. Pereitą šeštadienį viddr- 
miesty prie Adams ir State gt. 
lapo užmuštas L. Ahern, 15 
metų jaunikaitis. Šoferis lapo 
sulaikytas.

VILNIOS
UTO.VSKI GOVORIT

VOSPEŠČAJETSIA”.

BASTROP, La., vas. 
Apeltaudos kompanijos 
sidomej usios padėtimi 
house parapijose, kur 
Ku KIux Klanas ir prašo tos
parapijos gyventojų panaikin
ti gyvasties apdraudą, ar ki
tai]) susitaikinti. t70 apsidrau
dusių gavo laiškus, kad jų ap- 
drauda panaikinama, o kiti ga
vo prasimus taikintis. Panai
kinimas apdraudos daromas 
todėl, kad jų gyvasčiai gręsia 
didesnis pavojus, negu papras
tai.

Pasimirė Roentgeno spindulių 
atradėjas.

BERLINAS, vas. — Muniche 
pasimirė prof. Roentgen, atra
dėjas Roentgeno spindulių, ži
nomų daugiausia kaipo X-spin- 
duliai (X-rays). Jis gimė Prū
sijoj 78 metai atgal. Mokslus 
baigė - Holandijdjr ir Šveicari
joj, o paskui profesoriavo įvai
riose Vokietijos universitetuo
se. Savo X-spindulius, kurie 
taip labai pasitarnavo medici
nai ir abelnai mokslui, jis at
rado 1895, m.

Pakvietė vokiečius — francuzai 
išėjo.

PARYŽIUS, vas. 11. — Val
džia uždraudė franeuzams da
lyvauti ateinantį liepos mėn. 
Skandinavijos Olympinėse žais
mėse. Karo ministeris Maginto 
pranešė Francijos Sporto Fe
deracijai, kad uždraudimas ta
po padarytas delei pavietinu 
vokiečių atletų dalyvauti tose 
žaismėse.

17 juodrankių areštavo.

BALTIiMORE, Md., vas.
Čia ir keliuose kituose mies

tuose tapo areštuota 17 italų 
juodrankių, kurie nužudė, 
žiausia 7 žmones ir yra 
namitavę daugelį- namų.

11.

ma-
išdi-

Francijos kariškas laivas 
plauks Turkijon.

TOULONr Francija, Vasario 
8. —- Francijos lengvas kruize- 
ris Mulhouse gavo iš valdžios 
paliepimą panedėlį išplaukti į 
Turkijos vandenis.

Riaušes Roselando lietuviu 
bažnyčioje

' t 1 ‘
Policija bažnyčioje laike pamaldų. Ji taipjau išardė parapijos 
susirinkimą. Vyskupo 
Liepė areštuoti tuos,

pasiuntinis kolioja ir niekina lietuvius, 
kurie' tam koliojimui pasipriešino.

lietuviųVakar Rosclando
Visų Šventųjų bažnyčioje išti
ko laike pamaldų riaušes, ku
rias turėjo malšinti policija. 
Ta pati policija vėliau išvaikė 
parapijos susirinkimą.

Tos bažnyčios klebono kun. 
Lapelio parapijonys jau nuo 
seniai šiaušiasi prieš savo kle
boną ir nori ji pašalinti iš vie
tos. Tuo reikalu jie važinėjo ir 
pas vyskupą, kuris atsisakė 
patenkinti parapijonų reikala
vimą iškelti kun. Lapelį, o 
duoti jiems kitą kunigą.

Betgi vyskupas vakar pri
siuntė savo pasiuntinį ištirti 
padėtį ir bandyti parapijoms 
sutaikinti su jų klebonu. Tas 
pasiuntinis laikė ir pamaldas 
Pertraukęs mišias jis prade j< 
sakyti “pamokslą”. Tame sa
vo pamoksle vieton taikinti 
parapijoms, jis pradėjo kaip 
įmanydamas niekinti lietuvius 
kad jie buk esą necivilizuoti 
žmonės, lygus laukiniams in- 
dionams ir kad visus lietuvius 
reikią išvaryti iš Amerikos, 
kam jie drysta kelti para pi jose 
kivirčius ir reikalauti kunigo 
pašalinimo.

Vienas parapijonų neįstengė 
pakęsti tokio lietuvių niekini
mo iš puses oficialinio vysku
po pasiuntinio ir atsiliepė baž
nyčioje, paprašydamas tą vys
kupo pasiuntinį sakyti pamok- 

prakal-
o ne

sigabenęs, kad jie areštuotų jo 
rodomąjį žmogų. Bažnyčioj 
kylo didelis triukšmas, nes visi 
pasipiktino tokiuo vyskupo pa
siuntinio elgesiu. Bet tie “ne
civilizuoti” parapijonys irgi 
buvo apsirūpinę. Numanyda
mi, kad gali bažnyčioje kilti 
triukšmas, jie jau pirmiau bu
vo pasišaukę ]M>liciją, kuri 'sto
vėjo už bažnyčios durų. Kylus 
bažnyčioje triukšmui policija 
Įėjo daryti tvarką, bet vyskupo 
pasiuntinis pamatęs atvyku- 
kusius policistus ir į juos pra
dėjo gvoltu šaukti, kad jie are-

šią, o ne prakalbas, nes 
boms vieta yra salėje, 
bažnyčioje.

Vyskupo pasiuntinis 
lietuvio “necivilįzuotumu
šiai pasipiktino ir stovėdamas 
prie altoriaus pradėjo šaukti? 
detektyvų, buriuos jis buvo at-

tokiiur
” bai-

gų. Tuo tarpu visa bažnyčia 
sukilo, kylo didžiausias sumi
šimas, vieni puolė ginti areš
tuojamą žmogų, kiti, bijoda
mies galimų muštynių, pradė
jo eiti iš bažnyčios. Kylys lo
kiam sumišimui policija vys
kupo pasiuntinio rodomo žmo
gaus nebelietė, lik pasitenkino 
atsteigimu tvarkos. Bet kol vi
skas nusiramino bažnyčia pa
sidarė apytuštė ir vyskupo pa
siuntinis daugiau savo “pamok
slo“ nebesakė, tik nusigrįžo į 
altorių ir pradėjo laikyti savo 
nepabaigtas mišias.

Policija išėjusiems iš bažny
čios žmonėms neleido niekur 
apie bažnyčią sustoti ir dalis jų 
nuėjo į... Strumilo svetainę, kur 
jie atlaikė savo susirinkimą.

Po piel turėjo įvykti parapi
jos susiUinlkimas išrinkimui 
naujo parapijos komiteto. Kad 
geriau paveikus į susirinkusi uo 
sius, kun. Lapelis pasikvietė 
talkon kun. Bumšą. rasis pra
dėjo par.apijonims sakyti pa
mokslą, taikomą apginti -kun.

ELBERFELD, vas. 9. Ne
senai okupuotame Ebenfeld 
zonc iš vaikiščių susidarė “žirk-• 
lių kliubas,” kuris nukarpo i 
plaukus toms vokietaitėms,’ 
kurios draugauja su franeuzų 
kareiviais.

CIIICAGO. Barzdaskuty- 
klų savininkai tiek nusigando 
paskelbimo kainų pakėlimo ir 
kįlusių protestų, kad nutarė ir 
toliau skusti po 25c. vieton 
pirmiau sutartųjų 35<

CII ICA( IO. Lauk inės žąsys

šiaurėn. Delei to pranašauja
ma ankstyvą pavasarį. Netik 
žąsys, bet ir daugiau paukš-

Gruodžio 16 d. vakare, ei
nant p. p. L. ir P. stoties gat
ve ir kalbant lietuviškai, pri
ėjo prie jų karininkas ir pa
reikalavo lietuviškai nebekal

bėti. Minėtiems asmenims ne- 
I kreipiant į jį dėmesio, jis pa- 
I sišauke policininką ir rcikala- 
, vo lietuviškai besikalbančius 
. suimti. P. ir L. priešinosi, sa- 
jkydami, kad nėra įsakymo 
I draudžiančio lietuviškai kalbe
li. Susirinkusi minia pradėjo 

•šnairuoti į ^carininką ir poli- 
1 cininką ir murmėti prieš ne- 
| teisėtus persekiojimus. Polici
ninkas tai pastebėjęs, karinin
ko nebeklause ir kalbėjusius 
lietuviškai paleido. Panašus 

į incidentai Vilniuje atsitinka 
labai dažnai. (E).

čių grįsta iš pietų.

• BERLINAS, vas. 8. — Utar- 
ninke du Francijos kariški 
traukiniai susidaužė ant Dues- 
seldorf-Kettwig geležinkelio. Iš 
•griuvėsių tapę ištraukti 28 ka- J 
reivių lavonai

orrš.”
šiandie — giedra ir biskį šal

čiau.
Saulė teka 6:53 v., leidžiasi 

5:16 vai. Mėnuo teka 3:37 v. 
nakties.
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Priminimas
Jųs, 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 piniguš 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 įJitus. 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
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aipėdos Žinios.
nai, užteko' it dvarininkų vadas 
su “socialistų vadu” po viens 
antro išbėgo lauk. Nei pripra
šyti nebebuvo galima, kad pasi
klausytų sau atsakymo. Kursty
tojams su nepadorumu išbėgus 
vėl viskas likosi ramu, žmonės 
priėmė Rezoliuciją, kuri žemiau 
paduota, išrinko gelb. Komiteto 
skyrių ir išsiskirstė būdami ge
riausio ūpo. Bet stebėtinas daik
tas, kad ir tie keli rėksniai, ku
rie esant susirinkime jų kurs
tytojams, reikalavo vokiškai Ral

Susirinkimai
Vilkiškiuose ii’ Kairiuose.

Susirinkinjų vilnis, apėmusi 
visą kraštą ne tik ne mažėja, 
bet kasdien darosi galingesnė.

Kuomet skaitai vaikiškai na- 
turiškus arba nešvariaį didbur- 
niškus “freištatininkų” melus, 
kad Klaipėdos krašte 90% gy
ventojų norį jų- “freištato” ro
jaus ir pats savo akimis gauni
pamatyti tuės gyventojus, iš-:btėi ir linksmą lermavo, dabar 
girsti jų kalbas, pamatyti jų paliko ramus, prisipažino lietu- 
nusistatymą, tai nenorėsi tikėti, 
kad dvidešimtame amžiuje at
sirastų tokių blogos valios žmo
nių arba parsidavėlių, kurie iš
drįstų taip begėdiškai meluoti. 
Vienok taip yra ir musų lenkiš
ki freištateriai nė kiek nerau
donuoja meluodami. Aišku, 
kad. šiandien apie “freištato” 
nesąmonę gali plepėti tik toks, 
kuris- arba toliau savo buto nė- f v ’
ra išėjęs arba yra priėmęs Ju- 
dos grašių kapšelį. Bet krašto 
gyventojų vardu . kalbėti ir sa- 

t kyti, kad jų dauguma “nori 
‘Freištato’ ” yra begėdiška me
lagystė.

štai pora pavyzdėlių, kaip ir 
ko nori krašto gyventojai ir kas 
tie krašto gyventojai yra. Vil- 
kiškiuose prisirinko pilnutėlė 
salė, pranešimų klausėsi dide
liu žingeidumu. Čia 
štatinihkų ^kultūros” 
progos pažinti. Buvo atsiųsti 
keli freištatininkai ir du “ly
deriai” — taip vadinamas “so
cialistų vadas” heimatbundinin- 
kas Goeritz, atkeliavęs iš Frank- 
furt a. Main ir dvarininkas von 
Bilerbek. Taigi labai meilinga 
kompanija! žmonės šnekėjo, kad 
pranešimai butų nulaikomi lie
tuviškai. Tad šitie du ponai ir 
dar pora jų šalininkų triukšma
vo, kad kalbėtų lietuviškame su
sirinkime vokiškai. Paklausus 
ar daug kas nori vokiškai, iš 
kelių šimtų atsirado ir 4—5, ku
rie tai palaikė (už tai buvo) 
žodis teko p. Goertz vokiškai, 
žmonės jokiu budu nenorėjo jam 
leisti Vokiškai kalbėti. Susirin
kimo vedėjai gavo kalbėti žmo
nėms, kad išklausytų visų nuo
monių ir visose kalbose., nes mes 
einam vardan teisybės ir dėlto 
neturim baimytis nieko. Vokje- 
tuks von Fran-kufurt a. Mąin 

žinoma skystomis frazėmis 
norėjo nušmeižt Lietuvą, bet’ p. 
Vanagaitis taip jam atsakė, kad 
vokietuko paskui nebegalėjo ir 
priprašyti, kad kalbėtų. Tas pats 
atsitiko ir su dvarininku von 
Bilerbek, kurs mislijo būti gud
resnis už savo “tavorščių” (drau
gą), ft* pradėjo nupasakoti, kaip 
jis yra važinėjęs į Lietuvą dar
bininkų samdyti dėl savo dvarų. 
Čia jam skaudžiausiai kliuvo nuo 
p. Vanagaičio, kaip vergijos pa
laikytojui, kurs panašiai į savo 
kraugerius pirmtakunus kryžuo- 
čius eina po kitus kraštus sa
vo dvarams vergų jėškoti. “Opo
nentams” (priešininkams) topil-

ir “f r ei
davome

viai esą^ ir kalbėtojus, prašyte 
prašė atsilankyti kita sykį.

Kairiuose susirinkimas nulai
kytas sausio 7 d. Kadangi kai- 
bėtojas negalėjo iš Klaipėdos 
priskubėti, kol iš bažnyčios pa
leidžia žmones, turėjo ilgai lauk
ti. Vienok visas didelis būrys 
žmonių tebelaukia, nors laikas 
buvo jau apie 3 valanda. Prisi
rinko pilna salike apie 200 žmo-j 
nių. Susirinkimas buvo begalo 
rimtas. Laike kalbų buvo ra
mu, nei mažiausio šukavimo, 
kaip .paprastai mėgsta “meme- 
llendiškos kultūros” apjakėliai. 
Stebėtina, kad paklausus ar yra 
norinčių, kad kalbama butų vo
kiškai. Neatsirando nei vieno, 

5— visi buvo gryni lietuviai. 
Visi, kaip vienas vienbalsiai pri
ėmė nutarimą, protestuojanti 
prieš freištatą ir ręiškinantį no
rą-sujungti su Lietuva, žodis 
Lietuva 4buvo sutinkamas rankų 
plojimais. I

Pakalbėjus p. p. Vanagaičiui 
su Lebartu dar kalbėjo labai 
sąmoningai vienas darbininkas, 
taip pat nušviesdamas, ko gali
ma laukti iš kaizeri!) kryžiuočių, 
arba grobiškųjų lenkų, ar iš de
mokratiškos broliškos Lietuvos. 
Gclb. Komiteto skyrius išrink
tas š 5 narių, kuri^pąsirašė re
zoliuciją, kaip susirinkimo įga
lioti. Atvežtus “Balso” nume
rius žmonės išgaudė lyg saldai
nius, čia jau pasirašė visi raštus 
prieš “freištatą” ir pasiėmė laks
iu skubiai rinkti po savo apylin
kę parašų.

žmonės, matyt, kaip visa šir
džių myli savo artimą brolišką 
Lietuvą, kaip bijo priešininkų 
rengiamojo “freištato”. Kai kal
bėtojai savo kalboj priėjo išva
dos, kad yra reikalas glaustis 
su Lietuva, tai kilo bendras, gy- 
vas rankų plojimai. Ir šiaip 
kalboj dažnai buvo plojama ir 
girdėti atsiliepimų “Su Lietuva”, į

“prie Lietuvos” ir t.t. Dabar, aš 
buvęs visoj eilėj susirinkimų vi
suose Klaipėdos krašto kampuo
se, mačiau žmones, jaučiau kas 
jie yra, ko jie trokšta, kas jiems 
rupi — visur daugšimtiniuose su- 

- sirinkimuose buvo susirinkę veik 
vieni Lietuviai, retai kada koks 
striukueiantis girtuoklis, kurs 
tada jau 'sakosi esąs vokietis. 
Kur gi tie '“vokiečiai” bus pra
smegę, kurių pagal “heimatbun- 
distų” “statistikos” yra bene 
90 %? Kur tie freištato norėto
jai, kurių dar tik vakar “Arbeits- 
gomeinshafto” štabas” priskai
tė lygiai 90% ? Visam krašte 
jų nesimatė anei kvapo! Popie> 
ris kantrus, dėlto jie iškenčia vi
sokeriopą neteisybę ir melagystę.

Vienok dėl vieno padorumo 
patarčiau p. “Arbeitsgeminshaf- 
to” vadovų ne po Handelskam- 
meros salę su cilinderiais apsi
movęs vaikščioti, bet atsivertus 
pažiūrėti, kas ištikrųjų yra. e

Ir man rodos, kad daug kas 
susigėdintų taip begėdiškai me-

iavęs apie krašto Žmones ir jų 
valią. Koresp.

* Rezoliucija.
^es šiandien 1924 m. sausio 

5 d. čionai Vilkiškiuose susirim 
kę lietuviai ir išklausę praneši
mų apie musų tėvynei grąsi- 
nantį freištato pavojų, šiuom 
kuogriežčiausiai protestuojam 
prieš tokio lenkiškai .žydiškai 
vokiško “freištato” įvykdinimą, 
kurs yra musų giminės neprie
telių išmislas.

Todėl vienbalsiai graudenam 
visus nuo rengiamo mums sve
timųjų pavojaus ir reikalaujam 
autonomiško suglaudimo su bro
liškąja valstybe Lietuva. Tvirtai 
tikim, kad tiktai sutapę su Lie
tuva į vieną kūną galėsim at
sispirti prieš musų giminės išnai
kinimą ir galėsim kilti kultūriš
kai ir gaspadoriškai.

Rezoliucija.
Kairių apylinkės visokio sto

no gyventojai lietuviai skait'lin-

gai susirinkę 1923 metų sausio 7 
dieną ir apsvarstę savo gimtojo 
krašto padėjimą randame:

1. Kad besiartinant Klaipėdos 
krašto nusvėrimųi visokie atė
jūnai sugalvoję klastingą frei
štatą daro viską, kad jį įvyk
džius,ir per jį vėl mus pavergus.

2. Kad toks “freištatas” ku
riamo butų viešpačiai Lenkai, 
heimatbundininkai ir žydai rei
kštų pražūtį musų tautybei ir 
mums patiems skurdžiausią ver
giją

Todėl protestuojam kuoaš- 
triausiai prieš tokio vokiškąi- 
lenkiškai-žydiško “freištato” 
kaip vykinimą taip ir propagan
dą.

Mes nuo žilos senovės gyven
tojai šio krašto Lietuviai taip 
daug žimtų metų svetimiems pa
vergti būdami norim dabar sau 
žmonėms būti ir patys valdytis; 
tuos karo metus yra pludęs už 
musų giminės teises.

Kadangi mes šiandien ekono-
• • 1 \ < ___

nes ir musų brolijų kraujas per, 
miškai, morališkai ir tautiškaiJ 
apgailėtinai nusmukę, esame, tai 
ateity tegalčsim laimingai į aukš
lį pakilti, busim autonomiškai su 
laisva Lietuvos valstybe suglaus-

feiluom mes vienbalsiai paki
lusiu upu pareiškiant! musų va
lią ir tvirtai tikim, kad neužilgo 
laiko musų troškimai bus išpil
dyti. ( .

Rezoliuciją pasirašė visi 5 į- 
galioti čion pat išrinkti Gelbėji
mo Komiteto nariai.

Tel. Yards 1138

ITANLEY
MAŽEIKA

1RABORIUS IR 
Balsaniuotojas 
Turiu automo- 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
nueinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

■j .....  """
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Ar Protaujanti Šeimynos Motina 
Vartotų ''Pieną,

Borden’s Evaporated (Bordeųp Garuodinta- 
sis) pienas tąi yra pienas, kuris yfa patiekia
mas didžiausiu atsižiūrėjimu į saugumo ir 
maisljngumo vertę. Uždengimas pieno 
skardinių švariu skaruliu, kad- neleidus įkris
ti nei mažiausiai dulkelei pieną gabenant į 
tirštyklą - atsargumai, tokie kaip specialės 

✓veterinarinės inspekcijos Bordeno kaimenių 
— specialė priežiūra apsiėjimo su pienu per 
visą garuodinimo procesą — galutinis ištyri
mas kol dar užbaigtas gaminys nėra pasiųs- 
tas krautuvinZriuii
gumai padaro Bordeno Garuodintąjį Pieną 
tokiu, kuriuo visuomet- gedi pasitikėti.

visi šitie ir kiti atsar
Dieną 36c-37c (ii* taksai).

Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJBSTI/*Pi vmf
Monroo gat. arti State 

Beperstoginis l Vodevilius 
šeštad., Sekmad.’ 

Šventėmis 
45 ir 22c (ir taksai). 

6eim. rateliams > 
10c (išskiriant šeštad.,

• sekmad. ir šventes. >

8 Dideli komediniai tiktai ir 
krnt. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

PUIKUS UŽGAVĖNIŲ BALIUS •
Rengia

Atgiintis Lietu vi ų‘ Tautos . < *
Antradienio vakare, Vaskrio-Feb. 13,1923 

Lietuviu Tautinės Bažnyčios svet 
25 St. ir Union Avė., Chicago, III. z

Pradžia 6 vai. vakare.
Kviečia Komitetas.

_________________________________________ i—._________ _______________ — ___________ :________________ -+J

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

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

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

Kuri'Ji Abejoja?
* e •

Bordeno Garuodintasis Pienas yra tyras kai
mo pienas — gardus su kava ir virti. Tai 
yra vienas pienas pašalinus vandens perviršį. 
Jis yra sterilizuotas ir uždarytas sandariuose 
induose, kurie užtikrina jo absuiiutų tyrumą.

Jūsų krautuvininkas nori pjųjigeriuti savo ko- 
stumeriams todėl jis perša jums Bordeno pie
ną pepaprasta norminių rusių kaina, nors 
kartais jis pats daugiau užmoka.

Gauk Bordeno Garuodintąjį Pieną, išpiidyk 
kuponą pažymėdama sau pageidaujamus re
ceptus, o mes pasiųsime juos dykai.

THE BORDEN
Borden

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas

Adresas

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JU.1GELI0NIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa- 
rųpina visokius ^dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus jaštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miešto 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. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

.... .... ................................ ...
I JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Lcavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Vedrf visokias 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.v- -

rcl. Randolph 4758

A. A. RVARIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Rcorrk 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
1 i ■ i '.i ■ ■ . • 'J

. ...................... ■■'■F................... .........................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

Building,
KUPONAS
Sysai
Mėsos
Pyragaičiai

tOMPANY
New York.

Tortai 
Pudingai 
Viralai

. Lithuanian

Chicago j Ofisas:
510 N. Dearborn St.

Tel. Dearborn 3105

^nsweetenep

^APORAT^
MILK

Ofiso Telefonas TYD TJ A OA A TY Busto Telefonas
Central 4104 XI. A, JiSTCVAU Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirtirgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P., Hanse*
ADVOKATAS *

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., /
- Phone Main 1308

* . Chicago, 111.
------- ,

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės,.

OFISAS DIDMIESTY 
' KAMBARYS 1104 į 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

b*"-...... .......................... ■’ Hin—m—i.. ...........
' 4 Z ‘ .

Tek Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, liętuviams visaurį 
patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
3228 W. 38tb St. Chicago. ūl.
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GRAND RAPIDS, MICH.

Rado negyvą Pianą Misiūną.

šeštadienį, vasario 3 d. 5 
vai. vakaro Pentlin Motelio 
mašinistas fPranas Misiūnas, 
tik vakarienėj pasivalgęs nu
ėjo į “inžinruimį” ir už kelių 
minutų rastas begulįs negyvas 
vienoj rankoj laikydamas rak
tą (“monkirenč”). Išsyk buvo 
manyta, kad elektra užmušė, 
bet paskiau vietos laikraščiuo
se buvo paduota, kad miręs 
širdies liga. Greičiausia vienok 
galima spėti', kad elektra už
mušė, nes kad butų miręs šir
dies liga, tai raktą rankoj ne
būtą laikęs. Velionis paliko 
moterį ir penketą mažų vaiku
čių.

Netyčia pakliuvo man po 
ranka katalikiško laikraštėlio 
“Darbininko” No. 12 š. m. ir 
randu iš Grand Rapids kores
pondenciją, po kuria pasirašęs 
koksai ten Ex-Jurginis. Per
skaitęs ir juokiuosi. Nemanyki
te, kad bereikalo juokiausi. 
Kaip čia nesijuoksi, kad tas 
Ex-Jurginis rašydamas iš kai
lio neriasi norėdamas išniekin
ti laisvamanius, bolševikėlius, 
tautininkus ir lt., bet ant galo 
išniekino pats save ir savo 
šventuosius. Aš nematau rei
kalo su tokiu* žmogum kaip 
tas ExJurgis polemizuoti, bet 
kad juokus rašo, tai dėl juo
ko ir pąžynfesiu keletą žodžių 
U jd tos korespondencijos. 
Peikdamas Miko Petrausko 
koncertą jis sako: reikia tarti, 
kad M. P. turi gabumo gal 
kaip komozitorius, jeigu jo vi
sos kompozicijos tvaksėtų ori
ginališkumu, bet, girdi, jam 
toli šaukia iki tokio meninin
ko laipsnio Ar jus dabar gir
dit? Mat tas ExJurginis geriau 
supranta kaip turi “tvarksėli” 
originališkai muzika, nekaip 
M. Petrauskas. Gaila tik, kad 
jis pats neparodo to savo ga
bumo vietiniams lietuviams 
Bet klausykite, ką tas kores
pondentas sako toliau: girdi, 
jei laisvamaniai ir tautininkai 
nori daug publikos sutraukti ir 
kad gerai pelno liktų, tai kitą 
sykį turi paimti geresnę salę, 
nes, girdi, į švento Jurgio sa
lę rimtesni žmonės nenori eiti, 
nes ten laisvamaniai išmetė 
šventojo paveikslą, o ant galo 
ir Jurgis užsirūstinęs išėjo, da
bar Ūko tik arklys. Ir iš t ikrų jų 
tai labai linksma, kad kaip tik 
pasirodė truputis laisvesnio 
proto, tuojau šventas Jurgis 
turėjo ir arklį ir salę palikęs 
ūteincšdinti! Matyt, prastas 
kareivis tasai Jurgis. Bet tai da 
haikon, jei Jurgis apleidęs vis
ką ‘•parunijo,” bet ką jus saky
site tada, kai šventas Petras 
irgi apleis, palikdamas salę ir 
raktus laisvamaniams? Juk 
tuomet nei į dangų, nei pas 
laisvamanius — ir daryk žmo
gus ką nedaręs. () tas laikas 
ateis, jeigu vis bandysite laikyt 
Žmones pažaboję! klerikalizmo 
juodu apinasriu. --Gužutis.

Amsterdamo lietuviu 
protestas •

Amsterdam, N. Y. — šių 
metų sausio 28 dieną A. L. 
Politiškas Komitetas susidedąs 
iš visų šios kolonijos draugi
jų atstovų buvo sušaukęs ma
sinį mitingą paminėti 600 me
tų sukaktuvėms nuo įkūrimo 
Lietuvos sostinės Vilniaus, o 
taipjau ir teikti pagalbos atsi
šaukiantiems Klaipėdos krašto 
amonėma.

Vietoti lietuvių benui su- 
griežus ir Šv. Cicilijos chorui 
sudainavus Lietuvos himną ir 
“Neprapuls musų tėvynė,” kal
bėjo kun. J. Zidanavičjus apie 
Vihuų ir istorinius lietuvių 
priešus lenkus. Antras kalbė
toms buvo adv. F. X Bago- 
čius. Nors bažnytinė salė buvo 

pilna prisikimšus žmonių, bet 
prakalbų laiku užsilaikė labai 
ramiai ir atydžiai klausės kal
bėtojų žodžiu. Kalbos, ypatin
gai p. Bagočiaus kalba pada
rė didelio įspūdžio į žmones, 
taip kad pagraudeijjti/^dėti 
klaipėdiečiams jų kovoje už 
išsivadavimą, aukų sudėjo 
$658.37. Iš tos sumos atėmus 
apie $50 mitingo išlaidoms pa
dengti, likusios aukos pasiųs
tos L. Š. atstovui perduoti Ko
mitetui Klaipėdos krašto reika
lams.

Susirinkimas priėmė sekan
čią protesto rezoliuciją prieš 
grobikiškus Lenkų ir Francuzų 
žygius Vilniaus ir Klaipėdos 
krašto dalykais:

Protest resolution.
A t a mass meeting held on 

the 28th day of January, 1923, 
in Lithuanian Church Hali, 
Amsterdam, State of New 
York, over 400 American, men 
and vvoinen, of Lithuanian 
birth participating the follow- 
ing • Protest avus unanimously 
voiced and the folloAving Re
solution unanimously adopted, 
viz: •—

Whereas the Great World 
War was fought and Avon 
estensibly for preservation o f 
Civilization, Democracy, and 
Self Determination of small 
and opprcssed nations;

VVhereas the vietorious Arms 
of the Allies and the United 
States and the farsightednfcss 
of statesmen of the aforemen- 
tioncd countries established 
among liberated peoples two 
iiew Republics i n Eastern 
Europe, namely: Lithuania 
and Poland;

Whercas we, wIk> are con- 
grogatod here a t this niceting, 
paid our proportionate share 
both Ui blood and for tune for 
the Victory and the Libera
tion of aforementioned peoples;

Whercas it appears tliat no 
sooner thariVvyhen the yoke of 
the opress^ts was remde^ed as- 
sunder froni the Poljsn people, 
the Roles assumod haughty 
imperialistic attitude and start- 
ed on rampage of plunder and 
subjugation of thej/ weaker 
neighbors; the Galicians, Ruth- 
anians, Wliite Russians, and 
Lithuanians;

VVhereas in this imperialis- 
tic policy of irresponsible Po
lam! the Franch Repu b Ii c en- 
couraged the Peles, supplied 
Ihem Avith moncy, ammuni- 
iioii and moral support, and 
having sucli pmverful army, 
Poland occupied the ancient 
and anly Capital o f Ldthuailia, 
Vilna, and surrounding ter
ritory, and knoiAving the fact 
that small Lithuania is un- 
able by force or arms to re- 
gain its center of culture, art 
and Science, said Vilna, it re- 
fused and štili refuses to eva- 
cuate it, būt holds the city and 
territory, terrorizes the people, 
persecutes the Lithuanians in 
m ore base ant terrible man
iui than the Czarist Russian 
or the haughty Prussian ever 
dared to oppress the Peles, and 
the French nationals never 
suffercd such indignities and 
barbarisms in Alsace-Larraine, 
as the Lithanians are iioav sub- 
jected in their native homes 
n Vilna territory.

Whereas the French Repub- 
lic has occupied the city and 
the territory of Memel and for 
over four years the native 
Lithuanians in said territory 
have been opprcssed and a Sys
tem of denationalization in- 
stituted in favor of Poland; 
Pales were imported to give an 
appearance to territorial claims 
of Poland to said land more 
plausible, Lithuanian achools 
AV’ere elosed, language prohi- 
bited, Lithuanians Avere driven 
out of business by machina- 
tion p(f Monsieur Petisne, the 
Prench Commissioner in Me
mel, and the neAvcomers, Poles 
Avere given extraordinary pri- 
vileges and credits to supplant 
the Lithuanians in their native| 
homes and business; even local

Gerinans intriguos \vcre accept- 
alble to Peles and their guar- 
dians in Memel, the French 
as against the native Lith
uanian majority in as much 
as the Gerinans, French, and 
Poles all workcd in unison to 
enslave the native 'Lithuanian 
majority by establishimg or 
attempting to establish an In
ternational freek, called 
the “Freistaat,” with uiti mate 
idea of again atteching said 
territory sometimes in the near 
future to East Prussia accord- 
ing to Gerinau dreams, or oc- 
cording alio the r “corridor” for 
Poland as per Polo-French 
plaus;

Whereas we know, for ma
ny of us are na t i ves o f Memel 
land, that this imperialistic, il- 
logical and unjust Polo-French 
policy il.rovc the native Lith
uanians to an armed uprising, 
bloodshed, and rcssinstance to 
their machinations, thereby 
thretening a new war and 
complicities in which not only 
neighboring statės būt the en- 
tire Avorld may be involvod, 
and our native land, small 
Lithuania Avilį again beconie 
an unhappy battlefield of im
perialistic armies of gready 
nations.

Noav therefore be it resolved 
that avc

Protest against Polish oc- 
eupation of Vilna and its ter
ritory, and the continnous en- 
couragement of such Polish 
policy by the French Pepublic, 
battlefield of France ąnd not 
Tcav o f us even here are maiin- 
od for Ii fe, so that France and 
civilization may live; and fur- 
ther Avė

Protest against further 
French occupation o f Memel 
territory as the French Repub- 
lic has absolutely no interests 
in said land either dircctly or 
indireetly and it has been used 
and štili is beung used merely 
as a base of intrigue for the 
benefi't of its imperialistic 
vvard, Poland; and further

Be it resolved that Avė pet- 
ition M r. Harding, the Pres- 
ident of the United States, and 
Mr. Hughes, the Seciretary of 
State, to make necessary dip- 
’lomatic representations to 
France and Poland to stop the 
continnous persecution and op- 
pression and abuse o f small,

Lietuvon per 10 disnp 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Soythamptoną ant 
Milžinų laivų

AQUIT ANIA M A l J RETAAIA
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia Nevv A'orkų kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tonė. Lietuviai ypatiškai lydimi.

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste a^ba aptelinkėj.

CUNARD LINE '
140 N. Dearbom St., Chicago, 111.

ŠVEDIJOS

LINIJA
AMERIKOS

Į LIETUVį
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

TJepoiu
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Kovo 10. Bal. 14.
S. S. KUNGSHOLM March 31, May 5 

(Sistership to S. S. Stockholm)
S. S. STOCKHOLM April 26, May 29 

Trečio* klosos kainos:
ibi HAMBURGO SI03.50, iki

DANZTGO ir PTLIAVOS $106.50
( LPJ8POJŲ ir MHMELI ....... $107.00

$5.09 taksų 
paMŽioriai turi kabi

nu* tiktai »u 2—4 lovukim.
Nor«Rda fcv*df|o* pasperfo viaes.

Kreipkitės prie Vietraių Aoentaj ajtx» 
Swedish American Line, 70 E. Jack-|

. son St., Chicago, III. I

NAUJIENOS, Chicago, UI
defenceless Uthutinia, for un- 
less that is done, it will appear 
to all thinking people, that the 
Great World War was not 
lought and won for preserva- 
tion of oivilazation and de
mocracy and to crusl\ Gennan 
(Prussian) impcjriahsm and 
authocracy, būt that millions 
of lives wcre sacrificed and 
billions of money spent for the 
purpose of maki^ig the vvorld 
safe for French militarism and 
gread, and

Further be it resolved, that 
ą copy of this protest resolu
tion be forwarded to President 
Harding, Secretary Hughes, 
and to American, French, Po
lish, and Lithuania press.

P. J. Žalas, Chairman,
A. J. Lukšis, Secretary.

ĮVAIRENYBĖS.
Paryžiaus lai'kralštis “Gau- 

lois” paskelbia Rusijos bolševi
kinio teroro aukų skaitmenis, 
semtus iš pačių bolševikų pra
nešimų. Nužudytųjų žmonių 
skaičius nuo 1917 metų spalio 
mėnesio toksai:

Nužudyta
Pravosl. vyskupų....... 28
Kunigų (popų) \  1,215 
Mokytojų ir profesorių 6,775 
Gydytojų

Kareivių .............
Policijos valdininkų
Policijas tarnautojų
Dvarininku .. .........

8, 800 
54,450 

260,000 
10,500 
48,500 

' 12,950

KODĖL LIETUVIAI KĖLIAU- 
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

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

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

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

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 \y. Washington St., 
Chicago, III.ietuviai Daktarai

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

OR. A. J. BČRTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted S't.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BSEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampa*

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija’3114 W. 42nd St.

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare,
2816 So. Michigan Avė.

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

Ui

ryto; 
ir

DR. G. L KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Cianai .0257

Telephone Yards 1552

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Inteligentų . .

Danbininkų .
Valstiečių . .

Viso ................ 1,767,118
1,767,118 — vienas milionas 

septyni šimtai šešiasdešimt- 
septyni tūkstančiai ir šimtas 
aštuonioliką žmonių nužudyta.

Novak & Company
Real Estate - Paskolos - Apdrauda 

PINIGŲ SIUNTIMAS 
Laivakortės — Kontraktai

Viešo Notaro Patarnavimas
/ Praneša, kad

P-N AS FRANK JOGMINAS
Tapo priimtas firmon partneriu.

Mes taipgi pardavinėjame akcijas Major Engineering korporacijos 
(Inp.), fabrikuojančios pagarsėjusį /

GERESNI METALĄ, DIDELI PINIGU DARYTOJĄ 
viena ketvirta dalis svorio plieno, tečiaue tokio jau tvirtumo, nerudy- 
ja ir nepajuosta, visai nebijo rukščių ir jau dabar tun placlQ 
Šitos akcijos yra skaitomos labai saugiu investmentu ir turėtų būti 
pelningiausiomis.

P-NAS FRANK JOGMINAS
pats dalininkas yra įgaliotas pardavinėti akcijas. Jo greitas iškilimas 
j augštybte ir turtus kudtikriausiai rodo, kad jis visuomet žino, ką jis 
daro’ir ji* padaro kaip reikiant Ji* turėjo pasisekimo gyvenime ir 
kuomet ji* prašo jus jveatinti pa* jį ir per musų firnvą, tai jis gei
džia tik, kad ir

TAMSTA BUTUM SĖKMINGAS
šią savaitę mes siūlom:
Namelį 5 kambariais, 11607 Princeton Avė. Cimento pamatas, elektros 
šviesa, gatvė išgręsta ir apmokėta. Kaina šitą mėnesį $4700 — Įmo- 
kėt $1000 — likusius kaip randą
Bizniavus lotas prie Michigan Avė. 99 pėdų per 125 — geras aparta
mentui ir krautuve reikalinga šitoj apylinkėj.. Kaina $300 pryšaki- 
nei pėdai.
Būstinis lotas 125 per 125, gera vieta, arti West Pullm-ano Parko, 2 
blokai nuo I. C. stoties. Bargenas po $21 pryšakinei pėdai.
6% Pirmas Morgičius parduodaitio nuo $500 — augštyn. Garantuotas 
ant Jioselando nuosavybės.

NOVAK AND COMPANY
10805 Michigan Avė. Tel. Pullman 0019

C0NTAGI0US
EVERY BODY is J0IN INC the 0WLS

■r.,...-,' :

DR. F. MATULAITIS
Tclephone Yards 5834

OR. P. G. Wi EGN ER

s

8709 Jos. Campau Avo.
DETROIT, MICH. •

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—1 vak.

Tel. Market 6234, Markei 4526

BB. A. MONTVIB
Liet aria Gydytoja* ir Chiratga*

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

Telephone Central 3362 
1824 AVabansia Avė.

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

z

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nėdėliomis ofisas yra 
uždarytis
t.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri* 

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Rešidcnce Canal 2118 
ii' R.......

355,250

193,350
815,100 DETROIT, KICHISAN

West 1394 Hcml. 6678
IVM^ J. STOLL CO„ 

J. Balchiunas pagalbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
■■■.. , ..■■■■■■i...' 7a.......... .

"i . . . . . . . . . . . . .
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DE, A. L, YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118 ’

DR. P. Z. Z ALATO RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179
Rezifl. Tel. Fairfax 5574

Chicago

MRS. A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi. Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
orie gim- 
lymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Gerai lietuviams žinomas p*r 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ii’ chroniška* ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1®25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Nakti Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. H.rlsted St.
Vai.: 9^—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
> .Praktikuoja 16 metai 

z Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKDSEfKA

O
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MR. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 me|ų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrime. Pasek- 
lingai patarnau

ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitik1’m e 
vpatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

vcltui. .

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 8 
vakare išskiriant nedeldieniu^.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Įndependence Blvd. Chicago

-t
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Publlsbed Daily axc#ot -Suntlfty
Fhe Lithuanian Pu b. CoJ

v Edito> P. Grigaiti*.

by 
[ne.

17M Seat h Halsted Street 
Cbicago, III. ’

Telephone Roosuvait 850f
SubscriptioK liafea;

|8.00 per year in Canada.
lIJMi per year outside of Chicagu.
S8J0 per year in Chicago.

8c- per copy. *

Entered as Second Clasa Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., uudar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, tikinant 
nedčidienius. Leidžia Naujie/ų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.r'Chicago, 
III. —' Telefonas: Roosevelt 85U0. ,

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metams....................................... $8.00
Pusei metĘ 4.60
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiam ......-...... 1.75
Vienam mėnesiui ------- - 1.00

Chicagoje per neito tojus: « '
Viena kopija ,, , 8c

j Savaitei________- - 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paltu:

Metams ____’_____________ |7.W
Rusei meta ------ -------------— 4410
Trims mėnesiams 240
Dviem mėnesiam  , 1.50
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams____________ $8.00
Pusei meta ------- ----- ,—.----- 4.60
Trims mėnesiams  2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vokietijos komunistų parti
ja stengsis eiti išvien su ki
tomis darbininkų partijomis 
ir organizacijomis, tai ji tu
rės savo politikoje vadautis 
Vokietijos darbininkų reika
lais, o ne Maskvos užsienių 
departamento siekimais, ir 
todėl ji nebegalės priimti 
Maskvos diktavimo. Ir “tre
čiajam internacionalui” teks 
arba atsižadėt savo diktato
riškos taktikos sulig Vokieti
jos komunistų, arba išmesti 
juos.

Galima pasidžiaugti tuo, 
kad pagalios atsipeikėjo ir

stijų ir federaliniai inspek
toriai 
dabar 
niusi.

tvirtina, jog padėtis ir 
nė kiek nepersimai-

Atsipeikėjimas
Žydų socialistų dienraštis, 

“Foyverts”, gavo žinių iš

kuriais negalima turėti nie
ko bęndra; daryti su jais 
“bendrą frontą” reikia tik
tai* tam, kad komunistai 
lengviaus galėtų prieiti prie 
minių ir išplėsti jose savo 
įtaką.

Bet kita srovė griežtai pa
sipriešino šitokiai politikai. 
Laikydamasi tos nuomonės, 
kad nėra jokios vilties, jogei 
dabar arba artimiausioje 
ateityje galėtų kilft pasaulio 
revoliucija, ši dešinioji srovė 
stojo* už tai, kad komunistai, 
ažuot skaldę darbininkų jie- 
gas Vokietijoje, stengtųsi
jungti jas į daiktą ir tuo tik- ta darbininkų dalis Vokieti- 
slu kovotų kartu su sočiai-, joje, kuri eina paskui komu- 
demokratais ir kitomis dar
bininkų organizacijomis už 
bendruosius darbininkų kla
sės reikalus.• ’ 1 > 1

Korespondentas pažymi, 
kad dešinioji sręvė komunis
tų partijos suvažiavime turė
jo didelę daugumą ir jos pa
siūlymai buvų^pravesti višais 
klausimais.

Jeigu šita žinia yra teisin
ga, tai galima pasakyt, kad 
komunistinis judėjimas Vo
kietijoje pabaigė savo die
nas. Formaliai jisai dar ga
li gyvuoti kurį laiką, bet tik
renybėje jisai nuo dabar pa
taps bendro darbininkų ju- j

nistus. Bet gaila, kad tai 
įvyko tiktai po tų pasibaisė
tinų smūgių, kurie ištiko Vo
kietijos proletariatą. (Jeigu 
Vokietijos komunistai butų 
permainę savo taktikų tada, 
kai Vokietija dar nebuvo 
taip baisiai suspausta ir nu
varginta, tai šiandie tenai 
nebūtų taip įsigalėjusi bur- 
žūazija. Komunifetų ardymo 
darbas be galo dhyg paken
kė Vokietijos darbininkų 
klasei. ■■

“Iš tų 544 oisterių valy
tojų, kurie dirbo nešvariose 
ir dvokiančiose vietele, 40% 
nelankė mokyklos, o 106 
niekuomet nebuvo mokyklos 
viduje. Nemokėjimas skai
tyti ir rašyti tarp jų buvo 
šešis kartus didesnis, negu ■ \
to amžiaus vaikų kitose 
Jungtinių Valstijų dalyse. 
Mokama jiems nuo svaro 
nuvalytų oisterių. Vidutiniš
kai imant, 28 vaikų uždar- 

' bial buvo mažesni kaip 50 
centų sakaitei. 31 gaudavo 
$.50—$1.00/savaite!; 45 vai
kai — $l.t)0^$2.00; 46 v.— 
$2.00--43.00; 57 uždirbo tarp 
$3 ir$L 46 — tarp 

1 o kai kurie vaikai 
penkis dolerius ir 
savaitei.”

jos. suvažiavimas nutarė eiti tįppti, šitaip jau atsitiko su • 
išvien su socialdemokratais' į^ja Vokietijos komunistų ■ < 
ir kitomis/ darbininkų orga- partijos srove, kuri, vadau- ;
nizacijomis, kad apginti dar- jant Dr. Levi,' dveji' metai -oisterių
bininkų klasės reikalus, c> ne atgal atskao nuo partijos ir i
4" vitA nini”* Tv z\ 1 c< r\t r ■» V 11 ita i rl rf -i ei i • » • • 4 ( f • i itarnauti bolševikų valdžios 
užsienių politikos tikslams.

To laikraščio korespon
dentas praneša, kad suva
žiavime pasireiškė dvi skir
tingos srovės partijoje. Kai
rioji srovė stojo už tai, kad

susivienijo Vsu nepriklauso
maisiais socialdemokratais 
(o paskui ir su daugumie-

/ . * .

Vokietijos komunistų par
tijos nutarimas eiti išvien su 
socialdemokratais turi da ir

komunistai pasinaudotų da- tos reikšmės, kad nuo dabar i 
bartine keblia Vokietijos si- jos santykiai šu Rusi jus bol-j 
tuacija ir pasistengiu nuver-1 ševikais ir su vadinamuoju 
sti valdžią, kad įsteigus va-Į “trečiuoju internacionalu”

■ dinamą “proletariato dikta-1 bus'visai kitokie. Komunis-
.. Socialdemokratai ir 'tų internacianalo centras iki; 

toj profesinės sąjungos, ku- šiol diktuodavo savo sekei- ' 
rios nėra prisidėjusios prie joms įvairiose šalyse tokią.į 
Maskvos internacionalo, yra, l politiką,kuri buvo reikalinga 
šitos srovės nuomone, darbi-: bolševikij^žaldžios tikslams j 
ninku klasės “išdavikai”, su užsieniuose. Jeigu dabar

turk”

Mississippi, Floridos ir .Loui- 
sianos valstijose gyvuoju ar
šiausias vaikų naudojimas.ĮTen 

i gaudymo vietose dir
ba vaikai 5—7 m. anjzi ų 
darbo diena kartais tęsiasi 12 

 

valandų, o jų atlyginimas — 
50 centų savaitei. Arthur Evans 
rašo:

“Tose vietose labiau ru- 
pindmasi oisteriais, negu 
vaikų gyyybės apsaugoji
mu. ,

“Federalinio vaikų biuro 
komitetas ištyrė 0 oisterių 
gaudymo * vietas, kur dirbo 
išviso 544 vaikai ir mergai
tės. 278 jų dar buvo nepą- 
siekę legalinio amžiaus, ku
ris yra Louisianoj ir Flori
doje 14 metų, o Mississippi 
— 12 m. Tarp 544 vaikų 80 
turėjo mažiam 10 melų, o 
šeši mažiau septynių.

v “Tas tyrimas padaryta 
ketveti melai atgal. Bet val-

-

u
GEORGIČULKOV Vertė K. Baronas

Jurų karalaitė
(Pasakojimas)

(Tęsinys)

--Dėlto, kad aš žinau jus jau senai, 
mačiau j ūsų paveikslus, myliu jUos ir ypač 
vieną, vieną portrėtą, moteries —- damą 
su lelija... Jos akys — jos tokios akys... 
kaip mano... Ar netiesa?

‘Tai štai kur aš mačiau tas akis,” 
tariau sau, prisiminęs kadaise prisisapna
vusį man sapnų.

—Ar jus žinote, — tariau aš: — ne
turėjau modelio, kada piešiau tą pa
veikslą. Man prisisapnavo tos akys ir tas 
veidas...

— šnabždėjo ji, palenkusi galvą>—ir pas
kui aš nežinau kur sapnas, kur tikrenybė. 
Aš viską užmirštu. O kartais kyla atsimi
nimai, kaž kokie keisti gyvenimo trupiniai
— tokie menkniekiai, smulkmenos... Kar
tais matai, pavyzdžiui, kambario kampą, 
sofą, o ant jos pusiau nuvytusią užmirštą 
gėlę, — jr širdis susispaudžia saldžiu ilgc-

’ siu. Tada jauti, kad ka^in kas išėjo, pame
tė tave — ir ^ar sugrįš, Dievas žino. Ir ne
galima suprasti, ar tai gyvenimai, ar sap
nas. O tai kartais ateina maųo mirusi drau
gė, Sonia. Aš kalbuos su ja ir paskui ne
žinau, ar ištikrųjų tai buvo, ar sapne.

—Apie ką jus su ja kalbatės? \

surengė protesto mitingą. Žmo
nių susirinko šeši tūkstančiai 
su viršum. Priimta rezoliucija, 
kuria griežtai smerkiama fran- 
euzų įsibriovimas Ruhro sri
tim Kita rezoliucija reikalau
jama, kad Anglijos valdžia 
tuoj įsimaišytų į franeuzų-vo- 
kiečių ginčą ir neleistų susikur
ti tokiai padėčiai, kokia ekzis- 
tavo pirm pasaulinio karo. 
Darbininkų vadas, J. R. Clynes, 
savo kalboje pabrėžė, jog fran- 
euzai seka vokiečius ir nori 
sukurti kitą pasaulinę tragedi
ją. Užgriebimas Ruhr srities 
sukuria tokią pat padėtį, ko
kia buvo susidariusi vokie
čiams užgriebus Elzas-Lotarin- 
giją.

. . M

Kituose miestuose Darbo 
Partija irgi rengia mitingus 
protestams prieš franeuzų žy
gius. Be to, darbininkai reika
lauja, kad parlamentas butų 
sušauktas anksčiau nustatyto 
laiko. '

Štai ką 
itipras

rašo
savo

dabar,r kad
as visomis pa
darkau, gai-

ateina į pagalbą musų mylimas 
svečias, drg. Kipras Bielinis, 
atstovas Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos, 
mums draugas 
laiške:

“Man rodo 
yra atėjęs 1
iegomis stdti 
vinli LDILD. ir kitas sociali
stines darbininkų organiza
cijas Amerikoje. Socialisti
nis darbas pradeda atgyti' 
čionai vietoje, jisaię^su dide
liu-spartumu atgyja ir, pas 
mus Lietuvoje. Tokiu budu 
tampa realiais visi tie užda
viniai, kurių siekia LDLD.

“Mokslinės socialistinės Ji- 
teraturęs leidimas, tos lite
ratūros platinimas, besimo
kinančios socialistinės 
nuomonės šelpimas yra tiek 
svarbus, kad be to darbo ne
įmanomas platesnis judėji- 
raas-

“Visą tą turėdamas ome
ny, norėčiau pasiūlyti drau
gams savo paiegas, gaivinant 
LDLD. Man teks būti ne vie
noje lietuvių darbininkų ko- 

/ J lonijoje, butų labai gerai, 
i kad vietos IjDLD. kuopos ar 

pavieniai jos rėmėjai pasi
naudotų tuo ir mes bendrai 
galėtume iškelti aikštėn 
opiausius klausinius ir kiurti 

1 ir stiprinti LDLD. organiza
ciją. Manau, kad draugai iš 
LDLD. sutiks sti tokia mano 
propozicija.”
Už tokius draugingus parei

škimus ir pažadus musų orga
nizacijai darbuotis, mes LDLD. 
Centro valdyba kuo širdingiau
siai sveikinam drg. K. Bielinį 
SDP. atstovą, ir dėkojame jąm 
už atėjimą mums į talką taip 
svarbiu momentu.

Kad sėkmingiau vyktų mu
sų darbas, mes Centro Valdy
ba dėsime visas pastangas. 
Tuo pačiu kartu mes atsikrei
piant į visas LDLD. kuopas ij' 
pavienius narius, kad jus, drau 
gai, ateitute mums į pagelbą. 
Gana jau dejavimo ir kaltini
mo musų buvusių draugų, ga
na laukti, kad tą darbą kas 
nors kitas padarytų. Mes visi 
kaip vienas turime dirbti ir 
dirbti, draugai, taip kad su d. 
K. Bielinio pagelba mes šiais 
metais galėtume atsteigti mu
sų LDLD. ir kad paiegtume iš
leisti nors vieną tinkamą kny
gą. šitie uždaviniai, draugai' 
ir draugės, stovi pas mus pir
moje eilėje, ir mes nuo jų ne
turime atsisakinėti. Visos kuo
pos ii’ visi pavieniai nariai, 

senai Londone Darbo Partija taip svarbiam momente mums kur lik nematysit kad yra ga-

$4 ir$5, 
uždirbo 
daugiau

jau- i gai

* . . 1 •Valdžios inspektoriai sako, 
jog tose valstijose yra sunku 
priversti įstatymus pildyti. 
Oisterių gaudymo vietos pa
prastai esančios tokiuose už
kampiuose, jog darbdaviai 
lengvai gali pastebėti prisiarti- 
nančius. inspektorius ir paša
linti nesuaugusius vaikus. Gi 
yra ir tokių darbdavių, kurie 
atvirai f sako, jog jie nepaliau
sią samdę vaikų, nes konsti
tucija nedraudžiau Ii jiems to 
daryti. O kai kurie bando iš
sisukti tokiu budu: gifai, vai
kų mes nesamdome; jie tik 
padeda savo motinoms dirbti, 
kurios musų yra nusamdytos.

Vaikų darbas teisinama tuo, 
jog jų tėvai mažai teuždiFba. 
Išklausinėjus 281 motinas, pa
sirodė, kad pusė jų uždirbo 
mažiau $5 -savaitei; vier 
trečdalis tarp 
ir tik vienas penktadalis gan-j vo, vaduodamies 
davo per $7.50 savaitei.

Kai prasideda oisterių gau-.Jie purvais ir šmeižtais svaidė 
Į į mus be jokios atodairos, 
žmogiškumo ir gėdos, kad tik 
atsiekus savo tikslo. Bet tuo

limybes surengti d. K. Bieliniu! 
prakalbas, tuojau , prašomi 
kreiptis į IjDLD. Centro sek r. 
d. K. Matuliauską, 418 N. Car- 
rolton Avė., Baltimore, Md., 
jis duos pilnus nurodymus 
kaip rengti prakalbas.

Prirašyti»naujus narius nėra 
perrinkus darbas. Prakalbose 
ar kur, jei žmogus sutinka, rei
kia tik paimti iš jo vienas do
leris kaipo metinės mokesties, 
paimti jo vardas ir adresas, o 
po to jau kviesti į susirinkimą- 
Taip darydami draugai galite 
prjftalbinti naujų LDLD. narių. 
“""Draugai! d. K. Bielinis ne
bus mumis patenkintas, jei 
mes jam neduosime į valias 
darbo, kuriuo jis mums galėtų 
padaryti naudos. Užtat drau- 

sukyuskite kiekvienas, 
darbo, draugai!
LDJLD. Centro Valdyba:
J. S. Prusalaitis, pirm. 
Kaz. Liutkus, ižd.
K. Matuliauskaa, sekr.

1 ...........  X

Prie

L.D.L.D. Reikalai.
Linksma žinią LDLJ) 

draugams.

Draugai! .Nuo to laiko kai 
musų organizacija liko suskal
dyta komunistiško ūpo žmonių 
musų veikimas buvo labai su- 
paraližuotas ir mes net iki 
šiam laikui negalėjome savo 
draugijos uždavinių pildyti. 
Musų visas uždavinys buvo 
dabar kiek galint išlaikyti 
draugiją nuo visiško išįrimo. 
Šitam tai darbe, šitoj kovoj, 
draugai ir drauges, teko mums 
daug kas nukentėti nuo musų

ienas prteiųj Jie mus begėdiškai vi-
5—7% dolėrių,; laiką šmeižė ir pravardžia- 

' . tuo obalsiu 
tikslas pateisina įrankį.”

dyimo sezonas, daug šeimynų 
atvežama iš Baltimorės. Tos 
šeimynos apgyvendinama to-
kiose landynėse, kur negali bu- keliu eidami jie patys sukjim- 
li ir kalbos apie šiek liek įma- P° visai į tą purviną balą ir

šiandie jie iš. jos nebepajiegia 
išlipti. Nežiūrint to jų kerš- 

musų, 
s pergalėtojai ne 

vien morališkai, bet išgelbėjo
me draugiją nuo komunistiš
kų užmačių ir sugriovimo. Mu
sų draugija nors silpnutė, bet 
visgi gyva ir dabar, draugai ir 
drąuges, reikia miums lik dau
giau energijos, daugiau pasi- 

----------- i šventimo, o mes ;yėl galėsime 
Anglijos darbininkuose reiš- džiaugtis draugijos darbais, 

kiasi didelis bruzdėjimas. Ne- Tuo labiau linksma, kad šitam

noiną patogumą bei sanitaru 
mą. V A *

Tokia dalykų padėtis, sako P0’ vBĮ puolimo ant
p. Evans, nė^kiek nesiskiria n?es 
nuo gyvavusio Meksikoje peo- 
nazo (vergijos).

i___________________

ANGLIJOS DARBININKAI
SMERKIA FRANCUZŲ 

DŽINGAS.

o S

AUKOS MOKSLEIVIŲ 
FONDAN. •

ILDLD. Moksleivių Fandan. 
gauta aukų:

Vas. 1
Vas. 4

d. V. Miseika $1.01
d. V. Mišeika 1.50

Viso aukų .......... $2.50
Drg. V. Mišeikai, 3001 S. 

Halsted gatvės, tariame šir
dingai ačiū. Aukos perduotos 
drg. A. Kemėžai, laikinam L. 
D. L. D. Rajoiv> iždininkui.

—Se^r. '

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearbom St.
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 50G6
Harrison 6872

v.širdį. > Kalbėdamas tai, jis nuolatos stiepės
. Nuėjau į pylimą ir atsisėdau , ten ant ant pirštų> viršūnių ir spaudė rankas prie 

akmenio suolo. Iš ten matėsi namai, kur krutinės.
gyveno Keteyani, ir jų durys.

Nė vieiuųne lange nesimatė šviesos. 
Paskui, kada mano apskaitymu Ketevani 
galėjo užlipti ant antro aukšto, viename 
langų pasirodė šviesa. Ne daugiau kaip 
pusvalandis degė ten žvakė. Pagalios ir ji 
užgeso... Ir aš visą naktį sėdėjau pyli
me, žiurėjau į tuos tamsius langus ir klau
siaus, kaip verkė audra.

■' > IV. • ■ ■ ■ '

Kartą pas mane atėjo Drobovskis ii’ 
tarė:

—Jus — piešėjas. Jus piešiate portre
tus... Bet ar jums ne baisu tai?

—Delk(y\baisu? — nesupratau aš.
—•Kaiptideiko4 Žmogaus veidas... Jis 

visados slepininigas ir visados kenčiąs., . 
Argi galima jį atspėti? Ne, ne.... Velaske- 
zas, Rembrandtas, Vrubelis—ką tik nori 
— visi jie tvėrė veidus, galbūt kaip 
naujus dievus, bet gyvų, tikrų vcidųf nic- 

norejau pasižiūrėti jai į veidą, bet buvo kas neatspėjo. O jei atspėdavo, tai tik pa
tamsi! ir aš nepamačiau jos akių.

- -Sudiev, — tarė ji kaž-kaip netikė
tai ir net truputį atstūmė mane.'

Ji greitai išnyko tamsoje. Pastovėjęs 
kiek aš pasekiau ją. Pagalios, aš beveik 
pasivijau jfty^ ’ 22

Ji, nepastebėjusi manęs, užsisuks už 
kampo. Kažin kokia tamsi figūra atsirado 
šalę jos ir jie dviese sustojo palei hoteliO 
slenkstį.

Paėjau į šalį ir palūkėjau, kol Kete
vani su tuo nepažįstamu įėjo į hotclį.'.

Man kažko skausmingai suspaudė

f —Apie įvairius dalykus... Apie ne
svarbius... Paskutinį kartą ji manęs kiau
še, kųr'iiaš gavus žiedą su rubinu, ir vis 
skundėsi, kad jai vėjas neduodąs ramumo 
ir kad buk pas ją namie drėgna.

Ketevani patylėjo ir paskui tarė, tar
si ne man, o tik sau:

—Ir ne tiesa, kad tai aš kalta. Man jis 
nereikalingas buvo. Aš juokavau.
puikiai tai žinojo. Ne, aš nekalta.

—Apie ką jus kalbate
—Man kartą sakė, kad buk aš užmu

šus Sonią, kad ji man pavydėjus dcl savo 
vyro. Tik tai netiesa. Aš nemylėjau jo.

—-Ar jus mylėjote ką nors? — pak
lausiau, ir pats nusistebėjau, kam aš taip 
paklausiau.

—Taip... Taip... Tik jis buvo visai 
svetimas, visai svetimas... Jis man nė 
karto neleido pabučiuoti save.. . Jis nebu
vo žmogus.

—,0 kas gi jis buvo?
—Angelas, ar lėlė. Aš nežinau. Pir

miau aš tikėjau, kad angelas.
‘‘Ji tyčiojasi iš manęs,” pamąsčiau ir

—Jus gyvenate hotely priešais pyly-
— paklausiau.

—Taip, as ten gyvenu.
—>0 Ketevani?

Soma

lyginamai. O čia palygiiu^mumas negali
mas. Viskas arba nieko. O ar.mes, papras
tieji mirtingieji,- ar nesikankinam taip, 
kaip ir jus, dailininkai. Jus pamąstykite! 
Jus bučiiipj te ranką tos, kuri atrodo jums 

 

graži; i/ kai jus liečiate lupomis tą jums 

 

mielą ^anką, jus tikite, kad jūsų mylimo

 

ji priklauso jums; bet pasižiūrėkite jai į 

 

akis: Itai ikaž-kokie velnioniški veidro- 
kuriuosc atsimuša žvilgsniai kitų 

nežinomų žmonių. Kaip nesupranta
ma^ jos vęidas! Prisiekiu jums, kad lai 
kaulinė, baisi kankynė...

džiai, 
jum

■

O apie

—Drobovski^ Jus ir pirmiau susitik
davo! su Ketevani.. . Kas ji tokia? Papa
sakokit man ką-nors apie ją.

—Aš, tiesa, susitikdavau su Ketevani, 
bet užtikrinu jus, aš beveik nežinau 
jos gyvenimo. Rodosi, kartą ji buvo ak
torė, bot paskui metė sceną. Jos vyras — 
inžinierius. Jis dalyvauja kaž-kokioj toli
moj ekspedicijoj, kur
Ketevani būdą aš nieko negaliu pasakyti... 
Gal tik tiek, kad širdis jos fantastinga...

Jis užsidengS rankopiis veidų.
—Aš manau, —- prašnabždėjo jis: — 

aš manau, kad Ketevani yra dvasiniai li
guista.

—Bet ko jus taip susijaudinot, Dro- 
bovski?-— paklausiau, jausdamas, kad be 
reikalo pradėjau tą pasikalbėjimą.

^^-Dieye mano! — prašnabždėjo jis, 
suplojęs rankomis: — kodėl aš susijaudi
nęs! O dėlto, kad aš bijaus jos. Juk ji, 
kliedėdama, Dievas žino ką gali padaryti...

-yDievas žino ką gali padaryti, .— pa
kartojau aš iškrikęs.

—Juk Ketevani
ištiktųjų tiki,- kad ji Jurų Karalaitė, 
ką ten panašaus. Tikėkit manim.

—Bet juk tai dar ne taip baisu.

tęsė Drobovskis — 
ar

kalauja... Ji vis laukia stebuklo. O
rci- 
ste-

Drobovskis padarė apskritas akis ir 
mostelėjęs rankomis kaip sparnais, bai
mingai prašnabždėjo:

-—Joje yra kaž-kas baisaus, paskuti
nio, kaž-kokin pražūtis...

—Tai yra, kaip? — nusistebėjau aš, 
nežinia delko nustebintas ta Drobovskiu 
pastaba.

—Joje kažin-koks sumišimas... Tar
si visaip kam greitai artinasi galas...

Netikėtai Drobovskis nusijuokė, nusi
juokė nemaloniai, isteringai:

—Ir žinote dar ką? Ji — Don-Žua- 
nas...

Jis troško nuo juoko. Aš -krustelėjau 
pečiais, jo nesuprasdamas:

—tĄtleijSkite, Drobovski, bet jus patys 
turite karštligę. Kokia paikyste! Ką jus 
kalbaite! “Don-Žuanas”... Viešpatie, kokia 
kvailybė...

■—Taip... Taip... Ji, kaip Don-2ua- 
nas, vis ieško žmogaus veido... Ieško ir 
neranda... Ji klaidžioja po pasaulį, kaip 
somnabulistė: tarsi jai butų lemta ieškoti, 
ieškoti, ieškoti — amžinai ieškoti...

—Ak, koks romantizmas, Drobovski!
—Ne, visa tai tiesa... Ir nereikia 

juoktis: Don Žuane visados yra kaž-kas 
pavojingo, klaikaus...
Žuanas, visados svajoja

—Visa tai painu, 
Drobovski. Man galva

—Atleiskite man,
Drobovskis, tvirtai spausdamas man ran
ką: — sudiev. Aš, rodos, nereikalingo pa
sakiau. »

Drebančia ranka jis užsidėjo skrybė
lę ir skubiai išėjo.

(Bus daugiau)

Ir ji, kaip Don 
apie tai, ko nėra, 
kaž-kąip supinta, 
pradeda skaudėti. 
— beveik sušuko
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CHICAGOS
POLICISTAS NUŠOVĖ 

LIETUVI.
f

Pereito penktadienio vakarą 
du Grėsliam stoties policistai,ŽINIOS *J lĮcollins ir Crawley ant vietos

—

Ukraiiiy Nacionalinis 
Choras Chicagoj

Duos stebėtinai puikų koncer
tą vasario 14 dieną, Ashland 
Boulevard Auditoriume.

Ateinantį trečiadienį, vasario 
1 1 <L chieagiečiai turės nepa- 
prdąlos pro^bs išgirsti pasauli
niai ir tarptautiniai pagarsėju
sį Ukrainų Nacionalinį chorą. 
Tas visų mylimas ir stebėtinai 
išlavintas choras duos savo 
koncertą^ Ashland Boulevard 
Auditoriurn salėj, Van Burei) ir 
Ashland gatvių.

Reikia pastebėti, kad Ukrai
nų choras yra stebėtinai pui
kus vargonai, sudaryti iš žmo
nių balsų. Tam chorui vado
vauja visame pasauly paskel
bęs chorvcdis Dr. Koshetz. Pats 
choras yra plačiausiai pagarsė
jęs visoj Europoj ir nepapras
tai greitai spėjo pagarsėti Ame
rikoj. Ukrainų choras neturi 
sau lygio choro visame pasau-

nušovė lietuvį Joną Kolpų, 27 
metų amžiaus, gyvenantį po 
mini. 8543 Gibbons court. Dvi 
Įx>licistų kulkos perėjo per jo 
širdį. Kolpus buvo nevedęs.

Kartu su juo ėjo kitas lietu
vis Juozas Poška, kurs gyvena 
arti pirmojo namų. Poška no
rėjo pabėgti, bet policistai pa
gavę jį nuvežė Grėsliam polici
jos nuovadon. Policistai pasa
koja, kad Kolpus gabenęs bun- 
duly munšaino, apie ką juodu 
ir paklausę jo. Vieton atsaky
mo Kolpus ištraukęs revolverį 
ir norėjęs šauti į policistUs^et 
revolveris nedegęs.

Kaip dalykas tikrai buvo nė
ra žinoma.

RENGIA MILŽINIŠKAS PRA
KALBAS.

Vasario 25 d., Ashland Audi
toriume, SoctąĮifetų Partija 
ruošia milžiniškas prakalbas, 
tai bus atidarymas socialistų 

kampanijos partijos 
Cunnea,

partijos
naudai. Kalbės adv.
kandidatas į majorus, ir sene
lis E. Debsas, viso pasaulio pi
lietis. Įžanga 50 centu.

Ruth Crosby Drinmick, vie
nas Amerikos muzikos kritikų, 
sako apie Ukrainų Chorą: “žo
dis ‘choras’ vargu atatinka tru
pei dainininkų, susidedančių iš 
25 vvru ir iš 15 moterų balsų, 
nes jie imituoja garsus įvai
riausių orkestrus instrumentų: 
smuikų, altų, basų, vijolių ir 
fleitų. Efektas yra daugiau pa
našus dideliam žmogiškam var 
genui su tobuliausiu ‘muziku 
operuojančiu raktus (kliavi- 
višius). Sunkiausi nuoveikliai 
tono sustabdyme, ritmo pakė
lime ir nuleidime, dūsaujantis 
malonumas ir stebėtina jiega 
yra atliekami su stebinančiu 
lengvumu...”

Visiems tiems, kurie girdėjo 
ir tiems kurie, dar negirdėjo 
Ukrainų choro, būtinai reikia 
pasistengti jį išgirsti šiuo kartu.

nepraleisti
musų lietuviams 

choris-

CUNNEA KANDIDATAS Į 
MAJORUS.

Socialistų Partija paskyrė 
kandidatu į Chicagos majorus 
advokatą Cunnea, kuris vi
siems yra gerai žinomas. Ne
užilgo bus pradėta rinkimų 
kampanija.

ŠIANDIE VIEŠOS MOKYKLOS 
UŽDARYTOS.

Iš priežasties Abraomo Lhi- 
kolno gimimo dienos, šiandie 
visos viešosios mokyklos yra 
uždarytos. Taigi, vaikučiai turi 
progos pailsėti.

<32 žmonės lųirė nuo munšaino
Nuo sausio 1 d., šių metų, 

iki vasario 10 d., Chicagoj nuo 
munšaino.jau mirė 62 žmonės. 
Mirimų skaičius kasdien auga.

Lietuvių Rateliuose
BRIGHTON PARK.

Ypatingai reikia 
šios progos 
dainininkams-kėms, 
tams-tėms, solistams-tėms, te
norams, basams ir visiems ki
tiems dainininkams, o ypač 
chorų vedėjams. Reikėtų vi
siems įsigyti tikielus iškalno ir 
vasario 14 dieną, vakare, eiti į 
Ashland Boulevard Auditorium 
patęnknti savo sielą stebėtinu 
dainavimu ukrainiečių choro.

Tikietai parsiduoda po vie
ną dolerį ($1.00). Galima gauti 
“Naujienose”, 1739 So. Halsted 
gatvės. — DuldeH*.

Laimėjo streiką.

GRASINA DEPORTAVIMU.
P-ia Ka trina Lavvkovvski, 

lenkė, 2550 Carmen avė., tapo 
patraukia teisman dėl dirbimo 
munšaino. Pereita penktadieni
teisėjas M. Walker Chicago av. 
nuovadoj atrado ją kalta įr nu
teisė užsimokėti $200 baudos 
ir teisino lėšas. Teisėjas pareiš
kė, kad federaliniai viršininkai 
gali pasirūpinti ją deportuoti. 
Jinai yra -motina keturių vai
kučių. / .

užėmė Strygas. Viskas ėjo ge
rai: vaikučiai buvo patenkinti 
Strygu, o pastarasis — savo 
mokiniais.
Prabėgo kurs laikas, sugrįžta 

ir Grybas. Gal nebūtų grįžęs 
bet reikėjo. Mat Maskva nuo 
Lietuvos netoli. Taigi, kad ne
patekus į bolševikų rojų, prisi
ėjo sprukti pas tuos prakeiktus 
kapitalistus — Amerikon. Na, 
musų kavalierius ir vėl atsidū
rė s tok j ardų apielinkėj ir pa
norėjo tapti vėl mokytoju.

Netrukus jis pranešė p. Stry- 
gui, kad šis išsinešdintų laukan 
iš draugijėlės: esą, jis pats mo
kysiąs. Na, ir prasidėjo tansy- 
nės, kurios dar ir šiandie tebei
na per visus kominterno lage
rius. Tamposi, kad net dulke 
rūksta.

Bet vaikučių tarpe butą ir 
“politikierių”. Kai kurie tai 
tėmidami pareiškę: 
vename tokioj šaly, 
suojama”.

‘mes gy- 
kur bal

suojama”. Žinoma, visi vaiku
čiai su tuo sutiko ir pareikala
vo, kad jiems butų leista bal
suoti: kurio jie nori — Gryb 
ar Strygo.

Vienok Grybas pareiškė, 
kad pas kominterną esą kaip 
tik atbulai: Trockis su Leninu 
balsavimo nepripažįstą. Už tai 
ir jis neįeisiąs vaikučiams bal
suoti, 
reiškė: 
kur ir 
mėti!”

Po to visi vaikučiai sustrei
kuoja — neprisiima Grybo. 
Bet kominterno asmuo nepasi
duoda. Jis sako vaikukčiams: 
“jus mano, aš jūsų. Meskite 
streikavę”. Vienok vaikučiai su 
tuo nesutiko. 4

Tuoj visi vaikučiai pa- 
“čionai toks kraštas, 

streiku galima daug lai-

(Tąsa ant 6-to'pusl.)

tšdirbčjai ir Import-jai Geriausiu

ITALIŠKU 
rankomis dirbtu

ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čiai 
ir žemesnėj 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinfi mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra-: 
šius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Coį 
817 Blue Island Avc,,; Chięągo, 111.-

dešim- 
nietų

kaino 
nėjai 

armd 
dirb- 

Jung.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 

' nervų, reumatizmų, paralyžių, naktinį

Teisybę pasakius, panašaus • 
štreiko turbūt retai kas yra 
matęs arba nėra visai girdėjęs.
Jau kartą minėjau “Naujieno- ausišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
fte” apie tą streiką. Bus ne pro- gas’ moterų ir vaikų. Pata- 
Šalį dar kartą paminėti.

Minimas streikas buvo Atei- '
• \f r\

gas; vyrų, moterų ir vaikiu, 
rimai dykai. . " 
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St,

• Telefonas Toosevelt 8135
; Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlioj

J 9 iki 12 a. m. •
•1 I5streikas, kurį paskelbė tos i_ — • ,-r..............   ~

niau buvusį savo mokytoją 
Grybą-Stulgaitį. Streikas buvo 
laimėtas: Grylbas-iStulgaitis,

mintemas, pašalintas.
Gal kam bus, įdomu žinoti

dėl ko tas streikas prasidėjo. 
Pabrėšiu keletą įvykių.

Pereitą vakarą toj draugijė
lėj mokytojavo Grybas-Stulgai- 
Hs. - Tada pasilaikė taip, kad 
Grybas užsigeidė švęsti me
daus mėnesį anoj pusėj oke
ano—Lietuvoj. Mokytojo vietą

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

/................... .. 1 ......................
Telefonas Yards 0392

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

. Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS 

Diagnoza pagal sutarimą.
3247 Emerald Avė., Chicago, III.

DOLERIŲ PERLAIDOS l 
LIETUVĄ.

\ *

Vokiečių markei (Lietuvos 
Auksinui ir Ost-Rubliui) pradė
jus staiga kristi žemyn, pabai
goje pereitųjų metų, Lietuvoje 
žmonės jau nebenorėjo iiųti-tų 
markių ir reikalavd dolerių?Bo- 
lerio visur reikalauja: Fnancijoj, 

, Vokietijoj, Lietuvoj ir tt.
Bet dabar Lietuvoje sąlygos 

persimainė: Lietuva turi savo 
■ pinigus Litus, paremtus auksu 
taip pat, kaip ir Amerikos dole
riai. Dabąr visoje Europoje 
tvirčiausi pinigai yra Lietuvos 
Litai.

Daugelis žmonių, siųsdami 
Lietuvon pinigus, vis dar reika
lauja, kad ten butų išmokėta bū
tinai Amerikos doleriais, lyg ir 
nepasitikėdami pinigais savo 
Respublikos, už kuriuos nepri
klausomybę kovojo visa tauta, 
taip Lietuvoje, taip ir Ameriko
je. Tuo tarpu gi jie nežino, kaip 
kartais sunku yra dolerius Lie
tuvoje išmokėti. Ir taip ^ra dėl 
tų priežasčių.

1. — Lietuvos pinigai Litai yra 
paremti auksu ir aukšta užsie
nių valiuta, k. t. doleriais, sva
rais, sterlingų ir tt. Todėl Lie
tuvos Bankas renka ateinančius 
į Lietuvą dolerius ir laiko juos 
kaipo garantiją už Lietuvos Li
tus. Juo daugiau susirinks do
lerių LietuvosJ^ąnke, tuo tvirte
sni bus Litai ,tu^\geresnė bus 
ekonominė Lietuvos padėtis. Do
lerių į cirkuliaciją Lietuvoje ne
leidžiama. Taigi gavus iš Ame
rikos dolerius, juos vis viena rei
kia mainyti į Litus, norint ką 
nors Lietuvoje pirklį.

2. — Kad sustabdžius Lietu
voje vartojimą visokių pinigij 
(dolerių, markių, rublių, kronų, 
ir tt.),, Lietuvos valdžia, įvedusi 
Litus, įsake bankams, paštams 
ir visoms valdžios įstaigoms mo
kėti ir imti mokesnius tiktai Li
tais. Todėl ir perlaidos iš Ame
rikos, ateinančios doleriais, turi 
būti išmokėtos tiktai Litais.- 
Norintiems gauti dolerių, ban- 
kasj po išmokėjimo perlaidos Li
tais perka biržoje dolerius ir iš
duoda juos priėmėjui. Už tokį 
patarnavimą Lietuvos bankai 
skaito sau tam tikrą komisą.

3. — Doleriais galima gauti pi
nigus tiktai bankuose. Todėl

’ priėmėjas, gyvenąs toli nuo Kau
no, ar nuo tokio miesto, kur yra 
bankas, turi daug vargo, lygi 
dolerius gauna. Kartais ir nuo
stolių turi palkelti.

Musų patarimas yra siųsti per
laidas Lietuvon tiktai Litais. Te
nai pinigų priėmėjas by kuriame 
Lietuvos banke galės nusipirkti 
sau dolerių, jei jų jam reikia.

Baltic States Bankas siunčia 
Litus žemiausiu kursu. Kas siun
čia per Baltic States Banką, ne
sigaili. ’

Baltic States Banke galima 
nusipirkti Litų (cash). Reika
laukite.

5 .....Nepamirškite, kad prisiartina 
pavasaris, ir Velykos: Lietuvo
je Jūsų giminės laukia iš Ame-. 
rikiečiįrVelykų pyrago! Baltic 
States Bankas tikriausiai Jums 
patarnaus. Kreipkitės.

* BALTJC STATES BANK,
294 Eighth Avė., 
New York, N. Y.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
15,922 B. Baranaitienė 
15923 K. Smaliečius 
15925 M. Kišinoskas 
15951 L. Tirunienc 
15960 S. Bacevičius 
15963 V. Pocienė 
15968 M. Ktrliokienė 
15970 J. Paualsuškis 
15972 J. Gudinienė 
15977 K. Valentelis 
15980 J. Gudinan 
15987 O. Martinaitaitė 
15993 
15995 
16002 
16004
16019 J. Bagvilius
51201 M. Narkunienė
51202 M. Stikliutė
51203 R. Stikliuvienei 
51220 F. Navickaitė

R. Ditkienė
6. ZaveckaitėA 
M. Bepirštienė / 
O. Jurkaitė 1 
O. Martinkevičaitė

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

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

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

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

15522—B.

15524-P

15534—Z.
15535—V.
15536-4<.
15540—M.

Akinių
prityrimo
aisymo mene

J. Kairia
S. Šilkauskaitė
J. Sidaravičius'
N. Umbras

Venslovui 
Plauška 
Šlajienė-' 
Raniaiiiauskui 
Piveiuiukei 
Malžinskiui 
Milinavičicnei 
Švarcienė 
šešeikienei

15551-rV. Eidintienei 
15566—A. 
15570—A. 
15572—A. 
15573—B. 
15574—0. 
15575—J. 
15580—J. 
15582—R. 
15588—T. 
15501—B.

Simptomai pa reiškią
Ambrazui 
šiaučiunaitei 
Kriščiokui 
Beržinaitei 
Sakalauskienė 
Garkauskienei 
Noreikai
Puljanauskienei 
Paškevičiui

<• /
Montvilienei 
Kayaliunienė 

Skripkaitei 
Jonutienė 
Šarauskis

N. /Mankuniukė

51263 
51272 
51282 
51286 
51288
51289 S. Martinkevičių
51294 A. Maziliauskas
51295 J. Kerpis
75252 E. Endrijauskienė 
75257 A. Dabakus 
75258
75263 A. Labuška 
85151 P. Šimkienė 
85243 K. Jackcvič 
852561 A. Užus
85259 U. Tamošiūnienė
85260 E. Tamašauskienė 
85263 
85268 
!)5148 
13875 
11492 
14922 
15049 
15086 
15231
15218 J. Bastis
15238 L. Geniuke
15253 R. Ausorienci 
15261 O. Mikelaitė 
15278 V. Kvederis 
15289—L. Jusiene 
|5293—-T. Zadeikiui 
15320—M. 
15323—B. 
15325—M. 
15331—P.

akių ligas
Ar jurn-s skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja ?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

n -------

Pukienė 
Petrulienei 
M įderini 
Gavinavičius 
Šeru iškis

DR. VAITUSH, O.
Lietuvis akių specialistas

O. D

L. Kriukiene
O, Gavienienė
O. Viskontienė*
J. Kasparas
D. Monslavičius
M. Krasauskienė
M. Akulevičienci
J. Songaila
K. Gudienei

Davidaičiui 
šalvaitienė 
Mockevičius 
Trivolicnė 
Žilienei

Jakavičienei

Palengvins akių įtempimą 
esti, priežastimi galvos skau

kuria

15595—B. 
15598—0. 
15605—J. 
15607—E. Tuskienenei
15612—M. Pačkaitiene 
15614—Ę. Gudvilienei 
15627—O. Geifinbergienei 
15628-AJ. .Meškauskui 
15633—M. 
15634—V. 
15635—JP. 
15637—M. 
15638—V.
15639—J. Černiui 
15641—V. 
15644—O. 
15645—J.
15646—M. 
15647-4). 
15648—J.
15649—-P. Citavičaitei 
15650—J. Taniukas 
15658—A. 
15659—U. 
15660—<M.
15661-^-T. 
15667—L. 
15669—0. 
15671—A. 
15672—A. 
15674—P. 
15680-hA. 
15685—K. 
15688—A. 
15692—A.
15693—J. Cimermanienei 
15694—V. 
15695—J. 
15696—A. 
15699—P. 
15701—M. 
15702—A. 
15703—B.
15705—M., Cibulskis 
15709—A. Ragalicnė 
15710—L.
15712—R. 
15713—J.

Sirged / 
Vežienei 
Kisielienei 
Drevinskienei 
Libeikiui 
Truncienei 
Lukošaičiui 
Lukošaičiui 
Tervainui 
Pikčiuniene 
Mičiulienci 
Banienei 
Barzdžini

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, * atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisįngai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Kvedericnė 
Pjidžiemicnė 
Platakaitė 

Poimalįpi
15381—A. Lukšienei 
15382 M. Žemaitienė 
15418—J. Šlajienė 
15430—M. 
15432—P. 
15433—T. 
15455—0. 
15457—P. 
15472—0.
15485—O. Rezgicnoi 
15490 A. 
15499—A. 
15503 ^T. 
15512—V. 
15513—U. 
15514— 
155J^B, 
15519—A. 
15520—V.

Petrauskienei 
Samsonienei • 
Butkevičienei 
Vasiliauskienei 

Vytis 
Jakienė

Palilioniui 
Zokaiticnė 
žekui 
Bučiui 
luinai tienė 

-Ramonienė 
Lipkiene 
Danupas 
Juodelienei

Jonaičiui 
Šarakui 
Rimkienei 
Zakarevičienė
Punienei 
Adomaičiui 
Arminui

T5737—F. 
15739—F. 
15742—R. 
15749 -J.

15758—A.
15762-4).

Franciškienei 
Stanevičiūtei 
Straukui 
. Diksui 
Lauciui !
Lin karišku i

Kignaiius 
Spitliui 
Sirutienei
D^ovalitai

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujiepu” ofise. »

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo, 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
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.

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščiųs turi būt par

duotas be atsižiurejitno 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, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

The way the c.artooner geis Pa s gftat is sortĮething avvfulj
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

atsidūrė 
— Mc- 
Priežas- 
privedė,
Grybas

Pagalios dalykas 
pas vyriausį tribuinalą 
Kinley Parko valdybą. 
tis> kuri dalyką prie to 
buvus tokia: Kiadaisc
parko salėj rėžęs vaikučiams 
karštą spyčių, kad esą būtinai 
reikalinga susivienyti su mas
kviečiais ir šioj šaly padaryti 
tokią tvarką, kaip Maskvoj, 
kur nereikia nė sėti, nė ėsti!

Žinoma, tai vaikučiams pa
sirodė gana keista: juk jei ne 
ėsi, tai ir negyvensi! Bet vai
kučių tarpe butą ilgo liežuvė
lio, kurs iš svetainės pasiekęs 
parko užveizdos ausis! Tokių 
liežuvėlių gal butą ne vienas, 
bet dešimts. Ir kasgi atsitiko?

Vieną gražų nedėldienio va
karą, kur buvęs nebuvęs, par
ko salėn, kuomet Grybas ren
gėsi “muštravoti” streikuojan
čius vaikučius, įėjo nė keno ne
prašytas svečias — parko už- 
veizda. Ką jus manote jis da
rė? Tuoj, be jokių ceremonijų, 
jis užkamandavo vaikukčius:

>—>Ka« norite Grybo? Rankas 
aukštyn!

Iš apie pusantro šimto vai
kučių, pakilo tik dešimts pir
štelių.

—Kas nenorite Grybo? Ran
kas aukštyn! ’

Visi vaikučiai — berniukai 
ir mergaitės — pakėlė rankas!

—Kas norite Strygo? Ranka:

kad reikia^ streikuoti ir tiek. 
Man visai nebūdavo galvoj, kas 
ten juos mokina, b tie tik gerai 
mokina. Ar Grybas negalėjo 
imtis proto ir rainiai palaukti, 
kol Strygas pails, ir tuomet už
imti jo vietą? Taip pasielgda
mas butų padaręs vyriškai ir 
kiekvienas butų jį pagerbęs. O 
dabar —> netaktingai elg€»is 
ir žvirbliai iš to juokiasi. —Kas

Roseland. •
L.-D. NAMO B-VĖS 

REIKALAI.

Bendrovės : 
uis susirinkimas įvyko vasario 
5 d., Stnimilo svetainėje. Še
ri ninku atsilankė neperdau- 
giausiai, (tur būt dėl šalčio). 
Tvarftos vedėju buvo išrink
tas 
bos 
yra 
mo 
biznierių 
spaudą;
dinti, bus išsiuntinėta draugi
joms su užkviętimu į susirin
kimą pasitarti bendrai, kaip 
butų galima daugiaus serų iš
parduoti ir greičiau nuosavą 
namą su svetaine pasistaty
dinti. Revizijos komisijos na
rys pranešė, kad kasoje pini-

PRANEŠIMAI RASTA-PAMSETA REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Bndgeport. — Lietuvių kalbos pa

mokos vaikams yra duodamos utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis, nuo 4 iki 6 v. 
vak., Raymond Institute, 816 W. 31 
St. Tėvai kviečiami yra leisti savo 
vaikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

Ukrajiniečių Choro Koncertas. Ukra- 
jiniečių Choro dainas kiekvienam ver
ta išgirsti. Tas choras pasižymi di
dele savo harmonija. Jų koncertas 
bus seredoj, vasario 14, Ashand Bou
levard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Avė. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga $1.00. Pirkite tikietus tuojaus 
“Naujienų” ofise.

Birutiečių domei. — Labai svarbi 
extra repeticija, visi} narių, įvyksta 
antradienį, vasario 13, 8 vai. vakare,

šėrininkų menesi-1 didžiojoj svetainėj Mark White Square 
Vaanr5n,3° ir. Halsted gatvių. Kadangi “Bi-

nite” dalyvauja Nepriklausomybės 
šventėj. — nedėlioj — vasario 18 d., 
1923, yra būtinai geistina, kad visi 
nariai pribūtų ant šios extra repeti
cijos. , Valdyba.

Bacevičius. Iš vakly- 
kad 

susirinki-

M.
raportų paaiškėjo 

rengiamos prie 
visų draugijų valdybų ii

Laiškai paduoti j 
kaip jie bus atspaus-

Brighton Park. — D.L.K.K. Dramos 
skyrius statys scenoj trijų veiksmų 
žaislų “Jurgis Žiburys” kovo 10 dienų 
McKinley Pk. salėj, 39-ta ir Westem 
Avė. Prųšame visuomenę bilietus 
gauti iš anksto, nes prie svetainės du
rių nebus pardavinėjami. Bilietai gali
ma gauti pas Dramos skyriaus narius.

Komitetas.

North Sidees vaikų draugijėlės “Bijū
nėlio” tėvų susirinkimas įvyks pirma
dienį vasario 12 d., 7:30 v. v., IJuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Atei
kite visi j susirinkimų, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Baldyba.

KAS radote Tautos Fondo 
Sąjungos ir Labdarybės knygu-j 
tęs. Pamesta (apie Padėkavonės 
dieną. Radėjui busiu dėkingas 
jei sugrąžins. A. Rimkus, 2621 
Emerald A v.., Chicago, III.

MOTERŲ
( OPERATORKŲ Patyrusių 
prie tinger . siuvamų mašinų. 
Gera pradžiai alga, nuolat dar
bas, atsišaukit

ERO Manufacturing Co. 
753 Jackson Blvd.

KAS RADOTE registruotą laišką 
laišką adresuotą Paul Strungis 3641 
So. Wallace St. Chicago, 111. Bukit 
malonus man sugrąžinti. Kas sugrą
žins duosiu tam dovanų.

P. STRUNGIS,
3210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTERŲ 
REIKIA 
PATYRUSIOS 
RANKOVIŲ 
SIUVĖJOS 
Į MUSŲ KAUTŲ 
ŠAPĄ.
ATSIŠAUKITE:

<UPP^HEIMER and CO. 
18th St. & Karlov Avė.

PARDAVIMUI saliunas; pusė arba 
visas; gera vieta, visai prie Pullmano 
dirbtuvių. Apgyventa švedų, lietu
vių ir rusų.

Atsiliepkit:
1055G Corliss Avė., kampas 106 gat. 

Pullman, III.
Tel. Pullman 7790

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT AR MAINYT

Merginų 16 metų amžiaus ir 
senesnių lepgvam dirbtuvės dar
bui. Gera alga. Dalbas nuo 
štukų.

AMERICAN GAN CO., 
3951 So. Catoal St.

4 blokai W. of Weptorth Avė.

REIKIA moterų arba merginų 
tarpe 18 ir *35 metų amžiaus į 
dratų išdirbystę. Geros darbo 
apystovos. Albert Dickenson Co. 
35 St. & dalifomia Avė.

VYRŲ

PARDAVIMUI saliunas 
giai. Atiduosiu už $950.

Kreipkitės:
4459 So. Honore St.

pi-

PARDAVIMUI valgykla iš
dirbtas biznis ir turi būti par
duotas į greitą laiką. Priežastis 
pardavimo, savininkas turi du 
bizniu. 2325 £ Leavitt St. ,

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine. Svetimtaučių apgy
venta ir geroj biznio vietoj.

641 E. 93rd St.

RAKANDAI

Namus, lotus, farmas. bučemes, 
grosernes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmokė
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bučernes, groser
nes, automobilius mainau ant namų. 
Dar kas jięškot pirkt turiu visokių 
namų didžiausius bargenus pasiskyri- 
mui visose Chicagos dalyse. Pas ma
ne greitas, teisingas patarnavimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadi'eniais nuo 9 
lig 1 valandos- po pietų.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., netoli Halsted St.,

Tel. Boulevard 1550

TIK $1000.00 REIKIA ĮMOKĖTI.
Parduosiu ar mainysiu medinį na

melį 6 kambariais, augštas beizman- 
tas ,elektra, vonia, garažas 2 maši
nom jau galima kraustytis. Randas 
geroj vietoj ant Bridgeporto arti lie
tuvių bažnyčios. Parduosiu pigiai, ar 
priimsiu mainais kaipo pirmą įmokė- 
įimą. bučemę, grosemę, lotą ar au- 
tomobilį. Atsišaukit tuoj, nes pas ma
ne tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 33 PI., arti Halsted St.

Ir vėl visos rankutės pakįlo.
Suprantamas dalykas, kas 

tuomet pasidarė... Grybas- 
Stulgaitis per didelį vargą įsi
prašęs salėn savo švarko pasi
imti ir, žmonės sako, parėjęs 
namon perplėštu kalnierium. 
Kitiems draugijėlės komite
tam^ parko užveisia pasakęs 
pristatyti draugijėlės čarterj, 
kitaip neįeisiąs į svetainę.

Mačiau, kad čarteris jau pa
rūpimas, draugijėle yra legali- 
ška irSiieks jai negali periška- 
dyti. Jinai naudojasi parko 
svetaine senomis sąlygomis. 
Lavinimosi ip meno darbas va
romas sėkmingai pirmyn. Mo-

Roseland. III. — S.L.A. 139 kp. 
draugiškas vakarėlis su lietuviškais 
šokiais bus 18 d. vasario, K. Strumi- 

gų yra apie pora tūkstančių los svet. Prašom visiems įsitėmyti ir 
dolerių. (Lotai yra nupirkti už į "ieko neronKti tą ,lign!>' Komisii“- 
$7,500.00 prie 104-tos gatvės 
ir Michigan Avė. Jau yra rei
kalaujančių, kad tuos ---- -
bendrovė parduotų, ir už juos 
siūlą dvyliką tūkstančių dole
rių. . .

Komisija pramogij pranešė, 
kad yra rengiamas vakarėlis 
Kovds 4 d., K. Strumilo svet. 
Išrinkta darbininkai minėtam 
vakarėliui. Re abejo publika 
skaitlingai atsilankys smagiai 
laiko praleisti prie gražios lie
tuviškos muzikos. Draugijų

Ind.ana Harfror. Ind. — Prakalbos 
su paveikslais įvyks utaminke, vas.

i ir Deodor Sts. kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti.

— Jonas Rodinas.

lolUS ! d., 7:30 v. v., Catherine House. 180

L. Rytm. žvaig. Pasil. ir Pašai 
Kliubasj^ngįa balių Užgavėnių va-

Park salėj 2040-2046 W. North Avė 
Pradžia 7:30 v. v. — Komitetas.

REIKIA MERGINŲ PRIE 
PAPRASTO LENGVO DARBO 
AUKŠČIAUSIOJ ALGOS MO
KAMOS NUO ŠTUKIŲ. ATSI
ŠAUKITE —

JOSLYN MFG. CO.,
37-th and Morgan St.

REIKALĄ
PATYRI

vyri;
RANKOVIŲ

SIUVĖJŲ Į MUSŲ
KAUTŲ

ŠAPĄ.
A'l^SIšAUKIE:

B. KUPreNHElMER and
18th St. & Karlov Avė.

JJAME 
JSIŲ

co.

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografas su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai- 4 kambariams, seklyčios ei
lė, valgomojo kambario eilė. 2 mie
gamųjų kambarių eilės ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi parduos at
skirai . Nepraleisk Šito bargeno. Bus
tas 1926 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
IŠMAINYMUI namas, 4 pagyveni

mų po 4 kambarius, gerame stovyje, 
ant Bridgeporto. Priimsiu į mainus 
bučernj, grosernį, saliuną, automobilių 
arba lotą, naudokitės proga. v K

Atsišaukite:
M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

ant 
pui-

PARDAVIMUI 2 lotai
Western ir 44-tos gana 
kioj vietoj. Parduoda už gana 
prieinamą kainą. Kreiptis: Mrs 
Annie Pierut 4435 S. Lincoln st

MOKYKLOS

kas. Visi tėvai gali leisti savo 
vaikučius mokintis lietuviškai 
kalbėti, rašyti ir skaityti, dai
nuoti ir lošti lavintis. Tai gana 
gera proga brightonparkiečiam 
---- kainuoja, tik. centų 
mėnesiui.

laiškus su užkvietimu į susi
rinkimą pasitarti dėl įsigyji- 
mo nuosavo namo su svetai
ne, kviečiami skaitlingai atsi
lankyti. šėrininkams jwtartina 
skaitlingiaus lankyti susirin
kimus bendrovės, kad nepalik
ti perdaug bendrovės “Dievo 
valiai.”

Susirinkimai; bendrovės lai
komi kas mėnesis pirmą pa- 
nedėlį, K. Strumilo svetainė
je.
L. D. N. B. Korespondentas.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų aut Bridgeporto extra susirin
kimas ,vyks pirmadienį vasario 12 d., 
8 vai. vak., Mildos svet.. 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai susirinkit lai
ku ir pakvieskit savo namininkus, nes 
susirinkimas bus viešas pasitarimui už 
ką turėsime balsuoti vasario 27 d., no- 
mi'\\x,mui aldelmano musų warde.

— Valdyba.
Reikalu “Užburti Turtai”. Drama

tiškas Ratelife nuoširdžiai prašo kas 
t’rr\ to veikalp knygučių paskolinti ar- 
ha bus gerai už jas užmokėta. Pra
šome kreiptis ar siusti Ratelio ^ekret. 
ądresu: J. Jusas, 4106 S. Albany Avė., 
Chicago. IR.

—,--------- ,
Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 

repeticiją antradienyj vasario 13 d. 
Liuosybės svet., 1822 Wąbansia Avė. 
Visi dainininkai bukit ant praktikos, 
nes turime dainuoti vasario 18 ap- 
vaikščiojime 5 metų Lietuvos nepri
klausomybės. — Valdyba.

MERGINŲ IR MOTERŲ
16 metų ir senesnių prie len

gvo darbo dirbtuvėje.
Pakelta, alga.

Ateikite pasirči)^uį;ios 
prie darbo.
AMERICAN CAN GO.
3951 So. Canal Street, 
blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

i
4

ATITAISYMAS ASMENff JIEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ 
fandrę. Nuolat darbas, 50c.

Stromberg Motor Devices Co.
. : 68 E. 25 St.

PARSIDUODA mūrinis biznevas 
namas 2 aukštų. Rendos neša i me
nesį «$80.00. Taip pat parduodu barus 
ir cash registerį. Viską parduodu už 
prieinamą kainą.

Kreipkitės:
3253 So. Normai Avė.

“Vilny“ vienas asmuo skun
džiasi, kad vaikučiai buvę keno 
tai suniekinti streikuoti. Nieko 
panašaus nebuvo. Vaikučiams 
nepatiko Grybas ir atliktas 
kriukis. Man būdavo didžiau
sio juoko, kai mano trys vai
kučiai parėję iš tos mokyklos 
prakalbas tarp savęs laikydavo,

Delei žinios apie A. Audic
ką, įlipusios pereitą penktadie
nį “Naujienose,” mums prane- 
šama, kad ji esanti neteisinga. 
Al. Audickas prašo paskelbti, 
kad su juo neatsitikę nieko pa
našaus į tai, ką parašė reporte
ris. Pirmadieny A.» Audickas 
tiktai 3:30 vai. po pietų sugrį
žęs iš dirbtuvės, t.odjd jokiu 
budu negalėję taip 1 atsitikti, 
kad 4 vai. po pietų tą pačį^ 
uieną jisai jau butų buvęs ras
tas pritroškęs nuo gazo. Be to, 
jisai protestuoja prieš prasi
manymus apie “girtuokliavi
mą”.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Stanis
lovo Andriuškos, Raseinių ap.. Krd-t 
žiu valse. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats arba kas jj pažįsta, meldžiu 
duoti man žinią ,

STANISLOVAS OLEKNAVIČIUS 
2314 W. 21 PI. Chicago, III.

RsfiSdai -
Moterų ar merginų, patyrusių, 

į brass fandrę. Gera alga. Atei
kite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO
4300 W. Lake Ct.

REIKALINGAS' apysenis žmogus 
prie naminib darbo. Valgis ir kam- 
baris. Darbas ant visados. Girtuok
liai tegu nęsikxeipia. Mokestis nuo 
$20.00 — $25.0Q ir daugia*u. Kas ne
dirbęs tokio darbo tegu nesikreipia.

1606 So. Halsted St.
-  .. ,     II J»IMI .......' 1 111 ‘ ' ■

' J • \REIKIA vyrų gerai apmoka
mam darfbui į musų dirbtuvę. 
Dienomis arba naktimis.

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avė., 

Netoli 22 ir Crawford

FARM A turi būt parduota ar išmai 
nyta ant namo greitu laiku. laibai 
geroj vietoj ir neša gerus pinigus vie
nas akeris, parduoda net po $174.90 
metus yra 80 akrų dirbamos, yra 20 
akrų pardavimui, priežastį sužinosit 
ant vietos. Atsišaukit i Naujienų sky
rių 3210 So. Halsted St.,‘Chicago, III. 
No. 2. /"

DIDELIS LOTŲ Išpardavimas 
arti Brighton Parko, lengvais 

išmokėjimais. Lotai f>0 pėdų 
pločio tik už $645. Artesnėms 
žinioms rašykite į Naujienų 
ofisą, 1739 S. Halsted St N. 205

VYRŲ REIKIA DEL
ABELIO DARBO.

DARBAS NUOLATINIS
Atsišaukit: Great Northern

Cha ir Co. 2500 Ogden Avė

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų /Kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos In
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

4. UŠROS

Ant atminties metų sukaktuvių >
VINCENTO BRAčO 

37 metų amžiaus, mirė vasario 
12 d., 1922.

Paėjo iš Kauno rėd.. Šiaulių 
aps., Gruzdių par., Ragaudžių 
kaimo.

Palikdamas dideliame nuliūdi
me savo moterį Varoniką ir ke
turis vaikučius; sūnų Kazimierą 
10 metų dukrelę Antaniną 11 
metų. Prancišką 6 metų ir Ony
tę 4 metų. /’

Lietuvoj paliko du Drolius ir 
dvi seseris. •

Amerikoj seserį Oną, ir švo- 
gerj Antaną Patkauską.

O dieve! kaip tu beširdė mir
tis išplėšiai iš musų tarpo bran
giausi globėją. Nėra mums ant 
svieto, nei draugų, nei prietelių. 
Nors yra miręs metai laiko, bet 
musų širdyse dar neužgeso jau
smai; o kaip yra^unku mažiems 
vaikeliams, be savo brangiausio 
globėjo. Taigi meldžiu atmintį 
tą liūdną dieną ir atjausti mano 
liūdną širdį ir tų mažų vaikelių. 
Dškavoju širdingai Juodeikiui 
graboriui ir Mis'ems draugams ir 
giminėms už malonų paskutinį 
patarnavimą loidotuvėse. Tariu 
Širdingai, ačiū visiems. Meldžiu 
draugų ir pažįstamu ateiti ant 
pamaldų Vasario (Feb.) 13 d., 
7:30 vai. ryto į Apveizdos Dievo 
bažnyčią, 18 ir Union Avė.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies šalta žemele. Ilsėkis my
limas vyras ir tėvas.

Lieku nubudus moteris su vai
kučiais Veronika Bračienė.

— Kitas Report.

Pranešimai
t

JIEŠKAU giminaičių Jono ir Juoza- 
po-Kiauso, paeina iš Ukmergės apskr. 
Aluntos miestelio, aš atvažiavou ką tik 
iŠ Lietuvos ir turiu svarbių žinių nuo 
jūsų motinėlės pranešti. Atsišaukit 
už ką busiu labai dėkinga.

MARIJONA LIUOBIENE 
3462 So. Aubum Avė. . Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Ju(2zo Žemai
čio ir draugės Krausės Vecluvaitės. 8 
metai atgal Juozas gyveno Mass. val
stijoj. Karusė gyveno Kanadoj. Jie 
abudu yra Kauno apskričio, Airiogalos 
parapijos, Malučių kaimo. Prašau 
širdingai atsišaukti: Ona žemaičiuke, 
1015 Grand Avė.. Kenosha, Wiss.

REIKIA merginų senesnių ne
gu 16 metų amžiaus prie dirbtu
ves darbo. Armour Soap Works, 
Employment Office, 1351 West 
,31st Street.

REIKIA PAILIOTOJŲ
IR (iRINOERJŲ- 

ATSIŠAUKITE —
Arnold Schwiim and Co.

1718 N. Kildavę Avė.

REIK, 
nevedęs, 
viškai i

ALINGAS BUČERIS, 
mokantis kalbėti lietu- 

? lenkiškai.
3355 W. 38-th St.

PARGENU NUPIRKTI NAMA NĖ
RA KASDIENĄ. NEJAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

2 lubų augščio mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra, 
maudynes cimentuotas skiepas, dra
bužiams plovykla. Kaina tik $8,500. 
$1500 įmokėti, likusiems paskola savi
ninkas padaris be jokio komišino. Na
mas randas Bridgeporto kolonijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO.
. 3335 So. Halsted St.

2 lubų augščio naujas mūrinis na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambarius ,su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $13,500. 
įmokėti $4,000; likusius kaip randą. 
Namas randasi Brighton Parko kolo- 
nlM? J. KIRAS R. E. IMPR. CO.

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St. 

Chicago.

1

JIEŠKAU švogerio Kostanto Dra
gūno, paeina iš Anykščių vai. Gujaus 
kaimo, Utėnos apskričio. Girdžiau, 
kad gyvena Siox City Iowa. Jei kas 
žinote praneŠkit arba anas pats tegul 
atsišaukia, nes turiu labai svarini rei
kalą. Povylas Paštys, 3888 Pennąylva- 
nia Avė., Indiana Harbor, Indd.

Reikia

REIKIA VYRŲ: asemblime- 
nų, drop hammer vyrų, molde- 
rių, haiįdy vyrų ir šiaip dar
bininkų, atsišaukite

1734 Fullerton Avė.

PIRMUTINIS LAIMĖS, 4 pa
gyvenimų bizniavus namas, 
parsiduoda labai pigiai arba iš
simaino ant kokio biznio arba 
lotų. Kreipkitės pas: C. P. Su- 
romski and Co.; 3346 S. Hals
ted St. Tel. Boulevard 9641.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

MILŽINIŠKAS JUBILĖJUS
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės
Rengia visos Chicagos Progresyvių 

Draugijų Bendras Komitetas.
Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren St. ir Ashland Boulevard
Pradžia 2 vai. po pietų.

Šiame jubilėjiniame apvaikščiojime 
maloniai apsiėmė dalyvauti: Birutės 
Chorąs, Pirmyn Mišrus Choras ir Jau
nuolių Orkestras. Kalbėtojai: K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. 
Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. 
C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkės Lietuviai:—
Jau pęnki metai, kai Lietuva tvar

kosi savarankiai . Daug kovų daug 
vargo Lietuvos liaudžiai teko pergy
venti. šiandien Lietuva yra nepri
klausoma. Bet nepriklausomybė dar 
nėra viskas- Lietuva turi būti ne tik 
nepriklausoma, bet taipgi laisva, demo- 
kratinga. '

šiame apvaikščiojime bus pažymėta 
ne tik praėjusių penkių metų Lietu
vos žmonių kovos etapai, bet ir da
bartinė jų kova už laisvę ir dėmokra 
tybe. x
‘ Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis
ar lietuve, kuriems tie dalykai rupi, šildomas; kas turit meldžiu, pTa* 
n^ralei., ^“-jnešti. A. S. 5912 S. State St.

IŠRENDAVOJIttUI
ANT RENDOS 
MŪRINĖ DARŽINĖ. 
KREIPKITĖS SEKAMU 
ADRESU:
3407 So. Halsted St.

ANT RENDOS 4 ruimai. Gali būti 
ir tokia šeimyna kur mbtarįs norėt# 
eiti dirbti, nes savininkė apsiima vai
kus pridaboti.

Kreipkitės:
F. MICKEVIČIA 

5101 So. Lowe Avė.

JIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU kambario ant 

North West Sidės dėl vienos 
ypatos; kad butų nemažas Ir ap-

Operaitorkų prie spėka Siuva
mų mašinų siūti mažus ir leng
vus dalykus. Nuolat darbas.

A. STEIN & CO.
1151 W. Congress St. 
Kampas Racine Avė.

REIKIA VYRŲ į galvanizing 
dirbtuvę, 45c. į valandą, taipgi 
darbininkų 40c. į valandą.

JOSLYN MFG. CO. • 
17 and Morgan St.

PARDAVIMUI
Merginų mokintis prie opera- 

vimo spėka siuvamų prašinu. 
Nuolat darbas. Galima uždirbti 
kumėt mokinatės.

A. 9TEIN & CO., 
1151 W. Congress St.

Kampas Racine Avė.

IŠPARDAVIMAS BULVIŲ: 
$1.25 ui: 100 svarų. Kas pirks 
500 svarų, tas gaus 100 sva
rų dova 

4456
tiai

So. Honore St.

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar 
nio. J. Raščiukas, 

1526 Madison St. 
Tel. Haymarket 6612

biz-

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Didelis kampinis muro biznio na

mas su saliuno bizniu ir mitingams 
sale. Namas puikus, gražiai ištaisy
tas ir gęroj vietoj. Muro garadž’us 2 
karams, rendos neša virš $3,600 me
tams. Kaina stebėtinai pigi greitam 
pirkėjui, arba mainysiu ant ne biznio 
namo, kur geroj vietoj. Klauskite tuo- 
jaus pas.

PR1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbiino automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINU 

1507 W. Madison St.

REIKALINGA moteris arba mergi
na dėl padabojimo dviejų vaikų. Per 
4 laiką ko! mano moteris bus ligon- 
butyj. Darbo labai mažai ir nemokes
nis geras.

Atsišaukit: .. .
FRANK MtrctfULL.

922 W. 33rd St., Chicago, III.

NEPAPRASTAS ’ pigumas.
1 ir saldainių 

vertės už $800.00, parduosiu 
už $550.00. Kambariai gyvenimui, 
renda pigi. Lysas ant 3 metų. Turi 
būt parduota į dvi dienas, arba mainy
siu ant sr’J----I

EXTRA
Pardavimai grosernė 
krautuvė, vertės už $8(

MAINYSIU ANT BIZNIO
Medžio namas cimento apačia, 2 pa- 

gyyenimu po 5 karnb., elektros šviesa 
ir vanos; geroj vietoj Brigton Parke. 
Mainysiu ant bučemės, grosernes ar 
saliuno.

“Farma Mich.” tikrai išsipildys sap
nas. nauji budinkai, medžiai, sodas ir 
upelis; 80 akrų bagotos žemes, 24 kar
ves arkliai, paukščiai; visi padargai 
nauji. Kaina ir .išlygos prieinama 
k:ekvienam arba mainysiu ant miesto 
namo.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokykla®. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto IK 12:80 
v.p.p. mokina lietufių gramatikos.

3301 .So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

■'•"•M

huno.
352 So. Mozart St.

S. SLONKSNIS, 
3401 S. Halsted Street, 

antras augštas per vidur}.

PRIVATINĖS PAMOKOS anglų 
kalbos; mokina skaityti, rašyti ir kal
bėtis lietuvius mokančius ir nemokan
čius anglų kalbos. Mokesnis prieina
mas.

MISS DONNELLY, 
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2132 

Ateikit dienomis ar vakarais.


