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Anglija perlaukė ryšius su Graikija
17 komunistų paliuosuota

Graikijos karalius norįs bėgti
Anglija pertraukė ryšius 

su Graikija
Jos ambasadorius apleido Grai
kiją dėl sušaudymo ex-minis- 

teriu.

28. — 
F. O.

Lindley pranešė Graikijos val
džiai, kad Anglija pertraukia 
diplomatinius ryšius su Grai
kija dėl sušaudimo šešių Grai
kijos ex-ministerių ir kad jis 
dar šiandie apleidžia Athenps

ATHiEN'AI, lapkričio

Anglijos narys finansinės 
kontroles komisijos, Bentinck, 
pasilieka čia ir ant toliau.

17 Chicagos komuni 
sty paliuosuota

Gubernatorius Small suteikė 
Bross Lloydui ir jo draugams 

pardoną. Vienas nuteistųjų 
mirė.

Kartu su Wm. Bross Lloyd 
iš Jolieto kalėjimo tapo pa
liuosuoti: Jack Carney, Arthur 
Procter, Edgar Owcns, Lud- 
wig Lare, L. K. England ir 
Niels Kjar. Jie visi buvo nutei
sti nuo 1 iki 5 metų kalėjiman.

Iš Cook pavieto kalėjimo ta
po paliuosuoti: Samuel Han- 
kin, James A. Meisinger, Kari 
F. Sandberg, Charles Krum- 
bein, Perry Shipman, Morris 
A. Stolar, John Vogei, N. J. 
Christianson ir Samuel Ash. 
Jie visi buvo nuteisti 1 me
tams kalėjiman.

Dar du nuteistieji nebuvo 
pasodinti kalėjiman. Vienas jų 
L. E. Katterfield dar nespėjo 
sugrįžti iš Rusijos, nors ir te
legrafavo, kad jis grįšta Ame
rikon pasiduoti valdžiai. Kitas 
gi Dr. O. J. Brown sunkiai su
sirgo ir jo neimta kalėjiman, 
kad galima butų jam padary
ti operaciją. Jis gulėjo 
sliington Park ligoninėj, 
operacijos betgi neatlaikė
mirė trečiadienio rytą, t. y. tą 
patį rytą, kada komunistams 
tapo suteiktas pardonas.

Visi nuteistieji priklausė 
Komunistų Darbo partijai ir 
buvo daugiausia jos nacionali
nes ar valstijos valdybų na*- 
riais. Ta partija susitvėrė 
skilus Socialistų partijai. Bet
gi jos tvėrėjai nepanorėjo pri
sidėti prie Komunistų parti
jos, kurioj vadovavo svetim
šaliai. Betgi jos viršininkus 
nuteisus, partija pakriko, o 
jos likučiai prisidėjo prie Ko
munistų partijos, kuri tada 
persikrikštijo į Jungtinę Ko- 
munistą partiją, kurios liku
čiai paskiau, kartu su pašalin
tais iš Socialistų partijos na
riais (Engdahl, Krusse ir ke
liais kitais) sutvėrė Amerikos 
Darbininkų partiją.
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ir

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Clasa Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III. 

undar the Act of March 8, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Publlshed bg the Lithuanian News Publishing Co., Ine.
1739 So.‘Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, HL Penktadienis, Gmodis-December 1 d., 1922 m.
—" ........ . ......................... ■■■■■
dymas vakar buvo svarstomas 
atstovų bute.

Kalbama, kad Anglija gaili
si dabar savo neapgalvoto žin
gsnio — pertraukimo diploma
tinių ryšių su Graikija. Ji ti
kėjosi, kad ir kitos šalįs pa
seks jos pavyzdžiu ir todėl ji 
tuojaus po sušaudimui ex-mi- 
nisterių atšaukė savo ambasa
dorių. Bet ikišiol nė viena ša
lis nieko nedarė ir nemano 
nieko tuo reikalu daryti. Fran- 
cija gi atvirai pasakė, kad su- 
šaudimas ex-mimsterių yra 
pačios Graikijos vidurinis rei
kalas, kuris Francijos neapei
na.

Anglai prisibijo netekę įta
kos ir todėl negalį apsaugoti 
princo Andriaus, kuris bus tei
siamas už kelių dienų,
rius yra artimas Anglijos 
raliaus Jurgio giminaitis.

And- 
ka-

Sukilimas vakarą 
Trakijoj

lap-

No. 282

Amerikiečiai Rusijoje
Amerikiečių kolonija Kuznece 
badauja ir neri grįšti Ame

rikon.
H ’

Atstovų butas priėmė 
subsidijos biliy

Jean Longueto kalba

paliuosuoti 
suteiki- 
visi bu- 
5 metų 

metų

tapo išgabenti ka-

nepaėmus teisman 
gandų, kad guber-

KONSTANTINOPOLIS, 
kričio 30. — Susirūpinusi tal
kininkų nusistatymu ir dikta
vimais taikos konif()’cndijoje, 
Angoros valdžia pasiuntė į 
Lausanną dar du savo atsto
vus.

Iš kelių vietų vakarinėj Tra
kijoj, kurios reikalauja Turki
ja, pranešama apie sukilimus 
prieš graikus. Sukilėliai Gu- 
muldžinoj išvaikė graikų gar
nizoną, užgriebė visus gink
lus, sudarė laikinę valdžią ir 
suorganizavo savo kariuome
nės pulkus. Sukilėliai taipjau 
veikia Tčimoj, Dedegač ir ki
tose vietose. Telegrafiifis susi
siekimas tarp Salonikų ir Ka- 
ragač yra pertrauktas ir pasta
rame miestely siaučiąs mušis.

Poincare vyks Londonan
Tarsis su anglais dėl užgriebi

mo Ruhr distrikto.

• CHICAGO. — Milionierius 
komunistas William Bross 
Lloyd ir 16 jo drangų, kuriuos 
nesenai pasodinta kalėjiman, 
tapo trečiadieny
gubernatoriaus Small 
mu jiems pardono. Jie 
vo nuteisti nuo 1 iki 
kalėjiman apie trejetą
atgal. Bross Lloyd padavė ape
liaciją į augštesnį teismą ir
ten pralaimėjus vėl davė ape
liacijas, taip kad tapo pasiek
tas net šalies augščiausias tei
smas. Tik išėmus visas prie
mones kovai teismuose, jie sa
vaitę atgal 
Ičjiman.

Dar juos 
buvo paėję
natorius Small tuojaus sutei
ksiąs pardoną, bet jis tam už
ginčijo. Bet kad jie veikiai 
bus paliuosuoti galima buvo 
spėti iš to, kad Bross Lloyd, 
kada jo j ieškojo šerifai, pasis
lėpė pas pardoną tarybos pir
mininką, kad ten būdamas ga
lėtų užbaigti tvarkymą savo 
biznio reikalų prieš pasiduo- 
siant kalėjiman. Ir dieną prieš 
Padėkos dieną gubernatorius 
Small jiems visiems panaikino 
kalėjiminę bausmę ir paliuo- 
savo juos iš kalėjimo.

Gubernatorius Small
pareiškime sako, kad jis panai
kindamas kalėjiminę bausmę 
komunistams vaduojasi valsti
jos augščiausio teismo teisėjo 
Carter nuomone, kad jie tapo 
nuteisti karo laiko įstatymais, 
kurie negali būti pritaikomi 
taikos laiku ir kad tie įstaty
mai nebuvo išteisti tam, kad 
baudos nusižengėlius, bet kad 
sustabdyti jų veikimą. Nuteis
tieji ųėra kriminalistai ir nėra 
jokios naudos juos laikyti ka-

Karalius norįs bėgti
Graikijos karalius uždarytas 

savo rūmuose, kad nepa
bėgtų.

savo

šiandie — galbūt lietus; ne
didelė permaina temperatūroj.

Saulė teka 6:58 vai., leid
žiasi 4:20 v. Mėnuo leidžiasi 
3:56 v. r.

PARYŽIUS, lapkričio 30. — 
Graikijos karalius Jurgis yra 
kaliniu savo rūmuose ir prie jo 
prileidžiama tik tokius žmo
nes, kuriais kabinetas pasitiki- 
ki, sako gautosios čia žinios.

Karalius dėjęs pastangų, 
kad neprileidus sušaudimo bu
vusius n)inisterius ir net pra
šęs Rumunijos ir Jugo Slavi
jos ambasadorius dėti pastan
gų išgelbėti nuteistuosius. Tas 
privedė prie' kivirčių tarp ka
raliaus ir Gonatas valdžios.

Po sušaudimui, karalius pra
nešė kabinetui, kad jis nori 
apleisti šalį. Bet valdžia atsi
sakė leisti jam tai padaryti ir 
uždarė jį rūmuose, kad nega
lėtų pabėgti.

Dar vienas areštuotas.
ATHENAI, lapkričio 30. — 

Po sušaudimui buvusių minis- 
terių, tapo areštuotas Graiki
jos armijų komanduotojas 
gen. Papoulas, kuris taipjau 
yra kaltinamas, kad ir jis pri
sidėjo prie Graikijos armijos 
pralaimėjimo.

Anglija susirupinusi.

'LONDONAS, lapkričio 30.—
Graikijos ex-ministerių sušau- to nuosavybėn gatvekarių.

(PARYŽIUS, lapkričio 30. — 
Premjeras Poincare vyks Lon
donan gruodžio 7 dieną pasi
matyti su Anglijos premjeru 
Bonar Law. Po pasimatymo 
jis žinosiąs ar Francijai reikės 
užgriebti Ruhr distriktą. Poin
care tąja kelione bandysiąs 
parodyti pasauliui, kad jis buk 
nori kontribucijos klausimą iš
rišti bendrai su talkininkais, 
kad nereikėtų išnaujo pulti Vo 
kieti jos. 1 Bonar La*w pranešė, 
kad jis negalės atvykti Pary
žiun prieš gruodžio 15 d., bet 
Poincare skaito, kad tai yra 
pervėlu, todėl pats vyks Lon
donan.

Francija jau yra susitarusi 
su Anglija išvien spausti Vo
kietiją (už ką Francija remia 
Angliją tarybose su turkais) ir 
turbūt 
puolimu 
kitokius 
kietiją.

Niekas neabejoja, kad Vo
kietija negalės , užmokėti kon
tribucijos ir sausio 1 
taip kad tada Francija 
elgtis su Vokietija kaip 
rėš.

RYGA, lapkričio 30. — Jack 
Byers, per ilgus laikus buvęs 
sekretorius 1\VW. Amerikoje, 
pasimirė nuo širdies ligos 
amerikiečių I. W. W. narių 
kolonijoj Kuzneco baseine, 
Siberijoj. Jis^ pasimirė prieš 
pat susirinkimą, kuriame 
jis rengėsi protestuoti prieš 
Rusijos valdžios nepildymą su
tarties ir nedh ’ą jos valdininkų 
elgimąsi su amerikiečiais ko
lonistais, kuriuos atvyliojo į 
ten 1WW. sekretorius Wm. D. 
Hayvvood, kuris sakėsi gavęs 
didelių koncesijų iš Rušijos ir 
kvietė aidoblislus važiuoti dir
bti jo gautose anglių ir gele
žies kasyklose.

Du ameri'kiefeiai darbininkai, 
kurie nuvyko su IWW. parti
ja praneša, kad daugiau * 100 
kolonijos narių jau pabėgo iš 
Kuzneco ir skursta Rusijos 
miestuose, bandydami sugrįžti 
Amerikon. Niekurie jau su
grįžo, o apie 400 žmonių vis 
dar laukia žadamosios valdžios 
pagalbos, kuri leistų jiems dir
bti kasyklose. •

Pereitą rugpjūtį nuvyko ket
virta aidoblistų grupė iš 135 
narių. Juos pasitiko nuplyšę ir 
išalkę žmonės, — tai pirmiau 
nuvykę kolonijos nariai.
Dabar galima butų dirbti dvi 

kasyklas, bet nėra mašinų. 
Jas laike civilinio karo rusai 
paslėpė kitose šaftose, kurias 
paskui išsprogdino. Kolonistai 
turi 5 trakturius .ir aparė 1,000 
akrų. Bet valdžia pristatė sėklų 
tik dėl 150 akrų.

IWW. narius vilioja į Rusi
ją tūlas Pascal Cosgrove, kuris 
veikia kaipo bolševikų konsu
las New Yorke ir išduodąs vi
zas įvažiavimui Rusijon. Jis 
taipjau yra kolonijos iždinin
kas. Dabar jis esąs Maskvoj, 
kaipo Amerikos delegatas ko
munistų internacionalo 
grėsė. Del jo viliojimų 
3,000 aidoblistų rengiasi 
važiuoti iš New Yorko į 
nec baseiną.

4 ŽMONES UŽMUŠTI.
SPRINGFIELD, UI., lapkri

čio 28. — Visa Perry Wilcox 
šeimina — tėvas, motina ir du 
vaikai žuvo, kada jų automo
bilių užgavo Chicago and Al
ton pasažierinis traukinis. Jie 
neužmatę traukinio dėl sniego.

WASHINGTON, lapkr. 30.— 
Atstovų butas 208 balsais prieš 
184 priėmė administracijos 
įneštąjį subsidijos Amerikos 
prekybos laivams bilių. 69 re- 
publikohai. balsavo prieš bi
lių, o 4 demokratai už bilių.

Dabar bilius eina senatan, 
kuris jį pradės svarstyti apie 
pabaigą ateinančios savaitės. 
Dar nenumatoma ar jis bus 
senate priimtas, nes ten pasi
dalinimas balsų yra beveik ly
gus ir kelių respublikonų perė
jimas opozicijon biliaus neper
ki s.

Pradėjo savo kampaniją.
CHICAGO.— Utarninko vak. 

mayoras Thompsonas pradėjo 
savo mayorinę kampaniją, lai
kydamas prakalbą Medinai) 
Temple. Savo kalboj jis pas
merkė valstijos generalinį pro
kurorą Brundage, naująją III. 
konstituciją, svetimų šalių pro 
pagandistus, kurie nori Ameri
ką įvelti i Europos kivirčius ir 
piršo save rinkti dar vienam 
terminui Chicagos niayotu. 
Ypač jis piktai smerkė Brun
dage, kad jis tarnaująs Wall 
gatvei, kuri ir duoda jam pi
nigus kovo! i su Chicagos mies
tu dėl gatvekarių. Jis be to 
tuo tikslu patraukė gubernato
rių Small teisman ir tuo su
trukdė visą jo veikimą pavedi
mu) miesto kontrolei) gatveka
rių. Tboonpsonas ir toliau pri
sižadėjo kovoti su Wall gatve 
už paėmimą gatvekarių1.

ir

Laikyta lapkričio 26 d., Ashland Auditoriume, Chicago.
/

(Tęsinys)

šiuo momentu mes turime 
Franci joj e didelę armiją, kuri 
susideda iš septynių šimtų tū
kstančių kareivių. Ir tauta, 
kuri taip žiauriai buvo palies
ta karo, kurios gyventojų skai
čius mažėja, kuri privalėtų 
kaip juodo darbo, taip ir proto 
darbininkus nacijos alsteigi- 
mui naudoti, — ta tauta dar ir 
dabar tebesiunčia visus savo 
jaunuolius aštuoniolikai mė
nesių į barakus, lodei kad mes 
turimę priverstiną kareiviavi
mą. Ir štai tą sistemą p. Cle
menceau gina šitoje šajyje ir 
sako, kad tai yra įžeidimas va
dinti jį mililaristu. Ką jis 
veiktų, jeigu jis nebūtų milita- 
ristas? [Aplodismentai].

P-nas Clemenceau (jus, Ži
noma, suprantate, kad lai nėra 
asmeninis ginčas su juo; gin
čas su juo reiškia ginčą su vi
so pasaulio kapitalistais, ginčą 
su džiugų partija, kuriai jis 
priklauso) — ip. Clemenceau 
atvyko šion šalin smerkti vo
kiečių tautą, kuri buk norinti 
naują karą sukurti. Jo kalbos 
yra pilnos didžiausių priešta
ravimų ir visai nelogingos. Jis 
sako mums, kad Vokietija no
ri karo. Bet tuo pačiu laiku 
jis tvirtina, kad tai yra Luden- 
do.rfo ir Hinderburgo pan-vo-

sutiks su Francijos 
Vokietijos, ar suras 
budus prispausti Vo-

dieną, 
galės- 

ji no-

Paskiro naują senatorių
LANSING, Mieli.,' lapkričio 

Gubernatorius Groes- 
beck paskiro Detroito mayorą 
James Gouzens senatorių, už
imti vietą rezignavusio sena
toriaus Newberry. Jis yra bu
vęs geležinkelietis, yra atžaga
reivis, nors ir vadina savę 
progresistu. Vienatinis jo pasi
žymėjimas —- paėmimas mies-

30.

kon- 
dar 
iš- 

Kuz-

Kviečia pagelbėti Francijai pa
laikyti “taiką.”

CHICAGO.— Utarn. čia kal
bėjo Francijos ex-premieras 
Clemenceau. Tai buvo jo tre
čia prakalba Amerikoje. Jis la
bai karčiai atsiliepė apie savo 
kritikus ir matyt, kad ta kri
tika į jį labai veikia. Jis čia 
kalbėjo jau daug švelniau
nebandė kritikuoti Jungt. Val
stijas už pasitraukimą iš Eu
ropos politikos. Jis dabar mal 
davo tik Aiperiką pagelbėti 
Francijai palaikyti Europoje 
“taiką,” nes Francija “taikos” 
labai trokštanti (nuolatos gin- 
khiodamosi, grūmodama puo
limais, kurstydama kitas šalis 
prie karų ir pati betęsdama 
“taikos” karą Europoj). Kartu 
jis pakartojo ir savo seną me
lą, kad Francijos okupacinėj 
armijoj nesą Afrikos negrų.

Vokietijos respubliką, kuri no
ri tą respubliką nuversti, kuri 
nori naujo karo. Vadinasi, ne 
Vokietijos žmones nori karo. 
O jeigu taip, tai kokią teisę jis 
turi kaltinti visą vokiečių tau
tą dėl nešikai t lingo vokiečių 
reakcionierių darbų? Jis sako, 
kad mums gręsia Vokietijos ir 
Rusijos sąjunga.

Žmogus, kuris mažiausiai 
turi teises daryti Rusijai, So-I 
vielų Rusijai, priekaištų dėl 
susiartinimo su Vokietija, be 
abejojimo, yra ip. Clemenceau. 
Jis yra tas pats žmogus, kuris 
pasiuntė Juodųjų jurų Pran
ei jos jūreivius, kad jie atkreip
tų kanuoles į miestus, kur

vėliavos

nors ne- 
nežinoda-

bandė perkalbėti jūreivius, ku- 
’ie galų gale sutiko klausyti 
•o tik tąja sąlyga, kad jie bus 
pasiųsti atgal į Franci ją; kad 
nebebus vedama karo prieš 
Rusiją, ir kad Francijos žmo
nėms bus pranešta apie tai, ką 
jie padarė.

Tuo lajjtu mes tebeturėjome 
lar cenzūrą; p. Clemenceau 
jasinupino, kad visos žinios 
įpie tą didį įvykį nepatektų 
^pandom Aš esu tikras, jog 
ir šiandien dar yra daug šim- 
tų žmonių, kurie nieko nėra 
’irdėję apie tai.

Jūreiviams buvo prižadėta, 
kad jų niekas nepersekios. Ir 
nežiūrint admirolo garbės žo- 
ižio, 60 jūreivių vadų buvo ka
ro teismo teisiami ir nuteisti 
nuo 10 iki 25 metų sunkiems 
darbams. Aš turiu pasakyti, 
jog admirolas elgėsi vyriškai, 
griežtai protestuodamas prieš 
tą teismą. Bet jo t protestų 
nebuvo paisoma.

Astuoniems ar dešimčiai mė
nesių prabėgus, kada tas inci
dentas išėjo aikštėn, laike mu- 
nicipalių ir kitų rinkimų buvo 
sukurta didžiausia agitacija. 
Socialistų Pairti ja pastalė nu
teistuosius kandidatais. Ir nors 
mes negalėjome jų išrinkti, bet 
tai buvo būdas pareiškimui 
musų protesto.

Malte buvo išrinktas mažiau
siai dešimts kartų. Tris kar
tus jis buvo išrinktas į Pary
žiaus miesto tarybą. Jis buvo 
išrinktas j dešimtis įvairių 1c- 
gislaturos departamentus. Pra
eitą liepos mėn. besididinantys 
protestai nebedavė valdžiai ra
mumo, ir ji nutarė paliuosuoti 
jureivus.

Ir tik savaitė atgal vienas 
Pa vyžiaus distriktas, kuriame 
nemažai gyvena vidurinės kla- 

j sės žmonių ir buržujų, išrinko 
Matte Paryžiaus miesto tary
bos nariu. [Aplodismentai].

Taip dalykams esant, p. Cle- 
mcnceau, kuris prisidėjo prie 
tokios padėties sukūrimo, ne
turi teisės išmetinėti Sovietų 
Rusijai, tkuri ieško paspirties 
Vokietijoje arba Turkijoje. Ta
čiau vienas dalykas yra aišku: 
p. Clemenceau arba nežino ką 
kalbąs, arba netiki tam,(ką sa
ko, kuomet jis tvirtiną, jog

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

plevėsavo raudonos 
[Aplodismentai].

Kadangi jūreiviai, 
būdami socialistai ir
mi socializmo teorijos, buvo 
tikri liaudies sūnus ir suprato, 
kad jų valdžia neturi" teisės ka
riauti prieš tokią tautą, kuriai 
nebuvo karo paskelbta, dėka 
tam, vienam jaunam tarpedinio 
laivo inžinieriui-oficieriui, Mat- 
tc, pasisekė suagituoti savo 
draugus jūreivius. Vieną gra
sią dieną Sevostopolio gyven
tojai buvo nustebinti, kuomet 
jie pamate ant visų Francijos 
karinių laivų raudonas vėlia
vas heplevesuojant.

Francijos admirolas, žinoma,

ga su Pan-Vokietija, jeigu Lu- 
denderfas atsidurtų prie val
džios vairo. Aš sakau, kad to
kios sąjungos idėja yra didžiau
sias absurdas. [Aplodismen
tai].

Draugai, pasaulinės taikos 
palaikymui tėra įtik viena vil
tis: žmonių susipratimo atgi
mimas ir darbininkų ir socia
listų judėjimo stiprėjimas vi
same pasaulyje.

(Rus daugiau)

Ji

Nusiginklavimo kon
ferencija Maskvoje

prasideda šiandie. Lietuva 
irgi dalyvauja.

MASKVA, lapkričio 30. 
Rusijos ir Pabaltijos šalių 
siginklavimo konferencija pra
sidės čia ryto. Pakvietimai ta
po pasiųsti Suomijai, Estoni- 
jai, Lenkijai, Latvijai ir Lietu
vai.

nu-

Rusija pasiuntė laivyno eks
pertus į Vladivostoką ištirti ar 
negalima butų iškelti ten pas
kandintų Rusijos laivyną.

DUBLINAS, lapkričio 30.— 
Suėmus kelis respublikonus, 
tapo susektas drąsus respubli
konų suokalbis išvogti visą 
Airijos Dail Eireann (seimą) 
— viso 80 narių. Tai norėta pa 
daryti prieš gruodžio 6 dieną, 
kada nustoja veikti laikine Ai
rijos valdžia, o gimsta nauja 
Airijos Laisva Valstija. Seimo 
narius norėta išgabenti ir kur 
nors paslėpti, nes jie pritaria 
Airijos-Anglijos sutarčiai.

Valldžia griebėsi priemonių 
neprileisti to padalyti. Bet ma
noma, kad republikonai gal 
dabar bandys seimo narius iš-
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Penktadienis, gruod. 1, 1922

Svetima spauda apie 
lietuvius
(Tęsinys)

Nespėjus lietuvių šauliams 
išvyti šituos priešus, kaip bol
ševikai pradėjo briautis (spa
lio mėnesį, 1918 «m.). Bolševi
kus išvarius tapo padaryta tai
ka su Rusija (liepos 12 d. 
1920 m.), kuria pripažinama 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
nustatoma siena tarp tų šalių, 
šešiomis dienomis pirmiau 
Lenkija sutiko pripažinti Lie
tuvą kaipo nepriklausomą val
stybę de fakto. Rodės, kad 
kliūtys pasibaigė ir šalis galės 
pradėti žengti pirmyn.

Vilniaus etapas.
Tečiaus spalio 9 d., 1920 m. 

lenkų generolas Želigovskis, 
nežiūrint to, kad abiejų šalių 
atstovai Suvalkuose sutiko ant 
paliaubų, su savo kariuomene 
užėmė Vilnių. Vilnius buvo 
svarbiausias Lietuvos miestas, 
lietuvių kultūros ir mokslo 
centras, miestas turįs puikiau
sius namus visoj šaly. 1914 
oi. jo gyventojų buvo 200,000. 
Dabar yra apie 120,000. Lenkų 
ginkluotos policijos persekio
jimas lietuvių privertė daugy
bę jo piliečių bėgti. Spalio mė
nesį, 1921 m. Lietuva buvo pri
imta Tautų Lygom Lygos ta
ryba per belgų pasiuntinį Pau
lių Hymansą veltui stengėsi 
sutaikyti Lenkiją su Lietuva. 
Jis siūlė »padalinti Lietuvą į 
du kantonus, kurių abudu bu
tų lenkų kontroliuojami ir 
Lietuvai butų buvę taip pat 
pragaištingi, kaip ir buvusis 
susivienijimas su Lenkija. Lie
tuvą su jos 4,000,000 gyvento
jų butų valdžiusi Lenkija su 
savo 30,000,(XK) gyventojų.

Vilnius tapo atplėštas nuo 
Lietuvos lygiai taip, kaip Fiu- 
mę paėmė D’Annunzio. Taip 
vadinamasis “seimas,” kurį iš
rinko atėjūnai, laikydamas sa
vo neva posėdį vas. 20 d., 1922 
m. nubalsavo prijungti Vil
nių prie Lenkijos, nors 75 
nuoš. gyventojų atsisakė bal
suoti rinkimuose į šitą seimą. 
Tautų Lyga paskelbė, kad ji 
negali priimti rinkimų pasek
mių teisėtomis.. Tečiaus šitas 
neteisėtas seimas, remiamas 
neteisėtos karinės okupuotės 
sudaro pamatą nuolatam Vil
niaus laikymui. Eidamas jo in- 
ciativa lenkų parlamentas ko
vo 24 d. nubalsavo prijungti 
Vilnių su visa tarpine sritimi 
prie Lenkijos ir visą dvide
šimti Vilniaus delegatų paso
dino savo narių tarpe. Tokiu 
budu Vilniaus sritis yra vie
na Europos skaudamųjų vie
tų.

Naujos Lietuvos valdžios 
prezidentas yra Aleksandras 
Stulginskis. Valdantysis kū
nas susideda iš Steigiamojo 
Seimo 112 narių, išrinktų vi
suotinu lygiu balsavimu. Ne
senai išrinktas liaujas ministe- 
rių pirmininkas yra Ernestas 
Galvanauskas. Šitiems valdžios 
viršininkams tenka didžiuotis 
tuomi, kad lietuviai nuo savo 
nepriklausomybės pradžios ga
lėjo išsimaitinti be svetimų 
tautų pagalbos. Be to jie daug 
maisto gaminių išsiuntė savo 
kaimynams. Lietuva yra vie
nintelė iš Pabalti jos valstybių, 
kuri pernai metais užaugino 
gana javų savo gyventojams 
išmaitinti be gabenimo iš ki
tur. Ir ne tik išmaitino, o dar 
daug bušelių rugių išsiuntė į 
Rusiją.

Žemdirbystės Ministerija įs
teigė modelinius pieninkysfės 
ukius, ankštai sekdama šveica
rų metodais. Žemdirbystės ži
novai mokina kaimiečius mok
sliškai ūkį vesti, duodami pa
skaitas ir siuntinėdami bule- 
tinus po kaimines apylinkes. 
Jie prisižiūri javams ir moks
liniai tiria gyvulius. Impor
tuodami galvijus iš Olandijos 
ir namie prisiaugindami pa
mažu papildė savo sumenkėju
sias baudas ir dabar lietuviai 
siunčia galvijus Londono sker

dykloms. Ūkininkai ėmėsi in
tensyviai auginti vištas ir da
bar po daug vagonų kiaušinių 
išsiunčiama Jkasclien; sviestas 
taipgi išvežama, Sako, kad tik 
vienai miestas kasdien išsiun- 
čiąs. po penkioliką vagonų 
kiaušinių j Angliją, o tarp sau
sio ir vasario 1921 m. Vokieti
jon parduota 12,000,000 kiau
šinių. . p

Yra daromi planai nepelnin
gai žemei gerinti, kad dirba
mos žemės plotas padidėtų 
nuo prieškarinio skaitmens 
10,500,000 akrų iki 15,000,000 
akrų ir moksliniai žemės dir
bimo budais užauginti išveži
mui bent 3,000,000 tonų javų, 
neskaitant apšties reikalingos 
naminiams reikalams.

Ptamoninis atgijimas.
Amerikos lietuviai Stengiasi 

sudominti žmones pramonės 
atgaivinimu. Lietuva yra ga
na giringa šalis ir medžiai vi
suomet buvo eksportuojami, 
bet daugumas jų nueidavo į 
Vokietiją, kuriai geriau buvo 
gauti medžius nuplukdomus 
Nemunu, kaip pirkti branges
nį supiaustytą medį, todėl 
naujovines lentpiuves mašinos 
nėra žinomos Lietuvoje Javai 
buvo malama senoviniuose vė
jiniuose, ar vandens malimuo
se. Dabar pradedama steigti 
mažos dirbtuvėlės tai tarputy- 
nui gaminti, tai cementui, ar 
plytoms daryti, arba rakan
dams dirbti. Maskvos pramo- 
niųinkas prašė leidimo atidary
ti Kaune didelę modelinę ver- 
pyklą. Kita kompanija žada 
įsteigti audyklą, o didelė odi
nė pradėjo dirbti Šiauliuose— 
Lietuva buvo pasižymėjusi sa
vo odų gerume. Yra vartoja
ma Amerikos traktoriai ir mo
torai. Visose Pabaltos valsty
bėse geriau mėgiama Ameri
kos mašinos, kaip vokiečių, 
kurios nors pigesnės, bet yra 
prastesnės.

Kaune tapo pastatyta nauja 
bevielinio telegrafo stotis. 1921 
m. rudenį valdžios orlaiviai 
pradėjo tiksliai skraidyti su 
korespondencija tarp Kauno ir 
Berlino ir tarp Kauno ir Ry
gos. Bjauriai karti sugadinti 
gelžkeliai kiek galint yra tai
somi. Einant sutartimi tarp 
Talkininkų Misijos ir Vokie
čių Administracijos Vokietija 
padidino riedamąją medžiagą, 
atiduodama Lietuvai 88 garve
žius ir 1,400 vagonų. Dabar 
Baltijos jura ir Atlantikas yra 
sujungti ,gelžkelio linija, su- 
jungančia Ostendą, Paryžių, 
Liežą, Berliną, Kauną ir Ry
ga.

Finansiniai dalykai.
Finansiniai Lietuva buvo ge

resnėj padėty negu Estonija, 
ir Latvija, kadangi lietuvių 
ostmarkė buvo garantuojama 
vokiečių valdžios; tečiaus pa
staruoju laiku vokiečių valiu
tai nupuolus, ostmarkę ištiko 
tas pats likimas. Kol kas Lie
tuvoj nėra atsiskaitymo pato
gumų prekybos bankams, to
dėl daug atsiskaitomojo vers
lo buvo vedama Vokietijoj.

Prieš žeminusį markės nu
puolimą darbininkas, vyras ar 
moteris, gaudavo apie 40 iki 
60 markių į dieną, bet tos su- 
ihos perkamoji verte Lietuvo
je buvo tolygi peikamajai $10 
vertei Jungtinėse Valstijose, 
nors tarptautinė jos keičiamo
ji vertė buvo apie $1.00. aKi- 
liai ir Vilnoniai pigu Lietuvoj. 
Vienas įžymus lietuvis atvažia
vęs į šitą šalį dėvėjo drabužių

eilę, už kurią jis mokėjęs $6 
ar $7 tolygybę Jungtinių Val
stijų pinigais, o čia jam butų 
reikėję mokėti $40 ar $50.

Karo metu Vokietija aprū
pino Lietuvą įvairiomis pre
kėmis ir davė finansinę pagal
bą 100,000,000 markių vertės. 
Antra vertus, ji pasiėmė teisę 
pinigus leisti ir išnaudojo ša
lies turtus okupuotės metu per 
prievartą. Lietuva reikalauja 
iš Vokietijos 3,000,000,000 
markių palukų skaitant po 5 
nuoš. 100,000,000 manką vi
dinės paskolos tapo sukelta 
4.8 nuoš. palukių. Amerikos 
lietuviai sukėlė paskolą $2,- 
000,000, kuriai (Ateis rakas per 
penkioliką metų.

Kitos įplaukos gaunama iš 
paprastų mokesčių ir muitų 
nuo išvežamų ir įvežamų pre
kių. Augščiausias muitas už
dėtas ant gražnų ir prabangos 
dalykų, o tam tikri muitai, 
žemdirbystės įrankiai ir maši
nos, koralas, knygos ir laik
raščiai yra liuosi nuo muito. 
Ginklų ir šovinių įgabenimas 
uždrausta.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Lito krikštynos.
(“Naujienų” koresp.)

Kuomet vokiečių markė bu
vo dar nei šio nei to, tai mes 
didžiavomės prieš rusų, lenkų 
ir latvių valiutas, ir netoli žiū
rįs pilietis buvo ramus ir nesi
tikėjo padėties pakitėjimą. 
Bet vokiečių markei susmukus, 
susmukome ir mes. Ūkininkai,

tas pats skaitlingasis luomas 
Lietuvoje, nepratę pinigais 
verstis, pasijuto gan liūdnoje 
padėtyje: kitas visą laiką par
davinėjęs pirmos rųšies pro
duktus ir taupęs popierines, 
šiandien batų neįstengs nusi
pirkti. Su valdininkais dar blo
giau: tie už savo mėnesines 
algas negali akinių nusipirkti. 
Jau ir netoli žiūrįs pilietis pra
dėjo nerimauti ir žvalgytis į 
šalis dėl blogėjančios ekonomi
nės padėties, O valdžia, atidė
liodama savųjų pinigų leidimo 
klausimą, turbut laukė ste
buklo iŠ vokiečių markės. Bet 
ilgainiui pasirodė, kad valdžia 
ne stebuklo laukia, bet pildo 
švehtą kun. Vailokaičio valią. 
Nes Lietuvą valde Seimas, Sei
mą — krikščionių dem. blo
kas, bloką ■— kum Krupavi
čius, kunigą Krupavičių — 
kun. Vailokaitis ir jo bankai 
bankui reikėjo dėl geresnio 
biznio, kad savų pinigų nebu- 
tų*' ' ' ' ' ’

Bet ar tai kun. Vailokaitis 
prisisotino, ar ministerių kabi
netas pakėlė maištą prieš 
Šventą . kun. Vailokaičio valią, 
tik pamažu pradėta rūpintis 
savo pinigų leidimo reikalu,

Užgimimas lito neapsiėjo be 
įvairiausių gandų, aiškinimų, 
spėliojimų, žmonės, gyveną iš 
algos, padienio uždarbio, matė 
lite išgelbėtoją nuo bado mir
ties; ^larazitai-spekuliantai tik 
trynė rankas, tikėdamiesi ge
ro pelno iš to.

Žodis “litas” skambėjo vi
sados ir visur, nes nebuvo žmo
gaus, kurio pinigai neliestų.

Taip besiaiškinant, įstatymu 
įvedamas litas 'apyvarton, čia 
atsitjko tikras Babilonijos su
mišimas: valdininkai, gaudavę 
menesiui 1500 auks.; dabar ga-

VO30000 auks.; prašymai buvo 
apmokami 80 auks. žyminio 
mokesnio, dabar 3000 auks., 
laiškas į užsienį pirm kaina
vo 10 auks., dabar 200 auks. 
Krautuvninkai taip išsišranka- 
vo, kad pakėlė kainas keliasde
šimt kartų. Aplamai, gyveni
mas taip pasunkėjo, kaip nie
kuomet dar. ,

Litas plačios visuomenės 
sutiko prielankiai; tik dalis 
kaimiečių, Prityrimo pamo
kintų, “nusvilusių” porą kar
tų, litą už savo tikrą vaiką kol- 
kas susilaiko pripažinti ir ne
rado didelio noro jį į šiltą gūž
telę tupdyti. —-Pv B.

Piliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laliakortė butų pirkta pas The 
Royal Maln Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Ordtina”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

grma.. j. t į. „i------------------------im_ |

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIŲ PATAEIMV8

"•.T?
ii

T

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

MAJESTIf*
Monro© gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

Šventėmis 
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmiad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

3000 VĖLIAUSIŲ
SKRYBĖLIŲ, $1
Bais didelis išpardavimas, $5, $6, $7 

Skrybėlės po $1.00

MOTERIMS

Moterims SKRYBĖLĖS — Jū
reiviškos , turbaninės ir dresinių 
pavidalų. Aksomines skrybėlės su 
strusio, povo plunksna ar kailiu. 
Taipgi gėlėmis puo
štos, $1

Merginoms skry- i 
bėlės. — Didelių ir 
mažų pavidalų, me
taliniais ir gėliniais 
aptaisalais, $1

Mergaitėms skry 
bėles. — Vebrines ir 
aksominės — Krim- 
nier kombinuotės, $1

GERA NAUJIENA

500 Naujausių 
Drąsių

MATERIJOS. — Nepapra
stai geros dresės vienų vil
nų veliūrinių seržų ir tvy- 
dų, gražiai išsiuvinėtos ir 
karoliuotos. Visų dydžių.
PAVIDALAI. — Naujomis 
tiesiomis linėmis, bliuzi- 
niai modeliai, rėmuotais 
šonais ir nelygaus efekto 
sėjonas. Mėlyni, tamsiai 
rusvi ir kopenhaginiai, $8 
vertė

Palminės Alyvos 
muilas

Tikros palmių alyvos muilas, 
tik 4 vienam, 
šmotelis po

Jung. Valst. Vald
žios šluostai

Naujutukai Jung. Valst. Vald
žios medicinos skyriaus šluostai, 
minkšti ir sugeriami, vienam 
tik 6 71/2C
— po .................. ’ ■ M

Nieko Nėra 
Perdaug Gero Del 
Kūdikiu. Duokite Geriausi

KLAUSYKIT VYRAI IR

Geras maistas ir geras prižiūrėjimas padarys 
kiekvieną kūdikį sveikti ir tvirtu. Jeigu jus 
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pagelba turi būti

EAGLE B R AND
(CONDENSED M ILK i ......................

Motinos per tris gentkartes vartojo ji, jeigu josne- 
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada 
rė greitą ir pastebėtiną augimą kaip tik tapo pradėta 
maitint su EAGLE BRAND. . t

Iškirpkite ir pasiųskite ši pagar- _
silriiną į The Borden Co., New 
York ir gausite visus patariniils

ŽSSfct ir nurodymus, kaip ji vartoti lie- 
tuviu kalboj visai veltui, 

taipgi ir puikią kūdikių 
knygą.

m

MOTERS!
Čia yra nematyta proga gauti 
tinkamus daiktus Kelčdoms — 
urminėmis kainomis. 1. Pas
tatomas laikrodis, artistingai 
graviruotas, bus pagražini
mu net turtingų žmonių na
mams. Jis turi gražią Ame
rikos vėliavą, palmės lapus šo
nuos reljefihio darbo. Šitas 
laikrodis yra importuotas iš 
Vokietijos, jis turi plieno kon
strukcijos vidurius, laiko laiką 
gerai ir yra garantuojamas 5 
metams; skaitmeninė plotmė 
turi auksuotus kraštus % co
lio. 2. Tuščiašuvis pištalietas 
atlaužimas, labai stipriai pa
darytas ir gražiai apibaigtas.
3. Skutiklis įportuotas iš Vo
kietijos, geriausios' rūšies, pats 
vienas vertas mažiausia $3.00.
4. Žaislinis bandžio yra gražus 
muzikinis instrumentas ir leng 
vas groti kiekvienam. ' šitie

keturi daiktai bus parduodami dirbtuvės kainomis, tik už $4.98 iki Kalėdų. 
Prisiųsk 50 centų pašto ženkleliais persiuntimo ir supakavimo išlaidoms apmo
kėti, o už prekes užsimokėsi kaip gausi jas namuose; patenkinimas užtikri
namas. RAŠVK ŠIANDIEN. MAJESTIC TRADING CO., Dept. C. — 604, 
728 No. Robey St., Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofiial

127 N. Dcarhorn St., Room 1111-11 
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminks ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerta Leavitt SL • 
Telophono Canal 2552

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 1 
tus ir padirba visokius Dokumen- I 
tus< perkant aiba parduodant Lo- j 
tus, Namus, Farmas ir Biznius. Į 
Skolina Pinigus ant pirma morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

L.. . ■ . _2>

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 1
ADVOKATAS I

Ofisas Vidurmiaityj.
ASSOC1AT1ON BLDG. '

19 So. La Šalie St 
Room 1303 .

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.'; Hyde Park 8896 
------- .............   Ą

V. W. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53® 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI, 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.J 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės I 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki
Į,.. 9 Taky,  i.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 256®

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

'" ■■ ■ I i l. I

Sieninis Muzikėlis Laikrodis
Pargabentas iš Europos

4 vienam Laikrody 6 Flieno Rekordai DYKAI
Pasižiūrėk į šitą stebuklingą vėliausiai išrastą muzikaliu} laikrodi, ir iš vieno .paveikslo 

pamatysi jo vertę. Jis turi vertę ne tik kailio nepaprasta naujanybė ir artistingas darbas, 
o ir kaipo praktinga kombinuotė, kurios dar 
nėši nibkur matęs jokiame kitam laikrody. Ši 
tame laikrody yra šitaip: 1. Gražus didelis 
sieninis laikrodis; 2. Nematyta muzikinė
kombnuotė; 3. Muzikinis budytuvas; 4 Pa
statomasis laikrodis. Buvo apdovanotas pir- 
<na dovana Pasaulio Parodoj. Tai nėra pa
prasta medinė dėžė su įdėtų į ją laikrodžiu 
ir muzikinio badymo įtaisymu, o geriausia 
ttigšČiausios rūšies medis, rankomis apibaig- 

as, ir gražiai .išdrožinėtas puikiais rastais, 
kuriems lygių niekur nėra. Pryšaky yxa di
delės stiklo durelės, papuoštos išmargintais 
medžio rėmais, per kurias gali matyti laik
rodžio mechanizmą. Jis yra 20 colių augš- 
čio ir 11 colių pločio, turi labai stiprius plie
no spyrius

DYKAI
mechanybė 
stebėtina kombinuotė ir todėl šitas laikrodis 
galima vartoti kaipo paprastas muzikinis 
instrumentas, arba budintuvas ir jei nori 
būti prižadintu rytmety tik nustatyk laik 
rod*| pageidaujamam laikui ir graži meliodi- 
ja prikels iš miego. Galima groti kada tik 
nori ir kaip ilgai nori.

Šitks. laikrodis bus džiaugsmo šaltinis vi
sam žemynui ir patvarus papuošimas jūsų 
namams. Kiekvienas gėrėsis jo nuostabio
mis savybėmis ir puikia muzika. Jis nuva- 
ris nesmagumą ir pavargimą po dienos dar
bo, ar šventėms atėjus. Įsigyk j j pirmuti
nis sdvo apylinkėj — parbdyk savo numa
nymą apie vertes, nes šitas laikrodis yra 
veltas mažiausia $26, o yra siūlomas šita 
speciale kaina tik trumpam laikui, kad 
grbičiau j j išplatinus. Šitas laikrodis yra 
dirbtas Eurdpoj ir mes esam vienintelė fir-

• mn šitoj Raly, iš kurios jis galima gauti.
MU8Ų SI’ECIALĖ KAINA TIK TRUMPAM 

LAIKUI

ir labai gerai laiko laiką.
Mes duosim absoliučiai dykai 

su kiekvienu laikrodžiu ŠeSis 
parinktinius grojus. Muzikinė 

yra sujungta tiesiai su viduriais

apturėjus

10 Dienyi Dykas Išbandymas. — Nesiusk Pinigu,
Parašyk savo pavardę ir adresą ant kupono žemiau ir prisegk dolerinę už prisiuntimą 

if supakavimą, o mes pasiųsime stebėtiną sieninį laikrodi 10 dienų DYKAI IŠBANDYTI. 
Meš duosime 6 plienines muzikines plokštes VISAI DYKAI. Užmokėsi, kaip bus atsiųsta 
nedaugiau kaip $12.95. Grok 10 dienų ir jei nebusi pilnai patenkintas, atsiųsk mums at
gal geram Stovy, bėgiu 10 dienų, pakiniu apdraustu paštu, o mes sugrąžinsime pinigus.

NELAUK. PRISIŲSK KUPONĄ šlANDltNl

GRAND NOVELTY COMPANY, 
1348 Wcst Augusta St., Dept. 11, Chicago, III.

čia jdedu $1 Malonėkit prisiųsti man Stebėtinąjį sienini muzikini laikrodį. Aš užmo
kėsiu jums kaip apturėsiu $12.95, nedaugiau. Aš gausiu 6 parinktinius grojus visai DYKAI 
Laikysiu laikrodi 10 dienų dykam išbandymui. Jei man nepatiks yižowbyowoyowoyooooon 
siu jj jums atgal geram stovy, pakiniu paštu apdraustą, o jus man sugrąžinsite pinigus,

Adresas ........................... .................................................... t............................ '■................................
i

Vardas ....................... ............................................................................................................. ........... ..............

Miestas .................................................................. . ...... Valstija ...............................................

—-...... 1 ..........

Tel. Randolph 901

Emory Smiih
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris 

Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308
Chicago, III.

Phone WentWorth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom į namus. Užtikriname goriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID,

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

Tol. Lafayette 4228
Plnmbing, Heatiug 

Kaipo lietuvis, lietuviams vif?ado« 
patarnauju kuogeriaoniai,

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicafo. III. 

V-—---.............. ...........

PLOSČIAI PLOŠČIAI PLOščIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau inegu 
kitoj krautuvėj 4nicste. Musų kainos 
eina nuo $10.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didele daugybė grynai vilnonių plo- 
šČių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45. ♦

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų, prekybai. 
1401 S. Halsted St. 739 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieuiais.
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Kada žmogus pradėjo 
savo kaktą raukyti

RACINE, WIS.

A.L.T.S. 35 kuopos buvo su
ruoštas nemažas programas 

, Dania Hali, 
susirinkę apie 
pas mus skai- 
tiek susirenka, 
nusisekė gerai, 
kiek ir buvo 
pažymėti bent

gų, tai galime suteikti jų ir 
Lietuvos draugams.

LSS. 14-ta kp. laiko susi
rinkimus kiekvieno mėnesio 
po 15 d. penktadieniais knygy
no kambary. Taigi vietos lie
tuviai, kurie pritariate socia
lizmo idėjai, ateikite prisirašy- 

Dabar* mokestis
įstojimo nėra jokio.

—Zigmas.

ti prie LSS. 
pigi;

ROCKFORD, ILL.

šis bei tas.

<L25 
davė

Neminėsiu apie vie
nutis! us” dalyvavusius

Koncertas: Lapkričio 
Liaudies Vyrų choras 
koncertą, 
tinius
koncerte, — gaila laikraštyje 
vietos; paminėsiu tik, kad jau 
nas D. Baranauskutis, vos dar 
13 metų amžiaus, bet valdo 
pianą taip, kaip kuris butų

Publikos buvo 
porą šimtų, kas 
tomą daug, jei 
Pats programas 
Kas belo, kad 
trukumų. Turiu
tuos asmenis, kurie to yra ver
ti.

Pirmiausia vaidinta viena- 
veiksme drama “Vagis.” Vagio 
rolę turėjo M. Matkus, Advo
kato — M. Kasparaitis, Hele
nos —- A. Šimonytė. Kad ir 
pirmą kartą tepasirodė vienok 
vaidino neblogai. Antras vei
kalas buvo “Jaunystės Karš
tis.” Kaipo komiškas dalykė
lis pubbkai suteikė juokų. Ma
rės rolėj buvo R. Balčikonytė, 
dar pirmu sykiu dalyvauja,
bet atliko neblogai. Tado rolę! studijavęs keletu metų. Apart 
turėjo M. Matkus. Velykienės piano, tam jaunuoliui, sako 
— A. šimenytė, Velykio — M.'sckasi ir šiaiP' mokslas, nes 
Kasparaitis. Visi pasirodė esą'jau dveji metai kaip lanko vi- 
fiobus lošti. Apart tų dviejų'dūrinę mokyklą. Toliaus, čia 
veikalėlių dar buvo tinkamai buvo keturi ehieagiečiai, su p. 
apdengtas piemenėliu nesenai Kvedaru priešakyj. Apie Kve- 

J darą turiu pasakyti tiek: jis

Pirma negu mes pradėsime 
pasakoti, kaip žmonės 6,000 ar 
7,000 metų tam atgal pradėjo 
rinktis į miestus ir sudaryti ką 
daugiau, negu palaidai sunertas 
gentes, kurios iki toi buvo augš- 
čiausiomis politinėmis draugijo
mis, tenka pasakyti šis tas apie 
tuos dalykus, kurie dėjos tose 
smegenyse, kurių angį ir išru- 
tulą iš beždžionžmogio stovio 
nusekame per 500,000 įlietų.

Ką žmogus manė apie save ir 
apie pasaulį tais nutolusiais lai
kais?

Iš pradžių jis manė labai ne
daug, išskiriant pačius artimiau
sius daiktus. Iš pirmo jis buvo 
labai užimtas galvojimu apie to
kius dalykus: “Ve meška; kas 
man daryti?” Arba “Štai vove
ris; kaip ji man pagauti?”

Iki kalba tapo šiek tiek išru- 
tulota, nedaug galvojimo galėjo 
tebūti už paties prityrimo ribų, 
nes kalba yra minties įmonė ly
giai taip, kaip knygvedyste yra 
verslo įmonė. Ji užrašo, nusta
to ir padeda minčiai įsigriebti 
į vis painesnes sąvokas. Ji yra 
proto ranka, kuria jis paima ir 
laiko.

tortinius veiksmus apie ją.
Piešiniai, net vėlesniojo laiko 

senosios akmens gadynės žmo
gaus, neparodo, kad jis kreipė 
domės į saulę, mėnulį, žvaigždes, 
ar medžius. Jis buvo užimtas 
tik gyvuliais ir žmonėmis. Gal 
būt jis priėmė dieną ir naktį, 
saulę ir žvaigždes, medžius ir 
kalnus kaipo daiktus esančius 
gamtoje lygiai taip kaip vaikas 
priima savo valgio laiką, ar laip
tus į savo kambarį.

Kiek mes galim spręsti, jis ne
braižė fantazijų, šmėklų, ar to
lygių kitų daiktų. Stintinių žmo
nių braižiniai yra bebaimiai kas
dieniniai daiktai, nieko juose nė
ra, kas butų kokiais tikybiniais, 
nematomybiniais jausmais. Vi
suose jo kuriniuose vargu bau 
yra kas tokio, kas galima butų 
palaikyti tikybiniu, ar slėpinin
gu simboly. Be abejo jis tupė
jo savo gyvenime tam tikrą ap- 
štį to, kas vadinama fetišybe; jis 
darė tokius daiktus, kurie, mes 
žinom, yra neišmintingi, kad pa
siekus tam tikrą tikslą; tai tiek 
fetišybė tereiškia; ji yra tik 
klaidingasx mokslas, paremtas 
spėjimu, ar klaidingu panašumu 
ir savo budu visai skiriasi nuo 
tikybos. Be abejo, jį sujudinda
vo jo sapnai, o jo sapnai kar
tais susimaišydavo pas jį galvoj 
su jo 'budimais įspūdžiais ir jį 
stebino.

Del gražių ir naudingų 
dovanų Kalėdoms!

Klausk Jūsų pardavėjo.
/

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S't., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki

5, nuo C iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
,■ Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka-
, re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
i 8261 So. Halated St., Chicago, III.

---------....--- ------------------ ---------L
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EKSKURSIJA
į Tėvynę

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13

iKNew Yorko į Bremeną, 
o iš ten gelžkeliu per Eitkū
nus į Kauną.
Nematyta proga tiems, kurie nori 
praleisti Kalėdas savo mylimųjų 

draugystėje. Ra
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apio nepaprastus 
trečios klesos pa
togumus.
Trečios klesos 
kainos iki
Blemeno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.30

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevičia 
United States Lines 

45 Broadway, New York 
92 S'tate St., Boston, Mass.

110 S. Dearborn St., Chicago, III.
U. S. SHIPPING BOARD.

“Kaledinis Kliubas”
Padaryk Kalėdas 1923 

“Labai Linksmas” 
prisidėdamas šiandien 
prie musų Kalėdinio 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia mokėti prisira
šant.

y 
i

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halated St., kampaa 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigus! 
Akuieri- 

os kolegė 
ą; ilga 
praktika- 
ufli PentfR 
silvanijos 
hospital^ 

>e. Pasek* 
n ingai 
tarnauja 

iria gb» 
tymo. Du« 
la rodą 
mokiose 
<ose ir 
otriuose 
caluose 
erims
merginoms.

Il
ki-

mo
ii

H RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas par II 

metų kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akušeris.

Gydo altrais ir chronlikaa ligas, 
▼yru, moterų ir vaiki pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį. 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

t 'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

K akt. Drexal 951 
Boulevard 4186

8313 So. Haiated S't.atvykęs iš Uetuvos vaikiukas 
Deklemavo “Mažas piemenė
lis, didis vargdienėlis.” Publi
ką sugraudino savo grau
džiais balseliais sudainuoda- 
mos, po deklemacijos, tą pa- 
čią dainelę “Mažo piemenėlio” j «1 dainuotojas. Apie P. Dau- 
p-lės P. ir M. Petkiutės ir lalP Pat galima pasakyti,
Klapatauskaitė. Dar buvo <lai-ikad Jis turi pusėtinai gražų 
nos: “Močiutė mano,” “Priro- tenoro balsą, tik jam reikia 
dino seni žmonės” ir dvi anglų dar gerokai pasilavinti jį val- 
kalba. P-lė E. šimeliuniutė dyti. Apie kitus du, t. y. p.p. 
tiek patiko publikai su 
“stumbling” šokiais ir tam tik-, ^ie^’ kQd kaipo 
romis dainelėmis, * kad buvo nyeuki, bet už kvartetą paini- 
priversta aplodismentais antini asmenys tai nusipelno pa- 
sykiu pasirodyti. Tai yra gabi 1 fiajjma sakyti pavy- 
šokikė. Atlikta manologas “Pa-j ~ 
ti pasileido.” Vyro rolę lošė į 
silpnai, bet moterės Daračiu- 
tė (Misirodė šauniai. Kunigo 
monologas irgi silpnai išėjo. 
Mažas '_________ _______
“Aš turėjau arklį seną.” Už- ,z°hucijoj sakoma: “Mes Ame- 
baigta programas sugiedojimu š Lietuviai, kurie remiame 
Amerikos ir (Lietuvos imnų. Į ietuyą ir 1.1, ir pasirašo trys

Pradedant programą ir tarp- 
aktuose griežė septynių muzi-j 
kantų orkestrą direguojama p.1 
Walter J. Putmano. Mes raci- 
niečiai turime gėrėtis ir džiaug

turi vidutinišką baso balsą, ir 
jeigu jis išmoktų geriau užsi
laikyti ant estrados ir dainuo
tų daugiau natūraliu balsu, ne
gu dirbtinu, tai pusėtinas bu-

dyti. Apie kitus du, t. y. p.p. 
Vėbrą ir Sadauską, /pasakysiu 

solistai jie

ko labai puikiai.

Nesenai skaičiau “Naujieno
se” iš šios kolonijos protesto 

i rezoliuciją prieš Lietuvos val- 
vaikiniukas padainavo ;džios patiektą registraęiją. Re

Laikais kalbos dar nesant.
Pirmapradis žmogus, pirma 

negu jis galėjo kalbėti, gal ma
tė labai vaizdžiai,, mėgdžiojo la
bai sumaniai, žestus darė, juo
kės, šoko ir gyveno, nedaug gal
vodamas apie tai iš kur jis at
ėjo ir kanr jis gyveno. Jis, be 
abejo, bijojo tamsos ir griaus
mo, ir didžiųjų gyvulių, ir kei
stų daiktų ir tų daiktų, apie ku
riuos jis sapnavo ir, be abejo, 
jis darė visokius daiktus, kad 
išprašius sau laimės, ar įtikus 
įsivaizdintoms galybėms uoloj,, 
gyvuly ir upėj. Jis nematė aiš
kaus skirtumo tarp gyvų ir ne? 
gyvų daiktų; jei lazda jį skau
dino, jis ją spardė; jei upė pu
tojo ir tvino, jis manė, kad ji 
arši.

Jo mintis gal buvo to paties 
lygio, ką dabar akylo mažo 4 ar 
5 metų vaiko. Jis turėjo tą pa
tį smailą, pereinamą neišmany
mą ir tuos pačius trukumus. Bet

Telefonai:

DETROIT, MICHIGAN

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

DETROITU MĮCH.
Ofiso valandos: 1—^3 dieną

Tel. Market 6234, Market 4526

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardanl 

Detroit, Mich.

Iowa State Savings
Bank

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas!

3149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedaliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Kalėdoms Ekskursija

asmenys^ kurie, aš galiu “be- j kadangi jis kalbėjo mažai, ar vi- 
j^yti , nėra pridėję piršto pa-'saį nekalbėjo, tai jis negalėjo 
, lėmimui Lietuvos. Geros akys perduoti vaizdų, atėjusių pas jį 
dūmų nebijo. RocK—Fordas, ir išrutu'loti kokią padavą, ar sū-

tis turėdami savo tarpe tokį 
gabų muzikos mylėtoją kaip 
yra Walteras Putmanas. Jau 
jį matome ne pirmą sykį lie
tuvius linksminant. Geistina, 
kad dažniau tokių programų 
butų rengiama. —Meldinietis. t

BALTIMORE, MD.

Laukiama Jean Longueto. i
Vietos socialistų partija ren

gia iškilmingas prakalbas Jean 
Longuetui. Prakalbos įvyks 
gruodžio 11 d. Lyric Teatre. 
Tai didžiausi Baltimorėj audi
torija. Tikėtų pardavinėtojai 
sako, kad perka tikėtus netik 
darbininkai, bet ir profesijos 
žmonės — daktarai, advoka
tai ir tt. Reikėtų, kad ir lie-. 
tuviai darbininkai pasiklausy
tų garsaus Francijos socialis-. 
tų vado kalbos. Kurie galėsite, 
nepraleiskite ( progos, nes to
kių kalbėtojų retai kada ten- j 
ka girdėti kaip Jean Longuet,; 
Karolio Markso anūkas.

Vietos lietuvių socialistų 
krutėjimas.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
14-ta kuopa nariais neskait
linga, bet šiek tiek vis tik vei
kia. Viena draugė Lietuvos so
cialdemokratams surinko au
kų apie porą dešimčių dolerių. 
Dabar L. S. S. 14-ta kp. susi
dėjus su LDLD. 25 kuopa su
rinko iš narių ir simpatiza- 
torių apie 200 egzempliorių 
įvairių knygų ir pasiuntė Lie
tuvos socialdemokratams. Tai 
yra naudingas darbas. Lietu
vos darbininkai neturi pinigų 
nusipirkti knygoms, o mes tu
rime krūvas perskaitytų kny-

Nancy Grigaliu- 
naitė, num. 387 
musų lietuve 
pardavinėtoja.

Mėnesiui
Daugeliui mano draugų bus linksma žinoti, kad aš vėl esu pas 

L. Kleiną. Atėję, klauskite num. 387, o aš jums patarnausiu pati. 
Antras augštas įtaisytas drabužių skyriui.

Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos nėra tokios didelės kaip 
lapkričio, menesį. Tai išlaidų mėnesis.

Jis atgabena Padėkonės Dieną, tikrojo švenčių sezono pirmtaku- 
nę, o su ja ir kalėdinių reikalų vykinimą. Bet —

Pati svarbioji lapkričio dalis yra ta, kad jis teikia užtenkamus 
patogumus pas L. Kleiną, ekonomingai prisirengti prie ateinančių
jų dienų.

To laiko pardavinėjimo įvykiai čia įvedama lapkričio mėnesį — 
pardavinėjimai reikmenų užlaikymui asmens ii’ namų gerume ir sma
gumuos.

Lininės prekės
Sidabriniai daiktai. <■
Virtuvės reikmens.

Sveterių Išpardavimas.
Ir daugybė svarbių vertę teikiančių išpardavimų, kurie bus šitą 

mėnesį. Tėmykite į musų langus.

IŠBLYŠKĘ ir LIESI
Daugumas jaučiasi persilpni dienos darbams. Jie 
dažnai turi šalįt, ar kosti, ar yrą išblyškę ar liesi. 
Jiems reikalinga gausi, maistinga

SCOTTS EMUISION
iš grynos vitaminus turinčios treskos kepenų aly- 
fvos stiprinimui ir sutaisymui jų gyvastinių

kūno jiegų. Taisyk atsparą kasdien Scotto 
Emulsija!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 22-23

Lietuvon
ATMINIMAS mylimų sau žmonių esančių Tėvynėj yra 

stiprus pas visus užsieny gimusius amerikiečius. Jei 
tamsta esi nutaręs aplankyti šituos sau brangius 
žmones, tai gali pralinksminti jų širdis savo atsilan

kymu ant Kūčių prieš Kalėdas ir pasigerėti smagia kelio
ne pats.

Ekskursija bus daroma vienu puikiausių ir greičiau
sių Jung. Valst. Valdžios laivų, laivu America, kur tei
kiama visos ištaigos. Ekskursijos rūpestingai prižiuręs 
žmogus gerai žinomas lietuviams p.-A. C. Rypkevįčia, ku
ris lydės partiją tiesiog į Kauną.

Šituo didžiuliu laivu jus važiuosit tiesiog iš New Yor- 
ko į Bremeną ir gelžkeliu per Eidkunus į Kauną.

Trečios klesos kainos:
Bremenan................$103.50
Kaunan....................$105.15
Vilniun....................$105.30

Pasiųsk Kuponą dėl informacijos apie šitą nuostabių kelionę.
REIKALAUK KNYGOS

Rašyk šiandie dėl pilnų infor
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valstijų laivus, 
plaukiančius į Europą. Jo
kių už tai pareigų neturėsi 
Pasiųsk blanką šiandien.
Informacijų apie laivų išplau
kimų ir laivakortes reikalau

kite adresuodami

UNITED STATES LINES 
Moore and McCormack, Ine., 
Roosevelt Steamship Co., Ine. 
45 Broadway, New York City 
110 Dearborn St. Chicago, III. 
92 State St. Boston, Mase.

Managing Operatore for

15

INFORMACIJŲ BLANKA
U. S. Shipping Board 

Passenger Dept. 683L7
Broadvray, New York City

Malonėkite prisiųsti man Jūsų kny
gutę veltui dėl autoritetingų faktų apie 
kelionę. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jungt. Valst. Linijos laivus i Europą ir 
iš anksto apmokamus keleivius.

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

U. S. SHIPPING BOARD

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

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

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

— Adresuokite —

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

■ ■ ■ ........................................................................ ............................................. .......... .................................. v- . . ............................. ............................. - ----------------J

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrilkų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dresel 2880

M

Sveikatos ę- 
Gelbėtojas 
čia 
k i a i 
kaip 
būti 
sveikam 

ligos paei- 
Pilvelis 

svarbiau- 
dalis kūno man

— j„- 
labai aiš-
parodo 

galima 
žmogui 
ir ii

BRAJN 
EYE3 

k£AKS 
NOSE 
THROAT 
ARMS 
>OF>RT 
LUNC3 
LIVER 
STOMACH 
PANCREAS 
SPI.EEN , 
KIONEVS 
SMALL BOWIX 
LARCE DOWE1. 
CJENITaL ORCANI 
TIUCHS «. UEGS

kur 
na. 
yra 
šia 
mašinerijos.
Neatsakantis maistas ir gėrim-as, pa
gadina pilvelį. Pirma priežastis at
sitinka, — kepenai nebemaitina krau
ją, kraujas pradeda slabnčti ir tuo
met pradeda slabnėti kitos svarbiau
sios* dalys kūno ir tuomet tikrai at
sidaro šaltinis ligų. Tai yra ginklas 
atsiginti užpuolusias ligas, kad pa- 
jaučiant skilvy negerumą, tuojaus 
reikalauk Sveikatos Gelbėtojo Bit- 
terio (viena bonka $1.00). Taipgi už- 
laikom visokių gyduolių nuo kiek
vienos ligos.

DRUG CHEMICAL CO.
J. Baltrėnas, Prop.

2500 W. Pershing Rd., Chicago, 
Phone Lafayctte 0919.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akulerkti
3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

Paaek-
patamau- 

ju prie gimdymai. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatiškų 
rėjimą. 
patarimus 
terims Ir 
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

III.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iŠ- 
siusime Circlet. Slzes34t?4a, 

Nemo Hygienic-Fashięn Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

| ‘ \ .1 . ..— A_____.__________ __________,________________ L.

...... . . . . . .... .____ __________________________________________ . , - ..... ............... ..................... ....

teikiu 
trižiu- 
Ecodu 

mo- 
mergi-

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

Telefonas) Boulevard 7048

: DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas ■

4712 South Ashland Art
B arti 47-tos gatvls

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas B 

Leavitt St. TeL Canal 8888.
Rsridencija 8114 W. 4M 8L 

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

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

Optoactrtat 
T«L BOU lerard M8Y 
4848 S. Ava.
Kampas 494m sat 

s-r« Ma. ■■
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Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ................................ .......... $8.00 .
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Trims mėnesiams......-..... ..........2.25
Dviem mėnesiam ___________  1.75
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Metams —___ ___ $7.00
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Revolveris 
prie kaktos.

Francijos valdžia nutarė 
galutinai užgrobti vokiečių 
Reino kraštą ir užimti du 
trečdaliu Ruhro apskrities, 
jeigu Vokietija neužmokės 
sausio mėnesyje reperacijų. 
Francijos valdžia mano, kad 
Vokietija neapjeigsianti už
mokėti reikalaujamos su
mos, todėl ji jau dabar daro 
smulkius planus to savo nu
tarimo jvykinimui.

Telegramos praneša, kad 
Anglijos valdžia pasižadėju
si nesipriešinti tam Franci
jos žingsniui, atsilygindama 
jai už tai, kad ji (Francija) 
davusi žodį remti Anglijos 
reikalavitnus sulig naftos 
šaltinių Turkijos teritori
joje.

Anglijos valdžia taip pat, 
kaip ir Francijos, žino, kad 
Vokietija neturi iš ko mokė
ti repefracijas. Reiškia, jie
dvi abi sutinka, kad Vokie
tija turi būt pasmaugta. Ir 
atsibeldęs iš Francijos Cle- 
menceau mėgina gauti Ame
rikos pritarimą tam budeliš
kam darbui!

Nejaugi šios šalies žmonės 
nepakels griežto balso prieš 
tai?

Liberalizmas ir 
socializmas 
Lietuvoje.

Komunistų 
“partija ’ žlugo.

Po lapkričio 7 d. rinkimų 
komunistinė spauda ' su 
džiaugsmu pranešė, kad 
New Yorke Socialistų Parti
ja “visai nusmuko”, kadangi 
jos kandidatas į gubernato-

65,000 balsų. Tuomet mes 
paklausėme, o kiek gi balsų 
gavo komunistinės “darbi
ninkų partijos’’ kandidatai.
4 musų paklausimą ta 

spauda iki šiol neatsakė nie
ko. Bet dabar mes patiria
me jos tylėjimo priežastį.

Pasirodo, ve kokių “milži
niškų laimėjimų” turėjo rin
kimuose New Yorko komu
nistai:

Visame New Yorke jų

Amerikos sandariečių 
spaudoje ne kartą buvo iš
reikšta nuomonė, kad socia
lizmo idėja esanti “svetima” 
Lietuvos žmonių dvasiai.
Bet faktai rodo, kad ta idėja rius, E. Cassidy, gavo tiktai 
yra artimesnė Lieuvos žmo- ‘ 
nių dvasiai, negu liberalizmo 

. idėja.
Gryniausia liberalų parti

ja Lietuvoje yra Santara, 
kuriai vadovauja p. Leonas. 
Vienok ta partija neįstengė 
pravesti į St. Seimą nei vie
no atstovo, o į paprastąjį 
Seimą net kandidatų nesta
tė. Rėmė liaudininkus.

Liaudininkų gi partija, 
kuri iš visų Seimo partijų 
yra labiausia panaši į libera- kandidatai surinko apie...700 
lūs, vis dėlto gana žymiai balsų. Tame New Yorke, 
skiriasi nuo liberalų . Ji va- • kur randasi komunistinės 
dina save socialistine parti- “darbininkų partijos” cent-

Įja ir net yra prisidėjusi prie ras; kur eina centralinis jos 
antrojo socialistų Internaci-1 organas “Worker”; kur ji 
onalo. Galima pripažint, kad 
liaudininkų socializmas yra 
labai balzganos spalvos, vie
nok — šiaip ar taip, jie vis
gi stengiasi pasirodyt Lietu
vos žmonių minioms ne kai
po liberalai, o kaipo socialis
tai.

Rinkimuose į Seimą liau
dininkai, kaipo partija, pra
vedė tiktai 5 atšovus, kuo
met kita, grynai socialistinė i 

I pariją, socialdemokratai, 
pravedė 11 atstovų. Ir tai, 
nežiūrint to fakto, kad ir iš 
dešinės, ir iš kairės pusės | 
buvo vedama didžiausių pa
stangų atitraukti nuo social
demokratų darbo žmones.

Krikščionys demokratai 
šitam tikslui yra suorganiza
vę Darbo Federaciją. Pas
kutiniuose rinkimuose ji ga
vo 100,000 suviršum balsų. Iš 
“kairės” socialdemokratus 
šlykščiausiu budu atakavo 
komunistai, pasislėpę po 
“darbininkų kuopų” ir “var
gingųjų valstiečių” vardais;' 
jie surinko 51,000 balsų. To
kias pat atakas prieš sociaL 
demokratus vedė ir kairieji 
liudininkai, dengdamiesi “že 
mes ir laisvės”, “profesinių 

I sąjungų” ir “bežemių ir ma
žažemių” sąrašais. Jie stisi- 
žvejojo apie 8,000 balsų. Pa- 
galiaus, keletas tuksančių 
balsų teko “dalgininkams” 
ir kitokioms smulkios dema
gogų suorganizuotoms gru
pėms.

Apie 170,000 balsų, ku
riuos susigaudę visi šitie są-1 
rašai, priklauso darbinin
kams ir šiaip darbo žmo
nėms. Nors jie buvo at- 
krpetii prieš socialdemokra
tus, bet anaiptol negalima 
sakyt, kad jie sudaro palan
kią liberalizmo idėjoms dir
vą. Atvirkščiai, galima ne- 
abejot, kad šitie platus Lie
tuvos visuomenės sluogsniai 
ateityje urės tolyn vis la- 
biaus patekt poz socializmo 
įtaka.

Pridėjus juos prie to skai
čiaus Lietuvos darbininkų, 
kurie jau dabar balsuoja už 
socialdemokratus, susidary
tų daugiaus, kaip pustrečio 
šimto tūkstančių balsų, t. y. 
didesnė pajiega, negu šian
die uri klerikalų blokas.

Lietuvos klerikalizmo ga
lybę sulaužys ne liberalai, o 
socialistai — tik reikia jiems 
padėt apšviest ir suorgani- 
zuot darbininkų mases.

turi dienraščių įvairiomis 
kalbomis: žydų kalba — 
“Freiheit”, vokiečių kalba — 
“Volkszeitung”, lietuvių kal
ba — “Laisvę”, ir tt.

Daugybė apmokamų agi
tatorių, visa eilė laikraščių, 
gerai patepta organizacijos 
mašinerija — ir rezulatas: 
700 balsų, kuomet “visai nu
smukusi” Socialistų Partija 
gavo 65,000 balsų.

Atskirose valstijos legis- 
laturos rinkimų distriktuose 
balsai tarp socialistų ir ko
munistų pasidalino taip:

j Trečiam distrikte socialis
tinės Darbo Parijos kandi
datas gavo 12,212 balsų, o 
komunisinės “darbininkų 
partijos” kandidatas — 358 
balsus.

i Dvidešimtame distrikte 
socialistas gavo 5,252 balsu, 
o komunisas — 129 balsus.

Septynioliktam distrikte 
socialistas Claessens gavo 

j 5,518 b., o komunistas Olgin 
(žydų dienraščio “Freiheit” 
redaktorius) •— 1 balsą.

Po šitų “milžiniškų laimė
jimų” darosi suprantama, 
kodėl Amerikos komunistai 
dabar staigu ėmė kalbėti apie 
įsteigimą tokios Darbo Par
tijos, kokia gyvuoja Didžio
joje Britanijoje, kuomet pir- 
miaųs jie pačią Darbo Par 
tijos idėją maišydavo su 
purvais. Jie pamatė, kad su 
savo bolševikišku tavoru jie 
negali prieiti prie minių.

Šiandie yra aišku, kad ko
munistinė “darbininkų par
tija”, kuri pernai per Kalė
das buvo įkurtas, jau yra la
vonas. Nesuprantama, kam 
komunistai dar šaukia atei
nančioms Kalėdoms jos su
važiavimą. Lavoną reikėtų 
tuojaus laidoti, nes kitaip ji
sai — pašvinks.

Apžvalga
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NEAPGALVOTAS DARBAS.

Maskvos Operos namuose 
Leninas pasakė prakalbą. Iš
trauką iš tos prakalbos 'randa
me ‘Laisvėje.” Tarp kitko ten 
sakoma:

“Kada mes pasiryžome se
nąją Rusiją persidirbti į 
naująją Rusiją, mes turėjo
me atlikti daug laužymo 
darbo, ir gal mes perdaug 
laužėme. Mes neturėjome 
laiko apgalvoti arba pas
verti, kad įneš gal perdide- 
lių auką nešame. Tai buvo 
kova su senąja visuomenine 
tvarka, ir mes turėjome 
veikti, o ne apmislinėti.”
Stebėtinas prisipažinimas: 

iki šiol bolševikai dirbo negal
vodami. O kada jie pradėjo 
galvoti, tai jiems vėl prisiėjo 
grįžti prie tos pačios ekonomi
nės politikos, kurią^ jie per 
ketverius metus griovė. Bet 
Leninas džiugina savo pasekė
jus, kad visgi Rusijoje neužil
go bus socializmas įvestas. Ji
sai sako:

“Komunistai yra tik 
ža partija, o jai lemta 
dirbti galingą Rusiją, 
mes dar nepadarėme,
padarysime — turime pada
ryti. Jei tik dirbsime, kaip 
reikiant, įtempę savo jėgąs, 
tai "kurią nors dieną greitai 
mes galėsime vėl padaryti 
permainą — vietoje dabarti
nės naujosios ekonominės 
politikos Rusijoje įvesti so
cializmą.”

Leninas nieku budu 
atsižadėti utopijos. Jis 

ma-
per-

To 
bet

negali 
baudė

prasilenkti su kapitalizmu ir 
įvesdinti Rusijos gyvenimą to
kion tvarkon, kuriai nė eko
nominiu, nė politiniu žvilgsniu 
Rusijos žmones nebuvo prib
rendę. Tą savo svajonę jis da
bar vadina neapgalvotu dar
bu. Bet dabar vėl jis ramina 
bolševikiškus kūdikius, kad igrei 
tai naujoji ekonominė politi
ka bus pakeista socializmu. 
Kokiu budu tą permainą gali
ma įvykinti? Juk turės praei
ti eįlė metų, kol Rusija atsi
griebs ekonominiai. Be to, ne 
taip jau labai senai Leninas 
sakė, kad Nepas (naujoji eko
nominė politika) įvedama 
“rimtai” ir “ilgam laikui.” O 
dabar jis jau žada “greitai’’ 
Nepą panaikinti, o jo vieton 
įvesti socializmą.

Tikras maigikas tas Leninas. 
Išleido vieną dekretą — susi
kūrė Nepas; išleis kitą dekre
tą — ir Rusijoje “greit” susi
darys socialistinė tvarka.

Tik bėda tame, kad pasaulis 
nesimaino pagal 'Lenino težins. 
Pagal įsakymą iš Maskvos ne- 
įvykę pasaulinė revoliucija; 
įsakymu negalima ir socialisti
nės tvarkos sukurti. Tatai žino 
visi, kurie nesvaigina 
proto utopijomis.

saVo

ŠVIESIOS GALVOS 
AIŠKINIMAI.

Amerikos klerikalai, nebėga 
lėdami įtikinti visuomenę, jog 
registracijos įstatymas yra ge
ras daiktas, pasikvietė talkon 
krikščion!iųl-<lemokra(tų parti
jos vadą, kun. M. Krupavičių. 
Ta Dievo dovanota galva para
šė A. L. R. K. Federacijai laiš
ką, kur tarp kitko sakoma:

“Einant prie Tamstų iš
kelto klausimo, būtent: prie 
pilietybės kalusimo. Steig. 
Seimas į konstituciją § 8 
įdėjo štai ką: Pilietybės tei
se įgijaina ir jos nustojama 
atatinkamu pilietybės įsta
tymu. Svetimos valstybės 
pilietis gali būti priimtas 
'Lietuvos pilietybei!, jeigu 
jis yra ; išgyvenęs Lietuvoje 
nemažiau, kaip dešimts me
tų’. Kai kas Jūsų nori ma
tyti, kad tas paragrafas yra 
nukreiptas svarbiausia prieš 
Amerikos lietuvius. Ne tie
sa. Nemanykite, kad mes 
ameirkięČiais bodimės. Mes 
juos gerbiame už jų nuo
pelnus tėvynei, laukiam Lie
tuvon grįžtant su kapitalais, 
su inteligencija, su inicija- 
tyva. Laukiam ne kaipo sve
timšalių, bet kaipo gerų 
brolių namo grįžtant, ir leis
dami įstatymus niekad jų 
nepamirštam. Tas konsti
tucijos paragrafas įdėtas 
prieš tikrus svetimšalius, ne 
lietuvius, nuo kurių užplū
dimo reik mums gintis įvai
riausiais budafs. Jį iššaukė 
pats gyvenimas.”
Laiškas prašytas labai diplo

matiškai, kaip ir pritinka dide
lės išminties žmogui. Ten niČ 
nieko nesakoma apie Lietuvos 
pilietybės šeštą paragrafą, ku
ris skamba sekamai:

“§ G. Žmonės, kurie ei
nant šio įstatymo § 1 ir jo 
pastaba, arba Lietuvos tai
kos sutarties su Rusija VI-jo 
straipsnio pirmąja dalim, 
yra laikomi Lietuvos pilie
čiais, bet gyvena svetimos 
valstybės teritorijoje, jeigu 
svetimoje valstybėje nėra 
naluralizavęsi, privalo per 6 
mėnesius nuo šio įstatymo 
paskelbimo dienos įsiregist
ruoti pas Lietuvos diploma
tinius atstovus ar konsulus 
užsienyj ir, pristatę jiems 
pilietybes išrodymus, išsi
imti Lietuvos pasus...,

“Gyvenantieji užsienyje 
žmonės, kurie atatinka šio 
įstatymo 1§ ir jo pastaboje, 
ar Lietuvos taikos sutarties 
su Rusija VI str. pirm daly
je, išdėstytomis sąlygomis, 
bot neįsiregistravo pas Lie
tuvos atstovus ar konsulus 
užsienyje ir neišsiėmė Lie
tuvos pasų šio § nustatytuo
ju laiku, gali atgauti Lietu-

vos pilietybę tik einant šio 
įstatymo 3 ir 4 §§ ir jų pa

pildymu nustatytuoju ke
liu ir sąlygomis.”

Tas paragrafas Amerikos 
lietuviams yra svarbiausias, 
nes neįsiregistravusius pilie
čius jis pastato į svetimšalių 
padėtį. Prieš tai ir keliama vi
si protestai. Bet to paragrafo 
kun. Krupavičius nė nebando 
aiškinti. Žinoma, jis aiškus ir 
be jokių aiškinimų,

Tiesa, kun. Krupavičiaus 
laiške mes* randame naują da
lyką. Jame sakoma, kad natu- 
ralizavusiems arba Amerikoje 
gimusioms lietuviams nereikės 
jokių prašymų padavinėti Mi- 
nisterių kaminetui. Jiems rei
kėsią tik savo valsčiuje išsi
imti vidaus pasas. Kokią reikš-* 
mę turės tas pasas — kun. 
Krupavičius nepaaiškina. Ne
suprantama taipgi ir tai, ko
kiame “savo valsčiuje” Ameri
koje gimęs lietuvis galės tą 
pasą išsiimti.

A. L. R. K. Federacijos sek
retoriui tie nieko neaiškinan
tys kun. Krupavičiaus aiškini
mai labai patiko ir jis suma
nė toJ<į pamokslėlį pasakyti:

“Taigi kaip matome visi 
sandariečių — tautiečių ir 
socialistų — bolševikų pro
testai neturi pamato, kurie 
rengė protestus ir tvirtino, 
buk visi lietuviai J. V. pilie
čiai gryžusieji Lietuvon tu
rėsią laukti dešimts metų, 
kad atgavus Lietuvos pilie
tybę. Jų tvirtinimai neata- 
tinka tikrenybei.”

Visų pirma tam ura patrio
tui reikėtų geriau pramokti sa
vo mintis dėstyti, ir nerašyti 
tokių sakinių, kurie yra palai
di, kaip barščiai. Kun.' Krupa
vičiaus laiškas taip “diploma
tiniai” parašytas, jog jį gali
ma išaiškinti taip, kaip kam 
patinka. Ar valsčiuje išsiimti 
pasai reikš pilietybės atgavi
mą, —< nieko tikro nepasaky
ta. Sakoma, kad amerikiečiai 
turės išsižadėlti Amerikos pi
lietybės, jeigu jie norės vėl at
gauti Lietuvos pilietybę. Kokiu 
budu tai bus daroma, — apie 
tai kun. Krupavičius nieko ne
sako.

Bet su Amerikos piliečiais 
pusė bėdos. Daug svarbesnis 
reikalas yra su tais amerikie
čiais, kurie nėra naturalizavę- 
si, o dėl nesiregistravimo bus 
iraradę Lietuvos pilietybę. To
rio “keturių vėjų piliečiai” ne
galės juk nė į Lietuvą grįžti, 
tad ėjus į savo valsčių kokio 
tai vidaus paso išsiimti.

Taigi kun. Krupavičiaus aiš
kinimai nič nieko naujo nepa
sako. Ten kalbama tik apie 
tuos lietuvius, kurie yra natu- 
ralizavęsi arba gimę Ameri
koje. O amerikiečiai juk pro
testuoja prieš registracijos įs
tatymą. Gi to įstatymo, ma- 
oma, nepajėgia nubaltinti net 

krikščionių piliorius Krupavi
čius.

IV. -iJj

PERVĖLAI ATSIMINĖ.

Pagalios, ir Vatikanas atsi
minė pripažinti Lietuvą. Bet 
delei to pripažinimo niekas di
delio entuziazmo nerodo. Jis 
dabar taip jau tinka, kaip 
garstyčios pavalgius mėsos. 
“Sandara” apie tai sako:

“Vatikanas pripažino Lie
tuvą — tokia žinia paskelb
ta. Ir ta žinia nemalonias 
mintis atneša. Lietuva — ka
talikų šalis, kunigų valdo
ma, ir papa yra paskutinis 
ją pripažinti... Vietoje jam 
pirmutiniam pripažinti, ‘jis, 
lyg ant juoko, kada jau jo 
pripažinimas Lietuvai nieįto 
gero negali duoti — pripa
žįsta Lietuvą. Butume jam 
buvę dėkingi, jei jis bųtų 
pripažinęs tais laikais, kada 
jo pripažinimas butų davęs 
mums moralę paramą, gi 
šiandien — ačiū už nieką!”

Sveikatos Dalykai
Kūno pasklaidos 

sistema.
Kad visos žmogaus kūno da

lys butų aprūpintos medžiaga 
vartojama jų ląstelėms kurti 
ir gyvybės palaikymo reikalin
gam darbui atlikti, tai turi bū
ti paskaidomoji sistema. Ji 
yra reikalinga visur, kur dau
geriopas darbas eina. Tas bū
tinumas pagimdė pasuly' ge
ležinkelių ir kanalų sistemas. 
Kūnas yra pats mažas pasau
lis ir jis turi pilniausią ir nuo
stabiai pritaikytą sistemą rei
kalingų medžiagų parupinimui 
ir išmatų prašaliu imui. šitos 
sistemos centru ir varomąja 
jiega yra šiVdis. Vaikščiotės 
įmone yra kraujas.

Prisižiūrėję kraujui randa
me, kad jis susideda iš van
denėto skysčiaus, vadinamo 
plazma, daugybėj mažų ru
tulėlių, raudonųjų rutulėlių ir 
nevienodų balsvų rutulėlių. 
Baltieji rutulėliai yra protop- 
lazminės (baltyminės) ląste
lės, turinčios 'jiegos judėti ii’ 
net išeiti laukan iš kraujo in
dų. Jie yra kareiviai ginantie
ji žmogaus kūną. Baltasis ru
tulėlis susidūręs su ligos diegu, 
praryja jį ir bando suvirškin
ti. Diegas savo keliu bando 
veistis rutulėlio viduj ir juomi 
maitintis. Jei ligos diegas ne- 
pergreitai dauginasi, tai bal
tieji rutulėliai išeina pergalė
tojais. Kraujas taipgi suteikia 
kitų medžiagų, kurios gal yra 
svarbesnės ir už baltuosius ru
tulėlius kovojant su liga. Vie
nos tų medžiagų užmuša ligos 
diegus, o kitos veikia prieš 
diegų nuodus.

Svarbiausiu raudonųjų ru
tulėlių uždaviniu yra išnešio
ti deguonį iš plaučių įvairioms 
gyvoms kūno ląstelėms. Jie 
turi savyje dažalą hemoglobi
ną, kuris neša deguonį ir su
teikia kraujui jo spalvą. Plaz
ma, begalo kompliktuotas 
skysčius, susideda didžiumoj iš 
vandens, bet jame yra mais
tingų ir išmetamų dalykų, ku
riuos suteikia įvairus kūno or
ganai. r |i jV

Kraujas pereina per visokius 
indus. Tie, kurie veda nuo 
širdies, vadinama arterijomis, 
o tie, kurie grąžina į širdį, va
dinama venomis. Arterijos, ei
damos nuo širdies, vis skaido
si, patapdamos vis mažesnė
mis ir mažesnėmis ir baigiasi 
mažyčiais, laibyčiais indeliais 
voratinklio indais. Šitie vora
tinklio indeliai susijungia ir 
padarė venas, šitaipos tolyd
žio teka iš širdies arterijomis 
ir voratinklio indeliais į ve
nas ir atgal į širdį.

Paprastai arterijos būva že
miau kūno paviršiaus, kur jos 
yra apsaugotos, bet jei uždėsi 
pirštą ant riešo, ar ant vei
do arti įrtisies, tai galėsi jaus
ti, kaip kraujas tvinksi. Ve
nos galima matyti ant rankos 
užpakalio; kur nors segtuku 
įdurus kunan pradučiam vo
ratinklio indelis ir kraujas bė
ga. Voratinklio indeliai išsis
klaidę po visą kūno audinį ir 
aprūpina maistu ir deguoniu 
įvairias gyvąsias ląsteles, iš 
kurių kūnas susideda.

Širdis yra raumeninė pajie- 
gos pumpa, susidedanti iš ke
turių tuštumų, dviejų auselių 
ir dviejų skilvelių. Ji yra 
kriaušės pavidalo ir stovi be
veik pačiam krutinės kaulo 
užpakaly. Kraujas ateinantis iš 
venų atgal, teka į dešinę au
selę, tuštumą patižusiomis sie
nelėmis. Iš čia per vožtuvą jis 
pereina į dešinįjį skilvelį, ku
ris yra / tuštuma labai storo
mis raumeninėmis sienelėmis. 
Iš dešisiojo skilvelio kraujas 
yra išvaromas per plaučių ar
terijas, ąėnas ir voratinklio in
delius, kur grynanglinis dvide- 
guonis atsiskiria, o deguonį 
sugeria raudonieji rutulėliai.

Grįždamas iš plaučių krau
jas įeina į kairiąją auselę; ka
da ji prieina pilna, kraujas 
pareina per vožtuvą į kairįjį 

skilvelį, šitoji tuštuma turi to
kias pajiegias raumenų sie
neles, kad ji pervaro kraują 
per kūną ir sugrąžina atgal į 
dešiniąją auselę. Kraujui perė
jus į skilvelį vožtuvas užsida
ro ir neleidžia jam grįžti. Pri
dėjus ranką kiek į kairįjį šoną 
nuo krutinės kaulo, galima 
jausti smarkus skilvelio susi
traukimas.

L.D.L.D. Reikalai.
Reikia gyvtsnio darbo.

Aplamai, L.D.L.D. reikalai 
ima gerėti. Kaip Centro sek
retorius <1. K. Matuliauskas 
praneša, tai šioj tai toj lietu
vių kolonijoj atgyja senosios 
kuopos, kuriasi naujos. Vis 
tai džiuginančios žinios. Taigi, 
kaip ir -Centro sekretorius kad 
sako, nebėra ko dejuoti ir ai
manuoti, reikia > tik gyviau vi
siems stoti darban ir organi
zacija veikiai atsigaus ir su
stiprės.

Noriu čia dar apie vieną da
lyką pakalbėti. Dabar . yra 
paskelbta nominavimas L.L. 

L.D. centro viršininkų 1923 
metams. Nominavimo blan- 
kos, kaip skelbia Centro se
kretorius, išsiuntinėtos visoms 
kuopoms. Čia ir susitinkame 
su kai kuriais keblumais. Se
nesniosios L.D.L.D. kuopos jau 
įgudusios veikti. Jų nariai su
sipažinę su organizacijos rei
kalais, pažįsta savo stropesnius 
ir gabesnius veikėjus ir todėl 
jiems lengviau orientuotis, ku
rie tinkamesni butų vesti or
ganizacijos reikalus, — tokius 
jie ir nominuoja Centro valdy
bom Kitaip yra su naujom 
kuopom, kurių nariai dar nėra 
arti susipažinę su L. D. L. D. 
judėjimu nė su jos darbuoto
jais. štai čia So. Omahoj tu
rime ką-tik įsikūrusią L.D.L.D. 
27-tą kuopą. Ji taipjau gavo 
viršininkų nominavimo blan
kas. Bet ve bėda: niekas kuo
pos narių, nepažindami arčiau 
savo organizacijos darbuoto
jų, nesusigaudo, kuriuos no
minuoti. Tat ir nutarė taip: 
ką kitos kuopos nominuos, su 
tais ir mes sutiksime.

Tai, žinoma, ne kaip atrodo. 
Bet ką daryti? Man regis, kad 
jeigu musų laikraščiuose butų 
daugiau rašoma žinių iš L.D. 
L.D. judėjimo, apie Centro ir 
kuopų darbuotę, vadinas, jeigu 
butų daugiau informuojama 
visuomenė apie organizacijos 
reikalus, tai ir naujų kuopų 
nariai veik susipažintų kaip 
su tais reikalais taip ir su sa
vo darbuotojais, o tada jie ge
riau žinotų ir ką statyti į cen
tro viršininkus draugijos daly
kams vesti.

—A. A. žalpis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Išspausdintam užvakar strai
psny “*1)^1 Lietuvos Seimo su
dėties” 1 sk. 16—15 cil. nuo 
apačios pasakyta: ...“stojusi 
gana smarkinu agitacijon Par
tijos”..., vietoj “agitacijon” tu
rėjo būt opozicijon.

2 sk. 3—4 cil. nuo viršaus 
pasakyta: “S.-d. frakcija neža
da nešti savo taktikos...” vietoj 
“nešti” turėjo bifti keisti.

Kiek žemiau, 17—18 eik pa
sakyta: ...“Seimo ir Partijos 
darbuose, jai skiria”... turėjo 
būt: S. ir P. darbuose, kuriuos 
jai skiria...
rr.'?.-r-i - ----------

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CO.
'v '

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai • Lietu

vos Atstovybėje.
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Iš Mokslo Srities
Europos pradinės kalbos

(Tęsinys), 
žmonės daugelio atspalvių ir 

spalvų.
Tačiau tarp skaitmeningų 

kliūčių ir trukdymų žmonių 
veislėmis maišytis buvo tam 
tikros didėses sienos, tokios 
kaip Atlantiko vandenynas, ž«- 
mės augštumos, kadaise augš- 
tesnes, o dabar pranykusius vi
durinės Azijos juros ir kitos 
tolygios kliūtys, kurios ilgiems 
laikotarpiams atskyrė dideles 
atmainų grupes nuo ki
tų didelių atmainų grupių. 
Šitos atmainų grupės labai 
anksti išplėtojo tam tikrus 
plačius panašumus ir skirtu
mus.

Daugumas žmonių atmainų, 
bet ne visos, rytų Azijoj ir 
Amerikoj dabar turi tiek ben
dro, kad turi gelsvų storų odų# 
tiesius juodus plaukus ir daž- 
nrii aiigštus žandikaulius. Di
džiuma Afrikos vietos žmonių, 
einant nuo Sacharos į pietus, 
bet ne visi, turi juodų, ar juos
va odų, priplotas nosis, storas 
lupas ir gauruotus plaukus. 
Spalvos ir plaukų Įvairumai.,* J•*< * a ,

Šiaurinėje ir vakarinėje Eu
ropoje daugybė žmonių turi 
šviesius plaukus, mėlynas akis 
ir rausvų veidų; o apie Tarp- 
žemines juras didžiuma yra 
baltodžių žmonių, juodomis 
akimis ir juodais plaukais. 
Juodi plaukai daugelio šitų 
tamsiai baltų žmonių yra tie!- 
sus, bet niekuomet nebūva to
kie stamantrus ir negarbanoti 
kaip pas geltonodžius žomones. 
Jie yra tiesesni rytuose, kai]) 
vakaruose.

Pietų Indijoje randame pilkš
vus ir tamsesnius žmones tie
siais juodais plaukais, o šitie, 
mums einant toliau į rytus, 
užleidžia vietų aiškiai gelto- 
niems žmonėms. Išmėtytose 
salose ir Pakvoj bei Naujoj 
Gvinėjoj randam kitų juodų ir 
pilkšvų žmonių eilę žemesnė- 
sės rūšies gauruotais plaukais.

Tačiau tenka turėti omeny, 
kad tai yra labai palaidas pa- 
skaidymas. Kaikurie žmonijos 
plotai ir atskiri užkampiai Azi
jos plote galėjo būti sųlygose 
panašesnėse į europinio ploto 
sąlygas; nekurie Afrikos plotai 
yra daugiau azijiniai, o ma
žiai! aiškiai afrikinis tyas.

Mes randame garbiniuotais 
plaukais, apyšviesia plaukuota 
oda tautų ainu Japonijoje. Oic 
savo veido išvaizda daugiau 
panašus europiečiams, kaip 
juos apsiaučiantiems gelton- 
odžiams japonams. Jie gali bū
ti užklydusiu baltųjų buriu, 
arba jie gali būti visai atski
rais žmonėmis. Mes randam 
pradžiapradžius juodus žmo
nos Andamano salose toli nuo 
Australijos ir toli nuo Afrikos. 
Labai panašus Į negrėnų krau
jų, ruožais randama pietų Per
sijoj ir kažkuriose Indijos da
lyse. Tai yra “azijiniai” neg- 
rėnai.

Tolygios sąlygos, tolygus 
žmonės.

Sunku Įrodyti, ar visai nega
lima įrodyti, kad visi juodi 
žmonės, australiečiai, Azijos 
negrėnai ir negrai paeina iš to 
paties kamieno; galima Įro
dyti tik tiek, kad jie ligus, ilgus 
laikotarpius gyveno ' tolygiose 
sųlygose.

Mums netenka manyti, kad 
žmonės rytiniame Azijos plote 
visi kitėjo viena kryptimi, o 
visi žmonės Afrikoj kita. Bu
vo didelių krypties srovių, tas 
tiesa, tačiaus buvo ir atgalinių 
srovių, sukuriu, priemaišeių, 
antrinių priemaišeių ir tekėji
mų iš vieno didžiojo ploto Į 
kitų.

Spalvuotas pasaulio žemla- 
pis veislėms parodyti nebūtų 
tik keturiais didžiausiais spal
vos plotais; jis butų nuteptas 
dagybe dažų *ir susipynusių 
šviesų, tai vientisinių, tai mai- 

»

šytų ir užeinančių viena ant 
kitos.

Valesniojo akmens gadynės 
laiko pradžioj—gal -10,000 ar 
12,000 metų tam atgal —(žmo
gus kitėjo visame pasauly ir 
jis buvo jau susiskaldęs į dau
gybę atmainų; bet jis nekitė
jo į atskiras veisles.

Mes turim atminti, kad “vei
slė” biologinėj kalboj skiriasi 
nuo “atmainos” tuomi, kad 
atmainos sekas poruoti, o veis
les, ar visai nesiseka poruoti, 
arba turi vaisių, kuris, kaip 
mulai, yra bergždžias. Visi 
žmonės liuosai gali poruotis, 
gali išmokti suprasti tų pačių 
kalbų, gali prisilaikyti prie 
bendra darbo.

Ir dabartinėj gadynėj žmo
gus gal jau nekitėją visai. Sų- 
mįšis dabar yra daug stipres
nė jiega negu kitėjimas. Žmoj 
nes vis daugiau susimaišo. 
Žmonija, biologo žvilgsniu, yra 
gyvulių veislė paliovusi kisti 
ir galinti mįsti.

Tik paskutinę penktų ar šeš
tų dešimtį metų Į žmonių at
mainas pradėta žiūrėti šitoj 
šviesoj kaipo Į apsistojusių ar 
dar tebeeinančių kitėjimų mi
šinį. Pirma to laiko žmonijos 
tyrinėtojai numaniai, ar nenu- 
maniai veikiami pasakos apie 
Nojų su Arka ir jo trys sūnus 
Seinų, Chamų ir .lafetų, buvo 
palinkę skaidyti žmones į tris, 
ar keturias veisles ir žiūrėti Į 
šitas veisles, kaipo į atskirus 
daiktus, paeinančius iš pradi
nių atskirų protėvių. Jie atme
tė dužiąsias veislių susimai
šymo galimybes ir tam tikrus 
atsitikimus bei atmainas.

Maišytas padermes.

Skaidymas žymiai mainėsi, 
bet buvo per didelio noro pri
imti tų, kad žmonija turi būti 
visa padaloma į tris ar ketu
rias didžiųsias grupės. Etnolo
gai (tautų tyrinėtojai) sukėlė 
didelius ginčus dėl daugybės 
mažesniųjų tautelių, nežinoda
mi, ar jos priklauso vienai ar 
kitai pirmųjų veislių, ar jos 
yra maišytos, ar užklydę anks- 
tybesnėsės formos, ar kaip su 
jomis yra. Bet visos tautos 
yra daug maža maišytos. Be 
abejo, yra keturios didėses 
grupės, bet jos kiekviena yra 
mišinys; o yra mažų grupių, 
kurios nepritinka nei prie vie- 
nos keturių didžiųjų padalų.

Kada bus aiškiai supranta
ma, kad mes, kalbėdami apie 
šitas didžiųsias padalas, su
prantame jas ne grynomis pa
dermėmis, o padermių grupė
mis, tai bus tam tikro pato
gumo ginčytis.

Europiniame ir tarpžeminia- 
me plote bei vakarų Azijoj yra 
ir per daugelį tūkstančių metų 
buvo balti žmones paprastai 
vadinami kaukaziečiais, dali
nami Į du, ar tris skyrius, šiau
rinius šviesplaukius, arba šiau
rinę padermę, tariamų viduri
nę padermę, apie kurių dauge
lis autoritetų abejoja; taip va
dinamų alpinę padermę ir pie
tinę tamsiai baltų tarpžeminę, 
ar iberitię padermę; rytų Azi
joj ir Amerikoj randasi antra 
tautų grupė, mongolai, pa
prastai geltona oda, tiesiais 
juodais plaukais ir tvirtais kū
nais; Afrikoje negrai, o Austra
lijos ir Naujosios Gvinėjos sri
ty juodi pradžiapradžiai aus- 
tralėnai.

lai yra patogus terminai, 
tiktai tenka atsiminti, kad jie 
nėra griežtai nustatytais ter
minais. Jie suteikia tik ben
drų tam tikrų didžiųjų pader
mių grupių charakteristikų; jie 
apleidžia daugybę mažų taute
lių, kurios po teisybei nepri
klauso nei vienai šitų padalų 
ir nežiūri nuolotinio maišymos, 
kur didžiosios grupės užeina 
viena ant kitos.GARSINKITIES NAUJIENOSE

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

CLEMFNCEAU PIEŠIA KA
RO ŠMĖKLĄ.

George Clen\enceau, buvęs 
Francijos premieras ir paskil- 
bęs militaristų džiugu, pereitų 
antradienį kalbėjo Auditorium 
teatre. Žmonių susirinko apie 
4,000. Klausytojams jis piešė 
karo šmėklų ir gųzdino pavo
jumi, kuris galįs kilti dėkai 
B usų-Turkų-V okie^ių susitari- 
mui. Sako liibai daug žmonių 
piktinosi jo militaristine pra
kalba. Jo kalbos tonas atrodė, 
kad jis nekalba prieš didelę 
minių klausytojų, bet argumen
tuoja su būreliu asmenų. Klau
sytojai galerijoj, balkone ir to
liau nuo estrados jo kalbos vi
sai negirdėjo arba nesuprato, 
kų jis norėjo pasakyti.

Kalbėdamas apie Vokietijų 
sakė, kad kiekviena diena fran7 
euzai ten randų šautuvus, kul- 
kasvaidžius, kanuoles — viso
kius ginklus. Vokiečiai pasi
rūpinu tiek daug ginklų jų su
naikinimui (suprask Franci
jos). Vokiečių mokyklose mo
kinama neapkęsti franeuzų. 
Francijos mokyklose atsineša
mu prieš vokiečius kaip tik at
bulai.

Kalbėdamas apie Rusijų įro
dinėjo baisumų pavojaus, grę
siančio dėl Rusų-Vokiečių su
tarties. Vokiečių oficieriai esu 
geriausiai išlavinti ir busiu pa
siųsti lavinimui rusų armijos. 
Kruppas perkelsiųs savo veiki
mų iš Vokietijos į Rusijų, o ia- 
da karas tapsiąs tikra realybe.

IR MAJORAS PRIEŠ NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ.

Užvakar vakare Medinai) 
Temple salėj prasidėjo majori- 
nė kampanija. Majoras Thom- 
psonas savo įžanginėj kalboj 
pasmerkė naujų Illinois valsti
jos konstitucijų ir Europinę 
propagandų, kuri esanti varo
ma, kad Įtraukus Jungtines 
Valstijas į Europos intrigas. 
Apart to savo politinius opo
nentus jis išvadino hipokritais 
ir avingalviais. Jis stovįs už 
Ameriką taip kaip Clcmen- 
ceau stovįs už Francijų. Taipgi 
smerkė gatvekarių baronus.

KAURŲ PARODA DAILĖS 
INSTITUTE.

James F. Ballard, pasižymė
jęs kaurų kolektorius, turi iš
statęs parodai Dailės Institute 
savo surinktus kaurus, kurių 
verte siekia pusę miliono do
lerių. Kolekcijoj randasi labai 
daug kaurų šešiolikto šimtme
čio. Kai kurie pavieniai kau
rai kainuoja apie $34,000. Ko
lektorius norintiems pirkti par
duoda kaurus.

UŽSIMOKĖJO $25 Už METI
MĄ OBUOLIO.

Louis Spelling, truktų vertei
va, 1658 W. 28-tus gatvės, 
metė obuolį į savo kostumerį 
ir pataikė jam Į akį. Spelling 
tapo areštuotas ir nubaustas 
$25. Albert Stalherg, 1342 W. 
14-tos gatvės, kurs pamokė 
mesti obuolį, užsimokėjo $5. 
Be to, dar juodu užsimokėjo ir 
teismo lėšas.

NUSIŽUDĖ.
John Hanse n, 70 metų am

žiaus, 155 W. Ontario gatvės, 
nusižudė gazu savo namuose, 
lai jau antras mėginimas. Pir
mų kartų jam nenusidave. Sa
ko, jis buvęs nežinia kuo labai 
susirūpinęs per pastarąsias ke
lias savaites.

TYRINĖJA LANUSO NU
ŽUDYMĄ.

. Policija sprendžia, kad Jo- 
šeph Lanus, turtingas automo
bilių verteiva, kurs tapo nušau
tas pereitų savaitę, iškalno ži
nojo apie jo gyvybei gręsiantį 
pavojų. Ji tai sužinojo iš iLouis 
Morris, buvusio jo manadžerio 
ir kelios dienos atgal jį areš

NAUJIENOS, Chicago, m.

tuota. Jis papasakojo polici
jai, kad Lanus labai dažnai 
buvo pilnas baimės ir eidamas 
vakarieniauti pasimdavo sar
gų. Kartų jis jam sakęs: “Jie 
nori pasigauti mane; lai jie pa
sigauna.” Kų tuomi reiškęs, 
niekuomet nepasakęs.

AREŠTAVO Už DALINIMĄ 
PLAKATŲ.

Kuomet publika rinkosi į 
Auditorium, teatrų paklausyti 
Francijos džiugu G. Clemence- 
au‘o prakalbos vienas žmogus, 
Boris Stoychovas, 1031 W. 
Jackson blvd., tapo areštuotas. 
Mat jis publikai dalino plaka
tus, kuriuose buvo smerkiamą 
Clemenceau misija, kaipo vie
nintelis tikslas išgelbėti Fran
cijų nuo atmukčjiinu skolų 
Amerikai ir kitoms šalims. 
Detektyvų biuras išklausinėjęs 
Stoychovų paleido.

DIRBS NAUJĄ BULVARĄ.
Chicagos planų komisija pri

ėmė planų dirbti dar vienų bul 
varą — iš North sidės vidur- 
miestin. Planas bus įteiktas 
miesto tarybai. Pastarajai už- 
gyrus, planas bus pradėtas 
greitai vykdinti. Sulig naujo 
plano reikalaujama praplatinti 
La Šalie gatvę nuo Washingto- 
nc gatvės iki Lincoln parko. 
Bulvaro įsteigimas kainuotų 
apie vienuolika milionų dole
rių. ; ,

PADAUGINO POLICISTŲ 
SKAIČIŲ.

Vakar Chicagos policijos jė
gos tapo sustiprintos 570 nau
jais policistais, kurie jau nuo 
senai buvo lavinami policijos 
mokyklose užimti tarnystę. 
Fitzmorris mano, kad nuo 
dabar prasikaltimų skaičius 
turėsiąs dar daugiau sumažėti.

Prohibicijos agentai areštavo 
Robert Hunter, 5545 S. Halsted 
gatvės. Jis viręs munšainų sa
vo namuose. Jis buvo prista
tytas į grand jury teisėjo Eller. 
Paleistas po $1,500 kaucija.

Lietuviu Bateliuose
WEST SIDE.

Dar apie disputus.
Lapkričio 2 d., Meldažio 

svetainėj, turėjo įvykti dispu
tai biblijos studentų su kunigu 
Bumšu. Pastarasis turėjo įro
dyti dusios nemarumų, praga
rą, čyšeiy maldas už numirė
lius ir biblijos teisingumų.

Žmonių prisirinko nepapras
tai daug, nes kožnani rodėsi į- 
domu apie tai išgirsti, y^ač ka
talikams. Bet disputai neįvy
ko Mdtyt, kunigas Bumšas pa
būgo. Jis jau pirm pradėjimo 
pradėjo kelti triukšmų salėj, 
kviesdamas katalikus eiti lau
kan iš svetainės. Jis sakė, ne

“ Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš ilk ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbažcnklis Reg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.^

Taip, motinos I Bambino pariode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptickoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

_______________________________________________ i---------------------

1619 W. 47th St

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

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

z A. BARTKUS, Pres.
ei. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET ^s«|| 
lel. Kcdrie «MU

Arti St Lo«l. Ant 
j C«1CA«IO< 1LL •

Musterole drives pain away anc. 
brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, white ointment, rnade 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

galįs pakęsti tyrinėtojų maldos 
ir dėlto nestosiąs į disputus. 
Jam nustojus rėkauti, patys 
katalikai pradėjo šaukti: “Iš- 
melskit, išmelskit kunigų Bum- 
šų laukan! Bumšas su gėda 
išėjo laukan, bet katalikų nė 
vienas nėjo,—klausėsi iki ga
lui.

Kažin kaip dabar kunigas 
Bumšas jaučiasi, nes šoko kai 
sakalas, nutūpė kai vabalas.

—Geras Katalikas.

VIEŠAS ATSIŠAUKIMAS.
“Birutė” šiuomi paskelbė, 

kad ji apturėjo laiškų nuo at
vykusių iš Lietuvos Operos Ar
tistų, J. Byros, P. Olekos, M. 
Leškevičiaus. Tame laiške jie 
prašo jiems surengti didelį 
koncertų Chicaguje. Apart ki
tų dalykų jie rašo:

“Kadangi mums rupi vien 
meno dalykai, o taipgi atmin
dami Brooklyno pasisekimų 
koncerto, kuris buvo rengia
mas ir remiamas visų vietinių 
redakcijų, chorų ir chorų ve
dėjų, todėl prašytume Tamstos, 
jei yra galima, sudaryti komi
tetų iš visų veikliųjų Chicagos 
srovių, dienraščių, vedėjų ir 
chorų ir paimti iniciatyvų su
rengime musų koncerto Chica
go je”. . • •

Todėl šiuomi viešai atsišau
kiame į visus chorus, chorų 
vedėjus, redakcijas, ir kitus 
dailės mylėtojus, prisidėti prie 
šiuo bendro darbo, ir atvykti į 
pirmų susirinkimų, kuris į- 
vyksta vakare, gruodžio 1, 8 
vai. vak., Raymond Chapel, 
816 W. 31, St., su tikslu išrink
ti bendrų komisijų koncerto 
rengimui. — “Birutė”.

■ 1 ■ "*'■ ■ ................ Ą

RYTO BAZARAS NAŠLAIČIŲ 
NAUDAI.

Taip, ryto grudžio 2-trų, 
abejose Mildos svetainėse įvyks 
bazaras, kuriame visas surink- 
las pelnas bus pasiųstas Lietu
von sušelpi muli nelaimingų 
našlaičių, netekusių savo tėve
lių laike didžiojo karo.

Ne vien žiauriojo karo šmėk
la prarijo tūkstančius jaunų ir 
sveikų Lietuvos vyrų, paliku- 
šių didžiam varge savo šeirny-
nas; tačiau skurdas ligos ir ba
das, kaipo tikrieji karo vaisiai 
taipgi tuksiančius motinų at-' 
skyrė nuo savo vaikučių.

Nejaugi nelemta tiems nelai
mingiems Lietuvos našlaičiams 
susilaukti nors ant švenčių bal
tesnės duonos kųsnelio, arba 
nors žiemai šiltesnio drabužė
lio? ■

Nejaugi Amerikiečių Lietu
vių širdys ne atjaus jųjų troš
kimo susilaukti nors menkutės 
pagelbos iš musų?

Ne, negalima jų apvilti. Ne
galima šaltai ir ramiai tėmyti 
jų skurdų ir vargų. Pratieski- 
nic jiems nors menkutės pagel
bos rankų: kas centu, kas do-

leriu, kas kokiu atliekamu 
daiktu.

Taigi lai kiekvienas gerašir
dis lietuvis ir lietuvaite atsi
lanko ryto vakare nors ant 
valandėlės į “Našlaičių Baza- 
rą”, Mildos svetainėj.

Aukas hazarui dar galėsite 
priduoti į svetainę.

—N. V—dus.

Laiškas iš Lietuvos
[ Rašytas vienam “Naujienų” 

skaitytojui].

Paskutiniu laiku Lietuvoj 
virto tokia gadynė, kad kas 
buvo ir maišus prisivaręs pi
nigų, tai markėm stebėtinai 
smarkumu puolant maiše be- 
slovėdamos jos sunyko, ižino- 
ma, už tai garbė musų “krikš
čioniškai” valdžiai — jos ma
lonė tai]) padarė, nes nesuge
bėjo anksčiau išleisti savų pi
nigų. Netiek svarbu tai, kad 
sunyko maišai pinigų, kas jų

( Tąsa ant 6to pusi.)

PRADĖK DIENA SU MUZIKAI

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Beto šį laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
liais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10 colių 
aukščio ir 10 coliu nločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit 50 cen
tų depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit paštoriui $7.50. NEATIDeLIOK 
— RAŠYK DABAR.

WESTERN SALES COMPANY, 
2136 W. Chicago Avė., Dept. P. 182.

Chicago, III.

Dr. M. T. StrikoFis ’
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

- —---------------- -

’ DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirmrsas

25 E. Wa»hington St.
VaUndos? nuo 10 iki 12 ryti

Telephone Central 3382 
1824 Waban»ia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Kezidencijon tol. Kedzle 7716 . _______________________ y

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach llotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgevvater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus. 

................................—_________
f------------------------------------------------------------------------ -

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

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 6052

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

Residence Canal 2118
k._________________ r-____________ J

SR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 

Chicago.k... ,  .... ——

Fine for Lumbago#

Ę

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyji Valstijinį Banką

Central Manufacturing 
District Bank

1112 Wcst 35th Street 
Chicago,

Turtas virš $7,000,000.00.

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų iigų.

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedčlicmis 10 -12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Cliicage

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįio CtHfomijns ir 

v«l tęs savo praktikavimą po Ve.
6208 W. Harrisoe St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedeldieniua.-  .......... ............... ———J
......................... ................................... “ %

Dr. Maerice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So, Ashland Av».
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedildieniuis nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal C257
Naktinis Tel. CanaJ 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted 81,
V...................................................... I X

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN ANO SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
? 4193 Archer Avė. 

2 ikW po pietų 
Tel. Lafayette 0098

....... t ..... . >
Dr. Natalija Žukauskas ,

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisto mo
terišku ir merginų ligų.

• 943 W. 33rd i’lace
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

■ .. .. i J

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisai yra 

uždarytas

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8825 So. Halsted St., Chicago, Ih.v........ —........ ..... .  ■/

r—------ —
DR. A. J. BERTAŠIUS 

PHYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Ned. 9 iki 11 ryto 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 

Tel. Yards 1699

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampan 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—?. vak. 
Phone Canal 02 b 7



LAIŠKAS Iš LIETUVOS

(Seka nuo 5-to pusi.)

NAUJIENOS, •Chicago, I1L Penktadienis, gruod. 1,1922

Pranešimai IŠREDAVŪJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

buvo 
staiga 

kritus,

turėjo, bet labiau svarbu tai, 
kad daug darbininkų, bėdnųjų 
žmonių liko be duonos kąs
nio dirbdami per vasarą to
kiom sąlygom, kokios 
iki šiam laikui. Tik 
markėm nežmoniškai
viskas neįmanomai pabrango. 
Naujais pinigais bednuomenė 
liko apverktinam padėjime — 
jos laukia badas nasrus išžio
jęs. Per visą ikarą bednuome
nė tiek nenukentėjo, kiek, ma
tomai jai teks nukentėti šią 
žiemą, jei valdžia taip tvarkys 
kraštą, kaip iki šiol tvaike. 
Bet jau aišku, kad liks ta 
pati tvarka, nes per rinkinius 
beveik ta pati valdžia pasiliko, 
tik su mažom atmainom. Pav. 
praeitam Seime didesnę pusę 
viso Seimo sudarė vieni kr 
ščionys demokratai, o dabarti
niame, nors pilnų pranešimų 
dar nėra, bet jau spėjama, 
kad iš 78 vietų krikščionys 
gaus 37 vietas, reiškia daugu
mą, bet visgi mažesnę pusę vi
so Seimo. Taigi nors dabarti
nis Seimas bus margesnis, bet 
maža įeina į jį atstovų, kurie 
rūpintųs žmonių gerove, ypa
tingai darbo ir bėdnuomenės 
reikalais. Jie rūpinsis vėl tik 
šmugeliu ir žmonių, ypatingai 
darbininkų spaudimu. Jie vėl 
galės kryžiavoti žmonių laisvę, 
vėl galės darbininkų organi
zacijas ardyti kaip ardė, kalė
jimuose pudyt kaip pūdė, šau
dyt kaip šaudė, smaugti darbi
ninkų judėjimą kaip smaugė, 
nes reakcija kasdien stiprėja. 
Nežinau, ar jums ten žinoma, 
kad Lietuvos “krikščionių” 
valdžia šaudo visai 
žmones, — ne plėšikus, bet • 
laisvės kovotojus, darbininkų 
reikalų gynėjus. Gal netikėsite, 
bet taip ištikrųjų yra daroma. 
Ir mano keli draugai sėdėjo 
keletą mėnesių Kauno urvuose. 
Jiems grėsė dagi mirties bau
smė arba išsiuntimas į Rusiją, 

ir tik per dideles pastangas iš- 
Uisinti ir paliuosuoti — vienas 
j u įeina j dabartinį 
Kankinta jie vien užtai, 
veikė profesinėse 
sąjungose. Teko ir 
vauti liudininku jų 
vasarą. Teisė karo 
įskundė dvarininkas 
gas žvalgybai, kad buk jie esą 
komunistai ir valdžios griovi
kai, nors ištikrųjų jie buvo 
dideli patriotai ir tėvynės my
lėtojai. Tai matote, kokia pas 
mus laisvė ir tiesa.

Tamstos klausiate apie au
kas, kurias Amerikos lietuviai 
buvo siuntę Lietuvon dėl ka
ro nukentėjusioms šelpti. Aš 
nesu girdėjęs, kad kas rtuken- 
tėjusiu butų gavęs pašalpos, 
nors priklausau į darbininkų 
profesines sąjungas ir šiaip 
susieinu su daug nukentėju
siais žmonėmis. Tiesa, girdė
jom, kad yra atsiųstų aukų iš 
Amerikos. Igliaukos klebonas 
buvo pranešęs ir iš sakyklos, 
kad 
čia, esą, nukentėjusių 
Gal būt sau pasilaikė. Kunige-

D. L. K. K. Dramos Skyrius rengia 
vakarą subatoj gruodžio 2 d., 1922, 
McKinley Park Salčj, prie 39 gatves 
ir Western Avė. Prasidės 7 vai. va
karą. Bus statoma scenoj komedija 
“Kurčias Žentas”, su kitais pamargi- 
nim-ais.

Pastaba Gerbiamai publikai. Ti- 
kietai prie durų neparsiduos. Norint 
gauti tikietus minėtam vakarui rei
kia kreiptis prie D. L. K. K. Dramos 
Skyriaus narių išanksto.

Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Jaunuolių lietuvių 
kalbos ir gramatikos pamokos būna 
subatomis nuo 2 iki 4 vai. po pietų, 
Mark White Sąuare, 29 ir Halsted gat
vių (Library Room). Mokyklą veda 
Dr. A. Karalius.

Al. Grušaitė, Rašt.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičius Šelpti ir S. L. A. 208 kuopa 
bendrai rengia Lietuvos našlaičių au
klėjimo naudai rankdarbių ir namie 
gamintų valgių bazarą, gruodžio 2 d., 
abiejose Mildos svet., 3142 S. Halstcd 
gt., 7 vai. vak. širdingai meldžiame 
visus, kaip su išdirbiniais taip ir 
skaitlingu atsilankymu paremti šį pra
kilnų darbą. — Baz. reng. komisija.

L. L. P. Chicagos Apskričio komi
teto susirinkimas įvyks gruodžio 1 d., 
8 vai. vak., Aušros Vart. Parap. Svet., 
23rd PI. ir Oakley Avė. Visų Stočių 
kom. prašomi susirinkti, nes turime 
svarbių reikalų.

J. A. Mickeliunas, Pirm.
E. Statkienė, Rašt.

VIEŠAS PAKVIETIMAS.
“Birutė” kviečia Visus dailės mylė

tojus, chorų vedėjus bei valdybas at
silankyti bendran susirinkiman, ku
riame bus išrinktas bendras Komite
tas rengimui Lietuvos Operos Artis
tų koncerto. Mitingas įvyks penkta
dienį, gruodžio 1 d., Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 gat.

— “Birutė”.

Roseland. — Darbininkų Namo Ben
drovė rengia teatrą ir balių septinta- 
dienį gruodžio 3 d., Strumilos svetai
nėj, 158 E. 107th St. Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečia Komitetas.

L. S. S. 81 kuopos priešmetinis su- 
nekaltlLS 1 sirinkimas įvyks šeštadieny, gruodžio 

' 2 d., 8 vai. vak., Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Kuopos nariai būtinai 
turi pribūti, nes bus renkama kuo
pos valdyba sekamiems metams ir no
minuojami Sąjungos viršininkai.

Kuopos Raštin'nkas.

Seimų, 
kad 

darbininkų 
man daly- 

byloj šių 
teismas, o 

ir kuni-

yra aukų, bet pasakė, kad 
nėra.

by-tik jų 
žinau, 

sueiga,

neturi.”
nematč.

liai, žinoma, daugiausiai nu
kentėjo: jie kad matytų ir 
mirštantį badu, vis tiek sakys, 
kad nenukentėjęs, 
pilni pilvai. Paskui, 
buvo musų valsčiuj
tuoj po vokiečių išėjimo, kur 
buvo pranešta, kad yra aukų 
iš Amerikos — miltų, už ku
riuos reikalavo po rublį už 
svarą. Tai daug pigesnė kaina, 
ne kad buvo tuokart krautu
vėse. Ir žinau, kad išpirko 
juos pasiturintieji ūkininkai, 
sakydami, “už ką gi pirks bėd
ulėj i, kad jie pinigų 
Ir bėdnieji tų miltų
Ir ko norėti, kad ponai duotų, 
jei jie neatidavė mums tikrų 
nuostolių. Iš Rusų paėmė tris 
milionus aukso rublių, bet 
juos susišlavė kunigai banki
ninkai, buvusieji caro ištikimi 
bernai, ir dabar leidžia juos 
samdymui agentų ir savo 
“krikščioniškos” partijos pro
pagandai, vadinas sustiprini
mui reakcijos Lietuvoj.-------

PARANDAVOJAMA ofi
sas dentistui.

3267 S. Halsted St.
Kampas 33rd St.

IŠDUODAMA randon 4 rui
mais pagyvenimas, elektros 
šviesa, maudynės, guzas. Ran
da $28 mėnesiui. Atsišaukit:

4438 S. Richmond St.

PARDAVIMUI krautuve 75 pėdų 
frontas, grosernė ir bučernū ir Ma
liavų bei Hardware, parduosim ar pri
imsim į partnerius; pinigų daug ne
reikalinga; geroj ^vietoj, arti moky
klos. Atsišaukit tuojau.

6652 Archer Avė.
Telefonas Prosoect 1707

PARDAVIMUI SALIUNAS geroj 
vietoj, apgyventoj visokių tautų prie 
stock jardų. Atsišaukite greitai, nes 
turime greitai parduoti; gausite už 
teisingą pasiūlymą.

4503 S. Ashland Avė. 
Chicago, III.

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
IJetuvių Pasilinksminimo ir Pašeipos 
Kliubo priešmetinis susirinkimas bus 
gruodžio 1 <1., T :3O v. v., K. Stiiirrd-
lo svet., 158 E. 107 j?at. Malonėkit vi- 
si nariai laiku susirinkti, nes bus ren
kama nauja valdyba sekantiems me
tams. Yra ir kitų svarbių reikalų.

— Valdyba.

Dr-stė švento Vincento Ferr. laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmad:enį 
gruodžio 3 d., 2 vai. po pietų, šv. Kry
žiaus parap. svet. Visi nariai atsilan
kykite, nes bus rinkimas valdybos se
kantiems metams.

F. Raštininkas.

Tolleston IncL — S. L. A. 284 Kp. 
metnis susirinkimas jvyks gruodžio 3 
d., 2 vai. po pietų, A. Karoso svet.. 
1520 Grant St. Malonėsit visi nariai 
skaitlingai atsilankyti, nes bus ren
kama nauja kuopos' valdyba ateinan
tiems metams. Yra ir daugiau svar
bių dalykų. Atsiveskite naujų narių.

A. Nanartoms, Fin. Rašt.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kn. 
priešmetinis susirinkimas bus gruod
žio 3 d., 12:00 vai. diena, Schlitz svet. 
Bus renkama valdyba 1923 metams ir 
yra daug kitų svarbiu reikalų. Nariai 
būtinai turite atsilankyti.

— J. Kasputis, Prot. Rašt.

Draugystė Liet. Taut. Tėvynės My
lėtojų No. 1 priešmetinis mitingas bus 
septintadienj, gruodžio 3 d., 1 vai. po 
pietų, Ežerskio svet., 4600 So. Pauli
na gat. Nariai privalo dalyvauti sus:- 
rinkime, nes yra daug svarbių daly
ki} ir bus renkama Administracija.

K. Chap. Nut. Rašt.

North Sidė. — S. L. A. 226 Kp. su
sirinkimas įvyks gruodžio 3 d., 2 vai. 
po pietų, Knygyno svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Malonėkite visi nariai skait
lingai atsilankyti, nes bus renkama 
ko. valdyba 1923 metams. Taipgi ne
užmirškite užsimokėti užvilktas mo
kestis. K. Markus, Kp. rašt.

Chicagos ir Apielinkės Draugijų Są- 
ryš's rengia įdomias prakalbas š’an- 
dien, gruodžio 1 d., 7:30 vai. vaka
re, Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
Kalbės: nuo (larbiečių J. Gasiunas, 
nuo socialistų Dr. A. Montvidas ir nuo 
bepartyvių Dr. A. Karalius, šiose pra
kalbose bus iškelta į eikštę visos 
buožių Šunybės. Lietuvos rinkimų suk
tybes, kam reikalinga registracija "ir 
t.t. Kviečia Chicagos ir Apielinkčs 
Draugijų Sąryšio Prakalbų Reng.'

Komitetas.

ISRENDAVOJIMU1
ISRANDAVOJAMA PAGYVENI- 

mus, gražioj vietoj, lietuvių kolonijoj 
Ciceroje, 7 kambariai, kampinis pagy
venimas. Ofisas ir kambariai, vėliau
sios mados. Garu apšildomi, tinkamas 
dentistui ar daktarui.

4845 W. 14 St. 
Cicero, III.

ANT rendos 4 ruimų flatas, 
elektra, vanos, skalbykla su 
visais patogumais. Rėnda pri
einama. Garažas mašinai.

Kreipkitės:
5442 So. Spaulding Avė

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS KAMBARYS 1 ar 

2 vaikinams; kambarys šviesus ir šil
tas, gera vieta geriems vaikinams. 
Maža šeimyna; gaspadinė tik viena, 
geistina, kad butų ramus vyrai.

1622 S. Morgan St.
2 lubos užpakaly.

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtaučių, ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
le moteris parduoda. Atiduos už tei
singa pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiem*as stogams stiegti Chica- 
goj. Tik prityrusieji unij niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, pigi randa, svetainė 
draugijų susirinkimams, ve
stuvėms ir tt.; važinėtojų už
eiga. Atklausti:

1131 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visokių tautų kolonijoj. 
Pigiai. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

3759 Wallace St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

mies-REIKIA agentų visuose 
tuose ir miesteliuose, išskiriant 
Chicagą, užrašinėti dienraštį 
“Naujienas.” Gabus žmogus 
gali uždirbti po $10 į vieną 
vakarą. Platesnėms žinioms 
rašykite:

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMA DAR-
bininkų plieno kieme, J^d.OO

CONCRETE ENGINEER- 
ING CO., 

1926 W. 52nd Avė.

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo bei pagelbi- 
ninkų. Prityrimas nėra bū
tinas. Darbas nuo štukų 
darbą išmokus. Ateik pasi
ruošęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKALAUJAMA LAN- 
gų valytojų.

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO.,

62 W. Washington St.
Room 21

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų, nuolatinis, viduj 
darbas, 45c valandai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON &. CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus prie namų darbo, porai pečių pri
žiūrėt dėl šilimos; turi būt pavienis, 
męs duodam valgį, ruimą ir algą pa
gal žmogaus darbštumą. Atsišaukite 
tuoj dirbti pas Chas. Prast, 735 W. 
73rd St., durys iš užpakalio, Chica
go, III.

VERTYBĖS POPIERIŲ 
PARDAVINĖTOJO REIKIA 
Vadovauti vyrams išimtinėj 

teritorijoj, turi būti (Įalyko ži
novas ir energingas. Pasiūly
mas vietinis, pasirinktasis 
žmogus turi sugebėti atsto
vauti augštos rūšies finansinei 
firmai. Jokie kiti lai nesikrei
pia.

r. E. LAFLIN & CO.
20 E. Jackson Blvd., 

Kambariai 1005—1010 
Chicago, III.

REIKALAUJAMA JAU- 
no vyro prie virtuvės darbo. 

ALEXIAN BROS.
. . HOSPITAL, 

1200 Belden Avė.

PARDAVIMŲ! saliunas. Vi
sais barais. Lysas 3 metams. 
Pigi randa $35.00 į menesį.

Kreipkitės:
3512 So. Lovve Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj; namas garu apšil
domas; randa nebrangi $45 
mėnesiui. Lysas dviem metam. 
Kreipkitės:

5136 S. State St.

PARDAVIMUI saliunas mai
šyty tautų apgyvento j vietoj; 
turi būti parduotas greitu lai
ku. Atsišaukit:
2114 S. Halstcd St. Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Paraduosiu už casb 
ar mainysiu ant namo.

562 W. 18 St.

A

NFiPRAJA ’-ISKIT PROGOS 1 

Parduodu pu&ęi garažo ir au-| 
tomobilių taisymo biznio. Tu- ' 
riti parduoti greitu laiku puse 
kainos. Atsišaukti į Naujienų 
ofisą Box No. 157.
---------------r---------------- t—

DIDELIS BARGENAS
Kepykla ir grosernė su visokiais pa- 

rankumais ir mašinomis. 1 trekas duo
nai išvežioti, elektrinis maišytuvas, 
penkeli svarai, visi įtaisymai Natio
nal Registeris pmigams, skailiojamo- 
ji mašina ir biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Lysas 3 metams, randa už 
dvi krautuves $75 mėnesiui. Turi būt 
parduota labai greit šią savaitę, nes 
savininkui tenka išvažiuoti. Kreiptis:

A. J. KWEDER, 
3316 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 3238

RAKANDAI
DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.

Mes turime tuojau.s parduoti savo 
gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
šų pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario eilė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eiles, kaurai, aslinč žiby- 
kla, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis dvigubu springsu fono
grafas su rekordais ir deimanto ada
ta. Nepraleisk šito pigumo. Visa kaip 
nauja ir gali sučėdyti pinigų. Ateik 
po num. 1922 S. Kcdzie Avė., 1-nias 
augštas.

PARDUODAMA labai pigiai 
4 kambarių 
tus vartoti, 
Victrola ir 
greitai, nes

rakandai tik 1 ine- 
visai nauji. Taipgi 
Pianas. Atsišaukit 
trumpu laiku iš

važiuoju į Europą. A Widy, 
5340 Sawyer Avc

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 4741 Justine St. me

dinis namelis ir lotas $1500.00. 471 
W. 28 PI., arti Normai medinis na
mas dviem1 pagyvenimais $2500.00. 
Aberdeen St., arti 77tos gat. 30 pėdų 
lotas, pigus už $1200.00.

Kreiptis:
KOCH & CO., 

26th ir S. Halsted St.

ČIA YRA BARGENAS. P ARDA VI- 
mui 2 pagyvenimų namas po 6 kam
barius. Elektra, maudynės, garu ap
šildomas ir garažas 2 automobiliams. 
Tik $5000 išmokėjimais. Mainan ar 
pardavimui.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namas 4 
kambariais ir 4 lotai. Geriau
sia pasiūlymas bus priimtas. 
Apleidžiu šalį. Geo. Naburg, 
5242 S. Rutherford (Euclid) 
Avė., arti Summit.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-ių 

pagyvenimų po 6 kambarius; eleK- 
tra, maudynės; aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į menesį, anglių netei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayctte 6824

mo, 
nio.

PARDUODAMA 2 augštų medinis 
namas 5 ir 6 kambariais su dv:em lo
tais, tuščiasis 25 pėdų kertėj, prie 
43čios ir Normai Avė. Metine randa 
atneša $456.00. Kaina $2,100.00. Iš
mokėjimais.

JOHN W. SWEENEY & CO.,. 
655 W. 43 St.

Tel. Yards 0860

PARDUODAMA: (5600 So. 
Claremont dvi krautuvės ir 
gražus pagyvenimas 5 kamba
riais. Naujas namas. Naujovi- 
nis, gerai pastatytas. Vieną 
krautuvę galima tuoj aus užim
ti. Pašaukti: Republic 4163.

NUOSTOLINIS FARMŲ BARGE- 
nas, 40 akrų geriausios žemės, namas 
6 kambariais ant konkreto pamato. 
Didelė aržuolinė daržinė, 2 dideli viš- 
tinykai, cimento aslos, kietis, visos 
trobos geriausiam stovy, 4 reg'struo- 
tos Jersey karvės, 1 arklys, 200 viš
tų, visas kompletas ūkio padargų, 30 
vaisinių medžių, 300 pėdų vynmedžių 
alėja, 4 rūšys uogų, arti 2 ežeru In
dianoje, 80 mylių nuo Chicagos. Savi
ninkas turi parduoti ar išmainyti ant 
Chicagos nuosavybės. Kiek duosi?

MARSELLE & PSLIEGER, 
7238 S. Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS LAISVES VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm-. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice 
pirm. A. Markauskas, 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienč, 3227 Auburn AVe.; Fin. rašt 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipple St., 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P 
Ozolis, A. Klapatauskis.

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO V AL 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras 
3208 So. Auburn Av., padėjėjai 
Aug. Martinavičia, o 138 S. Erne 
laki Av., nut. rašų J. V. Pimša 
8242 S. Emerald Avė., iždo rašt. J 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž 
dininkas Ant. Grišius, 732 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc 
kis, 910 W. 82rd Place.

S. A. L. EX KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metan?s, —Pirmininkas J. Ma 
tūlis, 1237 W. Madison st.; p? 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elviki? 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av. 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa 
skelbiama laikraščiuose.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv 
MARTYNO D-STES Valdyba! Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi 
čia, 3309 So. Auburn Av., Protokolu 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis 
3140 So. Wallace St., Kasierius F 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos- 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Enw- 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia 
3353 So. Union Av., Ligonių glob 
A. Maziliauckis, 3350 S. EmeraU 
Avenue.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS '

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublifc, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1487 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi- 
čia, J. Martinkus ir A. StaniŠauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LTETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTE
RŲ, Valdyba: pirmin. K. Lengvinas 
3350 S. Ix>we Avė.; padėj K. Ste
ponaitis 3540 S. Lowe Avė.; fin. 
rašt. W. Poketis 3629 S. Ix)we Avė.; 
kon. rašt. T. Petrauskas 2802 Eme
rald Avė.; kasos globėjai: A. Rim
kus 3532 Wollace St. ir M. Cheponis 
3544 S. Ixiwe Avė.; kasierius S. 
Balsis 3512 S. Lowe Avė.; nut, rašt. 
P. Cheplis 3629 S. Lowe Avė. Su
sirinkimai laikomi pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėn. Raymond Chapel 
svet. 816 W. 31 St., 1 vai. po pie
tų.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAVS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais 
kesčiais Perkam bondsus, 
ir kontraktus.

LOUIS STERN &
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vai 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeikų 
3149 S. Halsted st.; padėjėjai- 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av ; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 Soutl 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasieriuN 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant 
Aruminas ir Ant. Strumbris; mar 
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečią nedeldieni, 
1 v. po p. Urbono salėj 3338 So 
Auburn Avė.

išmo- 
notas

co

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖJ- 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalb 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av., nut 
rašt. Alcx Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
California av.; iždin. Peter Riškui 
2837 S Emerald av.; kasos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Dau jotis 2026 Canalpon 
avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖJ DRlįSSMAKING 

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų .kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

HOFFMANO MOKYKLA
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mene
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes i švęs i m tamstą 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
inoteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Iloffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle- 
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Mihvaukee Avė.)

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausis 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College,

653 ir 609 W. Madison St.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SARYŠIC 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 192fz 
m.: Pirm. K. Ku^is 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska* 
1649 Girard st.,:Kasierius F. Hei 
manas 1645 Wabansia av. Svotai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knvgvno adresas: Liuosybčr 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi 
catro.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
SteponaviČia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontroles rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLE- 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams! — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 855 E. Kcns- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 841 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 metams: — Pirm. Ą 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičja, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIU SOCIALISTŲ SĄ.TUN- 
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politine organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 30c. Jstoj:mo mo
kesčiu nėra. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knygelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopu ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, dėlei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. žymontns, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius u 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĘS SAVITARPINES PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairh 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMU 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. 
3149 So. Halsted 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowo Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
quette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 8140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

St. Mažeika, 
St.; padėjėjas

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallaco St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vi ne. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

VJTAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
ipnn. J Keturakis 2829 W. Persh
ing RcL; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50Tt., Cicero, III.; nut. rast. J. 
Barchis 1337 So. BOth Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 Pi.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 

‘ Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno menesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas Šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus; maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ P A ŠELFINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Idakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 83rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 8247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas: — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 1R iki 35 metu

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr?Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadieni, 1 
vai. po pietų.


