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Francija atmetė Vokiečių pasiūlymą
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Anglija nusileis Francijai

Naujosios Rusijos kongresas

Savo* svečią pasitinka

Francija atmetė Vokietijos 
taikos pasiūlymą

Vokietija siūlė padaryti ne
puolimo sutartį.

HAMRUIRG, sausio 1. —- 
• Vokietijos kancleris Cuno kal
bėdamas Hamburgo biržoje 
pareiškė, kad Vokietijos vald
žios pasiūlyta Francijai per 
"ijl^ųtralines šalies tarpininkys- 
tę Vokietijos-Francijos nepuo
limo sutartis tapo atmesta 
Francijos premiero Poincare. 
Tai yra pirmas Vokietijos ofi
cialiais prisipažinimas, kad ji 

^stengėsi užtikrinti Franciją, 
katFjt nenori karo ir visa f prie 
jo nesirengia.

Vokietijos sutartis siūlė iš
kilmingų Reinu užinteresuotų 
šalių prižada, kad jos per visą 
Įfc'iitkartę neves viena x prieš 
kną jokio karo, pirmiau ne
padarius apie tai nutarimo vi
suotinu balsavimu (referendu
mu) tarp visų užinteresuotų 
saliui gyventojų. Be to Vokie
tija siūlė paskirti/ nepžintere- 
suotų Reinu globėjų žiūrėti, kad 
ši sutartis butų pildoma. Bet 
Francija, kuri nuolatos šaukia 
apie Vokietijos pavojų ir kad 
Vokietija buk slapta rengiasi 
prie karo, pati tų sutartį at
metė.

Anglija bando taikintis su 
Francija

Darys nusileidimų Francijai, 
kad gavus jos paramų prieš 

Turkiją, šiandie prasideda pre- 
mierų konferencija. K- .

PARYŽIUS, sausio 1. — Vo
kietijos kontribucija ir artimų
jų rytų krizis bus tampriai su 
rišti ryto čia prasidedančioje 
talkininkų premierų konferen
cijoje. Apie tuos du klausimu 
šiandie ir svarstė Anglijos pre
mjeras Bonar Law ir užsienio 
reikalų m misteris Curzon. Vi
sos pastangos dedama, kad iš
laikius Anglijos-Francijos vie
nybę abiejuose tuose klausi
muose.
f Anglija ir Turkija susikirto 
taikos derybose ir .Anglijai la
bai svarbu gauti Francijos pa
ramų spaudime į Turkija, ku
ris bus padarytas artimųjų ry
tų konferencijai atsinaujinus 
trečiadieny.

Bet kad gavus Francijos pa
ramų artimuose rytuose, kur 
Francija turi sutartį su Turki
ja, Anglijai bus reikalinga pa
daryti didėlių koncesijų Fran
cijai Vokietijos kontribucijos 
klausime.

Premierų konferencijoje bus 

Seredoje, sausio 3
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės Liuosybės Salėje, 14th St. ir 49 Ct., Cicero, 
III., tema: “Darbininkų klasės padėtis Lietuvoje”. 
Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga lėšų padengimui 15c. 
Draugai, ateikite visi į prakalbas.-

atstovaujamos Anglija, Franci
ja, Belgija ir Italija. Francija 
reikalaus priimti tų kontribu
cijų pienų, kurį ji buvo pada
vusi pirmesnėj premierų kon- 
rencijoj Londone. Tuo įdė
mi reikalaujama iš Vokietijos 
didelių gvarantijų — Francijos 
užėmimo Ruhr disbrikto ir tuo 
atėmimo iš Vokietijos didžiau
sių jos kasyklų ir svarbiausių 
industrijų.

Amerikos pasiūlymas pas
kirti internacionalinę bankie- 
rių komisijų nustatyti kontri
bucijos sumų, kurių Vokietija 
pajiegtų užmokėti, irgi vei
kiausia bus svarstomas nefor- 
malmiai./ Francija tokiai ko
misijai priešinasi tvirtindama, 
kad kontribucijų klausimas 
yra politinis, o ne finansinis 
klausimas.

Naujosios Rusijos valsty
bės kongresas

Jau susirinko Jungtinių Sovietų
Respublikų kongresas. Bucha- 

rai ir Chivai nesideda prie
Rusijos.

MASKVA, sausio 1. — Nau
ja valstybė gimė vakar. Vieton 
Rusijos, Kaukazo, Ukrainos ir 
11 kitų neva nepriklausomų 
Rusijos respublikų, iškįlo fede
racija, kiek panaši į buvusias 
Jumgt. Valstijas. Ta federacija 
bus žinoma kaipo Unija Sovie
tų Socialistinių Respublikų. 
Su laiku Rusija bus žinoma tik 
kaipo viena los Unijos valstija.

Naujosios unijos, į kurių į- 
eina 14 “respublikų”, jų tar
pe baškirų, totorių, azerbaidža
niečių, galva bus Leninas. Va
kar prasidėjo pirmas tos uni
jos kongresas. Tuoj lapo pri
imta konstitucija, bendras biu
džetas, kriminaliniai ir darbo 
kodeksai, bendra armija ir 
diplomatinė sistema. Parlamcn 
tas susidės iš sovietų kongreso, 
kuris rinksis kartų į metus ir 
centralinio pildomojo komite
to, kuris susidės iš 371 narių 
ir rinksis tris kartus į metus.

Tapo pasiūlyta, kad vaka
rykštė diena butų padaryta 
tautinė šventė.

Bucharos ir Chivos delega
tai laikė ilgas prakalbas kong
rese, kuriose jie atsisakė dėtis 
prie naujosios unijos. Jis sakė, 
kad jie pritaria unijai, bet jų 
šalįs nėra komunistinės, betgi 
gal ilgainiui ir jie galės prisi
dėti prie Rusijos unijos.

Vyriausias bolševikų armi
jos komanduotojas Sergei Ka- 
inenev sakė, kad armija rems 
unijų ir saugos visus naujo
sios valstybės rubežius.

Naujoji valstybė yra niekas 
daugiau, kaip atsisteigusi se

noji Rusija, vėl suvienyta į 
vienų nedalinamą valstybę ir 
suėmusi tas šalis, kurios laike 
revoliucijos buvo nuo jos at- 
siskirusios ir dabar turėjo ne
va savyvaklų. Tik dabar Rusi
ja pasislėpusi po nauju vardu 
tikisi prie savęs daugiau ša
lių pritraukti. Ji nevartosianti 
prievartos (veikiausia, jei tik 
tada nebus progos), bet ji ti
kisi, kad prie jos prisidės da
bar ypač pietų ir pietryčių ša
lįs (Turkija ir niekurios kitos 
Azijos šailįs), kurios busiančios 
priimtos unijon lygiomis tei
sėmis.

Anglija užmokėsianti 
skolas

NEW YORK, sausio 1.
Pulk. George Harvey, Ameri
kos ambasadorius Anglijoje, 
sugrįžo į Ameriką raportuoti 
Washingtonui apie niekučius 
dalykus ir suteikti valdžiai rci 
kartingų žinių.

Privatiniame pasikalbėjime 
jis išsitarė, kad Anglija užmo
kės savo skolas Jungi. Valsti
joms ir susitarimui apie tų 
skolų užmokėjimų ir atvyksta 
Amerikon Anglijos misija. Bet 
tai esąs labai opus dartykas ir 
reikia su tuo elgtis labai atsar
giai.

Daugiau apie politikų jis 
atsisakė kalbėti iki nebus pri
sistatęs ir išdavęs raportų savo 
valdžiai.

Australijos rinkimai
MELBOURNE, sausio 1. — 

Esamomis žiniomis, pereitais 
rinkiniais Australijos tedera! i- 
nin kongresai! tapo išrinkta 34 
darbiečiai (Darbo partijos na
riai), 24 nacionalistai (pre
miero Hughes šalininkai) iš 14 
liberalų. Rinkinių daviniai ro
do, kad atguleiviui premierųi 
Hughes teks trauktis iš vietos 
ir kad valdžių turės sudaryti 
darbiečiai, kaipo didžiausia 
partija parlamente. Nacionali
stų koalicija su liberalais var
giai yra galima, kadangi ' 40 
liberalų išrinkta tik todėl, kad 
jie buvo griežti Hughes prieši
ninkai. Greičiau yra galima 
koalicija tarp danbiečių ir li
beralų.

60 žmoniy nulinčiuota
NEW YORK, sausio 1. — 

Pereitais metais pietinėse val
stijose tapo nulinčiuota 60 
žmonių. Daugiausia žmonių 
nujinčiuota Texas valstijoje,

Graikai pasižymėjo 
nuožmumais

Sugriovė daug miestų Turkijoj 
ir skerdė gyventojus, sako

Raudonojo Kryžiaus 
raportas.

WASHINGTON, sausio L— 
Internacionalinis Raudonasis 
Kryžius ir Internacionalinė li
nija Vaikų Šelpimo paskelbė 
bendrų tyrinėjimo komisijos 
raportų, kuris rodo, kad besi- 
traukiantįs iš,Mažosios Azijos 
graikai sudegino ir sugriovė 
kelis desėtkus miestų ir mies
telių, daug gyventojų išskerdė 
ir papildė kitokių nuožmumų, 
taip kad 180,(MM) Anatolijos gy 
ventojų. liko bt pastogės ir be 
maisto.

“Mums niekados neteko būti 
surištais su liūdnesne misija, 
kaip ši klajonė tarp griuvėsių, 
ir neteko matyti Gludnesnio 
vaizdo, kaiip šios šalies gyven
tojus”, sako tyrinėjimo komi
sija savo raporte.

“Nenoromis musų mintįs 
grįžo prie Pompojos ir Messi- 
nos; bet kuomet tie miestai bu 
vo sunaikinti gamtinių priežas
čių, tai sunaikinimas Anatoli
jos miestelių, kurie yra toli 
nuo fronto, buvo, mažiausia 
sakant, tyčiomis metodingai 
padarytas “krikščionių” vidu
ry dvidešimto šimtmečio.

“Karinis reikalas, gali jie 
sakyti Europoje! Mes gi neži
notumėm kaip priimti tokį iš
aiškinimų.“

šis raportas neišvengtinai 
turės atsiliepti į imigracijos 
komiteto svarstymus įneštojo 
biliaus, kad laikinai nuėmus 
i m migracijos suvaržymus,
taip kad galėtų įvažiuoti tūks
tančiai graikų ir armėnų pa
bėgėlių iš Mažosios Azijos. Už 
tų pabėgėlių įleidimų stovi A- 
merikos bažnyčios ir niekurios 
šelpimo organizacijos. Dabar 
ant Ellis salos yra arti 200 to
kių pabėgėlių ir dar daugiau 
atvyksta. Jie visi tapo sulai
kyti ir jų deportavimas yra 
laikinai sustabdytas, laukiant 
kongreso nuosprendžio.

Turkai siunčia kariuomenę
Kariuomenė artinasi prie 

Konstantinopolio
LONDONAS, sausio 1. — 

Turkijos nacionalistai siunčia 
didesnę kariuomenę linkui Mo
šai rubežiaūs. Taipjau jie siun
čia kareivius ir linkui Kon
stantinopolio, sako Athenų ži
nia. Trįs divizijos einančios 
linkui Bosforo.

Kodai iširo Maskvos 
konferencija 1

[LIB] AVASHINGTON, gruo
džio 27 d. ♦— Maskvos , kon
ferencijoje, kur buvo suširin- 
kę atstovai Rusijos, Suomijos. 
Estonijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Lenkijos, buvo visų sutikti! 
pasirašyti sutartį, kur visos 
valstybės butų pasižadėjusios 
nepulti kita kitos. Rusai reika
lavo, kad toje pačioje sutarty
je butų visų pasižadėta suma
žinti savo kariuomenes ligi 
tani tikro laipsnio. Lenkai prin 
cipc sutiko mažinti savo ka
riuomenę, bet nesutiko, kad 
tas butų įnešta į bendrų sutar
tį; jie reikalavo, kad šis klau
simas butu atidėtas’ vėliau ek- 
sportų komisijai apsvarstyti. 
Rusai griežtai pasiliko prie sa
vo nuomonės.

Svarstant arbitražo klausi
mų, Lenkų delegatai pareikar 
Javo, kad tori tori j aliai ginčai 
nebūtų arbitražo keliu rišami. 
Lietuvių delegatai reikalavo, 
kad arbitražo keliu butų riša
mi visi klausimai, taigi ir teri- 
torijaliai, bet pagaliaus sutiko 
pasirašyti arbitražo projektų, 
rezervuodami esamų sutarčių 
teises. Kariuomen&F sumažini
mo klausime Lietuvos delega
cija laikėsi bešaliai.

Bandys nustatyti Vokietijos 
kontribuciją

LONDONAS, sausio 1. — Iš 
oficialinių šaltinių patirta, kad 
Anglijos premjeras Bonar Law 
premierų konferencijoje ryto 
Paryžiuje bandys išgauti iš 
Francijos sutikimų nustatyti 
tikrų Vokietijos kontribucijos 
sumų, t. y. kiek ištiktųjų Vo
kietija turi tos kontribucijos 
mokėti, nes dabar kontribuci
jos suma merą aprubežiuota ir 
todėl Vokietija negali susi
tvarkyti ir pradėti tikriau rū
pintis kontribucijos užmokėji
mu.

iflėsos trustas gavo čarterį.^
DOVER, Del., gruodžio 27.— 

Susivienijusios Armour and 
Co. ir Morris and Co. skerdyk
lų kompanijos jau gavo Dela- 
warėj naujų čarterį. Naujoji 
kompanija bus žinoma kaipo 
Armour and Co. ir yra inkor
poruota ant $160,000,000. Čar- 
tery nieko neminima apie susi
vienijimų. Trustas galės vary
ti visų skerdyklų biznį, kokį 
iki šiol varė, tik daug plates
nėj skalėj,

Liepia rengtis bėgti
Anglams Konstantinopoly įsa

kyta būti prisirengusiems.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 1.— Didelį susirūpinimą 
tarp vietos anglų pagimdė ofi
cialiais įsakymas bu Ii prisi
rengusiems bėgti prie pirmo 
įspėjimo iš Konstantinopolio. 
Manoma, kad tokį įsakymą 
privertė išleisti prisibijo j imas, 
kad kariuomenės judėjimas ga
li pagimdyti sumišimus.

Nusižudė turtingas bravar- 
ninkas.

ST. LOUIS, Mo., gruodžio 
29. — Savo bravaro raštinėj 
šiandie nusišovė turtingas bra- 
varninkas William J. Lemi), 54 
metų amžiaus. Spėjama, kad 
jis nusižudė dėl ligos, ar dėl 
nusiminimo, kad savo bravarą 
jis kiek laiko atgal buvo pir- 
verstas parduoti tik <8 nuoš. 
tikrosios jos vertės.

Jo b ra varas buvo skaito
mas vienas iš didžiausių bra
vūrų pasaulyje. Jo vertė buvo 
$7,000,000, bet nesenai jis bu
vo parduotas iš licitacijos tik 
už $585,000. Lemp tikėjosi 
gauti daugiau ir labai rugojo 
ant prohibicijos, k;id ji taip 
sunaikino, jo tunto vertę.

Bravarą uždėjo jo tėvukas. 
Jo tėvas .paliko turto jau už 
$10,000,000. Tai jau trečia 
saužudystė jų šeiniinoje. Jo 
tėvas irgi nusišovė 1904 alio
tais, išėjęs iš proto, būdamas 
67 m. Wm. J. Lemp sesuo ir
gi nusišovė 1920 m.

Surado didelę munšaino 
dirbtuvę.

’ ’ C r *T v**. ‘

bANVILLE, 111., gruodžio 29.
Šerifas Tinim ir būrys pilie

čių šiandie užklupo didelę 
muuišaino dirbtuvę, kuri buvo 
cementu išmūrytame urve, ne
toli Westville. Po persišaudi- 
mo tapo areštuota 10 žmonių 
ir paimta 50 galionų munšai
no, 1,000 galionų vyno ir 150 
galionų varytuvas. šerifas įsi
gavo į urvų dinamitu išsprog
dindamas skylę cementinėje 
sienoje.

Brangus cigaretas.
i MASKVA, gruodžio 29.\ — 

Amerikoje dirbti cigaretai da
bar parsidavinėja Maskvos 
gatvėse po 1,000,000 rublių už 
cigaretę.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.'

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

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

. Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 

y Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tilt litais.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

45 įmaišyti j Klano žmog
žudystes

BASTBOP, La., gruodžio 28. 
Sužinota, kad du žmones prisi
pažino ir įmaišė kitus 45 žmo
nes į Ku Klux Klano užmuši
mą pereitą rugp. mėn. dviejų 
žmonių, Watt Daniels ir Iho- 
mas Richards, kurių lavonai 
nesenai tapo ištraukti jis ežero. 
Prisipažinimus išgavo' justici
jos departamento agentai ir jie 
tapo išgabenti į New Orleans, 
kad valdžia žinotų ką veikli. 
Prisipažinusiems tapo prižadė
tas paliuosavimas • nuo baus
mės.

Veik visi prisipažinime įvar
dytieji žnuniės yra sekiojami 
ir jie bus areštuoti kaip tik 
bus gautas įsakymas nuo vals
tijos valdžios.

35,000,000 rublių už $1.
MASKVA, gr. 29. — Bolše

vikų rublio kursas pastaruoju 
laiku taip tankiai mainėsi, kad 
I ūkiai prekių kainos bilio- 
nais persimainydavo į vieną 
naktį. Vieną* dienų pinigai bu
vo taip nupuolę, kad už $1 
buvo duodama 35,000,000 rub
lių, bet paskui vėl sugrįžo 
prie normalio kurso 27,000,- 
000 rub. už $1.

žemės drebėjimas išgąsdino 
Italiją.

RYMAS, gruodžio 29. —. 
šiandie po piet Avtezzo, Aųuila 
provincijoj, buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas. Gyventojai 
labai išsigando, bijodamies, 
kad nepasikartotų tokis že
mės drebėjimas, kokis buvo 
Italijoje 1915 m., kada vienas 
miestas tapo visai sunaikintas 
ir apie 8,000 žmonių užmušta.

DUBLINAS, gruodžio 29. — 
Airijos savyvaldybė dar du 
respublikonus sušaudė šiandie 
Kilkenne.

WAYCROiSS, Ga., gruodžio 
29. — Trįš žmonės liko už
mušti ir vienas sunkiai sužeis
tas, jų automobiliui užbėgus 
ant garvežio.

šiandie — apsiniaukę ir šil
čiau.

Saule teka 7:18 vai.’ leidžiasi 
4:35 v. Mėnuo teka 4:35 v. v.
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Anglija nusileis Francijai
Naujosios Rusijos kongresas

Francija atmetė Vokietijos 
taikos pasiūlymą

Vokietija siūlė padaryti ne
puolimo sutartį.

-

HAMBUIRG, .sausio 1. — 
"•Vokietijos kancleris Cuno kal

bėdamas Hamburgo biržoje 
pareiškė,. kad Vokietijos vald
žios pasiūlyta Francijai per 

‘nęųtralinas šalies tarpininkys- 
tę Vokietijos-Francijos nepuo
limo sutartis tapo d t mesta
Francijos premjero Poincare. 
Tai yra pirmas Vokietijos ofi
cialiais prisipažinimas, kad ji 

^stengėsi užtikrinti Franciją, 
kaj*j i nenori karo ir visai prie 
jo. nesirengia. .

Vokietijos sutartis siūlė iš- 
kilmingą Reinu užinteresuotų 
šalių prižadą, kad jos per visą 
^entkartę neves viena >prieš 
k?tą jokio karo, pirmiau ne
padarius apie tai nutarimo vi
suotinu balsavimu (referendu
mu) tarp visų užinteresuotų 
šalių gyventojų. Be to Vokie
tija siūlė paskirti nepžintere- 
suotą Reinu .gldtiėją žiūrėti, kad 
ši sutartis butų pildoma. Ret 
Francija,/ kuri nuolatos šaukia 
apie Vokietijos pavojų ir kad 
Vokietija buk slapta rengiasi 
prie karo, pati tą sutartį at
metė. r

Anglija bando taikintis su 
Francija

Darys nusileidimų Francijai, 
kad gavus jos paramą prieš

Turkiją, šiandie prasideda pre
mjerų konferencija. K

PARYŽIUS, sausio L — Vo
kietijos kontribucija ir artimų
jų rytų krizis bus tampriai su 
rišti ryto čia prasidedančioje 
talkininkų premierų konferen
cijoje. Apie tuos du klausimu 
šiandie ir svarstė Anglijos pre
mieras Bonar Law ir užsienio 
reikalų m misteris Curzon. Vi
sos pastangos dedama, kad iš
laikius Anglijos-Erancijos vie
nybę abiejuose tuose klausi
muose.

Anglija ir Turkija susikirto 
taikos derybose ir Anglijai la
bai svarbu gauti Francijos pa
ramą spaudime į Turkiją, ku
ris bus padarytas artimųjų ry- 
tų^xkonferencijai atsinaujinus 
trečihdieny.

Bet kad gavus Francijos pa
ramą artimuose rytuose, kur 
Francija turi sutartį su Turki
ja, Anglijai bus reikalinga pa
daryti didelių koncesijų Fran
cijai Vokietijos koptribucijos 
klausime.

Premierų konferencijoje bus 

Seredoje, sausio 3
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės Liuosybės Salėje, 14th St. ir 49 Ct., Cicero, 
III., tema: “Darbininkų klasės padėtis Lietuvoje”. 
Pradžia 7:80 vai. vak. Įžanga lėšų padengimui 15c. 
Draugai, ateikite visi į prakalbas.-

atstovaujamos Anglija, Franci
ja, Belgija ir Italija. Francija 
reikalaus priimti tą kontribu
cijų pieną, kurį ji buvo pada
vusi pirmesnėj premierų kon- 
rencijoj Londone. Tuo pie
nu reikalaujama iš Vokietijos 
didelių gva ramti jų — Francijos 
užėmimo Ruhr distrikto ir tuo 
atėmimo iš Vokietijos didžiau
sių jos kasyklų ir svarbiausių 
industrijų.

Amerikos pasiūlymas pas
kirti internacionalinę bankie- 
rių komisiją nustatyti kontri
bucijos sumą, kurią Vokietija 
pajiegtų užmokėti, irgi vei
kiausia bus svarstomas nefor- 
maliniaL Francija tokiai ko
misijai priešinasi tvirtindama, 
kad kontribucijų klausimas 
yra politinis, o ne finansinis 
klausimas.

Į-----------------

Naujosios Rusijos valsty
bės kongresas 
r-

Jau susirinko Jungtinių Sovietų 
Respublikų kongresas. Bucha- 

rai ir Chivai nesideda prie 
Rusijos.
-------------- Q

MASKVA, sausdo L — Nau
ja valstybė gimė vakar. Vieton 
Rusijos, Kaukazo, Ukrainos ir 
11 kitų nevar nepriklausomų 
Rusijos respublikų, iškįlo fede- 
raęija, kiek panaši į buvusias 
Jumgt. Valstijas. Ta federacija 
bus žinoma kaipo Unija Sovie
tų Socialistinių Respublikų. 
Su laiku Rusija bus žinoma tik 
kaipo viena Tos Unijos valstija.

Naujosios, unijos, į kurią į- 
eina 14 “respublikų”, jų tar
pe baškirų, totorių, azerbaidža
niečių, galva bus Leninas. Va
kar prasidėjo pirmas tos uni
jos kongresas. Tuoj tapo pri
imta konstitucija, bendras biu
džetas, kriminaliniai ir darbo 
kodeksai, bendra armija ir 
diplomatinė sistema. Parlamcn 
tas susidės iš sovietų kongreso, 
kuris rinksis kartą į metus ir 
centralinio pildomojo komite
to, kuris susidės iš 371 narių 
ir rinksis tris kartus į metus.

Tapo pasiūlyta, kad vaka
rykštė diena butų padaryta 
tautinė šventė.

Bucharos ir Chivos delega
tai laikė ilgas prakalbas kong
rese, kuriose jie jjsisakė dėtis 
prie naujosios unijos. Jis sake, 
kad jie pritaria unijai, bet jų 
salįs nėra komunistinės, betgi 
gal ilgainiui ir jie galės prisi
dėti prie Rusijos unijos.

Vyriausias bolševikų armi
jos komanduotojas Sergei Ka- 
menev sakė, kad armija rems 
uniją ir saugos visus naujo
sios valstybės rubežius.

Naujoji valstybė yra niekas 
daugiau, kaip a įsisteigusi se-
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noji Rusija, vėl suvienyta į 
vieną nedalinamą valstybę ir 
suėmusi tas šalis, kurios laike 
revoliucijos buvo nuo jos at- 
sisk'irusios ir dabar turėjo ne
va savyvaldą. Tik *dabar Rusi
ja pasislėpusi po nauju vardu 
tikisi prie savęs daugiau ša
lių pritraukti. Ji nevartosianti 
prievartos (veikiausia, jei tik 
tada nebus progos), bet ji ti
kisi, kad prie jos prisidės da
bar ypač pietų ir pietryčių ša- 
lįs (Turkija ir nietkurios kitos 
Azijos šailįs), kurios busiančios 
priimtos unijon lygiomis tei
sėmis.

Anglija užmokėsianti 
skolas

■ I.,

NEW YORK, sausio 1.
Pulk. George Harvey, Ameri
kos ambasadorius Anglijoje, 
sugrįžo j Ameriką raportuoti 
Washingtonui apie niekurius 
dalykus ir suteikti valdžiai rei 
kalingų žinių.

Privatiniame pasikalbėjime 
jis išsitarė, kad Anglija užmo
kės savo skolas Jungt. Valsti
joms ir susitarimui apie tų 
skolų užmokėjimą ir atvyksta 
Amerikon Anglijos misija. Ret 
tai esąs labai opus dalykas ir 
reikia su tuo elgtis labai atsar
giai.

Daugiau apie politiką jis 
atsisakė kalbėti iki nebus pri
sistatęs ir išdavęs raportą savo 
valdžiai.

-Australijos rinkimai
MELBOURNE, sausio 1. — 

Esamomis žiniomis, pereitais 
rinkimais Australijos federali- 
riin kongresai! tapo išrinkta 34 
darbiečiai (Darbo partijos na
riai), 24 nacionalistai (pre- 
miero Hughes šalininkai) iš 14 
liberalų, Rinkimų daviniai ro
do, kad atgaleiviui premjerui 
Hughes teks trauktis iš vietos 
ir kad valdžią turės sudaryti 
darbiečiai, kaipo didžiausia 
partija parlamente. Nacionali
stų koalicija su liberalais var
giai yra galima, kadangi 40 
liberalų išrinkta tik todėl, kad 
jie buvo griežti Hughes prieši
ninkai. Greičiau yra galima 
koalicija tarp darbiečių ir li
beralų.

60 žmoniy nulinčiuota
NEW YORK, sausio 1. — 

Pereitais metais pietinėse val
stijose tapo nulinčiuota 60 
žmonių. Daugiausia žmonių 
nuįinčiuota Texas valstijoje,

ATsrar,

Graikai pasižymėjo 
nuožmumais

Sugriovė daug miestų Turkijoj 
ir skerdė gyventojus, sako 

Raudonojo Kryžiaus 
raportas.

WASHINGTON, sausio L— 
Internacionalinis Raudonasis 9
Kryžius ir Internacionalinė li
nija Vaikų šelpimo paskelbė 
bendrą tyrinėjimo komisijos 
raportų, kuris rodo, kad besi
traukiant į s iš Mažosios Azijos 
graikai sudegino ir sugriovė 
kelis desėtkus miestų ir mies
telių, daug gyventojų išskerdė 
ir papildė kitokių nuožmumų, 
taip kad 180,000 Anatolijos gy 
ventojų. liko bt pastogės ir be 
maisto.

“Mums niekados neteko būti 
surištais su liūdnesne misija, 
kaip ši klajonė tarp griuvėsių, 
ir neteko matyti liūdnesnio 
vaizdo, kadp šios šalies gyven
tojus”, sako tyrinėjimo komi-, 
sija savo raporte.

“'Nenoromis musų mintįs 
grįžo prie Pompoj os ir Messi- 
nos; bet kuomet tie miestai bu 
vo sunaikinti gamtinių priežas
čių, tai sunaikinimas Anatoli
jos miestelių, kurie yra toli 
nuo fronto, buvo, mažiausia 
sakant, tyčiomis metodingai 
padarytas “krikščionių” vidu
ry dvidešimto šimtmečio.

“Karinis reikalas, gali jie 
sakyti Europoje! Mes gi neži
notumėm kaip priimti tokį iš
aiškinimą.“

Šis raportas neišvengti na i 
turės atsiliepti į imigracijos 
komiteto svarstymus įneštojo 
biliaus, kad laikinai * nuėmus 
immigracijos suvaržymus, 
taip kad galėtų įvažiuoti tūks
tančiai graikų ir armėnų pa
bėgėlių iš Mažosios Azijos. Už 
tų pabėgėlių įleidimą stovi A- 
inerikos bažnyčios ir niekurios 
šelpimo organizacijos. Dabar 
ant Kilis salos yra arti 200 to
kių pabėgėlių ir dar daugiau 
atvyksta. Jie visi tapo sulai-, 
kyti ir jų deportavimas yra 
laikinai sustabdytas, laukiant 
kongreso nuosprendžio.

Turkai siunčia kariuomenę
Kariuomenė artinasi prie 

Konstantinopolio
LONDONĄ^, sausio 1.

Turkijos nacionalistai siunčia 
didesnę kariuomenę linkui Mo- 
sul rubežiaus. Taipjau jie siun
čia kareivius ir linkui Kon
stantinopolio, sako Athenų ži
nia. Tris divizijos einančios 
linkui Bosforo.
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Kodėl iširo Maskvos 
konferencija 1

.1

[LIBį WASHJNGTON, gruo
džio 27 d. ♦— Maskvos , kon
ferencijoje, kur btivo suširin- 
kę atstovai Rusijos, Suomijos. 
Estonijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Lenkijos, buvo visų sutikta 
pasirašyti sutartį, kur visos 
valstybės butų pasižadėjusios 
nepulti kita kitos. Rusai reika
lavo, kad toje pačioje sutarty
je butų visų pasižadėta suma
žinti savo kariuomenes ligi 
tam tikro laipsnio. Lenkai prin 
cipe sutiko mažinti savo ka
riuomenę, bet nesutiko, kad 
tas butų įnešta į bendrą sutar
tį; jie reikalavo, kad šis klau
simas butų atidėtas vėliau ek
spertų komisijai apsvarstyti. 
Rusai griežtai pasiliko prie sa
vo nuomonės.

Svarstant arbitražo klausi
mą, Lenkų delegatai pareikar 
lavo, kad teritorijaliai ginčai 
nebūtų arbitražo keliu rišami. 
Lietuvių delegatai reikalavo, 
kad arbitražo keliu butų riša
mi visi klausimai, taigi ir teri
torijaliai, bet pagalia us sutiko 
pasirašyti arbitražo ^projektą, 
rezervuodami esamu sutarčių 
teises. Kariuomenor sumažini
mo klausime Lietuvos delega
cija laikėsi bešaliai.

Bandys nustatyti Vokietijos 
kontribuciją

iLONlDONA^ sausio L — Iš 
oficialinių šaltinių patirta, kad 
Anglijos premieras Bonar Law 
premierų konferencijoje ryto 
Paryžiuje bandys išgauti iš 
Francijos sutikimą nustatyti 
tikrą Vokietijos kontribucijos 
sumą, t. y. kiek ištikrųjų Vo
kietija turi tos kontribucijos 
mokėti, nes dabar kontribuci
jos suma nėra aprubežiuota ir 
todėl Vokietija negali susi
tvarkyti ir pradėti tikriau rū
pintis kontribucijos užmokėji
mu.

Mėsos trustas gavo čarterį.v 
‘DOVER, Del., gruodžio 27.— 

Susivienijusios Armour and 
Co. ir Morris and Co. skerdyk
lų kompanijos jau gavo Dela- 
warėj naują čarterį. Naujoji 
kompanija bus žinotina kaipo 
Armour and Co. ir yra inkor
poruota ant $160,900,000. Čar- 
tery nieko neminima apie susi
vienijimą. Trustas galės vary
ti visą skerdyklų biznį, kokį 
iki šiol varė, tik daug plates
nėj skalėj.

Anglams Konstantinopolį įsa
kyta būti prisirengusiems.

sau- 
susirupinimą 
jiagimdė ofi- 
buti prisi- 
prie pirmo

KONiSTANTINOPOLIS, 
šio 1.—■ Didelį 
tarp vietos anglų 
ciakmis įsakymas 
rengusiems bėgti 
įspėjimo iš Konstantinopolio. 
Manoma, kad tokį įsakymą 
privertė išleisti prisibijo j imas, 
kad kariuomenės judėjimas ga
ili pagimdyti sumišimus.

‘ ---------- :__ i__

Nusižudė turtingas bravAj- 
ninkas.

ST. LOUIS, Mo., gruodžio 
29. — Savo bravaro raštinėj 
šiandie nusišovė turtingas bra- 
varninkas William J. Lenų), 54 
metų amžiaus. Spėjama, kad 
jis nusižudė dėl ligos, ar dėl 
nusiminimo, kad savo bravarą 
jis kiek laiko atgal 
verstas parduoti tilk 
tikrosios jos. vertės.

Jo bravoras 
mas vienas iš didžiausių bra
vorų pasaulyje. Jo vertė buvo 
$7,900,000, bet nesenai jis bu
vo parduotas iš licitacijos tik 
už $585,000. Lemp tikėjosi 
gauti daugiau ir labai rugojo 
ant prohibicijos, kad ji taip 
sunaikino, jo tunto vertę.

Bravarą uždėjo jo tėvukas. 
Jo tėvas paliko turto jau už 
$10,000,000. Tai jau' trečia 
saužudystė jų šeiminoje. Jo 
tėvas irgi nusišovė 1901 jnc- 
tais; išėjęs iš proto, būdamas 
67

buvo pir- 
<8 nuoš.

buvo skai te

m. Wni. J. Lemp sesuo 
nusišovė 1920 m.

ir-

Surado didelę munšaino 
dirbtuvę.

DANVILIJE, III., gruodŽTo 29.
Šerifas Timm ir būrys pilie

čių šiandie užklupo, didelę 
munšaino dirbtuvę, kuri buvo 
cementu išmūrytame urve, ne- 
todi Westville. Po persišaudi- 
mo lapo areštuota 10 žmonių 
ir paimta 50 galionų munšai
no, 1,000 galionų vyno ir 150 
galionų varytuvas. Šerifas įsi
gavo į urvą dinamitu išsprog
dindamas skylę cementinėje 
sienoje.

Brangus cigaretas.
i MASKVA, gruodžio 29. —•. 

Amerikoje dirbti cigaretai da
bar parsidavinėja Maskvos 
gatvėse po 1,000,000 rublių už

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

. Naujienų Pinigu 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.

NAUJ8ENO
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

dviejų

45 įmaišyti į Klano žmog
žudystes

BASTRČP, La., gruodžio 28. 
Sužinota, kad du žmonos prisi
pažino ir įmaišė kitus 45 žmo
nes į Ku Khix Klano užmuši
mą pereitą rugip. mėn.
žmonių, Watt Daniels ir l'ho- 
mas Bichards, kurių * lavonai 
nesenai tapo ištraukti jis ežero. 
Prisipažinimus išgavo justici
jos departamento agentai ir jie 
tapo išgabenti į New Orleans, 
kad valdžia žinotų ką veikti. 
Prisipažinus^ms tapo prižadė
tas paliuosavimas ntio baus
mes.

Veik visi prisipažinime įvar
dytieji žmonės yra sekiojami 
ir jie bus areštuoti kaip tik 
bus gautas įsakymas nuo vals
tijos valdžios. < ' „

35,000,000 rublių už $1.
MASKVA, gr. 29. Bolše

vikų rublio kursas pastaruoju 
laiku taip tankiai mainėsi, *kad 
t ūkiai pi'ekių įkainos bilio- 
nais 'persimainydavo i vieną 
naktį. Vieną dieną pinigai bu
vo taip nupuolę, kad už $1 
buvo duodama 35,000,0(M) rub
lių, bet paskui vėl sugrįžo 
prie normaiio kursq 27,000,- 
000 rub. už $1.

žemės drebėjimas išgąsdino 
Italiją.

RYMAS, gruodžio 29. —• 
šiandie po piet Avezzo, Aųuila 
provincijoj, buvo jaučiamas 
žemės drebėjinfas. 
labai išsigando, 
kad jiepasikartotų 
nies drebėjimas, 
Italijoje 1915 m 
miestas tapo visai sunaikintas 
ir apie 8,000 žmonių užmušta.

DUBLINAS, gruodžio 29. 
Airijos savyvaldybė dar du 
respublikonus sušaudė šiandie 
Kilkenne.

Gyventojai 
bijodamies, 
tok i s že- 

kokią. buvo 
kadai vienas

WAYCROiSS, Ga., gruodžio 
29. — Trįš žmonės liko už
mušti ir vienas sunkiai sužeis
tas, jų automobiliui užbėgus 
ant garvežio.

ORĄ
šiandie — apsiniaukę ir šil

čiau.
Saulė teka 7:18 vai.’ leidžiasi 

4:35 v. Mėnuo teka 4:35 v. v.
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jiCaa Dedas Lietuvoj oeįIias-
_____ _____________r z y Posėdis 28. XI. Šiame posė-

- ____ dy nustatomos komisijos ir iš-
Tauragė. — Turbūt visoje 

Lietuvoje nėra tokio kampe
lio, kaip Tauragė, kur jauni
mo gyvenimas butų toksai ap
verktinas. Jaunimo yni gana 
didokas būrelis, tik gaila, kad 
neturi vienybės ir antra vėl ne
turi vietos daryti susirinki
mams.

Tiesa, yra kliubas, bet jame 
tik galima numalšinti “trošku
lį,” bet jokiu budu ne dvasios 
reikalus.

Kliube reikėtų įsteigti skai
tyklų, bet valdyba, matomai, 
tuo ’ reikalu mažai tesirūpina; 
galima gauti tik keletą laik
raščių perskaityti ir “Įkalto
sios” kiek tik nori ir kada no
ri, nežiūrint to, kad einant 
apskr. v-4)os privalomuoju įsa
kymu, traktoriai šventomis 
dienomis privalo būti uždaryti 
per dienų, o paprastomis nuo 
6 vai. po pietų.

Kliubo valdybai reikėtų pa
sirūpinti kliubų paversti iš gir
tuokliavimo įstaigos į kultūros 
žydinį. [L. Žin.]

DARBININKŲ JUDĖJIMAS. renkami jų nariai. Socialde
mokratų Frakcija pasiskirlstė 
darbų komisijose sekančiu bu-

Ukmergė. — Lapkričio 26 Purėniene, Ekonominė K-ja 
dienų, pradžios mokyklos bu* Kvn.«i.n Aimuukrir

te įvyko visuotinis žemės ūkio 
darbininkų sąjungos susirin
kimas. Dalyvavo apie 100 na
rių. Tartasi, kaip sutvarkyti 
Sąjungos darbuotę ir jų sus
tiprinti. Nutarta: laikyti prie 
valdybos nuolatinį sekretorių 
ir jam pavesti visų einamąjį 
darbų. Parinkta kandidatas į 
sekretorius dr. Merkimas, vie
los darbininkas. Nutarta na
rio mokestis nustatyti 50 cen
tų mėsesiui ir pradėti mokėti 
nuo gruodžio m. Nutarta steig
ti Sąjungos skyriai tuose val
sčiuose, kur randasi daugiau 
susipratusių darbininkų. Seimo 
nariai A. Pilkauskas ir St. Kai
rys trumpai pranešė apie Sei
mo einamus darbus. Susirin
kusieji reiškė didelio noro iš
vystyti profesinės sąjungos 
darbų visu apskrities plotu.

Kairys, Krašto Apsaugos K-ja 
— Požėla, Savivaldybių ir Ad
ministracijos — Markauskas, 
Darbo ir Socialinės Apsaugos

KAS PELNĖ DANGŲ.
Griškabūdis, Šakių apskr. 

Prieš rinkimus į Seimų, Griš
kabūdžio klebonas labai buvo

VELIUONA (Kauno apskr.)

Pas mus karui užėjus visas
miestelis nukentėjo, kartu ta-

— Pilkauskas, Švietimo — Ga
linis, Skundų ir Peticijų — 
Purėniene, Ekonomisė K-ja —- 
Kairys ir Kromeris, Finansų ir 
Biudžeto — Čepinskis ir Mar
kauskas, Teisių ir Redakcijos

< Venslauskis, Žemės Ūkio 
ir Mišku — Plečkaitis ir Bud- 
reika, Mandatų — Markaus
kas, Sveikatos — Purėniene.

Baigiantis posėdžiui Ūkinin
kų Frakcijos atstovas Drauge
lis nei iš šio nei iš to siūlo 
pašalinti ir seimo “darbinin
kų kuopų” Frakcijos narių 
10-čiai .posėdžių. Priežastis to, 
kad minėtos frakcijos nariai 
neatsistojo giedant tautos hini-. 
na ir duodant seimo nariams 
iškilmingų pasižadėjimų. Drau
gelio siūlymų karštai remia 
liaudininkų atstovas. Socialde
mokratų Frakcijos vardu dr. 
Kairys pareiškia, kad Social
demokratams tasai pasiūlymas 
nepriimtinas. Tačiau Ukiniii-

užsiėmęs agitacija, ant bačkų, 
o net ir bažnyčioje. Visiems, 
kurie balsuos už kr. demokr. 
partijas, prižadėjo šioj žemėj 
visokių gerybių, o mirus Dan
gaus karalystę. Po rinkimų ir
gi teko vienas pamokslas gir
dėti. Klebonas grasino balsa
vusius ne sulyg jo šventos va
lios, kad mirus jiems nebus 
priimami lavonai laidoti šven
toj vietoj, o'jičms vieta patvo
ryje nešventintam kampe.*

BAŽNYČIA, KUNIGAS IR 
LENKAI.

Ežerėnai. — Musų kunigėlis 
^paskelbė, kad lietuvių jo para

pijoje esu labai mažai — dau
guma parapijom! esą lenkai. 
Todėl jis nustatęs bažnyčioje 
naujų tvarkų: dviejų pirmųjų 
sekmadienių pamaldos busian
čios atliekamos lenkų kalba, 
o tik trečiojo—lietuvių. Iki 
šiol buvo vienų sekmadienį lie
tuvių, kitų—lenkų kalba. — 
Toliau gi, jis nematąs reikalo 
taip tęsti, kadangi lietuvių, anot 
jo, visai nėsa. Įdomu bu|ų ži
noti, kuriuos parapijonis jis 
priskiria prie lenkų ir kuriuos 
prie lietuvių. Patys žiaurieji 
lenkai (pav. Vrubliavičiai), ku
rie dar prieš karų taip aršiai 
kovojo, galvų guldė už lenkys
tę, kurie net lietuvio “pagone”' 
vardo neapkentė — dabar gry
niausi lietuviai ir užima gana 
šiltas musų Valstybės įstaigose 
vietas. Beto, k u n., G—ys dar 
atrado reikalingu pasiteisinti 
tai darus ne savo valia, o atė
jęs nuo vyskupo toks patvar
kymas, tatai nevalia ir “smer- 
telnas” griekas esųs priešintis 
Lietuviai begalo pasipiktino 
tokiu kunigo elgesiu, o lenkai 
tyčiojasi lietuviais, girdi, ir 
kunigėlis juos palaikus.

[“L. U'k.”]

po’ sunaikinta mokykla. Karo 
audrai praėjus mokykla tapo 
perkelta į vietinio dvaro Iro 
besius. N< kuriam laikui mo
kytojui į Kaimų išvykus, po
nas Vakselis sumanė užimti 
mokyklos butų. Įsake užveiz- 
dai persikelti į mokyklos bu
tų. Mokytojas sugrįžęs rado 
mokyklų užgyventų. Paprašius 
7 tuštinti mokyklos butą ponas 
Vakselis pareiškė, kad esu jo 
namai ir jis turįs teisę ant sa
vo’ namų. Milicijai pareikala
vus išsikraustyti, Vakselis tą 
pačių giesmę giedojo. Tuomet 
buvo atsiklausta Vilkijos nuo
vados viršininko. Viršininkas 
pareiškė, kad kur mokykla bu
vo ten ir turi butiy Pradėjus 
kraustyti įiono Vakselio už- 
veizdą, ponas Vakselis griebė 
šautuvų ir keršijo nusišausiąs, 
jei nieko negalįs veikti su sa
vo turtu. Su ponu, kai negali 
išvaryti mokinių iš mokyklos 
tai grųsina nusišovimu. Bet 
savo grųsinimo neišpildė.

Užkimimas
’r kosulys turi būti sustabdyti 
urnai, kad prašalinti svarbus j 
susikrovimus ligų. Imti i

i.

Seveea’s
Cough Balsam

• i
dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai hemą.

Kaina 25c ir 50c.
I

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk \ Į 
tiesiog pas mus.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.
/ ' i

y Central Manufacturing
/ District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Dr. M. T. Sųikol’is
Lietuvis

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

į'-,; . W. F. SEVERĄ.00?;^,^

CEDAR RAP1PS, IOWĄ#

NA
Lietuvon per 10 dienu 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptonų ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonu 
BERENGARIA

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

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliava (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingu dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams jęalite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

kų Sąjungos, Krikščjonių De
mokratų, Darbo Federacijos ir 
Liaudininkų ‘is^i Valstiečių 
Sąjungos balsais “darbininkų 
kuopų” atstovai iš seimo 10-iai 
posėdžių pašalinami.

Posėdis 1. XII. Pirmuoju 
punktu eina ministerių atsa
kymai į seimo narių paklau
simus. Tani) kitų atsakoma į 
dr. Kremerio paklausimą dėl 
netvarkos' su gelžkeliii vago
nais. Paskui mandatų komisi
jos vardu atst. Tumėnas (k. 
d:) praneša komisijos priim
tą nusistatymų dėlei seimo 
rinkimų rezultatų. Komisijos 
dauguma radusi, kad Vyriau
sios Rinkimų Komisijos išaiš
kinimas rinkimų ;įsti § 76 
(kaip paskirstyti seime vietas 
sulyg gautų balsų skaičiaus) 
esąs visiškai teisingas. Prieš 

MR& G.lŪMLL
SifiGUS ILGUS METUS

kalba socialdemokratų, atsto
vai dr. Markauskas ir Kairys. 
Įrodinėja, kad teisės, doros ir 
politikos žvilgsniais toks rin
kimų įstatymo aiškinimas yra 
neteisingas, kaipo skriaudžian
tis mažumų kandidatų sąra
šus. Pirma įstatymas atrodė 
visiems aiškus, bet kuomet 
k r ikšči o n ysndem ok ratai pa m a - 
tė, kad jų atstovų Seiman pra
eina mažiau, negu buvo tikėta
si, jie ėmėsi savotiško įstaty
mo aiškinimo, besivaduodami 
naudingumo . išrokavimais, 
priešingais demokratizmo ir 
teisingumo reikalavimams. So
cialdemokratų kalbėtojai rei
kalavo, kad skirstant Seime 
atstovų vietas atskiromis rin
kimų apygardomis butų ima
mi domėn ir tie kandidatų są
rašai, kurie surinko balsų ma
žiau, negu “'renkamasis skai
čius.” ' .

Be to Mandatų komisijos at
stovas praneša, kad jos išaiš
kinimu Raseinių apygardoj so
cialdemokratai atstovo nepri
valą gauti ir tas atstovas ten- 
kąs liaudininkams.

Pagaliau specialinės Manda
tų komisijos vardu ątst. Mie- 
leška' (k.-d.) praneša, kad , Ka
zys Dominas (“darbininkų 
kuopa”), kaipo nubaustas Ka
riuomenes Teisme, susiauri
nant jam tarnybines teises 
negalėjęs būti išrinktas Sei
man ir dabar turįs nustoti at
stovo teisių. Socialdemokratai 
Purėniene ir Požėla įrodinėja, 
kad teisėto pamato pašalinti 
Dominų iš Seimo narių tarpo 
nėra, kad ir čia Seimo dangų-

ma nori vaduotis savo nuo
žiūra ir politiniais motyvais, 
bet ne teisėtumo dėsniais.

Tačiau kademai ir liaudinin
kai skubinai ir draugingu bal
savimu visus klausimus išriša 
taip, kaip buvo Komisijų pa
siūlyta. Liaudininkai net ne
randa reikalo pasiaiškinti dėl 
balsavimo motyvų. [“S.-d.”]

Paari Ooosn Koncertinos f

SE. Jurgelonis
Advokatas

DVODA

v®

Nori, kad moters žinotų, 
kaip ji pasveiko nuo Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compourid.

Lima, Ohio. — Ištikro jūsų vaistas 
kaip tik toks, kokiu jį sakote esant!

Aš turėjau labai 
dideles kliūtis, ku
rios moterims daž
nai atsitinka, ir 
negalėjau sunkiai 
dirbti. Sirgau ke
lis metus ir skai
tydama jūsų ap
skelbimus ant galo 
nutariau pamėgin
ti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound, Aš da-
bai^ pati išsiskal

biu, ko nedaliau per įkelis malus ir 
galiu ilgai vaikščioti be tų traukian
čių žemyn skausmų ir silpnumo jaus
mo. Vegetable Compound yra pui
kus ir aš niekuomet neužmirštu pasa
kyti už ji gero žodžio kitoms mo
terims, kuomet jos pasako, kad joms 
reikalingas vaistas.” ,— Mrs. G. W. 
Hali, 539 Hazel Avenue Lima, Ohio.

Yra daugelis moterų, kurioms šei
minės pareigos yra beveik nepaken
čiamos dėl kokio nors silpnumo ar ne
galės. Kliūtis gali būti menka, te- 
čiaus padaro tokius įkirus simptomus, 
kaip traukimas žemyn, silpnumas ir 
pailsimas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus vaistas nuo to
kio stovio. Daugely atsitikimų jis 
prašalino tuos simptomus prašalinda
mas jų priežastį. Mrs. Hali prityri
mas yra tik vienas iš daugelio.

I

NORTH _ 
GERMAN

Dubeltavais šriubais 
garlaiviai

NEW YORK-BREMEN 
Garlaiviai išplaukia kas 

antrą seredą.
Puikiai įrengta trečio* 

klcsos parankamai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S’t 

Chicago, UI.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
roumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir liečian
čio j kruvp strėnų 

„ dieglio, tuojaus nu- 
Jfrsipirkito šito galin

go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expalleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiokoso arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 Ssatk 4th St., Brookįyn, N. Y.

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime gerinusį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

TEISIU PATARIMAS

iMMBa

MAUESTir|Y|. TH eatre-w
Monroo gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad^ Sekmad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šoim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

soknvad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai

* krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

a
h

ir

Naujas ir Geresnis Pienas

M
UF.

Bordeivi
Soloctod

MilK
Paklauski(savo vežėjo, 
ar per telefoną infor- / 
macijv. Į

Į^lBORDENS
ĮĮ 'sBordeno Roductf Cū.of UlillOlŠ.
J/ L VezVmo J Franklin 3110
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KNYGŲ KATALOGAS
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šjto Katalogo bus prisiųstas 
dykai.
knygynti pasauly. “Aušros” 
mus Knygynus:

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su 
verte knygų ...................................... $150.000

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygyną su verte knygų........................5.000

Visos, geriausios knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra 
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui musų knygų -— nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu: x

AUŠROS KNYGYNAS, 
1614 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL.

Aušros” Knygynas yrii vienas iš didžiausių lietuvių 
’’ knygynas yra atsiphkęs seka-

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

DOVANU
Kalendorių, šieninį, lietuviškomis spalvomis.
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai- ■ 
dos.

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

' < f

> — Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music
Company,

4639 S.Ashiand Av., Chicago, III.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas 

S. L. FABION AS C
Dieną 36c-37c (ir taksai).

Vakarais 40c-30c (ir taksai).

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 

Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

vos

TEiSRAMAS
Bepartyvis laikraštis “Telegramas”, 
1923 metų pirmas num,eris/ išeis 
šią savaitę, subatoj Sausio 6 d, 
1923 m.

Šiame-numeryje bus labai įdomių 
straipsnių, kurie visiems reikalinga 
žinoti. Taipjyi bus naujausios mados 
geriausis kalendorius, kokio dar nie
kas nėra matęs. Nepamiršk gauti i) 
perskaityti, arba prisiųsk savo adresą, 
o mes prisiusimi! pasižiūrėti “Telegra 
mą” i namus, arba dar geriau, pri 
siųsk 25 centus prenumeratos visiems 
1923 metams.’ Adresuok:

TELEGRAMAS, 
666 W. 18th St., Chicago.

dr.i, žilvius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

UŽEIK I
Bridgeport Tobacco Co., nusipirk! 

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialčs kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

PINIGAI
• v

1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Pinigai
1S

Brightou Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofliai

127 N. Dearbom St*, Ruom 1111-18
Tel. Central <411. Vai. nuo 9-6

Gyvenini® vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakarų, išskyrus utaminką ir 
ketvorgų. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

T
J

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2281 W. 22nd St., kerti Learitt St. i 
Telephono Caaal 2552

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

Veda visokias bylai visuosa 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, pėrkant arba parduodant „Lo
tus, Namus, Karmas ir Bianius. t 
.'jkohna Pinigus ant pirmo morgą- j 
•iaps ant lengvų išlygų.

=s;e”j!gg"— ■ j-

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieityj, 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.

Room 1303
Valandos: 9 ryto flriyh po pietį

Namų Tel.LHyde Park 8895
T

v. w. Rutkauskas ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 6M 
Tel.: Central 6396

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI.

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg^ 
Kamp. MHwaukee ir Ashlanij Aies* 

"Ofiso vai.; nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki i 
i > 9 vakare. . ,L,

> . » liia ■M,

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

7v Weit Monro e Street, Chicago.
Phone Central 2568 

Rez. 3203 So. Halsted St 
Yard» 1015. Va!.: 6 iki D vai.

llerman P. Haase
t ADVOKATAS

609-610 Chamber d.f Commerce
133 W. Washitigton St., 

Phone M ai n 1308
Chicago, UI.

----- --

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lletuvya Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaak Avė.

Tel.: Pullman 6377.
_____ __ ________ L ____ » __________

ADOLFU E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Downtown office 
Rm 1104 Chamber of Commerce BIdg. 

133 W. VVashington Si., 
Tel. Franklin 1176 & 1945 

Evenings at 3236 So. Halsted St., 
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

Tel. Boulevard 0151.

Dr. M. H. Marhel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—-10; 2—4 ir 6—9 
—z

SAUSIO DRABUŽIU PRATUŠTINA
MAS IŠPARDAVIMAS

PLOŠČIAI $10.50 IR AUGŠČIAU.
2 KELINĖMIS GARN1TURAI $13.50 

IR AUGŠČIAU.
Kiekvienas ploščius krautuvėj turi 

būt parduotas neatsižiurint j nuosto
lius., “KupOnheimer”, “L.” sistemos ir 
kili plačiai žinomi ploŠČiai su diržais, 
languotomis išvirkščiomis pusėmis, 
raglan ir kinvona mados, visokių spal
vų ir petrinų, pasirinkimui $32.50.

Kiti madingi ir senoviški ploŠČiai 
po $10.59, $16.50, $22.50 ir $25.

Nusipirk sau garniturą dabar, res 
artimoj ateity jie pabrangs.

Ganiiturai 2 kelionėmis, visu vė
liausių kirpimų, Jazz, 1, 2 ir'3 .sago
mis viena ir abiem pusėm segami, Vy
rams ir Jaunuoliams . nuo $13.50 iki 
$37.50.

Vaikams garniturai 2 kelinėmis po 
$7.50 ir daugiau.

Vaikams ploŠČiai $12.50 . ir daugiai .
Vyrams darbinės ir išeiginės kelinės 

$2.50 ir daugiau. ,
S. GORDON, 

('Pardavinėtojas smulkmenų nrekybai) 
1401 So. Halsted St., 739 W. 14 SI.

Kasdien atdara iki 9 v. v. Šeštadic- 
niais iki 1O, sf-ptintadieitiuis iki 5 v. 
po pietų.r



NAUJIENOS, Chicago, III.

Kas Dedas Lietuvoj
Tauragė. — Turbirt visoje 

Lietuvoje nėra tokio kampe
lio, kaip Taurage, kur jauni
mo gyvenimas butų toksai ap
verktinas. Jaunimo yni gana 
didokas būrelis, tik gaila, kad 
neturi vienybes ir antra vėl ne
turi vietos daryti susirinki
mams.

Tiesa, yra kliubas, bet jame 
tik galima, numalšinti “trošku
lį,” bet jokiu budu ne dvasios 
reikalus. ,

Klitibe reikėtų įsteigti skai
tyklų, bet valdyba, matomai, 
tuo ' reikalu mažai tesirūpina; 
galima gauti tik keletu laik
raščių perskaityti ir “balto
sios” kiek tik nori ir kada no
ri, nežiūrint to, kad einant 
apskr. v-bos privalomuoju įsa
kymu, traktoriai šventomis 
dienomis privalo būti uždaryti 
per dieną, o paprastomis nuo 

, 6 vai. po pietų.
Kliubo valdybai reikėtų pa

sirūpinti kliubą paversti iš gir
tuokliavimo įstaigos j kultūros 
lydinį. [L. Žin.]

DARBININKŲ JUDĖJIMAS.

Ukmergė. — Lapkričio 26 
dieną, pradžios mokyklos bu
te įvyko visuotinis žemės ūkio 
darbininkų sąjungos susirin
kimas. Dalyvavo apie 100 na
rių. Tartasi, kaip sutvarkyti 
Sąjungos darbuotę ir ją sus
tiprinti. Nutarta: laikyti prie 
valdybos nuolatinį sekretorių 
ir« jam pavesti visą einamąjį 
darbą. Parinkta kandidatas į 
sekretorius dr. M orkų ims, vie
tos darbininkas. Nutarta na
rio mokestis nustatyti 50 cen
tų mesesiui irx pradėti mokėti 
nuo .gruodžio m. Nutarta steig
ti Sąjungos skyriai tuose val
sčiuose, kur randasi daugiau 
susipratusių darbininkų. Seimo 
nariai A. Pilkauskas ir St. Kai
rys trumpai pranešė apie Sei
mo einamus darbus. Susirin
kusieji reiškė didelio noro iš
vystyti profesinės sąjungos 
darbą visu apskrities plotu.

KAS PELNĖ DANGŲ.
Griškabūdis, šakių apskr. 

Prieš rinkimus j Seimą, Griš
kabūdžio klebonas ęĮabai buvo 
užsiėmęs agitacija, ant bačkų, 
o net ir bažnyčioje. Visiems, 
kurie balsuos už kr. demokr. 
partijas, prižadėjo šioj žemėj 
visokių gerybių, o mirus Dan
gaus karalystę. Po rinkimų ir- 

r gi teko vienas pamokslas gir
dėti. Klebonas grąsino balsa
vusius ne sulyg jo šventos va
lios, kad mirus jiems nebus 
priimami lavonai laidoti šven
toj vietoj, o jiems vieta patvo
ryje nešventintam kampe.

VELIUONA (Kauno ąpskr.)

BAŽNYČIA, KUNIGAS IR 
LENKAI.

Ęžerėnai. — Musų kunigėlis 
paskelbė, kad lietuvių jo para
pijoje esą labai mažai — dau
guma parapijonų esą lenkai. 
Todėl jis nustatęs bažnyčioje 
naują tvarką: dviejų pirmųjų 
sekmadienių pamaldos busian
čios atliekamos lenkų kalba, 
o tik trečiojo—lietuvių. Iki 
šiol buvo vieną sekmadienį lie
tuvių, kitą—lenkų kalba, —r 
Toliau gi, jis nematąs reikalo 
taip tęsti, kadangi lietuvių, anot 
jo, visai nesą. Įdomu butų ži
noti, kuriuos parapijoms jis 
priskiria prie lenkų ir kuriuos 
prie lietuvių. Patys žiaurieji 
lęnkai (pav. Vrubliavičiai), ku
rie dar prieš karą taip aršiai

Pas mus karui užėjus visas 
miestelis nukentėjo, kartu ta
po’ sunaikinta mokykla. Karo 
audrai praėjus mokykla tapo 
.perkelta į vietinio dvaro tro 
besius. įkurtam laikui mo
kytojui į Kauną išvykus, po
nas Vakselis sumanė užimti 
mokyklos butą. Įsakė užveiz- 
dai persikelti į mokyklos bu
tą. Mokytojas sugrįžęs rado 
mokyklą užgyventą. Paprašius 
7’tuštinti mokyklos butą ponas 
Vakselis pareiškė, kad esą jo 
namai ir jis turįs teisę ant sa
vo namų. Milicijai pareikala

vus išsikraustyti, Vakselis tą 
pačią giesmę giedojo. Tuomet 
buvo atsiklausta Vilkijos nuo
vados viršininko. Viršininkas 
pareiškė, kad kur n/dkykla bu
vo ten ir turi būti. Pradėjus 
kraustyti pono Vakselio už- 
veizdą, ponas Vakselis griebė 
šautuvą ir keršijo nusišausiąs, 
jei nieko negalįs veikti su sa
vo turtu. Su ponu, kai negali 
išvaryte mokinių iš mokyklos 
tai grąsina nusišovimu. Bet 
savo grąsinimo neišpildė.

Seimas.
Posėdis 28. X1 Šiame posė- 

įdy mjjtatoąnos komisijos ir iš
renkami rjų nariai. Socialde
mokratų Frakcii j a pasiskirstė 
darbą komisijose sekančiu bu-. 
Purėnienė, Ekonominė K-ja — 
Kairys, Krašto Apsaugos K-ja 
— Požėla, Savivaldybių ir Ad
ministracijos — Markauskas, 
Darbo ir Socialinės Apsaugos

Pilkauskas, švietimo — Ga
linis, Skundų ir Peticijų — 
Purėnienė, Ekonomisė K-ja — 
Kairys ir Kromeris, Finansų* k. 
Biudžeto - ČCipinšikis ir Mar
kauskas, Teisių ir Redakcijos

< Venslauskis, žemės Ūkio 
ir Miškų — Plečkaitis ir Bud 
reika, Mandatų — Markaus
kas, Sveikatos*— Purėnienė.

Baigiantis posėdžiui Ūkinin
kų Frakcijos atstovas Drauge
lis nei iš šio nei iš to siūlo 
pašalinti ir seimo “darbinin
kų kuopų” Frakcijos narių 
10-čiai posėdžių. Priežastis to, 
kad minėtos frakcijos nariai 
neatsistojo giedant tautos him-. 
na ir duodant šeinio nariams 
iškilmingą pasižadėjimą. Drau
gelio siūlymą karštai remia 
liaudininkų atstovas. Socialde
mokratų Frakcijos vardu dr. 
Kairys pareiškia, kad Social
demokratams tasai pasiūlymas 
nepriimtinas. Tačiau Ūkinin
kų Sąjungos, Krikščjonių De
mokratų, Darbo Federacijos ir 
Liaudininkų bei Valstiečių 
Sąjungos balsais “darbininkų 
kuopų” atstovai iš seimo 10-iai 
posėdžių pašalinami.

Posėdis 1. XII. Pirmuoju

kalba socialdemokratų atsto
vai dr. Markauskas ir Kairys. 
Įrodinėja, kad teises, doros ir 
politikos žvilgsniais toks rin
kimų įstatymo aiškinimas yra 
neteisingas, kaipo skriaudžian
tis mažumų kandidatų sąra
šus. Pirma įstatymas atrodė 
visiems aiškus, bet kuomet 
k r ikšči o n y sielom ok ratai pam a - 
tė, kad jų atstovų Seiman pra
eina mažiau, negu buvo tikėta
si, jie ėmėsi savotiško įstaty
mo aiškinimo, besivaduodami 
naudingumo . išrokavimais, 
priešingais demokratizmo ir 
teisingumo reikalavimams. So
cialdemokratų kalbėtojai rei
kalavo, kad skirstant Seime 
atstovų vietas atskiromis rin
kimų apygardomis butų ima
mi domėn ir tie kandidatų są
rašai, kurie surinko balsų ma
žiau, negu “‘renkamasis skai
čius.”

Be to Mandatų komisijos at
stovas praneša, kad jos išaiš
kinimu Raseinių apygardoj so
cialdemokratai atstovo nepri
valą gauti ir tas atstovas len
kas liaudininkams.

Pagaliau specialinės Manda
tų komisijos vardu ątst. Mie- 
leška ' (k.-d.) praneša, kad , Ka
zys Dominas (^“darbininkų 
kuopa”), kaipo nubaustas Ka
riuomenės Teisme, susiauri
nant jam tarnybines teises 
negalėjęs būti išrinktas Sei
man ir dabar turįs nustoti at
stovo teisių. Socialdemokratai 
Purėnienė ir Požėla įrodinėja, 
kad teisėto pamato pašalinti 
Dominą iš Seimo narių tarpo 
nėra, kad ir čia Seimo daugu

ma nori vaduotis savo nuo
žiūra ir politiniais motyvais, 
bet ne teisėtumo dėsniais.

Tačiau kodeinai ir liaudinin
kai skubinai ir draugingu bal
savimu visus klausimus išriša 
taip, kaip buvo Komisijų pa
siūlyta. Liaudininkai net ne
randa reikalo pasiaiškinti dėl 
balsavimo motyvų. [“S.-d.”]

PAIN”EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expelle*io 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
roumatiSko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čio j kruvp strėnų 

„ dieglio, tuojaus nu- 
^sipirkito Šito galin

go ir patikėtino Šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pam-Expelleris turi musą INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekoso arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 S#wlk 4th St, Brooklyn, N. Y.

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

MAJESTIf*
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šešta d., Sekmad.

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šoim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.
g Dideli komediniai aktai 
P krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

Gyduoles uilaiko 
•m-yuos sveikata.

Užkimimas
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Paari Ouosn Koncerlinos

ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMAS
Yra geriausios; patariamos ir 

naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mos taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų. z

Klausk musų katalogo, o gay- 
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashiand A v., Chicago, III.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas 

S. L. FlBIONftS CO

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774

Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

vos*

TELEGRAMAS

UI. Jurgelonis

JOHN KUCHINSKAS į 

LIETUVIS ADVOKATAS
2211 W. 22nd St., kerti Leavitt SL ‘

Telephone Cacal 2562
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu» 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas vIbuom 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namu#, Farmas ir Bianius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg*- 
'•iavs ant lengvų išlygų.

(r »LUSR L .J! Inu »

Tel. Randolph 4768

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie SL 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

į Namų Tel.: Hyde Park 8895

tę, kurie net lietpvio “pagone” 
vardo neapkenti— dabar gry
niausi lietuviai ir užima gana 
'šiltas musų Valstybės įstaigose 
vietas. Beto, k u n., G—ys dar 
atrado reikalingu pasiteisinti 
tai darąs ne ąavo valia, o atė
jęs nuo vyskupo toks patvar
kymas, tatai nevalia ir “snjer- 
telnas” griekas esąs priešintis 
Lietuviai begalo pasipiktino 
tokiu kunigo elgesiu, o lenkai 
tyčiojasi lietuviais, girdi, ir 
kunigėlis juos palaikąs.

’r kosulys turi būti sustabdyti 
ūmai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligą. Imti

Seveea’s
Cough Balsam

dol atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

1

Pinigus7 Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky-« 
riuš Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Severos Kalendorius 192$ >
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W r. SEVERĄ;
CEDAR RAPIPS, I

/Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Lietuvon per 10 dienu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptonų ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonu 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką ka« Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Sfyuthamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant Į I 
Southamptoną ir ten persėda ant įl 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaite. I 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

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

punktu eina ministerių atsa
kymai į seimo narių paklau
simus. Tarp kitų atsakoma į 
d r. Kremerio paklausimą dėl 
netvarkos su gelžikelįų vago
nais. Paskui mandatų komisi- 

zfos vardu atst. Tumėnas (k. 
d:) praneša komisijos priim
tą nusistatymą dėlei sdimo 
rinkimų rezultatų. Komisijos 
dauguma radusi, kad Vyriau
sios Rinkimų Komisijos išaiš
kinimas rinkimų 'įši; § 76 
(kaip paskirstyti seime vietas 
sulyg gautų i balsų skaičiaus) 
esąs visiškai teisingas. Prieš 

MRS. gAOall
SiKGUS ILSUS KETUS

Nori, kad moters žinotų, 
kaip ji pasveiko nuo Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Lima, Ohio. — Ištikro jūsų vaistas 
kaip tik toks, kokiu jj sakote esant!

d

Aš turėjau ^labai 
dideles kliūtis, ku
rios moterims daž
nai atsitinka, ir 
negalėjau sunkiai 
dirbti. Sirgau ke
lis metus ir skai
tydama jūsų ap
skelbimus ant galo 
nutariau pamėgin
ti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound. Aš da
bar pati išsiskal

biu, ko nedariau per kelis matus ir 
gal^u ilgai vaikščioti be tų traukian
čių žemyn skausmų ir silpnumo jaus
mo. Vegetable Compound yra pui
kus ir aš niekuomet neužmirštu pasa
kyti už jj jęero žodžio kitoms mo
terims, kuonvet jos pasako, kad joms 
reikalingas vaistas.”.— Mrs. G. W. 
Hali, 539 Hazel Avenue Lima, Ohio. 

Yra daugelis moterų, kurioms šei
minės pareigos yra beveik nepaken
čiamos dėl kokio nors silpnumo ar ne
galės. Kliūtis gali būti menka, te- 
čiaps padaro tokius įkirus simptomus, 
kaip traukimas žemyn, silpnumas ir 
pailsimas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus vaistas nuo to
kio stovio. Daugely atsįtijeimų jis 
prašalino tuos simptomus prašalinda
mas jų priežastį. Mrs. Hali prityri
mas yra tik vienas iš daugelio.

W KATALOGAS 
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipirkęS seka
mus Knygynus:

lszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su
verte knygų ..................   $150.000

aujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
ardo” Knygyną su verte knygų................. 5.000

Visos/geriauslos knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra 
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui musų knygų ■— nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu: x

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 VVEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL.

“Telegramas”, 
____ numeris išeis Z 

subatoj Sausio 6 d,

Bepartyvis laikraštis 
1923 metų pirmas 
šią savaitę, s 
1923 m.

Šiame - numeryje bus labai įdomių 
straipsnių, kurie visiems reikalinga 
žinoti. Taipgi bus naujausios mados 
geriausia kalendorius, kok o dar nie
kas nėra matęs. Nepamiršk gauti ii 
perskaityti, arba prisiųsk savo adresą, 
o mes prisiusima pasižiūrėti “Telegra 
mą” j namus, arba dar geriau, pri 
siųsk 25 centus prenumeratos visiems 
1923 melams. Adresuok:

TELEGRAMAS, 
666 W. ISth St., Chicago.

V. W. RUTKAUSKAI 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room SM 
Tel.: Central 6399

Vak. 3223 S. Hal&'ed St. Chicago 
Tel. Y arde 468]

r. .i h.iiit .i i w į,. J*

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI. 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg '̂ 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Ates’ 

'Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki i 
; . . , 9 vakare.----

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

7v West Monroe Street, Ckicaga 
Phone’ Central 256® 

Rez. 3203 So. Halsted St 
Yardz 1015. Va!.: 6 ild 9 <al.

UŽEIK Į i
Bridgeport Tobacco Co., nusipirk!-, 

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

■- ..........-............... ----------------------- =r...rr-7 7-,-7=^

Herman P. Haase
t ADVOKATAS

609-610 Chaniber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308
Chicago, UI.

— ■ ------------------------------------------------------

PINIGAI
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvy* Advokatai 
Dienomis :Room 511 — 

127 N. Dearbdm St., 
Telephone Dearbom 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabask Avė.
Tel.:.Pullman 6377.

• v
1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

I)o\vntown office
Rm 1104 Chambcnurf Commerce BIdg.

133 VV. VVashington St.,
Tel. Franklin 1176 & 4945 

Evenings at 3236 So. Halsted St.. 
(Eagle Music Co.) Tel.Baulevard 6737

Tel. BoulevaZd 0451. /

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

NORTH M 
GERMAN

Dubeltavais šriubais 
garlaiviai

NEVV YOKK-BREMEN
Garlaiviai išplaukia kas 

antrą seredą.
Puikiai įrengta trečios 

klesos parankutnni.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. VV. Clauąsenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, 111.

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

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

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

— Adresuokite —

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

Pinigai
• V

1S

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS t 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

SAUSIO DRABUŽIU PRATUŠTINA- 
MAS IŠPARDAVIMAS 

PLOščIAI S10.50 IR AUGŠČIAU. 
KELINĖMIS GARN1TURAI $13.50 

IR AUGŠČIAU.
Kiekvienas ploščius krautuvėj turi 

būt parduotas neatsižiurint j nuosto
lius. “Kupenheimer”, “L.” sistemos ir 
ImU plačiai žinomi ploSčiai su diržais, 
'languotomis išvirkščiomis pusėmis, 
raglan ir kiminą mados, visokių spal
vų ir petrinų, pasirinkimui $32.50.

Kiti madingi ir senoviški plošęfai 
po $10.59, $16.50, $22.50 ir $25.

Nusipirk sau garaiturą dabar, r.es 
artimoj ateity jie pabrangs.

Ganiiturai 2 kelionėmis, visų vė
liausių kirpimų, Jazz, 1, 2 ir'3 sago
mis viena ir abiem pusėm, segami, Vy
rams ir Jaunuoliams nuo $13.50 iki 
$37.50.

Vaikams garniturai 2 kelinėmis po 
$7.50 ir daugiau.

• Vaikams ploščiai $12.50 ir jjaugiat.
Vyrams darbinės ir išeiginės kelinės 

$2.50 ir daugiau.
S. GORDON, 

('Pardavinėtojas smulkmenų nrekyhai) 
1401 So. Halsted SiĮT 739 VV. 14 SU 

Kasdien atdara iki 9 v. v. Šeštadie
niais iki 10, septintadieniais iki 5 v. 
po piefife. /

2
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Kokį atlyginimą kunigai 
Jma Lietuvoj

Apie tai rašo Varlinas “Liet. 
Ūkininke” šitaip:

S t. Seimas patvirtino algų 
nustatymo dvasiškijai įstaty
mą, sulig kurio parapijos kle
bonai, atsižvelgiant į parapijos 
klas^ gauna nuo 30 ligi 20 litų 
mėnesiui. Filialistai gauna 20 
litų mėn. ir vikarai 15 lit. mėn. 
Be šio atlyginimo, gaunamo iš 
valstybės iždo, kunigai nusi
statė sau taksų už įvairias at
liekamas apeigas, kuri ir pa
skelbta “Ganytojo” Nr. 10 Sei
nų ir Žemaičių vyskupijų dva
siškijai. Pajamų taksa priva
loma Seinų vyskupijai atrodo 
taip:

1. Skaitytinės mišios 3 litai, 
giedotinės 5 litai.

2. Ekzekvijos 10 litų.
3. Laidotuvės su vienomis 

mišiomis, pasitikimu pas šven
torių ir nulydėjimu į kapus 15 
litų.

4. Pamkoslas laidojant 5 li
tai.

5. Užsakai 3 litai.
6. Jungtuvės su mišiomis 30 

litų.
Nors šita taksa vadinama 

“privaloma”, bet ten pat mi
nima ir apie brangesnes laido
tuves ir minimas pavyzdys, 
kad klebonas už laidotuves su 
dvejomis mišiomis gali imti ir 
100 litų, (žinoma ir daugiau), 
kas, žinoma, kur kas neatatin- 
ka “taksai”.’

Iš taksos, kur kalbama apie 
pasidalinimą pelno tarp klebo
nų ir vikarų, matyti, kad di
džioji tų pelnų dalis/tenka 
klebonams,—vikaiai gauna su
lyginamai trupinius. Pav., jei | 
klebonas už laidotuves ima 10’ 
litų, tai vikaras gauna tik 10 
litų 50 centų.

Savo intencija laikyti mišių 
vikaras gali laibai mažai: pei 
dvi savaiti prideramų vikarams 
atostogų metuose, tomis dieno
mis, kai nėra nei ladotuvių, 
nei jungtuvių su mišiomis, nei 
iškilmingų ♦ mišių ir dar kai 
kuriomis dienomis. žinoma, 
tokių dienų pasitaiko mąža. 
Jeigu vikaras šventino laukus, 
tai javai, šiaudai, šienas kle
bonui, o pinigai ir kiti dalykai 
vikarui. Gauti daiktai kalėdo
jant ir gi daugumoje tenka 
klebonams. Bendrai sakant 
klebonai vikarus išnaudoja 
pusėtinai, bet tai nereiškia, kad 
vikarai mažai “gautų” ir ’čar- 
gą vargtų. Viena, vikarai at
sigriebia už “Sveika Marijas”, 
antra—jie gauna dovanai i 
klebono valgį ir kurą. Tuo 
budu gaunamoji iš valdžios 
alga, mokesnis už mišias, da
lis gaunama iš klebonų už į- 
vairias apeigas ir k. palieka vi
karui šiaip išlaidoms. '

Nors mes visiškai nesame 
linkę pavydėti kunigams jų 
pelno, bet kadangi jie nuolatos 
verkšlena ir skundžiasi' dėl 
menkų įplaukų, tai įdomu bus 
apyčiupai suvesti, kiek jie to 
atlyginimo gauna. Pirmiausia 
vikaras:

Už mišias jis gauna viduti
niai po 4 litus. Į mėnesį 30 
d.J<4 l._120. Už paprastas 
laidotuves jis gauna po 2 litu; 
už brangesnes laidotuves gau
na dar ir tam tikrą nuošimtį 
iš bendro mokesnio mokamo 
klebonui. Pav. už laidotuves, 
už kurias klebonas gauna 100 
litų—vikarui dar tenka 10 1. 50 
c. viso apie 12 1. Padūkini, kad 
tokių laidotuvių į mėnesį vie
nam vikarui teks 5, tai pelno 
bus 12 11. X 5=60 1.

Už jungtuves vikaras vėl 
gauna po 2 litu ir dar nuošim7 
tj is ro mokesnio. Į
čia jie gaus tik 20 litų į me
nesį. lokiu budu susidarys į 
mėnesį:

1. Iš valstybės iždo 15 litų
2. Už mišias .......... 120 ”
3. Už laidotuves .... 60 ”
4. Už jungtuves .... 20 ”

mo, kalėdų, poterių, krikštų ir 
šiaip dovanų. Pridėję prię to 
veltui gaunamą iš klebono val
gį, kurą, butą ir pavertę viską 
pinigais gausime tokią sumą 
dėl kurios visiškai nevertėtų 
kunigams skųstis, tuom labiau, 
kad šia išvestoji sum^ yra mi
nimom suma.

Įtiek pelno į mėnesį klebo
nai gauna sunku besugaudyti, 
žiūrint į “taksą”, atrodo, kad 
jų įplaukos keletą kartų pervir- 

’šija vikarų įplaukas. Tiesa, 
jie turi ir išlaidų vargonininką 
ir kitus bažnyčios tarnus už
laikant. Tik vėl žinoma, kad 
zakristijonus ir vargoninin
kus išlaiko beveik vienos pa
rapijos. Taip, vargonininkai 
už giedotines mišias gauna iš 
kunigų 50 c., už ekzekvijas 
sū mišiomis 75 c., už iškilmin
gas laidotuves 1 1. 50 c. ir 1.1. 
Zakristijonams klebonai vėl be
veik nieko nemoka. Bažnyti
nių rūbų skalbimas, smulkus 
remontas ir kitos smulkios iš
laidos apsimoka iš rinkliavų, 
daromų šventadieniais.

Pagaliau, klebonai turi pelno 
dar iš parapijų raštinių. Taip 
taksoje už gimimo metrikų su
rašymą nustatyta 1 litas, mi
rimo—1 1., vedimo—1 litas, už 
metrikų , akįo ištraukų 50 cen
tų, už pilną akto nuorašą 2 li
ti! ir už surašymą liudymo, kur 
metrikų knygos sudegintos—2 
litu. z

ŽodžAi, kunigų atlyginimas 
pusėtinas. Iš jo galima labai 
Ir labai gražiai gyventi. Verkš
lenti nėra ko.

DAVID RUTTEft & CO.,' 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. 'Visu* pristatėm.
South Side ofisas 830! Normai Av.
\ Tel. Yards 2296.

.. - —• ..........   o

Į LIETUVA 
White Star Line

New York i Cherbourg ir Southampton 
Majestic sau&> 6; kovo 10; kovo 31;

(Pasaulio didžiausia laivas) 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Manchuria saus. 4 *Mongolia saus.18 
Minnekahda (3 klėsa) Sausio 25 d.

*Naujos 3 klesos kajutos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg- Antwerp 

Kroonland saus. 27; Lapland saus. 13; 
Zeeland vas. 3; . Finrland vasario 10;

Geras maistas. Uždaromi kamba- 
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

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

5peneh.llne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
ROCHAMBEAU ............... saus. 9
ROUSSILLION ............... saus. 17
PARIS ................................ saus. 17
LA BOURDONNAIS.......saus. 30

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir ^ešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

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

»------ 1---------------- T— - " 1

DETROIT? MICHIGAN~
Weat 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO^
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St„ 9509 Cardenl 
Detroit, Mielu

Viso ........... 215 litų
Be šių 215 litų, vikaras dar 

turi pelno iš laukų šventini

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

UŽMIRŠTAS
SMAGUMAS

KITĄ sykį Amerikos lietuviai pažinojo didelį 
uljturinį smagumą, būtent Knygų Skaitymą

Karė, suirimas, išpuikėjimas, nupuolimas, smulki kova, 
žemos rųšies smagumai atėmė nuo Amerikos lietuvių tą 
gražų ir didelį smagumą, kokį jie turėjo iš knygų skaitymo.

Bet nupuolimas nesitęsia amžinai. Taipgi ir Amerikos 
lietuviai turi susigrąžinti tą gražų paprotį-skaityti knygas. 
Tai dabar ypač lengva, kada mes gauname tokių gražių 

‘ K ’ y '' tknygų iš Lietuvos

Naujienų Knygyne randasi daug naujausių knygų, spauzdintų Lietuvoje
Iš tų mes atkreipiame jūsų domę ypač j sekamas:

Kiek 
mus.

DAILĖS PAVEIKSLŲ KNYGOS. 
RAFAELIS. Dešimtis jo veikalų svarbiau
siųjų spalvuotų reprodukcijų ir trumpa jo 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tai yra ne
paprastai puikiai padarytos reprodukcijos, 
spauzdintos Vokietijoj. Rafaelis buvo di
džiausias Madonos (šv. Panelės) piešėjas. 
Tarp reprodukcijų,kurios randasi šioj knygoj 
yTa^jo garsus paveikslas Sikstinos Madonos.

ienas paveikslas gali būti indėtas į rė- 
Jeigu norite gauti šitų knygų, pasku

bėkit/ nes Naujienų knygyne liko tik keletas. 
Kairia ......................... -..................-....... $1.25
^ZELMAS FEUERBACHAS. Tai yra 
vienas iš garsiausių pereito šimtmečio Vo
kietijos dailininkų, šitoj knygoj yra dvyli
ka spalvuotų jo paveikslų reprodukcijų. Re
produkcijos taip gražiai padarytos kaip ir 
Rafaelio paveikslų reprodukcijos. Tarp pa
veikslų yra jo garsusis paveikslas rodantis 
poetą Dante su Ravennos moterimis. Pa
veikslai gali būti išimti ir įdėti į rėmus. 
Kairia ............................?........................ $1.25

GRAŽIOS SKAITYMO KNYGOS.
HOMER’O ODISĖJA. Tai yra veikalas, kurs 
atvaizdina senovinį graikų pasaulį ir yra vie
nu iš pamatinių puikiausių pasaulės litera
tūros kurinių. Jį išvertė lietuvių kalbon Dr. 
J. Ralys, kurs neseniai mirė. Išvertimas ši
to veikalo lietuvių kalbon didžiai paturtino 
lietuviu literatūrą. Vertimas yra labai pui
kus ir užpelnė didžiausio pagilinto iš kritikų 
puses. 
Kaina

DR. VINCO PIETERIO RAŠTAI. “Algi- 
montas”, istorijos pasaka dviejuose tomuo
se. Tai yra didžiausia originale istorijos pa
saka lietuvių kalboj, kuri skaitosi su dideliu 
žingeidumu, šie du tomai yra labai gražiai 
išleisti, turi gražius kietus apdarus. Kaina 
abiejų tomų .......................................... $2.00
VAIŽGANTO RAŠTAI, trijuose tomuose. 
Vaižgantas, tai Kun. Juozas Tumas. Iš ka
talikų rašytojų jis buvo labiausia populiaris 
tarp įvairių žmonių be partijų skirtumo. Į 
šituos tris tomus yra sutalpinta jo įvairus 
laikraštiniai straipsniai. Kun. J. Tumo my
lėtojui šitie trys tomai bus graži dovana. 
Kaina ...... ............................................... $2.50
MAYNE REID. “Karo Takas”, romanas. 
“Išeiviai”, romanas. Kapitono M’ayne Reid’o' 
romanus pamylėjo viso svieto jaunimas, ši- 

, tų dviejų romanų pasirodymas lietuvių kal
boj duoda ir lietuvių jaunimui pasigėrėti į 
Reid’o raštus. Knygos kaina .... ......... $1.00
AKLAS MATĖ... “Magaryčios”. Tai yra in- 
domių feljetonų rinkinys, kuriuos parašė vi
sai jaunas lietuvių rašytojas, pasivadinęs 
slapivardžiu, Ąklasmatė. Knygos kaina 50c.

Taip-jau gražiai atspauzdintos yra sekamos 
Naujienų spaudos knygos.

Knygą išleido švietimo Ministerija.
....................................   $1.00

BILIŪNO RAŠTAI. Jonas BiliūnasJONO
buvo vienas iš prakilnių rašytojų, kurio ta
lentas žadėjo daug, bet kurs mirė pirma ne
gu spėjo savo talentą pilnai išplėtoti, šiton 
knygon sutalpinta visi niešpasakytai gražus 
J. Biliūno rašiniai, kuriuos jis spėjo parašyti. 
Kaina.................................................  75c

W. Shakespeare’o MACBETH. Kalėdų Kau
kės vertimas eilėmis. Vienas gražiausių pa
saulio dramatinių veikalų puikiame vertime. 
Apdaryta. Kaina................................... $1.00

Kalėdų Kaukės GLUDI LIŪDI, Lyrikos eilių 
rinkinys. Kaikurios tų eilių yra nepaprastai 
gražios. Puiki dovanėlė dailės mylėtojui. 
Kaina....... ...............................................— 50c

DUONELAIČIO RAŠTAI,, mokykloms parta- 
ko ir paaiškino M. Biržiška. Tai yra rūpes
tingai ir gražiai išleistas pilnas K. Duonelai
čio raštų rinkinys, su priedu atskyroj knyge
lėj — M. Biržiškos parašyta Duonelaičio bio
grafija ir jo raštų išnagrinėjimas. Kaina 60c

Iš ADOMO MICKEVIČIAUS Raštų. Tai yra 
kita knygelė, kurią kiekvienam smagu bus tu
rėti savo knygynėlyj. M. Biržiška šioj kny
gelėj paduoda raštų vertimus į lietuvių kal
bą kartu su jų lenkišku originalu. Knyge
lės kaina ....................... .*........................... 60c60c

MĮSLIŲ KNYGA (Buviršum 1000 mįslių su 
atminimais), surinko ir paaiškino Kleofas 
Jurgelionis. Tai yra puikiausi knyga sma
giai laikui praleisti. Jos kaina...........$1.00
H. Hauptmano PASKENDUSIS VARPAS, 
puikiame vertime A. Lalio. Graži pasaka 
dramos formoje. Kaina..................... . $1.00
J. Spargo SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS, versta A. Lalio. Lengvas ir sma
gus išdėstymas socializmo principą. Gerą 
dovanėlė rimtam vyrui. Gražiai apdaryta. 
Kaina .......a......................   $1.00

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St Chicago, III

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119
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18 RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo aštrais ir chronlikss ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo G iki 8 vai. vakarais.

• Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 95® 
Boulevard 4136

8&13 So. Halsted St
Vai.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

V,t . ......

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
j 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 t

3149 S. Morgan St., kerti 32 Si.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

/“■ 11 ——
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 15 metai
Ofisas K

4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriikų ir

Vaik< liffų ' (
OFISO VALANDOSt

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik# 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomir, nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

v ................    .
MRS. M. WAITKIEWICZ 

'(Baniene)

"'7’ Akeierks
r " 'į . S 3,13 S.Halstedsi 
r l el. Blvd. 8188

15 mGtų pB‘ 
sėkmingo prak- 

^^|«tikavimo turtu 
patyrimo. Patiek- 

^p|mingai pataraau- 
,<"*>> ju prie gimdymo 

-Kiek vien aire at- 
teikiusi tikime 

ypatišką srižiu-

patarimus
Dcode

mo-

noms veltui.

Tei. Pullmah 5432

x. sn 
AKUŠERKA

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

Chicago, III,

Į----------- - ---------------------- ------ 1------r - —Il'.l II ■ —r

® Telefonas: Boulevard 704k

Į DR. C. Z. VE2ELIS S
l l F®

Lietuvis DentisĮae
8712 South Ashland Ava^ 

arti 47-tos latvis

DR. S. BIEŽIS
ETIIVTO.I AS IR CHIRURGJLS 

X-Spinduliai
Oflm 2201 W. 22nd St4 t>u»u S

l/caviit St. Tel. Canal 6222.
Usridencija 8114 W. 42ad 81

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

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

Opuailrtit 
T«L BOU l«/ar4 MFT 
4444 t. A*IU»4 Ava. 
Kaimpm 4T-4mi sbI
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Kokį atlyginimu kunigai 
dma Lietuvoj

\pie tai rašo Varlinas “Liet.

nio, kalėdų, poterių, krikštų ir

veltui gaunamų iš klebono val
gį, kurą, butą ir pavertę viską 
pinigais gausime tokią sumą 
dėl kurios visiškai nevertėtų 
kunigams skųstis, tuom labiau, 
kad šia išvestoji suma yra mi
nimam suma.

Įtiek pelno į mėnesį klebo-
nustatymo dvasiškijai įstaty
mą, sulig kurio parapijos kle
bonai, atsižvelgiant į parapijos | nai gauna sunku besugaudyti, 
klasę, gauna nuo 30 ligi 20 litų 
mėnesiui. Filialistai gauna 20 
litų mėn. ir vikarai 15 Ii t. mėn. 
Be šio atlyginimo, gaunamo iš 
valstybės iždo, kunigai nusi
statė sau taksą už įvairias at
liekamas apeigas, kuri ir pa
skelbta “Ganytojo” Nr. 10 Sei
nų ir Žemaičių vyskupijų dva
siškijai. Pajamų taksa priva
loma Seinų vyskupijai atrodo 
taip:

1. Skaitytinės mišios 3 litai, 
giedotinės 5 litai.

2. Ekzekvijos 10 litų.
3. Laidotuvės su vienomis 

mišiomis, pasitikimu pas šven-

litų.
4. Pamkoslas laidojant 5 li

tai.
5. Užsakai 3 litai.
6. Jungtuvės su mišiomis 30

Nors šita taksa Vadinama 
‘^privaloma”, bet ten pat mi
nima ir apie brangesnes laido
tuves ir minimas pavyzdys, 
kad klebonas už laidotuves su 
dvejomis mišiomis gali imti ir 
100 litų, (žinoma ir daugiau), 
kas, žinoma, kur kas neatatin- 
ka “taksai”.’

Iš taksos, kur kalbama apie 
pasidalinimą pelno tarp klebo
nų ir vikarų, matyti, kad di
džioji tų pelnų dalis % tenka 
klebonams,—vikarai gauna su
lyginamai trupinius. Pav., jei 
klebonas už laidotuves ima 1 (>•* 
litų, tai vikaras gauna tik 10 
litų 50 centų. . j

Savo intencija laikyti mišių 
vikaras gali labai mažai: per 
dvi savaiti prideramų vikarams 
atostogų metuose, tomis dieno
mis, kai nėra nei ladotuvių, 
nei jungtuvių su mišiomis, nei 
iškilmingų mišių ir zdar kai 
kuriomis dienomis. žinoma, 
tokių dienų pasitaiko maža. 
Jeigu vikaras šventino laukus, 
tai javai, šiaudai, šienas kle
bonui, o pinigai ir kiti dalykai

Gauti daiktai kalėdo- 
tenka 

sakant

žiūrint į “taksą”, atrodo, kad 
jų įplaukos keletą kartų pervir
šija vikarų įplaukas. Tiesa, 
jie turi ir išlaidų vargonininką 

I ir kitus bažnyčios tarnus už
laikant. Tik vėl žinoma, kad 
zakristijonus ir vargoninin
kus išlaiko beveik vienos pa
rapijos. Taip, vargonininkai 
už giedotines mišias gania iš 
kunigų 50 c., už ekzekvijas 
sn mišiomis 75 c., už iški alin
gas laidotuves 1 1. 50 c. ir 1.1. 
Zakristijonams klebonai vėh be
veik nieko nemoka. Bažnyti
nių rūbų skalbimas, smulkus 
remontas ir kitos smulkios iš
laidos apsimoka iš rinkliavų, 
daromų šventadieniais.

Pagaliau, klebonai turi pelno 
dar iš parapijų raštinių. Taip 
taksoje'už gimimo metrikų su
rašymą nustatyta 1 litas, mi
rimo—1 1., vedimo—1 litas, už 
metrikų akto ištrauką 50 cen
tų, už pilną akto nuorašą 2 li- 
Ki ir už surašymą liudymo, kur 
metrikų knygos sudegintos—2 
litu.

žodžiu, kunigų atlyginimas 
pusėtinas. Iš jo galima labai 
Ir labai gražiai gyventi. Verkš
lenti nėra ko.

DAVID RL'TTEft & CO.,'
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!' 
kiemų. Visu* pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.
. Tel. Yards 2296.

UŽMIRŠTAS
SMAGUMAS

ITĄ sykį Amerikos lietuviai pažinojo didelį 
uljturinį smagumą, būtent Knygų Skaitymą

Karė, suirimas, išpuikėjimas, nupuolimas, smulki kova, 
kernos rųšies smagumai atėmė nuo Amerikos lietuvių tą 
gražų ir didelį smagumą, kokį jie turėjo iš knygų skaitymo.

Bet nupuolimas nesitęsia amžinai. Taipgi ir Amerikos 
lietuviai turi susigrąžinti tą gražų paprotį-skaityti knygas. 
T ai dabar ypač lengva, kada mes gauname tokių gražių 
knygų iš Lietuvos

Naujjfeny Knygyne randasi daug naujausiu knygų, spauzdintŲ Lietuvoje.
Iš tu mes atkreipiame jusu domę ypač j sekamas:

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
AJruteri- 

koleg< 
; lig*

praktika- 
usi Penw 
silvanijos 
hospitalt*

Pasek
mingai p* 
■tarnaują 

gizn 
lymo. Du»
la rodą vi
sokiose B- 
irose ir kb 
otriuose rej
valuose mo 
(.erinis ir 
merginoms.

I* RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas^ chi
rurgas ir akuieria.

Gydo aštrais ir chronilkas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisui.

Ofisas ir Labaratorijai 1625 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 95® 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St
Vai.! 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

-------------------------;................................-■ ■■■=

Telefonai:

vikarui, 
jaut ir gi daugumoje 
klebonams. Bendrai 
klebonai vikarus iš 
pusėtinai, bet tai nereiškia, kad 
vikarai mažai “gautų” ir var
gą vargtų. Viena, vikarai ^at
sigriebia už “Sveika Marijus”, 
antra—jie gauna dovanai i 
klebono valgį ir/kurą. Tuo 
bųdu gaunamoji iš valdžios 
alga, mokesnis už mišias, da
lis gaunama iš klebonų už į- 
vairias apeigas ir k. palieka vi
karui šiaip išlaidoms. •

Nors mes visiškai nesame 
linkę pavydėti kunigams jų 
pelno, bet kadangi jie nuolatos 
verkšlena ir skundžiasi1 dėl 
menkų įplaukų, tai įdomu bus 
apyčiu/pai suvesti, kiek jie to 
atlyginimo gauna. Pirmiausia 
vikaras:

Už mišias jis gauna viduti
niai po 4 litus. Į mėnesį 30 
d.X4 l.=120. Už paprastas! 
laidotuves jis gauna po 2 litu; 
už brangesnes laidotuves gau
na dar ir tam tikrą nuošimtį | 
iš bendro mokesnio 
klebonui.
už kurias klebonas gauna 100 
litų—vikarui dar tenka 10 1. 50 
c. viso apie 12 1. Padėki m, kad 
tokių laidotuvių į mėnesį vie
nam vikarui teks 5, tai pelno

mokamo
Pav. už laidotuves,

Už jungtuves vikaras vėl 
gauna po 2 litu ir dar nuošim
tį iš bendro mokesnio. Tegul 
čia jie gaus tik 20 litų į mė
nesį. Tokiu budu susidarys^ į 
mėnesį:

1. Iš valstybės iždo 15 litų
2. Už mišias .......... 120 ”
3. Už laidotuves .... 60 ”
4. Už jungtuves .... 20 ”

Viso .......... 215 litų
Be šių 215 litų, vikaras dar 
ri pelno iš laukų šventini-

I LIETUVA 
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic sau&. 6; kovo 10; kovo 31;

(Pasaulio didžiausia laivas) 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
•Manchuria saus. 4 *Mongolia saus.18 
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d.

•Naujos 3 klesos ka jutos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
PlyTnouth-Cherbourg-Aubverp 

Kroonland saus. 27; Laplanct saus. 13; 
Zeeland vas. 3; . Fiirland vasaiio 10;

Geras maistas. Uždaromi kamba- 
■iai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

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

Jūrėmis visa kelionė j ir iš Lietu
vos garlaiviais:

ROCHAMBEAU ............... saus. 9
ROUSSILLION ............... saus. 17
PARIS................................ saus. 17
LA BOURDONNAIS .......saus. 30

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

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

DETROIT, MICH1GAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL COM 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentes) 
GRABORIUS

1029 — 25th St„ 9569 Cardaal 
Detroit, Mielu

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Market 6284, Market 4526

DAILĖS PAVEIKSLŲ KNYGOS.
RAFAELIS. Dešimtis jo veikalų svarbiau
siųjų spalvuotų reprodukcijų ir trumpa jo 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tai yra ne
paprastai puikiai padarytos reprodukcijos, 
spauzdintos Vokietijoj. Rafaelis buvo di
džiausias Madonos (šv. Panelės) piešėjas. 
Tarp reprodukcijų,kurios randasi šioj knygoj 
yra jo garsus paveikslas Sikstinos Madonos. 
Kiekvienas paveikslas gali būti indėtas į rė
mus. Jeigu norite gauti šitų knygų, pasku
bėkit, nes Naujienų knygyne liko tik keletas. 
Kaina ......................... ........................... - $1.25
ANZELMAS FEUERBACHAS. Tai yra 
vienas iš garsiausių pereito šimtmečio Vo
kietijos dailininkų. Šitoj knygęj yra dvyli
ka spalvuotų jo paveikslų reprodukcijų. Re
produkcijos taip gražiai padarytos kaip ir 
Rafaelio paveikslų reprodukcijos. Tarp pa
veikslų yra jo garsusis paveikslas rodantis 
poetą Dante su Ravenffos moterimis. Pa
veikslai gali būti išimti ir įdėti į rėmus. 
Kaina ............................ ?........................ $1.25

GRAŽIOS SKAITYMO KNYGOS.
HOMER’O ODISĖJA. Tai yra veikalas, kurs 
atvaizdina senovinį graikų pasaulį ir yra vie
nu iš pamatinių puikiausių pasaulės litera
tūros kurinių. Jį išvertė lietuvių kalbon Dr. 
J. Ralys, kurs neseniai mirė. Išvertimas ši
to veikalo lietuvių kalbon didžiai paturtino 
lietuvių literatūrą. Vertimas yra labai pui
kus ir užpelnė didžiausio pagirimo iš kritikų 
pusės. Knygą išleido Švietimo Ministerija. 
Kaina ...................................... -..............  $1.00

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Jonas Biliūnas 
buvo vienas iš prakilnių rašytojų, kurio ta
lentas žadėjo daug, bet kurs mirė pirma ne
gu spėjo savo talentą pilnai išplėtoti, šiton 
knygon sutalpinta visi niešpasakytai gražus 
J. Biliūno rašiniai, kuriuos jis spėjo parašyti. 
Kaina.................................................:......... 75c

DUONELAIČIO RAŠTAI, mokykloms parin
ko ir paaiškino M. Biržiška. Tai yra rūpes
tingai ir gražiai išleistas -pilnas K. Duonelai
čio raštų rinkinys, su priedu atskyroj knyge
lėj — M. Biržiškos parašyta Duonelaičio bio
grafija ir jo raštų išnagrinėjimas. Kaina 60c

Iš ADOMO MICKEVIČIAUS Raštų. Tai yra 
kita knygelė, kurią kiekvienam smagu bus tu
rėti savo knygynėlyj. M. Biržiška šioj kny
gelėj paduoda raštų vertimus į lietuvių kal
bą kartu su jų lenkišku originalu. Knyge
lės kaina ............    60c

DR. VINCO PIETERIO RAŠTAI. “Algi- 
montas”, istorijos pasaka dviejuose tomuo
se. Tai yra didžiausia originale istorijos pa
saka lietuvių kalboj, kuri skaitosi su dideliu 
žingeidumu. Šie du tomai yra labai gražiai 
išleisti, turi gražius kietus apdarus. Kaina 
abiejų tomų .......................................... $2.00
VAIŽGANTO RAŠTAI, trijuose tomuose. 
Vaižgantas, tai Kun. Juozas Tumas. Iš ka
talikų rašytojų jis buvo labiausia populiaris 
tarp įvairių žmonių be partijų skirtumo. Į 
šituos tris tomus yra. sutalpinta jo įvairus 
laikraštiniai straipsniai. Kun. J. Tumo my
lėtojui šitie trys tomai bus graži dovana. 
Kaina .....................................................  $2.50

ftfAYNE REID. “Karo Takas”, romanas. 
“Išeiviai”, romanas. Kapitono Mayne Reid’o' 
romanus pamylėjo viso svieto jaunimas, ši- 

, tų dviejų romanų pasirodymas lietuvių kal
boj duoda ir lietuvių jaunimui pasigėrėti į 
Reid’o raštus. Knygos kaina .... ......... $1.00
AKLAS MATĖ... “Magaryčios”. Tai yra in- 
domių feljetonų rinkinys, kuriuos parašė vi
sai jaunas lietuvių rašytojas, pasivadinęs 
slapivardžiu, Ąklasmate. Knygos kaina 50c.

Taip-jau gražiai atspauzdintos yra sekamos 
Naujienų spaudos knygos.

W. Shakespeare’o MACBETH. Kalėdų Kau
kės vertimas eilėmis. Vienas gražiausių pa- k 
šaulio dramatinių veikalų puikiame vertime. 
Apdaryta. Kaina..... ........  $1.00
Kalėdų Kaukės GLUDI LIŪDI, Lyrikos eilių 
rinkinys. Kaikurios tų eilių yra nepaprastai 
gražios. Puiki dovanėlė dailės mylėtojui. 
Kaina ...................... 50c
MĮSLIŲ KNYGA (Buvirium 1000 mįslių su 
atminimais), surinko ir paaiškino Kleofas 
Jurgelionis. Tai yra puikiausi knyga sma
giai laikui praleisti. Jos kaina...........$1.00
H. Hauptmano PASKENDUSIS VARPAS, 
puikiame vertime A. Lalio. Graži pasaka 
dramos formoje. Kaina......................  $1.00
J. Spargo SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS, versta A. Lalio. Lengvas ir sma
gus išdėstymas socializmo principų. Gera 
dovanėlė rimtam vyrui. Gražiai apdaryta. 
Kaina .......a.....................-...................... $1.00

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 
Ofisaat

3149 S. Morgan St., kerti 32 St 
OFISO VALANDOS:

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

2 po diet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Prakt/ooja 15 metai 

\ Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrižką ir 
Vaik4 ligą 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexd 2880

MRS. M. WA1TKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierku
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3188

Per 15 metų pa
sekminga prak
tikavimo turtu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teiki® 
ypatižką prižiū
rėjimą. Dcodo 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHŪ 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

: Iii b n a ■ ■ a ■ ■ ■ iii ■ ■ ■ ■ m
® Telefonas: Boulevard 764k

i DR. C. Z. VEZELIS |
Liet avis Dentistae

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd <St, kampas B 

Leavltt St/ Tel. Canal 6222.
Rasidendja 8114 W. 42W 81.

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

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

T»L BOU Itrart 
4*44 S. AslUai Ava. 
KampM 4T4m gal 

f-m ’rflftBtk.



■NAUJIENOS, Chicago, Dl. Antradienis, Sausis 2, 1923

Hkos lietuviai iki šios dienos 
neturi jokio atsakymo.

Kodėl gi Lietuvos Atsto
vybė nepainformuoja musų 
visuomenės šiais didelės 

I svarbos klausimais?
Jeigu ji pati neturi apie 

tai aiškių žinių, tai kodėl jai 
Į nesuteikia tokių žinių Lietu- 
I vos valdžia? s

Šimtai tūkstančių Ameri
koje gyvenančių lieutvių 
nori žinot, kas dedasi Lietu- 

Ivoje ir su Lietuva. Jie nori 
[būti tokioje padėtyje, kad, 
Į esant reikalui, jie kiekvieną 
I valandą galėtų ateiti Lietu
kai pagelbon, galėtų pareng
ti ją koyoje dėl to arba kito 
svarbaus Lietuvos ateičiai 
tikslo.

Valdančiosios 
sferos teikiasi 
Amerikos lietuvių visuome
nei tiktai apie tai, kas jau 
įvyko ir ko dažniausia jau 
nebegalima pakeisti. St. 
Seimas kada nors įrašė į 

į Lietuvos pilietybės įstatymą 
I tokį patvarkymą, kad Lietu- 
į vos piliečiai, gyvenantys 
svetimose šalyse, turi iki 
tam tikros dienos užsiregis
truoti ir išsiimti pasus. Ame
rikiečiai nieko apie tai nebu
vo girdėję — tik štai pasi
girsta rustus valdžios atsto
vo baisau: “Registruokitės, 
o kad ne, tai busite išbraukti 
iš piliečių skaičiaus!”

Lietuvos Seimas rašo kon
stituciją Lietuvos valstybei. 
Šimtai dalykų tenai įdėta to
kių, kurie paliečia opiausius 
kiekvieno Lietuvos piliečio 
reikalus. Bet milžiniškoji 
lietuvių kolonija Amerikoje 
tik iš privatinių laikraščių 
korespondencijų gauna šiek- 
tiek progos patirti, kaip tuos 
dalykus pasiryžo sutvarkyti 
Lietuvos šeimininkai. Tik 
kuomet darbas jau pabaig
tas, tai ateina oficialinis pa
skelbimas: “Konstitucija
priimta; rengkite iškilmes, 
džiaugkitės!”

Tas pats ir Lietuvos už
sienių politikos reikaluose. 
“Lietuva pripažinta; daryki- 
kite manifestacijas!” “Lie
tuva lenkų užpulta; protes
tuokite !” “Santarvė nenori 
atiduoti Lietuvai Klaipėdos 
krašto; reikalaukite!”

Išrodo, kad Lietuvos val
donai temoka tik komandos 
žodžiais kalbėti su visuome
ne, kaip generolai su pilk- 
sermėgių kareivių miniomis. 
Pašvęsti visuomenę į savo 
planus, pasidalinti su ja sa
vo mintimis, išklausyti jos 
nuomonę — jie nemato jokio 
reikalo.

Bet amerikiečiams tokia 
komanduotojų kareivių..rolė 
nepatinka! Jie jaučia esą 
ne kokių nors carukų valdi
niai, bet respublikos pilie
čiai, su kurių nuomonėmis 
valdžia turi skaitytis, jeigu 
ji nori jų paramos.

Greitas ir pilnas Ameri
kos lietuvių informavimas 

Į visais svarbesniaisiais Lie- 
i .tuvos reikalais yra pirmuti
nė Lietuvos Atstovybės pa
reiga ir būtina sąlyga na- 
išiam amerikiečių dalyvavi
mui Lietuvos darbuose.

NAUJIENOS
The Utheanian Daily Newa

Published Daily except Sunday by 
Lithuanian Naws jfub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

zil’122
1.75
1.00

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratas: 
$8XĮ0 per year in Canada.
$7. per year outside o f Chicago. 
$8.90 per year in Chicago.

8c- per copy.
Entefed as Second Class Matter | 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 2nd, 1879.____________ Į

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėktienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokijimo kainai 
Chicago  je — paltui 

Metams .... ........... .............
Pusei metų______ ____
Trims mfinesianai____
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui ......__

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija    —____ 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui _  , L 75c

Suvienytose Valstijoje ne Chicagoje 
pastų:

Metams________ u...................  $7.00
Pusei metų 4.0h 
Trims mėnesiams..................— 2.90
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams...............—..................... $8.00
Pusei metų.................................... , 4.m)
Trims mėnesiams------------—> 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos 
pranešti

Kodėl 
nepainformuoja?

Savaitė laiko atgal Liet. 
Informacijų Biuras pranešė, 

'Mtad ambasadorių konferen
cija nutarė pripažinti Lietu
vą de jure. “Naujienose”, 
paskelbdamos tą žinią, nuro
dė kokios didelės svarbos 
klausimai rišasi su tuo pri
pažinimu.

Vięna, Nemuno interna
cionalizacijos klausimas. 
Ambasadorių kpnferencija, 
kaip žinia, jau a0ie pusė me
tų laiko atlgal buvo pasiū
liusi Lietuvai pripažinimą 
de jure, bet pastatė sąlygą,, 
kad Lietuva internacionali
zuotų Nemuną. Lietuvos 
valdžia, atsakydama į tą pa
siūlymą, pareiškė, kad ji su
tinka priimti ambasadorių 
konferencijos sąlygą princi
pe, bet atideda jos įvykini? 
mą iki to laiko, kai bus su
tvarkyti Lietuvos santykiai 
su Lenkija.

Dabar gi ateina žinia^kad 
ambasadorių konferencija 
jau nutarė suteikti Lietuvai 
pripažinimą. Šitoks jos žing
snis gali būt išaiškintas dve
jopu tmdu: arba ambasado 
rių konferencija atsiėmė sa
vo reikalavimą dėl Nemuno 
internacionalizacijos įvyki- 
nimo — arba Lietuva priė
mė tą ambasadorių konfe
rencijos reikalavimą, ne
laukdama, kol bus išspręstas 
jos ginčas su Lenkija. Ku
ris šitų dviejų aiškinimų yra 
teisingas?

Amerikos lietuviai to ne- 
žino‘iki šiol.

Antras klausimas, suriš
tas su Lietuvos pripažinimu 
de jure, yra Klaipėdos kraš
to likimas. Einant Versalės 
taikos sutartim, Klaipėdos 
kraštas turi tekti Lietuvai, 
kaip tiktai ji susiformuos į 
atskirą, nepriklausomą val
stybę. Pripažinimas reiškia, 
kad Santarvės valdžių aky- 
sę Lietuva jau yra pilnai su
siorganizavusi valstybė. Bet 
ar Santarvės valdžios pada- 

' re iš to logišką išvadą sulig 
Klaipėdos krašto sujungimo 
su Lietuva? Ar jos rengiasi 
tokią išvadą padaryti?

Čia ir vėl yra be galo svar
bus klausimas, kuriam Ame-

A

Apžvalga
AMERIKOS TEISMAI PRIPA
ŽĮSTA TIK 'CARO VALDŽIĄ.

Boris N. Sokolovas užvedė 
prieš Now Yorko National 
City banką bylą, reikalauda
mas grąžinti jam $28,365, ku
riuos jis buvo įdėjęs į to ban
ko skyrių Petrograde. Bankas 
atsisakei atmokėti tuos pini
gus, remdamosi tuo faktu, jog 
sovietų valdžia užgriebė tą 
skyrių, "ir todėl iš jos reikia 
reikalauti grąžinti įdėlio.

Nc\v Yorko augščiausis teis
mas išsprendė tą bylų palan
kiai bankui. “The Mihvaukec 

i

Leader” delei to nuosprendžio 
rašo sekamai:

X
“Rusijoje susikūrė nau

ja valdžia, kuri jau išgyva
vo penkius metus su vir
šum. Bet Amerikos teismai 
ir iki šiol tepripažįsta tik 
caristinę valdžią. Tokią nuo
monę pareiškė Now Yorko 
aukščiausias teismas. Teisė
jo Fordo pareiškimas yra 
puikiausias pavyzdys to, 
kaip musų teismai moka 
aiškinti, jog baltas yra juo
das, ir juodas yra baltas. 
Ta nuomonė, matoma, aukš
čiausio teismo liko pareikš
ta tuo tikslu, kad davus 
Amerikos bankams progos 
išsisukti nuo at mokėjimo 
kokių $200,000,000, kurie 
buvo sudėti jiĮ skyriuose 
Rusijoje ir Centralinėje Eu
ropoje.” 4
Prie savo nuosprendžio teis

mas teikėsi pridėti tokį paaiš
kinimą :

“Nors teismas nepripažįs
ta sovietų valdžiai suvere
ninės galios, ir todėl nema
no, kad ji galėtų konfiskuo
ti turtą ir išieškoti skolas, 
kaip tai daroma de facto 
arba de jure pripažintų val
džių, vienok iš to nereikia 
daryti išvados, jog Rusijoje 
egzistuoja anarchija.

“Tiesa, kai kurių politi
nių, o ne teisminių išroka- 
vimų vedami, mes turime 
ir ant toliau laikytis tos 
nuomonės, jog Rusijoje ca
ro valdžia pasilieka suvere- 

• ninė valdžia.”
O kiek žemiau sakoma, kad 

Rusijoje visgi yra valdžia, ku
ri jau išgyvavo penkius nie
kūs su viršum. Ret kadangi 
politiniai išrokavimai liepia 
os valdžios “nematyti,” lodei 

Now Yorko teismui ji neegzis
tuoja!

Leader” delei to deda tokią 
įastabą:

“Kada Sokolovas nori at
gauti savo pinigus, kuriuos 
jis įdėjo į National City 
banką, tai Rusijoje nėra 
valdžios; bet kada National 
City bankas nenori Sokolo- 
vui pinigų atmokėti, tai 
Rusijoje yra tokia valdžia, 
kuri bankui nepatinka, ir to
dėl jis neprivalo pinigus grą
žinti.”

TOKIO. — Cenzo taryba ap
skaito, kad tikroji Japonija 
dabar turi 57,058,00 gyvento
jų, kuomet 1920 m. ji turėjo 
55,961,140 gyventojų. Tai ro
do, kad Japonijos gyventojų 
skaičius augo po 730,000 į me
tus, arba 2,000 į dieną, arba 
po 1 kaip 43 sekundas.

KEISTI SEIMO NUTARIMAI.

Gruodžio pirmąją d feną Sei
me suderintais krikščionių ir 
valstiečiųnliaudininkų ' balsais 
nutarta: 1) pašalinti iš Seimo 
“darbininkų kuopų” pravestą
jį atstovą, K. Dominą, ir 2) 
Pažangos ir tautinių mažumų 
atstovų neįsileisti Seiman to
kiam skaičiuje, koks jiems pa
gal gautuosius balsus priderė
jo.

Tiem dviem nutarimam pa
sipriešino socialdemokratai, 

įrodinėdami, kad tuo budu 
įžeidžiama teisėtumas ir de- 
mokratybė. “Socialdemokrato” 
vedamajame straipsnyje apie 
tą dalyką mes skaitome štai 
ką:

“Iš krikščionių mes nieko 
kilo ir laukti negalėjom.

Krikščionys savo gilumoje 
yra ir bus demokratijos sie
kimų priešininkai, visuomet 
links teisėtumą pakeisti ša- 
vo ‘krikščioniškąja’ nuožiū
ra. Ret kokiomis akimis kė
lė savo rankas išvien su kle
rikalais liaudininkai ir Val
stiečių Sąjungos žmonės? 
Kur tuomet būvo jų demok
ratinė sąmonė ir sąžinė? 
Mums atrodo, kad musų de
mokratai vėl suvaidino Pilo
to rolę, arba bus pardavę 
geriausias savo tradicijas už 
abejotinos putros bliudclį.

“Seimo dauguma tuo sa
vo nutarimu sutartinai daro 
du smūgiu. Vienas jų taiko
mas lenkams ir žydams; 
antrasai, — Lietuvos darbi
ninkų atstovams. Seimo 
daugumos ginčą su tautinė
mis mažumomis galima 
skaityti jau užbaigta: grįž, 
ar negrįž Seiman lenkai su 
žydais, naujų, su jais susi- 

| rėmimų nebetenka laukti. 
‘Visai kas kita ‘darbininkų 
kuopų’ žmones,

“Mes turime rimto pama
to manyti, kad Domino iš
metimas iš Seimo ir visi ka
ringieji žygiai prieš jo drau
gus, tai tik kovos pradžia. 
Jei spėti iš pasišiaušusių 
Darbo Federacijos plaukų 
ir patikėti tiems gandams, 
kurie jau dabar leidžiami, 

' tai dešinieji tik tuomet nu
siramins, kai išmes iš j Sei
mo visą kubickininkų gru
pę. Turint pašonėj tokius 
minkštus demokratus, kaip 
musų liaudininkai, dešinie
siems atrodo nesunku at
siekti savojo tikslo.

“O kad tikslias yra vertas 
kovos, tpi kam gi neaišku?

“Krikščionys gal net ty
čia leido kubickininkams ei
ti rinkimų kampanijon, su
skaldyti darbininkų balsus, 
ir įnešti keršto proletarų 
larpan. Dabar, varydami iš 
Seimo ‘darkuo’ žmones, krik 
ščionys mažina Seime darbi
ninkų atstovybę ir vėl įgyja 
absoliučios daugumos.

“Mes ne kartą esame pa
sisakė, /kaip žiūrime į tuos, 
kurie pasivadino ‘darbinin
kų kuopų’ atstovais. Tie 
žmohės,' kai ruošėsi eiti Sei
man, drąsiai žadėjo kal
nus nugriauti. Seiman įėjo, 
jie baimingai prisiglaudė 
prie ‘kairiausios’ Seimo sie
nos ir tuo tarpu tyli.

“Mes ' neužmirštame, kad 
tie žmonės vogčiomis pasi
savino ‘darbininkų kuopų’ 
vardą, suklaidino ir apgavo 
tūkstančius darbininkų, ar
dė ir ardo jų vienybę ir jų 
organizacijas, kursto darbi
ninkus prie neapgalvotų žy
gių ir, silpnindami* darbi 
ninku j. j iidej imą, padeda pas 
mus stiprėti reakcijai. Su 
tais aklais Maskvos pataikū
nais mes visuomet vėsimi1 
idėjinę kovą.

“Bet mes taip pat žino
me, kad krikščionys, vyda
mi laukan ‘bolševikus’, veja 
iš iSėimo penkius balsus, ku
rie visgi gali ten paremti 
darbininkų reikalą, kai bus 
svarstomi įstatymai darbi
ninkams apsaugoti. Mušda
mi ‘bolševikus’, jie taiko į 
klasinį darbininkų judėji
mą, c

“Ir todėl mes, socialde
mokratai, kad ir būdami 
priešais. kubickininkų veda
mai darbuotei, visgi darysi
me visų pastangų juos ap
ginti nuo dešiniųjų puolimo 
Seime.

“Pagalios tegu tie ‘dar- 
kuopininkai’ viešai pasiro- 

• do, kuo esą.
“Įvykiai ir Seime ir pa

čiam gyvenime vis aiškiau 
rodo, kiek sunkios blėdės 
yra darbininkų klasės reika
lui padūrę tie, kurie save 
vadinasi ‘vieninteliais dar
bininkų atstovais*. Mes ir 
prie šitos progos vėl šaukia
me į Lietuvos darbininkus: 
spieskitės vienybei), dėkitės 
vis skaiflingiau' į Lietuvos

Socialdemokratų Partijos 
organizacijas ir tuo stiprin
kite proletarų galybę. Nesu
sivieniję, mes netesėsiu) at
sispirti piktiesiems musų 
priešams.”

I

Nespėjo Seimas atsidaryti, 
o klerikalai jau parodė savo 
tikrąjį veidą. Įstatymus jie, 
matoma, rašo tik tam, kad 
juos butų galima savo naudai 
apeiti. (Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjungos atstovai “dcl ma

Del Lietuvos Derybų su Vokiečiais
St. Kairys.

Kuomet 1919 metais vilki
nes iš Lietuvos paskutinės Vo
kiečių kareivių dalys, — šim
tai tukštančių žmortių pas mus 
pasijuto kaip naujai gimę. Nu
švito akys, palengvėjo oras 
kvėpuoti, tartum nuslinko nuo 
žmonių sielos nykus ir šlykš
tus maras-liga. Jei tuomet kas 
butų paklausęs kiek vokiečiai 
yra padarę Lietuvai skriaudų- 
nuostolių, dauguma gal giliai 
tragingu rankos mostelėjimu 
ir da gilesniu atsidūsėjimu bu
tų galėję atsakyti be žodžių. 
Tyki, greita piktą užmiršti 
musų liaudis lydėjo pilką prie
šo kareivį ir jo visą tautą gal 
ne tiek neapykantos, kiek iš
didaus paniekinimo akimis. 
Jos supratimu vokietis pasiro
dė netikęs žmogus, žemesnis 
ir daug piktesnis žmogus, kaip 
mūsiškiai. Tartu))) dar kartą’ 
pasitvirtino liaudies pasakų * * • • nusakymas, kad velnias ki
taip žmogui >nesirodo, kaip vo
kiečio pavidale.

Prabėgo musų gyvenime trys 
greiti metai. Kiekvienas jų ne
šė savų vargų ir savojo 
džiaugsmo; kiekvienas jų di
lino žmonių atminime praei
ties įvykius, o labiausia tuos, 
kurie sielą užgavo skaudžiu 
jausmu. Žmonės pradėjo pa
miršti ir karo baisenybes; vo
kiečių skriaudų sąskaita liau
dies sąmonėj tirpo ar bent 
traukėsi praeitin kaipo daik
tas, kuris liečia mus kas kart 
vis mažiau.

Teisybė, vokiečiai, kaip pik
ta liga, dar ilgą metą nesida
vė nusikratyti ir vargino mu
sų kraštą savais, musų išnau
dojimui paliktais pinigais. Val
džios pernai melais paskelbtas 
karo nuostolių surašinėjimas 
išnaujo sužadino žmonių at
minty bent materiales iš vo
kiečių pakeltas skriaudas. Bet 
gyvenimas darė ir kitą darbą, 

pamaži vedė Lietuvą į tai
kius su vokiečiais santikius. 
Vietoj kareivio ir žandaro ver
tė pažinti vokietį pirklį-pramo- 
nininką, vokietį profesorių ar 
šiaip paprastą pilietį, išsirėdžiu- 
sį iki gyvam kunui. Nei su 
vienu kraštu Lietuva nedaro 
tiek didelio apyvartų, kaip su 
Vokietija, ir todėl netrukus 
pradėjo megstis naujos rųšies 
ryšiai, megstis taip, kaip juos 
pats gyvenimas audė.

Atrodytų gal keista, kad nau
jai susikurusi Lietuva, būda
ma Vokiečiams artini iausis 
kaimynas ir turėdama su jais 
tiek įvairių reikalų, per tris 
metus nepasirūpino sutvarkyti 
valstybinius savo su jais san
tikius. Jog iki šiol Lietuva, 
galima sakyti, nėra su Vokie
čiais sudariusi nei vienos pa
stovesnės sutarties. Musų val
džioje, šiokio ar tokio ji butų 
krypsnio, yra daug “lietuviš
kųjų” savybių; viena jų, tai 
grynai kaimietiškas nenoras 
pasiskubinti. Lietuvos valdžia, 
kaip ir Lietuvos ūkininkas, 
dažnai šoksta šieno grėbti tuo
met, kai šienas jūu sulytas. 
Kad musų krašto^rfantikiai su 
Vokiečiais iki šibl nesutvarky
ti, ir dėlto Lietuva gauna da
bar pakelti didžiulių nuosto
lių, tai daug tam kaltas val
džios nerangumas ir apsileidi
mas.

Bet tame vilkinime, kaip 
man atrodo, buvo da ir kas ki

dos” labai smarkiai kovojo 
prieš klerikalus, bet pirmas 
tyrimas parodė, jog tie žmo
nes vartoja labai stiprius žo
džius tik todėl, kad jų darbai 
yra labai menki. 1

Vadinasi, krikščionys pama
ži valo sau kelią: dabar paša
lino vieną atstovą, o vėliau, 
galimas daiktas, teks Seimą 
apleisti kokiam nors kitam 
“darkuo” žmogui. Norint šunį 
mušti, pagalį juk visuomet ga
lima surasti.

ta. Musų visuomenė, kad ir 
neparokuodama skaičiais, lai
kė vokiečius dideliais savo sko
lininkais. Apgrobę kraštą iki 
gyvąm kaului, nežmoniškai jį 
prikankinę, vokiečiai turėjo at
silyginti kokiu dideliu turtu, 
didėlėmis vertybėmis. Taip 
manė kraštas. Tuo aukštu nuo^ 
stelių įvertinimu nejučiomis 
persiėmė pati valdžia ir nepa
jėgdama tiksliau jų aprokuo- 
ti, atidėliojo nuo vieno kabine
to kitam, kaip didelį saugoti
ną turtą. Pagalios atėjo laikas 
baigti ir tos sąskaitos.

Lietuvos valdžia jau kelius 
kartus bandė pradėti derybas 
su Vokiečiais. Pradėtos, jos 
nutrukdavo, neduodamos jokių 
rezultatų. Pagalios š. m. lapk
ričio pradžioje, po to kai iš- 
anksto buvo paruošta dery
boms dirva, pasiųsta Berlinaų 
specialė delegacija susitarti su 
Vokiečiais trimis klausimais:

1) kaip likviduoti vokiečių 
Lietuvoje paleistus oboslo pi
nigus;

2) kaip Vokietija turi atsi
lyginti su Lietuva dėl karo 
nuostolių ir

3) sudaryti s” Vokiečiais 
prekybos sutartį.

Derybos pradėta labai pavė
luotai. Pradėta derėtis tuo
met, kai skolininkas, kamuo
jamas Antantos, jos daboja
mas dėl kiekvieno žingsnio, 
jau sakosi esąs artimas bank
roto. Net jei Lietuva turėtų 
iegų Vokiečius versti, ir tuo
met vilties biftų neperdaug. 
Jog spaudžia juosAntąnla kiek 
tik galėdama. Bet pikto veido 
Lietuvai netenka rodyti, — nie
ko nepabaklysi ir nepalenksi. 
Priešingai. Vokietija net .tiek 
suvarginta, kaip šiandien, besi
tariant su viena pačia Lietuva, 
turi da perdaug įvairių prie
monių, kad reikale padarytų 
labai sunkaus į mus spaudi
mo. Vadinasi, Lietuva ne lik 
grobiama, bet ir derybų metu 
vis pasilieka skriaudžiamojo 
mažučio padėty ir tuo pačiu 
verčiama derėtis,— geruoju.

Gal tik vienu atveju dabar 
Įjradetos derybos eina palan
kesnėse sąlygose. Vokietijos 
ekonominė politika, kiek ji 
priklauso nuo daibartii/s val
džios, krypsta į rytus. Rusuo
se vokiečiai ieškos jiems rei
kalingos žaliosios medžiagos; 
Rusuose, kai jie atsigaus, vo
kiečiai nori turėti rinką savie 
siems dirbiniams; į Rusus pra
deda jie eksportuoti atlieka
mus savo žmortes,—karininkus, 
technikus, pirklius, finansinin
kus, amatninkus-darfoininkus ir 
jų pagalba tvirtintis Rusuose, 
kaipo naujoj savo kolonijoj. 
Tas ekonominis Rusų užka
riavimo darbas eina jau Jbcnt 
arti metai ir jis labiau vysty
sis.

Siektis su Rusais Vokietija 
ieško patogiausių kelių. Ku
riuos galėjo išnaudoti, tai jau 
naudoja. Da iš vasaros pra
sidėjo Vokiečių7 derybos su 
Lenkais ir vienas Vokietijos 
tikslų buvo sutarti tranzito są
lygas1 per (Lenkiją į Rusus. Iš
karto tos derybos ėjo tartum 
palankiai, bet pastaruoju lai
ku tiek užkliuvo, kad beveik 
nežada duoti bent kokių re
zultatų. Ir sulyg tuo momen
tu vokiečiai, pirma inftža tesi
domėję Lietuva, pradėjo ro- k

dyti didesnio musų kraštui pa
lankumo,—jiems pasidarė svar
bu turėti ir per Lietuvą savo 
tranzitui kelius, tuo pačiu tu
rėti gerus su Lietuva santikius. 
Tai tik tuo pirmoj eilėje ten
ka aiškinti, delko Vokiečiai 
nerodo dabartinėse derybose 
perdaug užriestų ūsų ir gali
ma tikėtis, kad sutarčių turi
nys bus bent kiek įmanomes- 
nis.

Kokia yra tikroji derybų 
padėtis ir ko iš jų galima ti
kėlis,—-apie tai kitam kartui.

Klibina Smetoną dėl 
amerikiežiy auky

‘Lietuvos Ūkininkas” įdėjo 
šitokį “Atvirą Laišką” buvu
sia))! Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai:

“Gerbiamasis! Mes Amerikos 
lietuviai siuntėme į Lietuvą 
daug aukų Tamistos vardu 
valstybės reikalams. Kadangi 
iki šiam laikui Tamista nesu
teikei viešos atskaitos, Kur ir 
kaip tos aukos buvo sunaudo
tos, tai aš prašyčiau, kad Ta- 
mista atskaitą suteiktume) ir 
ją viešai paskelbtume! bet ko
kiam laikraštyj ir vieną atskai
tos kopiją suteiktum “Sanda
rai” arba man, už ką busiu la
bai dėkingas.

“Atskaita turi liesti visas 
surinktas aukas kurios buVo 
atsiųstos Tamistos vardu arba 
drauge su kilų . asmenų var
dais, kur buvo Tamistos var
das Įlraulktas.

“Malonėkite tuomi nepasi
piktinti, nes Amerikoje eina 
visoki gandai buk tie pinigai, 
kurie buvo siųsti Tamistos at
sakomybėn, nebuvo tinkamai 
sunaudoti. Kad tuos nesusi- 
prali)))Us pašalinus aš ir pra
šau Tamistos duoti atskaitas, 
prašau vardu Amerikos Lietu
vių Tautinės Sandaros, Lietu
vių piliečių Sąjungos, Bostono 
Lietuvių ir kitų draugijų, ku
rių vardu turiu tiesą reikalui 
esant kalbėti.

—“A. Ivaškevičius”.
* *

...............  '.„VrjttA..,'

BIZNIERIAI!
Apkaiiiuokiie Inventoriy 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės’.mokėti 15tą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota Washingtone, D. C. 
“Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo- 

? ketoj ams.

J. P. VARKALA
PUBLIC ACCOUNTANT 

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą hnt Bridgeporto

3241 So. Halsted Str.
Tcl. Boulevard 5066
Ofisas vidurmiestyje

203 So. Dearborn Str., 
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.

DR. A. MONTVID 
Uetivis Gydytoja* ir Chirarcaa 

25 E. Wafihington St.

/alandos: nuo 10 Iki 12 rytok. 
Telephone Central 8362 

1824 Wabaiiflia Ava.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru/ 
Rezidencijos tel. Keuzie 77Ū5

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nup J.0 iki 12 ryto.
8261 S*. Habited StH Ch;cago, fu

Dr. K. P.
'Miczoll, 
M. D. P. S.

parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas:
2359 S. Western a v. 
Tel. Roosevelt 7795
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Kodėl 
nepainformuoja ?

t —M—-MM—MM—MM^M

Savaitė laiko atgal Liet. 
Informacijų Biuras pranešė, 
kad ambasadorių konferen
cija nutarė pripažinti Lietu
vą de jure. “Naujienose”, 
paskelbdamos tą žinią, nuro
dė kokios didelės svarbos 
klausimai rišasi su tuo pri
pažinimu.

Vięna, Nemuno interna
cionalizacijos klausimas. 
Ambasadorių konferencija, 
kaip žinia, jau apie pusė me
tų laiko atlgal buvo pasiū
liusi Lietuvai pripažinimą 
de jure, bet pastatė sąlygą,, 
kad Lietuva internacionali
zuotų Nemuną. Lietuvos 
valdžia, atsakydama į tą pa
siūlomą, pareiškė, kad ji su
tinka priimti ambasadorių 
konferencijos sąlygą princi
pe, bet atideda jos įvykini;: 
mą iki to laiko, kai’bus su
tvarkyti Lietuvos santykiai 
su Lenkija.

Dabar gi ateina žinia, kad 
ambasadorių konferencija 
jau nutarė suteikti Lietuvai 
pripažinimą. Šitoks jos žing
snis gali būt išaiškintas dve
jopu budu: arba ambasado 
rių konferencija atsiėmė sa
vo reikalavimą dėl Nemuno 
internacionalizacijos įvyki- 
nimo — arba Lietuva priė
mė tą ambasadorių konfe
rencijos reikalavimą, ne
laukdama, kol bus išspręstas 
jos ginčas su Lenkija. Ku
ris šitų dviejų aiškinimų yra 
teisingas?

Amerikos lietuviai to ne
žino iki šiol.

Antras klausimas, suriš
tas su Lietuvos pripažinimu 
de jure, yra Klaipėdos kraš
to likimas. Einant Versalės 
taikos sutartim, Klaipėdos 
kraštas turi tekti Lietuvai, 
kaip tiktai ji susiformuos į 
atskirą, nepriklausomą val
stybę. Pripažinimas reiškia, 
kad Santarvės valdžių ak*y- 
se Lietuva jau yra pilnai su
siorganizavusi valstybė. Bet 
ar Santarvės valdžios pada
rė iš to logišką išvadą sulig 
Klaipėdos krašto sujungimo 
su Lietuva? Ar jos rengiasi 
tokią išvadą padaryti?

Čia ir vėl yra be galo svar- 
bus klausimas, kuriam Ame- p0 1 kais 43 sekundas.

rikos lietuviai iki šios dienoš 
neturi jokio atsakymo.

Kodėl gi Lietuvos Atsto
vybė nepainformuoja musų 
visuomenės šįais didelės 
svarbos klausimais?

Jeigu ji pati neturi apie 
tai aiškių žinių, tai kodėl jai 
nesuteikia tokių žinių Lietu
vos valdžia? s

Šimtai tūkstančių Ameri
koje gyvenančių lieutvių 
nori žinot, kas dedasi Lietu
voje ir su Lietuva. Jie nori 
būti tokioje padėtyje, kad, 

tesant reikalui, jie kiekvieną 
valandą galėtų ateiti Lietu
vai pagelbon, galėtų pareng
ti ją kovoje dėl to arba kito 
svarbaus Lietuvos ateičiai 
tikslo.

Valdančiosios Lietuvos 
sferos teikiasi pranešti 
Amerikos lietuvių visuome
nei tiktai apie tai, kas jau 
įvyko ir ko dažniausia jau 

I nebegalima pakeisti. St. 
Seimas kada nors įrašė į 
Lietuvos pilietybės įstatymą 
tokį patvarkymą, kad Lietu
vos piliečiai, gyvenantys 
svetimose šalyse, turi iki 
tam tikros dienos užsiregis
truoti ir išsiimti pasus. Ame
rikiečiai nieko apie tai nebu
vo girdėję — tik štai pasi
girsta rustus valdžios atsto
vo baisau: “Registruokitės, 
o kad ne, tai busite išbraukti 
iš piliečių skaičiaus!”

Lietuvos Seimas rašo kon
stituciją Lietuvos valstybei. 
Šimtai dalykų tenai įdėta to
kių, kurie paliečia opiausius 
kiekvieno Lietuvos piliečio 
reikalus. Bet milžiniškoji 
lietuvių kolonija Amerikoje 
tik iš privatinių laikraščių 
korespondencijų gauna šiek- 
tiek progos patirti, kaip tuos 
dalykus pasiryžo sutvarkyti 
Lietuvos šeimininkai. Tik 
kuomet darbas jau pabaig
tas, tai ateina oficialinis pa
skelbimas : “Konstitucija 
priimta; rengkite -iškilmes, 
džiaugkitės!”

Tas pats ir Lietuvos už
sienių politikos reikaluose. 
“LietuVa pripažinta; daryki- 
kite manifestacijas!” “Lie
tuva lenkų užpulta; protes
tuokite !” “Santarvė nenori 
atiduoti Lietuvai Klaipėdos 
krašto; reikalaukite!”

Išrodo, kad Lietuvos val
donai temoka tik komandos 
žodžiais kalbėti su visuome
ne, kaip generolai su pilk- 
sermėgių kareivių miniomis. 
Pašvęsti visuomenę į savo 
planus, pasidalinti su ja sa
vo mintimis, išklausyti jos 
nuomonę — jie nemato jokio 
reikalo.

Bet amerikiečiams tokia 
komanduotojų kareivių rolė 
nepatinka! Jie jaučia esą 
ne kokių nors carukų .valdi
niai, bet respublikos pilie
čiai, xsu kurių nuomonėmis 
valdžia turi skaitytis, jeigu 
ji nori jų paramos.

Greitas ir pilnas Ameri
kos lietuvių informavimas 
visais svarbesniaisiais Lie
tuvos reikalais yra pirmuti
nė Lietuvos Atstovybės pa
reiga ir būtina sąlyga na
šiam amerikiečių dalyvavi
mui Lietuvos darbuose.

TOKIO. — Cenzo taryba ap
skaito, kad tikroji Japonija 
dabar turi 57,658,00 gyvento
jų, kuomet 1920 m. ji turėjo 
55,961,140 gyventojų. Tai ro
do, kad Japonijos gyventojų 
skaičius augo po 730,000 į me
tus, arba 2,000 į dieną, arba

Apžvalga
AMERIKOS-TEISMAI PRIPA
ŽĮSTA TIK 'CARO VALDŽIĄ.

Boris N. Sokolovas užvedė 
prieš No\v Yorko National 
City banką bylą, reikalauda
mas grąžinti jam $28,365, ;ku- 
riuos jis buvo įdėjęs į to ban
ko skyrių Petrograde. Bankas 
atsisekė atmokėti tuos pini
gus, remdamosi tuo faktu, jog 
sovietų valdžia užgriebė tą 
skyrių, ' ir todėl iš jos reikia 
reikalauti grąžinti įdėlio.

Ncw Yorko augščiausis teis
mas išsprendė tą bylą palan
kiai bankui. “The Milwaukee 
Leader” delei to nuosprendžio 
rašo sekamai:

x
“Rusijoje susikūrė nau

ja valdžia, kuri jau išgyva
vo penkius metus su vir
šum. Bet Amerikos teismai 

i ir iki šiol tepripažįsta tik 
euristinę valdžią. Tokią nuo
monę pareiškė New Yorko 
aukščiausias teismas. Teisė
jo Fordo pareiškimas yra 

1 puikiausias pavyzdys to, 
kaip musų teismai moka 
aiškinti, jog baltas yra juo
das, ir juodas yra baltas. 
Ta nuomonė, matoma, aukš
čiausio teismo liko pareikši 
ta tuo tikslu, kad davus 
Amerikos bankams progos 
išsisukti nuo ait mokėjimo 

i kokių $200,000,000, kurie 
buvo sudėti jiĮ skyriuose
Rusijoje ir Cefttralinėje Eu
ropoje.” 4
'Prie savo nuosprendžio teis

mas teikėsi pridėti tokį paaiš
tini iną :

“Nors teismas nepripažįs
ta sovietų valdžiai suvere
ninės gailios, ir todėl nema
no, kad ji galėtų konfiskuo
ti turtą ir išieškoti skolas, 
kaip tai daroma de facto 
arba de jure pripažintų val
džių, viehok iŠ to nereikia 
daryti išvados, jog Rusijoje 
egzistuoja anarchija.

“Tiesa, kai kurių politi
nių, o ne teisminių išroka- 
vimų vedami, mes turime 
ir ant toliau laikytis tos 
nuomonės, jog Rusijoje ca
ro valdžia pasilieka suvere- 

• ninė valdžia.”

O kiek žemiau sakoma, kad 
Rusijoje visgi yra valdžia, ku
ri jau išgyvavo penkius me
lus su viršum. Bet kadangi 
politiniai išrokavimai liepia 
os valdžios “nematyti,” todėl 

New Yorko teismui ji neegzis
tuoja !

■Leader” delei to deda tokią 
pastabą:

“Kada Sokolovas nori at
gauti savo pinigus, kuriuos 
jis įdėjo į National City 
banką, tai Rusijoje nėra 
valdžios; bet kada National 
City bankas nenori Sokolo- 
vui pinigų atmokėti, tai 
Rusijoje yra tokia valdžia, 
kuri bankui nepatinka, ir to
dėl jis neprivalo pinigus grą
žinti.”

KEISTI SEIMO NUTARIMAI.

Gruodžio pirmąją dieną Sei
me suderintais krikščionių ir 
valstiečių-iliaudininkų ' balsais 
nutarta: 1) pašalinti iš Seimo 
“darbininkų kuopų” pravestą
jį atstovą, K. Dominą, ir 2) 
Pažangos ir tautinių mažumų 
atstovų neįsileisti Seiman to
kiam skaičių jie, koks jiems pa
gal gailiuosius balsus pridarė- 
jo. /

Tiem dviem nutarimam pa
sipriešino socialdemokratai, 

įrodinėdami, kad tuo budu 
įžeidžiama teisėtumas ir de- 
mokratybč. “Socialdemokrato” 
vedamajame straipsnyje apie 
tą dalyką mes skaitome štai 
ką:

“Iš krikščionių mes nieko 
kito ir laukti negalėjom.

Krikščionys savo gilumoje 
yra ir bus demokratijos sie
kimų priešininkai, visuomet 

I links teisėtumą pakeisti ša- 
vo ‘krikščioniškąja’ nuožiū
ra. Bet kokiomis akimis kū
le savo ranlcaš išvien su klo- 
rikaUais liaudininkai ir Val

stiečių Sąjungos žliiones? 
Kur tuomet buvo jų demok
ratinė 'sąmonė ir sąžinė? 
Mums atrodo, kad musų de
mokratai vėl suvaidino Pilo
to rolę, arba bus pardavę 
geriausias savo tradicijas už 
abejotinos putros bliudelį.

“Šeinio dauguma tuo sa
vo nutarimu sutartinai daro 
du smūgiu. Vienas jų taiko
mas lenkams ir žydams; 
antrasai, —* Lietuvos darbi
ninkų atstovams. Seimo 
daugumos ginčą su tautinė
mis mažumomis galima 
skaityti jau užbaigta: grįž, 
ar negrįž Seiman lenkai su 
žydais, naujų s su jais susi
rėmimų nebetenka laukti. 
Visai kas kita ‘darbininkų 
kuopų’ žmonės,

“Mes turime rimto pama
to manyti, kad Domino iš
metimas iš Seimo ir visi ka
ringieji žygiai prieš jo drau
gus, tai tik kovos pradžia. 
Jei spėti iš pasišiaušusių 
Darbo Federacijos * plaukų 
ir patikėti tiems gandams, 
kurie jau dabar leidžiami, 

' tai dešinieji tik tuomet nu
siramins, kai išmes iš ( Sei
mo visą kubiekininkų gru
pę. Turint pašonėj tokius 
minkštus demokratus, kaip 
musų liaudininkai, dešinie
siems atrodo nesunku at
siekti savojo tikslo.

“O kad tikslias yra vertas 
kovos, tpi kam gi neaišku?

“Krikščionys gal net ty
čia leido kubickįhinkams ei
ti rinkimų kampanijon, su
skaldyti darbininkų balsus, 
ir įnešti keršto proletarų 
tarpan. Dabar, varydami iš 
Seimo ‘darkuo’ Žmones, krik 
ščionys mažina Seime darbi
ninkų atstovybę ir vėl įgyja 
absoliučios daugumos.

“Mes ne kartą esame pa
sisakė, ikaip žiurjme į tuos, 
kurie pasivadino ‘darbinin
kų kuopų’ atstovais. Tie 
žmonės, kai ruošėsi eiti Sei
man,' drąsiai žadėjo kal
nus nugriauti. Seiman įėjo, 
jie baimingai prisiglaudė 
prie ‘kairiausios’ Seimo sie
nos ir tuo tarpu tyli.

“Mes 1 neužmirštame, kad 
tie žmones vogčiomis pasi
savino ‘darbininkų kuopų’ 
vardą, suklaidino ir apgavo 
tūkstančius darbininkų, ar
de ir ardo jų vienybę ir jų 
organizacijas, kursto darbi
ninkus prie neapgalvotų žy
gių ir, silpnindami darbi 
ninku judėjimą, padeda pas 
mus stiprėti reakcijai. Su 
tais aklais Maskvos pataikū
nais mes visuomet vesiniV 
idėjinę kovą.

“Bet mes taip pat žino
me, kad krikščionys, vyda
mi laukan ‘bolševikus’, veja 
iš Seimo penkius balsus, ku
rie visgi gali ten paremti 
darbininkų reikalą, kai bus 
s varstotu i įstatymai darbi
ninkams apsaugoji. Mušda
mi ‘bolševikus’, jie taiko į 
klasinį darbininkų judėji
mą.V

“Ir todėl mes, socialde
mokratai, kad ir būdami 
priešais. kubiekininkų veda
mai darbuotei, visgi darysi
me visų pastangų juos ap
ginti nuo dešiniųjų puolimo 
Seime.

“Pagalios tegu tie ‘<jar- 
kuopininkai’ viešai pasiro- 

• do, kuo esą.
“Įvykiai ir Seime ir pa

čiam gyvenime vis aiškiau 
rodo, kiek sunkios blėdes 
yra darbininkų klases reika
lui padarę, tie, kurie save 
vadinasi ‘vieninteliais dar
bininkų atstovais’. Mes ir 
prie šitos progos vėl šaukia
me į Lietuvos darbininkus: 
spieskitės vienybei), dėkitės 
vis skaitlingiau' į Lietuvos

Socialdemokratų Partijos 
organizacijas ir tuo stiprin
kite proletarų galybę. -Nesu
sivieniję, mes netesėsim at
sispirti piktiesiems musų 
priešams.”

I
Nes])cjo Seimas atsidaryti, 

o klerikalai jau parode savo 
tikrąjį veidą. Įstatymus jie, 
matoma, rašo tik tam, kad 
juos butų galima savo naudai 
apeiti. Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjungos atstovai “dėl ma

Del Lietuvos Derybų su Vokiečiais
St. Kairys.

Kuomet 1919 metais vilki
nus iš Lietuvos paskutinės Vo
kiečių kareivių dalys, šim
tai tukštančių žmonių pas mus 
pasijuto kaip naujai gimę. Nu
švito akys, palengvėjo oras 
kvėpuoti, tartum nuslinko nuo 
žmonių sielos nykus ir šlykš
tus inaras-liga. Jei tuomet kas 
butų paklausęs kiek vokiečiai 
yra padarę Lietuvai skriaudų- 
nuostolių, dauguma gal giliai 
tragingii rankos mostelėjimu 
ir da gilesniu atsidūsėjimu bu
tų galėję atsakyti be žodžių. 
Tyki, greita piktą užmiršti 
musų liaudis lydėjo pilką prie
šo kareivį ir jo visą tautą gal 
ne tiek neapykantos, kiek iš
didaus paniekinimo akimis. 
Jos supratimu vokietis pasiro
dė netikęs žmogus, žemesnis 
ir daug piktesnis žmogus, kaip 
mūsiškiai. Tartum dar kartą’ 
pasitvirtino liaudies pasakų 
nusakymas, kad velnias ki
taip žmogui ,nesirodo, kaip vo
kiečio pavidale.

Prabėgo musų gyvenime trys 
greiti metai. Kiekvienas jų ne
šė savų vargų ir savojo 
džiaugsmo; kiekvienas jų di
lino žmonių atminime praei
ties įvykius, o laibiausia tuos, 
kurie sielą užgavo skaudžiu 
jausmu. Žmonės pradėjo pa
miršti ir karo baisenybes; vo
kiečių skriaudų sąskaita liau
dies sąmonėj tirpo ar bent 
traukėsi praeitin kaipo daik
tas, kuris liečia mus kas kart 
vis mažiau.

Teisybė, vokiečiai, kaip pik
ta liga, dar ilgą metą nesida
vė nusikratyti ir vargino mu
sų kraštą savais, musų išnau
dojimui paliktais pinigais. Val
džios pernai metais paskelbtas 
karo nuostolių surašinėjimas 
išnaujo sužadino žmonių at
minty bent materiales iš vo
kiečių pakeltas skriaudas. Bet 
gyvenimas darė ir kitą darbą, 

pamaži vedė Lietuvą į tai
kius su vokiečiais santikius. 
Vietoj kareivio ir žandaro ver
tė pažinti vokietį pirklį-pramo- 
nininką, vokietį profesorių ar 
šiaip paprastą pilietį, išsiredžiu- 
sį iki gyvam kiniui. Nei su 
vienu kraštu Lietuva nedaro 
tiek didelio apyvartų, kaip su 
Vokietija, ir todėl netrukus 
pradėjo megstis naujos rųšies 
ryšiai, megstis taip, kaip juos 
pats gyvenimas audė.

Atrodytų gal keista, kad nau
jai susikūrusi Lietuva, būda
ma Vokiečiams artimiausis 
kaimynas ir turėdama su jais 
tiek įvairių reikalų, per tris 
metus nepasirūpino sutvarkyti 
valstybinius savo su jais san
tikius. Jog iki šiol Lietuva, 
galima sakyti, nėra su Vokie
čiais sudariusi nei vienos pa
stovesnės sutarties. Musų val
džioje, šiokio ar tokio ji butų 
krypsnio, yra daug “lietuviš
kųjų” savybių; viena jų, tai 
grynai kaimietiškas nenoras 
pasiskubinti. Lietuvos valdžia, 
kaip ir Lietuvos ūkininkas, 
dažnai šoksta šieno grėbti tuo
met, kai šienas jau sulytas. 
Kad musų krašto santikiai su 
Vokiečiais iki šiol nesutvarky
ti, ir dėlto Lietuva gauna da
bar pakelti didžiulių nuosto
lių, tai daug tam kaltas val
džios nerangumas ir apsileidi
mas.

Bet tame vilkinime, kaip 
man atrodo, buvo da ir kas ki

dos” labai smarkiai kovojo 
prieš klerikalus, bet pirmas 
tylimas parodė, jog tie žmo
nės vartoja labai stiprius žo
džius tik todėl, kad jų darbai 
yra labai menki.

Vadinasi, krikščionys pama
ži valo sau kelių: dabar paba
lino vieną atstovą, o vėliau, 
galimas daiktas, teks Seimą 
apleisti kokiam nors kitam 
“darkuo” žmogui. Norint šunį 
mušti, pagalį juk visuomet ga
lima surasti.

ta. Musų visuomene, kad ir 
neparokuodama skaičiais, lai
kė vokiečius dideliais savo sko
lininkais. Apgrobę kraštą iki 
gyyam kaului, nežmoniškai jį 
prikankinę, vokiečiai turėjo at
silyginti kokiu dideliu turtu, 
didelėmis vertybėmis. Taip 
manė kraštas. Tuo aukštu nuo^ 
stotių įvertinimu nejučiomis 
persiėmė pati valdžia ir nepa
jėgdama tiksliau jų aprokuo- 
ti, atidėliojo nuo vieno kabine
to kitam, kaip didelį saugoti
ną turtą. Pagalios atėjo laikas 
baigti ir tos sąskaitos.

Lietuvos valdžia jau kelius 
kartus bandė pradėti derybas 
su Vokiečiais. Pradėtos, jos 
nutrukdavo, neduodamos jokių 
rezultatų. Pagalios š. m. lapk
ričio pradžioje, po to kai įš
auks to buvo paruošta dery
boms dirva, pasiųsta Berlinan 
specialu delegacija susitarti su 
Vokiečiais trimis klausimais:

1) kaip likviduoti vokiečių 
Lietuvoje paleistus oboslo pi
nigus;

2) kaip Vokietija turi atsi
lyginti su Lietuva dėl karo 
nuostolių ir

3) sudaryti si: Vokiečiais 
prekybos sutartį.

Derybos pradėta labai pavė
luotai. Pradėta derėtis tuo
met, kai skolininkas, kamuo
jamas Antantes, jos daboja
mas dėl kiekvieno žingsnio, 
jau sakosi esąs artimas bank
roto. Net jei Lietuva turėtų 
iegų Vokiečius versti, ir tuo
met vilties butų neperdaug. 
Jog spaudžia juos Antąnta kiek 
tik galėdama. Bet pikto veido 
Lietuvai netenka rodyti, — nie
ko nepabaidysi ir nepaliksi. 
Priešingai. Vokietija net .tiek 
suvarginta, kaip šiandien, besi
tariant su viena pačia Lietuva, 
turi da perdaug įvairių prie
monių, kad reikale padarytų 
labai sunkaus į mus spaudi
mo. Vadinasi, Lietuva ne tik 
grobiama, bet ir derybų metu 
vis pasilieka skriaudžiamojo 
mažučio padėjty ir tuo pačiu 
verčiama derėtis,— geruoju.

Gal tik vienu atveju dabar 
pradėtos derybos eina palan
kesnėse sąlygose. Vokietijos 
ekonomine politika, kiek ji 
priklauso nuo dabartinės val
džios, krypsta į rytus. Rusuo
se vokiečiai ieškos jiems rei
kalingos žaliosios medžiagos; 
Rusuose, kai jie atsigaus, vo
kiečiai nori turėti rinką savie
siems dirbiniams; į Rusus pra
deda jie eksportuoti atlieka
mus savo žmones,—karininkus, 
technikus, pirklius, finansinin
kus, amatninkus-darbininkus ir 
jų pagalba tvirtintis Rusuose, 
kaipo naujoj savo kolonijoj. 
Tas ekonominis Rusų užka
riavimo darbas eina jau bent 
arti metai ir jis labiau vysty
sis.

Siektis.su Rusais Vokietija 
ieško (patogiausių kelių. Ku
riuos galėjo išnaudoti, tai jau 
naudoja. Da iš vasaros pra
sidėjo Vokiečių7 derybos su 
Lenkais ir vienas Vokietijos 
tikslų buvo sutarti tranzito są
lygas per Lenkiją į Rusus. Iš
karto tos derybos ^ėjo tartum 
palankiai, bet pastaruoju lai
ku tiek užkliuvo, kad beveik 
nežada duoti bent kokių re
zultatų. Ir sulyg tuo momen
tu vokiečiai, pirma mhža tesi
domėję Lietuva, pradėjo ro- 

<lyV didesnio musų kraštui pa
lankumo,—jiems pasidarė svar
bu turėti ir per Lietuvą savo 
tranzitui kelius, tuo pačiu tu
pėti gerus su Lietuva santikius. 
Tai tik tuo pirmoj eilėje ten
ka aiškinti, delfco Vokiečiai 
nerodo da.L>artinčse derj’bosc 
perdaug užriestų ūsų ir gali
ma tikėtis, kad sutarčių turi
nys bus bent kiek jmanomes- 
nis.

Kokia ^ra tikroji^ derybų 
padėtis ir ko iš jų galima ti
kėlis,—apie tai kitam kartui.

Klibina Smetoną dėl 
amerikiečiy auky

“Lietuvos Ūkininkas” įdėjo 
šitokį “Atvirą Laišką” buvu
siam Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai:

“Gerbiamasis! Mes Amerikos 
lietuviai siuntėme į Lietuvą 
daug aukų Tamistos vardu 
valstybės reikalams. Kadangi 
iki šiam laikui Tamista nesu
teikei viešos atskaitos, kur ir 
kaip tos aukos buvo sunaudo
tos, tai aš įprašyčiau, kad Ta
mista atskaitą suteiktume! ir 
ją viešai paskelbtume! bet ko
kiam laikraštyj ir vieną atskai
tos kopiją suteiktum “Sanda
rai” arba man, už ką busiu la
bai dėkingas.

“Atskaita turi liesti visas 
surinktas aukas kurios buvo 
atsiųstos Tamistos vardu arba 
drauge su kitų . asmenų var- 
dais, kur buvo Tamistos var
das įtraulktas.

“Malonėkite tuomi nepasi
piktinti, nes Amerikoje eina 
visoki gandai buk tie pinigai, 
kurie buvo siųsti Tamistos at
sakomybėn, nebuvo tinkamai 
sunaudoti. Kad tuos nesusi
pratimus pašalinus aš ir pra
šau Tamistos duojti atskaitas, 
prašau vardu Amerikos Lietu
vių Tautines Sandaros, Lietu
vių piliečių Sąjungos, Bostono 
Lietuvių ir kitų draugijų, ku
rių vardu turiu tiesą reikalui 
esant kalbėti.

—“A. Ivaškevičius”.

BIZNIERIAI!
Apkainuokite Moriy
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Incoifie Tax” 
reikės1 .mokėti 15tą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota *Washingtone, D. C.

1 “Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams.

J. P. VARKALA
PUBLIC ACCOUNTANT

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą ant Bridgeporto

3241 So. Halsted Str.
Tol. Boulevard 5066
Ofisas vidurmiestyje

203 So. Dearborn Str., 
-Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.

DR. A. MONTVID \
Lfetavis* Gydytojai ir Chirarcaa 

25 E. Wa»hington St.
Valandos) nuo .10 iki 12 ryt* 

rt ' Telephone Central 8862 
1824 Wabaiwia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Eoiidencijoi tel. Kedzie 771^

r------------------ ----------------------------

Telephone Boulėvard 5062
DR. A. JUOZAITIS

OKNTISTA8 -
Valandos: /uo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nup JLO iki 12 ryto.
8261 Sa. Halated SU Chjca»o, Iii

mi-iL-r.—įtri j-Ltu-mnurarr n. -u-u .r-—w

Dr. K. P.
" Miczoll,
M. D. P. S.

parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern a v. 
Tel. Roosevelt 7795

K1# J: v,-:;, .• “ SL. L..A-A,:'. /....... 7. .. w ,A .
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AREŠTAVO 14 VAGILIAI.

Keturiolika vagilių, kurie 
apvogė Harman rakandų ir 
divonij krautuvę, esančių ant 
Pcrshing kelio ir La Šalie gat
vės, jau tapo areštuoti. Dar 
dvejų , vagilių ieškoma. Polici
ja taipgi surado pavogtus ra
kandus, kurių vertė siekia 
$25,000, ir $1,350 pinigų. Visi 
vagiliai yra tos pačios kompa
nijos darbininkai, kurie buvo 
padarę sumoksiu apvogti krau
tuvę, bet nemokėjo tinkamai 
pakaroti pavogtų daiktų. Da
bar jie visi bus tardomi ir 
teisiami.

kratų Partijos Centro Komite
to įdarys, senai amerikiečių Jau 
kiamas svečias.

Toliau Grigaitis apibudino 
Lietuvos socialdemokratų sie
kius ir nuveiktus darbus. Jis 
trumpai įrodė, kad socialde
mokratai yra vienintelė darbi
ninkų partija, kuri visuomet 
užima pirmų vietų gynime dar
bininkų klasės reikalų. Pačiuo
se svarbiausiuose besikurinčios 
Lietuvos respublikos klausi
muose, kaipo žemės reformos 
įstatymas, mokyklų organizavi 
mas ir mokyklų įstatymas, 
konstitucijos sudarymas, sen
tikiai su kaimynais, socialde
mokratai visuomet tvirtai lai
kėsi demokratijos dėsnių 
kovojo už darbo klasės 
ir reikalus.

•Toliau kalbėjo drg. K.
nis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas. Jo Įkalbos 
tema buvo “Lietuvos respubli
ka ir darbininkų klasė.” Pradė
damas kalbų drg. Bielinis pa
brėžo savo atsilankymo tikslų: 
“Lietuvos ir Amerikos lietuvių

ir 
teises

Bieli-

Apiplėšė einant Darban.
John J. aWallex, 302 W. 65 

gatvės, tapt A užpultas banditų 
prie 5850 Prairę avė. Bandi
tai atėmė iš jo dešimts dolerių 
pinigais. Jis ėjo darban.

Didžioji Ojera
šios savaitės programas.
šią savaitę Chicagos Didžio

ji Opera Auditorium teatre 
duoda sekamas operas:

šiandie — “II Trovatore,” su 
a rtistais-da i nini nka is: M uz io,

» Crimi, Van, Gordon, Formichi, 
direkt. Panizza.

Trečiadienį — “The Barbei’ 
of Seviile”, su artistais-daini- 
ninkais: Galli-Curci, Schipa, 
Rimini, Ijizziari, Trevizan, 
direkt. Gimini.

Ketvirtadienį — “La Forza 
(Del Destino’, su artistais-dai- 
dininkais,: Baisa, Crimi, Ri
mini, Lazzari, Defrerų direkt. 
Panizza, Liudmila ir Baletas.

Penktadienį — “Samson 
and Delilah,” su arlistais-dai- 
nininkais: Homer (svečias), 
Marshall, Formichi, Defrere, 
Contreuū direkt. Polacco, 
Bolm, Ludjnila, Kobelevas, 
Baletas.

šeštadienio dieną — “The 
giri of the Golden west,“ su 
artistais-dainininkais: Raiša,
Crimi, Rimini, Lazzari, Defre
re, direkt. Panizza^

šeštadienį vakarų — ‘The 
Snaw iptfiden,” su artistais- 

• tais dainininkais: Mason, Bou- 
rskaya,, Pavloska, Van Gordon, 
Minghettf, Bak'lanov, Stešenko, 
Defrere, Claesscns, direkt. Ha- 
geman, Bolm, Ludmila, Ko- 
beiev ir Baletas.

pa- 
kn-

gas daiktan, suartinti veikimo 
ryšiusAustiprinti klasinid* ju
dėjimo siūlus ir nutiesti bend
ro veikimo kelių.”

Po to Bielinis pasveikino 
publikų Lietuvos Socialdemo
kratų LYirtijos vardu ir prašė 
’ą pasveikinimų priimti. Pub
lika pasveikinimų priėmė ran
kų plojimu. Jis taipgi išreiškė 
niblikai padėka nuo Lietuvos 
Siocialdemokratų Partijos Cen
tro komiteto ir Centro Tary
bos už suteikta medžiaginę pa- 
amą amerikiečiais darbinin

kais Lietuvos darbininkų ko
vai. Padėka tapo priimta pilb 
likos aplodismentais.

Toliau Bielinis nurodė 
natines priežastis, ačiū
•ioms susitvėrė nepriklausoma 
Jetuva — Lietuvos respubli

ka. “Svarbiausios priežastįs”, 
arė kalbėtojas, “buvo šios: 
urmą — pasaulinis karas, 
<urs savo jėgomis suardė visą 
arropų ir jos griuvėsiuose gi
nė-naujos valstybės, nauji kil
iai, jų tarpe ir Lietuvos res- 
jublika; antra — Lietuvos vi- 
uomenės tam\ tikri vidujiniai 
eikalavimai ir \norai pasistoti 
m t savarankiškos papėdes ir 
avarankiškai tvarkyti viduj i- 
ūus savo reikalus; trečia — 
Lietuvos darbininkų luomo no
ras įsigyti daugiau teisių, kad 
)agerinus savo būvį ir atsikra
čius svetimų okupantų.
rys buvo pamatinės 
itsiradimo Lietuvos 
vos.”

Interpretuodamas 
priežastį, kalbėtojas
kad pasaulinis karas — tas 
raudonas demonas — suardė 
visos Europos ūkį, sunaikino 
buržuazijos idėjų bagažą, pa
darė buržuazijai skaudžių žai
zdų, kurias ji dar ir šiandie 
tebelaižo, ir parodė darbininkų 
masėms, kad pasakos, jog vi
si karaliai yra Dievo patepti- 
niai, yra grynas melas ir akių 
dūmimas, ir kad kiekviena vai 
džia, kiekvienas karūnuotas 
viešpats, gali būti nuverstas ir 
amžinai sutriuškintas. Pasauli

Tos 
priežastys 
respubli-

pirmą 
nurodė,

Lietuviu Bateliuose
Kipro Bielinio prakalbos

Didžioji Opera
Publika entuziastiškai sveikino 
Lietuvos darbininkų atstovų.

Pereitų sekmadienį, gruodžio 
31 dieną, antrų valandį po 
pietų. Meldažio salėj, įvyko 
įdomios prakalbos, kurių pa
klausyti prisirinko publikos pil 
na salė. Prakalbas suruošė . t
LSS. Pildomasis Komitetas. 
Kalbėjo* “Naujienų” redakto* 
rius P. Grigaitis .ir Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovas K. Bielinis. Pastarasis 

( kalbėjo dvįem atvejais.
Pirmiausiai kalbėjo “Naujie- 

dų” redaktorius P. Grigaitis.
I Visupinniausiai jis pabrėžė tą 

faktų, kad iš Lietuvos Ameri
koj lankėsi vištikių žmonių, 
visokių partijų atstovų, bet 
ikišiol nesilankė Socialdemo
kratų Partijos arba darbinin
kų klases atstovų; kad ameri
kiečiams lietuviams teko gir
dėti prakalbų iš krikščionių 
demokratų ir liaudininkų par
ijų atstovų, bet neteko gir

dėti iš reprezentato darbininkų 
luomo; ir kad drg. K. Bielinis 
yra tokios partijos, tokio luo
mo — darbininkų luomo, ats
tovas, Lietuvos Socialdemo-

nių! karui siaučiant darbinin
kų masės praregėjo ir ačiū 
tam vienu smagiu sutriuškino 
carizmų. Po to Europą užlie
jo revoliucinė banga, revoliuci
nis proletariatas iškėlė obalsį 
Jtau tų apsisprendimo, dėkai ku
riam pradėjo tvertis naujos 
respublikos iš subirėjusių se
nųjų imperijų. Tuo laiku gi
mė, ir Lietuvos respublika.

Interpretuodamas antrųjų 
Lietuvos respublikos atsiradi-l 
mo priežastį, kalbėtojas įrodė, 
kati Lietuvos visuomenėj gimė 
ir išsivystė judėjimas siekian
tis sudaryti nepriklausomų 
Lietuvą. Pasak kalbėtojo, 
Lietuvos buržuazija ir lenkai 
dvarininkai Lietuvoj nėjo prie 
sudarymo Lietuvos respubli
kos, nes judėjimas taja kryp
timi buvo jiems priešingas: 
judėjime daugiausiai vyravo 
ordinarninkai, dvarų darbinin
kai, bežemiai ir visi skurdžiai 
darbininkai. Stambieji Lietu
vos ūkininkai irgi nebuvo už-

i interesuoti sudarymu Lietuvos 
respublikos. Kardinales judė
jimo pajėgas sudarė kaimo be
žemiai, mažažemiai, neturtin
gi valstiečiai ir miestelių pro
letaras. Opiausiu klausimu 
jiems buvo žemės klausimas; 
jie norėjo, kad dvarų žemės 
butų paimtos iš' dvarininkų ir 
atiduotos neturtingiems vals
tiečiams : bežemiams ir maža
žemiams.

Trečią priežastį sudarė vo
kiečių okupacijos priespauda. 
“Tuo laiku Lietuvos visuome
nė buvo baisiai suvaržyta,” 
aiškino kalbėtojas. Ūkininkai 
negalėjo sėli tiek javų, kiek 
jie norėjo, laikyti tiek ir to- 
kių gyvulių, kokių ir kiek jie 
norėjo be leidimo vokiečių žali 
daro. Ta priespauda privertė 
Lietuvos visuomenę mąstyti ir 
sutvėrė norą pradėti judėjimą 
prie savarankiškos valstybės 
sudarymo. Čia daugiausiai 
dalyvavo kaimo ir miestų dar
bininkai, neturtingieji valstie
čiai, bežemiai iri mažažemiai— 
vokiečių okupacijos kanki
niai”. Kalbėtojas tvirtai tiki, 
kad be tų priežasčių , šiandie 
neimtų arba neegzistuotų Lie
tuvos respublika.

Toliau Bielinis trumpai gvil
deno Lietuvos visuomenes tu
rinį bei jos sudėtį. Jis įrodė, 
kad Lietuvos visuomenė, pana
šiai kitų šalių visuomenei, yra 
pasidalinusi į atskiras grupes, 
politinias partijas, . turinčias 
mažiau ir daugiai! skirtingų 
siekių. “Svarbiausias tų parti
jų” tęsė, kalbėtojas, “yra krik
ščionys demokratai, liaudinin
kai ir socialdemokratai. Pir
mieji atstovauja grynai buržu
azinius reikalus, pildo Romos 
paliepimus, stengiasi įleisti 
kuogiliauisiai klerikalizmo šak
nis Lietuvos liaudy. Ta uartija 
daugiausiai susidaro iš Klebo
nijų, davatkų ir sumulkintų 
darbininkų. Liaudininkai yra 
smulkiųjų ūkininkų partija, 
lų tikslas ginti to luomo rei
kalus. Nuo klerikalų jie ma
žai kuo skiriasi. Didžiausis 
kirtumas yra tame, kad kle

rikalai eina prie savo tikslo su 
škapleriais, o liaudininkai prie 
veik to paties tikslo eina be 
škaplerių. Socialdemokratai— 
lai vienintele partija, kuri ats
tovauja darbiu inkų klases rei
kalus. Ji kovoja su visais sa
vo priešais iš kairės ir dešinės. 
Jos siekis yra apginti darbo 
klasę, iškovoti tai klasei kiio- 
daugiausiai ekonominių ir po
litinių teisių ir įgyvendinti 
Lietuvos respublikoj tikrąją 
demokratiją.” Baigdamas kal
bėti kvietė amerikiečius lietu
vius paremti Lietuvos social
demokratus medžiagiškai.

Pabaigus Bieliniui kalbėti 
buvo renkamos aukos 'Lietuvos 
Socialdemokratams. Surinkta 
viso $61. Aukotojų vardai bus 

į paskelbti rytoj. Per prakalbas 
tapo parduota labai daug lite
ratūros, pelnas nuo kurios ei
na socialdemokratams. Pini
ginės smulkmenos bus paskel
btos rytoj.

Čia dar reikia paminėti, kad 
pirma pnadėsiant prakalbas 
griežė Jaunuolių Orkestrą va
dovaujama Gjrušos. Orkestrą 
susideda iš skaitlingo būrio 
berniukų ir mergaičių. Jie visi 
labai gražiai sugriežė kelis ga
balėlius. Prieš pat prakalbas 
sugriežė Marselietę. Nors tai 
sugrieižti labai sunkoka, bet 
jaunuoliai ir jaunuolės atliko 
neblogiausiai. Velytina jiems 
lavintis ir ant toliau.

Antru kartu drg. Bielinis 
kalbėjo apiie rinkimus į Lietu
vos Seimą. Čia jis trumpai iš
dėstė visas krikščionių demo
kratų suktybes, kuriomis jie 
siekėsi užbėgti kitoms parti
joms už akių. Kalbėjo visai 
trumpai. Prakalbos pasibai
gė apie penktą valandą. Pub
likos buvo pilna Meldažio salė.

— Reporteris.

Draugiška vakariene 
Dalyvavo didelis būrelis drau
gų, kurių veiduose reiškėsi 

naujos energijos veikti, dirbti 
ir su pilnu įsitikinimu ir pasi
ryžimu kovoti dėl socialistinės 
idėjos —» darbininkų klasės

i idealo.

Pereitą penktadienį, gruod
žio 29 d., aštuntą valandą va
kare, liuli House salėj, kampe 
Halsted ir Polk gatvių, įvyko

( Tąsa ant 6to pusi.)

DR. VAITU S.H, O. D.
Lietuvi*

akių įtempimą, turii 
*sti, oriežastimi galvon skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karkti, atitaiso 
ireivas akla, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
itikimuos n rrzaminavimas daroma?
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. 5

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

Phone Boulevard 7589

AKIŲ DAKTARAS

Plunksnos
A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenvvood 5107 

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

2816 So. Michigan Avė. 
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 8 vai. po piet.

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganidinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chieago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

Tik-ką apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
ju plunksnų iš Europos, Mes 
tfas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai- penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supylimą. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. plunksnas at- 
naujinam. i

Superior Feather_& 
Down Company

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691

Dr. A. A. Roth
Rusas • Gydytojhi ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8335 So. II ai e t ed St., Chicage 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Ros,4139 Tndeuendence Blvd. Chleag*

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

6208 W. H.rri.oi St.

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

ĮTRINK TARPUTYNO - 
GERKLES SKAUDĖJIMAS PEREIS!
Naujas Tarputyninis Išradimas Suteikia Mažne Aky- 

mirkor Palengvinimų nuo Gerklės Skaudėjimo, 
Krųipo, Peršalimo, Grįžtelėjimo, Reumatizmo.

Dr. Maurice Kalia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 1 
ir 7 iki 9 ▼. nedildieniais nua U 
iki 1 vai. po pietų.

IWinti akiniai.
Kada užeina toks gerklės skaudėji

mas, kad su vargu gali nuryti —. kuo
met skauda net vandens gurkšnį nu
ryti, ar kalbėti — tai atsimink, kad 
šitas naujas išradimas suteiks pagei
daujamą palengvinimą.

Turpo, Tarputyno tepuklo persėda
moji jiega sustabdo gerklės skaudėji
mai Jo stebėtina jiega tiesiog pasie
kia skausmą ir išvaiko suputimą — 
atidaro užputusias takus!

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip trputynas. Nau
jasis išradimai; Turpo, sujungia visą 
tarputyno stebėtiną persėdimo jiegą 
su kitais nitostabiais gydomais veiks

niais. Turpo veikia tokiu nuostabiu 
greitumu, kad patrynus j krutinę, ar 
kaklą paprastai mažne tuojaus pas- 
tebiama kvape. •

Turpo taipgi greitai sustabdo šaltį, 
krapą, bronchitą ir neuralgiją. Urnai 
prašalina kojų -kliūtis, reumatinius 
skausmus, plaučių plėvės uždegimą ir 
dieglį klube. Netraukia pūslių, nede
gina ir netepa.

Nedėk niekais gerklės skaudėjimo! 
Parsinešk Turpo iš aptiekos šiandien. 
Nebūk be šito Tąrputyninio Tepuklo, 
turinčio tokius kitus senus ištikimus 
vaistus kaip Mentolis ir Kamparas. 
Turpo — 30c. ir 60 centų slajikėliui.

Jei kenti galrogi skaudijimą,
Jai įkaitant raidia iraiiUaja,
Jai ii raides darosi dvi,
Jei turi uždegimą nMą,
Jei skaitant ar siuvant ūkis kkaa 

da, tuomet reikalaukit akiniu.

John J. Mana
Akiniu epeciallutu 

1851 So. Ashland Avku 
Kampas 18-os gatvių.

Ant trečio augšto viri Plhtt’e ap 
tiekos, kambariai 14, U, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iH 9 va), vak 
Ncdėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai, 

k................. ........................................»

Canal *257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS z

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

Nediliomis nuo 9
1821 So. Halsted St.

Kampas 18 ir Ha SI.

' ....\

NAUJIENŲ KALENDORIUS
1923 metams

Naujieną Kalendorius 1923 
. y metams jau tapo išsiuntinėtas vi

siems Naujienų Skaitytojams.

Kas dar nebūtų gavęs ar negau 
tų Kalendoriaus, tegul tuojaus 
rašo Naujienų ofisan, ir Kalendo 
rius bus tuojaus pasiųstas kiek
vienam negavusiam.

<

Naujienų Kalendorius yra duo
damas dykaj visiems Naujienų 
skaitytojams ir rėmėjams.

Naujienų Almanakas ir Biz
nio Knyga 1923 metams bus gata
va ir bus išsiuntinėta greitu laiku.

Kodėl jus nešiojate akinius? Kad 
negalite su jais matyti ? Delko jums 
galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Pelei A. Miller
2128 22nd St. 
Tel. Ganai 5838

Specialia Kalėdinis Išpardavimas
Dovana N amams

1 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR QE
IUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastoj vprtės $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikines raudongalvėė papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 menesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MjEYER’S bird company,
Importuotojai ir Exportuoiojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., ( Chieago, III.

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

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

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

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

( TeL Canal 2118
Dr. A. L. Y uska

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų 

TeL Lafayette 0098

*
Dr. Natalija Žukauskas, 

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

943 VV. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

1 1 "■■■. .. ............■'■■■■■ i y ni .Mi.«iri u

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STGPNICKi
ai07 Su. Morgan St^ 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakaro. 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

dH m. ross
35 South Dearborn St.

Telephone yards 5834

DR. P. G. WfflER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St^jChicago, III.

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chieago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-V-po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vista 
ligonių atsilankymui/

Telephone Yards 1582

. DR. L KOLIS .
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

. Ofiso vai.: 9 iki 12 pistų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicaga.
II ■■■■■■■ II ............ . ..........iii .. . z

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SUR’GEON 

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

_Ned^9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENJ^TAS

1821 So. Halskfd St., Chieago, Ilk. 
kampais 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. ’
Phone Canal 0267 į

Dr. Anelė Kaushillas D. Cu
CHIRDPRACtOR

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

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

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

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 
3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
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kurie 
ir

gat- 
Dar

Keturiolika 
^T>vogė Harman rakandų 
divonų krautuvę, esai^čhį 
Pershing kelio ir La Šalie 
vės, jau tapo areštuoti,
dvejų . vagilių ieškoma. Polici
ja taipgi surado pavogtus ra
kandus, kurių vertė siekia 
$25,000, ir $1,350 pinigų. Visi 
vagiliai yra tos pačios kompa
nijos darbininkai, kurie buvo 
padarę sumoksiu apvogti krau
tuvę, bet nemokėjo tinkamai 
nnknvofi navotfhl daiktu. Da- 

ir

kratų Partijos Centro Komite
to narys, senai amerikiečių lau 
kiamas svečias.

Toliau Grigaitis apibudino 
Lietuvos sociaildeinokratų sie
kius ir nuveiktus darbus. Jis 
trumpai. įrodė, kad socialde
mokratai yra vienintelė darbi
ninkų partija, kuri visuomet 
užima pirmų vietų gynime dar
bininkų klases reikalų. Pačiuo
se svarbiausiuose besikurinčios 
Lietuvos respublikos klausi
muose, kaipo žemės reformos 
įstatymas, mokyklų organizavi 
mas ir mokyklų įstatymas, 
konstitucijos sudarymas, san
tykiai su kaimynais, socialde
mokratai visuomet tvirtai lai
kėsi demokratijos dėsnių 
kovojo už darbo klasės 
ir reikalus.

.Toliau kalbėjo drg. K.
nis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas. Jo kalbos 
tema buvo “Lietuvos respubli
ka ir darbininkų klasė.’’ Prade
damas kalbų drg. Bielinis pa
brėžė savo atsilankymo tikslų: 
“Lietuvos ir Amerikos lietuvių

ir 
teises

Bieli-

bar jie visi įbus tardomi 
teisiami.

Apiplėšė einant Darban.
John J. AValler, 302 W. 65 

gatvės, tapi/i užpultas banditų 
prie 5850 Prairę avė. Bandi
tai atėmė iš jo dešimts dolerių 
pinigais. Jis ėjo darban.

Didžioji Opera
šios savaitės programas.
šių savaitę Chicagos Didžio

ji Opera Auditorium teatre 
duoda sekamas operas:

Šiandie — “11 Trovatore,” su 
artistaS-dainininkais: Muzio, 
Orimi, Van Gordon* Formichi, 
direkt. Panizza.

Trečiadienį — “The Barbei* 
of Seville”r su artistais-daini- 
iiinkais: Galli-Curci, Schipa, 
Rimini, I^izzUri, Trevizan, 
direkt. Ciinini.

Ketvirtadienį — 
Dd Destino’, su 
dininkais,: Raįsa,
mini, Lazzari, Detfrerų direkt. 
Panizza, Ludmila ir Baletas.

Penktadienį — “Samson 
and Dclilah,” su artistais-dai- 
nininkais: Homer 
Marshall, Fęrmichi, 
Contreui, direkt. 
Bolm, Ludmila, 
Baletas.

šeštadienio dien ą
giri of the Golden west,“ su 
artistais-<lainininkais: ‘ Raiša, 
Orimi, Rimini, Lazzari, Defrc-

“La Forza 
artistais-dai- 
Crimi, Ri-

pa- 
ku-

(svečias),
Defrere,
Polacco,

Kobelevas,

šeštadienio vakarų — ‘The 
Snow maiden,” su artistais- 
tais dainininkais: NRison, Bou- 
rskaya, Pavloska, Van Gordon, 
Minghetti, Baklanov, Stešenko, 
Defrere, (’laesscns, itirekt. 
geman, Bolm, Ludmila,

Ha-
Ko- pirmų 

nurodė,

Lietuviu Bateliuose
Kipro Bielinio prakalbos 

Didžioji Opera
Publika entuziastiškai sveikino 
Lietuvos darbininkų atstovų.

Pereitų sekmadienį, gruodžio 
31 dienų, antrų valandų po 
pietų.. Mcldažio salėj, įvyko 
įdomios jirakalbos, kurių pa-

na sale. Prakalbas suruošė . t
LSS. Pildomasis^ Komitetas. 
Kalbėjo “Naujienų“ redakto^ 
rius P. Grigaitis ir Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovas K. Bielinis. Pastarasis 
kalbėjo dviem atvejais.

Pirmiausiai kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis. 
Visupirmiausiai jis pabrėžė tą 
faktu, kad iš Lietuvos Ameri
koj lankėsi visokių žmonių, 
visokių partijų atstovų, bet 
jkišiol nesilankė Socialdemo
kratų Partijos arba darbinin
kų klases atstovų; kad ameri
kiečiams lietuviams teko gir
dėti prakalbų iš krikščionių 
demokratų ir liaudininkų par
tijų atstovų, bet neteko gir
dėti iš reprezentato darbininkų 
luomo; ir kad drg. K. Bielinis 
yra tokios partijos, tokio luo
mo — darbininku luomo, ats
tovas, Lietuvos Socialdemo-]

gas daiktan, suartinti veikimo 
ryšius, sustiprinti klasinio ju
dėjimo siūlus ir nutiesti bend
ro vei^Bno kelių.”

Po n> Bielinis pasveikino 
publikų Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos vardu ir prašė 
’ų pasvcildnimų priimti. Pub
lika pasveikinimų priėmė ran
kų plojimu. Jis taipgi išreiškė 
publikai padėkų nuo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Cen
tro komiteto ir Centro Tary
bos už suteiktų medžiaginę pa- 
amų amerikiečiais darbinin

kais Lietuvos darbininkų ko
vai, Padėka tapo priimta pUib 
likos aplodismentais.

Toliau Bielinis nurodė 
natines priežastis, ačiū
’ioms susitvėrė nepriklausoma 
ietuva — Lietuvos respubli- 

ca. “Svarbiausios priežastįs”, 
are kalbėtojas, “buvo šios: 
>irma — pasaulinis karas, 
<urs savo jėgomis suardė visų 
Curopų ir jos griuvėsiuose gi
nė-naujos valstybės, nauji kil
iai, jų tarpe ir Lietuvos res- 
niblika; antra — Lietuvos vi- 
uomenūs tam tikri vidujiniai 
eikalavimai ir norai pasistoti 
mt savarankiškps papėdes-* ir 
lavarankiškai tvarkyti viduji- 
lius savo reikalus; trečia — 
Lietuvos darbininkų luomo no- 
*as įsigyti daugiau teisių, kad 
lagerinus savo būvį ir atsikra
čius svetimų okupantų. Tos 
rys buvo pamatinės priežastys 
itsiradimo Lietuvos 
tos.”

Interpretuodamas 
oriežastį, kalbėtojas
kad pasaulinis karas — tas 
'audonas demonas — suardė 
visos Europos ūkį, sunaikino 
buržuazijos idėjų bagažų, pa
darė buržuazijai skaudžių žai
zdų, kurias ji dar ir šiandie 
tebelaižo, ir parodė darbininkų 
masėms, kad pasakos, jog vi
si karaliai yra Dievo patepti- 
niai, yra grynas melas ir akių 
dūmimas, ir kad kiekviena vai 
džia, kiekvienas karūnuotas 
viešpats, gali būti nuverstas ir 
imžinai sutriuškintas. Pasauli- 
niui karui siaučiant darbinin
kų masės praregėjo \ ir ačiū 
tam vienu smagiu sutriuškino 
carizmų. Po to Europą užlie
jo revoliucine banga, revoliuci
nis proletariatas iškėlei obalsj 

,tautų apsisprendimo, dėkai ku
riam pradėjo tvertis naujos 
respublikos iš subirejusių se
nųjų imperijų. Tuo laiku gi
mė, ir Lietuvos respublika.

Interpretuodamas antrųjų 
Lietuvos respublikos atsiradi-1 
mo priežastį, kalbėtojas įrodė, 
kad Lietuvos visuomenėj gimė 
ir išsivystė judėjimas siekian- 

nepriklausomų 
Pasak kalbėtojo,

Lietuvos buržuazija ir lenkai 
dvarininkai Lietuvoj nėjo prie 
siularymo Lietuvos rospubli; 
kes, nes judėjimas taja kryp
timi buvo jiems priešingas: 
judėjime daugiausiai vyravo 
ordinarninkai, dvarų darbinin
kai, bežemiai ir visi skurdžiai 
darbininkai. Stambieji Lietu
vos ūkininkai irgi/nebuvo už-

interesuoti sudarymu Lietuvos 
respublikos. Kanlinales judė
jimo pajėgas sudarė kaimo be
žemiai, mažažemiai, neturtin
gi valstiečiai ir miestelių pro
letaras. Opiausiu klausdmu 
jiems buvo žemės klausimas; 
jie norėjo, kad dvarų žemes 
butų paimtos iš* dvarininkų ir 
atiduotos neturtingiems vals
tiečiams: bežemiams ir maža
žemiams.

Trečių priežastį sudarė vo
kiečių okupacijos priespauda. 
“Tuo laiku Lietuvos visuome
nė buvo baisiai suvaržyta,“ 
aiškino kalbėtojas. .Ūkininkai 
negalėjo sėti tiek javų, kiek 
jie norėjo, laikyti tiek ir to
kių gyvulių/kokių ir kiek jie 
norėjo be leidimo vokiečiij žan 
daro. Ta priespauda privertė 
Lietuvos visuomenę mųstyti ir 
sutvėrė norų pradėti judėjimų 
prie savarankiškos valstybės 
sudarymo. Čia daugiausiai 
dalyvavo kaimo ir miestų dar
biu inkai, neturtingieji valstie
čiai, bežemiai ir) mažažemiai— 
vokiečių okupacijos kanki
niai”. Kalbėtojas tvirtai tiki, 
kad be tQ priežasčių , šiandie 
nebūtų arba neegzistuotų Lie
tuvos respublika.

Toliau Bielinis trumpai gvil
deno Lietuvos visuomenes tu
rinį bei jos sudėtį. Jis įrodė, 
kad Lietuvos visuomenė, pana
šiai kitij šalių visuomenei, yra 

i pasidalinusi į atskiras grupes, 
politinias partijas, . turinčias 
mažiau ir daugiau skirtingų 
siekių. “Svarbiausios tų parti
jų“ tęsė kalbėtojas, “yra krik
ščionys demokratai, liaudinin
kai ir socialdemokratai. Pir
mieji atstovauja grynai buržu
azinius reikalus, pildo Romos 
paliepimus, stengiasi įleisti 
kuogiliauisiaii klerikalizmo šak
nis Lietuvos liaudy. Ta partija 
daugiausiai susidaro iš klebo
nijų, davatkų ir suiihilkintų 
darbininkų. Liaudininkai yi*a 
smulkiųjų ūkininkų partija, 
hi tikslas ginti to luomo rei
kalus. Nuo klerikalų jie ma- 
hn kuo skiriasi. Didžiausis 
Skirtumas yra tame, kad kle
rikalai eina prie savo tikslo su 
škapleriais, o liaudininkai prie 
veik to paties tikslo eina be 
Škap 1 er i ų. S o cialdem ok ra t ai— 
lai vienintelė partija, kuri ats
tovauja darbininkų klasės rei
kalus. Ji kovoja su visais sa
vo priešais iš kaires ir dešines. 
Jos siekis yra apginti darbo 
klasę, iškovoti tai klasei kuo- 
daugiausiai ekonominių ir po
litinių teisių ir įgyvendinti 
Lietuvos respublikoj tikrųjų 
demokratijų.’’ Baigdamas kal
bėti kvietė amerikiečius lietu
vius paremti Lietuvos social
demokratus medžiagiškai.

Pabaigus Bieliniui kalbėti 
buvo renkamos aukos 'Lietuvos 
Socialdemokratams. Surink ta 
viso $61. Aukotojų vardai bus 

'Paskelbti rytoj. Per prakalbas 
tapo parduota labai daug lite
ratūros, pelnas nuo kurios ei
na socialdemokratam^. Pini
gines smulkmenos bus paskel
btos rytoj.

Čia dar reikia paminėti, kad 
pirma pradėsiant prakalbas 
grieže Jaunuolių Orkestrą va
dovaujama (i)rušos. Orkestrą 
susideda iš skaitlingo būrio 
berniukų ir mergaičių. Jie visi 
labai gražiai sugriežė kelis ga
balėlius. Prieš pat prakalbas 
sugriežė Marselietę. Nors tai 
sugriebti labai sunkoka, bet 
jaunuoliai ir jaunuoles atliko 
neblogiausiai. Velytina jiems 
lavintis ir ant toliau.

Antru kartu drg. Bielinis 
kalbėjo apie rinkimus į Lič’tu- 
vA Seimą. Čia jis trumpai iš
dėstė visas krikščionių demo
kratų suktybes, kuriomis jie 
siekėsi užbėgti kitoms parti
joms už akių. Kalbėjo visai 
trumpai. Prakalbos pasibai
gė apie penktų valandų. Pub
likos buvo pilna Metldažio salė.

— Reporteris.

Draugiška vakariene
Dalyvavo didelis būrelis drau
gų, kurių veiduose reiškėsi 

naujos energijos veikti, dirbti 
ir su pilnu įsitikinimu ir pasi
ryžimu kovoti dėl socialistinės 
idėjos —- darbininkų klasės^ 

idealo.

IR INPORTUOTOJAI

Armonikų
IŠDIRBĖJAI

Pnaauly že- 
rn e r nėjanR4Hp, 
kaino m i a Brf‘ 
negu kitui|Įy 

kur prie* 11
karą.

Gvarantuo-1 
jam 10 me-į; 
tų. Nurodyt: 
mų Knyga | 
pirki karna t 
dykai . In- 
formacijų ir K 
katalogo ra 
Syk angliškai.
RUATTA

AKIŲ DAKTARAS

SERENELLI
ACCORDEON MFG. CO.
PHk|c i Islnnd Avė., Chicago III.

Plunksnos

lis sudaryti

*.• A*, u. t. .. ,:. .v -

Pereik penktadienį, gruod
žio 29 d., aštuntų valandų va
karo, Hu'll House salėj, kampe 
Halsted ir Polk gatvių, įvyko

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą Ir užganldinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

ųPJJ* f e«NER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

- I

WK TARPUTYNO - 
GERKLES SKAUDĖJIMAS PEREIS!
Naujas Tarputynmis Išradimas Suteikia Mažne Aky- 

mirkoj Palengvinimu nuo Gerkles Skaudėjimo, 
Krupo, Peršalimo, Grįžtelėjimo, Reumatizmo.

Kada užeina toks gerklės skaudėji
mas, kad su vargu gali nuryti —»kuo
met skauda net vandens gurkšnį nu
ryti, ar kalbėti •—■ tai atsimink, kad 
šitas naujas išradimas suteiks pagei
daujamą palengvinimą.

Turpo, Tarputyno tepuklo persėda
moji jiega sustabdo gerklės skaudėji
mai Jo stebėtina jiega tiesiog pasie
kia skausmą ir išvaiko suputimą — 
atidaro užputusius takus!

Mokslu sako, kad niekas taip grei
tai nepersSfla Icztip trputynas. Nau
jasis išradimas, Turpo, sujungia visą 
tarputyno stebėtiną persėdimo jiegą 
su Įeitais nuostabiai^ gydomais veiks-

Tik-kų apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito-- 
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kosturrferiui, kuris piyks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai- penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supylimą. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. plunksnas at- 
naujinam. /

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

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

5:30 iki 7:30 vakhre, ir '
2816 So. Michigan Avė.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą*

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Rns, <139 Tndenendence BJvdL Chicagv

Tai. Austin 787

DR. MARY A' 
DOWIATT—SASS

6208 W. Harrisoa St.

Superior Feather_& 
Down Company

South Halsted Street, 
Roosevelt 8430

alandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienlua.

niais. Turpo veikia tokiu nuostabiu 
greitumu, kad patrynus j krutinę, ar 
kaklą paprastai mažne tuojaus pas- 
tebiamu kvape. «

Turpo taipgi greitai sustabdo šaltį, 
krupą, bronchitą ir neuralgiją. Ūmai 
prašalina kojų kliūtis, reumatinius 
skausmus, plaučių plėves uždegimą ir 
dieglį klube. Netraukia pūslių, nede
gina ir netepa.

Nedek niekais gerklės skaudėjimo! 
Parsinešk Turpo iš aptiekos šiandien. 
Nebūk be šito Tąrputyninio Tepuklo, 
turinčio tokius kitus senus ištikimus 
vaistus kaip Mentolis ir Kamparas. 
Turpo — 30c. ir 60 centų slajikėliui.

Reikalingi altiniai.
Jei kenti galvosi akaudijlmą, 
Jei skaitant ratdls susilieja, 
Jei ii raides darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jai skaitant ar siuvant akle tkea 

tuomet reikalaukit akfolą.

Jotui J. Smetona
Akintą *peclali*tM 

1891 So. Ashland Avcu, 
Kampas 18-os gatvfc.

Ant trečio eugšto virš Plutt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 va), vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

d®.

NAUJIENŲ KALENDORIUS
1923 metams

Naujieny Kalendorius 1923 
x metams jau tapo išsiuntinėtas vi

siems Naujienų Skaitytojams.

Kas dar nębuty gavęs ar negau 
t y Kalendoriaus, tegul tuo jaus 
rašo Naujienų ofisan, ir Kalendo 
rius bus tuojaus pasiustas kiek
vienam negavusiam.

Naujieną Kalendorius yra duo
damas dykaj visiems Naujienų 
skaitytojams ir rėmėjams.

Naujieną Almanakas ir Biz
nio Knyga 1923 metams bus gata
va ir bus išsiuntinėta greitu laiku.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Arą. 
Tel.i Y arda 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Ud 1 
ir 7 iki 9 v. nedildieniaia nuc lt 
iki 1 vai. po pietą. .

Canal 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS fr CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Uahted St„ 

Kampas 18 ir Baletai 81

Officn Hours: 18 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

, Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSIC1AN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietą 

TeL Lafayette 0098

Kodėl jus nešiojate akinius? 
negalite su jais matyti? Delko

Kad 
. , . jum*s

galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

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

943 W. 33rd i’lace 
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.L, . ■ ■ i 1 ----------------------------------------------------------

Pelei A. Miller
2128 <V. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Telefonas

M. Burokienė, Nursė
5141 So. Halsted St., Chicago

MURSE

Yards
3135

DR. VA1TUSH, O. U 
Uetaviv

akių įtempimą, euri* 
>sti, oriežastimi galvoa skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemdino, nervuotu- 
mo, skaudamą airių karkti, atitaiso 
ireivas akja, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
laka teisingai akinius. Visuose at* 
si tikim u os n ^rzaminavimas daroma/ 
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaiku*.

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

Phone Boulevard 7589

Chicago, III

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus nam-us, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pres.

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšlo 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedSI- 
dieniais 10-V po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui/

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross. y

: DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo , O

Krauj0 || 1
Šlapumo $

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

DR. B. M. ROSS

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

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR
I UUy KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasnurgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastoj vprles $15.00. šią savaitę po $6.95.
Jaunos incksikinčs raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 menesius. Paprastai CltJ CA
pardavinėjamos po $15.00, dabar <

MEYER’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Exportuotojai. Diamenomis ir smulkmenomis. 

Tardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405

Tlephonaa Yards 5082

DR. M. STUPNICU
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
' Nedilioms ofisu fra 

uždaryta*

Telephone Yards 5834

DR. P. S. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St^^Chicago, IIL

Telephone Yards 1532

, DR. J. KULIS
Lietivu Gydytojas ir Chirurgą*

. Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicage.
...... ................ ..... ■■■■■ ■■!>>

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENŲSTA8

1821 So. Halstad St., Chlcaga, III. 
kampu 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0287

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIRDPRACTOR

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

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

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

(•Dr. V. A. Šimkus
Gydytojus, Chirurgas ir Akušoras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

( Residence Canal 2118
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.) 

draugiška vakarienė. Vakarie
nė buvo suruošta Lietuvių So
cialistų Sąjungos Pildomojo 
Komiteto priėmimui ir pa- 
sveik mimui svečio, geibiame 
drg. Kipro Bielinio, Lietuvos 
Socialdomolkratų Partijos or
gano “Socialdemokrato” re
daktoriaus ir buvusio Lietuvos 

z Steigiamojo Seimo atstovo.
Kaip jau yra žinoma, drg. K. 
Bielinis nesenai atvyko iš Lie
tuvos Amerikon ir dabartiniu 
laiku vieši Chicagoj. .lis, kai
lio darbštus veikėjas, socialde
mokratas ir narsus darbininkų 
klasės kareivis, žada sakyti 
visą eilę prakalbų ne tik Chi
cagoj, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. Drg. K. Bielinis 
turi daug ko naujo pasaky 
lietuviams amerikiečiams dar
bininkams apie naujai atgiim 
šią Lietuvos respubliką ir 
tos respublikos darbininkų 
klasę. Visiems lietuviams bus 
labai malonu jį išgirsti.

Vakarienei - pirmininkavo 
I.SS. sekretorius drg. A. Žy- 
niontas. Pavakarieniavus jis 
pirmiausiai pristatė drg. P. 
Grigaitį, “Naujiedu” redakto
rių, ką nors pasakyti. Drg. 
Grigaitis jautėsi nepaprastai 
gerai. Jis buvo pilnas vieko ir 
energijos. • Svarbiausia tame 
akstinas buvo drg. Bielinio 
atsilankymas: jo naujos ir vil
tingos informacijos apie prie
lankias galimybes veikimui dėl 
socialistinės idėjos — dėl dar
bininkų klasės idealo. Šį vaka
rą Grigaitis atrodė dešimts 
metais jaunesnis negu pereitais 
metais. Jis savo trumpoj ir 
turiningoj kalboj k pasveikinęs 
svetį drg. Biotinį, išreiškė gi
liausio noro ir naujos energi
jos darbuotis socialistinėj dir
voj ir neatlaidžiai * kovoti su 
visais darbininkų klasės prie
šais. “Nuo to laiko, kaip bol
ševikai pradėjo vadovauti Ru
sijos revoliucijai“, tarė Grigai
tis “mes sakėme, kad tas ju
dėjimas yra negeras — nesoci- 
alistiinis, kad bolševikų ekspe
rimentai nėra socializmas. 
Tuoj mes buvome pasmerkti 
kaipo sociališdavikai ir užsi
spyrėliai musų draugų darbi
ninkų iš kairės. Pastarieji savo 
revoliucingumu suskaldė musų 
socialistines organizacijas ir 
visais galimais budais grūmojo 
paskandyti mus revoliucinių 
frazių bangose. Vieną kartą 
jau rodėsi, kad bolševikinės re
voliucijos bangos tuoj mus' 
ims ir užlies, liet ir tuo mo
mentu, iškišę galvas iš tų Vil
nių, mes skkėme, kad bolševi
zmas yra negeras darbinin
kams -- ne socializmas. Po 
kiek laiko tos revoliucinės bau 
gos pradėjo atslūgti, pulti že
myn, kas darosi ir po šiai die
nai. šiandie mes matome, 
kad musų nusistatymas buvo 
teisingas ir mes išėjome per
galėtojais.”

Baigdamas savo kalbą drg. 
Grigaitis citavo iš “Vonvacrts”, 
Vokietijos Nepriklausomų So
cialdemokratų Partijos organo 
Kaulskio, įžymiausio pasauly 
mokslinio socializmo žinovo, 
žodžius: “Būtinai yra reika
linga atgaivinti pasaulio darbi
ninkų klasės internacionalą, 
sujungti visas socialistines spe 
kas daiktai! ir griežčiausiai ko-

JONAS^^jl^^MJSKlS

Persiskyrė su šiuo pasauliu šeš
tadienį, gruod. 30 d., 1922 m. 
kauntės ligoninėje. Turėjo 29 
metus amžiaus, 11 metų išgyve
no Amerikoje; paėjo iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Zvingų pa
rapijos, Visbarų kaimo. Paliko 
Amerikoje nulijidime savo žmo
ną Kotriną, Lietuvoj motiną ir 
tris brolius. Jo kūno palaido
jimas įvyks trečiadienį; išlydėji
mas bus iš namų 812 W. 35th 
PI., 9:30 v. ryto į Šv. Kazimiero 
kapines. Jo draugus ir pažys
tamus kviečia atsilankyti į šer
menis.

Nuliudusi jo žmona Kotrina. 

votL su bolševizmu kaip iŠ 
kairės, taip ir iš dešinės.” In
terpretuodama^ tuos Kairiškio 
žodžius, Grigaitis pasakė, kad 
vieną bolševizmo kraštutinybė 
yra Rusijos bolševikai ir antra 
jo krašLntinybė — Italijos fa- 
fašistai. Pasak draugo Grigai
čio, kaip vieni, taip ir antri yra 
didžiausi darbininkų klasės 
priešai dr su abejais mums rei
kia kovoti.

Po Grigaičio kalbėjo adv. K. 
Gugis, Dr. Ą. Karalius, Adv. 
Kl. Jurgelionis, Dr. A. Davi
donis ir stud. Kubilius. Gugis 
trumpai pabrėžė pereitais lai
kais santikius tarpe Grigaičio 
ir Kapsuko ir nurodė, kad kle
rikalizmas yra didžiausis mu
sų priešas, su kuriuomr mums 
reikia atkakliausiai kovoti. Dr. 
Karalius įspūdingai nupiešė 
praeitus įvykius LSS. nurodė 
socialistų pozicijos teisingumą 
ir pareiškė, kad nors socialistų 
Chicagoj šiuo sykiu nėra dau
giausiai, bet jų skaičius gali 
būti šimteriopai padaugintas 
visiems draugams bendrai ir 
sutartinai dirbant. Adv. Jurge
lionis trumpai palinkėjo drg. 
K. Bieliniui geriausios kloties 
ir priminė draugams, kad 
mus rėmimas socialdemokratų 
yra būtinai reikalingas dalykas 
ir kad patenkinimui drg. K: 
Bielinio misijos mums reikės 
drūčiai prisidėti medžiagiškai. 
Dr. Davidonis simpatiškai pa
linkėjo geriausio pasisekimo 
Bieliniui ir įrodė, kad socialis
tinis judėjimas Amerikoj atli
ko vieną milžinišką darbą — 
sutvėrė “Naujienas”, didžiausį 
lietuvių dienraštį pasauly. Ku
bilius iši'ciškė didelės simpati
jos socialidemokratams ir soci
alistiniam judėjimui. * Jų kal
bomis visi susirinkusieji buvo 
patenkinti.

Paskiausiai kalbėjo musų 
gerbiamas svečias drg. K. Bie
linis. • Visupj r minusiai jis iš
reiškė didžiausios padėkos vi
siems draugams ir kalbėto
jams.. Savo trumpoj ir turi
ningoj kalboj drg. Bielinis iš
dėstė tikslus savo atsilankymo 
Amerikon ir trumpais ruo
žais nupiešė ekonominiai soci
alistinį judėjimą Europoje. 
“Svarbiausi mano misijos sie
kiai”, tarė drg. Bielinis, “yra 
šie: Pirmas, išstudijuoti lie
tuvių darbininkų judėjimą čia 
Amerikoje ir, jei galima, įsta
tyti tą judėjimą į tikrąsias so
cialistines vėžes; antras, nuo
lat painformuoti Amerikos 
draugus apie padėtį ir svarbiau 
sius nuotikius, įvykusius arba 
įvyksiančius Lietuvoje, ypatin
gai Lietuvos darbiu inkuose; ir 
trečias, suartinti Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimą, nustatyti bendrą 
veikimo liniją —■ bendrą vei
kimo frontą.”

Interpretuodamas draugų 
nuomones, ant vietos išreikš
tas trumpose kalbose apie nuo 
tikins socialistiniame judėjime 
čia Amerikoj, drg. Bielinis pa
brėžė sekamą: “Man atrodo, 
kad kai kurie draugai socializ
mą arba socialistinį judėjimą 
supranta kaipo madą. Kuomet 
susidėjo tam tikros apystovos 
arbax užėjo toks karštis, drau
gai stojo į socialistų eiles — 
apsivilko sociąlistinės mados 
švarku. Vėliau, kuomet taš 
judėjimas tapo suskaldytas, tie 
mados draugai išstojo iš socia
listų eilių — jiems socializmas 
bei socialistinis judėjimas nus
tojo mados. Tuomet jie vilko
si kitokiu švarku — pristojo 
prie kitokios mados”. Prie to 
Bielinis pridūrė, kad į socializ
mą reikia žiūrėti ne kaipo į 
madą, bet kaipo į darbininkų 
klases idėjų ir nuolat neatlai
džiai kovoti dėl tos idėjos.

Toliau drg. Bielinis papra
šė draugus amerikiečius nepa
miršti vieno gana svarbaus ihT- 
lyko, būtent, kati dabartiniu 
laiku Europoj socialistinis ju
dėjimas nebėra ilgiau teorinis, 
bet pildai praktinis: “Dabar 
Europa pergyvena socializmu 
kūrybos laikotarpį. Anglijoj, 
Vokietijoj ir kitose šalyse tve
riasi tam tikros industrinės ir

ekonominės darbininkų tary
bos, kurios siekiasi savaran
kiai tvarkyti savo klasės opiau
sius reikalus.”

Pabaigus drg. K. Bieliniu i 
kalbėti buvo renkamos aukos. 
Aukavo šie asmenys: A. Žy- 
montais $11, “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis $10.25; po 
$10 aukavo: Dr. A. Montvidas, 
adv. K. Gugis ir adv. Kl. Jur
gelionis; po $5 aukavo: Dr. A. 
Davidonis, J. Šmotelis, A. La
bs ir V. Rušinskas; po $2 au
kavo: A. Vilis; X. šalikus, A. 
Konięža ir J. Čeponis; A. Am- 
brozevičius aukavo $3 ir P. 
Kemežienė $1.50; po $1 auka
vo: A.'Dvylis, F. Dvylienė, J. 
Gečiunas, V. Pačkauskas, B. 
Namajtiška, J. Markus, A. Če
paitis, Kundroška, J. Norbant, 
V. Mistika, E. Stremikiųtė, K. 
Rypkevičicnė, K. Janus, Z. Vi
liutė ir J. Vilis smulkių aukų 
25c. Viso aukų surinkta $100. 
Surinktos aukos skiriamos 
Lietuvos Socialdemokratams.

Renkant aukas p-lė Z. Viliu
tė gražiai padeklamavo. Po to 
visi draugai pasikalbėję išsis- 
kirštet Pageidaujama ir dau
giau tokių draugiškų vakarie
nių. ' ~ Reporteris.

Labai svarbios prakalbos 
Ciceroj

Kalbės drg. K. Bielinis, Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Stei
giamojo Seimo nairys. Visi at

silankykite. <
Ryto, sausio 3 dieną, 7:30 

alandą vakare, Lietuvių Liuo
sybes svetainėje, 1 -1-tli ir 49-th 
Ct., įvyks labai svarbios ir 
įdomios prakalbos. Kalbės 
Kipras .Bielinis, tik ką atvykęs 
iš Lietuvos Amerikon. Drg. K. 
Bielinis yreN senas, energingas 
ir nęniiilsan|is socialdemokra
tas įlarbuotdjas. Jis yra ne tik 
pergyvenęs visas karo baiseny
bes, bet ir aktyviai dalyvavęs 
revoliuciniame Lietuvos darbi
ninkų judėjime; ne tik daly
vavęs, bet ir veikęs pirmose 
revoliucionierių eilėse. Jis 
pergyveno kovodamas 1905 
metų revoliuciją, 1906 metų 
reakciją, pasaulinį karą ir re
voliuciją po to karo. Kaipo 
iš tokio seno kovotojo bus ga
lima išgirsti labai įdomių ži
nių. Bielinis papasakos apie 
Lietuvos respubliką, Steigia
mojo Seimo darbus, krelikalų 
užmačias ir svarbiausius nuo- 
tikiusSŽš Lietuvos politinio ir 
ekonominio gyvenimo. Visi ci- 
cericčiai privalo išnaudoti šią 
piogą ir kuoskaitlingiausiai at
silankyti į prakalbas.

— Darbininkas.

Keletas mėnesių atgal vietos 
anglų laikraštis “Cicero News” 
sumanė padaryti kontestą iš 
keturių skyrių, ir kuris dau
giausia užrašys prcmimcra to
rių, tas gaus puikų automobi
lį; kit^ trys gausią mažesnės 
vertės dovanų. Tarp kitų 
ėmėsi agentauti ir kun. II. 
Vaičunas. Jis užrašinėjo mi
nėtą laikraštį savo pa rap i jo
nams, laimėjo kontestą. Kun. 
Vaičiūnas užrašinėjęs laikraštį 
šitokiu budu: Pirmiausiai jis 
sudaręs būrį agentėlių ir da
vatkų, kurie ėję per stabas ir 
užrašinėję laikraštį aiškindami 
žmonėms, kad tai esąs geriau
sias laikraštis. Prie pabaigos 
kontesto buvo dar sušauktas 
susirinkimas, kuriame irgi pra
šinėta, kad užsirašytų laikraš
tį, kad laimėjus automobilį 
Minėtame susirinkime buvo 
viena senyva lietuvė, neperse- 
nai atvažiavusi iš Lietuvos.' 
Ji taip suprato, kad čia pri
rašinėja prie kokios tai labda
ringos draugijos, užsimokėjo 
reikalaujamus pinigus ir su
grįžus namon laukė dienos, 
kada gaus pakvietimą atsilan
kyti susiirinkimtfn draugijos, 
prie kurios prisirašius, bet vie
toj pakvietimo susilaukė “Ci
cero News” laikraštį. Senutės 
sūnūs supratęs kame dalykas, 
padavė motinai laikraštį pa
reikšdamas, kad turi skaityti, 
ką užsirašius. —Jis.

CICERO, 
žinelės.

Kiek laiko atgal vienas lie
tuvių vaikas, apie 13—14 me
tų amžiaus, įsigavo į Ciceros 
Lietuvių Liūosybės Svetainę su 
savo draugu dalukų, tokio pat 
amžiaus, atplėšė šėpą Vyrų ir 
Moterų Apšvietus Draugijos, 
išvertė iš šėpos visas knygas dr 
kitas reikalingas draugijos no
tas; paskum apdaužė kai ku
riuos muzikos instrumentus, 
paliktus lig laikui Lietuvių Be
no; taipgi užlipę ajnt scenos 
aprašė pianą bjauriausiais žo
džiais, kiurių negalima nė mi
nėti laikrašty, ir padarė kito
kių triksų. Ciceros L. L. Sve
tainės Bendrovės direktoriai ir 
dalininkai trumpu laiku suga
vo nedorus vaikėzus, kurio tuo
jau prisipažino prie kaltės. Pa
traukti minėtų vaikų tėvai 
teisman, nenorėdami stoti prieš 
teisėjo akis apsiėmė atmokėti 
vtrikų padarytus bendrovėj 
nuostolius, būtent $90.00, iš 
kurių bendrove turėjo atmo
kėti nuskriaustiems. Padykęs 
lietuvių vaikas užklaustas ko
kioj. mokykloj jis išmokęs ši
tokių biaurių žodžių, kaip kad 
surašė ant piano, atsakė, kad 
jis lankąs Šv. Antano parapijos 
mokyklą ir esąs aštuntame sky
riuje.

Cicero.— Vietos lietuviai ko-, 
munistai dabai’ dedasi taip, 
tartum jų Ciceroj nebėra, nona 
susirinkimus, sako laiką slap
tame skiepe ir kitur. Mat jiems 
nebesiseka visail savo “progre
sas” varyti pirmyn, nes žmo
nės jiems nebepritaria. Keletas 
jų nepersenai nusipirko “min
kštų gėrynių” biznisu Chica
goj ir manė greitai pralobti, 
pakliuvo į “sausųjų” agentų 
rankas už pardavinėjimą na- 
minėlės. Dabar vaikščioja no
sis nuleidę ir laukia, kaip Dė
dė Šamas juos už tai paglos
tys.

Vieną vakarą nuėjau užsi
mokėti “apnikai” savo mokes
tį ir radau nuliudusius direk
torius. Paklausęs vieno ki
to sužinojau, kad vienas direk
torių, kuris turi šėpos raktus, 
neatsilankęs ir tokiu bildu ne
galima gauti knygučių iš šė
pos. Tuo tarpu susirinkę žmo
nės visaip šnekėjo: vieni sakė, 
kad išvažiavęs pas draugą Ku
kutį zvakacijoms, kiti kalbėjo 
kitaip. Bet vėliaus sužinojau, 
kad jis randasi Chicagos be
langėj už pardavinėjimą nami- 
nėlės. Jis turi smuklę,* susi
dėjęs su savo draugais, Brigh- 
ton Parke.—Aš.

Pranešimi
Mildos Teatro Dalininkams. Per

mainykite savo adresus, dalyvavimui 
metiniam susirinkime. '

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st.
Tel. Yards 2790

Nortlp^ide. — Delei t naujų metų 
Šventės Lietuvių Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėtas 
ant kito pirmadienio, sausio 8, 7:30 
vai. vak., bažnytinėj salėj. Nariai, 
malonėkit tai įsitėmyti. — ,Rašt.

Ciceros lietuviai dar vis kai

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio repeticijos veikalo “Ant Bedug
nės Krašto” bus seredoj sausio 3 d., 
7:30 vai. vak. Strumilos svetainėj. Vi
si lošėjai būtinai dalyvaukite.

— Režiseris.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojij 
Ratelio metinis susirinkimas bus šian
dien, sausio 2 d., Strumilos svetainėj, 
7:30 vai. vak. Visi nariai ir norintie
ji prisirašyti malonėkite dalyvauti.

— Valdyba.

na apie biblistus ir davatkas 
ir jųjų disputus. Mat pirmiau 
miesto valdžia neleido biblis- 
tains kalbėti, kai jie buvo pa
rengę disputus vietinėj Liuo
sybes Svetainėj. Kuomet pa
rengia tokius disputus bažnyti
nėj svetainėj, tai nei miesto 
valdžia nei davatkos nesiprie
šina — ir vieni ir kiti lankosi 
pasiklausyti. Dabar gi vietos 
lietuviai, kalba, kad tarpe bib- 
listų ir klerikalų esąs užmegs- 
ti draugiški ryšiai, ir tiktai 
bažnytinėj svetainėj tegalėsią 
būt disputai.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 

direktorių ir draugijų atstovų susirin
kimas neįvyks sausio 1, b.et įvyks sau
sio 8 d., 1923 m>., 8 vai. vakare, Keis
tučio Spulkoš name 840 W. 33r'd St. 
Direktoriai ir draugijų atstovai ma
lonėkite pribūti į virš minėtą susirin
kimą, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti

K. J. Demereckas, B-vės sekr.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatrn ne
dalioj kovo 11 d., 1923 _ “Užburtus 

.turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Seredoje, sausio 3, Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys kalbės Liuosybes Sa
lėje 14th St. ir 49 Ct., Cicero, III. 
Pradžia 7:30 vai.-vakare. įžanga lė
šų padengimui — 15c. Draugai, atei
kite visi į prakalbas.

Pirmyn Mišrus Choras laikis dainų 
repeticiją antradienio vakarą saus:o 2 
d., 1923 m., Liuosybes svet.. 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi dainininkai ir dai
nininkės laiku susirinkit Taippat ir 
nauji dainininkai galit prisidėti prie 
choro. — Valdyba.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Povilo 

Kačiuno; girdėjau gyvena Chicagoj. 
Jis pats ar kas žinote, malonėkit pra
nešti adresu: ,

ANTANAS MIKALAJŪNAS, 
3059 W. 38 St.

Tel. Lafavette 5126

ISRENDAVOJIMUI ’
GARAŽAS ANT RANDOS

8 automobiliams arba trekams gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir 
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J. S. 
Czaikauską i Central Manufacturing 
District Banką, 1112 W. 35th St., Chi- 
cago. Tel. Baulevard 6310 Vaka
rais: Republic 4066.

JIEŠKO KAMBARIĮĮ^
NORIU gauti kambarį, prie 

blaivų žmonių Brighton Parko 
apylinkėje. Pageidaujama, kad 
butų su valgiu. Praneškit ypa- 
tiškai ar laišku, J. G., 3210 So. 
Halsted St.

REIKIA ŪARBININKI}
- MOTERŲ

REIKALAUJA pri tyn\si y 
moterų išmetamoms po.p5e- 
roins skirstyti; geras mokesnis

Republic-Waste Paper Co.,
1039 W. Congress St. arti 

Morgan gat.

REIKIA ūARBININKįi~
_______ VYRŲ________
' REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Atsišaukit:
KINNEY-ROME CO., 

1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

REIKALAUJAMA darbinin
kų galvanizavimo dirbtuvėj, 
45c. į valandą; naktinis ir die
ninis darbas.

Joslyn Manufacturing Co., 
37-th and Morgan Sts.

REIKIA DARBININKŲ 
prie darbo mėsos pakavimo 
įstaigoj. Prityrimas nerei
kalingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKALAUJAM angliškai kalban
čių vyrų, kurie yra išgyvenę Chicagoj 
trejis metus ar daugiau ir yra 25 me
tų amžiaus ar daugiau. Švarus dar
bas, geras uždarbis ir gera proga išsi
mokyti gerą darbą, kur galėsi uždirb
ti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.

Atsiklauskite pas
WILLIAM H. N0WAK, 

vedėja,
Room 348, 29 So. La Šalie St. 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų iki 
sausio 6 d., 1923 m.

REIKALAUJAMA padėjėjų į 
liejyklą r 43c. į valandą; nuola
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Grano Co., So. Ked- 
zie Avė. & 40th St. *

REIKĄLINGAS barberys; 
darbas nuolatinis.

Kreiptis
704 W. 35th St.

REIKALAUJA
VYRŲ ;

Geras .mokesnis, nuolatinis darbas, 
nvusij dirbtuvei. Dieninis ar naktinis 
darbas. Ateik prisirengęs prie darbo.

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Avė. 

arti 22ros ir Crawford Avė.

_ _ PJKJKVIMUI
GRAŽUS $400.00 Mahogėno 

Kimball pianas,\|Įjri būti par
duotas už $75.00. \

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyvonioj vietoj. Prie
žastis — važiuoju Lietuvon. 
Parduosiu pigiai. V. S.

4508 So. Wood St.

PARSIDUODA cigarų,, ciga- 
retų ir rašomosios pppičros 
krautuvė.

3113 So. Halsted Str.

PARSIDUODA saliunas, ge
ras senas biznis, išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes turiu 
kelius biznius. Kreipkitės ' 

900 Maxwell SL

PARDUODAMA saliunas 
Brighton Parke lietuvjmjr ki
tų tautų apgyventoj vietoj. 
Kreiptis po num. 3846 S. 
Kedzie Avė.

Parsiduoda grosernė ir bu- 
černė, pusė ar visa. Parduosiu 
pigiai, nes luritry išvažiuoti iš 
Chicagos.

No. 186. Naujienos 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo turiu 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd. 

Tel. Pullman 2600

PARDAVIMUI sajlunas, senas biz
nis, randasi tarp svetimtaučių, lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. Našle 
moteris parduoda. Atiduos už teisin
gą pasiūlymą.

Kreipkitės
269 W. 25th St.

Blokas nuo Wentworth Avė.

SPECIALUS BARGENAS
Pardavimui grosernė lietuvių ir vi

sokių tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti Chi- 
cagą. Lysas 5 metams, garažas ir 
ruimai gyvenimui. Didelis ir šva
rus skiepas (biznis cash). Atsišaukit 
tuojaus.

2900 S^. Lowe Avė.

PARDAVIMUI krautuve, kurioj 
randasi cigarai, cigaretai, Icc cream, 
magazinai, notions ir visoki daigtai. 
Gera proga pirkti. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Vieta arti kampo, gera 
transportacija.

1152 W. 51st St;

PARDAVIMUI mėsos iŠve- 
žiojimo trokas. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Telcfonuo- 
kite po 6 vai. vakare.

Phone Prospect 1117

PARDAVIMUI barbemė pirmos 
klesos lietuvių kolonijoj, puše kainos. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Nepraleiskite progos.

Kreipkitės:
3528 So. Halsted St.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi pardūoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsų fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
isa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie A ve.

NAMAI-iEME.
BARGENAS

Pardavimui 2 mūriniai namai, ant 
dviejų lotų, šeši fletai. Randos mė
nesiui $162.00. Kaina $15,000. Taip
gi pardavimui i kambarių rakandai. 
Kaina $600.00 .

3136 So. Emerald Avė.
3 fl.

TURIU 30 lotu arti didelės dirbtu
vės, kur Henry Ford rengiasi statyti. 
Jieškau partnerio pastatymui 20 ar 
daugiau namų.

Susidomėjusieji turi parašyti, ar pa
tys ateiti ir pamatyti, kokia tai dide
lė proga pinigams pasidaryti. Rašy
kit lenkiškai ar angliškai.

B. DZIKOWSKI,
533 Wentwbrth Avė., 

Hammond, Ind. 1

PARDAVIMUI medinis biznevas 
namas. Storas ir 4 kambariai gyve
nimui ir 2 fletai 4 ir 5 kambariai. 
Parduosiu arba Mainysiu ant groser- 
nės ar automobilio.

Kreipkitės pas savininką.
2904 Wallace St. K

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
6 kambariai gyvenimui, elektros švie
sa, garažas, vienai mašinai. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant bučernės 
ar saluno.

Kreipkitės pas savininką
3604 So. Wallaco St.

Tel. Yards 4171

NAMAI-ŽEME
KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, iš
mainysiu tamstoms ant dides
nio namo arba už pinigus galiu 
nu pirkt. Bučerncs, .grosėrnes, 
automobilius, lotus mainau ant 
namų. Dar aš skolinu pinigus 
ant antrų morgičių 6%; pada
rau lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Pas mane greitas, tei
singas patarnavimas.

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

Chicago, IH. »
Telephone Boulevard 1550 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. 
Vakaro pirmadięniais, trečiadie
niais, penktadienias nuo nuo 9 
iki 6 vak. septintadieniais nuo 

9 iki 1.

MOKYKLOS
VALENTINAS DRFSSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų Icalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

t, ...

II

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mneruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja. i

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų

LEVESKIO MOKYKLA'
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Apglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 

‘Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:0t ry
to iki 4:00 p.p. Vak.i 7:30 iki 9:80. 
Nediliomis nuo 10 ryto Iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

Pili VATAS AŪl'OMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerų darbų, tad ateik 
ir pasimatyt su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbų užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. MadiKon St
* - .......................... .............. - --------- ■

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinamai Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatuos, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
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sakyti

draugiška vakarienė. Vakarie
nė buvo suruošta Lietuvių So
cialistų Sąjungos Pildomojo 
Komiteto priėmimui ir pa
sveikinimui svečio, geil’jiamo 
drg. Kipro Bielinio, Lietuvos 
Sočia ĮdėmoBcratų Partijos or
gano “Socialdemokrato” re
daktoriaus ir buvusio Lietuvos 

. Steigiamojo Seimo atstovo. 
Kaip jau yra žinoma, drg. K. 
Bielinis nesenai atvyko iš Lie
tuvos Amerikon ir dabartiniu 
ląiku vieši Chicagoj. Jis, kai
po darbštus veikėjas, socialde
mokratas ir narsus darbininkų 
klasės kareivis, žada
visą eilę prakalbų ne tik Chi
cagoj, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. _ Drg. K. Bielinis 
turi daug ko naujo pasaky 
lietuviams amerikiečiams dar
bininkams apie naujai atginu 
šią Lietuvos respubliką ir 
tos respublikos darbininkų 
klasę. Visiems lietuviams bus 
labai malonu jį išgirsti.

Vakarienei pirmininkavo 
LSS. sekretorius drg. A. Žy- 
montas. Pavakarieniavus jis 
pirmiausiai pristatė drg. P. 
Grigaitį, “‘Naujįedų” redakto
rių, ką nors pasakyti. Drg. 
Grigaitis jautėsi nepaprastai 
gerai. Jis buvo pilnas vieko ir 
energijos. • Svarbiausis tame 
akstinas buvo drg. Bielinio 
atsilankymas: jo naujos ir vil
tingos informacijos apie prie
lankias galimybes veikimuPdel 
socialistinės idėjos — 
bininkų klasės idealo, 
rą .Grigaitis atrodė 
metais jaunesnis negu

trumpoj ir 
pasveikinęs 

gi-

dėl dar-

(įešimts 
pereitais

Grigai- 
tas ju- 
nesoci-

metais. Jis savo 
turiningoj kalboj 
svetį drg. Bielinį, išreiškė 
liausiu noro ir naujos energi
jos darbuotis socialistinėj dir
voj ir neatlaidžiai • kovoti su 
visais darbininkų klasės prie
šais. “Nuo to laiko, kaip bol
ševikai pradėjo vadovauti Ru
sijos revoliucijai“, tarė 
tis 5 “mes sakėme, kad 
liejimas yra negeras 
alistinis, kad bolševikų
pimentai I nėra socializmas. 
Tuoj mes biiyome pasmerkti 

>tdišdavikai ir ii asi
ni ūsų draugų darbi- 

iš kairės. Pastarieji savo 
iucingiimu suskaldė musų 

socialistines organizacijas ir 
visais galimais buliais grūmojo 
paskandyti mus revoliucinių 
frazių bangose. Vienų kartų 
jau rodėsi, kad bolševikinės re
voliucijos bangos tuoj mus 
ims ir užlies, tfet ir tuo mo
mentu, iškišę gal tų Vil
nių, mes sakėme, bolševi
zmas yra negeras darbinin
kams -- ne socializmas. Po 
kiek laiko tos revoliucinės ban 
gos pradėjo atslūgti, pulti že
myn, kas darosi ir po šiai die
nai. Šiandie mes 
kad musų nusistatymas 
teisingas ir mes išėjome 
galėtojais.” -

Baigdamas savo kalbų 
Grigaitis citavo iš “Vorvvaerts”, 
Vokietijos Nepriklausomų So
cialdemokratų Partijos organo 
Kaulskio, įžymiausio pasauly 
mokslinio socializmo žinovo, 
žodžius: “Būtinai yra reika
linga atgaivinti pasaulio darbi
ninkų klasės internacionalą, 
sujungti visas socialistines spė
kas daiktai! ir griežčiausiai ko

spyrėliąi 
niūk
rev

matome, 
buvo 
per-

JONAS KNATAUSKIS
Persisl^rė su šiuo pasauliu šeš
tadienį, gruod. 30 d., 1922 m. 
kauntė^ ligoninėje. Turėjo 29 
metus amžiaus, 11 metų išgyve
no Amerikoje; paėjo iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr,, Zvingų pa
rapijos, Visbarų kaimo. Paliko 
Amerikoje nubudime savo žmo
ną Kotriną, Lietuvoj motiną ir 
tris brolius. Jo kūno palaido
jimas įvyks trečiadienį; išlydėji
mas bus iš namą 812 W. 35th 
PI., 9:30 v. ryto į šv. Kazimiero 
kapines. Jo draugus ir pažys
tamus kviečia atsilankyti į šer
menis.

Nuliudusi jo žmona Kotrina.
•v » u ■

vota su bolševizmu kaip iŠ 
kairės, taip ir iš dešinės.” In
terpretuodamas tuos Kautskio 
žodžius, Grigaitis pasakė, kad 
viena bolševizmo kraštutinvbč 
yra Rusijos bolševikai ir antra 
jo krašlntmybė - Italijos fa- 
fašistai. Pasak draugo Grigai
čio, kaip vieni, taip ir antri yra 
didžiausi darbininkų klasės 
priešai ir su abejais mums rei
kia kovoti.

Po Grigaičio kalbėjo adv. K. 
Gugis, Dr. Ą. Karalius, Adv. 
Kl. Jurgelionis, Dr. A. Davi
donis* ir stud. Kubilius. Gugis

kais santikius tarpe Grigaičio 
ir Kapsuko ir nurodė, kad kle
rikalizmas yra ilidžiausis mu
sų priešas, su kuriuomr mums 
reikia atkakliausiai kovoti. Dr. 
Karalius įspūdingai nupiešė 
praeitus įvykius LSS. nurodė 
socialistų pozicijos teisingumų

Chicagoj šiuo sykiu nėra dau
giausiai, bet jų skaičius gali 
būti šimteriopai padaugintas 
visiems draugams bendrai ir 
sutartinai dirbant. Adv. Jurge
lionis trumpai palinkėjo drg. 
K. Bieliniu! geriausios kloties 
ir priminė draugams, kad 
mus rėmimas socialdemokratų 
yra būtinai reikalingas dalykas 
ir kad patenkinimui drg. K: 
Bielinio misijos mums reikės 
drūčiai prisidėti medžiagiškai. 
Dr. Davidonis simpatiškai pa
linkėjo geriausio pasisekimo 
Bieliniu! ir įrodė, kad socialis
tinis judėjimas Amerikoj atli
ko vienų milžiniškų darbų — 
sutvėrė “Naujienas”, didžiausį 
lietuvių dienraštį pasauly. Ku
bilius iši'ciškė didelės simpati
jos socialidcmokratams ir scci- 
alistiniairĄ judėjimui. Jų kal
bomis visi susirinkusieji buvo 
patenkinti.

Paskiausiai kalbėjo musų 
gerbiamas svečias drg. K. Bie
linis. ' 
reiškė 
šiem s 
jams.. 
n ingoj
dėstė tikslus savo atsilankymo 
Amerikon ir trumpais ruo
žais nupiešė ekonominiai soci
alistinį judėjimą Europoje. 
“Svarbiausi mano misijos sie
kiai”, tarė drg. Bielinis, “yra 
šie: Pirmas, išstudijuoti lie
tuvių darbininkų judėjimų čia 
Amerikoje ir, jei galima, įsta
tyti tų judėjimą į tikrąsias so
cialistines vėžes; antras, nuo
lat painformuoti Amerikos 
draugus apie padėtį ir svarbiau 
sius nuotikius, įvykusius arba 
įvyksiančius Lietuvoje, ypatin
gai Lietuvos darbininkuose; ir 
trečias, suartinti Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimą, nustatyti bendrų

Visupirmiausiai jis iš
didžiausios padėkos vi- 
draugams ir kalbėto- 
Savo v trumpoj ir turi- 
kalboj drg. Bielinis iš-

d raugų 
išreikš- 

apie nuo 
judėjime

kimo frontų.”
Interpretuodamas 

nuomones, ant vietos 
tas trumpose kalbose 
tikins socialistiniame
čia Amerikoj, drg. Bielinis pa
brėžė sekamų: “Man atrodo, 
kad kai kurie draugai socializ
mų arba socialistinį judėjimų 
supranta kaipo madų. Kuomet 
susidėjo tam tikros apystovos 
arbax užėjo toks karštis, drau
gai stojo į socialistų eiles — 
apsivilko sociąlistinės mados 
švairku. Vėliau, kuomet ta/s 
judėjimas tapo suskaldytas, tie 
mados draugai išstojo iš socia
listų eilių — jiems socializmas 
bei socialistinis judėjimas nus
tojo mados. Tuomet jie vilko
si kitokiu švarku — 
prie kitokios mados”. 
Bielinis pridūrė, kad į 
mų reikia žiūrėti

Prie to 
socializ- 

ne kaipo į 
madą, bet kaipo į darbininkų
klasės idėją ir nuolat neatlai- 
džiai kovoti dėl tos idėjos.

Toliau drg. Bielinis papra
šė draugus amerikiečius nepa
miršti vieno gana svarbaus da
lyko, būtent, kad dabartiniu 
laiku Europoj socialistinis ju
dėjimas nebėra ilgiau teorinis, 
bet pilnai praktinis: “Dabar 
Europa pergyvena socializmo 
kūrybos laikotarpį. Anglijoj, 
Vokietijoj ir kitose šalyse tve
riasi tam tikros industrinės ir

ekonominės darbininkų tary
bos, kurios siekiasi savaran
kiai'tvarkyli savo klasės opiau
sius reikalus.”

Pabaigus drg. K. Bieliniu i 
kalbėti buvo renkamos aukos. 
Aukavo šie asmenys: A. Žy
menims $11, “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis $10.25; po 
$10 aukavo: Dr. A. Montvidas, 
adv. K. Gugis ir adv. Kl. Jur
gelionis; po $5 aukavo: Dr. A. 
Davidonis, J. Šmotelis, A. La
bs ir V. Rušinskas; po $2 au
kavo: A. Vilis,- X. šalikus, A. 
Kemėža ir J. Čeponis; A. Am- 
brozevičius aukavo $3 ir P. 
Kemežienė $1.50; po $1 auka
vo: A.’Dvylis, F. Dvylicnė, J. 
Gedi imas, V. Pačkauskas, B. 
Namajuška, J. Markus, A. Če
paitis, Kundroška, J. Norbant, 
V. Mistika, E. Stremikiųtė, K. 
Kypkevičienč, K. Janus, Z. Vi
liute ir J. Vilis smulkių aukų 
25c. Viso aukų surinkta $100. 
Surinktos aukos skiriamos 
Lietuvos Socialdemokratams.

Renkant aukas p-lč Z. Viliu
tė gražiai padeklamavo. Po to 
visi draugai pasikalbėję išsis
kirstė# 'Pageidaujama ir dau
giau tokių draugiškų vakarie
nių. ' Reporteris.

Labai svarbios prakalbos 
Ciceroj

Kalbės drg. K. Bielinis, Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Stei
giamojo Seimo nairys. Visi at

silankykite.
Ryto, sausio 3 dieną,

alandą vakare, Lietuvių Liuo
7:30

Ct., įvyks labai svarbios ir 
įdomios prakalbos. Kalbės 
Kipras Bielinis, tik ką atvykęs 
iš Lietuvos Amerikon. Drg. K. 
Bielinis yni sėnas, energingas 
ir nenuilsantis socialdemokra
tas dabbuotojas. Jis yra netik 
pergyvenęs visas karo baiseny- 

/iktyviai dalyvavęs 
le Lietuvos darbi

ne tik daly- 
pirmose

eilėse. Jis 
1905 

metų 
ir ne

bes, bet ir 
revoliucinia 
ninku judėjimo; 
vavęs, bet ir veikęs 
revoliucionierių
pergyveno kovodamas 
metų revoliuciją, 1906 
reakcijų, pasaulinį karą

iš lokio seno kovotojo bus ga
lima išgirsti labai įdomių ži
nių. Bielinis papasakos apie 
Lietuvos respubliką, Steigia
mojo Seimo darbus, krelikalų 
užmačias ir svarbiausius nuo- 
tikius iš 'Lietuvos politinio 
ekonominio gyvenimo. Visi 
ccricčiai privalo išnaudoti 
piogą ir kuoskaitlingiausiai 
silankyti į prakalbas.

— Darbininkas.

ir 
ei
sią

CICERO, 
žinelės.

Kiek laiko atgal vienas 
tuvių vaikas, apie 13—14 me
tų amžiaus, įsigavo į Ciceros 
Lietuvių Liuosybės Svetainę su 
savo draugu dalukų, tokio pat 
amžiaus, atplėšė šėpų Vyrų ir 
Moterų Apšvietus Draugijos, 
išvertė iš šėpos visas knygas dr 
kitas reikalingas draugijos no
tas; paskum apdaužė kai ku
riuos muzikos instrumentus, 
paliktus lig laikui Lietuvių Be
no; taipgi užlipę ant scenos 
aprašė pianą bjauriausiais žo
džiais, kiurių negaliiha nė mi
nėti laikrašty, ir padarė kito-

lie-

bendrovėj 
$90.00, iš

tainės Bendrovės direktoriai ir 
dalininkai trumpu laiku suga
vo nedorus vaikėzus, kurio tuo
jau prisipažino prie kaltės. Pa
traukti minėtų vaikų tėvai 
teisman, nenorėdami stoti prieš 
teisėjo akis apsiėmė atmokėti 
vaikų padarytus 
nuostolius, būtent
kurių bendrovė, turėjo atmo
kėti nuskriaustiems. Padykęs 
lietuvių vaikas užklaustas ko
kioj. mokykloj jis išmokęs ši
tokių bjaurių žodžių, kaip kad 
surašė ant piano, atsakė, kad 
jis lankus šv. Antano parapijos 
mokyklų ir esąs aštuntame sky
riuje. A

Ciceros lietuviai dar vis kal-

ba apie biblislus ir davatkas 
ir jųjų disputus. Mat pirmiau 
miesto valdžia neleido biblis- 
tams kalbėti, kai jie buvo pa
rengę disputus vietinėj Liuo
sybės Svetainėj. Kuomet pa
rengia tokius disputus bažnyti
nėj svetainėj, tai nei miesto 
valdžia nei \lavatkos nesiprie
šina -—'ir vieni ir kiti lankosi 
pasiklausyti. Dabar gi vietos 
lietuviai, kalba, kad tarpe bib- 
listų ir klerikalų esąs užinegs- 
ti draugiški ryšiai, ir tiktai 
bažnytinėj svetainėj tegalėsią

Keletas menesių atgal vietos 
anglų laikraštis “Cicero Ncws” 
sumanė padaryti kontestą iš 
keturių skyrių, ir kuris dau
giausia užrašys prenumerato
rių, tas gaus puikų automobi
lį; klt^ trys gausią mažesnės 
vertės dovanų. Tarp kilų 
ėmėsi agentaiili ir kun. II. 
Vaičunas. Jis užrašinėjo mi
nėtą laikraštį savo parapijo- 
nams, laimėjo kontestą. Kun. 
Vaičiūnas užrakinėjęs laikraštį 
šitokiu budu: Pirmiausiai jis 
sudaręs būrį agentėlių ir da
vatkų, kurie ėję per stabas ir 
užrašinėję laikraštį aiškindami 
žmonėms, kad tai esąs geriau
sias laikraštis. Prie pabaigos 
kontesto buvo dar sušauktas 
susirinkimas, kuriame irgi pra
šinėta, kad užsirašytų laikraš
tį, kad laimėjus automobilį 
Minėtame susirinkime buvo 
viena senyva lietuve, neperse- 
nai atvažiavusi iš Lietuvos.' 
Ji taip suprato, kad čia pri
rašinėja prie kokios tai labda
ringos draugijos, užsimokėjo 
reikalaujamus pinigus ir su
grįžus namon laukė dienos, 
kada gaus pakvietimą atsilan
kyti susiirinkimąn draugijos, 
prie kurios prisirašius, bet vie
toj pakvietimo susilaukė “Ci
cero News” laikraštį. Senutės 
sūnūs supratęs kame dalykas, 
padavė motinai laikraštį pa
reikšdamas, kad turi skaityti, 
ką užsirašius. —Jis.

Cicero. Vietos lietuviai ko
munistai dabai' dedasi taip, 
tartum jų Cicerbj nebėra, nors 
susirinkimus, sako laikų slap
tame skiepe ir kitur. Mat jiems 
nebesiseka visai! savo “progre
sas” varyti pirmyn, nes žmo
nės jiems nebėpHtaria. Keletas 
jų nepersenai nusipirko “min
kštų gėrynių” biznisu Chica
goj ir manė greitai pralobti, 
pakliuvo į “sausųjų” agentų 
rankas už pardavinėjimų na- 
minėlės. Dabar vaikščioja no
sis nuleidę ir laukia, kaip Dė
dė Šamas juos už tai paglos
tys. i

Vieną vakarą nuėjau užsi
mokėti “spulkai*1’ savo mokes
tį ir radau <nuliudusius direk
torius. Paklausęs vieno ki
to sužinojau, kad vienas direk
torių, kuris turi šėpos raktus, 
neatsilankęs ir tokiu budu ne-

pos. Tuo tarpu susirinkę žmo
nės visaip šnekėjo; vieni sakė, 
kad išvažiavęs pas draugą Ku
kutį vakacijonis, kiti kalbėjo 
kitaip. Bet vėliaus sužinojau, 
kad jis randasi Chicagos be-

neles. Jis turi smuklę/ susi
dėjęs su savo draugais, Brigh- 
ton Parke.—Aš.

Pranešim&ft
Mildos Teatro Dalininkams. Per

mainykite savo adresus, dalyvavimui 
metiniam susirinkime.

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st.
Tel. Yards 2790

Norlh Side. — Delei naujų metų 
šventės Lietuvių Politinio Kliubo mė- 

atidėtas 
sausio 8, 7:30 

Nariai, 
— Rašt.

nesinis susirinkimas likosi 
ant kito pirmadienio, 
vai. vak., bažnytinėj salėj, 
malonėkit tai įsitėmyti.

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio repeticijos veikalo “Ant Bedug
nės Krašto” bus seredoj sausio 3 <1., 
7:30 vai. vak. Strumilos svetainėj. Vi
si lošėjai būtinai dalyvaukite.

— Režiseris.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio metinis susirinkimas bus Šian
dien, sausio 2 d., Strumilos svetainėj, 
7:30 vai. vak. Visi nariai ir norintie
ji prisirašyti malonėkite dalyvauti.

— Valdyba.

PRANEŠIMA!
Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 

direktorių ir draugijų atstovi} susirin
kimas neįvyks sausio 1, b.et įvyks sau
sio 8 d., 1923 m., 8 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name 840 W. 33rd St. 
Direktoriai ir draugijų atstovai ma
lonėkite pribūti j virš minėtą susirin
kimą, nes turim daug svarbių reikalą 
aptarti

K. J. Demereckas, B-vės sekr.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr° ne
dalioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
.turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Seredoje, sausio 3, Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys kalbės Liuosybės Sa
lėje/ 14th St. ir 49 Ct., Cicero, III. 
Pradžia 7:30 vai.- vakare. įžanga lė
šų padengimui — 15c. Draugai, atei
kite visi į prakalbas.

Pirmyn Mišrus Choras laikis dainų 
repeticiją antradienio vakarą saus:o 2 
d., 1923 m., Liuosybės svet.. 1822 Wa- 
banšia Avė. Visi dainininkai ir dai
nininkės laiku susirinkit Taippat ir 
nauji dainininkai galit prisidėti prie 
choro. — Valdyba.

ASMENŲ JiEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Povilo 

Račiūno; girdėjau gyvena Chicagoj. 
Jis pats ar kas žinote, malonėkit pra
nešti adresu: ,

ANTANAS MIKALAJŪNAS, 
' 3059 W. 38 St.
Tel. Lafayette 5126

IŠRENDAVOJIMUI
GARAŽAS ANT RANDOS

8 automobiliams arba trekams gara
žas parandavojama su randa susitai
kysime; randasi ant kampo 31st ir 
S. Throop Sts. Kreipkitės pas J. S. 
Czaikauską i Central Manufactunng 
District Banką, 1112 W. 35th St., Chi
cago. Tel. Baulevard 6310 Vaka
rais: Republic 4066.

-į ĮIEŠKO KAMBARIŲ
NORIU gauti kambarį, prie 

blaivų žmonių Brighton Parko 
apylinkėje. Pageidaujama, kad 
butų su valgiu. Pranešk it ypa- 
tiškai ar laišku, J. G., 3210 So. 
Halsted SI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAI) JA pri tyrusių
moterų išmetamoms popie- 
roms skirstyti; geras mokgsiys

Republic-Waste Paper (k).,

Morgan gat

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

' reikaEinga vyrų
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Atsišaukit:
KINNEY-ROME CO., 

1313 So. 55 Ct., Cicero, 111.

1 l EIK A L A U J A M A darb įnin
ku galvanizavimo dirbtuvėj, 
45c. į valandų; naktinis ir die
ninis darbas.

37-th and Morgan Sis.

REIKIA DARBININKŲ 
prie darbo mėsos pakavimo 
įstaigoj. Prityrimas nerei
kalingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKALAUJAM angliškai kalban
čių vyrų, kurie yra išgyvenę Chicagoj 
trejis metus ar daugiau ir yra 25 me
tų amžiaus ai’ daugiau, švarus dar
bas, geras uždarbis ir gera proga išsi
mokyti gerą darbą, kur galėsi uždirb
ti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.

Atsiklauskite pas
WILLIAM H. N0WAK, 

vedėja,
Room 348, 29 So. La Šalie St. 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
sausio 6 d., 1923 m.

iki

REIKALAUJAMA padėjėjų į 
liejyklą; 43c. j valandą; nuola
tinis darbas. Kreiptis. Samdy
mo skyrius Crane Co., So. Ked- 
zie Avė. & 40th St.

REIKALINGAS 
darbas nuolatinis.

Kreiptis
704 W. 35th St.

barberys;

REIKALAUJA
VYRŲ ;

Geras .mokesnis, nuolatinis darbas, 
musų dirbtuvei. Dieninis ar naktinis 
darbas. Ateik prisirengęs prie darbo.

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden A ve. 

arti 22ros ir Crawford Avė.

PARDAVIMUI Į NtMil-ŽEME
GRAŽUS '$400.00 Mahogėno KAS NORIT GREIT IŠMAINYT ! 

PARDUOT ar PASKOLĄ GAUTKimball pianas, turi, būti par
duotas už $75.00.

Kreipkitės:
. 3552 Boosevelt Bd.

PlAiBDAVIM'U'I grosernė lie
tuvių apgyvenloj vieloj. Prie
žastis — važiuoju Lietuvon. 
Parduosiu pigiai. V. S.

4508 So. Wood St.

PARSIDUODA cigarų,, ciga- 
retų ir rašomosios popieros 
krautuvė. ”

3113 So. Halsted Str.

PARSIDUODA saliunas, ge
ras senas biznis, išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes turiu 
kelius biznius. Kreipkitės ’ 

900 Maxwcll St.

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, iš
mainysiu tamstoms ant dides
nio namo arba už pinigus galiu

* nu pirkt. Bučernes, .grosernes, 
automobilius, lotus mainau ant 
namų. Dar aš skolinu pinigus 
ant antrų morgičių 6%; pada
rau lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Pas mane greitas, tei
singas patarnavimas.

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

Chicago, III. »
Telephone Boulevard 1550 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. 
Vakaro pirmadieniais, trečiadie
niais, penktadienias nuo nuo 9 
iki 6 vak. septintadieniais nuo 

9 iki 1.

PARDUODAMA saliunas 
Brighton Parke lietuvių ir ki
tų tautų apgyventoj vietoj. 
Kreiptis po num. 3846 S. 
Kcilzic Avė.

Parsiduoda grosernė ir bu- 
černė, pusė ar visa. Parduosiu 
pigiai, nes turitry išvažiuoti iš 
Chicagos.

No. 186. Naujienos 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už .pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome Atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo turiu 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd. 

Tel. Pullman 2600

PARDAVIMUI saliunas, senas biz
nis, randasi tarp svetimtaučių, lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. Našle 
Uioteris parduoda. Atiduos už teisįp- 
gą pasiūlymą.

Kreipkitės
269 W. 25th St.

Blokas nuo Wentworth Avė.
SPECIALUS BARGENAS

Pardavimui grosernė lietuvių ir vi
sokių tautų apgyvento.] vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti Chi- 
cagą. Lysas 5 metams, garažas ir 
ruimai gyvenimui. Didelis ir šva
rus skiepas (biznis cash). Atsišaukit 
tuojaus.

2900 Sq. Lowe Avė.

PARDAVIMUI krautuvė, kurioj 
randasi cigarai, cigaretai, Icc cream, 
magazinai, notions ir visoki daigtai. 
Gera proga pirkti. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Vietą arti kampo, gera 
transportacija.

1152 W. 51st St.

PARDAVIMUI mėsos išve- 
žiojimo trekas. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymų. Telefonuo- 
kite po 6 vai. vakare.

Pbone Prospect 1117

i " ”PARDAVIMUI barbernč pirmos 
klesos lietuvių kolonijoj, puše kainos. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Nepraleiskite progos.

Kreipkitės:
3528 So. Halsted St.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsų fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
isa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME.’’
BARGENAS

Pardavimui 2 mūriniai namai, ant 
dviejų lotų, šęši fletai. Randos mė-, 
nėšiui $162.00. Kaina $15,000. Taip
gi pardavimui 5 kambarių rakandai. 
Kaina $600.00 .

3136 So. Emerald Avė.
3 fl.

TURIU 30 lotu arti didelės dirbtu
vės, kur Henry Ford rengiasi statyti. 
Jieškau partnerio pastatymui 20 ar 
daugiau namų.

Susidomėjusieji turi parašyti, ar pa
tys ateiti ir pamatyti, kokia tai dide
lė proga pinigams pasidaryti. Rašy
kit lenkiškai ar angliškai.

B. DZIKOWSKI,
533 Wentworth Avė.,

b Hammond, Ind. 1

PARDAVIMUI medinis biznevas 
namas. Storas ir 4 kambariai gyve
nimui ir 2 fletai 4 ir 5 kambariai. 
Parduosiu arba mainysiu ant groser- 
nės ar automobilio.

Kreipkitės pas savininką.
2904 Wallace St.

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
6 kambariai gyvenimui, elektros švie
sa, garažas, vienai mašinai. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant bučernės 
ar saluno.

Kreipkitės pas savininką
3604 So. Wallaco St.

Tel. Yards 4171

j . į i
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MOHKLOS
VALENTINAS DRFSSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madiaon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų Italba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausiai ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ 

% . . i

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. ^Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų ’^ąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, Ue 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko nė- 
prekiuoja. į

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STBEET, CHICAGO 

Kampas Lake Itr.. ant 4 lubų

LEVESKIO MOKYKLA'
Mokina Lietuvių ir Apglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 

‘Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:0f ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7;3o iki 9:80. 
Nediliomij nuo 10 ryto iki 12:30 
Y.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.
X.. i ..............  —..........  /


